
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





გაიგებს კაცი, როგორი რუდუნებით წაიღეს ბრაიტენშტრასედან მენგშტრასეზე 

პირველი, ფრთხილი, ჯერ კიდევ საეჭვო ცნობა? გაიგებს ვინმე ფრაუ პერმანედერის 

უსიტყვო ენთუზიაზმს? ანტონიამ ეს ამბავი შეიტყო თუ არა, ჯერ დედას მოეხვია, 

შემდეგ ძმას და უფრო სათუთად კი რძალი გადაკოცნა. 

ახლა კი დადგა გაზაფხული, 61 წლის გაზაფხული, და იგი უკვე აქ არის, ნათლობის 

წმინდა საიდუმლოებას ეზიარება, ის, ვისზეც ამდენ იმედს ამყარებდნენ, ვისზეც 

ამდენ ხანს ლაპარაკობდნენ, ვისაც წლების განმავლობაში გულის ფანცქალით 

ელოდნენ, ვისთვისაც ლოცულობდნენ, ვის გაჩენასაც ღმერთს ევედრებოდნენ და 

ვისთვისაც ექიმ გრაბოვს ტანჯავდნენ. ის ახლა აქ არის და საკმაოდ უღიმღამოდ 

გამოიყურება. პაწაწა ხელებით ძიძის ქამარზე შებმულ ოქრომკედის ზონრებს 

ეთამაშება, არშიამოვლებული ცისფერი ჩაჩით შებურვილი თავი პასტორისკენ 

მიუბრუნებია. თავი ბალიშზე ოდნავ გვერდზე უდევს. მისი, თითქმის მოხუცივით 

ჭკვიანი თვალები დარბაზისა და ნათესავებისკენ იმზირებიან. ამ თვალებს ზედა 

ქუთუთოებზე უზომოდ გრძელი წამწამები აფენია, მამის თვალების ცისფერი და 

დედისეული მუქი თაფლისფერი გაურკვეველ, სანთლებზე ცვალებად 

მუქოქროსფრად ქცეულა. ცხვირის ორივე მხარეს ჩაცვენილი უპეები მოლურჯო 

ჩრდილებით აქვს ამოღამებული. ეს ამ პაწაწინა სახეს დამახასიათებელ 

გამომეტყველებას აძლევს და მის ოთხი კვირის ასაკს არაფრით არ შეეფერება; მაგრამ 

ღმერთია მოწყალე, რომ ეს ამბავი ცუდს არაფერს მოასწავებს; დედამისსაც არ აკლია 

ჯანი, თუმცა თვალებქვეშ მასაც ასეთივე ლურჯი ჩრდილები აფენია... ასეა თუ ისე, ის 

ცოცხალია და ბიჭის გაჩენამ ოთხი კვირის წინ სიხარული შემოიტანა ბუდენბროკების 

ოჯახში. 

ის ცოცხალია, შეიძლებოდა კი საქმე სხვაგვარად ყოფილიყო. კონსულს არასოდეს 

დაავიწყდება, როგორ ჩამოართვა დოქტორმა გრაბოვმა ხელი, როცა საშიშროებამ 

გაიარა და ექიმს ამოსუნთქვის საშუალება მიეცა. 

- ღმერთს უმადლოდეთ, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, თორემ ცოტაც და... 

კონსულმა ვერ გაბედა ექიმის სიტყვები დაესრულებინა. ახლაც ძრწოლით იშორებს 

თავიდან საშინელ ფიქრს, რომ შეიძლებოდა ამქვეყნად ასე საოცრად, უხმოდ 

მოვლენილ და ამდენ ხანს გულში ნალოლიავებ პაწაწა არსებას ანტონიას მეორე 

ქალიშვილის ბედი რგებოდა. მაგრამ ვინ იცის, რომ დედამ და ბავშვმა ოთხი კვირის 

წინ სახიფათო წუთები გამოიარეს და კონსული ნაზი, ბედნიერი ღიმილით იხრება 

მეუღლისკენ. გერდას ლაქის ფეხსაცმელებით შემოსილი ფეხები ხავერდის ბალიშზე 

გადაჯვარედინებულად დაუწყვია და მოხუცი ქალბატონი ბუდენბროკის გვერდით 

ზის სავარძელში. 

რა ფერმკრთალია ჯერ კიდევ გერდა! რა უცხო მშვენებას მატებს ეს სიფითრე ხშირი, 

მუქი სპილენძისფერი თმითა და იდუმალებით აღსავსე თვალებით შემკულ სახეს. 



გერდას ფარული დაცინვით აღსავსე მზერა პასტორისთვის მიუპყრია. ეს არის 

ბატონი ანდრეას პრინგსჰაიმი, pastor marianus.[1] 

იგი მოხუცი კოლინგის უეცარი სიკვდილის წყალობით ჯერ კიდევ ახალგაზრდა 

აღზევებულა მღვდელმთავრის ტახტზე. შეტყუპებული ხელები ზეაწეულ ნიკაპთან 

მიუტანია. პასტორს ქერა, მოკლედ დაყენებული ხვეული თმა აქვს და გამხდარი, 

სუფთად გაპარსული სახე. სახეზე ხან ფანატიკური სიმკაცრე ესახება, ხან 

გაცისკროვნება და ეს ცოტა თეატრალურ იერს ანიჭებს. პასტორი ფრანკონიელია, იქ 

კათოლიკეებს შორის პატარა, ლუთერანი მრევლი ჰყოლია შემოკრებილი. უზადო და 

პათეტიკური მეტყველებისკენ სწრაფვას მის წარმოთქმაზე თავისებური დაღი 

დაუმჩნევია, ხმოვნებს გრძლად და ყრუდ ამბობს, ან მოულოდნელი აქცენტით 

ახმიანებს, „რ“-ს კი ნარნარად გამოთქვამს კბილებთან. 

პასტორი ღვთის სადიდებლად ხან წყნარად დუდუნებს, ხან მედიდურად, მჭექარე 

ხმით ღაღადებს და ოჯახი სმენად არის გადაქცეული: ფრაუ პერმანედერს სახეზე 

ღირსეული, სერიოზული იერი ადევს, ამით თავის აღტაცებასა და სიამაყეს ფარავს; 

ერიკა გრიუნლიჰი უკვე თხუთმეტი წლის ჯან-ღონით სავსე ქალიშვილია, 

მამისეული ვარდისფერი სახე შვენის და ნაწნავი თავზე აქვს შემოგრაგნილი. 

ქრისტიანი ამ დილით ჰამბურგიდან ჩამოსულა და თავის ღრმად ჩამჯდარ თვალებს 

აქეთ-იქით აცეცებს. პასტორი ტიბურციუსი და მისი მეუღლე რიგიდან მგზავრობას 

არ შეუშინდნენ და სხვებთან ერთად ზეიმს ესწრებიან. ზივერტ ტიბურციუსს თავისი 

გრძელი, შეთხელებული ბაკენბარდები მხრებზე გადაუწყვია, პატარა, რუხ თვალებს 

ხანდახან ისე გადმოქაჩავს, რომ ბუდეებიდან გადმოცვენას არა უკლია რა. 

სახემოქუშული კლარა სერიოზულად და მკაცრად იყურება, ტკივილი აწუხებს და 

ხანდახან ხელს თავზე წაივლებს ხოლმე... ბუდენბროკებს რიგიდან დიდებული 

საჩუქარი ჩამოუტანეს: უზარმაზარი, ორ ფეხზე წამომართული წაბლისფერი დათვის 

ხახადაფჩენილი ფიტული. დათვი პასტორის ერთ ნათესავს მოუკლავს სადღაც 

შუაგულ რუსეთში. ახლა იმ დათვის ფიტულს თათებში სავიზიტო ბარათების სინი 

უჭირავს და ქვევით, სადარბაზო კართან დგას. 

კროგერებს თავისი იურგენი სწვევიათ სტუმრად, როსტოკელი ფოსტის მოხელე, 

სადად ჩაცმული, წყნარი კაცი. იაკობის ადგილსამყოფელი დედამისის მეტმა არავინ 

იცის, ოვერდიკების ასული სუსტი ნებისყოფის ქალია და ჩუმ-ჩუმად ვერცხლეულს 

ყიდის, რომ შერისხულ შვილს ფული გაუგზავნოს. ბრაიტენშტრასელი 

ბუდენბროკებიც აქ არიან, ოჯახის ბედნიერება გულით ახარებთ, თუმცა ფიფის ეს 

ხელს სულაც არ უშლის აღნიშნოს, ბავშვი ავადმყოფს ჰგავსო. განსვენებული 

გოტჰოლდ ბუდენბროკის მეუღლე - შტიუნვიგების ნაშიერი, ფრიდერიკე და 

ჰენრიეტეც, სამწუხაროდ, იძულებული არიან ფიფის დაემოწმონ. საბრალო 

კლოტილდე კი, მუდამ უფერული, გამხდარი, მომთმენი და მშიერი, პასტორ 

პრინგსჰაიმის სიტყვებს და შოკოლადისა და ნამცხვრის მოლოდინს აუღელვებია. 



ოჯახის გარეშე პირთაგან აქ მხოლოდ ბატონი ფრიდრიჰ ვილჰელმ მარკუსი და 

ზეზემი ვაიჰბროტი არიან. 

ახლა პასტორი ნათლიებს ელაპარაკება და თავიანთ მოვალეობას მოაგონებს. ერთი 

მათგანი იუსტუს კროგერია. კონსული ბუდენბროკი თავიდან უარზე იყო, მისი 

ნათლიად მოწვევა არ უნდოდა. 

- ბერიკაცს სულ მთლად ნუ გადავრევთ, - ამბობდა თომასი, - ვაჟიშვილის გადამკიდეს 

ცოლთან ყოველდღე ერთი აყალმაყალი აქვს. ქონება თვალსა და ხელშუა ადნება და 

დარდისგან ჩაცმა-დახურვასაც შეუშვა ხელი. ჩვენ რომ შვილის მონათვლა ვთხოვოთ, 

როგორ გგონიათ, რას იზამს? ბავშვს ბაჯაღლო ოქროს სერვიზს აჩუქებს და 

მადლობის თქმასაც არ დაგვანებებს! 

ბიძია იუსტუსმა რომ გაიგო, ნათლიად კონსულის მეგობარი, შტეფან კისტენმაკერია 

შეგულებულიო, ძალზე განაწყენდა. მეტი გზა არ იყო, ნათლიობა ბიძია იუსტუსს 

არგუნეს. მისი ნაჩუქარი ოქროს ფიალა კი, თომასის გასახარად, არც ისე მძიმე 

აღმოჩნდა. 

მეორე ნათლია ვინღაა? მეორე ნათლია თოვლივით გათეთრებული, პატივცემული 

მოხუცი ბატონია. მას მაღალსაყელოიანი რბილი შავი სერთუკი აცვია, ღრმა, 

მოხერხებულ სავარძელში ნებიერად ზის და თავის კაუჭა ხელჯოხს დაყრდნობია. 

სერთუკის უკანა ჯიბიდან წითელი ცხვირსახოცის ყური მოუჩანს. დიახ, მეორე 

ნათლია გუბერნატორი გახლავთ, დოქტორი ოვერდიკი. ეს უკვე მოვლენაა, ეს უკვე 

გამარჯვებაა! საიდან სადაო, უკვირს ზოგიერთს. ღმერთო დიდებულო, ბატონი 

გუბერნატორი ბუდენბროკებს შორეულ ნათესავადაც ხომ ძლივს მოხვდება! 

ბუდენბროკებმა მოხუცი ნათლობაზე ძლივს მოიყვანეს და მართლაც, ეს იყო პატარა 

ოინი, პატარა ინტრიგა, რომელიც კონსულმა მადამ პერმანედერთან ერთად მოაწყო. 

სიმართლე თუ გინდათ, პირველი სიხარულის ჟამს, როცა დედასა და ბავშვს საფრთხე 

აღარ მოელოდა, ეს ამბავი ხუმრობით ითქვა: 

- ბიჭია, ტონი, ბიჭი! ნათლიად გუბერნატორი უნდა მოვგვარო! - წამოიძახა 

კონსულმა. 

ტონიმ ძმის სიტყვები გულში ჩაიბეჭდა და ამ აზრს სერიოზულად მოეკიდა, მერე 

კონსულიც დაფიქრდა და გუბერნატორის ნათლიობა ჭკუაში დაუჯდა. ამ საქმის 

მოსაგვარებლად ტონი და თომასი ბიძია იუსტუსს მიადგნენ. ბიძია იუსტუსმა თავის 

მხრივ ცოლი გუბერნატორის რძალთან, ხეტყის ვაჭარ ოვერდიკის მეუღლესთან 

გაგზავნა, ქალბატონმა ოვერდიკმა მოხუცი მამამთილი შეამზადა, შემდეგ კი თომას 

ბუდენბროკის მორიდებულმა ვიზიტმა თავისი გაიტანა. 

ახლა ძიძა ბავშვს ჩაჩს ხდის, პასტორი ოქროცურვილი ვერცხლის თასიდან აიაზმას 

იღებს, პატარა ბუდენბროკს თხელ თმაზე ორ-სამ წვეთს ფრთხილად აპკურებს და 

დასანათლავ სახელებს ნელა, დამარცვლით წარმოთქვამს: იუსტუს, იოჰან, კასპარ. 



ამას მოჰყვება მოკლე ლოცვა და ნათესავები საკურთხეველს ჩამოუვლიან, რომ 

წყნარი, გულგრილი არსება დალოცონ და მის პაწია შუბლზე ამბორი აღბეჭდონ. 

ტერეზა ვაიჰბროტი ყველაზე ბოლოს მიდის ბავშვთან, ძიძა იძულებულია ბავშვი 

ძირს დასწიოს, სამაგიეროდ ზეზემი ო რ ჯ ე რ კოცნის ბავშვს და ამბობს: „ჩემო კარგო 

შვილიკო!“ 

სამი წუთის შემდეგ ყველანი სალონსა და სასტუმრო ოთახში იყრიან თავს. მსახურები 

ლანგრით ტკბილეულს დაატარებენ. პასტორ პრინგსჰაიმს გრძელი სამოსლიდან 

გაპრიალებული ფართო ფეხსაცმელი მოუჩანს, ჟაბო კისერზე შემოსდგომია, ცხელ 

შოკოლადს ცივ, გათქვეფილ ნაღებს ხდის და სახეგაცისკროვნებული 

ძალდაუტანებლად და მსუბუქად საუბრობს. ეს სიმსუბუქე წეღანდელი ღაღადისის 

შემდეგ განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს. პასტორის ყოველ მოძრაობაში 

ერთი აზრია ჩაქსოვილი: ხომ ხედავთ, ხალისიან ერისკაცად მოგევლინეთო. 

პასტორი დახვეწილი, მოქნილი კაცია. მოხუც ქალბატონ ბუდენბროკთან 

დათაფლული ენით ლაპარაკობს, თომასსა და გერდასთან - ერისკაცურად, მათთან 

საუბარში ხელსაც მარჯვედ ხმარობს, ფრაუ პერმანედერს კი გულითადი, მხიარული, 

ოდნავ ეშმაკური ტონით ესაუბრება. ხანდახან თავისი პასტორობა გაახსენდება, 

ხელებს მუხლებზე დაიწყობს, თავს უკან გადაიგდებს, წარბებს ჩამოქუფრავს და 

სახეს ჩამოიგრძელებს. სიცილის დროს ჰაერს კბილებშუა სისინით და ნაწყვეტ-

ნაწყვეტად ისრუტავს ხოლმე. 

უცებ დერეფანში ჩოჩქოლი ატყდა. მსახურების სიცილი ისმის და კარში უცნაური 

მომლოცველი აისვეტება. ეს გრობლებენი გახლავთ. გრობლებენს გაძვალტყავებულ 

ცხვირზე წლის ყოველ დროს მოგრძო წვეთი ჰკიდია, ეს წვეთი არასდროს უვარდება. 

გრობლებენი კონსულის ბეღლის მუშაა, ბატონს მისთვის ფეხსაცმლის წმენდაც აქვს 

მინდობილი. იგი ბრაიტენშტრასეზე სისხამ დილით მოდის ხოლმე, კარის წინ 

დაწყობილ ფეხსაცმელებს ამოიიღლიავებს და ქვევით, თაღში წმენდს. ოჯახურ 

დღესასწაულებზე საზეიმოდ გამოწყობილი ცხადდება, ყვავილები მოაქვს, 

ჩვეულებისამებრ, ცხვირზე ჩამოსული წვეთი უთრთის და მტირალა, დათაფლული 

ხმით სიტყვას წარმოთქვამს ხოლმე. ჯილდოდ ფულს იღებს, მაგრამ გრობლებენი 

ამას ფულის გულისთვის რ ო დ ი აკეთებს. 

დღეს კონსულის გამონაცვალი შავი ქურთუკი და გაპრიალებული, ყელიანი წაღები 

ჩაუცვამს, კისერზე ლურჯი შალის ყელსახვევი მოუხვევია. გაძვალტყავებულ, წითელ 

ხელში ფერგადასული გაშლილი ვარდების უშველებელი თაიგული უჭირავს. 

ვარდებს ნელ-ნელა სცვივა ფურცლები. მისი პატარა, ჩაწითლებული თვალები 

ირგვლივ ისე უაზროდ იყურებიან, ეტყობა, ვერაფერს არჩევენ. გრობლებენი კართან 

ჩერდება, თაიგულს იწვდის და მაშინვე ლაპარაკს იწყებს. მოხუცი ქალბატონი 

ბუდენბროკი ყოველ სიტყვაზე გამამხნევებლად უქნევს თავს და აქა-იქ სიტყვასაც 

აშველებს. კონსულს უფერული წარბი აუზიდავს და თავის მუშას ისე უყურებს. 



ოჯახის ზოგიერთი წევრი, მაგალითად, ფრაუ პერმანედერი პირზე ცხვირსახოცს 

იფარებს. 

- მე ერთი საწყალი კაცი გახლავართ, ჩემო ბატონებო, მაგრამ კეთილი გული მაქვს. 

ჩემი ბატონი კუნსელ ბუდენბროკის სახლში ბედნიერება და სიხარული რომ არის, 

ჩემი სიხარულიცაა. მე ჩემი ბატონისგან ჯერ საწყენი არა შემხვედრია რა. ბატონ 

კუნსელსა და მის ცოლს, მთელ ოჯახს გულით მინდა ბედნიერი დღე მივულოცო, 

ბალღი ღმერთმა გაგიზარდოთ. ეგეთ ბატონს, როგორიც კუნსელი ბუდენბროკია, 

სანთლით რომ ეძებო, ვერა ნახავთ. კეთილი რომ არის, უფალი ღმერთი სიკეთესაც 

უხვად დააბერტყავს თავზე. 

- კარგია, გრობლებენ! კარგად ლაპარაკობ, ღმერთმანი. დიდი მადლობა 

მომიხსენებია! მანდ რაღას უდგახარ მაგ ვარდებით? - მისებურად მოუქცია 

კონსულმაც. 

მაგრამ გრობლებენს სათქმელი ჯერ არ დაუმთავრებია, იგი თავის მტირალა ხმას 

ძალას ატანს და კონსულის ხმას ახშობს: 

- მე თქვენთვის მითქვამს, ღმერთი სიკეთეს მისცემს ბატონ კუნსელსა და მის ოჯახს-

მეთქი. ერთხელაც იქნება და ყველანი უფალს წარვუდგებით წინ. კარგად 

მოგეხსენებათ, საიქიოს ერთად წავალთ ფულიანიც და უფულოცა, ყველაფერი ღვთის 

ნებაა, მისი სახელის ჭირიმე. მაგრამ ერთს კარგა გაპრიალებულ, ძვირფასი ხისგან 

გაჭედილ კუბოში ჩააწვენენ, მეორეს კიდევ უბრალო ყუთში. სულერთია, ყველანი 

მტვრად ვიქცევით, მტვრად... მტვრად!.. 

- ე, გრობლებენ, ხომ არ აურიე! ჩვენ ნათლობა გვაქვს და რა მტვერზე ლაპარაკობ! 

- ეს ყვავილებიც თქვენთვის მომირთმევია, - დაასრულა გრობლებენმა. 

- დიდი მადლობა, გრობლებენ! ეს რა ამბავია! ეგრე რას იხარჯებოდი? ეგეთი სიტყვაც 

დიდი ხანია აღარ მომისმენია! აჰა, კარგი დრო გაატარე! - კონსულმა გრობლებენს 

ერთი ტალერი გაუწოდა და მხარზე ხელი მოუთათუნა. 

- აჰა, ეს ჩემგან გქონდეს, კეთილო კაცო! - უთხრა მოხუცმა ქალბატონმა ბუდენბროკმა, 

- გაქვთ გულში ჩვენი მაცხოვრის სიყვარული? 

- მერედა როგორი, ფრაუ კუნსელო, მაგას წყალი არ გაუვა! 

გრობლებენმა მეორე ტალერიც ჯიბისკენ გააქანა. მესამე ტალერი მადამ 

პერმანედერმა უწყალობა, გრობლებენმა ფეხი ფეხს შემოჰკრა და გავიდა. დაბნეულმა 

ხელში შერჩენილი დაუფურცლავი ვარდები თან გაიყოლა. 

გუბერნატორი წამოდგა, კონსულმა იგი კარეტამდე ჩააცილა. ეს გამომშვიდობების 

ნიშანია დანარჩენი სტუმრებისთვისაც: გერდა ბუდენბროკს მოსვენება ესაჭიროება. 



ოთახებში სიჩუმე ისადგურებს. კონსულის მეუღლე, ტონი, ერიკა და მამზელ 

იუნგმანი ყველაზე ბოლოს მიდიან. 

- ჰო, იდა, - ამბობს კონსული, - მე კარგად ვიფიქრე და დედაც თანახმაა. ჩვენ, ყველანი, 

თქვენი გაზრდილები ვართ და როცა პატარა იოჰანი წამოიზრდება... ახლა მისთვის 

ძიძა გვყავს, ორ წელიწადში კი გადია დაგვჭირდება. ამ დროისთვის მოისურვებთ 

ჩვენთან გადმოსვლას? 

- სიამოვნებით, ბატონო კონსულო, თუ თქვენი ქალბატონი მეუღლე თანახმა იქნება. 

ამ გეგმას გერდაც კმაყოფილებით ხვდება და წინადადება გადაწყვეტილებად იქცევა. 

წასვლისას უკვე კართან მისული ფრაუ პერმანედერი ერთხელ კიდევ ბრუნდება, 

ძმასთან მიდის, ორივე ლოყაზე კოცნის და ეუბნება: 

- რა მშვენიერი დღეა, ტომ, რამდენი ხანია ასე ბედნიერი აღარ ვყოფილვარ! მადლობა 

ღმერთს, ბუდენბროკებს ცხოვრება ჯერ არ მოგვიჭამია, ვინც ასე ფიქრობს, მწარედ 

ცდება! ახლა, როცა პატარა იოჰანი გაჩნდა... რა კარგია, იოჰანი რომ დავარქვით, ასე 

მგონია, სრულიად ახალი ხანა უნდა დაგვიდგეს. 

 

 

მეორე თავი 

ქრისტიან ბუდენბროკი, ჰამბურგის ფირმა „ჰ.კ.ფ. ბურმისტერ და კომპანიის“ 

მფლობელი, თავისი ძმის სასტუმრო ოთახში შევიდა. თავზე ნაცრისფერი, მოდური 

ქუდი ეხურა, ხელში კი მონაზვნისბიუსტიანი ყვითელი ჯოხი ეჭირა. კონსული 

გერდასთან ერთად წიგნს კითხულობდა. ეს იყო ნათლობის საღამოს, ათის 

ნახევარზე. 

- საღამო მშვიდობისა, - თქვა ქრისტიანმა, - აჰ, თომას, შენთან სასწრაფო საქმე მაქვს... 

მაპატიე, გერდა, ძალიან მეჩქარება. 

ისინი ჩაბნელებულ სასადილო ოთახში გავიდნენ. კონსულმა კედელზე მიკრული 

გაზის ლამპა აანთო და ძმას ყურადღებით შეხედა. გული კარგს არაფერს ეუბნებოდა. 

დღეს ძმას სალაპარაკოდ არ შეხვედრია, მხოლოდ მიესალმა, მაგრამ ნათლობაზე 

გულდასმით აკვირდებოდა და ხედავდა, რომ ქრისტიანი უჩვეულოდ სერიოზული 

და შეშფოთებული ჩანდა. დიახ, პასტორ პრინგსჰაიმის ქადაგებისას ერთხელ, 

გაურკვეველი მიზეზების გამო, დარბაზიდანაც კი გავიდა და დიდხანს აღარ 

გამოჩენილა... თომასს იმ დღიდან მისთვის პწკარი არ მიუწერია, რაც ქრისტიანის 

მემკვიდრეობის წილიდან წინასწარ აღებული ვალების დასაფარავად 10000 მარკა 

ჰამბურგში თავისი ხელით ჩაუტანა. 



- განაგრძე შენებურად! - უთხრა მაშინ კონსულმა ძმას, - შენს გროშებს მალე 

გამოუყვან წირვას. ჩემი მხრივ, იმედი მაქვს, რომ ამიერიდან გზაზე რაც შეიძლება 

იშვიათად გადამეღობები. ამ წლების განმავლობაში შენ ძალზე ბოროტად იყენებდი 

ჩემს ძმობასა და მეგობრობას. 

ახლა რისთვის მოსულა ქრისტიანი? ეტყობა, რაღაც უჭირს. 

- აბა? - შეეკითხა ძმას კონსული. 

- მეტი აღარ შემიძლია, - უპასუხა ქრისტიანმა, სასადილო მაგიდის ირგვლივ 

შემორიგებული ერთ-ერთი მაღალზურგიანი სკამი გამოსწია, ზედ გვერდულად 

ჩამოჯდა და ქუდი და ჯოხი გამხდარ მუხლებშუა ჩაიდო. 

- ნება მიბოძე, გკითხო, რა აღარ შეგიძლია და ჩემთან რამ მოგიყვანა? - უთხრა ძმას 

კონსულმა. 

იგი არ დამჯდარა, კვლავ ფეხზე იდგა. 

- მეტი აღარ შემიძლია, - გაიმეორა ქრისტიანმა, თავი შეშფოთებით გადაიქნია და 

პატარა, მრგვალ-მრგვალი, ღრმად ჩამჯდარი თვალები დააცეცა. 

ქრისტიანი ახლა ოცდაცამეტი წლისა იყო, მაგრამ გაცილებით ხნიერი ჩანდა. წითური 

თმა ძალზე შესთხელებოდა, თითქმის მთელი თავის ქალა ჰქონდა გამელოტებული. 

ღრმად ჩაცვენილ ლოყებზე ღაწვის ძვლები კიდევ უფრო დამჩნეოდა, მათ შორის კი 

გაყვლეფილი, გაძვალტყავებული დიდი ცხვირი მთასავით მოუჩანდა. 

- მარტო ეს რომ იყოს, - განაგრძო მან და თომასს მარცხენა გვერდი მიუშვირა, - ეს 

ტკივილი კი არა, ტანჯვაა, გესმის, გამუდმებული, კაცი სახელს რომ ვერ დაარქმევ, 

ისეთი ტანჯვა. ჰამბურგში დოქტორმა დროგემიულერმა მითხრა, ამ მხარეს ყველა 

ნერვი დამოკლებული გაქვსო. აბა, წარმოიდგინე, თურმე მარცხენა მხარეს ყველა 

ნერვი მოკლე მქონია. ისეთი უცნაური ამბავია... ხანდახან მგონია, თითქოს მკერდში 

მოურჩენელი ჭვალი გამიდგება, ან ეს მხარე სამუდამოდ დამიდამბლავდება. შენ ვერც 

წარმოიდგენ... არც ერთ ღამეს წესიერად არ მძინავს. მოულოდნელად გული 

მიჩერდება, წამოვვარდები და ტანში შიშის ჟრუანტელი დამივლის ხოლმე... ასე 

ერთხელ კი არა, ათჯერ მაინც მომდის, სანამ დავიძინებდე. არ ვიცი, გამოგიცდია თუ 

არა... თუ გინდა, ზუსტად აგიწერ... ეს არის... 

- გეყოფა, - ცივად თქვა კონსულმა, - არა მგონია, ჩემთან მაგ ამბის მოსაყოლად 

მოსულიყავი. 

- არა, თომას, მარტო ეს რომ იყოს, მაშინ ჩემს ბედს ძაღლი არ დაჰყეფდა. მაგრამ ვაი, 

რომ მარტო ეს არ არის. ჩემი საქმეები... უკან-უკან მიდის... მეტი აღარ შემიძლია. 

კონსული არ შეტოკებულა, ხმისთვისაც არ აუწევია. 



- შენ ისევ გიჭირს? - შეეკითხა ძმას და გვერდიდან ცივად და უნდილად შეხედა. 

- არა, თომას. სიმართლე გითხრა, ახალი არაფერი მომხდარა. მე გაჭირვებიდან არც იმ 

ათი ათასით დამიხსნია თავი, ეგ შენც კარგად მოგეხსენება. იმ ფულმა ცოტა სული 

მომათქმევინა, ეგ იყო და ეგ, მას შემდეგ კიდევ ყავაში ვნახე ზარალი... ამას 

ანტვერპენის გაკოტრების ამბავიც ზედ დაემატა... ნამდვილად ასე იყო, მას მერე ხელი 

აღარ გამინძრევია, ჩემთვის ვიყავი წყნარად. მაგრამ კაცს ცხოვრება ხომ გინდა? ახლა 

თამასუქები და სხვა ვალები შემომესია... ხუთი ათასი ტალერი... აჰ, შენ არც კი იცი, რა 

დღეში ვარ! ყველაფერს კიდევ ეს ტანჯვა ემატება... 

- მაშ, შენთვის წყნარად იყავი, არა? - დაიყვირა მოთმინებიდან გამოსულმა კონსულმა. 

თომასმა მაინც დაკარგა წონასწორობა, - ურემი ლაფში ჩატოვე და თვითონ გართობას 

მიეცი თავი, ხომ? შენ გგონია, ვერ მივხვდები, როგორ ცხოვრობდი? სახლი თავზე 

გენგრეოდა, შენ კი თეატრსა და ცირკში, კლუბებსა და იაფფასიან კახპებში 

დაეთრეოდი. 

- ალბათ, ალინას გულისხმობ, არა? ამ საქმისა შენ ბევრი არაფერი იცი, თომას. იქნებ 

ჩემი უბედურებაც ეგ არის, რომ ასეთ ამბებში მე უკეთ ვერკვევი. მართალი ხარ, ეგ 

სიამოვნება მე ძვირი დამიჯდა და მომავალშიც კარგა გვარიანად დამიჯდება, მერედა 

იცი, რატომ? არ დაგიმალავ, ჩვენ ხომ ძმები ვართ... მესამე ბავშვი, პატარა გოგონა, 

ახლა ნახევარი წლის რომაა, ალინას ჩემგან ჰყავს. 

- ვირო! 

- მაგას ნუ იტყვი, თომას. გაბრაზებულ გულზეც სამართლიანი უნდა იყო იმ ქალის 

მიმართ... ვითომ არ შეიძლება ჩემგან ჰყავდეს ის ბავშვი? ალინა იაფფასიანი არ 

გახლავს, შენ არა გაქვს მაგის თქმის უფლება! მისთვის სულაც არ არის სულერთი, 

ვისთან იცხოვრებს. ჩემი გულისთვის მან კონსულ ჰოლმს გაანება თავი. ჰოლმს კი, 

მოგეხსენება, ჩემზე გაცილებით მეტი აქვს ფული, აი, როგორ მაფასებს ის ქალი მე. 

არა, შენ ვერც კი წარმოიდგენ, თომას, რა დიდებული ქმნილებაა ალინა! იცი, რა 

ჯანსაღია... რა ჯანსაღი! - გაიმეორა ქრისტიანმა, თითებმოკრუნჩხული ხელი 

სახესთან მიიტანა, ზუსტად ისე, როგორც „That’s Maria“ -სა და ლონდონურ 

ბიწიერებაზე ლაპარაკისას იცოდა ხოლმე, - ერთი მისი კბილები დაგანახა, როცა 

იცინის! ჩემს ცხოვრებაში არ მინახავს მსგავსი კბილები, არც ვალპარაისოში, არც 

ლონდონში... იმ საღამოს რა დამავიწყებს, ალინა რომ გავიცანი, ეს იყო ულიჰის 

სახამანწკეში. მაშინ იგი კონსულ ჰოლმთან ცხოვრობდა. მე რაღაც-რაღაცებს 

ვყვებოდი და ალინას ცოტა ველაციცებოდი. მერე, როცა ის ჩემი გახდა... აჰ, თომას! ეს 

სულ სხვა გრძნობაა, საქმეში რომ გამარჯვებას მიაღწევ, ის კიდევ სულ სხვაა... მაგრამ 

შენ ასეთი ამბების მოსმენა არ გიყვარს, ახლაც გატყობ, დიდად არ გეპიტნავება. 

მაგრამ ამ ამბავს უკვე მოეღო ბოლო. მე მას დავემშვიდობები, თუმცა ბავშვის გამო 

თავს სულ ვერ დავანებებ. მინდა ჰამბურგში ყველა ანგარიში გავასწორო, გესმის, და 

საქმე გავაუქმო. მეტი აღარ შემიძლია. დედას უკვე ველაპარაკე, ხუთი ათას ტალერს 



წინასწარ მაძლევს, რომ საქმეები მოვაწესრიგო. მე მგონი, არც შენ იქნები ამის 

წინააღმდეგი. უკეთესი არ იქნება, ხალხი უბრალოდ რომ იტყვის, ქრისტიან 

ბუდენბროკი საქმეს აუქმებს და საზღვარგარეთ მიდისო, ვიდრე იტყოდნენ, 

გაკოტრდა და თავი შეირცხვინაო? მე მგონი, მართალს ვამბობ. ისევ ლონდონში 

მინდა წავიდე, თომას. იქ ვიმსახურებ. დამოუკიდებლობა ჩემი საქმე არ ყოფილა, 

ამაში ყოველ წუთს ვრწმუნდები. პასუხისმგებლობამ კიდევ ხომ... მომსახურე კაცი 

სახლში საღამოს უდარდელად ბრუნდები. ლონდონში თავს ყოველთვის კარგად 

ვგრძნობდი... შენ ხომ არაფერი გექნება საწინააღმდეგო? 

კონსული მთელი ამ საუბრის განმავლობაში ძმისკენ ზურგშექცეული იდგა, ხელები 

შარვლის ჯიბეებში ჩაეწყო და იატაკზე ფეხის წვერით რაღაც ფიგურებს ხატავდა. 

- კარგი, წადი ლონდონში, - თქვა მან ბოლოს სრულიად უბრალოდ. 

ქრისტიანისკენ არც მიბრუნებულა, ძმა მიატოვა და კვლავ სასტუმრო ოთახს მიაშურა, 

მაგრამ ქრისტიანი უკან გაჰყვა, წიგნის კითხვაში გართულ გერდასთან მივიდა და 

ხელი გაუწოდა: 

- ღამე მშვიდობისა, გერდა. ჰო, გერდა, მე ისევ ლონდონს მივემგზავრები. რა 

საოცარია, კაცს ბედი სად არ გადაგისვრის. ისევ გაურკვევლობის გრძნობა მიპყრობს. 

იცი, ისეთ დიდ ქალაქში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეიძლება კაცი ხიფათს გადაეყარო, 

უცნაურია... იცნობ შენ ამ გრძნობას? აი, აქ მიღიტინებს, დაახლოებით კუჭთან, რა 

საოცარია, ღმერთო ჩემო... 

 

 

მესამე თავი 

ჯეიმს მოლენდორფი, სენატში ვაჭართა უხუცესი წარმომადგენელი, გროტესკული 

და თან შემაძრწუნებელი სიკვდილით გარდაიცვალა. დიაბეტიან მოხუცს 

თავშეკავების უნარი დაკნინებული ჰქონდა და სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში 

ნამცხვრებისთვის ჭკუას კარგავდა. დოქტორი გრაბოვი მოლენდორფების ოჯახსაც 

ექიმობდა და მოხუცის ჟინის წინააღმდეგ ისე ენერგიულად გაილაშქრა, რომ 

დამფრთხალმა შინაურებმა თავიანთ მამამთავარს დიდი რიდით აღუკვეთეს 

ტკბილეულის ჭამა. მაშინ რა ქნა სენატორმა? სულიერად გატეხილმა მოხუცმა სადღაც 

ღარიბულ უბანში, პატარა გროპელგრუბეზე, ქალაქის გალავანთან თუ ენგელსვიშში 

ოთახი დაიქირავა, სენაკი, ნამდვილი სორო. იქ ჩუმად შეიპარებოდა ხოლმე და 

ტორტებს მუსრს ავლებდა. სწორედ იქვე იპოვეს უსულოდ, პირი ნახევრად 

დაღეჭილი ნამცხვრით ჰქონდა გამოტენილი. ტკბილეულს მისი სერთუკი ერთიანად 

დაელაქავებინა, სხვა ნამუსრევი კი უბრალოდ გამოჩორკნილ მაგიდაზე ეყარა. 

უეცარმა სიკვდილმა სენატორი ნელ-ნელა გახრწნისგან იხსნა. 



ოჯახი მოხუცი მოლენდორფის სიკვდილის გულისამრევ წვრილმანებს რაც შეეძლო 

საიდუმლოდ ინახავდა, მაგრამ ქალაქში ხმა მაინც სწრაფად გავრცელდა და ბირჟაზე, 

კლუბში, „ჰარმონიაში“, კანტორებში, ქალაქის საბჭოში და ბალებზე, სადილებსა და 

საღამოებზე მითქმა-მოთქმა დიდხანს არ დამცხრალა. 1862 წლის თებერვალი იდგა. 

ამ თვეში კი საზოგადოებრივი ცხოვრება დუღს და გადმოდუღს. სენატორ 

მოლენდორფის სიკვდილის ამბავს „იერუსალიმურ საღამოებზეც“ კი ყვებოდნენ. 

როცა ლეა გერჰარტი კითხვისგან ცოტას შეისვენებდა, მოხუც ქალბატონ 

ბუდენბროკის მეგობარ ქალებს ამის მეტი საჭორაო არაფერი ჰქონდათ. 

ბუდენბროკების უზარმაზარ თაღში მოწიწებით შემოდიოდნენ საკვირაო სკოლის 

მოწაფე გოგონები და ისინიც ამაზე ჩურჩულებდნენ. გლოკენგისერშტრასელ ბატონ 

შტუტს თავის მაღალ წრეში გარეულ მეუღლესთან დიდი საუბარი ჰქონდა სენატორ 

მოლენდორფის სიკვდილის თაობაზე. 

მაგრამ უკვე ჩავლილ ამბავზე მითქმა-მოთქმა დიდხანს აღარ შეიძლებოდა 

გაგრძელებულიყო. მოხუცი სენატორის გარდაცვალების ხმა გავარდა თუ არა, მაშინვე 

ამოტივტივდა ერთი დიდად მნიშვნელოვანი კითხვა. სენატორის დაკრძალვისთანავე 

ამ კითხვამ ყველას გონება დაიპყრო: ვინ იქნება მისი შემცვლელი? 

რა მღელვარება და რა ფარული გაწამაწიაა ქალაქში! შუა საუკუნეების ძეგლების 

სანახავად ჩამოსული უცხო კაცი ვერაფერს შენიშნავს, მაგრამ რა შენიღბული 

ბრძოლაა გაჩაღებული, რა აგიტაცია; უმწიკვლო, საღი, ყოველგვარ სკეპტიკურობას 

მოკლებული შეხედულებანი ერთი ერთმანეთზე ილექებიან, დამარწმუნებელი 

არგუმენტების წინაშე უკან იხევენ, ერთმანეთს კბილს უსინჯავენ და ნელ-ნელა 

ერთმანეთს ურიგდებიან. ბობოქრობენ ვნებათაღელვანი. იღვიძებს პატივმოყვარეობა 

და მეშურნეობა. დასამარებული იმედები სულს იდგამენ, თავს წამოყოფენ და კვლავ 

იფუშებიან. ბეკერგრუბელი მოხუცი კომერსანტი, ყოველ არჩევნებზე სამ თუ ოთხ 

ხმას რომ იღებს ხოლმე, არჩევნების დღეს კვლავ გულის კანკალით დაელოდება 

სენატში მიწვევას, მაგრამ არც ამჯერად აირჩევენ სენატორად. ისიც, პატიოსანი და 

თვითკმაყოფილი, ტროტუარს ძველებურად ჩაუყვება ჯოხის კაკუნით და 

სენატორობის დარდს საფლავში ჩაიტანს. 

როცა ჯეიმს მოლენდორფის სიკვდილის ამბავს ბუდენბროკებთან ტრადიციულ 

ოჯახურ სადილზე ყვებოდნენ, ფრაუ პერმანედერმა ორიოდე სიტყვით სინანულით 

მოიხსენია განსვენებული, შემდეგ ენის წვერი ზედა ტუჩზე აათამაშა და ძმას ისე 

ეშმაკურად გადახედა, რომ ბრაიტენშტრასელმა ქალბატონმა ბუდენბროკებმა 

ერთმანეთს ენით აუწერელი მომნუსხველი მზერა შეაგებეს, მერე თითქოს ვიღაცამ 

უბრძანაო, თვალები მოწკურეს და ბაგე მტკიცედ მოკუმეს. კონსულმა დის ცბიერ 

ღიმილს ღიმილითვე უპასუხა, მაგრამ საუბარი მაშინვე გადაიტანა სხვა თემაზე, 

კარგად იცოდა, ტონის გულში ნასათუთევ აზრებს ქალაქში უკვე ხმამაღლა 

გამოთქვამდნენ. 



ყოველდღე ჩნდებოდა და ქრებოდა ახალ-ახალი სახელები. მათ სხვა სახელები 

ცვლიდა და ახალი ძალით იფეთქებდა სჯა-ბაასი. ბეკერგრუბელი ჰენინგ კურცი უკვე 

მიხრწნილი მოხუცი იყო. ქალაქს ბოლოს და ბოლოს ახალგაზრდა ძალა 

სჭირდებოდა. ხეტყის ვაჭარი კონსული ჰუნეუსი თავისი მილიონების წყალობით 

ფონს ადვილად გავიდოდა, მაგრამ კონსტიტუციის თანახმად მისი კანდიდატურა 

თავიდანვე იყო მოხსნილი - მისი ძმა სენატის წევრი გახლდათ. ღვინის ვაჭარი 

კონსული ედუარდ კისტენმაკერი და კონსული ჰერმან ჰაგენშტრომი სიაში მტკიცედ 

დამკვიდრდნენ, მაგრამ კანდიდატთა შორის თავიდანვე კიდევ ერთი სახელი 

იხსენიებოდა: თომას ბუდენბროკი. რაც უფრო ახლოვდებოდა არჩევნების დღე, მით 

უფრო აშკარა ხდებოდა, რომ სენატში მოხვედრის ყველაზე მეტი შანსი ჰერმან 

ჰაგენშტრომსა და თომას ბუდენბროკს ჰქონდათ. 

ჰერმან ჰაგენშტრომს უეჭველად ბევრი ჰყავდა მომხრე და დამფასებელი. 

საზოგადოებრივ საქმეებში მის გულმოდგინებას, ფირმა „შტრუნკ და ჰაგენშტრომის“ 

სწრაფ აღმავლობასა და აყვავებას, კონსულის დიდკაცურ ცხოვრებას, მის სახლსა და 

ბატის გულ-ღვიძლის პაშტეტს, საუზმეზე რომ მიირთმევდა ხოლმე, არ შეიძლებოდა 

სათანადო შთაბეჭდილება არ მოეხდინა. ამ ზონზროხა, წითურ წვერულვაშიანი 

ცხვირგატყაპნილი კაცის ბაბუას ქალაქში მისი შვილიშვილიც არ იცნობდა, თორემ 

სხვაზე ხომ ზედმეტი იყო ლაპარაკი. მამამისიც, სარფიანი, მაგრამ საეჭვო ქორწინების 

გამო, თავის დროზე საზოგადოებაში სათანადოდ არ ყოფილა მიღებული. მაგრამ 

ჰაგენშტრომები ჰუნეუსებსა და მოლენდორფებთან დამოყვრების წყალობით ქალაქში 

გაბატონებულ ხუთიოდე ოჯახს მხარში ამოუდგნენ და გაუთანასწორდნენ კიდეც. 

ახლა ჰერმან ჰაგენშტრომი ქალაქში ყველას საკმაოდ უცნაურ, მაგრამ პატივსაცემ 

პიროვნებად მიაჩნდა. ერთი რამ იყო ახლებური და მომხიბლავი მის პიროვნებაში: 

ლიბერალობა და ტოლერანტობა. ამით იგი სხვებისგან გამოირჩეოდა და ბევრის 

თვალში პატივისცემას იმსახურებდა. ფულს იოლად და უხვად იხვეჭდა და ასევე 

ხელგაშლილად ხარჯავდა კიდეც, რაიც მისი თანამოქალაქეების გამოზომილ, 

მოთმინებით აღჭურვილ და მემკვიდრეობით მიღებულ შრომისმოყვარეობას 

არაფრით არ ჰგავდა. ამ კაცს ტრადიციებისა და უფროსების რიდის ბორკილები არ 

ზღუდავდა, ფეხზე მტკიცედ იდგა და ყველაფერი ძველმოდური მისთვის უცხო 

ხილი იყო. ჰერმან ჰაგენშტრომი სხვებივით არც ძველ, უმიზნოდ აგებულ 

უშველებელ პატრიციულ სახლში ცხოვრობდა. ასეთ სახლებში უზარმაზარ ქვის 

თაღებს თეთრად გალაქული გალერეები ჩაუყვებოდა, მისი სახლის სადა ფასადი კი 

ზანდშტრასეზე, ბრაიტენშტრასეს სამხრეთ გაგრძელებაზე, ზეთის საღებავით იყო 

შეღებილი. პრაქტიკულად განლაგებული ოთახები მდიდრულად, ელეგანტურად და 

მოხერხებულად ჰქონდა მოწყობილი. ახალაშენებულ სახლს ძველებური ზვიადი 

სტილისა არა ეცხო რა. სულ ცოტა ხნის წინ ამ სახლში გამართულ რაუტზე ჰერმან 

ჰაგენშტრომმა ქალაქის თეატრის მომღერალი ქალი მოიპატიჟა. სტუმრებს შორის 

მისი ხელოვნების დიდი მოყვარული და დამფასებელი იურისტი ძმაც იყო. 

მომღერალმა სადილის შემდეგ რამდენიმე სიმღერა შეასრულა და ბრწყინვალე 



ჰონორარიც მიიღო. ჰერმან ჰაგენშტრომი ქალაქის საბჭოში შუა საუკუნეების 

ძეგლების რესტავრაციისთვის მოზრდილი თანხების შეწირვაზე თავს არ დებდა, 

მაგრამ გაზის სინათლე, მთელ ქალაქში რომ მან პირველმა გააყვანინა სახლსა და 

კანტორაში, უტყუარი ფაქტი გახლდათ. თუკი კონსულ ჰაგენშტრომს რაიმე 

ტრადიცია გააჩნდა, ეს იყო მხოლოდ მამამისისგან - მოხუცი ჰინრიჰ ჰაგენშტრომისგან 

ნამემკვიდრევი, შეუზღუდავი, პროგრესული, შემგუებლური და ყოველგვარი 

ცრურწმენისგან შეუბოჭავი მსოფლმხედველობა. მისი ავტორიტეტიც სწორედ ამ 

გარემოებას ემყარებოდა. 

თომას ბუდენბროკის პრესტიჟს სულ სხვა სათავე ჰქონდა. ეს პატივისცემა მარტო მას 

არ დაუმსახურებია. ქალაქში ჯერ კიდევ არ დავიწყებოდათ კონსულის მამის, 

ბაბუისა და დიდი პაპის სახელი და თავისი საქმიანობისა და საზოგადოებრივ 

სარბიელზე წარმატების გარეშეც თომას ბუდენბროკს ზურგს უმაგრებდა 

ბუდენბროკების გვარის მიერ საუკუნის განმავლობაში ნატარები ბიურგერული 

დიდება. რა თქმა უნდა, იმასაც ჰქონდა დიდი მნიშვნელობა, რომ თომას 

ბუდენბროკმა თავისი ღირსეული გვარი ძალდაუტანებლად, მოხდენილად და 

თავაზიანად შეიშნო და გამოიყენა კიდეც. გარდა ამისა, თომას ბუდენბროკი თვით 

„სწავლული“ ბიურგერებისგანაც კი გამოირჩეოდა დიდი განათლებით. კონსულს 

ამიტომაც სცემდნენ პატივს, თუმცა ამის გამო მასთან დაახლოებას ერიდებოდნენ 

კიდეც. 

ხუთშაბათობით ბუდენბროკებთან კონსულის თანდასწრებით არჩევნებზე მხოლოდ 

მოკლედ და გაკვრით თუ ჩამოაგდებდა ვინმე სიტყვას. მაშინაც მოხუცი ქალბატონი 

ბუდენბროკი ღია ცისფერ თვალებს ტაქტიანად დახრიდა ხოლმე. ხანდახან ფრაუ 

პერმანედერს გული არ მოუთმენდა, რომ სახელმწიფო კონსტიტუციის გასაოცარი 

ცოდნით თავი არ მოეწონებინა. ტონის სენატორების არჩევნებთან დაკავშირებული 

მუხლები ისევე ჰქონდა გაზეპირებული, როგორც რამდენიმე წლის წინ 

განქორწინების პარაგრაფებს იზუთხავდა. თავისუფლად ლაპარაკობდა საარჩევნო 

კურიებზე, ამომრჩევლებსა და ხმის მისაცემ ბიულეტენებზე, არც მოსალოდნელი 

შემთხვევითობა გამორჩებოდა, ამომრჩეველთა ფიცს სიტყვასიტყვით, ენის 

წაუბორძიკებლად იმეორებდა, ყვებოდა კანდიდატების „მიუკერძოებელ 

დახასიათებაზე“, რაც კონსტიტუციის მიხედვით კანდიდატთა სიაში 

მოხვედრილთათვის ცალკეულ კურიას უნდა ჩაეტარებინა და გულით ნატრობდა, 

ერთი ჰერმან ჰაგენშტრომის პიროვნების „მიუკერძოებელ დახასიათებაში“ 

მონაწილეობის უფლება მომცაო. 

უცებ ტონი გადაიხარა და ძმის თეფშზე ქლიავის კურკების თვლა დაიწყო: კი - არა, კი 

- არა, კი! - დააბოლოვა ტონიმ და დაკლებული კურკა დანის წვერით თომასის 

თეფშზე გადააგდო. სადილის შემდეგ თავი მაინც ვერ შეიკავა, კონსულს მკლავში 

ჩაავლო ხელი და ფანჯარასთან გაინაპირა: 



- ღმერთო, ტომ! შენ თუ სენატორი გახდები... შენ თუ ჩვენს გერბს რატჰაუსის 

საჭურვლის პალატაში მიუჩენ ადგილს, იცოდე, სიხარულისგან მოვკვდები! 

დავეცემი და მოვკვდები, აი, ნახავ, თუ არა! 

- კარგი, ჩემო ტონი! თუ შეიძლება, ახლა თავი შეიკავე და ღირსება შეინარჩუნე. თავის 

დაჭერა, ვიცი, კარგად გეხერხება! განა მე ჰენინგ კურცივით დავბორიალებ აქეთ-

იქით? ჩვენ უსენატოროდაც რაღაცად ვღირვართ, მგონია. იმედი მაქვს, არჩევნები 

როგორც უნდა დამთავრდეს, შენ მაინც ცოცხალი დარჩები. 

აგიტაცია, დებატები, შეხლა-შემოხლა გრძელდებოდა. Suitier-ად ცნობილ კონსულ 

დოლმანს თავისი ფირმისთვის ძირი უკვე გამოეთხარა, ფირმა სახელითღა 

არსებობდა, თავისი ოცდაშვიდი წლის ქალიშვილის მემკვიდრეობაც დაემღერებინა 

და ახლა ამ გაწამაწიაში ბეჯითად მონაწილეობდა, თომას ბუდენბროკთან გამართულ 

სადილზე თომასს ეძახდა მჭექარე ხმით, „ბატონო სენატოროო“, ჰერმან 

ჰაგენშტრომთან სენატორად ჰერმანს ნათლავდა. სიგიზმუნდ გოში კი, მოხუცი 

მაკლერი გოში, ლომივით ბრდღვინავდა და იმუქრებოდა, მოუშთობელი არ 

გადამირჩება, ვინც ხმას კონსულ ბუდენბროკს არ მისცემსო. 

- კონსული ბუდენბროკი, ბატონებო, დიახ! ო, რა კაცია, რომ იცოდეთ. მე მამამისის 

გვერდზე ვიდექი, მან რომ ორმოცდარვაში გამძვინვარებული პლებეების რისხვა 

დააცხრო... თუ ქვეყანაზე სადმე სამართლიანობაა, ჯერ კიდევ მამამისი და ბაბუამისი 

უნდა ყოფილიყვნენ სენატორები. 

სიმართლე თუ გნებავთ, ბატონ გოშს კონსულ ბუდენბროკის პიროვნება როდი 

უნთებდა გულში ცეცხლს, მას კონსულის ახალგაზრდა მეუღლე, გერდა არნოლდსენი 

აღაფრთოვანებდა. მაკლერი გერდას არასოდეს დალაპარაკებია. იგი მდიდარ ვაჭართა 

წრეს არ ეკუთვნოდა, არც მათ სუფრაზე სადილობდა და მათთან არც მისვლა-მოსვლა 

ჰქონდა. მაგრამ, როგორც უკვე მოვიხსენიეთ, გერდა ბუდენბროკი ქალაქში გამოჩნდა 

თუ არა, პირქუში მაკლერის რაღაც არაჩვეულებრივს მოწყურებულმა ხარბმა თვალმა 

იგი მაშინვე დაზვერა. შეუმცდარმა ინსტინქტმა უკარნახა გოშს, მხოლოდ ამ 

ქმნილებას ძალუძს ჩემს უღიმღამო ცხოვრებას აზრი შთაბეროსო. მაკლერი გოში 

სულითა და ხორცით მისი ყურმოჭრილი მონა გახდა, თუმცა გერდა ბუდენბროკი მას 

სახელითაც ძლივს იცნობდა. მას შემდეგ გოში ამ ნერვიულ და უაღრესად 

თავშეკავებულ ქალს ფიქრებში ირგვლივ ისე უტრიალებდა, როგორც ვეფხვი უვლის 

ხოლმე გარს თავის მომთვინიერებელს. გერდა ბუდენბროკისთვის მაკლერი გოში 

არავის წარუდგენია, მაგრამ იგი ვეფხვისებური შემპარავი სახით, ისეთივე 

მუხანათური, მაგრამ უვნებელი ხერხებით ქალს ქუჩაში ხვდებოდა და 

მოულოდნელად, მისალმების ნიშნად იეზუიტურ ქუდს დიდის ამბით უხდიდა 

ხოლმე. ამ უგერგილო ქვეყანაზე არასოდეს მიეცემოდა შემთხვევა, ამ ქალის 

გულისთვის გაუგონარი ბოროტება ჩაედინა. ეს მოსასხამში გახვეული კუზიანი, 

პირქუში და გულზვიადი კაცი მზად იყო ეშმაკისეული გულგრილობით ეგო პასუხი 



ამ ბოროტებაზე. დღევანდელ უღიმღამო ხანაში გოშს არ შეეძლო მკვლელობის, 

დანაშაულისა და სისხლიანი ინტრიგების ფასად ეს ქალი სამეფო ტახტზე აეყვანა. 

ახლა მეტი აღარაფერი დარჩენოდა, მისი პატივცემული მეუღლისთვის არჩევნებზე 

ხმა უნდა მიეცა, გერდა ბუდენბროკს კი ოდესმე, ალბათ, ლოპე დე ვეგას დრამების 

სრული კრებულის თარგმანს მიუძღვნიდა. 

 

 

მეოთხე თავი 

„სენატში გათავისუფლებული ადგილი ოთხი კვირის განმავლობაში ახალმა 

სენატორმა უნდა დაიკავოს“, - ასე ბრძანებს კონსტიტუცია. ჯეიმს მოლენდორფის 

გარდაცვალების შემდეგ სამმა კვირამ გაიარა და აი, თებერვლის დამლევს, დადგა 

არჩევნების დღე, - თებერვლის თოვლჭყაპიანი დღე. 

ბრაიტენშტრასეზე, რატჰაუსის წინ, დღის პირველ საათზე ტევა არ არის. რატჰაუსის 

ფასადი მოჭიქული აგურითაა ნაგები, წინ გამოწეულ სვეტებს შორის გადახურული 

შესასვლელი იმალება, წვეტიანი თაღებიდან კი ბაზრის მოედანი და მისი ჭა მოჩანს. 

ხალხი გაუნძრევლად დგას ატალახებულ თოვლში, თოვლი დნება და მათ ფეხქვეშ 

წყლად მიედინება, ისინი ხან ერთმანეთს გადახედავენ, ხან ისევ პირდაპირ 

იყურებიან და კისრებს იგრძელებენ, რადგან იქ, იმ პორტალს იქით, სხდომათა 

დარბაზში, რკალად ჩამწკრივებულ თოთხმეტ სავარძელში სხედან სენატისა და 

ქალაქის საბჭოს წევრები და საარჩევნო კურიების წინადადებებს ელოდებიან. 

საქმე გაჭიანურდა. როგორც ჩანს, კურიებში დებატები ჯერ არ დამცხრალა, მიდის 

სასტიკი ბრძოლა. ეტყობა, სხდომათა დარბაზში მიმდინარე კრებისთვის კურიებს 

ერთი და იგივე პიროვნება არ დაუსახელებიათ, თორემ გუბერნატორი მას მაშინვე 

სენატორად გამოაცხადებდა. უცნაურია! ვერავინ გაიგებს, საიდან მოდის, სად 

აღმოცენდება ხოლმე ხმები, მაგრამ პორტალიდან კი აღწევს გარეთ და ხალხში 

ვრცელდება. ვითომ რატუშის ორ მსახურთაგან ერთ-ერთი, უფრო ხანდაზმული 

ბატონი კასპერსენი, თავის თავს სახელმწიფო მოხელეს რომ უწოდებს, ის არის ამის 

ავანჩავანი? მაშ, ბატონი კასპერსენი, ერთმანეთზე მაგრად დაჭერილი კბილებით, 

დახრილი თვალებითა და ტუჩის კუთხეებით, გადასცემს გარეთ მომლოდინე ხალხს 

ყურმოკრულ ამბებს? ახლა ხმა გამოვიდა, სხდომათა დარბაზში წინადადებები უკვე 

მიღებულია და სამივე კურიამ სხვადასხვა კანდიდატი წამოაყენაო: ჰაგენშტრომი, 

ბუდენბროკი და კისტენმაკერი! ღმერთმა ქნას და სენატორის არჩევა ფარული 

კენჭისყრისას ხმის უმრავლესობით გადაწყდეს! ვისაც თბილი ფეხსაცმელი არ აცვია, 

ფეხებს აბაკუნებს - ტეხთ ყინვისგან დამზრალი ფეხისგულები. 

რატჰაუსის წინ ყველა კლასის წარმომადგენლებს მოუყრიათ თავი. აგერ 

ყელმოშიშვლებული მეზღვაურები, ხელები ფართო შარვლის ჯიბეებში რომ 



ჩაუწყვიათ და ყელზე სვირინგები მოუჩანთ. შავი სატინის შარვალ-ხალათიანი 

მტვირთავებიც აქ არიან - მათ საოცრად კეთილი და გულმართალი გამოხედვა აქვთ; 

მეფორნეები ხორბლის ტომრებით დაზვინული ფორნებიდან ჩამომხტარან; ხელში 

მათრახი შერჩენიათ. ისინი არჩევნების შედეგს უცდიან. იქვე დგანან ყელზე 

თავსაფარშემოხვეული მოახლეები. ყველას წინსაფრიანი სქელი, ზოლიანი 

ქვედაკაბები აცვია, კეფაზე თეთრი ჩაჩები ადევთ და შიშველ ხელებში უზარმაზარი 

კალათები უჭირავთ. მეთევზე და მემწვანილე ქალებს ფეხი ჩალის ქოშებში 

წაუდგამთ და ადგილიდან არ იძვრიან. ბრბოში ორიოდე ცუგრუმელა მეყვავილე 

გოგონაც ურევია. თავზე ჰოლანდიური კოხტა ჩაჩები ახურავთ, მოკლე ქვედაკაბები 

აცვიათ და ამოქარგული ლიფებიდან თეთრი კოფთების გრძელი, ნაოჭასხმული 

სახელოები მოუჩანთ. მათ შორის ბიურგერებიც ბლომად არიან. მახლობელი 

მაღაზიების მეპატრონეები ქუჩაში უქუდოდ გამოსულან და თავიანთ მოსაზრებებს 

ერთმანეთს უზიარებენ. ახალგაზრდა, კარგად ჩაცმული ვაჭრებიც აქ დგანან - ისინი 

მამების ან მამების მეგობრების კანტორებში სწავლობენ სამ თუ ოთხ წელიწადს. 

ზურგზე აბგამოკიდებული და ჩანთიანი მოსწავლეებიც დაძვრებიან ბრბოში. 

თამბაქოს ღეჭვაში გართული ორი წვერმოშვებული მუშის უკან ერთი ქალი დგას, 

აღელვებული თავს აქეთ-იქით სწევს და ცდილობს მუშების ახოვან მხრებს შორის 

რატჰაუსი დაინახოს. წაბლისფერი ბეწვით გაწყობილი მოსასხამი ორივე ხელით 

უჭირავს შიგნიდან. სახე სქელი, მძიმე ყავისფერი პირბადით აქვს მთლიანად 

შებურვილი და თოვლ-ჭყაპში ბოტებს ატყაპუნებს შეუჩერებლივ. 

- მე და ჩემმა ღმერთმა, მაგ შენს ბატონ კურცს კიდევ ჩაგიფლავებენ, - ეუბნება ერთი 

მუშა მეორეს. 

- შენ ხომ არ გძინავს, კურცი ვიღას ახსოვს? ახლა მარტო ჰაგენშტრომს, კისტენმაკერსა 

და ბუდენბროკს უყრიან კენჭს. 

- აბა, ახლა საქმე ეგ არი, რომელი რომელს აჯობებს! 

- მაინც შენ ვიზე ფიქრობ? 

- მე რომ მკითხო, ჰაგენშტრომს აირჩევენ. 

- ეე, შე ჭკუის კოლოფო, შენა! ენამ არ გიყივლოს! - ეუბნება პირველი მუშა და 

თამბაქოს ფეხებქვეშ აპურჭყებს, რადგან ამ ჭყლეტაში შორს გადაფურთხება ვერ 

მოუხერხებია. მერე შარვალს ორივე ხელით იქაჩავს და განაგრძობს: 

- ჰაგენშტრომი კი არა, ის არ გინდა! ჰაგენშტრომი მუცელღმერთობისგან ისეა 

გასივებული, ცხვირით ვეღარ სუნთქავს. ჩემი ბატონი კურცი თუ კიდევ ჩაფლავდება, 

მე მაშინ ბუდენბროკის მხარეზე ვარ. აი, კაცი თუ გინდა, ის არის! 

- ალბათ, ეგრეა, მაგრამ ჰაგენშტრომი უფრო მდიდარია. 



- სიმდიდრეს რა ჭკუა აქვს? 

- ის შენი ბუდენბროკი სულ მანშეტებით და აბრეშუმის გალუსტიკით გამოპრანჭული 

დადის, ულვაშებიც რომ სულ წკიპზე აქვს დამდგარი? ისე დახტუნავს, 

ფრთამოტეხილი ჩიტი გეგონება. 

- შე შტერო, არც ეგაა მთავარი. 

- მაგისი და არ იყო, ორ ქმარს რომ გამოექცა და ძმას შინ ჩამოუჯდა? 

წამოსასხამიანი ქალი შეკრთა. 

- რა მოხდა მერე! ჩვენ არ ვიცით, რატომ გამოიქცა. მერედა ეგ რა კუნსელის ბრალია? 

„მართლაც, რა იმის ბრალია, - ფიქრობს პირბადიანი ქალი და მოსასხამის ქვეშ ხელები 

ემუშტება, - მართლაც, რა იმის ბრალია, დიდება შენდა, ღმერთო!“ - მერე, - დასძენს 

ბუდენბროკის მომხრე, - იმას გუბერნატორი ნათლიად მოეკიდა, ნუთუ ეგ შენი 

ფიქრით აღარაფერს ნიშნავს? 

„ხომ ნიშნავს? - ფიქრობს ქალი, - მადლობა ღმერთს, ამ ამბავს შთაბეჭდილება 

მოუხდენია“. 

იგი ისევ იძაბება. რატჰაუსიდან ახალი ხმა გამოვიდა, წინა რიგებში გავრცელდა და 

მის ყურებამდეც მოაღწია: საყოველთაო არჩევნებს საბოლოო შედეგი არ მოჰყოლია. 

ედუარდ კისტენმაკერს ხმების უმცირესობა მიუღია და არჩევნებიდან 

გამოვარდნილა, ჰაგენშტრომსა და ბუდენბროკს შორის კი ბრძოლა ისევ 

გრძელდებაო. ამ დროს ერთმა ბიურგერმა დიდის ამბით განაცხადა, თუ ხმები 

თანაბრად გაიყოფა, იძულებული გახდებიან ხუთი „თავკაცი“ აირჩიონ და მათი 

ხმების უმრავლესობით გადაწყვიტონ საკითხიო. 

უცებ პორტალის ახლოს ვიღაც გაიძახის: 

- აირჩიეს ჰაინე ზეეჰაზე! 

ზეეჰაზე ერთი ლოთი კაცია და ახალგამომცხვარ პურს ხელურმით დაატარებს 

ხოლმე. ხალხი იცინის და ოხუნჯის დასანახავად ფეხის წვერებზე დგება. პირბადიანი 

ქალიც იცინის ნერვიულად და ერთი წუთით მხრები უთახთახებს. შემდეგ გონს 

ეგება: ახლა განა ხუმრობის დროა?.. თავს თოკავს და ორ მუშას შორის ისევ რატჰაუსს 

გასცქერის. მაგრამ იმავე წუთში ხელები უმწეოდ უცვივდება, მოსასხამი ეხსნება და 

მხრებჩამოყრილი, ძალაწართმეული და განადგურებული დგას. 

ჰ ა გ ე ნ შ ტ რ ო მ ი! - არავინ იცის, საიდან გაჩნდა ეს ცნობა, ქვესკნელიდან ამოვიდა 

თუ ზეციდან ჩამოვარდა. ყველამ ეს ცნობა აიტაცა. ეჭვი არავის ეპარება. გადაწყდა, 

ჰაგენშტრომი! - დიახ, ჰაგენშტრომი აირჩიეს. ახლა რაღას უნდა ელოდოს. პირბადიან 

ქალს ეს თავიდანვე უნდა სცოდნოდა. ცხოვრებაში ყოველთვის ასე ხდება. ახლა 



შეუძლია მობრუნდეს და შინ წავიდეს. ქალი გრძნობს, ცრემლები როგორც ებჯინება 

ყელში... მაგრამ გადის ერთი წუთი და ხალხი უცებ უკან აწყდება. ატყდა ჩოჩქოლი, 

მიწევ-მოწევა წინა რიგებიდან იწყება და იმავე წუთში პორტალის სიღრმეში ხასხასა 

წითელი რაღაც გამოანათებს, ეს რატჰაუსის ორივე მსახურის, კასპერსენისა და 

ულეფელტის წითელი ლივრეებია. ისინი სააღლუმოდ არიან გამოწყობილნი. ორივეს 

თეთრი რეიტუზები აცვია. თავზე სამკუთხა ქუდები ახურავთ. ყვითელი 

მანჟეტებითა და დაშნებით დამშვენებულნი მხარდამხარ მოაბიჯებენ. ბრბო უკან 

იხევს და ისინი გზას იკაფავენ. 

ორივენი ბედისწერასავით მოემართებიან: დინჯად, უსიტყვოდ, პირქუშად 

თვალდახრილნი, გვერდზე არც იხედებიან, პირდაპირ იქით უჭირავთ გეზი, საითაც 

არჩევნების შედეგს მიუთითებია, მაგრამ, ღმერთო, ზანდშტრასესკენ როდი მიდიან, 

ბრაიტენშტრასეზე, მარჯვნივ გადაუხვიეს! 

პირბადიანი ქალი თვალს არ უჯერებს. მაგრამ მის ირგვლივ ყველანი ამასვე ხედავენ. 

ბრბომ რატჰაუსის მსახურებისკენ იბრუნა პირი, მიაბიჯებენ და ერთმანეთს 

ეუბნებიან: 

- რის ჰაგენშტრომი, ბუდენბროკი აურჩევიათ, ბუდენბროკი! 

ვიღაც ბატონები პორტალიდან გამოდიან, გაცხარებული ლაპარაკობენ და 

ფეხაჩქარებულნი ბრაიტენშტრასესკენ მიემართებიან, რომ ახალ სენატორს 

პირველებმა მიულოცონ. 

მაშინ ქალმა მოსასხამის კალთები აიკრიფა. იგი უკვე გარბის, მანდილოსნისთვის 

შეუფერებლად სწრაფად გარბის. პირბადე ეხდება და ალმურადენილი სახე მოუჩანს, 

მაგრამ ამას არაფრად აგდებს, ბეწვშემოვლებული ცალი ბოტი წამდაუწუმ ეფლობა 

ატალახებულ თოვლში და საშინლად ეშლება ხელი, მაგრამ მაინც ასწრებს ყველას. 

პირველი აღწევს ბეკერგრუბეს კუთხის სახლამდე, კარს სანამ გაუღებდნენ, ზარს 

ცეცხლს უკიდებს, მოახლეს შესძახებს, მოდიან, კატრინ, მოდიანო, კიბეზე 

სულმოუთქმელად არბის და სასტუმრო ოთახში იჭრება. იქ მოლოდინისგან ოდნავ 

ფერგამკრთალი მისი ძმა ზის. იგი გაზეთს გვერდზე დებს და დას დამამშვიდებელ 

ჟესტს აგებებს. ტონი ძმას გულში იკრავს და იმეორებს: 

- მოდიან, ტომ, მოდიან! შენ გასული ხარ, ჰერმან ჰაგენშტრომი გააშავეს! 

* * * 

ეს იყო პარასკევს. მეორე დღესვე სენატორი ბუდენბროკი განსვენებული ჯეიმს 

მოლენდორფის სავარძელთან იდგა და ქალაქის მამათა და ბიურგერთა 

წარმომადგენლების წინაშე ფიცს დებდა: 

- ვფიცავ, სინდისიერად შევასრულო ჩემი მოვალეობა, ძალა არ დავზოგო ჩემი 

ქალაქის საკეთილდღეოდ, ვიყო მისი კონსტიტუციის ერთგული, სინდისიერად 



დავიცვა საზოგადოებრივი საკუთრება. ჩემი მოვალეობის აღსრულებისას, ისევე 

როგორც არჩევნებზეც, პირადი მიზნებით, ნათესაობით ან მეგობრობით არ 

ვიხელმძღვანელო. ვფიცავ, დავიცვა კანონიერება და სამართლიანობა ყველას 

მიმართ, ღარიბი იქნება თუ მდიდარი. ვფიცავ, არ გავახმაურო ის, რისი გახმაურებაც 

არ შეიძლება, ზედმიწევნით საიდუმლოდ შევინახო ის, რაც საიდუმლოდ მექნება 

განდობილი. დაე, ღმერთი იყოს ჩემი შემწე! 

 

 

მეხუთე თავი 

ჩვენი სურვილები და მოქმედებანი ჩვენივე ნერვების გარკვეული მოთხოვნილებების 

ნაყოფია, ამ მოთხოვნილებების გამოთქმა კი ძნელია. 

თომას ბუდენბროკი თავის გარეგნობაზე გადაჭარბებულად ზრუნავდა, ტანსაცმელი 

ყოველთვის აუცილებლად ძვირფასი უნდა სცმოდა. ხალხი ამ მიდრეკილებას 

კუდაბზიკობად უთვლიდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს სულ სხვა რამ იყო. ეს 

გახლდათ, ძირითადად, საქმიანი კაცის ლტოლვა, თავიდან ფეხებამდე კორექტულად 

და მოწესრიგებულად ეგრძნო თავი და ამით სიმტკიცე შეენარჩუნებინა. 

მოთხოვნილებები კი, რასაც კონსული საკუთარ თავს უყენებდა და რასაც სხვები მისი 

ნიჭისა და შინაგანი ძალისგან მოელოდნენ, თანდათან იზრდებოდა. თომასი პირად 

და საზოგადოებრივ მოვალეობებში იყო ჩაფლული. როცა საბჭოს სხდომაზე სენატის 

წევრთა შორის თანამდებობანი განაწილდა, მას გადასახადების საქმე ერგო, მაგრამ 

თომასს ამას გარდა რკინიგზის, საბაჟოსა და სხვა სახელმწიფოებრივი საქმეების 

გაძღოლაც უხდებოდა. სენატორად არჩევის დღიდან კი ათასგვარი მმართველი და 

საკონტროლო კომისიების სხდომებსაც თავმჯდომარეობდა. ასეთ სხდომებზე მთელი 

თავისი წინდახედულობის, თავაზიანობისა და მოქნილობის გამოჩენა სჭირდებოდა, 

რომ ხანდაზმული ხალხის თავმოყვარეობა არ გაეკენწლა, მოსაჩვენებლად მათი 

გამოცდილებისთვის ანგარიში გაეწია, სინამდვილეში კი ძალაუფლება მაინც 

თვითონ შეენარჩუნებინა. ყველას გასაოცრად, თომას ბუდენბროკი „კუდაბზიკობას“ 

არ იშლიდა: გარეგნულად ყოველთვის გამოცოცხლებისა და განახლებისკენ 

მიილტვოდა, ტანსაცმელს დღეში რამდენჯერმე იცვლიდა და ამით ცდილობდა 

მხნეობა და ენერგია აღედგინა, თუმცა ჯერ ოცდაჩვიდმეტი წლისაც არ იყო. ერთი 

სიტყვით, ასეთი საქციელი „კუდაბზიკობას“ კი არა, მის გამოფიტვასა და დასუსტებას 

მოწმობდა. 

როცა კეთილი დოქტორი გრაბოვი დასვენებას ურჩევდა, თომასი პასუხობდა: 

- არა, ჩემო ძვირფასო ექიმო! დასვენება ჩემთვის ჯერ ადრეა! 



ამ სიტყვებში თომასი გულისხმობდა, ჯერ კიდევ დიდხანს და თავდაუზოგავად 

უნდა ვიშრომო, სანამ ჩემს მიზნებს საბოლოოდ მიღწეულად ჩავთვლი და სანამ 

უზრუნველი, მშვიდი ცხოვრების უფლებას მოვიპოვებო. მაგრამ სინამდვილეში 

ასეთი დღის დადგომა თომასს დიდად აღარა სწამდა. რაღაც ძალა წინ უბიძგებდა და 

მოსვენებას არ აძლევდა. დასვენების დროსაც კი, ნასადილევს, როცა ხელში გაზეთს 

აიღებდა და ულვაშის ბოლოს თითქოს უდარდელად აწვალებდა, საფეთქლებზე 

ძარღვები ებერებოდა და თავში ათასგვარი გეგმა უტრიალებდა. იგი ერთნაირი 

სერიოზულობით და მონდომებით ეკიდებოდა ყოველგვარ საქმიან ნაბიჯს, საჯაროდ 

სათქმელი სიტყვის მომზადებასაც და უბრალო განზრახვის შესრულებასაც. 

მაგალითად, ძალიან უნდოდა, ბოლოს და ბოლოს, საცვლების მარაგი განეახლებინა, 

და ესეც მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ერთ საქმეში მაინც მიეღწია სრული წესრიგისთვის 

და ამ მხრივ მაინც ყოფილიყო გულდამშვიდებული! 

ამგვარი განახლებანი და შენაძენები თომასს ხანმოკლე კმაყოფილებასა და სიმშვიდეს 

ანიჭებდა და ისიც ხარჯს არ ერიდებოდა, მით უმეტეს, რომ ფირმა იმ წლებში ისე 

ყვაოდა, როგორც ოდესღაც, ბაბუამისის დროს. ბუდენბროკების ფირმამ არა მარტო 

ქალაქში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც მოიხვეჭა სახელი და მისდამი პატივისცემა 

ვაჭართა საზოგადოებაში სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა. ზოგი შურით, ზოგი კი 

სიხარულით აღიარებდა თომას ბუდენბროკის შრომისმოყვარეობასა და მარიფათს, 

თვითონ სენატორი კი ამაოდ ცდილობდა გულდამშვიდებით ემუშავა: იგი 

ყოველთვის გრძნობდა და ამ აზრს სასოწარკვეთილებამდე მიჰყავდა, რომ თავის 

ფანტაზიაში დაწყობილ გეგმებს საქმით ვერასოდეს უსწორდებოდა. 

ასე რომ, სენატორ ბუდენბროკს გულზვიადობით არ მოსვლია, როცა 63 წლის 

ზაფხულში ახალი, დიდი სახლის აშენების ფიქრი შეუჯდა. ბედნიერი კაცი 

ადგილიდან არ იძვრის. თომას ბუდენბროკს უკმარისობის გრძნობა არ ასვენებდა, მის 

თანამოქალაქეებს კი შეიძლებოდა ეს ახალი წამოწყებაც მისი „კუდაბზიკობისთვის“ 

მიეწერათ. ახალი სახლი, გარეგნული ცხოვრების რადიკალური შეცვლა, აბარგება, 

გადასვლა, ახლად მოწყობა, ყველაფერი ძველისა და ზედმეტის თავიდან მოშორება, 

რაც წარსულ წლებს დაეგროვებინა... ამის წარმოდგენაც კი თომასს განწმენდის, 

სიახლის, გამოცოცხლების, ხელშეუხებლობისა და ძალის მომატების გრძნობას 

უნერგავდა... ეტყობოდა, ყველაფერი ეს თომასს ძალიან აკლდა, რადგან ახალ საქმეს 

უკვე ბეჯითად ეკიდებოდა და სახლისთვის ადგილიც ჰქონდა შეგულებული. 

ეს იყო საკმაოდ მოზრდილი მამული ფიშერგრუბეს ბოლოს, იყიდებოდა 

ძველთაძველი, ხელმიშვებული სახლი. მისი პატრონი, მიხრწნილი შინაბერა, 

ყველასგან მივიწყებული, ოდესღაც დიდებული ოჯახის უკანასკნელი ნაშიერი, ამ 

სახლში მარტოდმარტო ცხოვრობდა და ამ ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილიყო. აი, იმ 

ადგილზე სურდა სენატორს ახალი სახლი აღემართა და ნავსადგურისკენ მიმავალი 

შეგულებულ საკარმიდამოს ხშირად ინტერესით ზვერავდა ხოლმე. მეზობლებიც არ 

ეყოლებოდა ცუდი: ირგვლივ შეძლებული ბიურგერების ფრონტონებიანი სახლები 



იყო ჩარიგებული. მათ შორის ყველაზე ღარიბულად გამოიყურებოდა ზედ მამულის 

პირდაპირ აშენებული ვიწრო სახლი, რომლის პირველ სართულზე საყვავილე იყო 

მოთავსებული. 

თომას ბუდენბროკი წამოწყებულ საქმეს დიდი ხალისით მოეკიდა. დაახლოებით 

იანგარიშა, სახლი რა დაუჯდებოდა და თუმცა გვარიანი თანხა გამოუვიდა, მაინც 

ფიქრობდა, ამ ხარჯის გაწევა გაუჭირვებლად შემიძლიაო. თუმცა თომასს ერთი 

ფიქრი უყინავდა ძარღვებში სისხლს: იქნებ არ ღირდა ამ საქმის წამოწყება? თავის 

თავსაც ვერ უმხელდა, რომ ახლანდელი სახლის ფართობი მისთვის, ცოლის, შვილისა 

და მოსამსახურე პერსონალისთვის თავზე საყრელად კმაროდა. მაგრამ ნახევრად 

შეუცნობელი მოთხოვნილებანი უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. სენატორს უნდოდა, ვინმე 

მხარდამჭერი ჰყოლოდა და თავისი სურვილი გაემართლებინა, ამიტომ ჯერ დას 

გაენდო: 

- მოკლედ რომ გითხრა, ტონი, შენი აზრი მაინტერესებს! ჩვენი სააბაზანოს ხვეული 

კიბე კარგი რამაა, მაგრამ, საერთოდ, ეს სახლი კი არა, კოლოფია, დიდებულების 

ნასახი არ გააჩნია. მერედა ახლა, შენი წყალობით სენატორი რომ გავხდი... ერთი 

სიტყვით: ხომ იცი, ახლა მე რა შემეფერება... 

აჰ, ღმერთო ჩემო, მადამ პერმანედერის თვალში მის ძმას რა აღარ შეეფერებოდა! 

ტონის აღტაცებისგან სული შეუგუბდა, ხელები გულზე დაიკრიფა, მხრები აიწურა 

და თავაღერილმა ოთახში გაიარ-გამოიარა. 

- მაგაში მართალი ხარ, ტომ! ღმერთო ჩემო, მართალი ხარ, აბა, რა! საეჭვო რაღა უნდა 

იყოს! მერე, კაცს რომ ყველა სიკეთესთან ერთად არნოლდსენების გვარის და ისიც 

ამოდენა მზითევიანი ქალი ეყოლება ცოლად... იცი, როგორ მეამაყება, პირველს მე 

რომ გამანდე? რა მადლობელი ვარ შენი, რომ იცოდე! ახლა კი ამოდენა საქმე 

გადაგიწყვეტია, ყველაფერი კეთილშობილური უნდა იყოს, ტომ, ამას კი გეტყვი! 

- აბა, როგორ, მეც მაგას ვფიქრობ. თავს არ დავზოგავ. ეს საქმე ფოიჰტს უნდა 

გავაკეთებინოთ. წინასწარ მიხარია, მე და შენ ესკიზებს როგორ გავსინჯავთ!.. ფოიჰტი 

დიდი გემოვნებიანი კაცია. 

თომასს ახლა გერდას თანხმობა უნდა მიეღო. გერდამაც მოუწონა მეუღლეს გეგმები. 

მართალია, გადასვლის დავიდარაბა სასიამოვნოს არაფერს უქადდა, მაგრამ კარგი 

აკუსტიკიანი ვრცელი მუსიკალური დარბაზი რომ ექნებოდა, ეს მის გულს 

ბედნიერებით აღავსებდა. რაც შეეხება მოხუც ქალბატონ ბუდენბროკს, მას ახალი 

სახლის მშენებლობა სხვა ბედნიერი ამბების ლოგიკურ შედეგად მიაჩნდა და 

კმაყოფილებით აღსავსე ღმერთს მადლობას სწირავდა. მემკვიდრის დაბადებისა და 

კონსულის სენატში არჩევის შემდეგ მოხუცი ქალბატონი დედობრივი სიამაყის 

დაფარვას სულაც არ ცდილობდა: ისე იტყოდა, „ჩემი სენატორი ვაჟიშვილიო“, რომ 

ბრაიტენშტრასელ ქალბატონ ბუდენბროკებს გულში შხამი ეწვეთებოდათ. 



სიბერეში შესულ ქალიშვილებს თომასის გარეგნული ცხოვრების აშკარა აყვავების 

შემყურეთ გულის მოსაოხებელი ცოტაღა რჩებოდათ. აბა, „ხუთშაბათობით“ საბრალო 

კლოტილდეს მასხრად აგდებას მათთვის რა სიამოვნება უნდა მიენიჭებინა. 

ქრისტიანი სალაპარაკოდ აღარ ღირდა - ის უკვე იაკობ კროგერის რანგში იყო 

გადასული. ქრისტიანს თავისი ყოფილი პრინციპალის, მისტერ რიჩარდსონის 

წყალობით ლონდონში ადგილი მიეღო და სულ ცოტა ხნის წინ იქიდან თავის 

უგუნურ სურვილს ტელეგრაფით იტყობინებოდა, ფროილაინ პუფოგელის შერთვა 

მწადიაო. ამ თხოვნაზე კონსულის მეუღლემ შვილს ცივი უარი შეუთვალა. 

ბრაიტენშტრასელ ქალბატონებს სხვა აღარაფერი დარჩენოდათ: კონსულის 

მეუღლისა და ფრაუ პერმანედერის პატარ-პატარა სუსტი მხარეების გაქილიკებით 

უნდა მოეოხებინათ გული. ისინი განგებ ჩამოაგდებდნენ ხოლმე სიტყვას 

ვარცხნილობაზე, კონსულის მეუღლე იოლად ეგებოდა ანკესზე და გულუბრყვილოდ 

აცხადებდა, „ჩემს“ თმას მუდამ სადად ვივარცხნიო. სამწუხაროდ, მოხუცი 

ქალბატონის ჩაჩქვეშ სადად დავარცხნილი ფერშეუცვლელი მოწითალო თმა დიდი 

ხანია „მისი“ აღარ იყო. ამას ღვთისგან ოდნავ მიხვედრილობით დაჯილდოებული 

ადამიანიც იოლად შეატყობდა, თორემ ბრაიტენშტრასელ ქალბატონებს აბა, რა 

გამოეპარებოდათ. 

ამაზე უფრო კიდევ ერთი რამ უხარებდათ გულს: ცდილობდნენ, ტონისთვის რაიმე 

წამოეცდენინებინათ მის საძულველ პიროვნებებზე: - მტირალა ტრიშკე, გრიუნლიჰი, 

პერმანედერი, ჰაგენშტრომები, - ამბობდა გაალმასებული ტონი. იგი მხრებს 

აიწურავდა და ამ სახელებს ზიზღით, დაფდაფების ძახილივით ისროდა. ეს კი ბიძია 

გოტჰოლდის ქალიშვილების ყურს საამოდ ელამუნებოდა ხოლმე. 

ქალბატონ ბუდენბროკებს არც ის გამოჰპარვიათ, რომ პატარა იოჰანი სიარულსა და 

ლაპარაკს ძალიან ნელა სწავლობდა და ამის ხმამაღლა თქმასაც არ ერიდებოდნენ. 

მართლაც, ჰანო - ქალბატონმა სენატორის მეუღლემ შვილს მოსაფერებლად ეს სახელი 

შეარქვა - ოჯახის წევრთა სახელებს მშვენივრად გამოთქვამდა, ფრიდერიკეს, 

ჰენრიეტესა და ფიფის სწორად თქმას კი ვერაფრით ახერხებდა. რაც შეეხება 

სიარულს, ბავშვი უკვე წლისა და სამი თვისა იყო, ფეხი კი ვერ იქნა და ვერ აიდგა. 

ქალბატონ ბუდენბროკებს მეტიც არ უნდოდათ, თავს უიმედოდ იქნევდნენ და 

აცხადებდნენ, ეს ბავშვი მთელი სიცოცხლე საპყარი და მუნჯი დარჩებაო. 

შემდეგ იძულებულნი გახდნენ თავიანთი სამწუხარო წინასწარმეტყველება 

შეცდომად ეღიარებინათ, მაგრამ მაშინ ვერავინ უარყოფდა, რომ ჰანო განვითარებაში 

ძალზე ჩამორჩებოდა თავის ტოლებს. სულ პატარას მძიმე ავადმყოფობების გადატანა 

მოუხდა და ახლობლებს გული მუდამ შიშით უკანკალებდათ. ჰანო ამ ქვეყანას 

თავიდანვე უჩუმრად მოევლინა. მონათვლის შემდეგ რამდენიმე დღესაც არ გაევლო, 

რომ ქოლერინის სამდღიანმა შეტევამ ასეთი გაჭირვებით აძგერებული გული კინაღამ 

სამუდამოდ გაუჩერა, მაგრამ ჰანო გადარჩა. დოქტორმა გრაბოვმა ბავშვს 

განსაკუთრებული მოვლა და კვება დაუნიშნა, რომ კბილების ამოჭრის კრიზისი 



თავიდან აეცილებინათ. მაგრამ როგორც კი ამოიწვერა პირველი თეთრი კბილი, 

ბავშვს ისეთი საშინელი კრუნჩხვა დაემართა, რომ მოხუცი ექიმი მშობლებს მხოლოდ 

უსიტყვოდ, ხელის მოჭერითღა ანუგეშებდა. ღონემიხდილი ბავშვი უძრავად იწვა, 

ამოლილავებული თვალების უაზრო მზერა ტვინის დაავადების უტყუარი ნიშანი 

იყო. აღსასრული თითქმის სასურველიც კი ჩანდა. 

მაგრამ ჰანომ ძალა მოიკრიბა, უკვე საგნებსაც არჩევდა და თუმცა გადატანილი 

სნეულების გამო ენისა და ფეხის ადგმა დაუგვიანდა, მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ 

ემუქრებოდა. 

ჰანოს გრძელი კიდურები ჰქონდა და ტანითაც თავისი ასაკისთვის საკმაოდ მაღალი 

იყო. ღია წაბლისფერი, ნაზი თმა სწრაფად ეზრდებოდა და მალე ოდნავ დატალღული 

თმის ჭავლი წინსაფარივით ნაოჭასხმული სამოსის მხრებამდე სწვდებოდა. 

თანდათან ნაკვთებითაც ოჯახის წევრებს ემსგავსებოდა. ხელები ახლავე 

ბუდენბროკისეული ჰქონდა: ფართო, ოდნავ მოკლე, მაგრამ ნატიფად მოყვანილი. 

ცხვირი სულ მამასა და განსვენებულ ბაბუას მიუგავდა, თუმცა ეტყობოდა, ნესტოები 

გაცილებით სალუქი დაურჩებოდა. მოგრძო და ვიწრო ნიკაპი არც ბუდენბროკებს 

მიუგავდა და არც კროგერებს. ნიკაპი დედისა, არნოლდსენების გამოჰყოლოდა, 

პირის მოხაზულობაც მათებური ჰქონდა: ტუჩებს ახლავე კაეშნიანად და შიშით 

კუმავდა. რაც დრო გადიოდა, ეს ბაგე უცნაურ, მოოქროსფრო, მუქ თვალებსა და 

უპეებქვეშ ჩაწოლილ მოლურჯო ჩრდილებს მით უფრო ეხამებოდა. 

პატარა ჰანოს მამა თავშეკავებული სინაზით შესცქეროდა, დედა მის ჩაცმასა და 

მოვლას დიდი მზრუნველობით ეკიდებოდა, მამიდა ანტონია ხომ აღმერთებდა და 

აღმერთებდა, კონსულის მეუღლე და ბიძია იუსტუსი კი ნაირ-ნაირი ციბრუტებითა 

და სათამაშო მხედრებით ასაჩუქრებდნენ. ასე დაიწყო ჰანომ ცხოვრება და როცა მისი 

პატარა, მშვენიერი ეტლი ქუჩაში გამოჩნდებოდა, გამვლელები ინტერესითა და 

ცნობისმოყვარეობით აყოლებდნენ ხოლმე თვალს. პატარა ჰანოს ჯერ კიდევ 

ღირსებით აღსავსე გადია მადამ დეხო უვლიდა, მაგრამ უკვე გადაწყვეტილი იყო, 

რომ ახალ სახლში მის ადგილს იდა იუნგმანი დაიკავებდა, კონსულის მეუღლეს კი 

მომხმარედ სხვა ვინმე უნდა ეშოვა. 

სენატორმა ბუდენბროკმა თავის გეგმას ხორცი შეასხა. ფიშერგრუბეზე ნაკვეთის 

შეძენა დიდად არ გასჭირვებია, ბრაიტენშტრასეზე მდებარე სახლის გაყიდვა 

მაკლერმა გოშმა იდო თავს. ამ სახლის შეძენა შტეფან კისტენმაკერს ჰქონდა 

განზრახული. შტეფან კისტენმაკერის ოჯახი მრავლდებოდა და ძმასთან ერთად 

წითელი ღვინის ვაჭრობის წყალობით ფულიც კარგად შემოსდიოდათ. 

ბატონმა ფოიჰტმა მშენებლობის საქმე ითავა. დიდ დროს არ გაუვლია, რომ 

ხუთშაბათობის ოჯახურ წრეში მისი ხელით ფაქიზად შესრულებულ ესკიზებს 

შლიდნენ და სახლის ფასადს ათვალიერებდნენ. ეს იყო დიდებული ნაგებობა, 

რომელსაც ქვიშაქვის კარიატიდები და ბანი ამშვენებდა. კლოტილდემ ბანი რომ 



დაინახა, თავისებურად გულკეთილად გააბა, ნაშუადღევს იქ ყავის დალევას არაფერი 

აჯობებსო. მენგშტრასეზე მდებარე სახლის პირველი სართულის საქმეც კარგად 

მოგვარდა - ახალი სახლის დამთავრების შემდეგ პირველი სართული ცარიელი 

რჩებოდა, რადგან სენატორი კანტორების გადატანასაც ფიშერგრუბეზე აპირებდა. 

მენგშტრასეზე ქვედა სართულს სახანძრო-სადაზღვევო საზოგადოება დაიქირავებდა 

თავისი ბიუროსთვის. 

დადგა შემოდგომა. ძველი, რუხი კედლები მტვრად იქცა. ძალადაკარგული ზამთრის 

დამლევს კი უზარმაზარი ღვინის სარდაფების საძირკველზე თომას ბუდენბროკის 

ახალი სახლი წამოიჭიმა. ქალაქში ამაზე საინტერესო სალაპარაკო აღარაფერი 

ჰქონდათ. სახლი ნამდვილად „ტიპ-ტოპ“ იყო, მისი ბადალი აქ კი არა, მგონი, 

ჰამბურგშიც კი არ მოიძებნებოდა. სამაგიეროდ, ალბათ, კარგა ძვირიც დაჯდა. ასეთ 

დიდ ხარჯს მოხუცი კონსული ნამდვილად არ გასწევდაო, ამბობდნენ ქალაქში. 

მეზობლები, ფრონტონებიანი სახლების ბინადარი ბიურგერები ფანჯრებზე იყვნენ 

გადმოკიდებული, ხარაჩოებზე გასულ მშენებლებს შეჰყურებდნენ, 

მხრებწამომართული შენობის დანახვა უხაროდათ და ცდილობდნენ, გამოეცნოთ, 

როდის დადგებოდა შენობის კურთხევის დრო. 

ეს დროც მალე დადგა და შესაფერისი ზეიმითაც აღინიშნა. ზევით, ბანზე შემდგარმა 

უხუცესმა კალატოზმა სიტყვა წარმოთქვა და შამპანურით სავსე ბოთლი ხელუკუღმა 

მოისროლა. იმავე წუთში დროშებს შორის მძიმედ დაირწა ვარდებისა და მწვანედ 

შეფოთლილი რტოების უზარმაზარი გვირგვინი. შემდეგ მახლობელ სამიკიტნოში 

მუშებისთვის გრძელი სუფრა გაიშალა. სუფრაზე ბლომად ელაგა ბუტერბროდები და 

სიგარები, უხვად იღვრებოდა ლუდი. სენატორმა ბუდენბროკმა თავის მეუღლესა და 

პატარა ვაჟიშვილთან ერთად, რომელიც მადამ დეხოს ეჭირა ხელში, დაბალჭერიან 

ოთახში გაწყობილ სუფრას ჩამოუარა, მუშები „ვაშას“ დასძახოდნენ და ისიც 

მადლობას იხდიდა. 

ჰანო კვლავ თავის ეტლში ჩასვეს, თომასმა გერდასთან ერთად ქვაფენილი გადაჭრა, 

უნდოდა თეთრი კარიატიდებით შემკული წითელი აგურით ნაშენი ფასადისთვის 

ერთხელ კიდევ შეევლო თვალი. ქუჩის გადაღმა, ვიწროკარიანი პატარა საყვავილეს 

ღარიბულ ვიტრინაში, მწვანე მინაზე რამდენიმე ყვავილიანი ქოთანი გამოედგათ. 

დუქნის პატრონი ივერსენი, ქერა, გოლიათივით კაცი, ცოლთან ერთად საყვავილეს 

კარში იდგა. შავგვრემანი, სამხრეთული ტიპის ტანმორჩილი ქალი მის გვერდით 

მთლად სიფრიფანა ჩანდა, ცალი ხელი ოთხი თუ ხუთი წლის ბიჭუნასთვის 

ჩაეკიდებინა, მეორეთი კი ეტლში ჩაძინებულ პატარას არწევდა. აშკარად ეტყობოდა, 

ქალი კვლავ ფეხმძიმედ უნდა ყოფილიყო. 

ივერსენი წელში ღრმად და უნიათოდ მოიხარა, მის ცოლს ბავშვის რწევა არ 

შეუწყვეტია, მხოლოდ თავისი შავი, ნუშისებური თვალებით მშვიდად და 



ყურადღებით დააკვირდა გერდას. სენატორის მეუღლეს ქმრისთვის ხელი გაეყარა და 

მისკენ მოდიოდა. 

თომასი შეჩერდა. 

- რა მშვენივრად გაგიკეთებიათ, ივერსენ! - თქვა მან და ჯოხი სახლის თავზე 

დაკიდებული გვირგვინისკენ გაიშვირა. 

- მე რა, ბატონო სენატორო, ეგ ჩემი ცოლის ნახელავი გახლავთ. 

- აჰ! - მოკლედ თქვა სენატორმა, თავი სწრაფად ასწია და ერთ წუთს ფრაუ ივერსენის 

სახეზე ნათელი, მტკიცე და მეგობრული მზერა შეაჩერა. შემდეგ სიტყვა აღარ 

დაუძრავს, ცოლ-ქმარ ივერსენებს თავაზიანი ჟესტით გამოემშვიდობა და იქაურობას 

გაშორდა. 

 

 

მეექვსე თავი 

ივლისის პირველი რიცხვები იდგა. კვირადღე იყო. სენატორი ბუდენბროკი ერთი 

თვე იქნებოდა, ახალ სახლში ცხოვრობდა. იმ დღეს ფრაუ პერმანედერი ძმას საღამოს 

ესტუმრა, ქვით მოპირკეთებული, გრილი სადარბაზო გაიარა და ხელმარცხნივ 

კართან ზარიც ჩამოჰკრა. სადარბაზოს კედლები თორვალდსენის მოტივებზე 

გამოკვეთილი ბარელიეფებით იყო შემკული. მარჯვნივ კანტორებისკენ გამავალი 

კარი მოჩანდა. სადარბაზო კარი სამზარეულოდან რეზინის ბუშტზე ხელის დაჭერით 

იღებოდა. ფართო მოედანზე, კიბის ძირში ტიბურციუსის დათვი იდგა. ტონიმ აქ 

ფარეშ ანტონისგან შეიტყო, რომ სენატორს მუშაობა ჯერ არ დაემთავრებინა. 

- კარგი, - თქვა ტონიმ, - გმადლობთ, ანტონ. მე მასთან წავალ. 

მაგრამ ტონიმ კანტორისკენ მიმავალ კარს გვერდი აუარა და მარჯვნივ გაუხვია, 

სადაც კიბეებს შორის უზარმაზარი თაღი წამომართულიყო. თაღს მეორე სართულზე 

თუჯის ჩამოსხმული რიკულები ერტყმოდა გარს, მესამე სართულზე კი თაღი ფართო, 

ოქროთი მოვარაყებული თეთრი სვეტებიანი გალერეით მთავრდებოდა. 

თავბრუდამხვევი სიმაღლიდან უზარმაზარი, ოქროსფრად მოლაპლაპე ჭაღი 

ეშვებოდა. 

- კეთილშობილურია! - წყნარად ჩაილაპარაკა კმაყოფილმა ფრაუ პერმანედერმა და 

გაშლილ, სინათლით სავსე სივრცეს გახედა. ეს დიდებული სანახაობა მისთვის 

უბრალოდ ბუდენბროკების გვარის ბრწყინვალებას, ძალასა და ტრიუმფს ნიშნავდა. 

შემდეგ უცებ გაახსენდა, რომ აქ სამწუხარო საქმეზე იყო მოსული და პირი 

კანტორისკენ იბრუნა. 



თომასი მარტო იყო კანტორაში. ჩვეულებისამებრ, ფანჯარასთან მიდგმულ 

მაგიდასთან იჯდა და რაღაც ბარათს წერდა. მან აიხედა, უფერული წარბი აზიდა და 

ტონის ხელი გაუწოდა. 

- საღამო მშვიდობისა, ტონი. რას იტყვი კარგს? 

- კარგს ბევრს არაფერს, ტომ!.. არა, შენი კიბის თაღი ნამდვილად დიდებულია! შენ კი 

აქ დამჯდარხარ, ამ ბინდბუნდში, და წერ, არა? 

- ჰო... სასწრაფო წერილია. მაშ, კარგს არაფერს იტყვი? მოდი, ბაღში გავიაროთ და იქ 

ვილაპარაკოთ. ბაღში უფრო სასიამოვნოა ყოფნა. 

თაღში გასულებს მეორე სართულიდან ვიოლინოს ადაჟიო ჩამოესმათ. 

- ყური უგდე! - თქვა ფრაუ პერმანედერმა და ერთი წუთით შეჩერდა, - გერდა უკრავს. 

რა ღვთაებრივია! ღმერთო, ეს ქალი ნამდვილი ფერიაა! ჰანო როგორ არის, ტომ? 

- ახლა, ალბათ, იუნგმანთან ერთად ვახშმობს. რა ცუდია, რომ მუხლი ჯერ კიდევ ვერ 

მოიმაგრა. 

- არა უშავს, ტომ, მალე მოუმაგრდება! იდას კმაყოფილი თუ ხართ? 

- განა შეიძლება მისით კმაყოფილი არ ვიყოთ?.. 

ქვით მოპირკეთებული ჰოლი გაიარეს, სამზარეულო მარჯვნივ ჩამოიტოვეს და მინის 

კარით მშვენიერ, საამო სურნელით სავსე აყვავებულ ბაღში გავიდნენ. 

- აბა? - შეეკითხა დას სენატორი. 

წყნარი და თბილი საღამო იყო. ჰაერში ფაქიზად მოვლილი ყვავილნარის სურნელება 

იდგა. ლილისფერ, მაღალყლორტიან ზამბახებში ჩაფლული შადრევანი 

სიბნელეშეპარული ცისკენ ჩქეფდა და წყალი საამოდ ჩუხჩუხებდა. ცაზე აქა-იქ უკვე 

ბჟუტავდნენ ვარსკვლავები. ბაღის სიღრმეში, ორი დაბალი ობელისკით 

დამშვენებული კიბე ხრეშით მოფენილი ამაღლებული მოედნისკენ ადიოდა, სადაც 

ხის ღია, ჩარდახიანი პავილიონი მოჩანდა. პავილიონში რამდენიმე მერხი იდგა. 

მარცხნიდან თომასის კარ-მიდამო მეზობელი ბაღისგან გალავნით იყო გამოყოფილი, 

მარჯვნივ კი მეზობელი სახლის ყრუ კედელი სახურავამდე ჩაესვათ ხარაჩოებში. 

დროთა განმავლობაში ხარაჩოები ხვიარა მცენარეებს უნდა დაეფარა. კიბისა და 

პავილიონის მოედნის ახლომახლო ხურტკმლისა და მოცხრის რამდენიმე ბუჩქი 

იზრდებოდა. ბაღში ერთადერთი დიდი ხე მოჩანდა - ნუჟრებიანი კაკლის ხე. იგი 

გალავანთან იდგა. 

- საქმე ის არის, რომ… - ყოყმანით დაიწყო ფრაუ პერმანედერმა, როცა პავილიონის 

ირგვლივ შემორტყმულ ხრეშიან ბილიკს გაუყვნენ, - ტიბურციუსი იწერება... 

- კლარა? - ჩაეკითხა თომასი, - თუ გიყვარდე, მოკლედ მითხარი, მიუკიბ-მოუკიბავად! 



- ჰო, ტომ, კლარა ლოგინადაა ჩავარდნილი, უკანასკნელ დღეშია თურმე, ექიმი 

შიშობს, ტუბერკულოზი უნდა სჭირდესო, ტვინის ტუბერკულოზი... ისე მიჭირს ამის 

თქმა. აი, ნახე, მისი ქმრის წერილია. შიგ დედასთვის გადასაცემი ბარათი დევს. 

ტიბურციუსი მწერს, იქაც იგივე წერიაო. დედა წინასწარ უნდა შევამზადოთ და 

ბარათი ისე უნდა გადავცეთ. აქ მეორე ბარათიცაა ჩადებული: კლარას დედასთვის 

მოუწერია, ძლივს დაუჯღაბნია ფანქრით. კლარას თვითონ უთქვამს, ეს ჩემი 

უკანასკნელი ბარათიაო. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ კლარა გამოკეთებას არც 

ცდილობს თურმე. ის ხომ მუდამ ზეცისკენ მიისწრაფოდა, - დაასრულა ფრაუ 

პერმანედერმა და ცრემლიანი თვალები ამოიმშრალა. 

სენატორს ხელები ზურგს უკან შემოეწყო და დას თავჩაქინდრული მიჰყვებოდა. 

- შენ ხმას არ იღებ, ტომ... მართალი ხარ, სათქმელი არაფერია. ეს გვინდოდა ახლა? 

ქრისტიანიც ჰამბურგშია ჩავარდნილი ლოგინად. 

ეს მართლაც ასე იყო. ქრისტიანს მარცხენა გვერდის „დაბუჟება“ ლონდონში ბოლო 

დროს ისეთ მწვავე ტკივილად გადაექცა, რომ ყველაფერი გადაავიწყდა. თავის შველა 

აღარაფრით შეეძლო და დედას მოსწერა, შინ უნდა დავბრუნდე, იქნებ შენმა მოვლამ 

მიშველოსო, ლონდონში სამსახური მიატოვა და გამოემგზავრა, მაგრამ ჰამბურგში 

ჩავიდა თუ არა, ლოგინად ჩავარდა. ექიმმა სახსრების რევმატიზმის დიაგნოზი 

დაუსვა და სასტუმროდან პირდაპირ საავადმყოფოში გაგზავნა. ასე რომ, მგზავრობის 

გაგრძელება ჯერჯერობით შეუძლებელი იყო. ახლა ქრისტიანი საავადმყოფოში იწვა 

და მომვლელს ნაღვლიან წერილებს კარნახობდა. 

- ჰო, - წყნარად მიუგო დას სენატორმა, - ერთ უბედურებას მეორე მოჰყვება ხოლმე. 

ტონიმ ძმას წამით ხელი გადახვია. 

- გულს ნუ გაიტეხ, ტომ! შენ ამის უფლება არა გაქვს, ვაჟკაცობა გმართებს. 

- ჰო, ვაჟკაცობა კი მართლა მმართებს, ღმერთმანი. 

- რა იყო, ტომ?.. გუშინწინ, ხუთშაბათს, სადილზე რატომ გქონდა კრიჭა შეკრული? 

თუ საიდუმლო არ არის, მითხარი, რა დაგემართა? 

- საქმეების ბრალია, ჩემო კარგო. ჭვავის არცთუ პატარა პარტია, არცთუ ისე 

მომგებიანად... არა, მოკლედ რომ ვთქვათ, ჭვავის დიდ პარტიაზე დიდი ზარალი 

ვნახე. 

- მერე რა, ხდება ხოლმე, ტომ! დღეს იზარალებ, ხვალ მოიგებ. ამისთვის განა ღირს 

გუნების გაფუჭება? 

- ცდები, ტონი, - თქვა თომასმა და თავი გაიქნია, - იმ ზარალის გამო კი არა ვარ ცუდ 

გუნებაზე, პირიქით, სწორედ ცუდი გუნების გამო მემართება ყველაფერი. 



- კი, მაგრამ გუნება რამ მოგიწამლა? - შიშითა და გაოცებით ჰკითხა ტონიმ ძმას, - 

ვითომ რატომ უნდა იყო ცუდ გუნებაზე, ტომ! კლარა ცოცხალია... ღვთის შეწევნით 

ყველაფერი კარგად იქნება! დანარჩენი? აგერ შენს ბაღში დავსეირნობთ, ირგვლივ 

ისეთი სურნელი დგას... აგერ შენი სახლი - სახლი კი არა, ოცნებაა. ჰერმან 

ჰაგენშტრომის სახლი ამასთან შედარებით სოროა! ეს ყველაფერი შენი შექმნილია. 

- ჰო, ეს კარ-მიდამო თითქმის ზედმეტად ლამაზია, ტონი. უფრო სწორად, მინდოდა 

მეთქვა, ჯერ კიდევ მეტისმეტად ახალია-მეთქი. ეს სახლი ცოტა ხელსაც კი მიშლის, 

შეიძლება ამიტომაც ვარ ცუდ გუნებაზე, თითქოს მთრგუნავს და საქმეშიც ხელ-ფეხს 

მიბორკავს. ისე ვიყავი გახარებული, ამ სახლის მშენებლობა რომ წამოვიწყე, ვერ 

აგიწერ. ჰოდა, წინასწარი სიხარული, როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე, უფრო 

უკეთესი გამოდგა, რადგან კარგი ყოველთვის გვიან მოდის, ყოველთვის მაშინ ისხამს 

ხორცს, როცა კაცს ამ სიხარულის შეგრძნება გულით აღარ შეგიძლია. 

- სიხარული აღარ შეგიძლია, ტომ! შენისთანა ახალგაზრდა კაცი მაგას როგორ ამბობ! 

- კაცი იმდენი ხნისა ხარ, როგორც თავსა გრძნობ, ტონი. როცა კარგი და ნანატრი 

მძიმედ და დაგვიანებით მოდის, ყოველგვარი წვრილმანი, ხელის შემშლელი, გულის 

ამრევი დანაშრევი მოჰყვება თან, ცხოვრების ჭუჭყი და მტვერი ედება ზედ. ამ ჭუჭყს 

შენს ფანტაზიაში ვერ ითვალისწინებ და შემდეგ ეს გაღიზიანებს... ისე გაღიზიანებს, 

რომ... 

- კარგი, კარგი... მაგრამ შენ არა თქვი, იმდენი ხნისა ხარ, როგორადაც თავსა გრძნობო, 

ტომ? 

- ჰო, ტონი, ალბათ, გამივლის... გუნება მაქვს წამხდარი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ 

ბოლო დროს თავს უფრო ხნიერად ვგრძნობ, ვიდრე ვარ. საქმეებიც მაწუხებს, 

ბიუჰენის სარკინიგზო კომისიის სხდომაზე გუშინ კონსულმა ჰაგენშტრომმა 

მიწასთან გამასწორა, კინაღამ ხალხის სამასხროდ გამხადა... ასე მგონია, ამგვარი რამ 

ადრე არ დამემართებოდა. ასე მგონია, რაღაც ხელიდან მისხლტება, ის, რასაც სახელს 

ვერ დაარქმევ. აი, სწორედ ის რაღაც ხელში ისე მტკიცედ აღარ მიჭირავს, როგორც 

ოდესღაც მეჭირა. რა არის წარმატება? იდუმალი, ენით აუწერელი ძალა, 

წინდახედულება, შემართება... იმის შეგნება, რომ შენ ირგვლივ მოქმედ 

ცხოვრებისეულ მოვლენებზე თვით შენი არსებობის ფაქტითაც კი ახდენ გავლენას... 

იმის რწმენა, რომ ცხოვრება შენს სასიკეთოდ აქეთ შეგეგუება... ბედნიერება და 

წარმატება ჩვენსავე არსებაშია. ჩვენ თვითონ უნდა გვეჭიროს ისინი: მტკიცედ, 

ურყევად. როგორც კი აქ, შიგნით დაიწყება მოდუნება, როგორც კი შეგვეპარება 

დაღლა, ყველა ძალა მყისვე აიშვებს თავს და გარეთ მიილტვის. მერე წინ აღგიდგება, 

შენს გავლენას აღარ ემორჩილება... მაშინ უბედურება უბედურებას ემატება, დარტყმა 

დარტყმას მოსდევს და მორჩა, დგება აღსასრული! ამ ბოლო დროს ხშირად მიფიქრია 

სადღაც წაკითხულ ერთ თურქულ ანდაზაზე: „სახლი რომ აშენდება, სიკვდილი 

მოდისო“. რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი სიკვდილი მოვიდეს, მაგრამ უკან 



დაქანება... დაქვეითება... აღსასრულის დასაწყისი კი მოდის. გახსოვს, ტონი, - 

სენატორმა დას ხელკავი გამოსდო და უფრო ხმადაბლა განაგრძო, - გახსოვს, ჰანო რომ 

მოვნათლეთ, რა მითხარი? ასე მგონია, ახლა სრულიად ახალი ხანა უნდა 

დაგვიდგესო, ახლაც ყურში მიდგას შენი სიტყვები. მაშინ თითქოს გაგიმართლა. 

დადგა სენატის არჩევნების დღე. მე ბედმა გამიღიმა. აქ კიდევ სახლი წამოვჭიმე, 

მაგრამ „სენატორობა“ და „სახლი“ გარეგნული ამბებია. მე კი ვიცი რაღაც, რაზეც შენ 

ჯერ არ გიფიქრია, ვიცი ცხოვრებიდან და ისტორიიდან. ვიცი, რომ ხშირად 

გარეგნული, ხილული და ხელშესახები ნიშნები და სიმბოლოები ბედნიერებისა და 

აღმავლობისა მხოლოდ მაშინ ჩნდებიან, როცა სინამდვილეში ყველაფერი თავქვე 

მიექანება. ამ გარეგნული ნიშნების გამოჩენას დრო სჭირდება მსგავსად ვარსკვლავის 

შუქისა, რომელიც არც კი ვიცით, ქრება თუ არა, იქნებ უკვე ჩამქრალიცაა, მაგრამ ამ 

წუთში კი ყველაზე ნათლად კაშკაშებს. 

თომასი დადუმდა. ცოტა ხანს უბრად მიდიოდნენ. სიჩუმეს მხოლოდ შადრევნის 

ჩუხჩუხი არღვევდა, კაკლის ხის წვეროზე კი ფოთლები რაღაცას ჩურჩულებდნენ. 

ფრაუ პერმანედერმა სული გაჭირვებით მოითქვა და მკერდიდან თითქმის 

ქვითინისებური ხმა აღმოხდა: 

- რა ნაღვლიანად ლაპარაკობ, ტომ! ასე ნაღვლიანად არასოდეს გილაპარაკია! მაგრამ 

მაინც კარგია, შენი გულისნადები რომ გამოთქვი, ახლა გულზე მოგეშვა და მაგ 

ფიქრებს თავიდან მოიშორებ. 

- ჰო, ტონი, უნდა ვეცადო, რაც შემიძლია. ახლა კი ორივე ბარათი მომეცი, კლარასიც 

და პასტორისაც. ხომ გირჩევნია, ეს საქმე მე ვიდო თავს და ხვალ დილით დედას მე 

თვითონ ველაპარაკო? ჩვენი კეთილი დედა! კლარას თუ ტუბერკულოზი აქვს, რას 

იზამ, ბედს უნდა დავმორჩილდეთ. 

 

 

მეშვიდე თავი 

- მერე მე არც მეკითხები?! ჩემს ზურგს უკან მოქმედებ?! 

- მე ისე მოვიქეცი, როგორც უნდა მოვქცეულიყავი! 

- შენ დაუფიქრებლად და უგუნურად მოიქეცი! 

- გონიერება ამ ქვეყანაზე ჯერ კიდევ არ არის ყველაზე უმაღლესი რამ. 

- მაღალფარდოვანი ფრაზების გარეშე, თუ შეიძლება!.. საქმე ეხება უბრალოდ 

სამართლიანობას, რასაც შენ აღმაშფოთებლად აუარე გვერდი! 



- შენც უნდა გითხრა, ჩემო შვილო, რომ დედას არ ეკადრება შვილისგან ასეთი ტონით 

ლაპარაკი. 

- მე კი გიპასუხებ, დედაჩემო, რომ შენდამი პატივისცემა არასოდეს დამვიწყებია, 

მაგრამ შვილის მოვალეობანი იქ არაფერი მოსატანია, სადაც შენ წინაშე, როგორც 

ოჯახისა და ფირმის პატრონი, როგორც მამაჩემის მაგიერი, ისე წარვდექი! 

- გთხოვ, გაჩუმდე, თომას! 

- არა, არ გავჩუმდები, სანამ შენს უზომო უგუნურებასა და სისუსტეს არ აღიარებ! 

- მე ჩემს ქონებას როგორც მომენებება, ისე მოვიხმარ! 

- ამ ნება-სურვილს სამართლიანობა და გონიერება უდებს ზღვარს! 

- ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ შეგეძლო ჩემთვის ასეთი გულისტკივილი 

მოგეყენებინა. 

- ტომ, მოიცა, ტომ! - გაისმა ტონის შეშინებული ხმა. 

ფრაუ პერმანედერი ლანდშაფტებიან ოთახში ფანჯარასთან იჯდა და სიმწრით 

ხელებს იმტვრევდა, სიბრაზისგან აკანკალებული მისი ძმა კი ოთახში ბოლთას 

სცემდა. გულნატკენი და გაჯავრებული კონსულის მეუღლე სოფაზე იჯდა, ცალი 

ხელი სოფაზევე დაეყრდნო, მეორეს კი ლაპარაკის დროს მაგიდაზე აკაკუნებდა. 

კლარა ამქვეყნად აღარ იყო. სამივეს ძაძები ეცვა, სამივენი სახეგაფითრებულნი და 

აღელვებულნი იყვნენ. 

რა მოხდა? მოხდა, რაღაც საშინელი, შემაძრწუნებელი, რაც თვითონაც საოცრად და 

დაუჯერებლად ეჩვენებოდათ! ჩხუბი, მწვავე შეხლა-შემოხლა დედასა და შვილს 

შორის! 

ეს მოხდა აგვისტოში, ერთ ჩახუთულ საღამოს. ათი დღე გასულიყო მას შემდეგ, რაც 

სენატორმა დიდი სიფრთხილით გადასცა დედას ზივერტ და კლარა ტიბურციუსების 

ბარათები, მერე კი წილად ხვდა, მოხუცი ქალბატონისთვის ქალიშვილის 

გარდაცვალების ამბავიც შეეტყობინებინა. შემდეგ კონსული დის დაკრძალვაზე 

გაემგზავრა რიგაში და უკან თავის სიძესთან ერთად დაბრუნდა. ტიბურციუსმა 

რამდენიმე დღე დაჰყო განსვენებული მეუღლის ოჯახში, ჰამბურგის საავადმყოფოში 

ქრისტიანიც მოინახულა და ორი დღის უკან სამშობლოში გაემგზავრა. კონსულის 

მეუღლემ დღეს ვაჟიშვილს ყოყმანით გაუმხილა ერთი ამბავი. 

- 127500 მარკა! - იყვირა სენატორმა და ხელები გაასავსავა, - ეს რომ მზითევი 

ყოფილიყო, ჯანდაბას, დარჩენოდა ის ოთხმოცი ათასი, თუმცა ბავშვები არა ჰყავდათ! 

მაგრამ მემკვიდრეობა! კლარას მემკვიდრეობის მისთვის გადაცემა? და შენ არც კი 

მეკითხები, ჩემს ზურგს უკან აკეთებ ამას?! 



- თომას, ღვთის გულისათვის, სამართლიანობაზე ხელს ნუ ამაღებინებ! სხვაგვარად 

არ შემეძლო! მითხარი, შემეძლო?! ჩემი იმ ქვეყნად წასული ქალიშვილი სასიკვდილო 

სარეცლიდან მწერდა... ფანქრით... აკანკალებული ხელით: „დედა, ჩვენ ამქვეყნად 

ვეღარ ვიხილავთ ერთმანეთს, ეს ჩემი უკანასკნელი პწკარებია... ჩემი უკანასკნელი 

ფიქრები ჩემს ქმარს დასტრიალებს... ღმერთმა შვილებით არ დაგვასაჩუქრა, მაგრამ 

თუ შენ შემდეგ სიკვდილი მეწერებოდა, რაც ჩემი უნდა ყოფილიყო, ჩემს ქმარს 

დაუტოვე... როცა შენც ჩემს გზას დაადგები... მოიხმაროს თავის სიცოცხლეში! დედა, 

ეს ჩემი უკანასკნელი თხოვნაა... მომაკვდავის ვედრება... შენ ამაზე უარს ვერ მეტყვი“. 

არა, თომას! არ შემეძლო მის თხოვნაზე უარი მეთქვა და არც მითქვამს, მე კლარას 

ვუდეპეშე და მანაც უდრტვინველად მიაბარა უფალს სული, - კონსულის მეუღლე 

აქვითინდა. 

- მე კაციშვილი სიტყვას არ მეუბნება! ყველაფერს მიმალავენ! ჩემს ზურგს უკან 

მოქმედებენ! - გაიმეორა სენატორმა. 

- ჰო, თომას, არაფერი გითხარი. ვგრძნობდი, ჩემი მომაკვდავი შვილის უკანასკნელი 

თხოვნა უნდა შემესრულებინა, შენ კი, ვიცოდი, ამას არ დამანებებდი. 

- დიახ, ღმერთმა იცის, ასეც მოვიქცეოდი! 

- მერე, რომ არ გექნებოდა ამის უფლება? ჩემი სამი შვილი ჩემს მხარეზე იყო. 

- ო, მე მგონი, ჩემს აზრს ორი დედაკაცისა და ერთი დამთხვეულის აზრზე ცოტა მეტი 

წონა კი უნდა ჰქონდეს. 

- ეჰ, თომას, თომას, შენს და-ძმას სიძულვილით იხსენიებ, მე კი მკვახედ 

მელაპარაკები! 

- კლარა ღვთისმოსავი, მაგრამ ერთი უბირი ქალი იყო, დედა! ტონი კიდევ ბავშვია. 

ალბათ, ბოლო წუთებამდე არაფერი იცოდა, თორემ ენაზე დააკავდებოდა? 

ქრისტიანი? რა თქმა უნდა, მაგ ტიბურციუსს ქრისტიანის იმედი ექნებოდა და მისი 

თანხმობა მიიღო კიდეც. ტიბურციუსისგან განა კაცი ამას წარმოიდგენდა? ახლაც ვერ 

ხვდები, ვინ არის ეგ შენი ვირეშმაკა პასტორი? გაიძვერა! წამგლეჯი! 

- სიძეები ყველანი თაღლითები არიან, - ყრუდ ჩაილაპარაკა ფრაუ პერმანედერმა. 

- ნამდვილი წამგლეჯი! ხედავთ, რას შვრება? მიდის ჰამბურგში, ქრისტიანს საწოლზე 

უჯდება და უჩიჩინებს. „ჰო! - ეუბნება ქრისტიანი, - ჰო, ტიბურციუს. ღვთის ნება 

უნდა აღსრულდეს. იცით, როგორ მიბჟუის მარცხენა გვერდი?“ ოჰ, სისულელესა და 

ცუდკაცობას პირი შეუკრავთ ჩემს წინააღმდეგ! - წამოიძახა გაცოფებულა სენატორმა, 

ღუმლის ნიშის ნაჭედ გისოსებს მიეყრდნო და ორივე ხელი შუბლზე შემოიჭდო. 

თომასის აფეთქება მარტო ამ ამბით როდი იყო გამოწვეული. არა, 127000 მარკას არ 

მიუყვანია თომასი ამ ზომამდე. ასეთი გაცოფებული იგი აქამდე არავის ენახა. 



თომასის უკვე გაღიზიანებულ გრძნობა-გონებას ეს ამბავი ხელის მოცარვისა და 

გაწბილებების იმ ჯაჭვის გაგრძელებად ესახებოდა, რასაც ამ ბოლო თვეში 

კომერციულ და საზოგადოებრივ სარბიელზე განიცდიდა... ხელიდან აღარაფერი 

გამოსდიოდა! მის ნებას აღარაფერი ემორჩილებოდა! ახლა კი თავის მშობლიურ 

სახლშიც ასეთი მნიშვნელოვანი საქმე მის ზურგს უკან გაკეთდა. რიგელ პასტორს 

როგორ უნდა გაეცურებინა? თომასს შეეძლო ამ საქმისთვის ხელი შეეშალა, მაგრამ 

ახლოს არავინ გაიკარა. მოვლენები უმისოდ განვითარდა. თომასს ეჩვენებოდა, რომ 

წინათ ეს არ შეიძლებოდა მომხდარიყო, წინათ ამას ჩემი შიშით ვინ გაბედავდაო. 

დღეს ერთხელ კიდევ შეერყა საკუთარი იღბლისადმი, საკუთარი ძალებისა და 

მომავლისადმი რწმენა. ეს აფეთქება მისი შინაგანი სისუსტისა და 

სასოწარკვეთილების უტყუარი ნიშანი იყო. სასოწარკვეთილებამ დედასა და დასთან 

შეჯახებისას გადმოხეთქა. 

ფრაუ პერმანედერი წამოდგა და ძმას მოეხვია. 

- ტომ, - უთხრა მან, - დაწყნარდი! თავი შეიკავე! განა ეს ასეთი დიდი უბედურებაა? 

ასე ხომ შეიძლება თავი დაისნეულო! ტიბურციუსი ცას ხომ არ შეაბერდება? მისი 

სიკვდილის შემდეგ კლარას მემკვიდრეობა ისევ ჩვენ დაგვიბრუნდება! ამ 

გადაწყვეტილების შეცვლაც შეიძლება, თუ შენ მოისურვებ! ხომ შეიძლება, დედა? 

კონსულის მეუღლემ მხოლოდ ქვითინით უპასუხა. 

- არა, არა! - წამოიძახა სენატორმა. 

იგი გონს მოეგო და უარის ნიშნად ხელი უღონოდ ჩაიქნია. 

- რაც არის, არის. თქვენ გგონიათ, მე სასამართლოებში ვირბენ და საკუთარი დედის 

წინააღმდეგ პროცესს გავმართავ? შინაურ სკანდალს კიდევ საჯაროდ თავის მოჭრას 

დავუმატებ? რაც იქნება, იქნება, - დაასრულა მან და ფეხათრეული მინის კარისკენ 

გაემართა. იქ ერთხელ კიდევ შეჩერდა და ყრუ ხმით დასძინა, - მხოლოდ ნუ გგონიათ, 

თითქოს საქმე ბრწყინვალედ მიგვდიოდეს. ტონიმ 80000 მარკა დაკარგა... ქრისტიანმა 

თავისი წილი 50000 გაფლანგა, მემკვიდრეობის თანხიდან 30000-ს წინასწარ 

გამოუყვანა წირვა... კიდევ ბევრს წაუმატებს დანახარჯს. მოგეხსენებათ, შემოსავალი 

აღარა აქვს და ოაინჰაუზენში მკურნალობა სჭირდება... კლარას მზითევი ხომ 

სამუდამოდ გამოგვეცალა ხელიდან, მისი მთელი მემკვიდრეობა კი ოჯახიდან, ვინ 

იცის, რამდენი ხნით გადის. ჩვენი საქმეც ძალიან ცუდად მიდის, ძალიან ცუდად, 

ზუსტად იმ დროიდან წაგვივიდა უკან-უკან საქმე, რაც ჩემს ახალ სახლს ასი ათასზე 

მეტი დავახარჯე... ეჰ, იმ ოჯახს აბა რა ხეირი დაეყრება, სადაც ამნაირი სცენები 

იმართება. გეუბნებით, დამიჯერეთ, მამა რომ ცოცხალი ყოფილიყო, მამა რომ ამ 

ამბავს მოსწრებოდა, ხელებს აღაპყრობდა და ყველა ჩვენგანს ღმერთს შეავედრებდა. 

 



 

მერვე თავი 

ომი,[2] ომის ხმაური, სახლებში ჯარის შესახლება და გაწამაწია! სენატორ 

ბუდენბროკის ახალი სასახლის გაკრიალებულ პარკეტზე პრუსიელი ოფიცრები 

ირევიან. დიასახლისს ხელზე კოცნიან, ოაინჰაუზენიდან დაბრუნებულ ქრისტიანს 

ისინი კლუბში დაჰყავს. მენგშტრასეზე კონსულის მეუღლის ახალი მამზელი, რიკჰენ 

ზევერინი მოახლეებთან ერთად ლეიბებს ძველ საზაფხულო სახლში, 

„პორტალისკენ“ მიათრევს. იქ ჯარისკაცები ბუზებივით ირევიან. 

ყველგან ალიაქოთი, ხმაური და მღელვარებაა გამეფებული. ჯარის ნაწილები 

ქალაქის კარიბჭეში გადიან, ახლები შემოდიან, ქალაქს ავსებენ, ჭამენ და სვამენ, 

იძინებენ, ბიურგერებს საყვირების ჭყვიტინით, დაფდაფების რახარუხითა და 

ბრძანებების ძახილით ყურებს უჭედავენ და ისევ მიდიან. ქალაქი სამეფო ოჯახის 

პრინცებს ესალმება; ჯარები მარშით მიაბიჯებენ. შემდეგ კვლავ ისადგურებს 

სიწყნარე და მოლოდინი. 

გვიან შემოდგომაზე და დაზამთრებისას გამარჯვებული ჯარები უკან ბრუნდებიან, 

ისევ ქალაქში ბანაკდებიან და კარგა ხნის შემდეგ შინისკენ იღებენ გეზს. ბიურგერები 

შვებით ითქვამენ სულს და ჯარს ვაშას ძახილით აცილებენ. დადგა ხანმოკლე, 

მოვლენებით დამძიმებული მშვიდობიანი ხანა 1865 წლისა. 

ორ ომს შორის მოქცეული მშვიდობიანი წლების განმავლობაში უშფოთველად და 

წყნარად თამაშობს პატარა იოჰანი. ბიჭუნას წინსაფარივით ნაოჭასხმული სამოსი 

აცვია. აბრეშუმივით რბილი თმა კულულებად აყრია შუბლზე. იგი ყოველთვის ბაღში 

თამაშობს შადრევანთან გამოყოფილ აივანზე. თამაშობს იოჰანი, თამაშობს ისე, ოთხ-

ნახევარი წლის ბავშვს რომ შეეფერება. მისი თამაშის ღრმა აზრსა და 

მომხიბვლელობას ვერც ერთი მოზრდილი ადამიანი ვეღარ მიხვდება, მისთვის ორი 

კენჭი ან ერთი ჩხირიც კმარა, თანაც თუ იმ ჩხირს თავზე მუზარადის მაგიერ 

დევისპირას ყვავილი ახურავს. ამ თამაშს მხოლოდ იმ ბედნიერი ასაკის უმანკო, 

ძლიერი, მგზნებარე, უცოდველი, ხელშეუხებელი და აუმღვრეველი ფანტაზია 

სჭირდება, როცა ცხოვრება ჯერ კიდევ კრთის, ეშინია, ხელი შეგვახოს, როცა 

მოვალეობა და დანაშაული ვერ ბედავენ ჩვენს თავზე მსახვრალი ხელის აღმართვას, 

როცა ნება გვაქვს, თვალი გავახილოთ, ყურით ვისმინოთ, ვიცინოთ, გავიოცოთ და 

ვიოცნებოთ ისე, რომ ქვეყანამ ჩვენგან სამაგიერო სამსახური არ მოითხოვოს. როცა 

ისინი, ვისი სიყვარულიც გვმართებს, ჯერ კიდევ მოუთმენლად არ გვადევნებენ 

თვალყურს, თუ როგორ გავუძღვებით ჩვენი მოვალეობის აღსრულებას. ეჰ, დიდი 

დრო არ გაივლის, რომ ყველაფერი მთელი ძალით დაგვატყდება თავს, რათა 

დაგვთრგუნოს, გაგვწვრთნას, წელში გაგვტეხოს, შეგვავიწროოს, დაგვაძაბუნოს. 



სანამ ჰანო უზრუნველად თამაშობდა, ქვეყანაზე დიდი ამბები ხდებოდა. ომი 

გაჩაღდა, გამარჯვების ბედი კარგა ხანს ბეწვზე ეკიდა. ბოლოს, როგორც იქნა, 

გამოვლინდა გამარჯვებულიც. ჰანო ბუდენბროკის მშობლიური ქალაქი თავის 

დროზე ჭკვიანურად მიემხრო პრუსიას და ახლა ნიშნის მოგებით შესცქეროდა 

მდიდარ ფრანკფურტს, რომელსაც ავსტრიაზე მიკედლება თავისუფლების 

დაკარგვად დასჯდომოდა. 

მაგრამ ერთი ფრანკფურტული მსხვილი ფირმის გაკოტრების გამო, ივლისში, ზავის 

ჩამოვარდნის წინ, იოჰან ბუდენბროკის სავაჭრო ფირმამ ერთბაშად დაკარგა 20000 

ტალერი. 

 

 

მერვე ნაწილი 

 

 

პირველი თავი 

ბატონი ჰუგო ვაინშენკი, ქალაქის სახანძრო-სადაზღვევო საზოგადოების 

ახალდანიშნული დირექტორი, ყელამდე შებნეული სერთუკით დადიოდა, წვრილი, 

ტუჩის კუთხეებამდე ჩამოსული შავი ულვაშები და ჩამოშვებული ქვედა ტუჩი 

ვაჟკაცურ, დინჯ იერს აძლევდა. ბუდენბროკების თაღში ერთი კანტორიდან 

მეორისკენ, იდაყვებგაჩაჩხული და ხელებმომუშტული მძიმედ, დიდის ამბით რომ 

მიაბიჯებდა, საქმიანი, იღბლიანი და პატივსაცემი კაცის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. 

ერიკა გრიუნლიჰი იმ დროს უკვე ოცი წლის, მაღალი, გაფურჩქნილი, ჯან-ღონით 

სავსე, ღაჟღაჟა ქალიშვილი იყო. კიბეზე ჩამომავალ ან ზედა გალერეაზე მდგარ ერიკას 

თუ შემთხვევით ბატონი ვაინშენკი გადაეყრებოდა, - ეს შემთხვევები კი საკმაოდ 

ხშირი ამბავი იყო, - დირექტორი მოკლედ შეკრეჭილი, საფეთქლებთან 

ჭაღარაშეპარული შავი თმით დაფარული თავიდან ცილინდრს მოიშვლეპდა, წელში 

ღრმად მოიხრებოდა, ქალიშვილს თამამ, მუქთაფლისფერ თვალებს გაოცებითა და 

აღტაცებით შეავლებდა და ისე მიესალმებოდა. 

ერიკა მყისვე მოსწყდებოდა ადგილს, სადმე ფანჯრის რაფაზე მიიკუნჭებოდა და 

უმწეობისა და დაბნეულობისგან ცრემლად იღვრებოდა ხოლმე. ფროილაინ 

გრიუნლიჰი ტერეზა ვაიჰბროტის მკაცრი ზედამხედველობით იზრდებოდა და 

ამქვეყნიური ცხოვრებისა ბევრი არაფერი გაეგებოდა. ერიკას ბატონი ვაინშენკის 

ცილინდრის გახსენებაც კი აღვრევინებდა ცრემლს, იმაზეც ტიროდა, მასთან 

შეხვედრისას ბატონი დირექტორი წარბებს რომ აზიდავდა და ისევ ჩამოუშვებდა, 



ტიროდა მისი მეფური მიხრა-მოხრისა და მომუშტული ხელების გამოც. დედამისი 

კი, ფრაუ პერმანედერი, უფრო შორს იხედებოდა. ქალიშვილის მომავალზე ფიქრი 

უკვე რამდენიმე წელი იყო მოსვენებას არ აძლევდა ფრაუ პერმანედერს, რადგან ერიკა 

სხვა გასათხოვარ ქალიშვილებთან შედარებით ცუდ დღეში იყო. დედამისი არათუ არ 

გადიოდა საზოგადოებაში, საზოგადოებას მტრულადაც ეკიდებოდა. აკვიატებული 

ჰქონდა, მაღალ საზოგადოებაში ორნაქმარევ ქალს ქედმაღლურად დამცქერიანო. 

თავისადმი უპატივცემულობასა და ზიზღს იქაც კი ხედავდა, სადაც, ალბათ, 

გულგრილობის მეტი არა იყო რა. მაგალითად, კონსულ ჰერმან ჰაგენშტრომს, ამ 

თავისუფალ, ლოიალურად მოაზროვნე, სიმდიდრისგან კიდევ უფრო გალაღებულ 

და დაარხეინებულ კაცს ფრაუ პერმანედერის ქედმაღლური მზერა აჩერებდა, თორემ 

აუცილებლად მიესალმებოდა. 

ფრაუ პერმანედერი ჰერმან ჰაგენშტრომის დანახვაზე თავს უკან გადაიგდებდა და, 

მისივე მაგარი გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, ამ ჭირივით საძულველ, „ბატის 

გულღვიძლმოყირჭებულ“ სახეს თვალს ცივად აარიდებდა ხოლმე. 

რატომღაც ერიკა თავისი სენატორი ბიძის წრისგანაც შორს იდგა, ბალებზე არ 

დადიოდა და მამაკაცების გაცნობის შემთხვევა ნაკლებად ეძლეოდა. 

ფრაუ ანტონიას, როგორც თვითონ ამბობდა, „ცხოვრება უკვე მოეჭამა“, მაგრამ ერთი 

მგზნებარე სურვილი ასულდგმულებდა: იქნებ მისი გაცრუებული იმედი ერიკას 

გაემართლებინა, იქნებ ერიკა მაინც გათხოვილიყო ისე, რომ ოჯახისთვის პატივი და 

ბედნიერება მოეტანა და დედის მუხთალი ბედი ყველასთვის დაევიწყებინა. უფროსი 

ძმის საწინააღმდეგოდ, რომელსაც ამ ბოლო დროს მომავლის იმედი თითქმის 

დაჰკარგოდა, ტონი ისწრაფოდა, დაემტკიცებინა, ოჯახს ბედი ჯერ კიდევ არ 

ღალატობსო, აღსასრული ჯერ კიდევ არ დამდგარაო. მისი მეორე მზითევი, 17000 

ტალერი, რაც ბატონმა პერმანედერმა ესოდენ სულგრძელად ბუდენბროკებს უკანვე 

დაუბრუნა, ერიკასთვის იყო გადადებული. ფრაუ ანტონიას გამჭრიახმა მზერამ 

მყისვე შენიშნა თავის ქალიშვილსა და დირექტორს შორის გაბმული სუსტი ძაფები 

და ღმერთს შეევედრა, ბატონ ვაინშენკს მათთვის ვიზიტი გაებედა. ბატონ 

ვაინშენკსაც არ დაუყოვნებია და ბუდენბროკებს მეორე სართულზე ესტუმრა. სამმა 

ქალმა - ბებიამ, ქალიშვილმა და შვილიშვილმა - დირექტორი გულითადად მიიღო. 

სტუმარმა ათ წუთს ისაუბრა მათთან და მასპინძლებს შეჰპირდა, ნაშუადღევს ყავაზე 

კვლავ გეახლებითო. 

არც ეს დაპირება გამტყუნებულა. ასე დამყარდა ნაცნობობა ბუდენბროკებსა და 

ვაინშენკს შორის. დირექტორი წარმოშობით სილეზიელი იყო, მისი მოხუცი მამა 

ახლაც სილეზიაში ცხოვრობდა, ვაინშენკის ოჯახი, ეტყობოდა, მხედველობაში არც 

იყო მისაღები, იგი უფრო Selfmademan[3] ჩანდა. ამიტომაც ეჭირა თავი ზედმეტად 

ყინჩად, თუმცა თანდაყოლილი სიამაყე და თავდაჭერა აშკარად აკლდა. მისი 

დაუხვეწავი მანერები განსაკუთრებით საუბარში იჩენდა თავს. ცუდად შეკერილი 



სერთუკი სიძველისგან ალაგ-ალაგ აპრიალებულიყო, სახელოებიდან აქატის 

მსხვილი ღილებით შებნეული საკმაოდ უსუფთაო მანჟეტები მოუჩანდა. მარცხენა 

ხელის შუათითზე რაღაც უბედური შემთხვევის გამო გადაქლეტილი ფრჩხილი 

ნახშირივით ჰქონდა გაშავებული. გარეგნულად ბატონი ვაინშენკი საამო 

შთაბეჭდილებას ვერ ახდენდა, მაგრამ მისი პიროვნება მაინც იმსახურებდა 

პატივისცემას. დირექტორი გულმოდგინე, ენერგიული კაცი იყო, წელიწადში 12000 

მარკა შემოსდიოდა, ხოლო ერიკა გრიუნლიჰის თვალში იგი ლამაზი მამაკაციც კი 

ჩანდა. 

ფრაუ პერმანედერმა სიტუაცია სწრაფად შეაფასა. თავის აზრს კონსულის მეუღლესა 

და სენატორთან გულახდილად გამოთქვამდა. აშკარად ჩანდა, დირექტორსა და ერიკა 

გრიუნლიჰს ერთმანეთი თვალში მოსდიოდათ და სწორედ ერთმანეთისთვის იყვნენ 

კიდეც გაჩენილი: არც ერთი მათგანი საზოგადოებაში არ იყო გასული. თუკი ორმოც 

წელს მიღწეულ, ნახევრად გამელოტებულ დირექტორს გულში ჰქონდა, საკუთარი 

კერა გაეჩინა, რაც მის მდგომარეობასა და ასაკს სავსებით შეეფერებოდა, ერიკა 

გრიუნლიჰთან შეერთება ქალაქის ერთ-ერთ პირველ ოჯახში გაუღებდა კარს და 

სამსახურში მის წინსვლასაც ხელს შეუწყობდა. რაც შეეხებოდა ერიკას 

კეთილდღეობას, ფრაუ პერმანედერს შეეძლო ეწინასწარმეტყველა, რომ მისი 

ქალიშვილი დედის ბედს მაინც არ გაიზიარებდა. ბატონ პერმანედერს ჰუგო 

ვაინშენკი იოტისოდენადაც არ ჰგავდა, ბენდიქს გრიუნლიჰისგან განსხვავებით კი 

იგი მტკიცეხელფასიან სამსახურში იდგა და არც ის იყო გამორიცხული, რომ წინ 

წაიწევდა. 

ერთი სიტყვით, კეთილ სურვილებს ორივე მხარე უხვად ამჟღავნებდა. ნაშუადღევის 

ვიზიტები ძალზე გახშირდა და 1867 წლის იანვარში ბატონმა ვაინშენკმა თავს ნება 

მისცა, მოკლედ, ვაჟკაცურად და პირდაპირ ერიკა გრიუნლიჰის ხელი ეთხოვა. 

ამის შემდეგ იგი უკვე ბუდენბროკების ოჯახს ეკუთვნოდა და „ბავშვების დღეზეც“ 

დაიწყო სიარული. ოჯახის ახლობლებმა ერიკას საქმრო გულთბილად მიიღეს. ბატონ 

ვაინშენკს უტყუარმა ალღომ მაშინვე უკარნახა, ჩემი აღზრდა-განათლებით 

ბუდენბროკების წრის შესაფერი არა ვარო და ამ გრძნობის დასათრგუნავად თავი 

უფრო თამამად ეჭირა. მთელი ოჯახი: კონსულის მეუღლე, ბიძია იუსტუსი, 

სენატორი ბუდენბროკი, თუ, რა თქმა უნდა, ბრაიტენშტრასელ ქალბატონებს არ 

ჩავაგდებთ სათვალავში, ამ გულმოდგინე კანტორის მოხელეს, საზოგადოებაში 

გამოუსვლელ მშრომელ კაცს, ტაქტიანი გულმოწყალებით ეკიდებოდა. 

გულმოწყალება კი აუცილებელი იყო. ხშირად ხდებოდნენ იძულებული, მარჯვედ 

გამონახული სიტყვით სასადილო დარბაზში ჩამოვარდნილი სიჩუმე დაერღვიათ. ეს 

მაშინ, როცა ბატონი დირექტორი ერიკას ლოყებსა და მკლავებს ყველას დასანახად, 

მოურიდებლად ელაციცებოდა ხოლმე. ან როცა თამამად და მადიანად იკითხავდა, 

ფორთოხლის მარმელადი ფქვილისგან კეთდება თუ არაო. ან როცა სხვა დროს ასევე 



ხმამაღლა განაცხადებდა, „რომეო და ჯულიეტა“ შილერის დაწერილიაო. 

დირექტორი სკამზე გვერდულად იჯდა, ხელებს არხეინად იფშვნეტდა და 

ყველაფერზე რიხით და მოურიდებლად ლაპარაკობდა. 

ყველაზე უკეთ ბატონი დირექტორი სენატორს ეწყობოდა. თომასი მასთან ან 

პოლიტიკაზე საუბრობდა, ან საქმეზე. ამ თემაზე საუბრისას მარცხი ნაკლებად იყო 

მოსალოდნელი. 

ბატონ დირექტორს გერდა ბუდენბროკთან ურთიერთობაში ხომ სულ არ სწყალობდა 

ბედი. ამ ქალის პიროვნება ძალზე აკრთობდა და ორ წუთსაც ვერ ახერხებდა მასთან 

საუბარს. ბატონმა ვაინშენკმა იცოდა, რომ გერდა ვიოლინოზე უკრავდა. ეს ამბავი 

დირექტორზე ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენდა და ყოველ ხუთშაბათს მხოლოდ 

ერთ რამეს ახერხებდა, გერდას ხუმრობით ეკითხებოდა, თქვენი ვიოლინო როგორ 

ბრძანდებაო. მესამეჯერ სენატორის მეუღლემ ყოველგვარი პასუხისგან ცივად შეიკავა 

თავი. 

ქრისტიანი, თავის მხრივ, ახალ ნათესავს ცხვირშეჭმუხნილი აკვირდებოდა და მეორე 

დღეს მის საქციელსა და ლაპარაკის მანერას ზედმიწევნით ბაძავდა. განსვენებული 

კონსულის, იოჰან ბუდენბროკის მეორე ვაჟი ოაინჰაუზენში რევმატიზმისგან 

განკურნებულიყო, მაგრამ კიდურების თავისებურ გახევებას მაინც გრძნობდა. 

მარცხენა გვერდში პერიოდული „დაბუჟება“ კი, იქ, სადაც „ყველა ნერვი მოკლე 

ჰქონდა“, ისევე როგორც სუნთქვისა და ყლაპვის შეჭირვებანი და გულის არითმია, 

ხელ-ფეხის გაშეშებისკენ მიდრეკილებანი თუ ამ მიდრეკილებების წინაშე შიში ვერ 

იქნა და ვერ მოიცილა. ქრისტიანი ორმოცი წლისაც არ იყო, მაგრამ გაცილებით 

ხნიერი ჩანდა. თავი სავსებით გამელოტებოდა, მხოლოდ კეფასა და საფეთქლებზე 

შერჩენოდა თხელი, წითური თმის ღერები. მრგვალ, პატარა თვალებს მუდამ 

მოუსვენრად აცეცებდა. თვალები ფოსოებში კიდევ უფრო ჩასცვენოდა. 

გაძვალტყავებულ, ჩავარდნილ ლოყებს შორის ტუჩებზე გადმოკიდებულ ხშირ 

წითურ ულვაშებს ზემოთ დიდი, კეხიანი ცხვირი კიდევ უფრო დიდი და გამხდარი 

მოუჩანდა. მტკიცე, ელეგანტური ინგლისური ქსოვილისგან შეკერილი შარვალი 

გამხმარ, მოღუნულ ფეხებზე ეფართხუნებოდა. 

შინ დაბრუნების დღიდან ქრისტიანი უწინდებურად დედასთან ცხოვრობდა, მეორე 

სართულზე, მაგრამ კლუბში მეტ დროს ატარებდა, ვიდრე მენგშტრასეზე, რადგან შინ 

დიდად არ ანებივრებდნენ. ახლა შინამოსამსახურეებსა და ოჯახს იდა იუნგმანის 

მაგიერ რიკჰენ ზევერინი უძღვებოდა, ჩასკვნილი, ოცდაშვიდი წლის ღაჟღაჟა, 

ლოყებდაკვერილი, სქელტუჩა სოფლელი ქალი. გლეხური გამჭრიახობის წყალობით 

მან ქრისტიანს მალე აუღო ალღო: ამ უსაქმურ, ხან თავშესაქცევ, ხან კი საცოდავ 

ზღაპრების გუდას პატივსაცემი პიროვნება, სენატორი, წარბაზიდული არიდებდა 

თვალს. ამიტომ არც ზევერინს მართებდა მისთვის ანგარიში გაეწია და ისიც 

ქრისტიანის მოთხოვნებს ჩირადაც არ აგდებდა. 



- ოჰ, ბატონო ბუდენბროკ! - ეუბნებოდა ქრისტიანს იგი, - თქვენთვის დრო არა მაქვს! 

ქრისტიანი ამ სიტყვებზე რიკჰენ ზევერინს ცხვირშეჭმუხნილი შეხედავდა, თითქოს 

უნდოდა, ეთქვა, არა გრცხვენიაო, და წელგაშეშებული თავისი გზით გასწევდა 

ხოლმე. 

- შენ თუ გგონია, ოთახში სანთელი ყოველთვის მაქვს? - ეუბნებოდა ქრისტიანი 

ტონის, - იშვიათად! საწოლამდე ვერ მივსულვარ, თუ ასანთი არ გავკარი. 

ქრისტიანს არც დედის მიცემული ჯიბის ფული ჰყოფნიდა. 

- აფსუს, რა ცუდი დრო დამიდგა?! დიახ, ადრე სულ სხვანაირად მქონდა საქმე! 

როგორ გგონია, ახლა რა დღეში ვარ? კბილის ფხვნილი ვერ მიყიდია, თუ ხუთი 

შილინგი არ ვისესხე, - ჩიოდა იგი. 

- ქრისტიან! - წამოიძახებდა ფრაუ პერმანედერი, - ღირსება სად დაკარგე? ასანთს 

ანთებ! ხუთ შილინგს სესხულობ! ნუ ამბობ მაინც! 

ტონის აღშფოთებას საზღვარი არა ჰქონდა, გული მოსდიოდა, მისი წმიდათაწმიდა 

გრძნობები იბღალებოდა, მაგრამ რა უნდა ექნა, თავზევით ძალა აღარ იყო. 

კბილის ფხვნილისთვის ხუთ შილინგს ქრისტიანი ძველი მეგობრისგან, 

იურისპრუდენციის დოქტორ ანდრეას გიზეკესგან სესხულობდა. ქრისტიანს 

გიზეკესთან მეგობრობამ გაუმართლა და ამ გარემოებას დიდად აფასებდა. ვექილ 

გიზეკეს, ამ Suitier-ს, ღირსების შენარჩუნება ეხერხებოდა. წარსულ ზამთარში, როცა 

მოხუცმა კასპარ ოვერდიკმა წყნარად განუტევა სული, გუბერნატორად დოქტორი 

ლანგჰალსი აირჩიეს, სენატში გათავისუფლებული სავარძელი კი ანდრეას გიზეკეს 

ერგო. ამ გარემოებას Suitier-ის ცხოვრების ნირი არ შეუცვლია. ყველამ იცოდა, რომ მას 

ფროილაინ ჰუნეუსის შერთვის შემდეგ ქალაქის შუაგულში აშენებული დიდი 

სახლის გარდა, ქალაქგარეთ, სანქტ-გერტრუდშიც ჰქონდა პატარა, მწვანეში 

ჩაფლული კოხტა ვილა. იმ ვილაში ერთი, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, ფრიად 

მომხიბვლელი ქალბატონი ცხოვრობდა. სახლის კარზე ოქროთი მოვარაყებული 

ნატიფი ასოებით სიტყვა „ქვისისანა“[4] ეწერა და ეს მყუდრო სავანე მთელ ქალაქში ამ 

სახელით იყო ცნობილი. აქაურები ამ სიტყვას რაღაც უცნაურად რბილად 

გამოთქვამდნენ ხოლმე. ქრისტიან ბუდენბროკი, როგორც სენატორ გიზეკეს 

გულითადი მეგობარი, „ქვისისანაში“ თავისუფლად დადიოდა და იქაც იმავე ხერხით 

გაჰქონდა თავი, როგორც ჰამბურგში ალინა პუფოგელთან, როგორც ლონდონის, 

ვალპარაისოსა და დედამიწის სხვა ბევრი კუთხის მსგავს ადგილებში. ქრისტიანი აქაც 

„პატარ-პატარა ამბებს ყვებოდა“, დიასახლისს „ცოტა ელაციცებოდა“ და ახლა მწვანე 

ვილაში თვით სენატორ გიზეკეზე იშვიათად როდი დაბრძანდებოდა. ეს ამბავი 

სენატორ გიზეკესგან დაფარულად ხდებოდა თუ მისი თანხმობით, კაციშვილმა არ 

იცოდა, ერთი რამ კი ცხადი იყო, ქრისტიან ბუდენბროკი „ქვისისანაში“ უფასოდ 



ტკბებოდა იმავე მეგობრული სითბოთი, რაც სენატორ გიზეკეს მეუღლის ქონების 

ხარჯზე მეტისმეტად ძვირი უჯდებოდა. 

ჰუგო ვაინშენკისა და ერიკა გრიუნლიჰის ნიშნობიდან დიდხანს არ გაუვლია, რომ 

დირექტორმა თავის მოყვარეს სადაზღვევო კანტორაში ადგილი შესთავაზა. და 

მართლაც, ქრისტიანმა სახანძრო საზოგადოების სამსახურში თოთხმეტი დღე დაჰყო. 

სამწუხაროდ, ქრისტიანს მარცხენა გვერდის დაბუჟებასთან ერთად მალე აეშალა სხვა 

ყველა ძნელად სახელდასარქმევი ტკივილიც. დირექტორი, ცოტა არ იყოს, ფიცხი 

უფროსი აღმოჩნდა, ქრისტიანს პატარა შეცდომაც კი არ აპატია და საცოლის ბიძას 

მოურიდებლად „სელაპი“ უწოდა... ასე და ამგვარად, ქრისტიანი იძულებული გახდა 

ეს პოსტიც დაეტოვებინა. 

მადამ პერმანედერი კი ბედნიერი იყო. მის უღრუბლო გუნებას ხანდახან ასეთი 

წამოძახილები ამჟღავნებდა: ეს წუთისოფელი ხანდახან სიკეთესაც გამოიმეტებსო. იმ 

დღეებში ფრაუ პერმანედერი მართლაც გაიფურჩქნა. მოუსვენარი ფაციფუცი, 

მრავალფეროვანი გეგმები, ბინაზე ზრუნვა და ქალიშვილის გამზითვების ციებ-

ცხელება თავისი პირველი ქორწინების სამზადისს აგონებდა. თავს 

გაახალგაზრდავებულად გრძნობდა და გული ხალისიანი იმედით ევსებოდა. ტონის 

მიხრა-მოხრასა და გარეგნობას თითქოს ქალიშვილობის დროინდელი გრაციოზული 

სიამაყე დაუბრუნდა. ერთხელ თავის უადგილო მხიარულებით „იერუსალიმურ 

საღამოზე“ გამეფებული განწყობილება ისე შებღალა, რომ ლეა გერჰარტმაც კი უშვა 

ხელი თავისი წინაპრის წიგნს და ყრუსთვის დამახასიათებელი, დაბნეული, უნდო, 

დიდი თვალებით დარბაზში მიმოიხედა. 

ერიკა დედას არ უნდა დაშორებოდა. დირექტორის თანხმობითა და სურვილით 

გადაწყდა, რომ ფრაუ ანტონიას პირველ ხანებში მაინც ეცხოვრა ვაინშენკებთან და 

გამოუცდელ ერიკას დიასახლისობაში მიხმარებოდა. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ 

ტონის ტკბილი გრძნობა დაეუფლა, თითქოს ამ ქვყანაზე არასოდეს არსებულიყვნენ 

არც ბენდიქს გრიუნლიჰი და არც ალოიზ პერმანედერი, თითქოს ყველა მარცხი, მისი 

ცხოვრების ყველა იმედის გაცრუება და მწუხარება გამქრალიყოს, თითქოს ახალი 

იმედით აღსავსეს შეეძლო ცხოვრება თავიდან დაეწყო. ფრაუ ანტონია ერიკას 

ჩააგონებდა, ღვთისთვის მადლობა შეეწირა, რომ უფალმა ქმრად საყვარელი ადამიანი 

არგუნა, მის დედას კი პირველი სიყვარული გონიერებამ და მოვალეობის გრძნობამ 

დაასამარებინა. თუმცა ახლა ოჯახის მატიანეში სიხარულისგან აკანკალებული 

ხელით დირექტორის სახელის გვერდით ერიკას სახელს წერდა, მაგრამ ნამდვილი 

საპატარძლო თვითონ ტონი ბუდენბროკი იყო. კვლავ იგი ირჩევდა გამოცდილი 

ხელით პორტიერებსა და ხალიჩებს, ისევ ტონი დარბოდა ავეჯისა და თეთრეულის 

მაღაზიებში, კვლავ მას უნდა გამოეძებნა და დაექირავებინა „კეთილშობილური“ 

ბინა, კვლავ უნდა დაეტოვებინა რელიგიური სულით გაჟღენთილი ვრცელი 

მშობლიური სახლი. ახლა ტონი მხოლოდ ქმარს გაცილებული ქალი აღარ იქნებოდა, 



ახლა ერთხელ კიდევ მიეცემოდა შესაძლებლობა, თავი ამაყად აეწია და ახალი 

ცხოვრება დაეწყო, ყველას ყურადღება მიეპყრო და ოჯახის ღირსება აემაღლებინა. 

ღმერთო, ნუთუ ეს სიზმარია? ისევ გამოჩნდა პენუარები! ორი პენუარი მისთვის და 

ერიკასთვის, ფაფუკი, მოჩითული ქსოვილისგან შეკერილი, ყელიდან ქობამდე 

ხავერდის ლენტებით შემკული, ფართოკალთებიანი პენუარები. 

გადიოდა კვირები და ახლოვდებოდა ერიკა გრიუნლიჰის ქორწილის დღეც. 

ახალგაზრდა წყვილი სტუმრად მაინცდამაინც არ დადიოდა. დირექტორი, 

სერიოზული და საზოგადოებაში გამოუსვლელი კაცი, თავისუფალი დროის 

გატარებას შინაურულ, ოჯახურ წრეში ამჯობინებდა ხოლმე. ფიშერგრუბეზე, 

თომასის დიდ დარბაზში გამართულ საზეიმო სადილს მხოლოდ თომასი, გერდა, 

დანიშნული წყვილი, ფრიდერიკე, ჰენრიეტე, ფიფი ბუდენბროკი და სენატორის 

უახლოესი მეგობრები ესწრებოდნენ. ყველას გასაოცრად, დირექტორი ერიკას 

მოშიშვლებულ კისერზე ხელის ტყაპუნს არ იშლიდა. ასე მოახლოვდა ქორწილის 

დღე. 

ჯვრისწერა სვეტებიან სადარბაზოში შედგა, როგორც ოდესღაც ფრაუ გრიუნლიჰის 

გათხოვების დროს. მაღალ წრეში გარეული გლოკენგისერშტრასელი ფრაუ შტუტი 

საპატარძლოს თეთრი ატლასის კაბის ნაოჭებს უსწორებდა და ზედ ცოცხალ 

ყვავილებს აბნევდა. მეჯვარეები სენატორი ბუდენბროკი და ქრისტიანის მეგობარი 

სენატორი გიზეკე იყვნენ, დობილებად კი ერიკას თავისი პანსიონის ორი მეგობარი 

აერჩია. 

დირექტორი ჰუგო ვაინშენკი წარმოსადეგი კაცი იყო, ვაჟკაცურად გამოიყურებოდა 

და იმპროვიზებული საკურთხევლისკენ მიმავალმა ერიკას გრძელ ფატას მხოლოდ 

ერთხელ დაადგა ფეხი. პასტორ პრინგსჰაიმს ხელები სალოცავად აღეპყრო და 

თავისებურად საზეიმოდ ღაღადებდა. ჯვრისწერა წესისა და ღირსების შესაფერისად 

მიდიოდა. როცა ნეფე-დედოფალმა ბეჭდები გაცვალეს, როცა ბოხი და ნაზი, თუმცა 

ოდნავ ჩახლეჩილი ხმებით წარმოთქმული „დიახ“ გაისმა, წარსულის, აწმყოსა და 

მომავლისგან გრძნობამორეულ ფრაუ პერმანედერს გული ამოუჯდა და ხმამაღლა 

აქვითინდა - თავისებურად, მიამიტად და ბავშვივით მოურიდებლად. ქალბატონმა 

ბუდენბროკებმა, სადღესასწაულოდ საგულდაგულოდ მორთულ-მოკაზმულმა 

ფიფიმ და მისმა დებმა, ჩვეულებისამებრ, გესლიანად ჩაიქირქილეს. მადმუაზელ 

ვაიჰბროტი - ამ ბოლო წლებში მთლად დალეული ტერეზა ვაიჰბროტი, რომელსაც 

დედის პორტრეტიანი ოვალური ბროში წვრილ კისერთან დაებნია, მღელვარებას 

საზეიმო ხმით წარმოთქმული სიტყვებით ფარავდა: „ბედნიერი იყავი, ჩემო 

შვილიკო!“ 

შემდეგ სასადილო დარბაზში უხვი საქორწილო სუფრა გაიშალა. ლურჯი 

შპალერებიდან ღმერთების თეთრი გამოსახულებანი კვლავ ძველებურად 

იცქირებოდნენ. სადილის შემდეგ ახალჯვარდაწერილები სამოგზაუროდ წავიდნენ. 



აპრილის შუა რიცხვები იდგა. თვის ბოლომდე ფრაუ პერმანედერმა მეშპალერე 

იაკობსის დახმარებით ერთ-ერთი თავისი სასწაულთაგანი მოახდინა: ბეკერგრუბეზე 

დაქირავებული ვრცელი ბელეტაჟი კეთილშობილურად მოაწყო. ყვავილებით უხვად 

შემკული ოთახები შინისკენ მომავალ წყვილს ელოდებოდა. 

და აი, დაიწყო ტონი ბუდენბროკის მესამე ქორწინება. 

დიახ, ეს ნათქვამი ტონიზე ზედგამოჭრილი იყო. ვაინშენკები ჯერ კიდევ არ იყვნენ 

დაბრუნებული, როცა ერთ-ერთ ხუთშაბათს, თვით სენატორმა ბრძანა ასე და ფრაუ 

პერმანედერსაც ძმის სიტყვები საწყენად არ დარჩენია. მართლაც, ოჯახზე ზრუნვა 

ტონის დააწვა მხრებზე, მაგრამ სამაგიეროდ სიხარული და სიამაყეც მოემატა. ერთ 

დღეს ფრაუ პერმანედერი შემთხვევით კონსულის მეუღლეს, იულჰენ მოლენდორფს 

შეხვდა ქუჩაში და სახეში ისე მედიდურად და გამომწვევად შეხედა, რომ ფრაუ 

მოლენდორფი იძულებული გახდა, პირველი მისალმებოდა. ტონის მთელი არსება 

სიხარულითა და სიამაყით სუნთქავდა, როცა ახალი ბინის სანახავად მოსულ 

ნათესავებს ოთახებში დაატარებდა. მის გვერდით თვით ერიკა ვაინშენკიც კი 

აღტაცებულ სტუმარს ჰგავდა. 

ფრაუ ანტონიას პენუარის შლეიფი უკან დასთრევდა, მკლავზე ატლასის ლენტებით 

შემკული გასაღებების კალათა ეკიდა - ფრაუ ანტონია ატლასის ლენტებისთვის სულს 

ლევდა - მხრები აეწურა, თავი უკან გადაეგდო და სტუმრებს ავეჯს, პორტიერებს, 

სიფრიფანა ფაიფურს, მოელვარე ვერცხლის ჭურჭელს და ზეთის საღებავით 

შესრულებულ დიდ სურათებს უჩვენებდა. სურათები დირექტორს თვითონ შეეძინა: 

ხორაგით სავსე ნატურმორტები და ტანშიშველი ქალები - ასეთი გახლდათ ჰუგო 

ვაინშენკის გემოვნება. ფრაუ ანტონიას ყველა მიხრა-მოხრა თითქოს მეტყველებდა: 

შეხედეთ, აი, ერთხელ კიდევ რა შევძელიო. აქაურობა თითქმის ისე 

კეთილშობილურად არის მოწყობილი, როგორც გრიუნლიჰთან. ყოველ შემთხვევაში, 

გაცილებით კეთილშობილურად, ვიდრე პერმანედერთან იყოო. 

ვაინშენკებთან შავ ნაცრისფერზოლებიან კაბაში გამოწყობილი მოხუცი ქალბატონი 

ბუდენბროკიც ხშირად მიდიოდა. ირგვლივ თავისებურ ნაზ სურნელებას აფრქვევდა 

და ღია ფერის თვალებს ყველაფერს მშვიდად მოავლებდა ხოლმე, აღტაცებას 

ხმამაღლა არ გამოთქვამდა, მაგრამ არც მოწონებას მალავდა. სენატორი ცოლ-შვილით 

მოდიოდა და გერდასთან ერთად ბედნიერებით სახეგაბრწყინებულ ტონის 

გულკეთილად დასცინოდა. თან ტონის ძლივს აკავებდა, რომ თავისი სათაყვანო 

ძმისწული ქიშმიშიანი ფუნთუშითა და პორტვაინით არ დაეხრჩო. მოდიოდნენ 

ქალბატონი ბუდენბროკები და ერთხმად აღნიშნავდნენ, აქ ყველაფერი ისე 

მშვენიერია, ჩვენისთანა თავმდაბალი ქალიშვილები ასეთ ბინაში ვერც 

ვიცხოვრებდითო. მოდიოდა საბრალო კლოტილდე, უფერული, მომთმენი და 

გამხდარი. იგი იცინოდა, ოთხ ფინჯან ყავას სვამდა და ყველაფერს გულღიად 

ასხამდა ხოტბას. ხანდახან, როცა კლუბში არავინ დახვდებოდა, ქრისტიანიც 



შემოივლიდა ხოლმე, ერთ ჭიქა ბენედიქტინს გადაკრავდა და იტყოდა, ახლა 

შამპანური ღვინოებისა და კონიაკის ფირმის აგენტად მინდა დავდგეო. მისი 

სიტყვით, ამ საქმეში კარგად ერკვეოდა, თან იოლი და სასიამოვნო სამუშაოც არისო. 

შენი თავის ბატონი ხარ, ხანდახან რამდენიმე პწკარს ჩაიწერ ბლოკნოტში, გაიხედავ 

და ერთი ხელის მოსმით ოცდაათ ტალერს ჩაიდებ ჯიბეშიო, - ამბობდა ქრისტიანი და 

ფრაუ პერმანედერს ქალაქის თეატრის პრიმადონასთვის მისართმევი თაიგულის 

ფულს, ორმოც შილინგს, დაესესხებოდა. შემდეგ უფალმა უწყის რისთვის, „მარიასა“ 

და ლონდონურ „ბიწიერებაზე“ გადავიდოდა და ვალპარაისოდან სან-ფრანცისკოში 

ყუთით გადაგზავნილი ქეციანი ძაღლის ამბავსაც მოაყოლებდა. თუ გუნებაზე იყო, 

ისე გატაცებით, ისე მიმზიდველად და სასაცილოდ ლაპარაკობდა, რომ ხალხით 

გაჭედილ დარბაზსაც კი დაიპყრობდა. 

თავისივე მონაყოლი თვითონვე აიტაცებდა ხოლმე და ლაპარაკს სხვადასხვა ენაზე 

იწყებდა. ლაპარაკობდა ინგლისურად, ესპანურად, შიგადაშიგ ქვემოგერმანულად და 

ჰამბურგულად უქცევდა. დანით შეიარაღებულ ჩილელ ავანტიურისტებს და 

უაიტჩეპელელ ბანდიტებს წარმოადგენდა, მერე თავის კუპლეტების მარაგში 

ჩაჰკრავდა თვალს და ნიჭიერად, ხელების ქნევითა და შეუდარებელი მიმიკით 

ჩააბულბულებდა ან წაიმღერებდა: 

„არხეინად დავაბიჯებ ბაღში, 

ჩემ წინ კოხტად მიკუნტრუშობს გოგო, 

თავზე - თეფში, ტანზე - ვიწრო კაბა,  

მიგოგმანებს, მაგრამ იცით, როგორ? 

ვეუბნები: „ჩემო ცუგრუმელა,  

მოდი, ერთად ვისეირნოთ ბაღში“. 

კუდს იქნევს და მეუბნება ანცად: 

„გზა მონახე, წადი, შვილო, სახლში!“ 

კუპლეტებს მორჩებოდა თუ არა, ცირკის რეპერტუარზე გადავიდოდა. ინგლისელი 

კლოუნის მთელ გამოსვლას ისე წარმოადგენდა, რომ კაცს თავი მანეჟზე ეგონებოდა. 

ჯერ ფარდებს უკან გაისმოდა ყვირილი: „კარი გამიღეთ!“, შემდეგ მეჯინიბესთან 

ჩხუბის ხმა გამოდიოდა. ფარდებიდან გამომძვრალი ქრისტიანი ბრტყელ-ბრტყელი 

ინგლისურ-გერმანულით ნაირ-ნაირი ამბის მოყოლას იწყებდა: ერთ კაცს თურმე 

ძილში თაგვი გადაეყლაპა და ბეითალთან მისულიყო, ბეითალს ერჩია, ახლა კატაც 

ზედ მიაყოლეო... მეორე ამბავს ერქვა: „ჩემი საღ-სალამათი ბებია, აი, ქალი ის იყო“. 

სადგურისკენ მიმავალ „საღ-სალამათ ბებიას“ ათასგვარი ფათერაკი გადახდენია 

თავს, ბოლოს კი მატარებელი ზედ ცხვირწინ გაჰპარვია. 



დასასრულ, ქრისტიანი დასძახებდა: „აბა, მუსიკა, ბატონო კაპელმაისტერო!“ და 

ძილიდან ახალგამოფხიზლებულივით უკვირდა, მუსიკის ხმა რატომ არ ისმისო. 

შემდეგ ქრისტიანი მოულოდნელად დამუნჯდებოდა, სახე შეეცვლებოდა, ხელ-ფეხი 

მოუდუნდებოდა. პატარა, მრგვალ-მრგვალ, ღრმად ჩამჯდარ თვალებს 

შეშფოთებული აცეცებდა. ხელს მარცხენა გვერდზე ისე მოისვამდა, თითქოს შიგნით 

რაღაც უცნაური ამბები ხდება და ყურს იმას უგდებსო. ერთ ჭიქა ლიქიორს კიდევ 

დალევდა, ოდნავ გამოცოცხლდებოდა, კიდევ რაღაც ამბავს წამოიწყებდა, მაგრამ 

სულ მალე გუნებაწამხდარი წასასვლელად წამოდგებოდა. 

ფრაუ პერმანედერი მთელი ამ დროის განმავლობაში გულიანად ხარხარებდა და 

აცელქებული ძმას კიბემდე მიაცილებდა ხოლმე. 

- Adieu, ბატონო აგენტო! - ეუბნებოდა ქრისტიანს ტონი, - მინეზინგერო! მუსუსო! 

ბებერო ცხვარო! მალე შემოგვიარე! 

ტონი ძმას სიცილს დააყრიდა და ოთახში შებრუნდებოდა, მაგრამ ქრისტიან 

ბუდენბროკს გული არ მოსდიოდა. დის დაძახილი არც ესმოდა, ფიქრებში ისე იყო 

წასული. ახლა „ქვისისანა“ მომნათლავსო, ფიქრობდა იგი, ქუდს გვერდზე 

მოიგდებდა, თავის მონაზვნისბიუსტიან ჯოხს დაეყრდნობოდა და წელგაშეშებული 

კიბეს ნელა, ოდნავ კოჭლობით ჩაუყვებოდა. 

 

 

მეორე თავი 

1868 წლის გაზაფხული იდგა. ერთ საღამოს, დაახლოებით ათ საათზე, ფრაუ 

პერმანედერი ფიშერგრუბეზე, მეორე სართულზე ავიდა. სენატორი ბუდენბროკი 

წენგოსფერი რიფსგადაკრული ავეჯით მორთულ სასტუმრო ოთახში, პლაფონიდან 

ჩამოშვებული უზარმაზარი გაზის ჭაღის ქვეშ მრგვალ მაგიდას მარტო უჯდა. წინ 

„ბერლინის ბირჟის გაზეთი“ გაეშალა, მაგიდაზე ოდნავ გადახრილიყო და ისე 

კითხულობდა. საჩვენებელ და შუათითს შორის პაპიროსი ეჭირა, ცხვირზე ოქროს 

პენსნე ეკეთა - ბოლო ხანს მუშაობის დროს პენსნეს ხმარობდა. როცა სასადილო 

დარბაზში ნაბიჯების ხმა გაიგონა, პენსნე ჩამოიღო და სიბნელეს დაძაბული 

დააკვირდა, სანამ ტონი პორტიერებს გადასწევდა და სინათლეზე გამოვიდოდა. 

- ო, შენა ხარ? საღამო მშვიდობისა. ჩამოხვედი პოპენრადედან? როგორ არიან შენი 

მეგობრები? 

- საღამო მშვიდობისა, ტომ! გმადლობ, არმგარდი კარგადაა... მარტო ხარ? 

- ჰო, კარგ დროს მოხვედი. დღეს პაპივით მარტოს უნდა მევახშმა. ფროილაინ 

იუნგმანი სათვალავში ჩასაგდები არ არის, ყოველ წუთს წამოხტება და ჰანოს 





- ბრიყვი! - ჩაიბუტბუტა სენატორმა. 

- რა თქვი?.. ჰო, საუბედუროდ, ერიკა ცოტა მელანქოლიური ბუნებისაა, ტომ, ალბათ, 

მე მგავს. ხანდახან მოწყენილია, ჩაფიქრებული და ხმას არ იღებს, მაშინ მის ქმარს 

გული მოსდის და, ცოტა არ იყოს, უხეშად ილანძღება. კარგი ოჯახიშვილი რომ არ 

არის, ძალიან ხშირად ეტყობა, ტომ! კეთილშობილურ აღზრდას რომ ეძახიან, იმის 

ხომ არაფერი სცხია. ჰო, არ დაგიმალავ: პოპენრადეში ჩემს გამგზავრებამდე ერთი-

ორი დღით ადრე საწვენეს სახურავი იატაკზე დაანარცხა, სუპი მლაშეაო. 

- ოჰო, ეგ კი არ მომწონს! 

- რა თქმა უნდა, მოსაწონი როდია, მაგრამ ამისთვის არ უნდა გავკიცხოთ. ღმერთო 

ჩემო, ჩვენ ყველას იმდენი ნაკლი გვაქვს, რომ ასეთ მონდომებულ, საქმიან და 

მშრომელ კაცს რას უნდა ვერჩოდეთ. არა, ღმერთმა დაგვიფაროს, ტომ! უხეშ გარსში 

მოქცეულ კეთილ მარცვალს კიდევ რა უშავს... ვიცი, ამქვეყნად უარესი ამბებიც 

ხდება. არმგარდი, მარტონი რომ დავრჩებოდით, მწარედ ტიროდა ხოლმე. 

- რას ამბობ! ვითომ ბატონი ფონ მაიბომი... 

- ჰო, ტომ. სწორედ ეგ მინდოდა მეთქვა. ჩვენ ვსხედვართ აქ და უბრალოდ 

ვსაუბრობთ, სინამდვილეში ამ საღამოს სერიოზულ საქმეზე ვარ მოსული. 

- მართლა? ერთი მითხარი, რა სჭირს ბატონ ფონ მაიბომს! 

- რალფ ფონ მაიბომი უაღრესად თავაზიანი და სასიამოვნო კაცია, თომას, მაგრამ 

თავქარიანი ყომარბაზიც გახლავს. თამაშობს როსტოკში, თამაშობს ვარნემიუნდეში 

და ყელამდე ვალებშია ჩაფლული. პოპენრადეში ერთ-ორ კვირას ნაცხოვრები კაცი 

ამას ვერ დაიჯერებს. დიდებული სასახლე აქვთ, ირგვლივ ყველაფერი ყვავის, რძე, 

ძეხვი და ლორი არ აკლიათ. ამ დოვლათის შემხედვარე კაცი ვერ მიხვდება, 

სინამდვილეში როგორაა საქმე... მოკლედ, საშინელ დღეში არიან ჩაცვენილი; ტომ, 

არმგარდი ცხარე ცრემლებით გამომიტყდა, ვიღუპებითო. 

- ძალიან სამწუხაროა, ძალიან. 

- აბა! მაგრამ იცი, რა არის მთავარი? როგორც გამოირკვა, იმ ხალხს არც ისე უანგაროდ 

მივუწვევივარ. 

- როგორ? 

- ეგ მინდა სწორედ გითხრა, ტომ. ბატონ მაიბომს ფული სჭირდება, სასწრაფოდ 

სჭირდება და თანაც საკმაოდ მოზრდილი თანხა. იცოდა, მე და მის ცოლს რომ ძველი 

მეგობრობა გვაკავშირებდა. ისიც იცოდა, მე რომ შენი და ვარ და გაჭირვებაში 

ჩავარდნილი თავის ცოლს ამოეფარა, იმან კი, თავის მხრივ, შენთან მომაგზავნა. 

მიხვდი? 



სენატორმა მარჯვენა ხელი თმაზე გადაისვა და სახე შეეცვალა. 

- მე მგონი, მიგიხვდი, - თქვა მან, - შენი სერიოზული და მნიშვნელოვანი საქმე 

პოპენრადეს მოსავლის ანგარიშზე ავანსის მიცემას ეხება, არა? მაგრამ შენ და შენს 

მეგობრებს, მე თუ მკითხავთ, გზა აგრევიათ. ჯერ ერთი, ბატონ ფონ მაიბომთან საქმე 

არასოდეს დამიჭერია და ურთიერთობის ამგვარი გარიგებით დაწყებაც საკმაოდ 

უცნაური მეჩვენება. მეორეც, ჩვენ - პაპას, ბაბუას, მამასა და მე - მემამულეებისთვის 

ავანსი კი მიგვიცია, მაგრამ იმ ხალხისგან მათი პიროვნებისა და სხვა გარემოებების 

გამო სრული გარანტია გვქონია. ამ ორი წუთის წინ რომ ბატონ მაიბომის ამბებს 

მომიყევი, ასეთ გარანტიაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. 

- შენ ცდები, ტომ. ბოლომდე დაგაცადე თქმა და ვხედავ, რომ ცდები. ავანსზე როდია 

ლაპარაკი. მაიბომს 35000 მარკა სჭირდება. 

- ეშმაკსაც წაუღია მისი თავი! 

- 35000 მარკა ორ კვირაში ხელთ უნდა ჰქონდეს. ყელზე დანა აქვს მიბჯენილი. უფრო 

ნათლად რომ გითხრა, იძულებულია მთელი მოსავალი ახლავე გაყიდოს. 

- აუღებელი მოსავალი? ო, საწყალი კაცი! - სენატორმა პენსნე მაგიდაზე აათამაშა და 

თავი გადაიქნია, - ჩვენში ასეთი რამ საკმაოდ იშვიათი ამბავი მგონია, - თქვა მან, - 

ასეთი ამბები ჰესენში რომ ხდება, გამიგია, იქ ხომ მემამულეების უმრავლესობა 

ურიების ხელშია ჩავარდნილი. ვინ იცის, საწყალი ბატონი მაიბომიც რომელ 

წურბელას ჩაუვარდება ხელში. 

- ურიები და წურბლები რა შუაშია, - წამოიძახა გაოცებულმა ფრაუ პერმანედერმა, - 

ურიებზე კი არა, შ ე ნ ზ ე ა ლაპარაკი, ტომ! 

თომას ბუდენბროკმა პენსნე მაგიდაზე ისე მიაგდო, რომ გაზეთზე გაასრიალა და 

დისკენ მთელი ტანით შებრუნდა. 

- ჩემზე? - ხმის ამოუღებლად, მხოლოდ ტუჩების ცმაცუნით იკითხა მან. შემდეგ კი 

ხმამაღლა დასძინა, - წადი, დაიძინე, ტონი! გეტყობა, ძალიან დაღლილი ხარ. 

- ჰო, ტომ, ასე გვეუბნებოდა ხოლმე იდა იუნგმანი, როცა სწორედ ძილის წინ 

მოგვინდებოდა ცელქობა. მაგრამ გარწმუნებ, ასე ფხიზლად და ყოჩაღად დიდი ხანია 

არ ვყოფილვარ; ამ შუაღამისას შენთან იმიტომ მოვედი, რომ არმგარდის, უფრო 

სწორად, რალფ ფონ მაიბომის წინადადება შემოგთავაზო. 

- კარგი, ეგ შენი წინადადება შეიძლება შენი გულუბრყვილობითა და მაიბომების 

გაჭირვებით გავამართლოთ. 

- გაჭირვება? გულუბრყვილობა? შენი არაფერი მესმის, თომას, სამწუხაროდ, რაღა 

დროს ჩემი გულუბრყვილობაა. შენ კი შემთხვევა გეძლევა, სიკეთეც ქნა და სარფიანი 

საქმეც დაატრიალო. 



- გეყოფა, ჩემო კარგო, სისულელეს ნუ ამბობ! - წამოიყვირა სენატორმა და 

მოთმინებიდან გამოსული სავარძელში გადაწვა, - მაპატიე, მაგრამ შენი მიამიტობით 

კაცი შეიძლება სიგიჟემდე მიიყვანო! ნუთუ არ გესმის, რა უღირს და ბინძურ 

მანიპულაციებს მთავაზობ? ამღვრეულ წყალში თევზი დავიჭირო? კაცს ტყავი 

გავაძრო? მემამულის გაჭირვებით ვისარგებლო, უმწეო კაცი მშრალზე დავსვა? 

მთელი წლის მოსავალი ნახევარ ფასად დავტყუო და მევახშესავით მოგება ვნახო? 

- აი, თურმე რა ყოფილა, - თავი გადააქნია შეცბუნებულმა ფრაუ პერმანედერმა და 

კვლავ ცოცხლად განაგრძო, - სულაც არ არის აუცილებელი, საქმეს ამ მხრიდან 

შეხედო, ტომ! რას ჰქვია, აიძულო? ის თვითონ გთავაზობს ამ საქმეს, ფული უჭირს და 

უნდა მეგობრული გზით დაიხსნას თავი, ჩუმად, გაუხმაურებლად. ჩვენ იმიტომ 

გამოგვძებნა და მეც იმიტომ მიმიწვია, ტომ! 

- მოკლედ, იმ ვაჟბატონს ჩემზეც და ჩემს ფირმაზეც მცდარი წარმოდგენა ჰქონია. მე 

ჩემი ტრადიციები მაქვს. ასეთი საქმე ჩვენს ფირმას ასი წლის განმავლობაში არ 

გაუკეთებია და რაღა მე უნდა გავაკეთო? 

- რა თქმა უნდა, შენ შენი ტრადიციები გაქვს და დიდად პატივსაცემიც, ტომ! მამა 

ნამდვილად არ იკადრებდა ამას. ღმერთმა დამიფაროს, ამას ვინ ამტკიცებს? მაგრამ 

ჩემი ჭკუითაც კარგად ვხვდები, შენ სულ სხვა კაცი ხარ და მამა სულ სხვა იყო. რაც შენ 

გაბარია ფირმა, საქმე ახლებურად მიგყავს, ისეთი საქმეებიც გაგიკეთებია, რასაც მამა 

თავის დღეში არ იზამდა. ახალგაზრდაც ამიტომა ხარ და ჭკუაც ამიტომ გიჭრის. მე კი 

ვშიშობ, რომ ამ ბოლო დროს რამდენჯერმე ხელის მოცარვამ შეგაკრთო და რწმენა 

შეგირყია... შენ თუ ახლა ბედი წინანდებურად აღარ გწყალობს, იცი, რისი ბრალია? 

მეტისმეტი სიფრთხილითა და სინდისის შიშნარევი კარნახით სარფიან შემთხვევებს 

ხელიდან უშვებ ხოლმე. 

- თავი დამანებე, თუ გიყვარდე, ნერვებს ნუ მიშლი! - მკვახედ თქვა სენატორმა და 

სავარძელში მოუსვენრად აცმუტდა, - სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ! 

- ჰო, შენ გაღიზიანებული ხარ, თომას, ამას ძალიან კარგად ვხედავ. თავიდანვე 

აგეშალა ნერვები და სწორედ იმიტომ გიჩიჩინებ. მინდა დაგიმტკიცო, თავს 

შეურაცხყოფილად ტყუილად გრძნობ-მეთქი. მე რომ მკითხოს კაცმა, შენ ის 

გაღიზიანებს, რომ გუნებაში ამ საქმის წინააღმდეგი სულაც არა ხარ. ჩემისთანა 

სულელმა ქალმაც კი იცის, საკუთარი გამოცდილებით და სხვებისგანაც, რომ კაცს 

მაშინ ეშლება ნერვები და მაშინ მოსდის გული, როცა თავის წინააღმდეგობის ძალაში 

მთლად დარწმუნებული ვერ არის და გულში დათმობაზე წასვლის სურვილი 

უღიტინებს. 

- ყოჩაღ, ეგ კარგად გამოგივიდა! - თქვა სენატორმა, პაპიროსს ბოლო მოაკვნიტა და 

გაჩუმდა. 



- კარგად გამომივიდა? აჰ, სულაც არა, ეს უბრალოდ, ცხოვრებისეული 

გამოცდილებაა. მაგრამ ნუ ვიჩხუბებთ, ტომ. არ მინდა შენს სულში ხელი ვაფათურო. 

განა შემიძლია ასეთი საქმე დაგაძალო? არა, ამისთვის ცოდნაც არ მეყოფა. მე ხომ 

ერთი უჭკუო ქალი ვარ. გული მწყდება, მაგრამ რა ვუყო. ამ საქმემ ძალიან 

დამაინტერესა. ერთი მხრივ, მაიბომების გაჭირვებამ შემაძრწუნა, მეორე მხრივ კი 

გამიხარდა, ვიფიქრე: ტომი ამ ბოლო დროს უხალისოდაა, ადრე დაიჩივლებდა მაინც, 

ახლა კი კრინტსაც აღარ ძრავს-მეთქი. რამდენჯერმე ზარალი ნახა. რა ვუყოთ, ცუდი 

დროა. მერედა ახლა, როცა ჩემი მდგომარეობა, ღვთის შეწევნით, გამოსწორდა და 

თავს ბედნიერად ვგრძნობ, ვიფიქრე: ეს საქმე ტომისთვის მისწრება იქნება, სწორედ 

ბედი უღიმის-მეთქი. ამით შეძლებს ზარალი აინაზღაუროს და ხალხსაც დაანახოს, 

ფირმა „იოჰან ბუდენბროკს“ ბედი ისევ სწყალობსო. შენ რომ ეს წინადადება მიგეღო, 

იცი, რა სიამაყეს ვიგრძნობდი? ვიტყოდი, საქმე მე მოვაგვარე-მეთქი. შენ ხომ იცი, 

ჩემი ოცნება და ლტოლვა მუდამ ის იყო, ჩვენს სახელს რაიმეთი გამოვდგომოდი. 

კარგი, კმარა... მაშ, ეს საქმე არ გამოდის. იცი, ყველაზე უფრო რა მადარდებს? მაიბომი 

მოსავალს მაინც გაყიდის, ტომ, ამ ქალაქში რომ გაიკითხ-გამოიკითხოს, მყიდველს 

იშოვის. დიახ, იშოვის... და ეს ჰერმან ჰაგენშტრომი იქნება, აი, ნახავ, თუ არა! სწორედ 

ის თაღლითი იყიდის. 

- ო, მაგაში კი შეიძლება ეჭვი არ შეგეპაროს. ჰაგენშტრომი ასეთ საქმეს ხელიდან არ 

გაუშვებს, - მწარედ თქვა სენატორმა. 

ფრაუ პერმანედერმა სეტყვასავით დააყარა: 

- აი, ხომ ხედავ? ხომ ხედავ? ხომ ხედავ? 

- რა სისულელეა... ჩვენ აქ სერიოზულად ვლაპარაკობთ - ყოველ შემთხვევაში, შენ 

მაინც - და რაღაც განუსაზღვრელზე, ჰაერში გამოკიდებულ საქმეზე კი ვმსჯელობთ. 

თუ არ ვცდები, არც მიკითხავს, ბატონ მაიბომს გასაყიდი რა აქვს-მეთქი, მე ხომ 

პოპენრადეს სულ არ ვიცნობ... 

- ჰოდა, რომ არ იცნობ, უნდა გაიცნო! - ცხარედ თქვა ტონიმ, - როსტოკი აგერ ყურის 

ძირშია, იქიდან კი პოპენრადე ორი წუთის სავალზეა. გასაყიდი რა აქვსო? პოპენრადე 

დიდი მამულია. დანამდვილებით ვიცი, ათას კოდზე მეტ ხორბალს იწევენ. უფრო 

ზუსტად, რა თქმა უნდა, ვერ გეტყვი. ჭვავი, ქერი და შვრია რამდენი მოსდით, არ 

ვიცი! იქნებ ხუთას-ხუთასი კოდი? მეტი თუ ნაკლები? არა, ნამდვილად ვერ გეტყვი. 

მოსავალს რომ კარგი პირი უჩანს, ამას წყალი არ გაუვა, მაგრამ ციფრებს ვერ გეტყვი, 

ტომ, ამისი არაფერი გამეგება. შენ, რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა წახვიდე. 

სიჩუმე ჩამოვარდა. 

- კარგი, ეს ამბავი სალაპარაკოდ არ ღირს, - მტკიცედ მოჭრა სენატორმა, პენსნეს ხელი 

დაავლო, ჟილეტის ჯიბეში ჩაიდო, სერთუკის ღილები შეიკრა, წამოდგა და ოთახში 

სწრაფად, მტკიცედ და ფართო ნაბიჯებით გაიარ-გამოიარა. მის მოძრაობაში ფიქრისა 



და ყოყმანის ნიშანწყალი აღარ იგრძნობოდა. შემდეგ მაგიდასთან შეჩერდა, დისკენ 

გადაიხარა, მოღუნული საჩვენებელი თითი მაგიდაზე დააკაკუნა და თქვა: 

- ერთი ამბავი მინდა მოგითხრო, ჩემო საყვარელო ტონი. მაშინ მიხვდები, ამ საქმეს 

ასე რატომ ვეკიდები. არისტოკრატიისადმი და, კერძოდ, მეკლენბურგელი 

აზნაურობისადმი შენი ტრფიალის ამბავი რომ ვიცი, ამიტომ გთხოვ, მოთმინებით 

მომისმინო, რადგან ჩემს მონათხრობში ერთი ამ წრიდან გამოსული ვაჟბატონი იქნება 

გარეული. კარგად მოგეხსენება, მათ შორის ბევრია ისეთი, ვინც კომერსანტებს დიდი 

პატივისცემით არ ეპყრობა, თუმცა ჩვენ უფრო ვჭირდებით მათ, ვიდრე ისინი - ჩვენ. 

ერთგვარად გასაგებიცაა მათი გრძნობა - მწარმოებლის უპირატესობა გამსაღებლის 

წინაშე, რაც საქმიან ურთიერთობაში განსაკუთრებით იჩენს ხოლმე თავს. მოკლედ, 

ზოგი კომერსანტს ისე უყურებს, როგორც მეძველმანე ურიას, რომელსაც გამონაცვალ 

ტანსაცმელს აძლევენ და ჰგონიათ, ანგარიშში მოტყუებულნი რჩებიან. დიდ პატივად 

არ ჩამეთვლება, თუ იმ ვაჟბატონზე არასოდეს მომიხდენია იაფფასიანი 

ექსპლოატატორის შთაბეჭდილება. მათ შორისაც მინახავს ჩემზე გაცილებით 

უჯიათი ვაჭრები. ერთი მათგანისთვის კი პატარა ჭკუის სწავლება დამჭირდა, რომ 

ჩემთვის თავი გაეტოლებინა. ეს იყო გროსპოგენდორფელი მებატონე. მისი სახელი, 

ალბათ, გაგიგონია, მასთან არა ერთხელ დამიჭერია საქმე: გრაფი შტრელიცი, 

ნამდვილი ფეოდალი, ოთხწახნაგა მონოკლიანი კაცი... ახლაც ვერ გამიგია, იმ 

მონოკლით უპე როგორ არ ეჭრება... მუდამ ლაქის ბოტფორდები აცვია და ხელში 

ოქროსტარიანი მათრახი უჭირავს. მას ჩვეულებად ჰქონდა, ჩემთვის ნახევრად 

მოხუჭული თვალებით ზემოდან, ქედმაღლურად გადმოეხედა და ნახევრად 

მოკუმული ბაგით ელაპარაკა. 

ჩემი პირველი ვიზიტი მასთან მნიშვნელოვანი გამოდგა. წინასწარი მიმოწერის 

შემდეგ გროსპოგენდორფში პირადად გავემგზავრე, ჩემი სავიზიტო ბარათი 

მემამულეს შევუგზავნე და მის კაბინეტში შევედი. გრაფი შტრელიცი საწერ 

მაგიდასთან იჯდა. ჩემს სალამზე სავარძლიდან ოდნავ წამოიწია, რაღაც წერილი 

მოათავა, შემდეგ მომიბრუნდა, სადღაც ჩემს თავს ზემოთ გაიხედა და ისე დაიწყო 

თავის საქონელზე ლაპარაკი. მე სოფის წინ მდგარ მაგიდას მივეყრდენი, ფეხი ფეხზე 

გადავიდე და მისი ყურებით ვტკბები. ხუთ წუთის შემდეგ მაგიდაზე ვჯდები და 

ფეხს ჰაერში ვაქანავებ. ჩვენი მოლაპარაკება გრძელდება. ერთი თხუთმეტი წუთის 

შემდეგ კი მართლა კეთილშობილური ჟესტით მითითებს სავარძელზე და მეუბნება: 

ხომ არ დაბრძანდებითო. როგორ გეკადრებათ, - ვეუბნები მე, - რა საჭიროა, დიდი 

ხანია ვზივარ-მეთქი. 

- მართლა ასე უთხარი? მართლა? - წამოიძახა აღტაცებულმა ფრაუ პერმანედერმა. 

ტონის თითქმის ყველაფერი დაავიწყდა და ახლა იგი მხოლოდ ამ ანეკდოტით 

ცოცხლობდა, - დიდი ხანია ვზივარო! რა კარგად გითქვამს, ტომ! 



- ჰო, აბა! მერწმუნე, ტონი, გრაფი იმ წუთიდან ისე შეიცვალა, როცა მივიდოდი, 

მაშინვე ხელს გამომიწვდიდა და სავარძელს შემომთავაზებდა ხოლმე. ბევრი რომ 

აღარ გავაგრძელო, ბოლოს თითქმის დავმეგობრდით კიდეც. რატომ გიყვები ახლა 

ამას? იმიტომ, რომ გკითხო: მეყოფოდა მე სიმამაცე, უფლება, შინაგანი რწმენა, ბატონ 

ფონ მაიბომისთვისაც ასე მესწავლებინა ჭკუა, თუ თავისი მოსავლის ფასზე 

მორიგებისას ჩემთვის სკამის შემოთავაზება დაავიწყდებოდა? 

ფრაუ პერმანედერი დადუმდა. 

- კარგი, - თქვა შემდეგ და ფეხზე წამოდგა, - შენ, ალბათ, მართალი ხარ, ტომ, და 

როგორც გითხარი, არ მინდა წაგაქეზო. შენ უკეთ იცი, რა უნდა ქნა და რისი უფლება 

გაქვს. მორჩა! თუ დამიჯერებ, მხოლოდ კეთილი სურვილი მამოძრავებდა. ამ საქმეზე 

კრინტს აღარ დავძრავ. ღამე მშვიდობისა, ტომ! თუმცა, არა, დაიცა, ჯერ ჰანოს 

ვაკოცებ და ჩვენს კეთილ იდასაც ვინახულებ. წასვლისას კიდევ შემოვიჭყეტ შენთან. 

ფრაუ პერმანედერს მეტი აღარაფერი უთქვამს, ოთახიდან გავიდა. 

 

 

მესამე თავი 

ტონი მესამე სართულისკენ გაემართა, ჰანოს აივანი მარჯვნივ ჩამოიტოვა, 

ოქროსფერრიკულებიან გალერეას გაუყვა და პატარა ოთახში შევიდა. აქედან ერთი 

კარი დერეფანში გადიოდა, დერეფნიდან კი კონსულის გარდერობში შეიძლებოდა 

შესვლა. ტონიმ ჰანოს ოთახს მიაშურა. კარის სახელურს ფრთხილად დააწვა და 

ოთახში შევიდა. 

უზარმაზარი ოთახის ფანჯრებს ნაოჭასხმული, დიდი ყვავილებით მოჩითული 

ფარდები ამშვენებდა. კედლები თითქმის შიშველი იყო, მხოლოდ იდა იუნგმანის 

საწოლის თავზე ეკიდა შავ ჩარჩოში ჩასმული დიდი გრავიურა. გრავიურაზე ჯაკომო 

მეიერბერი იყო გამოსახული. კომპოზიტორს ირგვლივ თავისი ოპერების 

პერსონაჟები ეხვივნენ. კედელზე ქინძისთავებით კიდევ რამდენიმე ინგლისური 

ლითოგრაფია მიემაგრებინათ. ლითოგრაფიებზე ოქროსფერთმიანი, წითელ კაბებში 

გამოწყობილი ბავშვები ეხატა. იდა იუნგმანი ოთახის შუაგულში, დიდ, გასაშლელ 

მაგიდასთან იჯდა და ჰანოს წინდებს კემსავდა. ორმოცდაათ წელს გადაცილებულ 

ერთგულ პრუსიელ ქალს ნაადრევად ჭაღარაშეპარული, მუდამ სადად 

გადავარცხნილი თმა სავსებით ჯერ კიდევ არ გასთეთრებოდა, მაგრამ ჭაღარა უკვე 

მორეოდა. მუდამ წელგამართუული იდა კვლავ ღონივრად და მხნედ 

გამოიყურებოდა, მისი მუქი თაფლისფერი თვალები ისევე ცოცხლად, ნათლად და 

ენერგიულად იმზირებოდნენ, როგორც ოცი წლის წინ. 



- საღამო მშვიდობისა, იდა! - ყრუ ხმით, მაგრამ ხალისიანად თქვა ფრაუ 

პერმანედერმა. იგი ძმის მონაყოლ ამბავს კარგ გუნებაზე დაეყენებინა, - როგორა ხარ, 

ჩემო ბებრუხანა? 

- აჰ, ტონიჰენ, ბებრუხანა ვარ, ხომ? ასე გვიანობამდე შემორჩი აქ? 

- ჰო, ჩემს ძმასთან ვიყავი... გადაუდებელი საქმე მქონდა... სამწუხაროდ, ის საქმე 

ჩაიფუშა. სძინავს? - იკითხა ტონიმ და იდას ნიკაპით პატარა საწოლისკენ ანიშნა. 

ბავშვის საწოლი მარცხენა კედელთან იდგა, მწვანე ფარდებით შებურვილი საწოლის 

თავი კი სენატორისა და მისი მეუღლის საძინებელ ოთახში გამავალ კარს 

ებჯინებოდა. 

- სსს... - დაისისინა იდამ, - ჰო, სძინავს. 

ფრაუ პერმანედერი საწოლს ფეხაკრეფით მიუახლოვდა, ფარდები ფრთხილად 

გადასწია და მძინარე ძმისწულის სახეს დააცქერდა. 

პატარა იოჰან ბუდენბროკი გულაღმა იწვა. გრძელი, ღია წაბლისფერი თმის ჩარჩოში 

ჩასმული პაწაწინა სახე ოთახისკენ მოექცია და ძლივს გასაგონად ფშვინავდა. 

საღამური პერანგის მეტისმეტად გრძელი და ფართო სახელოებიდან თითები ძლივს 

მოუჩანდა, ცალი ხელი მკერდზე ედო, მეორე კი - დალიანდაგებულ საბანზე. 

მოკრუნჩხული თითები ხანდახან უტოკავდა. ნახევრად ღია ბაგეც ისე უთრთოდა, 

თითქოს რაღაცის თქმა უნდაო. დროგამოშვებით მთელ ამ პატარა სახეს რაღაც 

ტკივილი გადაურბენდა, ჯერ ნიკაპი შეუთრთოლდებოდა, მერე თრთოლა ტუჩ-პირს 

გადაედებოდა, ნაზი ნესტოები შეუთამაშდებოდა და შუბლის კუნთები 

ეჭმუხნებოდა. გრძელი წამწამები უპეების სილურჯეს ვერ უფარავდა. 

- სიზმარშია, - თქვა გულაჩუყებულმა ფრაუ პერმანედერმა. შემდეგ დაიხარა, ბავშვს 

ძილისგან ატკეცილ ლოყაზე ფრთხილად აკოცა, ფარდები მზრუნველად გაასწორა და 

ისევ მაგიდასთან მივიდა. იდას საკემსავ ბურთულაზე ახალი წინდა ჩამოეცვა, 

ნახვრეტს ათვალიერებდა და ამოკემსვას იწყებდა. 

- შენ ისევ კემსავ, იდა. რა საოცარია, სხვანაირად ვერც წარმომიდგენიხარ. 

- ჰო, ტონიჰენ, რაც ბიჭუნა სკოლაში დადის, კემსვას ვეღარ ავუდივარ. 

- კი მაგრამ, ჰანო ისეთი წყნარი და ნაზი ბავშვია... 

- ჰო, ჰო... მაგრამ მაინც. 

- სკოლაში წასვლა უხარია? 

- არა, არა, ტონიჰენ! ისევ ჩემთან მეცადინეობა ურჩევნია. მეც ასე მერჩივნა, ჩემო 

შვილიკო, სკოლაში ჩემსავით დაბადების პირველი დღიდანვე ხომ არ იცნობენ და 



არც იციან, როგორ მიუდგნენ. გაკვეთილებზე ყურის დაგდება ხშირად უჭირს და 

მალე იქანცება. 

- საბრალო! ჯერ ხომ არ გაუწკეპლავთ? 

- არა, მაი ბოჟე კოხანე... ასეთ გულქვაობას ვინ გამოიჩენს. ბიჭუნა რომ თვალებში 

შეაცქერდებათ... 

- პირველად რომ წაიყვანეს, რა ქნა, იტირა? 

- ჰო, იტირა. ცრემლები ისე იოლად მოსდის... მერე ხმამაღლა კი არ ტირის, ჩუმად 

სლუკუნებს... შენს ბატონ ძმას სერთუკზე ჩაეჭიდა და ნუ წამიყვანო, ევედრებოდა. 

- ჩემმა ძმამ წაიყვანა? ჰო, ვიცი, რა ძნელია ეგ მომენტი, იდა, დამიჯერე, ძალიან 

ძნელია. მე თვითონ გუშინდელ დღესავით მახსოვს! ღმერთო, როგორ ვღრიალებდი... 

მერწმუნე, დაბმული ძაღლივით ვყმუოდი, ისე საშინლად მიმძიმდა. მერე იცი 

რატომ? იმიტომ, რომ შინ ჰანოსავით ვიყავი განებივრებული. წარჩინებული 

ოჯახების შვილები ყველანი ტიროდნენ, ეს იმწამსვე მომხვდა თვალში, სხვები 

არხეინად იყვნენ, ჩვენ შემოგვჩერებოდნენ და იჯღანებოდნენ... ღმერთო! რა 

ემართება ბავშვს, იდა? 

ტონის ხელი გაუჩერდა და შეშინებული საწოლისკენ მიბრუნდა. ბავშვის ყვირილმა 

სიტყვა გააწყვეტინა. ერთ წუთსაც არ გაუვლია, რომ კვლავ განმეორდა უფრო 

საბრალო, კიდევ უფრო შემაძრწუნებელი ამოძახილი. სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ 

აღმოხდა ბავშვს აღშფოთებული, სასოწარკვეთილი ხმა. „ოჰ, ოჰ, ოჰ!“ - კვნესოდა 

პატარა ჰანო. ეტყობოდა, სიზმარში რაღაც ამაზრზენ სურათს ხედავდა და 

სასოწარკვეთილებისა და აღშფოთებისგან ხმა უწყდებოდა. თითქმის იმავე წუთს 

პატარა იოჰანი საწოლში წამოიმართა. ბავშვი გაუგებარ სიტყვებს ბუტბუტებდა და 

ფართოდ გახელილი, უცნაური, მოოქროსფრო, თაფლისფერი უჩინო თვალებით 

სადღაც არაამქვეყნიურ სამყაროში იყურებოდა. 

- არაფერია, - თქვა იდამ, - ეს pavor-ია.[5] აჰ, ხანდახან ამაზე უარესიც მოსდის ხოლმე, - 

იდამ ხელსაქნარი მშვიდად გადადო გვერდზე, ფართო, მძიმე ნაბიჯებით ჰანოსთან 

მივიდა, ტკბილად გამოელაპარაკა და ბავშვი კვლავ ლოგინში ჩააწვინა. 

- ჰო, pavor, არა? - გაიმეორა ფრაუ პერმანედერმა, - ახლა იღვიძებს? 

ჰანოს არ გაუღვიძია, თუმცა თვალები ისევ ღია ჰქონდა და ტუჩები ისევ უთრთოდა. 

- რა? ჰო, კარგი, ახლა გვეყოფა ტიტინი... რა თქვი? - მიუბრუნდა ტონის იდა. 

ფრაუ პერმანედერი ახლოს მივიდა და ბავშვის მშფოთვარე ჩურჩულს ყური მიუგდო. 

- „მსურს ბაღჩაში გასვლა, - ძლივს ამოთქვა ჰანომ, - ყვავილების მორწყვა“... 



- ლექსს ამბობს, - აუხსნა იდამ ფრაუ პერმანედერს და თავი გადააქნია, - ჰო, კარგი, 

კარგი! გეყოფა, დაიძინე, ჩემო ბიჭიკო! 

- „კუზიანი ქონდრისკაცი ჩემს ყვავილებს ყნოსავს“... - თქვა ჰანომ და ამოიოხრა. 

უცებ სახის გამომეტყველება შეეცვალა, თვალები ნახევრად დაეხუჭა, თავი ბალიშზე 

აქეთ-იქით გადააქნია და წყნარი, საბრალო ხმით გაანგრძო: 

„ცაზე ანათებს მთვარე, 

სადღაც პატარა ტირის, 

ზარი ჩამოჰკრავს თორმეტს,  

ღმერთო, გვაშორე ჭირი“. 

ამ სიტყვებზე ჰანომ ამოისლუკუნა, წამწამებზე ცრემლები დაეკიდა, მერე ორივე 

ლოყაზე ნელ-ნელა ჩამოუგორდა და გამოეღვიძა კიდეც. ბავშვი იდას შემოეხვია, 

ცრემლიანი თვალებით მიმოიხედა, მამიდა ტონიო, წაიბუტბუტა გახარებულმა, 

მხარი იცვალა და მშვიდად განაგრძო ძილი. 

- უცნაურია! - თქვა ფრაუ პერმანედერმა, როცა იდა კვლავ მაგიდას მიუჯდა, - რა 

ლექსები იყო ეს, იდა? 

- ერთი წიგნი აქვს, „ბიჭის ჯადოსნური საყვირი“, იქ წერია, - უპასუხა ფროილაინ 

იუნგმანმა, - შიგ სულ ასეთი უცნაური ლექსებია... ამას წინათ ჰქონდა მიცემული 

საზეპიროდ და სულ ამ ქონდრისკაცზე ლაპარაკობდა. იცი ეგ ლექსი? ამაზრზენია 

პირდაპირ. ეს კუზიანი ქონდრისკაცი ყველგან ეჩრება, ამსხვრევს ქოთანს, ნთქავს 

ფაფას, იპარავს შეშას, აჩერებს ჯარას, ყველას მასხრად იგდებს და ბოლოს იმასაც 

თხოულობს, ლოცვებში მომიხსენიეთო! ჰოდა, ბავშვზეც იმოქმედა ამ ლექსმა. დღე 

და ღამე ამაზე ფიქრობს. იცი, რას მეუბნება? ერთი სამჯერ მაინც მითხრა: იდა, არ 

გეგონოს სიბოროტით მოსდიოდეს იმ ქონდრისკაცს, ასე ცუდად რომ იქცევაო. არა, 

იდა, სიბოროტით ნამდვილად არ მოსდისო. ამას დარდისგან სჩადის, მერე კი აღარ 

იზამსო. ჰოდა, დღეს საღამოსაც, დედამისი კონცერტზე წასვლის წინ რომ 

გამოემშვიდობა, ჰანომ ჰკითხა, კუზიანი ქონდრისკაცისთვისაც უნდა ვილოცო თუ 

არაო. 

- მერე ილოცა? 

- ხმამაღლა არა, მაგრამ ჩუმად, ალბათ, ილოცებდა. იმ წიგნში ერთი ლექსია კიდევ, 

„გადიას საათი“ ჰქვია. ის რომ წაიკითხა, არაფერი უთქვამს, ისე ატირდა... იცი, რა 

იოლად იწყებს ხოლმე ტირილს? მერე კი დიდხანს ვეღარ ჩერდება... 

- რა არის იმ ლექსში სატირალი? 



- აბა, რა ვიცი... დაიწყებს ლექსის კითხვას, მივა იმ ადგილზე, ახლა ძილში რომ 

სლუკუნებდა და ნაბიჯს ვეღარ დგამს წინ. ახლა არ იკითხავ, ერთ მეეტლეზე 

რამდენი იტირა, თავისი ჩალის ლეიბიდან სამ საათზე რატომ დგებაო. 

ფრაუ პერმანედერს ნაღვლიანად გაეცინა, მაგრამ მაშინვე სერიოზული სახე მიიღო. 

- იცი რა, იდა, არ არის კარგი, ნამდვილად არ მომწონს, ბავშვს ყველაფერი ასე ახლოს 

რომ მიაქვს გულთან. რა მოხდა მერე, მეეტლე სამ საათზე თუ დგება? ღმერთო ჩემო, 

მეეტლეც სწორედ იმიტომ ჰქვია, რომ სამ საათზე უნდა ადგეს. ბავშვი - მადლობა 

ღმერთს, ამის შეტყობა არ გამიჭირდება - ზედმეტად უკირკიტებს ყველაფერს და 

ზედმეტადაც განიცდის. ამ ამბავმა არ შეიძლება მის ჯანმრთელობას არ ავნოს. 

გრაბოვს ერთხელ სერიოზულად უნდა მოელაპარაკოს კაცი... მაგრამ რად გინდა, - 

ფრაუ პერმანედერმა ხელები გულზე დაიკრიფა, თავი გვერდზე გადასწია და 

ფეხსაცმლის წვერი იატაკს უკმაყოფილოდ გაუსვა, - გრაბოვი დაბერდა, ესეც რომ არ 

იყოს... გრაბოვი გულკეთილი, თავმდაბალი, ნამდვილად შესანიშნავი ადამიანია, 

მაგრამ მისი ექიმობისა დიდი არაფერი მწამს, იდა, ღმერთმა მომიტევოს, თუ ვცდები. 

აი, თუნდაც ჰანოს მოუსვენრობა, ღამე წამოხტომა, სიზმარში შიში... გრაბოვმა 

ყველაფერი კარგად იცის და ვერაფერ ღონეს კი ვერ ხმარობს. მხოლოდ ლათინურად 

გვიხსნის, ეს pavor nocturnus არისო. არა, ღმერთო, შენ დაგვიფარე და ეს ძალიან 

დამაფიქრებელი ამბავია. გრაბოვი ნამდვილად კარგი კაცია, ჩვენი ოჯახის ერთგული 

მეგობარიც არის, მაგრამ როგორც მკურნალი, დიდი ვერაფერი შვილია, 

მნიშვნელოვანი პიროვნება სხვაგვარად გამოიყურება, ახალგაზრდობაშივე 

ამჟღავნებს, მისგან რა კაცი დადგება. გრაბოვმა ორმოცდარვა წლის ამბები გამოიარა, 

მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო. იქნებ გგონია, ოდესმე რაიმე ააღელვებდა? ან 

თავისუფლება, ან სამართლიანობა, ან პრივილეგიების დამხობა, ან თვითნებობა? ის 

ნასწავლი კაცია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, უნივერსიტეტსა და პრესაზე 

გავრცელებული უგუნური ფეოდალური კანონები ძარღვსაც არ შეუტოკებდა. გონს 

არასოდეს დაკარგავდა, წონასწორობიდან არ გამოვიდოდა. რაც თავი მახსოვს, 

ასეთივე გრძელი, კეთილი სახე აქვს, ავადმყოფს ყოველთვის ფრანგულ ფუნთუშასა 

და მტრედის ხორცს უნიშნავს, შედარებით სერიოზულ შემთხვევებში კი სუფრის 

კოვზით ალთეინის ვაჟინს დაუმატებს ხოლმე... ღამე მშვიდობისა, იდა. არა, არა, მე 

მგონია, არიან სულ სხვანაირი ექიმებიც... გული მწყდება, გერდას რომ ვეღარ ვნახავ... 

გმადლობ, დერეფანში ჯერ კიდევ ანთია შუქი. ღამე მშვიდობისა. 

ფრაუ პერმანედერმა სასადილო ოთახის კარი შეაღო, უნდოდა, ძმისთვის ღამე 

მშვიდობისა აქედანვე მიეძახებინა, რომ უცებ თვალში მოხვდა გაჩახჩახებული 

სივრცე, ზურგზე ხელებდაწყობილი თომასი კი ოთახებში ბოლთას სცემდა. 

 

 

მეოთხე თავი 



მარტო დარჩენილმა სენატორმა ისევ მაგიდას მიაშურა, პენსნე გაიკეთა და გაზეთის 

კითხვა განაგრძო, მაგრამ ორი წუთის შემდეგ დაბეჭდილ გვერდებს თვალი ისევ 

მოსწყვიტა, დიდხანს გაუნძრევლად იჯდა და პორტიერებს შორის ჩაბნელებულ 

სალონს უმიზნოდ გასცქეროდა. 

მაინც რა საოცრად ეცვლებოდა სახე სენატორს, მარტო რომ დარჩებოდა! მუდამ 

დაძაბულ ნებისყოფას დამორჩილებული და დაჭიმული სახის კუნთები და ბაგე 

მოეშვებოდნენ, მოდუნდებოდნენ. მხნეობით, სიმკვირცხლით, თავაზიანობითა და 

ენერგიით სავსე კაცს უკვე დიდი ხანია ხელოვნურად მიღებული იერი სახიდან 

თითქოს ნიღაბივით შორდებოდა და ადგილს გაწამებულ, დაქანცულ სახეს 

უთმობდა. უმიზნო, უღიმღამო, უჩინო მზერას რომელიმე საგანზე შეაჩერებდა, 

თვალები ჩაუწითლდებოდა, აუცრემლდებოდა, ძალა აღარ ჰყოფნიდა, საკუთარი 

თავიც მოეტყუებინა. თავში მორიალე მძიმე, მშფოთვარე ფიქრებიდან მხოლოდ ერთ 

სასოწარკვეთილ ფიქრს არჩევდა: თომას ბუდენბროკი ორმოცდაორი წლის ასაკში 

უკვე ხელმოთავებული კაცი იყო. მძიმედ ამოისუნთქავდა, შუბლსა და თვალებზე 

ხელს ნელა მოისვამდა, პაპიროსს მექანიკურად მოუკიდებდა, თუმცა იცოდა, ამდენი 

მოწევა ვნებდა და კვამლში გახვეული კვლავ სიბნელეს მიაჩერდებოდა. რამოდენა 

განსხვავება იყო მისი სახის ნაკვთების ტანჯულ იერსა და მის ელეგანტურ, თითქმის 

მხედრული ლაზათით მოვლილ თავს შორის: სურნელნაპკურები ულვაშები აეწკიპა, 

ნიკაპი და ღაწვები მუდამ სუფთად ჰქონდა გაპარსული, მზრუნველად დავარცხნილი 

თმა გამელოტებულ კეფას შეძლებისდაგვარად უფარავდა, უწინ გრძელ ხვეულებად 

დაყენებული, საფეთქლებთან ყურეებივით ამოსული თმა ახლა მოკლედ შეეკრიჭა, 

რომ საფეთქელზე შეპარული ჭაღარა არავის დაენახა. თომას ბუდენბროკი თვითონაც 

გრძნობდა ამ კონტრასტს. ისიც მშვენივრად იცოდა, რომ ქალაქში ყველა კარგად 

ხედავდა, მის მკვირცხლ, მოქნილ მიხრა-მოხრას ასეთი ავადმყოფური სახის ფერი 

როგორ არ შეეფერებოდა. 

არა, იმიტომ კი არა, თითქოს თომას ბუდენბროკის პიროვნებას ქალაქში რაიმე 

ჩრდილი მისდგომოდა. მეგობრებიც ამბობდნენ და ვერც მოშურნეები უარყოფდნენ, 

რომ გუბერნატორი დოქტორი ლანგჰალსი თავისი წინამავალი ოვერდიკის სიტყვებს 

რიხიანად იმეორებდა, სენატორი ბუდენბროკი ჩემი მარჯვენა ხელიაო. მაგრამ ფირმა 

„იოჰან ბუდენბროკი“ ის აღარ იყო, რაც წინათ. ეს კი ისეთი წყალგაუვალი 

ჭეშმარიტება გახლდათ, რომ გლოკენგისერშტრასელი ბატონი შტუტი თავის ცოლს ამ 

ამბავს სადილობისას უყვებოდა, როცა ღორის ქონის სუპს მიირთმევდა ხოლმე... და 

თომას ბუდენბროკს გული უკვნესოდა. 

ამგვარი აზრის წარმოშობას თვითონ სენატორი უწყობდა ხელს. თომას ბუდენბროკი 

მდიდარი კაცი იყო და ვერავითარი შემთხვევითი ზარალი, თუნდაც 66 წლის მძიმე 

დანაკარგი, ფირმის არსებობას სერიოზულ საფრთხეს ვერ შეუქმნიდა. რა თქმა უნდა, 

თომას ბუდენბროკი თავისი სახელის შესაფერ ცხოვრებას განაგრძობდა, მის ოჯახში 

სუფრა ძველებურად უხვად იშლებოდა და სტუმრებს ერთხელაც არ გასცრუებიათ 



მოლოდინი, მაგრამ თომასს ღრმად სწამდა, ბედმა მიმუხთლა და ზურგი შემაქციაო. 

ეს წარმოდგენა შინაგანი რწმენა უფრო იყო, ვიდრე გარეგან ფაქტებზე დაფუძნებული 

სიმართლე, მაგრამ თომასს ეჭვი ღრღნიდა და სულიერად ისე ანადგურებდა, რომ 

ფულს ხელს უჭერდა და პირად ცხოვრებაში თითქმის წვრილმან მომჭირნეობას 

იჩენდა. დღეში ათჯერ მაინც წყევლიდა თავის ძვირად ღირებულ ახალ სახლს. 

რატომღაც სჯეროდა, ამ სახლმა ფირმას მხოლოდ უბედურება მოუტანაო. სენატორმა 

საზაფხულო მოგზაურობებიც აღკვეთა და ახლა მის ოჯახს ზღვის სანაპიროსა და 

მთის მაგივრობას პატარა ბაღჩა უწევდა. მეუღლესა და პატარა ჰანოსთან ერთად 

თომას ბუდენბროკი, თავისივე მკაცრი ბრძანების წყალობით, ისეთ უბრალო 

სადილებს მიირთმევდა, რომ ამ ვრცელ, პარკეტმოგებულ, მაღალჭერიან და ძვირფასი 

მუხის ავეჯით მორთულ დიდებულ სასადილო დარბაზში ასეთი ტრაპეზი თითქმის 

სასაცილო ჩანდა. კარგა ხანია, დესერტი მხოლოდ კვირაობით იყო ნებადართული. 

სამაგიეროდ, თომასის ელეგანტურობას გარეგნულად არა დაჰკლებია რა, მაგრამ 

ძველი ფარეში ანტონი სამზარეულოშიც კი ყვებოდა, სენატორი თეთრ პერანგებს 

ახლა მხოლოდ დღეგამოშვებით იცვლის, რადგან ნაზი ტილო ხშირ რეცხვას ვერ 

უძლებსო. ანტონმა ისიც იცოდა, რომ დათხოვნა ელოდა. გერდა პროტესტს 

აცხადებდა: სამი მსახური უზარმაზარი სახლის მოვლას ვერ აუთავდებაო, მაგრამ 

არაფერმა გაჭრა: თომას ბუდენბროკის სენატში გამგზავრების წინ, ამდენი ხნის 

ნამსახური ფარეში შესაფერად დააჯილდოეს და ფიშერგრუბედან დაითხოვეს. 

ასეთ ღონისძიებებს ფირმის ტემპიც სავსებით შეეფერებოდა. იმ ახალი და 

გამომაცოცხლებელი სულისგან, ახალგაზრდა თომას ბუდენბროკმა რომ ოდესღაც 

ფირმაში შეიტანა, კვალიც აღარ დარჩენილა. მის კომპანიონს კი, ბატონ ფრიდრიჰ 

ვილჰემ მარკუსს, ფირმის კაპიტალში მცირე წილი ედო და იგი მნიშვნელოვანი 

გავლენის მოხდენას ვერც შეძლებდა, მით უმეტეს, რომ ბუნებით ისედაც არ იყო 

ინიციატივის უნარით დაჯილდოებული კაცი. 

ბატონ მარკუსს წლების განმავლობაში პედანტური მიდრეკილებანი კიდევ უფრო 

გაეღვიძა: წვერ-ულვაშის ჩამოვარცხნას, ჩახველებას, აქეთ-იქით იჭვნეულ ყურებას, 

სიგარის მოკვეთასა და წანაკვეთის ქისაში შენახვას ნახევარ საათს უნდებოდა. 

საღამოობით გაზის სინათლით დღესავით გაჩახჩახებულ კანტორაში პულტზე მაინც 

იდგამდა ანთებულ სტეარინის სანთელს. ჩვეულებად ჰქონდა, ყოველ ნახევარ საათში 

წამომდგარიყო და ონკანისთვის თავი შეეშვირა. ერთ დილას, შემთხვევით, მისი 

პულტის ქვეშ ხორბლის ცარიელი ტომარა დარჩენილიყო, ბატონ მარკუსს ტომარა 

კატა ეგონა და მთელი კანტორის მოხელეების გულის გასახარად კატის გადაგდებას 

წყევლა-კრულვით ლამობდა. არა, ბატონო მარკუსი იმ ყაიდის კაცი არ გახლდათ, რომ 

თავისი კომპანიონის მოდუნების საპირისპიროდ საქმეში ენერგიულად ჩარეულიყო 

და ფირმა გამოეცოცხლებინა. ჰოდა, სენატორს ხშირად იპყრობდა 

სასოწარკვეთილების გრძნობა, ხშირად იჯდა დღევანდელივით მარტო, ჩაბნელებულ 

სალონს უღიმღამოდ გასცქეროდა და სირცხვილით იწვოდა: ფირმა „იოჰან 



ბუდენბროკი“ ამ ბოლო დროს ისე დაკნინებულიყო, რომ ორგროშიან საქმეებს 

ატრიალებდა და თითქმის მეწვრილმანეობას მისდევდა. 

იქნებ ასეც სჯობდა? უბედურებასაც ხომ დაუდგება ბოლოს და ბოლოს თავისი 

ზღვარი? განა ჭკვიანური არ იქნება, სანამ უბედურება გვთრგუნავს, წყნარად ვიყოთ, 

დავიცადოთ და მშვიდად მოვიკრიბოთ შინაგანი ძალა? ნუთუ აუცილებელი იყო 

მისთვის მაინცდამაინც ახლა შემოეთავაზებინათ ასეთი წინადადება? ვადაზე ადრე 

რად უნდა დაერღვიათ მისი გონიერი მორჩილება? განა აუცილებელი იყო, ეჭვითა და 

ფიქრით აევსოთ? იქნებ დაჰკრა ჟამმა, იქნებ ეს ღვთის მოცემული ნიშანია! იქნებ 

დროა გამოცოცხლდეს, წამოიმართოს და ამოქმედდეს? თომასმა, რაც შეეძლო, მტკიცე 

ხმით უთხრა დას უარი, მაგრამ განა ტონის წასვლით გადაწყდა ეს ამბავი? მაშ, 

რატომღა იჯდა ახლა აქ და ფიქრით თავს რაღად იმტვრევდა? რაო, რა უთხრა ტონიმ? 

შემოთავაზებულ წინადადებაზე კაცს მაშინ ეშლება ნერვები, როცა თავის 

წინააღმდეგობის ძალაში დარწმუნებული ვერ არისო. დიდი ეშმაკის ფეხი კია ეს 

ტონი! 

თვითონ რითი შეეპასუხა? როგორც ახსოვს, ძალიან კარგად და შთამაგონებლად 

უთხრა: „ბინძური მანიპულაცია... მღვრიე წყალში თევზის ჭერა... უხეში 

ექსპლოატაცია... უმწეო კაცის მშრალზე დასმა... მევახშმის მოგება“... ჩინებულია! 

მაგრამ საკითხავია, ღირდა კი ამ საქმისთვის ასეთი მაღალფარდოვანი სიტყვების 

გადმოფრქვევა? კონსული ჰერმან ჰაგენშტრომი არც შეეცდებოდა ასეთი სიტყვები 

გამოეძებნა. თუმცა, ძალიანაც რომ მოენდომებინა, ვერც იპოვიდა. მაშ, თომას 

ბუდენბროკი ვინღაა? საქმის კაცია, უნარიანი და მოქმედი, თუ წვრილმანებზე ფიქრს 

გადაყოლილი პედანტი? 

დიახ, ეს იყო საკითხავი. რა დღიდანაც ფიქრი ძალუძს, იქიდან აწვალებს ეს კითხვა. 

ცხოვრება მკაცრია, საქმის კაცის ცხოვრება კი უშეღავათო და ყოველგვარ 

სენტიმენტალობას მოკლებული რბოლით დიდი ცხოვრების ანარეკლია. ედგა კი 

თომას ბუდენბროკს მამა-პაპასავით ორივე ფეხი მყარად ამ მკაცრ და პრაქტიკულ 

ცხოვრებაში? ხშირად მისცემია საბაბი, რომ ამაში დაეჭვებულიყო! ძალიან ხშირად, 

სიყმაწვილეშიც იძულებული გამხდარა, თავისი გრძნობები ამ ცხოვრებისთვის 

შეეგუებინა, სიმკაცრეს შესჩვეოდა, გამოეცადა და თან მისთვის ნამდვილი სახელიც 

არ დაერქმია. ცდილობდა ცხოვრებისეული სიმკაცრე რაღაც სავსებით ბუნებრივ 

ამბად განეცადა და გადაეტანა. ნუთუ ამ სიბრძნეს სრულყოფილად ვერასოდეს ვერ 

უნდა დაუფლებოდა? 

თომას ბუდენბროკმა გაიხსენა, 66 წლის კატასტროფამ რა კვალი დააჩნია მის სულს 

და მაშინდელი დამთრგუნველი, ენით გამოუთქმელი მტკივნეული შეგრძნება ახლაც 

შემოაწვა. მან დიდი ფული დაკარგა... მაგრამ, არა, ეს არ ყოფილა ყველაზე აუტანელი! 

მან საკუთარ ტყავზე პირველად განიცადა სრულად საქმიანი ცხოვრების მთელი 

შემაძრწუნებელი უხეშობა, სადაც ყველა კეთილი, ნაზი და მოწყალე გრძნობა 



თავდაცვის პირველყოფილი, გაშიშვლებული და მოძალადე ინსტინქტების წინაშე 

ნადგურდება და სადაც თავს დატეხილი უბედურება საუკეთესო მეგობრებშიც კი 

თანაგრძნობის ნაცვლად უნდობლობას, ცივ, ამაზრზენ უნდობლობას იწვევს. განა ეს 

აქამდე არ იცოდა? განა ეს უნდა გაჰკვირვებოდა? მას შემდეგ, ძალამოკრეფილს, 

რამდენჯერ ასდენია სირცხვილის ალმური, იმ პერიოდში ამქვეყნიური ცხოვრების 

უწმინდურობასა და საზიზღარ, უსირცხვილო სიმკაცრეზე აღშფოთებულს მრავალი 

ღამე რომ გაუთენებია თეთრად! 

ღმერთო ჩემო, რა სისულელე იყო, რა სასაცილო იყო მისი გულისტკივილი! როგორ 

შეიძლებოდა ამგვარი გრძნობები მორეოდა?! ამ დროს კვლავ იგივე კითხვა წამოიჭრა 

მის წინაშე: ვინ არის თომას ბუდენბროკი, პრაქტიკული კაცი თუ გასათუთებული 

მეოცნებე? 

აჰ, ეს კითხვა უკვე ათასჯერ დაუსვამს საკუთარი თავისთვის. იმედითა და ძალით 

აღსავსე დღეებში სხვაგვარად უპასუხია ამ კითხვაზე, მოდუნების წუთებში კი - 

სხვაგვარად, მაგრამ თომას ბუდენბროკი იმდენად ჭკუამახვილი და პატიოსანი კაცი 

იყო, არ გაუჭირდებოდა ბოლოს და ბოლოს სიმართლე ეღიარებინა: მის პიროვნებაში 

ორივე ეს თვისება იყო გაერთიანებული. 

თომას ბუდენბროკი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ცდილობდა, ხალხის თვალში 

მოღვაწე კაცად გამოჩენილიყო, მაგრამ თუკი ასეთად მიიჩნევდნენ, მისი მოღვაწეობა, 

გოეთედან აღებული მისი საყვარელი დევიზის - გონებრივი ენერგიის შეგნებული 

გამოყენების შედეგი ხომ არ იყო? თომას ბუდენბროკს შეეძლო ოდესღაც წარმატებით 

ეტრაბახა, მაგრამ იქნებ ის წარმატებანიც საკუთარი რეფლექსიდან მომდინარე 

ენთუზიაზმისა და ენერგიის წყალობა იყო? და თუ ახლა დაქვეითებული და, 

ღმერთმა ნუ ქნას, სამუდამოდ ძალაგამოცლილი ჩანდა, ესეც მისი მერყეობისა და 

არაბუნებრივი, გამანადგურებელი შინაგანი წინააღმდეგობის ბრალი ხომ არ იყო? 

ვითომ იყიდდნენ მამამისი, ბაბუა ან პაპის პაპა პოპენრადეს მოუმკალ მოსავალს? 

სულერთია! სულერთია, იყიდდნენ თუ არა! ისინი რომ თომასზე გაცილებით 

პრაქტიკული, მასზე უფრო სისხლსავსე, მთლიანი, ძლიერი, უფრო უშუალო და 

ბუნებრივი პიროვნებები იყვნენ, უდავო ჭეშმარიტება გახლდათ! 

თომასს მღელვარება შემოაწვა, მოძრაობის, სივრცისა და სინათლის წყურვილმა 

შეიპყრო. სკამი გასწია, სალონში გავიდა და მაგიდის თავზე დაკიდებულ ჭაღზე გაზი 

აანთო. თომასი ფეხზე იდგა, მოკრუნჩხული თითებით ულვაშის ბოლოებს ნელა 

იგრეხდა და უჩინო მზერა დიდებული დარბაზისთვის მიეპყრო. ამ დარბაზსა და 

სასტუმრო ოთახს სახლის მთელი წინა მხარე ეჭირა. იგი ღია ფერის, 

შეზნექილფეხებიანი ავეჯით იყო მორთული, შიგ დიდი საკონცერტო როიალი იდგა. 

როიალზე გერდას ვიოლინო იდო, გვერდით კი ნოტებით დატვირთული ეტაჟერი და 

მოხარატებული პულტი ჩანდა. ყველაფერ ამას კარის თავზე სალამურიანი ამურების 



ბარელიეფები ამშვენებდა. კაცს თავი პატარა საკონცერტო დარბაზში ეგონებოდა. 

ერკერი[6] პალმებით იყო შებურული. 

სენატორი ბუდენბროკი ერთხანს გარინდული იდგა. შემდეგ დაიძრა, სასტუმრო 

ოთახში დაბრუნდა, იქიდან სასადილო დარბაზს მიაშურა და გულის 

დასამშვიდებლად, უფრო კი იმისთვის, რომ რაიმე გაეკეთებინა, ერთი ჭიქა წყალი 

დალია, მერე ხელები ზურგზე შემოიწყო და ახლა უკანა ოთახებისკენ გაემართა. ხის 

პანელებით დამშვენებული „თამბაქოს მოსაწევი ოთახი“ მუქი ფერის ავეჯით იყო 

გაწყობილი. თომასმა სიგარების კარადა მექანიკურად გამოაღო, მაგრამ მაშინვე 

მიკეტა და სათამაშო მაგიდაზე მდგარ მუხის ზარდახშას სახურავი ახადა. 

ზარდახშაში ბანქო, ბლოკნოტები და სხვა ამგვარი ნივთები ელაგა. თომასმა ერთი 

ბღუჯა ძვლის კამათლები ამოიღო, თითებს შუა ჩააჩხრიალა, მერე სახურავი ისევ 

დახურა და სხვა ოთახებს მიაშურა. 

თამბაქოს მოსაწევ ოთახს ჭრელმინებიანი პატარა კაბინეტი ემიჯნებოდა. იგი 

თითქმის ცარიელი იყო, შიგ მხოლოდ ერთმანეთთან მიდგმული რამდენიმე მსუბუქი 

მაგიდა იდგა. ერთ მაგიდაზე ლიქიორებიანი ყუთი იდო. აქედან კარი დარბაზში 

გადიოდა, უზარმაზარი, პარკეტმოგებული დარბაზიც სახლის მთელ სიგანეზე იყო 

გადაჭიმული. ბაღში გამავალ ოთხ მაღალ ფანჯარაზე ღვინისფერი ფარდები ეკიდა, 

დარბაზში რამდენიმე იმავე ფერის, მძიმე, დაბალი სოფა იდგა. ღვინისფერი, 

მაღალზურგიანი სკამები კედელთან მედიდურად იყო ჩარიგებული. დარბაზს 

ბუხარიც ამშვენებდა. რკინის გისოსებს მიღმა ხელოვნური ნაღვერდალი მოჩანდა, 

ზედ გადაფენილი მოწითალო ოქროსფერი ბრჭყვიალა ქაღალდი კი ცეცხლის ენების 

ილუზიას ქმნიდა. სარკის წინ, მარმარილოს თაროზე ორი უზარმაზარი ჩინური 

ლარნაკი აღმართულიყო. 

ახლა მთელი სართული გაზის ნათურების სინათლეში იყო გახვეული, 

გეგონებოდათ, წვეულების შემდეგ ეს-ეს არის უკანასკნელი სტუმარი წავიდაო. 

სენატორმა დარბაზი სიგრძეზე გადაჭრა, შემდეგ კაბინეტის მოპირდაპირე 

ფანჯარასთან შეჩერდა და ბაღში გადაიხედა. 

ქულა ღრუბლებიდან ახალი მთვარე იყურებოდა, კაკლის ხის ძირს დახრილ 

ტოტებში შადრევანი ისროდა შხეფებს და სიჩუმეში მხოლოდ წყლის საამური 

ჩუხჩუხი ისმოდა. თომასმა ბაღის ბოლოს აღმართულ პავილიონს გახედა, პატარა, 

თეთრად მოელვარე ობელისკებიანი ტერასა შეათვალიერა, ხრეშმოყრილ 

სიმეტრიულ ბილიკებს, ფაქიზად მოხაზულ ყვავილნარებსა და გაზონებსაც შეავლო 

თვალი, მაგრამ ამ ნატიფმა და უზადო სიმეტრიამ დამშვიდების მაგიერ უფრო 

გააღიზიანა, ნერვები უფრო აუშალა. თომასმა ფანჯრის ჩარჩოს ჩასჭიდა ხელი, 

შუბლი ზედ მიაყრდნო და კვლავ მძიმე ფიქრებში გაეხვია. 

რა ემართება? გაახსენდა დასთან წამოცდენილი ერთი სიტყვა, რომელიც 

წარმოთქმისთანავე გაუხდა სანანებლად. თომასი მემამულე გრაფ შტრელიცზე 



ლაპარაკობდა და აშკარად გამოთქვა აზრი, მწარმოებელსა და გამსაღებელს შორის 

სოციალური უპირატესობა არსებობსო. მერედა, სწორი იყო ეს? ოჰ, ღმერთო ჩემო, 

სულერთი არ არის, სწორი იყო თუ არა? მაგრამ განა მას მართებდა ასეთი აზრის 

გამოთქმა, ამის განსჯა ან, საერთოდ, ხსენებაც კი? განა წარმოიდგენდა, რომ მამამისს, 

ბაბუას ან თუნდაც რომელიმე ბიურგერს ასეთი აზრი მოუვიდოდა თავში, ან, მით 

უმეტეს, ამ აზრს ხმამაღლა წარმოთქვამდა ვინმე? ის, ვინც თავის ხელობას ეჭვის 

თვალით არ უყურებს, ის სხვა ხელობას არც ცნობს, მისთვის მხოლოდ ეს ხელობა 

არსებობს და მხოლოდ ამ ხელობას აფასებს. 

თომასმა იგრძნო, ერთი ძველი ამბის გახსენებაზე სისხლი როგორ შემოაწვა და სახე 

როგორ აელეწა. თვალწინ წარმოუდგა, მშობლიური სახლის ბაღში ქრისტიანს როგორ 

წაეჩხუბა. დიახ, სენატორს ერთ-ერთი მძიმედ მოსაგონარი შეტაკება გაახსენდა. 

ქრისტიანს, ჩვეულებისამებრ, უტაქტოდ და მოურიდებლად, ყველას გასაგონად 

ვაჭრების შეურაცხმყოფელი სიტყვები წამოეყრანტალებინა. ამ სიტყვებით 

გაცოფებული და აღშფოთებული თომასი ძმას პასუხს სთხოვდა. ქრისტიანს 

წამოეროშა, თუ მართალი გინდათ, ყველა საქმის კაცი თაღლითიაო. როგორ? ეს 

უგუნური და უღირსი სიტყვები თავისი შინაარსით განა ასე შორის იდგა იმისგან, რაც 

ახლახან წამოსცდა თავის დასთან? 

ახსოვს, მაშინ აღშფოთებისგან ცეცხლს აფრქვევდა. რაო, როგორ თქვა იმ ეშმაკის 

ფეხმა ტონიმ? ვინც ბრაზდებაო... 

- არა! - თქვა უცებ ხმამაღლა სენატორმა, თავი მტკიცედ ასწია, ფანჯრის სახელურს 

ხელი ისე შეუშვა, რომ უკან მიაწყდა და ასევე ხმამაღლა დასძინა, - მორჩა, გათავდა! 

შემდეგ ჩაახველა, უნდოდა, საკუთარი ხმისგან მოგვრილი უსიამოვნო გრძნობა 

თავიდან მოეცილებინა, მიტრიალდა, ხელები ზურგს უკან შემოიწყო და 

თავჩაქინდრული ოთახებში ბოლთის ცემას მოჰყვა. 

- მორჩა, გათავდა! - გაიმეორა მან, - ამას ბოლო უნდა მოეღოს! თავგზა მებნევა, ჭაობში 

ვეფლობი, ქრისტიანზე უფრო სამასხრო ვხდები! 

ო, იმაზეც მადლობა უნდა შესწიროს უფალს, რომ კარგად გრძნობს, რა დღეშიც არის. 

ჯერ კიდევ შეუძლია ყველაფერი გამოასწოროს, ძალით გამოასწოროს! მოიცა... რა 

შემოსთავაზეს? მოსავალი... პოპენრადეს მოუმკალი მოსავალი, არა? 

- მე ამას გავაკეთებ! - ვნებიანად წაიჩურჩულა თომასმა და საჩვენებელი თითი 

ჰაერშიც კი გაიქნია, - გავაკეთებ! 

ეს ხომ ციდან ჩამოვარდნილი წყალობაა. ახლა შეუძლია კაპიტალი, ვთქვათ, 40000 

მარკა, სულ უბრალოდ - ცოტა გადაჭარბებით რომ ვთქვათ - გააორმაგოს. დიახ, ეს 

ღვთის მოცემული ნიშანი უნდა იყოს, დროა, წელში წამოიმართოო! ეს დასაწყისია, 

პირველი სვლა და მასთან დაკავშირებული რისკი მორალური ცრურწმენების 



გადალახვით ამოიწურება. ეს საქმე თუ გაუმართლებს, მაშინ თომას ბუდენბროკი 

კვლავ აღზევდება, გაბედულება დაუბრუნდება, ბედ-იღბალსა და ძალას ისევ იმ 

შინაგან, მოქნილ კლანჭებში მოიქცევს. 

არა, იმ ვაჟბატონებს, შტრუნკსა და ჰაგენშტრომს ეს ღლავი, სამწუხაროდ, ხელიდან 

გაუსხლტებათ. მათ გარდა კიდევ არსებობს ფირმა, რომელსაც ამ შემთხვევაში 

პირადი ურთიერთობის წყალობით აქვს უპირატესობა! მართლაც, პირადი 

ურთიერთობა აქ გადამწყვეტი გახლავთ. ეს ხომ ჩვეულებრივი საქმე არ არის, ცივად 

და ფორმალურად რომ გადაწყვიტო. აქ ხომ ტონიც არის გარეული. ეს უკვე პირადი 

საქმეა და იგი ტაქტითა და თავდაჭერით უნდა გადაიჭრას. აჰ, არა, ჰერმან 

ჰაგენშტრომისთანა კაცი ამ საქმისთვის არ გამოდგება! თომასი, როგორც კომერსანტი, 

კონიუნქტურას დღესაც გამოიყენებს და ღვთის შეწევნით, მარცვლის გაყიდვის 

დროსაც, მეორე მხრივ კი, შავ დღეში ჩავარდნილ მემამულესაც გაუწევს სამსახურს. 

ტონისა და ფრაუ ფონ მაიბომის მეგობრობა ამ სამსახურს მხოლოდ მას ერთს 

აკისრებს. უნდა მისწეროს... ამ საღამოსვე უნდა მისწეროს ბატონ მაიბომს - ფირმის 

გერბიან ქაღალდზე, რომელზედაც მხოლოდ „სენატორი ბუდენბროკია“ დაბეჭდილი, 

ფრთხილი წერილი უნდა მისწეროს. მხოლოდ ის უნდა ჰკითხოს, თუ შეიძლება 

უახლოეს დღეებში გესტუმროთო. საჩოთირო საქმე კია, მოლიპულ გზაზე მოუხდება 

სიარული, მოქნილად უნდა იაროს... მით უკეთესი მისთვის! 

სენატორმა ნაბიჯს აუჩქარა, ახლა იგი მთელი მკერდით სუნთქავდა. ერთი წუთით 

ჩამოჯდა, ისევ წამოხტა და კვლავ ოთახებში მოჰყვა ბორიალს, ყველაფერი ერთხელ 

კიდევ აწონ-დაწონა, ფიქრებში ბატონ მარკუსს, ჰერმან ჰაგენშტრომს, ქრისტიანსა და 

ტონის ხედავდა. პოპენრადეს ოქროსფრად მოღაღანე ყანაც წარმოუდგა თვალწინ. 

ფირმის საერთო აღმავლობაზეც იოცნება, რაც ამ იღბლიან შემთხვევას მოჰყვებოდა, 

ბოლოს ყოველგვარი ჭოჭმანი ბრაზიანად მოიშორა და თქვა: 

- მე ამას გავაკეთებ! 

ფრაუ პერმანედერმა სასადილო ოთახის კარი შემოაღო და ძმას ღამე მშვიდობისა 

უსურვა. თომასმა მექანიკურად უპასუხა. დიდ ხანს არ გაუვლია, ოთახში გერდა 

შემოვიდა, ქრისტიანი რძალს კართან გამომშვიდობებოდა. გერდას ახლო-ახლო 

განლაგებულ მუქთაფლისფერ თვალებს იდუმალი ბინდი გადაჰკვროდა, მასზე 

მუსიკა ყოველთვის ასე მოქმედებდა. სენატორი მეუღლის წინ მექანიკურად შეჩერდა, 

ესპანელ ვირტუოზსა და მის კონცერტზეც ასევე მექანიკურად ჰკითხა რაღაც და 

ბოლოს დაუმატა, მეც ახლავე წამოვალ დასაძინებლადო. 

მაგრამ თომასი დასაძინებლად არ წასულა, ოთახებში კიდევ დიდხანს 

დაბორიალებდა, ისევ ხორბლით, ჭვავით, შვრიითა და ქერით სავსე ტომრებზე 

ფიქრობდა. სწორედ ამ ტომრებს უნდა აევსო პირთამდე მისი ბეღლები: „ლომი“, 

„ვეშაპი“, „მუხა“ და „ცაცხვი“. ფასიც მოიფიქრა, ო, არავითარ შემთხვევაში არ 

შესთავაზებს უკადრის ფასებს. თომას ბუდენბროკი შუაღამისას კანტორაში ჩაიპარა 



და ბატონ მარკუსის სტეარინის სანთლის შუქზე ბატონ ფონ მაიბომს ერთი 

ამოსუნთქვით მისწერა წერილი. სენატორს თავი დამძიმებოდა და უხურდა. წერილი 

გადაიკითხა, თავის ცხოვრებაში რაც დაუწერია, ყველა იმ წერილზე უკეთესი და 

ტაქტიანი ეჩვენა. 

ეს იყო 27 მაისის ღამეს. მეორე დღეს თომასმა ნახევრად ხუმრობით აუწყა ტონის, შენი 

შემოთავაზებული საქმე ყოველი მხრიდან ავწონ-დავწონე და პირდაპირ უარის 

თქმასაც არ ვაპირებ, თუმცა არც ის მინდა, ბატონი ფონ მაიბომი ვიღაც პირველ 

შემხვედრ მევახშეს ჩავუგდო ხელშიო. იმავე თვის ოცდაათში თომასი როსტოკს 

გაემგზავრა და იქიდან დაქირავებული კარეტით პოპენრადეში ჩავიდა. 

შემდეგ დღეებში თომასი ჩინებულ ხასიათზე იყო, მის ნაბიჯებს მოქნილობა და 

სილაღე დაუბრუნდა, სახე გამოუცოცხლდა; კლოტილდეს აჯავრებდა, ქრისტიანის 

ოინბაზობაზე გულიანად იცინოდა, ტონის ეხუმრებოდა, მთელ კვირადღეს ჰანოს 

ეთამაშებოდა აივანზე, ბავშვს წითელ ბეღელში პაწაწინა ტომრების ჩაცლაზე 

ეხმარებოდა და მჭექარე, გაჭიანურებული შეძახილებით მუშებს ბაძავდა. სამ ივნისს 

კი ქალაქის საბჭოს სხდომაზე ერთ საშინლად მოსაწყენ ამბავზე, რაღაც გადასახადის 

საკითხზე, ისეთი ჩინებული და გონებამახვილური სიტყვა წარმოთქვა, რომ ყველა 

პუნქტში თავისი გაიტანა და მის წინააღმდეგ გამოსული კონსული ჰაგენშტრომი 

საჯაროდ გაამასხარავა. 

 

 

მეხუთე თავი 

უყურადღებობით იყო თუ განგებ, სენატორს კინაღამ გამოეპარა ერთი ფაქტი, რაც 

მხოლოდ ფრაუ პერმანედერის წყალობით გახდა საჯაროდ ცნობილი. ტონი ყველაზე 

ერთგულად და გულისყურით იქექებოდა საოჯახო დოკუმენტებში, იქ კი 1768 წლის 

7 ივლისი ფირმის დაარსების დღედ იყო მოხსენიებული და მისი დაარსების მეასე 

წლისთავი სწორედ ახლა სრულდებოდა. სენატორს გულმა რეჩხი უყო, ტონიმ 

აკანკალებული ხმით ეს თარიღი რომ მოაგონა. 

თომასს უეცარი აღტყინება დიდხანს არ გაჰყოლია, მალე ისევ მოეშვა, უხალისობამ 

წინანდელზე უფრო მეტად დარია ხელი. გახურებული მუშაობის დროს ერთბაშად 

აწრიალდებოდა, კანტორიდან გავიდოდა და მღელვარების დასაოკებლად ბაღში 

ეულად დაეხეტებოდა. ხანდახან მონუსხულივით ერთ ადგილზე გაშეშდებოდა, 

ღრმად ამოიოხრებდა და თვალებზე ხელს აიფარებდა. ტომასი აღარაფერს ამბობდა, 

გულს არავის უშლიდა. ანდა ვისთვის უნდა გადაეშალა გული? ბატონ მარკუსს ვეღარ 

ცნობდა: მისი აუღელვებელი კომპანიონი თავის სიცოცხლეში პირველად გაცხარდა, 

როცა თომასმა სახელდახელოდ გააცნო პოპენრადეს საქმე. ამ საქმისგან ხელი 

დამიბანიაო, მტკიცედ განუცხადა მან თომასს. თავის დას, ფრაუ პერმანედერს 



თომასი თავისდა უნებურად გამოუტყდა. ეს მოხდა ხუთშაბათ საღამოს, როცა იგი 

ტონის ეთხოვებოდა. ტონიმ პოპენრადეს მოსავალზე გადაუკრა სიტყვა. თომასმა დას 

ხელზე ხელი მოუჭირა და ნაჩქარევად ჩაიჩურჩულა: 

- აჰ, ტონი, რომ იცოდე, რა სიამოვნებით მოვიცილებდი იმ მოსავალს თავიდან?! 

თომასი სწრაფად გატრიალდა და ფრაუ ანტონია გაოგნებული დატოვა. ამ უეცარ 

ხელის მოჭერაში გულიდან ამოხეთქილი სასოწარკვეთილების კვალი ჩანდა, 

ჩურჩულით ნათქვამ სიტყვებში კი დიდი ხნის შეკავებული შიში იგრძნობოდა. მერე 

კი, როცა ტონიმ მოახლოებული თარიღი ძმას პირველი შემთხვევისთანავე შეახსენა, 

თომასი დამუნჯდა, საკუთარი სისუსტისა და უნიათობის შეგრძნებისგან სირცხვილი 

წვავდა, სულს კი მწარე ნაღველი უმღვრევდა, რომ დაკისრებულ მოვალეობას ვერ 

უძღვებოდა. 

შემდეგ დას პირქუშად და უღიმღამოდ უპასუხა: 

- აჰ, ჩემო კარგო, მე რომ მკითხო, მერჩია ეს თარიღი უბრალოდ დაგვევიწყებინა. 

- დაგვევიწყებინა, ტომ? შეუძლებელია! ეგ რამ გაფიქრებინა?! განა ასეთი თარიღის 

უგულებელყოფა შეიძლება? როგორ გგონია, მთელი ქალაქი დაივიწყებს ამ დღეს? 

- მე არ მითქვამს, შეიძლება-მეთქი. მე ვამბობ, რომ მერჩია, ეს დღე დუმილით 

აღგვენიშნა. წარსულის საზეიმოდ აღნიშვნა მშვენიერია, როცა აწყმოსა და მომავალს 

სიხარულით შესცქერი, მამა-პაპის გახსენება მაშინ არის სასიამოვნო, როცა თავს 

მათგან განუყოფლად გრძნობ, როცა გჯერა, რომ მუდამ მათი გზით გივლია. კარგი ის 

იყო, იუბილე უფრო შესაფერ დროს დამთხვეოდა... მოკლედ, სულაც არა ვარ ზეიმის 

გუნებაზე. 

- ასე ლაპარაკი არ გმართებს, ტომ, შენი სიტყვების შენ თვითონ არა გჯერა და კარგად 

იცი, ფირმა „იოჰან ბუდენბროკის“ ასი წლის იუბილემ ზარ-ზეიმის გარეშე რომ 

ჩაიაროს, თავი საქვეყნოდ მოგვეჭრება. შენ ახლა ცოტა განერვიულებული ხარ და 

ვიცი, რატომაც... თუმცა, კაცმა რომ თქვას, ნერვიულობის საბაბი არცა გაქვს. აი, 

დადგება იუბილეს დღე და შენც ჩვენსავით იმხიარულებ. 

ტონი მართალი იყო, ამ დღის დუმილით ჩატარება არ შეიძლებოდა. დიდ ხანს არ 

გაუვლია და „უწყებაში“ წინასწარი შენიშვნა გამოქვეყნდა, სადაც ამ ძველი და 

პატივცემული სავაჭრო სახლის დაწვრილებითი ისტორია იყო მოთხრობილი. 

ვაჭართა საზოგადოება უამისოდაც არ დატოვებდა ამ ამბავს უყურადღებოდ. ოჯახში, 

ხუთშაბათს, მოახლოებული ზეიმი პირველმა იუსტუს კროგერმა ახსენა. ფრაუ 

პერმანედერმა კი, სადესერტო თეფშები აალაგეს თუ არა, საოჯახო დოკუმენტებით 

სავსე ტყავის პორტფელი გამოიტანა და ყველას გასაგონად ჰანოს პაპის პაპის, ფირმის 

დამაარსებლის, ცხონებული იოჰან ბუდენბროკის ცხოვრების თარიღების კითხვა 

დაიწყო: როდის ჰქონდა ბუდენბროკთა ამ წინაპარს ჩუტყვავილა და როდის 



ნამდვილი ყვავილი, როდის ჩამოვარდა სხვენიდან და როდის შეეყარა ციებ-ცხელება, 

ყველაფერი ეს ტონიმ რელიგიური მოწიწებით წაიკითხა. ფრაუ პერმანედერი თავს 

ვეღარ თოკავდა. ახლა მეთექვსმეტე საუკუნეს გადასწვდა და გრაბაუს რატსჰერად 

ცნობილი ბუდენბროკი მოიხსენია, შემდეგ როსტოკელი თერძი, რომელსაც 

„შეძლებულად ეცხოვრა“, - ეს სიტყვები გახაზული იყო, - უამრავი შვილიც 

შესძენოდა, ოღონდ ზოგი შერჩენოდა და ზოგი არა. 

- რა დიდებული კაცი ყოფილა! - წამოიძახა ტონიმ და ძველი, გაყვითლებული, 

დაფლეთილი წერილებისა და სადღესასწაულო ოდების კითხვას შეუდგა. 

* * * 

თავისთავად გასაგებია, რომ შვიდი ივლისი სენატორს პირველმა ბატონმა ვენცელმა 

მოულოცა. 

- დიახ, ბატონო სენატორო, ასი წელი ხუმრობა არ არის, - თქვა მან და სამართებელი 

და სალესი ღვედი წითელ ხელებში აათამაშა, - აქედან დაახლოებით ნახევარი 

საუკუნე იქნება, რაც თქვენი პატივცემული ოჯახის წევრებს ვპარსავ და 

ძალაუნებურად თქვენი ჭირისა და ლხინის პირველი მოწმე ვხდები. რა გასაკვირია, 

შეფს პირველი მე ვიგდებ ხოლმე სალაპარაკოდ ხელში. ცხონებული ბატონი 

კონსული დილაობით ყოველთვის ლაპარაკის ხასიათზე ბრძანდებოდა და ხშირად 

მეკითხებოდა ხოლმე: ვენცელ, რას იტყვი, გავყიდო ჭვავი თუ კიდევ აიწევს ფასი და 

დაველოდოო. 

- დიახ, ვენცელ, უთქვენოდ ყოფნა ვერც მე წარმომიდგენია. თქვენს ხელობას, 

როგორც არაერთხელ მითქვამს, მართლაც ბევრი რამ აქვს მომხიბლავი. როცა დილით 

ჩამოვლას მორჩებით, ყველაზე ჭკვიანი თქვენა ხართ ხოლმე, თითქმის ყველა დიდი 

სავაჭრო სახლის შეფი გაპარსული გყავთ და ყოველი მათგანის გუნება იცით. ეს ისე 

საინტერესოა, ნამდვილად შესაშურია. 

- მართალი ბრძანდებით, ბატონო სენატორო, მაგრამ, რაც შეეხება ბატონ 

ბუდენბროკის გუნებას, თუ ნებას მომცემთ... ბატონი სენატორი ამ დილას ისევ 

ფერგამკრთალი ბრძანდება. 

- ჰოო, თავი მტკივა, ვენცელ, და არა მგონია, მალე გამიაროს, მით უმეტეს, რომ დღეს 

დიდი ჯაფა დამადგება. 

- მეც ასე მგონია, ბატონო სენატორო. ქალაქში დიდი გამოცოცხლებაა, დიდი 

გამოცოცხლება. იქნებ ბატონმა სენატორმა ფანჯარაში გახედვა ინებოს, დროშების 

ტყე დგას! ფიშერგრუბეს ბოლოს კი „ვულენვევერსა“ და „ფრიდერიკე ოვერდიკს“ 

ყველა ალამი აღუმართავთ. 

- ჰო, დაუჩქარეთ, ვენცელ, დასაკარგი დრო სადა მაქვს. 



სენატორს დღეს სამუშაო სერთუკი არ ჩაუცვამს, ღია ფერის შარვალსა და შავ, 

გულამოღებულ ფრაკში გამოეწყო. ფრაკიდან ქათქათა პიკეს ჟილეტი მოუჩანდა. 

იცოდა, სტუმრები დილიდანვე დაიწყებდნენ დენას. თომასმა უკანასკნელად ჩაიხედა 

სარკეში, ვენცელს გრძელი ულვაშები ცხელი მაშით ერთხელ კიდევ გადააგრეხინა, 

მერე ამოიხვნეშა და კარისკენ გაემართა. 

გაწამაწია დაიწყო... ნეტავ ეს დღე უკვე ჩავლილი ყოფილიყო! ერთი წუთით მაინც 

შესძლებოდა მარტო დარჩენა, რომ სახის კუნთები დაესვენებინა! სტუმრობა 

თითქმის მთელ დღეს გაგრძელდებოდა. ასობით ადამიანისგან ტაქტიანად და 

ღირსეულად უნდა მიეღო მილოცვა, ყოველ მხარეს ეფრქვია წინდახედული და 

სიტუაციის შესაფერი სიტყვები, მორიდებული, სერიოზული, მეგობრული, 

ირონიული, სახუმარო, თავაზიანი, გულითადი სიტყვები ეპოვა. მერე კი 

ნაშუადღევიდან შუაღამემდე რატჰაუსის სარდაფში მის პატივსაცემად გამართულ 

ნადიმზე უნდა მჯდარიყო. 

სენატორმა იცრუა, თავი არ სტკიოდა, მხოლოდ დაღლილი იყო. დილიდან 

გამოყოლილი სიმშვიდე დიდხანს არ შერჩენია, ნერვები უკვე აშლილი ჰქონდა და 

გაურკვეველი სევდა გულზე ლოდივით აწვა. რატომ იცრუა? თავისი ცუდი 

განწყობის გამო სინდისი ხომ არ ქენჯნიდა? მერე რატომ?.. მაგრამ ახლა ამაზე ფიქრის 

დრო არ იყო. 

სასადილო ოთახში შესულ თომასს გერდა ხალისიანად შეეგება. გერდაც 

სადღესასწაულოდ იყო მორთული. შოტლანდიური, სრიალა ქვედა კაბა ეცვა. თეთრ 

კოფთაზე თხელი აბრეშუმის ზუავური მოსაცმელი მოესხა. ზუავური მოსაცმელი 

მისი მუქი სპილენძისფერი ხშირი თმის ფერისა იყო. გერდა იღიმებოდა და მშვენიერ 

თეთრ სახეზე კბილები კიდევ უფრო თეთრად უელავდა, დღეს ახლო-ახლო 

განლაგებული, იდუმალებით სავსე, მუქი თაფლისფერი, უპეებში მოლურჯო 

ჩრდილებჩაწოლილი თვალებიც კი უცინოდა. 

- რა ხანია ფეხზე ვარ. ამით შეგიძლია დაასკვნა, როგორი ენთუზიაზმით გილოცავ. 

- შეხე! მაშ, ასი წელი შენზედაც ახდენს შთაბეჭდილებას? 

- მერედა როგორ! თუმცა, რა ვიცი, იქნებ სადღესასწაულო განწყობილების 

ბრალიცაა... რა დღეა! აი, თუნდაც ეს ნახე! - და გერდამ გაწყობილ სუფრაზე 

მიუთითა. სუფრა მათი ბაღის ყვავილებისგან მოწნული გვირგვინებით იყო შემკული, 

- ფროილაინ იუნგმანის ნახელავია... შენ თუ გგონია, ახლა ჩაის მიირთმევ, ცდები. 

სალონში უკვე ოჯახის მთავარი წევრები გელოდებიან, სადღესასწაულო საჩუქარიც 

უკვე თანა აქვთ. იმ საჩუქარში მეც მიმიძღვის პატარა წვლილი... ყური მიგდე, თომას, 

ეს, რა თქმა უნდა, ვიზიტების დასაწყისია მხოლოდ. ვიზიტებს ცოტა ხანს გავუძლებ, 

მაგრამ შუადღისთვის, იცოდე, მოსასვენებლად წავალ. ბარომეტრი კი დაეცა, მაგრამ 

ცა ისევ ხასხასა ლურჯია, ბაირაღებს ძალზე უხდება, მთელი ქალაქი დროშებითაა 



მორთული, მაგრამ დღეს პაპანაქება სიცხე იქნებაო. წამო, შენი საუზმე მოიცდის. 

დღეს ცოტა ადრე უნდა ამდგარიყავი. ახლა პირველი მღელვარება მშიერ კუჭზე უნდა 

განიცადო. 

კონსულის მეუღლე, ქრისტიანი, კლოტილდე, იდა იუნგმანი, ფრაუ პერმანედერი და 

ჰანო სალონში იყვნენ, ჰანოსა და ფრაუ პერმანედერს გაჭირვებით ეკავათ ოჯახის 

სადღესასწაულო საჩუქარი - უზარმაზარი სამახსოვრო სურათი. 

კონსულის მეუღლემ თავისი პირმშო გულში თბილად ჩაიკრა. 

- ჩემო საყვარელო შვილო, რა მშვენიერი დღე გაგვითენდა. მშვენიერი დღე, - 

გაიმეორა მან, - ღმერთს მუდამ მადლს უნდა ვწირავდეთ ყველა წყალობისთვის, 

ყველა წყალობისთვის... - კონსულის მეუღლეს გული ამოუჯდა. 

დედის მკერდში თავჩარგულ სენატორს სისუსტე მოერია. თითქოს შიგნით რაღაც 

გაულღვა და ჩასწყდა. ბაგე აუკანკალდა. დაუოკებელი სურვილი შემოაწვა, დედის 

მკლავებში, მის მკერდზე, მისი რბილი აბრეშუმის კაბის ნაზ სურნელებაში 

გახვეული, თვალდახუჭული გარინდულიყო, აღარაფერი დაენახა და არაფრის თქმა 

არ დასჭირვებოდა. თომასმა დედას აკოცა და წელში გაიმართა, ძმას ხელი გაუწოდა. 

ქრისტიანმა, როგორც დღესასწაულებზე იცოდა ხოლმე, ძმას ხელი ნახევრად 

დაბნეულმა, ნახევრად დარცხვენილმა ჩამოართვა. კლოტილდემ რაღაც 

გაჭიანურებული და მეგობრული სიტყვა თქვა. ფროილაინ იუნგმანი ქედის მოხრით 

დაკმაყოფილდა და ფიცარივით გულმკერდზე დაკიდებული საათის ვერცხლის 

ძეწკვი აათამაშა. 

- მოდი აქ, ტომ, - აკანკალებული ხმით მიმართა ფრაუ პერმანედერმა ძმას, - მე და ჰანო 

წელში გავწყდით. 

სურათი თითქმის მარტო მას ეჭირა, რადგან ჰანოს მკლავებში დიდი ძალა არ ჰქონდა. 

დაძაბული და აღტაცებული ტონი თავგამოდებულ წამებულს ჰგავდა. თვალები 

ასწყლიანებოდა, ლოყებზე ალმური ასდიოდა, მაგრამ ნახევრად სასომიხდილი ენის 

წვერს ზედა ტუჩზე მაინც ცელქად ათამაშებდა. 

- ჰო, ახლა თქვენი ჯერია! - თქვა სენატორმა, - ეს რა არის? მოდი, აქ მივაყუდოთ, - 

თომასმა სურათი როიალის გვერდით კედელთან მიდგა და თავისიანებით 

გარშემორტყმული მის წინ შეჩერდა. 

მასიურ, მოხარატებულ კაკლის ხის ჩარჩოში ჩასმულ მუყაოზე ფირმა „იოჰან 

ბუდენბროკის“ ოთხი მფლობელის პორტრეტები იყო დახატული, ყოველი მათგანის 

ქვეშ დაბადების თარიღი და სახელი მიეწერათ. ფირმის დამაარსებელი იოჰან 

ბუდენბროკის სახე ზეთის საღებავით შესრულებული ძველი სურათიდან 

გადმოეღოთ. მაღალ, სერიოზული სახის მოხუცს ბაგე მკაცრად ჰქონდა მოკუმული 

და ჟაბოს ზემოდან მტკიცედ იყურებოდა; მის გვერდით იოჰან ბუდენბროკის, ჟან-ჟაკ 



ჰოფშტედეს მეგობრის, ფართო და მხიარული სახე მოჩანდა. მესამე პორტრეტზე 

კონსული იოჰან ბუდენბროკი იყო გამოსახული: ნიკაპი მაღალ, გაშეშებულ საყელოში 

ეფლობოდა, კონსულს ფართო, დანაოჭებული პირი და დიდი, კეხიანი ცხვირი 

ჰქონდა; ღვთისმოსავი, რელიგიური ღრმა რწმენით ამეტყველებული თვალები 

სურათის წინ მდგომთათვის მიეპყრო. სულ ბოლოს თვითონ თომას ბუდენბროკის 

პორტრეტი მოეთავსებინათ. თომასის სახე მხატვარს შედარებით ახალგაზრდობის 

სურათიდან დაეხატა. პორტრეტებს შუა სტილიზებული ოქროს თავთავი იყო 

გამოსახული, მათ ქვეშ მკაფიოდ იკითხებოდა თარიღები: 1768 და 1868, უფრო 

ქვემოთ მხატვარს ასევე ოქროთი მოვარაყებული, მათი წინაპრის ხელს 

მიმსგავსებული, გოთური ყელყელა ასოებით გამოეყვანა დევიზი: „შვილო ჩემო, 

ბეჯითად იშრომე დღისით, მაგრამ გახსოვდეს, მხოლოდ ისეთ საქმეს მოჰკიდე ხელი, 

რომელიც ღამე მშვიდ ძილს არ დაგიფრთხობს“. 

ზურგზე ხელებდაწყობილი სენატორი დიდხანს იდგა სურათის წინ. 

- დიახ, დიახ, - თითქმის დამცინავად წარმოთქვა უცებ მან, - ღამის ტკბილი ძილი 

კარგი რამაა, - შემდეგ სერიოზულად, თუმცა ოდნავ ნაჩქარევად მიმართა 

თავისიანებს, - გულითად მადლობას გიძღვნით, ჩემო კარგებო! მშვენიერი და 

ჭკვიანური საჩუქარია! თქვენი აზრით, სად უნდა დავკიდოთ ეს სურათი? ჩემს 

კაბინეტში? 

- ჰო, ტომ, შენი საწერი მაგიდის თავზე! - უპასუხა ფრაუ პერმანედერმა და ძმას 

გადაეხვია. შემდეგ სენატორი ფანჯრისკენ გაიყოლია და გარეთ გადაახედა. 

ზაფხულის მუქი ლურჯი ცის ქვეშ ორფერი დროშები ფრიალებდა, ფიშერგრუბეზე 

დროშები ყველა სახლს გამოეკიდა, ბრაიტენშტრასეც ნავსადგურამდე ბაირაღებით 

იყო მორთული, ნავსადგურში კი „ვულენვევერსა“ და „ფრიდერიკე ოვერდიკს“ 

თავიანთი პატრონის პატივსაცემად ყველა ალამი აღემართათ. 

- მთელი ქალაქი ასეა მორთული! - თქვა ფრაუ პერმანედერმა და ხმა აუკანკალდა, - მე 

უკვე გავისეირნე ქალაქში, ტომ. ჰაგენშტრომებსაც გამოუკიდიათ დროშა! მეტი რა 

გზა ჰქონდათ... ფანჯრებს ჩავუმსხვრევდი, რომ არ გამოეკიდათ. 

თომასს გაეღიმა, ტონიმ ძმა მაგიდასთან მიიყვანა. 

- აი, აქ კი დეპეშებია, ტომ... ეს პირველად მოსული დეპეშები, რასაკვირველია, 

პირადი მოლოცვებია, ჩვენი ახლობლებისგან, მეგობრებისგან კანტორაში მოვა. 

მათ რამდენიმე დეპეშა გახსნეს: ბუდენბროკებს ულოცავდნენ ჰამბურგელი და 

ფრანკფურტელი ნათესავები, ბატონი არნოლდსენი და მისი ახლობლები 

ამსტერდამიდან, ვისმარიდან იურგენ კროგერს გამოეგზავნა დეპეშა. უცებ ფრაუ 

პერმანედერი აილეწა. 



- ის თავისებურად კარგი ადამიანია, - თქვა მან და ძმას ახალგახსნილი დეპეშა 

გაუწოდა. 

დეპეშას ხელს აწერდა პერმანედერი. 

- დრო აღარ ითმენს, - თქვა სენატორმა და ჯიბის საათს სახურავი ახადა, - მინდოდა 

ჩაი დამელია, ხომ არ დამეწვევით? მერე სახლში ისეთი რია-რია იქნება, რომ... 

სენატორის მეუღლემ იდა იუნგმანს რაღაც ანიშნა და თომასი შეაჩერა. 

- ერთი წუთით, თომას... ხომ იცი, ჰანო ახლა გაკვეთილზე მიდის, უნდოდა შენთვის 

ლექსი წაეკითხა. მოდი, ჰანო! წარმოიდგინე, რომ მარტონი ვართ. ნუ აღელდები! 

პატარა იოჰანი იძულებული იყო ივლისში, არდადეგების დროსაც კი ემეცადინა 

არითმეტიკაში, რომ ამ საგანში თავის კლასს არ ჩამორჩენოდა. სადღაც, ქალაქის 

გარეუბანში, სანქტ-გერტრუდში, ჩახუთულ, ამყრალებულ ოთახში მას წითელწვერა, 

ფრჩხილებგაჭუჭყიანებული კაცი ელოდებოდა, რომ მისთვის დაწყევლილი 

გამრავლების ტაბულა დაეზეპირებინა. მაგრამ ჯერ მამისთვის ლექსი უნდა ეთქვა, აი, 

ის ლექსი, მეორე სართულის „აივანზე“ იდასთან ერთად რომ გაიზუთხა ბეჯითად. 

ჰანო როიალს მიეყრდნო. ბავშვს კოპენჰაგენური მეზღვაურის კოსტიუმი ეცვა, 

ტილოს ფართო საყელო მხრებზე ეფინა, საყელოდან თეთრი გულისპირი მოუჩანდა, 

თვითონ საყელო კი მსხვილი, ბაგირისებური კვანძით ეკვრებოდა, სუსტი ფეხები 

გადაეჯვარედინებინა, თავი და ზედა ტანი ოდნავ გადაეხარა და დამფრთხალი, 

გრაციოზული პოზა მიეღო. ორი თუ სამი კვირის წინ იძულებული გახდნენ მისთვის 

გრძელი კულულები შეეკრიჭათ - სკოლაში მარტო ამხანაგები კი არა, 

მასწავლებლებიც დასცინოდნენ - მაგრამ თავზე თმა კვლავ კულულებად ეყარა და 

საფეთქლებსა და ნატიფ შუბლზე ლამაზად ჰქონდა ჩამოშლილი. ჰანოს ქუთუთოები 

დაეხარა და გრძელი, წაბლისფერი წამწამები ამოლურჯებულ უპეებს უფარავდა, 

მოკუმული ტუჩები ოდნავ მოღრეცოდა. 

ჰანომ კარგად იცოდა, რაც მოხდებოდა. ატირდებოდა და ლექსს ბოლომდე ვერ 

იტყოდა. ლექსის თქმაზეც ისევე ეკუმშებოდა გული, როგორც კვირაობით, 

მარიენკირხეში ბატონ პფიულის ორგანის გულის სიღრმემდე ჩამწვდომი, საზეიმო 

ხმების მოსმენისას. იგი ახლაც ისევე ატირდებოდა, როგორც ყოველთვის ტიროდა 

ხოლმე, როცა მისგან თავის გამოჩენას მოითხოვდნენ ან ცდიდნენ, როცა მამა მის 

უნარსა და სულიერ სიმტკიცეს ამოწმებდა. ნეტავ დედას არ გაეფრთხილებინა მაინც, 

არ აღელდეო. დედას მისი გამხნევება უნდოდა, მაგრამ არ გამოუვიდა. ჰანო ამას 

გრძნობდა. აი, ახლა ყველანი იდგნენ და მას შეჰყურებდნენ. ყველანი გულის 

კანკალით ელოდნენ, რომ ჰანო ატირდებოდა... განა შეიძლებოდა, ამ დროს არ 

ატირებულიყო? ჰანომ წამწამები ასწია და იდას თვალები მოძებნა, იდა ვერცხლის 

ძეწკვს ათამაშებდა და გასამხნევებლად სევდიანი ღიმილით უქნევდა თავს. ჰანოს 

უზარმაზარი სურვილი შემოაწვა, იდას ჩაჰკვროდა, აქედან თავი გაეყვანინებინა და 



მისი წყნარი, დამამშვიდებელი ხმის მეტი არაფერი გაეგონა, დაწყნარდი, ჰანოჰენ, 

ჩემო ბიჭიკო, ლექსის წაკითხვა არ გინდაო. 

- აბა, შვილო, მოგვასმენინე, - მოკლედ თქვა სენატორმა. 

იგი მაგიდასთან ჩამჯდარიყო სავარძელში და იცდიდა. თომასი არ იღიმებოდა, მას 

ასეთ დროს საერთოდ არ უყვარდა გაღიმება, მით უმეტეს - დღეს... ცალი წარბი მაღლა 

აეზიდა და პატარა იოჰანის ფიგურას გამომცდელ, თითქმის ცივ მზერას არ 

აცილებდა. 

ჰანო წელში გაიმართა. როიალის გაკრიალებულ ზედაპირს ხელი გადაუსვა, ირგვლივ 

დამფრთხალი მზერა მოავლო და ბებიისა და მამიდა ტონის გულთბილი მზერით 

ოდნავ გულმოცემულმა, წყნარი, ოდნავ ყრუ ხმით დაიწყო: 

- ულანდი, „მეცხვარის საკვირაო სიმღერა“. 

- ო, ჩემო კარგო, ეს რასა ჰგავს! - წამოიყვირა სენატორმა, - როიალზე 

გადაკიდებულხარ და ხელები მუცელზე დაგიკრეფია... თავისუფლად დადექი! 

თავისუფლად ილაპარაკე! ეს არის მთავარი! აი, იქ დადექი პორტიერებთან! თავი 

მაღლა ასწიე! ხელები დაუშვი! 

ჰანო სასტუმრო ოთახის ზღურბლზე დადგა და ხელები ძირს დაუშვა. თავი 

მორჩილად ასწია, მაგრამ წამწამები ისე დახარა, რომ თვალები სულ აღარ უჩანდა. 

ალბათ, თვალები ნელ-ნელა უკვე ებერებოდა ცრემლით. 

- „დღეს უფლის დღეა“... - ძლივს გასაგონად თქვა ჰანომ. 

მამამ უფრო მკვახედ შეაწყვეტინა: 

- ლექსის თქმას თავის დაკვრით იწყებენ, ჩემო შვილიკო, და თან უფრო ხმამაღლა. აბა, 

ერთხელ კიდევ! ჰო, აბა: „მეცხვარის საკვირაო სიმღერა“. 

ეს უკვე სისასტიკე იყო და სენატორმა კარგად იცოდა, ბავშვს ამით უკანასკნელ 

ძალასა და სიმტკიცეს ართმევდა, მაგრამ ბიჭუნა არ უნდა დანებებოდა! თავი არ უნდა 

დაეჩაგვრინებინა! სიმტკიცე და ვაჟკაცობა უნდა გამოეჩინა. 

- „მეცხვარის საკვირაო სიმღერა“, - გაუმეორა სენატორმა შვილს დაუნდობლად და 

გამამხნევებლად. 

მაგრამ ჰანოს საქმე წასული იყო. თავი ჩაექინდრა და ფერმკრთალი, მოცისფრო 

ძარღვებით დაქსელილი მარჯვენა ხელით, რომელიც მუქლურჯი ხალათის 

ღუზაამოქარგული ვიწრო სახელოდან მოუჩანდა, პორტიერების ფარჩას ჩაებღაუჭა. 

- „ეულად ვდგავარ ტრიალ მინდორში“, - თქვა მან და მეტი ვეღარ შეძლო, ლექსის 

განწყობამ დაიმორჩილა. საკუთარი თავი ისე შეებრალა, რომ ხმამ უღალატა და 

წამწამებზე ცრემლი გადმოეკიდა. უცებ იმ ღამეების დაბრუნების ნატვრა შემოაწვა, 



როცა შეუძლოდ მყოფი ლოგინში იწვა, პატარა სიცხე ჰქონდა, ყელიც ოდნავ 

სტკიოდა. იდა მოვიდოდა, წყალს დაალევინებდა ხოლმე და შუბლზე ახალ-ახალ 

კომპრესებს ადებდა სიყვარულით. ჰანო გვერდზე გადაიხარა, თავი ფარდაზე 

ჩაჭიდებულ ხელზე ჩამოდო და აქვითინდა. 

- არა, ეს მეტისმეტია! - მკვახედ თქვა გაბრაზებულმა სენატორმა და ფეხზე წამოდგა, - 

რა გატირებს? სატირალი ის არის, რომ ასეთ დღესაც კი არ შეგიძლია ძალა მოიკრიბო 

და მასიამოვნო. პატარა გოგო ხომ არა ხარ? ასე თუ გააგრძელე, რა გამოვა შენგან? 

ხალხის წინ რომ გამოხვალ, მაშინაც ცრემლებში იბანავებ? 

„არასოდერს, არასოდეს არ გამოვალ ხალხის წინაშე!“ - ფიქრობდა სასოწარკვეთილი 

ჰანო. 

- დღეს სადილობამდე იფიქრე ამაზე! - დაასკვნა სენატორმა და სასადილო ოთახისკენ 

გაემართა. 

იდა იუნგმანმა თავისი გაზრდილის წინ მუხლებზე დაიჩოქა, თვალები ამოუმშრალა 

და საყვედურნარევი, ალერსიანი ხმით დაამშვიდა. 

თომასი ნაჩქარევად საუზმობდა. კონსულის მეუღლე, ტონი, კლოტილდე და 

ქრისტიანი სენატორს გამოემშვიდობნენ, მათ დღეს კროგერებთან, ვაინშენკებსა და 

ბრაიტენშტრასელ ქალბატონ ბუდენბროკებთან ერთად აქ, გერდასთან უნდა 

ესადილათ. სენატორი კი ამ დროს რატჰაუსის სარდაფში გამართულ სადილზე 

იქნებოდა. თომასი იქ დარჩენას დიდხანს არ აპირებდა და იმედი ჰქონდა, რომ 

ოჯახის წევრებს საღამოს მაინც მოუსწრებდა შინ. 

სენატორი ყვავილებით შემკულ სუფრას მიუჯდა, ცხელი ჩაი ლამბაქიდან დალია, 

კვერცხი ნაჩქარევად შეჭამა და კიბეზე ორიოდე ნაფაზის დარტყმა მოასწრო. 

გრობლებენს შუაგულ ზაფხულში ყელზე შალის კაშნე მოეხვია, მარცხენა მკლავზე 

ფეხსაცმელები ეკიდა, ჯაგრისი მარცხენა ხელში ეჭირა, ცხვირზე კი გრძელი ბოტოტი 

ჩამოკონწიალებოდა. იგი ბაღში გამავალი ტალანიდან შემოვიდა, ზევით დააპირა 

ასვლა და თავის ბატონს იმ კიბის ძირში შეეჩეხა, სადაც ახლა წაბლისფერი დათვი 

იდგა და თათებში სადარბაზო ბარათების ჩასაყრელი თასი ეჭირა. 

- დიახ, ბატონო სენატორო, ასი წელი გახლავთ... ჰოდა, ზოგი ღარიბია, ზოგი 

მდიდარი... 

- კარგი, კარგი, გრობლებენ! - სენატორმა ჯაგრისიან ხელში ოქროს ფული ჩაუდო, 

თაღი გაიარა და მისაღები ოთახისკენ გაემართა. 

მთავარ კანტორაში სენატორს მოლარე შეეგება, ახმახი კაცი, რომელსაც საოცრად 

ერთგული თვალები ჰქონდა და მთელი პერსონალის სახელით დღესასწაული, 

როგორც კი შეეძლო, მაღალფარდოვანი სიტყვებით მიულოცა. სენატორმა ორიოდე 



სიტყვით გადაუხადა ყველას მადლობა და თავის სავარძელს მიაშურა, მაგრამ 

მაგიდაზე გამზადებული გაზეთების გადათვალიერება და ფოსტის გადარჩევა ვერც 

მოასწრო, რომ კარზე დააკაკუნეს და მომლოცველებიც გამოჩნდნენ. 

ეს ბეღლის მუშების წარმომადგენლები იყვნენ. მუშები დათვებივით მძიმედ-მძიმედ 

და ფეხებგალაჯულნი მოაბიჯებდნენ. გულღიად იღიმებოდნენ და ხელში ქუდებს 

აწვალებდნენ. მათმა წინამდგომმა საღეჭი თამბაქო გამოაპურჭყა, შარვალი ამოიქაჩა 

და აღელვებული ხმით „ას წელიწადსა“ და „კიდევ მრავალ ას წელიწადზე“ 

ილაპარაკა. სენატორმა მუშებს ჯილდოდ ამ კვირაში ხელფასის მომატება აღუთქვა 

და ყველანი გაისტუმრა. 

მალე გადასახადების დეპარტამენტის მოხელეებიც მოვიდნენ და შეფს საზეიმო დღე 

მიულოცეს. წასასვლელად გამზადებული მოხელეები კარში მეზღვაურების მთელ 

ჯგუფს შეეჩეხნენ. მეზღვაურებს წინ შტურმანები მოუძღოდათ, ისინი ფირმის ორი 

ხომალდის - „ვულენვევერისა“ და „ფრიდერიკე ოვერდიკის“ წარმოგზავნილნი 

იყვნენ. ამჟამად ორივე ხომალდი ქალაქის ნავსადგურში იდგა. მოვიდა შავ შარვალ-

ხალათში გამოწყობილი ცილინდრიანი მტვირთავების დელეგაცია. ამასობაში 

სენატორს რამდენიმე ბიურგერიც ეახლა. გლოკენგისერშტრასელ თერძ შტუტს 

ჩვეულებისამებრ შალის ნაქსოვ პერანგზე სერთუკი შემოეცვა. სენატორს 

დღესასწაული ზოგიერთმა მეზობელმაც, მათ შორის მეყვავილე ივერსენმაც 

მოულოცა. ყურის ბიბილოებში საყურეებგარჭობილმა, წირპლიანმა თეთრწვერა 

ფოსტალიონმა, რომელსაც კარგ გუნებაზე ამდგარი სენატორი „ბატონ 

ობერფოსტმაისტერს“ ეძახდა, კარიდანვე შემოსძახა: 

- იმიტო არა, ბატონო სენატორო, იმიტო არ მოვსულვარ! ხალხი ამბობს, ბატონი 

სენატორი უსაჩუქროდ არავის უშვებსო, მე იმიტო არ მოვსულვარ!.. 

„ობერფოსტმაისტერს“ საჩუქარზე უარი მაინც არ უთქვამს, ფული ჩაიჯიბა, სენატორს 

მადლობა გადაუხადა და გაუჩინარდა. მომლოცველებს ბოლო არ უჩანდა... 

თერთმეტის ნახევარზე სენატორს მოახლემ მოახსენა, ქალბატონი სენატორის 

მეუღლე სალონში პირველ სტუმრებს იღებსო. 

თომას ბუდენბროკმა სადარბაზო კიბეს მიაშურა. სალონში შესვლამდე ერთი წუთით 

სარკის წინ გაჩერდა, ჰალსტუხი შეისწორა, ცხვირსახოცი ცხვირთან მიიტანა და 

ოდეკოლონის სურნელი ღრმად შეისუნთქა. თომასს სახეზე ფერი არ ედო. თუმცა 

ტანზე ოფლს ასხამდა, ხელები და ფეხები ყინულივით ცივი ჰქონდა. კანტორაში 

მომლოცველების მიღებამ კინაღამ ხელი მოუთავა. თომასმა ამოისუნთქა და მზის 

შუქით სავსე ოთახში შევიდა, სადაც ხეტყის დიდვაჭარს, ხუთგზის მილიონერ 

კონსულ ჰუნეუსს, მის მეუღლეს, ქალიშვილსა და სიძეს - სენატორ დოქტორ გიზეკეს 

უნდა მისალმებოდა. ეს ბატონები ივლისს ტრავემიუნდეში ატარებდნენ, ახლა 

ბუდენბროკების იუბილეს პატივსაცემად, მათაც, როგორც სხვა ბევრ წარჩინებულ 

ოჯახს, ზღვაზე დასვენება გაეწყვიტათ და ქალაქში ჩამოსულიყვნენ. 



სამ წუთსაც არ მსხდარან სტუმარ-მასპინძლები ღია ფერის, შეზნექილფეხებიან რბილ 

სკამებზე, რომ განსვენებული გუბერნატორის, ოვერდიკის ვაჟი მობრძანდა 

მეუღლითურთ. როცა კონსული ჰუნეუსი სენატორს ემშვიდობებოდა, მისი ძმაც 

შემოვიდა, მას კონსულ ჰუნეუსზე ერთი მილიონით ნაკლები ქონება ჰქონდა, მაგრამ 

სამაგიეროდ სენატორი გახლდათ. 

ახლა კი დაიწყო სტუმრების დენა. ამურებიანი ბარელიეფით შემკული დიდი, თეთრი 

კარი თითქმის ერთი წუთითაც არ იკეტებოდა, ღია კარში მზით გაჩახჩახებული 

სადარბაზო კიბე მოჩანდა. კიბეზე სტუმრები განუწყვეტლივ ადი-ჩამოდიოდნენ. 

სალონი საკმაოდ ვრცელი იყო, სტუმრები იქ ჯგუფ-ჯგუფად იდგნენ და საუბრით 

იქცევდნენ თავს, მომსვლელნი უფრო მეტი იყვნენ, ვიდრე წამსვლელნი და 

ბუდენბროკებმა მოახლე კარის დაღება-დახურვისგან გაათავისუფლეს. ახლა 

სალონისა და პარკეტმოგებული დერეფნის კარიც ღია იყო. ქალებისა და მამაკაცების 

როხროხის, მისალმების, ხუმრობისა და ხმამაღალი, უდარდელი სიცილისგან კიბეზე 

და სადარბაზო შემოსასვლელის მინის ჭერქვეშ გუგუნი იდგა. სენატორი 

ბუდენბროკი სტუმრებს ან კიბის თავში ეგებებოდა, ან შიგნით, სალონის ზღურბლზე. 

იგი ხან სერიოზულ და ფორმალურ, ხან კი გულითად მოლოცვებს იღებდა. აი, 

შეკრებილნი დიდი პატივისცემით ხვდებიან გუბერნატორ დოქტორ ლანგჰალსს. 

გუბერნატორი ჩასკვნილი, კეთილშობილური გარეგნობის კაცია, თეთრ ყელსახვევში 

ძლივს მოუჩანს სუფთად გაპარსული ნიკაპი, მოკლე, ჭაღარა ბაკენბარდები და 

დიპლომატის დაღლილი გამოხედვა აქვს. ღვინის ვაჭარი, კონსული ედუარდ 

კისტენმაკერი მეუღლესთან, მოლენდორფების ასულთან ერთად მობრძანდა. მას 

თავისი ძმა და კომპანიონი შტეფანიც თან ახლავს, სენატორ ბუდენბროკის 

უერთგულესი თანამდგომი და მეგობარი. ისიც მეუღლესთან ერთად მოსულა. მისი 

მეუღლე, მემამულის ქალიშვილი, არაჩვეულებრივად ჯანსაღი ქალია. სენატორ 

მოლენდორფის ქვრივი სალონში დაბრძანებულა სოფაზე, მისი შვილები კი: ბატონი 

კონსული, აუგუსტ მოლენდორფი და მისი მეუღლე იულჰენი, ჰაგენშტრომის ასული, 

ეს-ესაა დარბაზში შემოვიდნენ, სენატორს იუბილეს ულოცავენ და შეკრებილთ 

ესალმებიან. კონსული ჰერმან ჰაგენშტრომი, ზორზოხა კაცი, კიბის რიკულებს 

მიჰყუდებია, გატყაპნილი ცხვირით წითურ წვერებში ქშუტუნით ისუნთქავს ჰაერს 

და პოლიციის შეფთან, სენატორ დოქტორ კრემერთან ლაყბობს. პოლიციის შეფს 

წაბლისფერი, ჭაღარაშერთული ბაკენბარდებიდან ეშმაკურად მოღიმარი, უბოროტო 

სახე მოუჩანს. პროკურორს, დოქტორ მორიც ჰაგენშტრომს თავისი მშვენიერი 

მეუღლე, ჰამბურგელი პუტფარკენის ასულიც თან ახლავს. პროკურორი ხანდახან 

იღიმება და წვეტიან, მეჩხერ კბილებს აჩენს. შეიძლება იმასაც მოჰკრათ თვალი, 

მოხუცი დოქტორი გრაბოვი სენატორ ბუდენბროკს ორივე ხელით როგორ ართმევს 

ხელს, მაგრამ მას იმწამსვე ხუროთმოძღვარი ფოიჰტი ენაცვლება. პასტორი 

პრინგსჰაიმი საერო ტანსაცმელში გამოწყობილა, თავისი ღირსება მხოლოდ ფრაკის 

სიგრძით მიუნიშნებია. იგი კიბეზე ხელებგაშლილი და სახეგაბრწყინებული ამოდის. 

ფრიდრიჰ ვილჰელმ მარკუსიც აქ არის. სხვადასხვა საზოგადოების, სენატის, ქალაქის 



საბჭოს, ვაჭართა პალატის წარმომადგენლებიც ფრაკებში გამოწყობილან. თორმეტის 

ნახევარია. სიცხემ დააჭირა. დიასახლისი მეოთხედი საათი იქნება, თავის ოთახშია 

წასული. 

უცებ ძირს, ალაყაფის კართან ჩოჩქოლი ატყდა, თითქოს თაღში ხალხის ტალღა 

შემოიჭრაო. იმავე წუთს მთელ სახლს გუგუნი ავსებს. ყველა კიბის რიკულებს 

აწყდება, ყველა დერეფანში, სალონის კარწინ ან სასადილო და თამბაქოს მოსაწევი 

ოთახების წინ არის გამოფენილი და ძირს იყურება. იქ მუსიკალური 

ინსტრუმენტებით შეიარაღებული თხუთმეტი თუ ოცი კაცი ეწყობა რკალად. მათ 

წაბლისფერპარიკიანი, ჭაღარა, მეზღვაურივით წვერმოშვებული, კბილებჩასმული 

კაცი მოუძღვის წინ. ეს პეტერ დოლმანია. ქალაქის თეატრის კაპელის თანხლებით! ის 

უკვე ტრიუმფით ამოდის კიბეზე, ხელში პროგრამების შეკვრა უჭირავს და ჰაერში 

მოაქნევს. 

და აი, ამ დიდ აკუსტიკიან შემოსასვლელში ტონები ერთმანეთში ირევა, აკორდები 

ერთმანეთში ითქვიფება და უაზრო ხმაურად იქცევა. ვიღაც სქელი კაცი 

სასოწარკვეთილი სახით უბერავს უზარმაზარ ფაგოტში. ფაგოტის გრუხუნი ახშობს 

ბუდენბროკების იუბილესადმი მიძღვნილ ყველა სხვა ხმას. მიძღვნა ქორალით 

„ვმადლიდეთ უფალს“ იწყება, მას ოფენბახის „მშვენიერი ელენედან“ აღებული 

პარაფრაზი მოჰყვება და იმწამსვე ხალხური სიმღერების პოპური გაისმის... პროგრამა 

მართლაც საკმაოდ მრავალფეროვანია. 

დოლმანს მშვენიერი აზრი მოსვლია თავში! ყველა კონსულს ასხამს ხოტბას. 

წასვლაზე არავინ ფიქრობს, სანამ კონცერტი არ დამთავრდება, ზოგი სალონში ზის, 

ზოგი დერეფანში დგას, ყველანი კაპელას უსმენენ და არხეინად საუბრობენ. 

თომას ბუდენბროკი შტეფან კისტენმაკერთან, სენატორ დოქტორ გიზეკესა და 

ხუროთმოძღვარ ფოიჰტთან ერთად სადარბაზო კიბის მოპირდაპირე მხარეს იდგა, 

თამბაქოს მოსაწევი ოთახის კართან, მესამე სართულზე ამავალი კიბის ახლოს. 

თომასი კედელს მიჰყრდნობოდა, მოსაუბრეთ კანტიკუნტად თუ შეაწევდა სიტყვას, 

უფრო კი დუმდა და კიბის მოაჯირს მიღმა სივრცეში იყურებოდა. სიცხემ კიდევ 

უფრო მაგრად დააჭირა, ალბათ, საცაა წვიმა დაუშვებდა. სადარბაზო კიბის შუშის 

სახურავზე მორიალე ჩრდილებით შეიძლებოდა მიხვედრა, რომ ცა ღრუბლებით იყო 

დაფარული. ჩრდილები ისე გახშირდა და ისე სწრაფად მოჰყვებოდნენ ერთმანეთს, 

რომ სახურავიდან ჩამოსული ცვალებადი, მთრთოლავი შუქი კაცს თვალებს სტკენდა. 

სხივი ყოველ წუთში ქრებოდა, მერე ისევ აბრწყინდებოდა მოოქრულ კარნიზებზე, 

კრონშტეინებსა და ქვევით, მუსიკოსთა სპილენძის ინსტრუმენტებზე. ჩრდილი 

მხოლოდ ერთხელ ჩამოწვა ხანგრძლივად და მაშინვე შხუილიც გაისმა. ხუთჯერ, 

ექვსჯერ თუ შვიდჯერ სანათურის შუშაზე რაღაც მაგარი არაკუნდა: უეჭველია, ეს 

სეტყვა იყო. შემდეგ სახლი ისევ მზის უხვი სხივებით აივსო. 



არსებობს დეპრესიული მდგომარეობა, როცა ყველაფერი, რაც ნორმალურ პირობებში 

გვაბრაზებს და ჩვენში წყრომის ჯანსაღ რეაქციას იწვევს, მოთენთილ, ყრუ და 

უსიტყვო ნაღვლად გვექცევა ხოლმე. ასე ნაღვლით ევსებოდა თომასს გული, ერთი 

მხრივ, პატარა იოჰანის საქციელის გახსენებაზე, მეორე მხრივ, ყველა იმ შეგრძნებაზე, 

რასაც ეს ზარ-ზეიმი იწვევდა მასში. უფრო მეტად კი ერთი რამ აღიზიანებდა: ბევრ 

გრძნობას, გულითაც რომ მოეწადინებინა, საკუთარ სულში ვეღარ აღძრავდა. 

რამდენჯერმე ეცადა გამოცოცხლებულიყო, მზერა გაეხალისებინა და საკუთარი 

თავისთვის ჩაეგონებინა, ეს დღე მშვენიერიაო, თავისი თავი დაერწმუნებინა, ამ დღეს 

სიხარულითა და აღფრთოვანებით უნდა შევეგებოო. თუმცა ინსტრუმენტებისა და 

მოსაუბრეთა გუგუნი, ამდენი ხალხის ყურება ნერვებს უღიზიანებდა, წარსული, 

მამის მოგონებაც ხშირად შემოაწვებოდა და შეძრავდა ხოლმე, მის განწყობილებაში 

მაინც სასაცილოსა და უხერხულობის გრძნობა ჭარბობდა. ამ გრძნობას ეს უგემური, 

აკუსტიკით კიდევ უფრო დამახინჯებული მუსიკა, ეს ბანალური, ბირჟის კურსებსა 

და სადილებზე მოლაყბე საზოგადოებაც უძლიერებდა. სწორედ ამ მღელვარებისა და 

ზიზღის ერთდროულ შეგრძნებას მიჰყავდა თომასი სასოწარკვეთილებამდე და 

სული ემღვრეოდა. 

პირველის თხუთმეტ წუთზე, როცა ქალაქის თეატრის ორკესტრი პროგრამის 

დასასრულს მიუახლოვდა, მოხდა შემთხვევა, რასაც ზეიმისთვის ხელი არ შეუშლია, 

მაგრამ ოჯახისთავი კი რამდენიმე წუთით სტუმრებს მოაშორა. მუსიკა ერთი წუთით 

შეწყდა და სწორედ ამ დროს ამოვიდა სადარბაზო კიბეზე კანტორის ყველაზე 

უმცროსი შეგირდი. ამდენი ბატონის დანახვაზე დაბნეულ, პატარა, კუზიან შეგირდს 

სირცხვილისგან ალმურადენილი სახე მხრებში კიდევ უფრო ჩაერგო, ცალ, 

არაბუნებრივად გრძელ, გამხდარ ხელს ძალით მოიქნევდა, თითქოს ამით უნდოდა 

უხერხულობა დაეფარა, მეორით კი გადაკეცილი ქაღალდი, დეპეშა მოჰქონდა. 

შეგირდი დამფრთხალ თვალებს აცეცებდა და შეფს დაეძებდა. აი, დაინახა კიდეც და 

სტუმრების გროვაში ბოდიშების ბურტყუნით გაიკვლია მისკენ გზა. 

შეგირდი ტყუილად მორცხვობდა, მისთვის ყურადღება არავის მიუქცევია. ზედაც არ 

უყურებდნენ, საუბარსაც არ წყვეტდნენ, ისე უთმობდნენ გზას. მხოლოდ თვალი თუ 

შეეძლოთ მოეკრათ, თომას ბუდენბროკს დეპეშა როგორ მიართვა და სენატორი 

დეპეშის წასაკითხად კისტენმაკერს, გიზეკესა და ფოიჰტს როგორ მოშორდა. დღესაც 

კი, როცა უმთავრესად მოსალოცი დეპეშები მოდიოდა, სამუშაო დღის განმავლობაში 

მოსული ყველა დეპეშა სენატორისთვის უნდა გადაეცათ დაუბრკოლებლად. 

მესამე სართულზე ამავალ კიბესთან დერეფანი ოდნავ უხვევდა და მთელ დარბაზს 

საჯალაბო შესასვლელამდე გასდევდა. კიბის ახლოს ოწინარიანი შახტა ჩანდა, 

სამზარეულოდან კერძებს აქედან აწოდებდნენ. იქვე კედელთან მოზრდილი მაგიდა 

იდგა, რომელზეც მოახლე ჩვეულებრივ ვერცხლეულს წმენდდა ხოლმე. აქ შეჩერდა 

სენატორი, კუზიან შეგირდს ზურგი შეაქცია და დეპეშა გახსნა. 



უცებ თვალები ისე გაუფართოვდა, რომ მისი დამნახველი შეძრწუნებისგან უკან 

მიაწყდებოდა. კრიჭა შეეკრა, ყელი გაუშრა და ხველა აუტყდა. სენატორმა ერთი კი 

ამოთქვა, კარგიო, მაგრამ გუგუნში მისი ხმა ჩაიკარგა. 

- კარგი, - გაიმეორა მან, მაგრამ ამჯერად ხმა აღარ ამოსვლია, მხოლოდ ძლივს 

წაიჩურჩულა რაღაც. 

სენატორი არ განძრეულა, არც მოუხედავს, არც ხელი აუქნევია და კუზიანი შეგირდი 

ერთ ადგილზე ცმუტავდა. ბოლოს შეფს თავი უგერგილოდ დაუკრა, კუზიანი ტანი 

მოხარა და საჯალაბო კიბით ქვევით დაეშვა. 

სენატორი ბუდენბროკი ისევ მაგიდასთან იდგა. დეპეშიანი ხელი ძირს უღონოდ 

ჩამოვარდნოდა, პირი ნახევრად გაეღო, ისევ ნაწყვეტ-ნაწყვეტ, გაჭირვებით 

სუნთქავდა, მკერდი მძიმედ აუდ-ჩაუდიოდა და მეხდაცემულივით თავს უღონოდ 

აკანტურებდა. 

- უმნიშვნელო სეტყვა... უმნიშვნელო სეტყვა, - უაზროდ იმეორებდა სენატორი, 

მაგრამ შემდეგ სუნთქვა დაუმშვიდდა, აკანკალებული სხეული დაუწყნარდა, 

ნახევრად მოხუჭულ თვალებზე დაღლილობის ლიბრი გადაეკრა, თავი მძიმედ 

გადააქნია და მაგიდას მოშორდა. 

თომასმა კარი შეაღო და დარბაზში შევიდა. ნელა, თავჩაქინდრულმა გაიარა ვრცელი 

დარბაზის სარკესავით პრიალა იატაკი და ფანჯარასთან, კუთხეში მიდგმულ 

ღვინისფერ სოფაზე დაეშვა. აქ გრილოდა და სიჩუმე იყო. ბაღიდან შადრევნის 

ჩუხჩუხი ისმოდა, ფანჯრის მინას ბუზი ზუზუნით აწყდებოდა, კიბის თავიდან ყრუდ 

აღწევდა ჩოჩქოლის ხმა. 

გასავათებულმა თომასმა თავი სოფაზე დადო და თვალები დახუჭა. 

- ასე ჯობია, ასე ჯობია, - ბუტბუტებდა თომასი, შემდეგ ღრმად ამოისუნთქა და 

კმაყოფილმა შვებით გაიმეორა, - ნამდვილად ასე ჯობია! 

თომასი სოფაზე გაშოტილიყო, სახე დამშვიდებოდა. ხუთ წუთს ასე იყო, შემდეგ 

წამოიწია, დეპეშა დაკეცა, გულის ჯიბეში ჩაიდო, ფეხზე წამოდგა და სტუმრებთან 

გასვლა დააპირა. იმავე წუთს მკერდიდან ზიზღით სავსე ოხვრა აღმოხდა და კვლავ 

სოფაზე ჩაიკეცა. მუსიკა... ისევ მუსიკის ამაზრზენი ხმაური შემოესმა, ეს თითქოს 

გალოპი უნდა ყოფილიყო. დაფდაფებისა და თეფშების რიტმს სხვა ინსტრუმენტები 

ან ასწრებდნენ, ან დაგვიანებით ეხმიანებოდნენ. თავმომაბეზრებელი და თავისი 

გულუბრყვილო უშუალობის გამო აუტანელი, გამაღიზიანებელი გნიასი იდგა. 

ჟღარუნსა და ზრიალში პიკოლო-ფლეიტის ყურისწამღები წივილი გამოირჩეოდა. 

 

 



თავი მეექვსე 

- ო, ეს ხომ ბახია, სებასტიან ბახი, პატივცემულო ქალბატონო! - წამოიძახა 

მარიენკირხეს ორგანისტმა, ბატონმა ედმუნდ პფიულმა და აღელვებულმა სალონში 

გაიარ-გამოიარა. პირზე ღიმმორეულ გერდას თავი ხელზე დაეყრდნო და როიალთან 

იჯდა, ყურთასმენად ქცეული ჰანო კი სავარძელში მოკუნტულიყო და ორივე ხელი 

მუხლებისთვის შემოეჭდო. 

- რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ბრძანებთ. მისი წყალობით გაიმარჯვა ჰარმონიამ 

კონტრაპუნქტზე. მან შექმნა თანამედროვე ჰარმონია, დიახ! მაგრამ რით? გნებავთ, 

მოგახსენოთ, რით? კონტრაპუნქტული სტილის პროგრესული განვითარებით - ეს 

თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ! მაშასადამე, რა ყოფილა ამ განვითარების სული და 

გული? ჰარმონია? არა, არავითარ შემთხვევაში! კონტრაპუნქტი, პატივცემულო 

ქალბატონო! კონტრაპუნქტი! მე თქვენ გეკითხებით, სანამდე მიგვიყვანდა ჰარმონიის 

აბსოლუტური ექსპერიმენტები? ყველას ვაფრთხილებ... სანამ პირში სული მიდგას, 

ყველას გავაფრთხილებ, ერიდონ მხოლოდ ჰარმონიაზე დაყრდნობილ 

ექსპერიმენტებს! 

ასეთ საუბარში ბატონი პფიული დიდ აღმაფრენას იჩენდა და ჩვეულებრივ თამამად 

ლაპარაკობდა, რადგან ამ სალონში თავს შინაურულად გრძნობდა. ყოველ 

ოთხშაბათს, ნაშუადღევს, მისი დიდი, დაკუთხული და ოდნავ მხრებაწეული ფიგურა 

სალონის ზღურბლზე გამოჩნდებოდა. ყავისფერი სერთუკი მუხლისთავებზე 

ეფართხუნებოდა, თავისი პარტნიორის მოლოდინში ბეხშტაინის როიალს მოწიწებით 

ახდიდა თავს, მოხარატებულ პულტზე ვიოლინოს პარტიებს დააწყობდა და შემდეგ 

ცოტა ხანს მსუბუქად და დიდი ხელოვნებით უკრავდა, თან სიამისგან თავს აქეთ-

იქით აქნევდა. ხშირი, წვრილ-წვრილი, წითური, ჭაღარაშერთული ხუჭუჭა თმის 

უზარმაზარი გროვა არაჩვეულებრივად მსხვილ და მძიმე თავს უჩენდა, თუმცა თავი 

გადაფენილი საყელოდან ამოჩრილ, მსხვილჩიჩახვიან გრძელ კისერზე თავისუფლად 

იყო დაყრდნობილი. თმის ფერისავე აბურძგნილი ულვაშები პაწია, მიჭყლეტილ 

ცხვირზე უფრო მაღლა ედგა, მუქთაფლისფერ, კრიალა თვალებქვეშ უპეები 

ტომსიკებივით ჰქონდა ჩამოკიდებული. დაკვრის დროს მისი თვალები საგნებს 

თითქოს ოცნების თვალით ჭვრეტდნენ და თითქოს მათ მიღმა არსებულ სამყაროში 

იყურებოდნენ. ეს სახე არაფრით არ იყო შესანიშნავი, ყოველ შემთხვევაში, ძლიერი 

და ფხიზელი გონების ნიშანწყალი არ აჩნდა. ქუთუთოები მეტწილად ნახევრად 

დახრილი ჰქონდა, გაპარსული ნიკაპი უძლურად და დუნედ უვარდებოდა, 

მოკუმული ბაგე კი მის ტუჩ-პირს ისეთ რბილ, უაზრო და გარინდულ 

გამომეტყველებას ანიჭებდა, როგორიც ტკბილად მთვლემარე კაცს აქვს ხოლმე. 

ბატონ პფიულის უღიმღამო გარეგნობა მის მტკიცე ხასიათსა და ღირსეულ 

თავდაჭერას სულ არ შეეფერებოდა. ედმუნდ პფიული აღიარებული ორგანისტი 

გახლდათ. მისი კონტრაპუნქტული თეორია კი მშობლიური ქალაქის კედლებს 



გარეთაც კარგად იყო ცნობილი. ბატონ პფიულს წიგნიც ჰქონდა საეკლესიო 

საგალობლებზე გამოქვეყნებული და ის წიგნი ორ თუ სამ კონსერვატორიაში 

საკითხავ მასალადაც იყო მიღებული. სადაც კი ღვთის სადიდებლად ორგანი ჟღერდა, 

მის ფუგებსა და მის მიერ დამუშავებულ ქორალებსაც ხშირად ასრულებდნენ. ეს 

უნაკლო, შეუდარებელი კომპოზიციები და ფანტაზიები, რომელთაც იგი კვირაობით 

მარიენკირხეში ჩინებულად ასრულებდა ხოლმე, მკაცრი ფრაზის ულმობელი, 

დიდებული მორალურ-ლოგიკური ღირსებით იყო გამსჭვალული. მათთვის უცხო 

იყო მიწიერი მშვენიერება, თავისი ხმიანობით ისინი უბრალო ადამიანურ გრძნობებს 

ვერ შეძრავდნენ. მის მუსიკაში რელიგიურ ასკეტიზმამდე ამაღლებული ტექნიკა 

ღაღადებდა და თვითმიზნამდე, აბსოლუტურ რელიგიურ სიწმინდემდე 

აღზევებული ხელოვნება ჟღერდა საზეიმოდ. ედმუნდ პფიული ტკბილხმოვანებას 

არაფრად აგდებდა და მშვენიერ მელოდიაზე ცივად ლაპარაკობდა. მაგრამ, რაც უნდა 

გასაოცრად მოგეჩვენოთ, იგი არც მშრალი კაცი იყო და არც სული ჰქონდა 

გახევებული. 

- პალესტრინა! - კატეგორიულად, შემზარავი სახით იტყოდა ხოლმე ბატონი პფიული, 

მაგრამ მყისვე როიალზე რამდენიმე ძველებურ მელოდიას ააჟღერებდა თუ არა, 

სახეზე თავდავიწყება, სილბო და გატაცება გამოეხატებოდა. თითქოს ცხოვრების 

არსზე ამ წუთში აეხილა თვალიო, მისი მზერა სადღაც წმინდა შორეთში 

გადაიკარგებოდა ხოლმე. მუსიკოსის მზერა განურჩეველი და უაზრო ჩანს, რადგან ის 

უფრო წმინდა, უფრო აუმღვრეველი და განუპირობებელი ლოგიკის სამყაროში 

დაეხეტება, ვიდრე ჩვენი ენობრივი ცნებანი და აზრები. 

ბატონ პფიულს თითქოს ძვალი არა აქვსო, ისეთი რბილი ხელები ჰქონდა, დიდი, 

დაჭორფლილი ხელები. მისი ხმაც რბილად და ყრუდ ჟღერდა, თითქოს საყლაპავ 

მილში ლუკმა გასჩხერიაო. ამ რბილი ხმით ესალმებოდა გერდა ბუდენბროკს, 

როდესაც ქალბატონი პორტიერებს გადასწევდა და დარბაზში შემოვიდოდა. 

- გახლავართ თქვენი მონა-მორჩილი, მოწყალეო ქალბატონო! 

ბატონი პფიული სავარძლიდან ოდნავ წამოიწეოდა, თავჩაქინდრული გერდას 

გამოწვდილ ხელს მარჯვენას მოწიწებით მიაგებებდა ხოლმე, მარცხენათი კი უკვე 

აკორდებს იღებდა. გერდაც იმწამსვე ვიოლინოს მოიმარჯვებდა და ჩინებული სმენის 

წყალობით სტრადივარიუსის ვიოლინოს სწრაფად აწყობდა ხოლმე. 

- ბახის კონცერტი გე-მოლი დაუკარით, ბატონო პფიულ! მე მგონი ადაჟიო საკმაოდ 

ცუდად გამოგვდიოდა. 

ორგანისტი დაკვრას იწყებდა. აჟღერდებოდა თუ არა პირველი აკორდი, დერეფანში 

გამავალი კარი წყნარად, ფრთხილად გაიღებოდა, პატარა ჰანო ხალიჩაზე უხმაუროდ 

გაივლიდა და სავარძელს მიაშურებდა. მერე სავარძელში მოიკუნტებოდა, ორივე 



ხელს მუხლებზე შემოიჭდობდა და სმენად ქცეული მუსიკასა და საუბარს უგდებდა 

ყურს. 

- რაო, ჰანო, მოსასმენად შემოხვედი? - შეეკითხებოდა შესვენებისას გერდა და შვილს 

ახლო-ახლო განლაგებულ, მუსიკის ზემოქმედებით გაბრწყინებულ ნამიან თვალებს 

შეავლებდა ხოლმე. 

მაშინ ჰანო წამოდგებოდა, ბატონ პფიულს თავს უსიტყვოდ დაუკრავდა და ხელს 

გაუწვდიდა. ბატონი პფიული ჰანოს შუბლსა და საფეთქლებზე მიმზიდველად 

ჩამოღვრილ ღია წაბლისფერ თმაზე ხელს ალერსიანად, ფრთხილად გადაუსვამდა და 

რბილად ეტყოდა: 

- უსმინე, უსმინე, ჩემო ბიჭიკო. 

ბავშვი გაუბედავად შეჰყურებდა ორგანისტის ყელზე ლაპარაკის დროს ამოკუზულ 

ადამის ვაშლს, მერე წყნარად და სწრაფად ისევ სავარძელს მიაშურებდა, თითქოს 

დაკვრისა და მუსიკაზე საუბრის გაგრძელებამდე მოთმინება აღარ ჰყოფნიდა. 

უკრავდნენ ჰაიდნს, რამდენიმე გვერდს მოცარტიდან, ბეთჰოვენის რომელიმე 

სონატას. შემდეგ, სანამ გერდა ახალ ნოტებს ამოირჩევდა, მოულოდნელი რამ 

ხდებოდა: ბატონი პფიული, ედმუნდ პფიული, მარიენკირხეს ორგანისტი, დაკვრას 

ისევ გააგრძელებდა ხოლმე, რაღაც უჩვეულო სტილზე გადადიოდა და დაბინდულ 

მზერაში სირცხვილნარევი ბედნიერების სხივი უკრთოდა. მისი თითებიდან 

კვირტების სკდომისა და აყვავების, სიცოცხლის აღმაფრენისა და სიმღერის ხმები 

იღვრებოდა. ამ ხმებიდან ჯერ წყნარი, შემდეგ კი ბობოქარი, კვლავ უფრო ცხადი და 

გამოკვეთილი, ვირტუოზული კონტრაპუნქტებით ახმიანებული მამაპაპეული, 

გრანდიოზული, საოცრად დიდებული მარშის მოტივები იკვეთებოდა. ზეასვლა, 

ტონების ერთმანეთში გადახლართვა, გადასვლა... გაიხმიანებდა თუ არა ბოლო 

fortissimo, ვიოლინო შეუერთდებოდა და იწყებოდა „მაისტერზინგერის“ უვერტიურა. 

გერდა ბუდენბროკი ახალი მუსიკის ვნებიანი თაყვანისმცემელი იყო, ბატონ 

პფიულისგან კი ამ მხრივ ისეთ წინააღმდეგობას წააწყდა, პირველ ხანებში იმედიც 

წარეკვეთა, რომ ორგანისტს ოდესმე თავის მხარეზე გადმოიბირებდა. 

იმ დღეს, როდესაც გერდამ ბატონ პფიულს „ტრისტან და იზოლდას“ საფორტეპიანო 

პარტიები დაუდო პულტზე, ოცდახუთი ტაქტის დაკვრის შემდეგ ორგანისტი 

წამოხტა და როიალსა და ერკერს შორის დიდხანს გულამღვრეული დააბიჯებდა. 

- მე ამას ვერ დავუკრავ, მოწყალეო ქალბატონო, მე თქვენი ყურმოჭრილი მონა ვარ, 

მაგრამ ამას ვერ დავუკრავ! ეს მუსიკა არ არის... დამიჯერეთ, ამას მუსიკისა არაფერი 

სცხია... მე მგონია, მუსიკაში ცოტა რამ გამეგება! ეს ქაოსია! დემაგოგია! მკრეხელობაა, 

უაზრობა! სურნელნაპკურები კვამლია, სადაც ხანდახან ელვა გაიბრწყინებს ხოლმე! 



ეს არის ყოველგვარი მორალისა და ხელოვნების აღსასრული! არა, მე ამას არ 

დავუკრავ! 

შემდეგ ბატონი პფიული კვლავ როიალს მიუჯდა. ყელზე ადამის ვაშლი აუდ-

ჩაუდიოდა. ხველებ-ხველებით შემდეგი ოცდახუთი ტაქტი კიდევ დაუკრა, როიალი 

დახურა და წამოიძახა: 

- თფუი! არა, ღმერთო, შენ შემიწყალე, ეს უკვე მეტისმეტია! მომიტევეთ, 

პატივცემულო ქალბატონო, გულახდილად გეტყვით... თქვენ მე ჰონორარს მიხდით, 

წლების განმავლობაში ჩემს სამსახურს მინაზღაურებთ. მე შეძლებული კაცი არა ვარ, 

მაგრამ სამსახურს მივატოვებ, ყველაფერზე უარს ვიტყვი, თუ ამ სისაძაგლეს 

დამაძალებთ! მერე ბავშვს რაღას უპირებთ?! ხომ ხედავთ, იქ, თავის სკამზე ბავშვი 

ზის! ჩუმად შემოიპარა, რომ მუსიკას უსმინოს! გნებავთ სული და გული 

მოუწამლოთ? 

მაგრამ მისი სასტიკი წინააღმდეგობა ამაო გამოდგა - ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, შეგონებით 

გერდამ ბატონი პფიული თავის მხარეზე გადმოიბირა. 

- პფიულ, - ეუბნებოდა იგი ორგანისტს, - სამართლიანობას მოუხმეთ და ნუ ფიცხობთ, 

თქვენ აქ ჰარმონიის გამოყენების უჩვეულო მანერა გეჩოთირებათ... თქვენი აზრით, 

ამასთან შედარებით ბეთჰოვენი ნათელი და ბუნებრივია, მაგრამ აბა, გაიხსენეთ, 

როგორ განარისხებდა იგი ძველ ყაიდაზე გამოზრდილ თანამედროვეებს? ღმერთო 

ჩემო, ბახსაც კი საყვედურობდნენ, ტკბილხმოვანება და სიცხადე გაკლიაო! თქვენ 

მორალზე ლაპარაკობთ... მაგრამ რას გულისხმობთ ხელოვნების მორალის ცნებაში? 

თუ არ ვცდები, მორალი ყოველგვარი ჰედონიზმის საწინააღმდეგო რამ არის, არა? 

ჰოდა, აი, მორალიც აქა გაქვთ. ისევე, როგორც ბახთან. მხოლოდ მასზე უფრო 

დიდებული, შეცნობილი და გაღრმავებული. მერწმუნეთ, პფიულ, ეს მუსიკა 

შინაგანად თქვენთან უფრო ახლო დგას, ვიდრე გგონიათ! 

- მომიტევეთ, მაგრამ ეს ოინბაზობა და სოფიზმებია, - ბურდღუნებდა ბატონი 

პფიული. 

მაგრამ გერდა მართალი აღმოჩნდა; ეს მუსიკა პფიულისთვის ნამდვილად არ იყო ისე 

უცხო, როგორც თავიდან ეგონა, მაგრამ „ტრისტანს“ მაინც ვერ შეეთვისა ბოლომდე. 

თუმცა გერდას თხოვნით „სიყვარულის სიკვდილი“ ვიოლინოსა და 

ფორტეპიანოსთვის დიდი ხელოვნებით დაამუშავა. „მაისტერზინგერის“ ზოგიერთი 

პარტიისთვისაც გაიმეტა მოწონების სიტყვები და მის სულში ახალმა ხელოვნებამ 

თანდათან მტკიცედ გაიდგა ფესვები, მაგრამ ბატონი პფიული არ ტყდებოდა, 

თითქოს ამ ახალი გრძნობების გამომჟღავნების ეშინოდა კიდეც და თავის გატაცებას 

ბუზღუნით ფარავდა. თუმცა ცხადი იყო, რომ გერდა ბუდენბროკს თავისი 

პარტნიორის შეგულიანება აღარ სჭირდებოდა. ბატონი პფიული ძველ 

დიდოსტატებს უწინდებურად აღმერთებდა, მაგრამ თავის პასაჟებს ახლებურად 



ართულებდა. თვალებში მორცხვი, თითქმის სინანულით აღსავსე ბედნიერების სხივი 

ედგა და პასაჟების ხვეულებში ლაიტმოტივებს ისე აცოცხლებდა. თუმცა დაკვრის 

შემდეგ პარტნიორები მაინც ცხარედ კამათობდნენ „მკაცრი ფრაზისა“ და ახალი 

სტილის ურთიერთობაზე. 

ერთ დღეს ბატონმა პფიულმა განაცხადა, თავს ვალდებულად ვთვლი, თუმცა ეს თემა 

პირადად მე არ მეხება, ჩემს საეკლესიო სტილზე დაწერილ წიგნს დამატება 

დავურთო რიჰარდ ვაგნერის მიერ საეკლესიო და ხალხურ მუსიკაში ძველი 

ხმოვანების გამოყენების თაობაზეო. 

ჰანო გარინდული იჯდა, პატარა ხელები მუხლებზე შემოეჭდო. ენას, 

ჩვეულებისამებრ, ერთ-ერთ საძირე კბილს ულამუნებდა და ამიტომ ტუჩ-პირი ოდნავ 

ეღრიცებოდა. თვალებგაფართოებული ბავშვი დედასა და ბატონ პფიულს მზერას არ 

აცილებდა, მათ დაკვრასაც გულდასმით უგდებდა ყურს და მათ საუბარსაც. ისე 

მოხდა, რომ თავის ცხოვრებაში გადადგმული პირველი ნაბიჯებისთანავე ჰანომ 

მუსიკა ზედმიწევნით სერიოზულ, მნიშვნელოვან და ღრმააზროვან მოვლენად 

აღიქვა. დედისა და ბატონ პფიულის საუბრიდან აქა-იქ თუ გაიგებდა თითო სიტყვას, 

ვერც მათ დაკვრას სწვდებოდა მისი ბავშვური გონება, და თუ მაინც მოდიოდა და 

საათობით გაუნძრევლად ჯდომა არ ბეზრდებოდა, ეს უკვე რწმენის, სიყვარულისა 

და მის გულში დასადგურებული მოწიწების ბრალი გახლდათ. 

ჰანო ჯერ კიდევ შვიდი წლისა იყო, როცა პირველად შეეცადა როიალზე თვითონ 

აეკრიფა მოწონებული აკორდები. დედა შვილს ღიმილით ადევნებდა თვალს და 

დიდი წვითა და დაგვით გამოძებნილ პასაჟებს უსწორებდა. ასწავლიდა, რატომ 

მაინცდამაინც ეს ბგერა იყო აუცილებელი, რომ ამ აკორდს შემდეგი მოჰყოლოდა. 

ჰანოს დედის ნათქვამს საკუთარი მუსიკალური სმენა უდასტურებდა. 

გერდა ბუდენბროკმა ცოტა ხანს ასე თავის ნებაზე მიუშვა შვილი, მერე გადაწყვიტა, 

დროა, ბავშვმა მუსიკაში მეცადინეობა დაიწყოსო. 

- მე მგონი, ჰანო სოლისტად არ გამოდგება, - უთხრა ერთხელ გერდა ბუდენბროკმა 

ბატონ პფიულს, - მართალი გითხრათ, მიხარია კიდეც, რადგან სოლისტობას თავისი 

ჩრდილოვანი მხარეებიც აქვს. სოლისტი აკომპანემენტზე რომაა დამოკიდებული, 

იმას როდი მოგახსენებთ, თუმცა ეს ფაქტი ხანდახან საგრძნობლად იჩენს ხოლმე 

თავს. ყოველთვის საშიშია, სოლისტი ვირტუოზობანამ არ გაიტაცოს. ეს საკუთარი 

გამოცდილებიდან ვიცი. გულახდილად გეტყვით, ჩემი აზრით, მევიოლინესთვის 

მუსიკის შეგრძნება მხოლოდ მაღალი ტექნიკის მიღწევის შემდეგ იწყება. 

ყურადღების დაძაბვას მაღალ ხმაზე, მის ფრაზირებასა და ტონალობაზე, მაშინ როცა 

პოლიფონია ბუნდოვნად და ზოგად ფორმებში სწვდება გონებას, საშუალო ნიჭის 

ადამიანისთვის ადვილად შეიძლება ჰარმონიული აზროვნების დაქვეითება მოჰყვეს, 

რაც შემდეგ ძნელი გამოსასწორებელია ხოლმე. ვიოლინო ძალიან მიყვარს და 

დაკვრაში საკმაოდ დახელოვნებული ვარ კიდეც, მაგრამ ფორტეპიანოს უფრო მაღლა 



ვაყენებ. მხოლოდ ამას ვიტყვი, როიალთან სიახლოვე მუსიკის აღქმის გაცილებით 

ინტიმურ, გაცილებით ნათელ გზად მიმაჩნია. ის ხომ მრავალფეროვან და უმდიდრეს 

ტონალობათა რეზიუმირებისა და მუსიკალური რეპროდუქციის შეუდარებელი 

საშუალება გახლავთ. ყური მიგდეთ, პფიულ, ახლავე მინდოდა ჰანო თქვენ 

აგეყვანათ, უარს ნუ მეტყვით! ქალაქში ერთი-ორი მუსიკის მასწავლებელი ქალი კი 

მეგულება, მაგრამ ისინი მხოლოდ ფორტეპიანოს მასწავლებლები არიან... ხომ 

გესმით ჩემი? ძნელია, მუსიკის წვდომა ისწავლო, არა? მე თქვენ სავსებით გენდობით. 

თქვენ მუსიკას უფრო სერიოზულად უყურებთ. აი, ნახავთ, ჰანოსთან მუშაობა არ 

გაგიჭირდებათ. მას ბუდენბროკისეული ხელები აქვს... ბუდენბროკები ყველა ნონას 

და დეციმას კი იღებენ, მაგრამ მუსიკისთვის დიდად არასოდეს შეუწუხებიათ თავი, - 

სიცილით დაასრულა მან და ბატონმა პფიულიმაც თანხმობა განაცხადა ჰანოსთან 

მეცადინეობაზე. 

იმ დღიდან ბატონმა პფიულმა ორშაბათობითაც დაიწყო ბუდენბროკებთან სიარული. 

გერდა ამ დროს სასტუმრო ოთახში იჯდა, ბატონი პფიული კი ჰანოს ამეცადინებდა. 

მასწავლებელი გრძნობდა, ბავშვის ჩუმი და ვნებიანი გატაცება უფრო მეტს 

ავალდებულებდა, ვიდრე უბრალოდ როიალზე დაკვრის სწავლება იყო და ისიც 

ჰანოს გაკვეთილებს სხვაგვარად წარმართავდა. მუსიკის ელემენტარული ანბანი 

შეასწავლა თუ არა, თავის მოწაფეს უკვე მარტივი და გასაგები ენით აუხსნა 

ჰარმონიის საფუძვლები. 

ბავშვი ნამდვილად უგებდა. ჰანოს ხომ იმას უდასტურებდნენ თეორიულად, რაც 

დიდი ხანია საკუთარი ალღოთი უკვე იცოდა. 

რამდენადაც შესაძლებელი იყო, ბატონი პფიული ანგარიშს უწევდა ბავშვის 

დაუოკებელ სწრაფვას. სიყვარულითა და მზრუნველობით ცდილობდა მისთვის 

ფანტაზიისა და ხალასი ტალანტის შემბორკავი მატერიის ტყვიისებური სიმძიმე 

შეემსუბუქებინა. გამებზე ვარჯიშისას თითების დიდ მოქნილობას მკაცრად როდი 

სთხოვდა, მით უმეტეს, რომ გამებს თითების გასავარჯიშებლად არც ასწავლიდა. 

დასახულ მიზანს კი ბატონი პფიული გაუჭირვებლად აღწევდა. მას სურდა 

მოწაფისთვის ყოველგვარ ტონალობათა ნათელი, ფართო და ღრმა ცოდნა 

მიეწოდებინა, ეჩვენებინა მათი ერთმანეთთან დაკავშირების გზები. ყოველივე ეს 

ჰანოს სულ მოკლე ხანში გაუღვიძებდა კომბინაციური ხედვის უნარსა და 

კლავიატურაზე ბატონობის ინტუიციურ გრძნობასაც ჩაუნერგავდა. 

ბატონი პფიული მოწიწებით და ფაქიზად ეკიდებოდა მუსიკის მოსმენისგან 

განებივრებული პატარა მოწაფის სულიერ მისწრაფებებს. ბავშვი სერიოზული 

სტილისკენ აშკარა ლტოლვას ამჟღავნებდა. მასწავლებელი სულაც არ ცდილობდა 

ჰანოს განწყობის სიღრმე და ზეაწეულობა ბანალური პიესებით გამოეფხიზლებინა. 

პირიქით, ბავშვს ქორალებს აკვრევინებდა და არც ერთ მომდევნო აკორდს ისე არ 

ააღებინებდა, რომ ამ მოვლენის კანონზომიერება არ აეხსნა. 



გერდას ამ დროს ან ხელსაქნარი ეჭირა ხელში, ან წიგნს კითხულობდა და მათ 

მეცადინეობას პორტიერებს იქიდან ადევნებდა თვალყურს. 

- თქვენ ყველა ჩემს მოლოდინს გადააჭარბეთ, - უთხრა გერდამ ერთხელ ბატონ 

პფიულს, - მაგრამ ცოტას ხომ არ ჩქარობთ? თქვენი მეთოდი, ჩემი აზრით, 

ნამდვილად შემოქმედებითია… ზოგჯერ ბავშვი მართლა ცდილობს ფანტაზია 

აამოძრაოს, მაგრამ თუ ის თქვენი მეთოდის ღირსი არ არის, თუ ამისთვის ნიჭი არ 

ჰყოფნის, მაშინ სულ ვერაფერს ისწავლის. 

- ის ნამდვილად ღირსია, - უპასუხა ბატონმა პფიულმა და თავი დაუკრა, - ხანდახან 

მის თვალებს რომ ვაკვირდები... იმდენი გრძნობა უდგას თვალებში... ბაგე კი 

მოკუმული აქვს. შემდეგ, როცა წუთისოფელი ბაგეს, ალბათ, უფრო მტკიცედ 

მოაკუმინებს, გრძნობების გამოთქმის საშუალება ხომ უნდა ჰქონდეს? 

გერდამ შეხედა ამ მოუხეშავ კაცს, მის წითურ პარიკს, უპეების ქვეშ დაკიდებულ 

ტომსიკებს, მის აბურძგნილ ულვაშებს და ჩიჩახვიან კისერს - შემდეგ ხელი გაუწოდა 

და უთხრა: 

- მადლობელი ვარ, პფიულ... თქვენ მართალი ხართ, ჩვენ, ალბათ, ვერც კი ვხვდებით, 

მისთვის რამდენს აკეთებთ. 

ჰანოს გული მასწავლებლისადმი მადლიერებითა და ნდობით იყო აღვსილი. ბავშვი 

კერძო გაკვეთილების მიუხედავად, არითმეტიკაში მაინც სრულ უნიჭობას იჩენდა, 

როიალთან კი ბატონი პფიულის ყოველ სიტყვას იგებდა, ისე იგებდა და ითვისებდა, 

როგორც მხოლოდ შინაგანად თანდაყოლილი რამ შეიძლება შეითვისოს ადამიანმა. 

თვითონ ყავისფერსერთუკიანი ედმუნდ პფიული კი ჰანოს ესახებოდა დიდ 

ანგელოზად, რომელიც ყოველ ორშაბათობით გულში იკრავდა და ამქვეყნიური 

უფერული ცხოვრებიდან სათუთი, ტკბილი და ნუგეშით აღსავსე გრძნობებით 

ამეტყველებულ სამყაროში გადაჰყავდა. 

ზოგჯერ მეცადინეობა ბატონი პფიულის სახლში ტარდებოდა, სადაც ორგანისტი 

მოხუც მნე ქალთან ერთად ცხოვრობდა მარტოდმარტო. ძველებურ, ვრცელ, 

ფრონტონებიან სახლში ბევრი გრილი ტალანი და კუნჭული იყო. ზოგჯერ კი, 

კვირაობით, პატარა ბუდენბროკს ნებას რთავდნენ მარიენკირხეში ღვთისმსახურებას 

ზევით, ორგანთან მჯდარი დასწრებოდა. ეს სულ სხვა იყო, ვიდრე ხალხთან ერთად 

ქვევით, ტაძრის ნავში ჯდომა... მრევლზე მაღლა, პასტორ პრინგსჰაიმზეც მაღლა 

იყვნენ ორივენი აბობოქრებული ხმების მორევში. ამ ხმებს ისინი ერთად ხსნიდნენ 

ბორკილებს და ამ ხმებზე ერთად მეუფობდნენ. სიამაყით აღვსილ ჰანოს ხანდახან 

უფლება ეძლეოდა, თავის მასწავლებელს რეგისტრების გადართვაში მიშველებოდა. 

როცა გუნდი სიმღერას დაასრულებდა და სიმღერის მომდევნო აკორდებიც 

ჩათავდებოდა, როცა ბატონი პფიული კლავიშებს ნელ-ნელა მოსწყვეტდა თითებს და 

ჰაერში მხოლოდ ბანის წყნარი და საზეიმო გუგუნი იდგა, ერთი წამით 



შთამაგონებელი პაუზა ჩამოვარდებოდა და ჩარდახიანი კათედრიდან პასტორ 

პრინგსჰაიმის მოღაღადე ხმაც დაირხეოდა. და აი, სწორედ მაშინ ბატონი პფიული, 

სხვათა შორის, არცთუ იშვიათად, ქადაგებას ამასხარავებდა, პასტორ პრინგსჰაიმის 

სტილიზებულ ფრანგულს, მის გრძელ, ყრუდ ან მკვახედ აქცენტირებულ ხმოვნებს, 

მის ოხვრა-ვაებასა და სახის მოქუშვა-გაბრწყინებასაც დასცინოდა ხოლმე. მაშინ ჰანოც 

იცინოდა, ჩუმად და გულიანად, ერთმანეთს არც უყურებდნენ, სიტყვას არც 

ეუბნებოდნენ, მაგრამ ორივეს სწამდა, რომ ეს ქადაგება საკმაოდ სულელური 

ლაყბობა იყო, ჭეშმარიტი მსახურება კი ის გახლდათ, რასაც პასტორი და მისი 

მრევლი მხოლოდ რელიგიური განწყობის ასამაღლებელ საშუალებას თვლიდნენ: 

სახელდობრ, მუსიკა. 

დიახ, ბატონ პფიულს მუდამ დარდით უკვდებოდა გული, რომ ქვევით, ეკლესიის 

ნავში მსხდომი სენატორები, კონსულები, ბიურგერები და მათი ოჯახის წევრები მის 

ხელოვნებას ვერ აფასებდნენ და სწორედ ამიტომ ისვამდა გვერდით თავის პატარა 

მოწაფეს. მას მაინც უჩურჩულებდა წყნარად, ახლახან დაკრული იმპროვიზაცია 

მეტისმეტად რთული რამ იყოო. ბატონი პფიული ტექნიკურ ილეთებს არ იშურებდა. 

„უკუსვლითი იმიტაციებით“ ისეთ მელოდიას თხზავდა, რომელიც თავიდანაც და 

ბოლოდანაც ერთნაირად იკითხებოდა და ამ საფუძველზე „კიბოსსვლიანი“ ფუგაც კი 

შექმნა. ეკლესიაში ამ ფუგის შესრულების შემდეგ გაწბილებულმა ბატონმა პფიულმა 

ხელები მუხლებზე დაიწყო: 

- აფსუს, არავის შეუმჩნევია, - უიმედოდ გადაიქნია თავი მან. 

შემდეგ კი, როცა პასტორი პრინგსჰაიმი ქადაგებას შეუდგა, ჩურჩულით განაგრძო: 

- ეს იყო „კიბოსსვლიანი“ იმიტაცია, იოჰან. შენ ჯერ არ იცი, ეს რას ნიშნავს... ეს არის 

თემის გამეორება ბოლოდან თავისკენ, უკანასკნელი ნოტიდან პირველამდე... 

საკმაოდ ძნელი საქმეა. მერე იმასაც გაიგებ, „მკაცრ ფრაზაში“ იმიტაცია რას ნიშნავს. 

„კიბოს სვლით“ შენ არასოდეს დაგტანჯავ, ამის შესწავლას არ დაგაძალებ... არც არის 

აუცილებელი, მაგრამ არასოდეს დაუჯერო მათ, ვინც თხზვის ამ სახეობას 

არამუსიკალურ გართობად ნათლავს. უკუსვლას ყველა დიდი კომპოზიტორის 

შემოქმედებაში შეხვდები. ასეთ სავარჯიშოებს მხოლოდ გულგრილნი და საშუალო 

ნიჭის მქონენი უკადრისობენ. გახსოვდეს, მუსიკოსს თვინიერება მართებს, იოჰან. 

1869 წლის 15 აპრილს ჰანოს 8 წელი შეუსრულდა. ამ დღეს შეკრებილი ოჯახის 

წევრების წინაშე ჰანომ დედასთან ერთად პატარა, საკუთარი ფანტაზია შეასრულა, 

თავისივე შეთხზული მარტივი მელოდია, რომელიც თვითონვე დაემუშავებინა. რა 

თქმა უნდა, ბატონ პფიულს გაენდო და მანაც ნაწარმოები თავისებურად გააშალაშინა. 

- ეს თეატრალური ფინალია, დანარჩენს სულ არ ეხამება, იოჰან! დასაწყისში 

ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ, ერთი მიბრძანე, H-dur-იდან დადაბლებულტერციიანი 

მეოთხე საფეხურის კვარტ-სექსტაკორდში საიდან გადადიხარ? ეს სადაური ხრიკებია, 



მერე კიდევ ტრემოლოებსაც რომ აკეთებ? ეგ საიდანღა გაქვს აწაპნილი? საიდან? ვიცი, 

ვიცი, შენი ქალბატონი დედისთვის რომ ვუკრავდი, კარგად მოგისმენია... ფინალი 

შეცვალე, ბიჭუნი, და მშვენიერი პატარა პიესა გამოგივა. 

მაგრამ სწორედ ეს Moll-აკორდი და ფინალი იყო ჰანოსთვის მნიშვნელოვანი. ამ 

ამბავმა გერდაც ისე გაამხიარულა, რომ ყველაფერი უცვლელად დატოვეს. გერდამ 

ვიოლინოს მოჰკიდა ხელი, მაღალი ნოტი აიღო და შემდეგ, როცა ჰანო ფრაზას 

უბრალოდ იმეორებდა, ვარიაციები ერთი ოცდამეთორმეტედის რიტმში დისკანტით 

მიიყვანა ბოლომდე. ჩინებული გამოვიდა. ბედნიერებისგან აღტყინებულმა ჰანომ 

დედას აკოცა და პატარა პიესა 15 აპრილს მთელ ოჯახსაც ასევე წარუდგინეს. 

კონსულის მეუღლემ, ფრაუ პერმანედერმა, ქრისტიანმა, კლოტილდემ, ბატონმა და 

ქალბატონმა კროგერებმა, ბატონმა და ქალბატონმა ვაინშენკებმა, ბრაიტენშტრასელმა 

ქალბატონმა ბუდენბროკებმა და ფროილაინ ვაიჰბროტმა ჰანოს დაბადების დღეს 

ოთხ საათზე სენატორის ოჯახში ისადილეს. ახლა კი ყველანი სალონში ისხდნენ და 

დედა-შვილს უგდებდნენ ყურს. 

მეზღვაურის კოსტიუმში გამოწყობილი ჰანო როიალთან იჯდა. გერდა, როგორც 

ყოველთვის, უცხოდ და ელეგანტურად გამოიყურებოდა, მან ჯერ g-სიმზე 

დიდებული კანტილენა შეასრულა, შემდეგ კი ნაპერწკლიანი, შუშხუნა კადენციები 

ჩაარაკრაკა ვირტუოზულად. ვიოლინოს ქამანჩის ვერცხლის ტარი გაზის სინათლეზე 

ბრწყინავდა. 

მღელვარებისგან ფერწასულ ჰანოს სუფრაზე პირი არაფრისთვის დაუკარებია. ახლა 

კი მთელი არსებით მიეცა თავის ნაწარმოებს, რომელიც ვაი, რომ ორ წუთში უნდა 

დამთავრებულიყო და ტკბილ ბურანში გადასულს ყველაფერი დაავიწყდა. ეს პატარა 

მელოდიური სურათი უფრო ჰარმონიული იყო, ვიდრე რიტმული და პრიმიტიული, 

უშუალო, ბავშვურ მუსიკალურ საშუალებებსა და ამ საშუალებების გადმოცემის 

დამძიმებულ, ვნებიან და თითქმის რაფინირებულ მანერას შორის წარმომდგარი 

კონტრასტი მით უფრო უჩვეულო შთაბეჭდილებას ახდენდა. ყოველი გარდამავალი 

ტონის აღებისას გრძნობამორეული ჰანო თავსა და კისერს წინ სიამით იწვდიდა, ზედ 

სკამის ძგიდეზე იჯდა და ცდილობდა პედალზე დაწოლით ყოველი ახალი 

აკორდისთვის გრძნობა შთაებერა. მართლაც, თუკი პატარა ჰანო რაიმე ეფექტს 

აღწევდა და ისიც მხოლოდ თავისთვის, ეს ეფექტი მგრძნობიარე ბუნებისა უფრო იყო, 

ვიდრე გრძნობადისა. რომელიმე სრულიად უბრალო ჰარმონიული ილეთი 

დატვირთული და შეყოვნებული აქცენტირებით იდუმალებით აღსავსე, პრეციზულ 

მნიშვნელობამდე იყო ამაღლებული. რომელიმე აკორდს, რომელიმე ახალ ჰარმონიას, 

რომელიმე პასაჟს გამაღიზიანებელი, დაძაბული ზემოქმედების უნარი ენიჭებოდა, 

როცა ჰანო წარბებს აზიდავდა, მთელი სხეულით ზევით მიილტვოდა, თითქოს 

გაფრენას ლამობსო, და როიალს მოულოდნელად ნერვიულ და დაძაბულ ყრუ ექოს 

გამოაღებინებდა... და აი, მოახლოვდა ფინალი, ჰანოს საყვარელი ფინალი, რომელიც 



თავისი პრიმიტიული ზეაწეულობით მთელ პიესას აგვირგვინებდა. ვიოლინოს 

წყნარი, ზანზალაკისებური წკარუნი აკორდებს ნაკადივით შეერია და შემოეხვია. 

ჰაერში ტრემოლოებად დაიღვარა E-moll აკორდის პიანისიმო... პიანისიმო იზრდება, 

მატულობს, ნელ-ნელა ივსება და forte-ში ჰანო ძირითადი ტონისკენ მიმავალ 

დისონანსურ cis-ს ურთავს, ჰანოს კი დისონანსი მთელი ძალით აჰყავს fortissimo-მდე. 

ჰანო აყოვნებდა დასასრულის დადგომას, თავისთვის და მსმენელთათვის იზოგავდა. 

რა უნდა ყოფილიყო ეს დასასრული, ეს ზეაღმტაცი და ნებიერი ჩაძირვა H-dur-ში? 

უბადლო ბედნიერება, უნაპირო სიტკბოებით აღსავსე კმაყოფილება, მშვიდობა! 

განცხრომა! ზეციური სავანე! არა, ჯერ არა... ჯერ არა! კიდევ ერთი წამი, ერთი 

გახანგრძლივებული, დაყოვნებული და დაძაბული წამი, რათა ტკბობა უფრო 

სანუკვარი გამხდარიყო... კიდევ ერთი უკანასკნელი, საბოლოო დათრობა ამ 

გულისწამღები, წარმტაცი ლტოლვით, ამ ვნებიანი სურვილით, ნებისყოფის ამ 

უკიდურესი დაძაბვით, რომელიც დასასრულს, ხსნას ჯერ მაინც გაურბოდა, რადგან 

ჰანომ იცოდა: ბედნიერება წამია მხოლოდ... ჰანო წამოიზიდა, თვალები 

გაუფართოვდა, მოკუმული ტუჩები აუთრთოლდა, ჰაერი ნაწყვეტ-ნაწყვეტ 

ჩაისუნთქა... ნეტარების მოძალებას ვეღარ გაუძლო, მის უძირო მორევში ჩაეხვია და 

ჩაიკარგა. ჰანოს კუნთები მოუდუნდა, გასავათებულსა და გრძნობამორეულს თავი 

მხარზე ჩამოუვარდა, თვალები დაეხუჭა და ბაგეზე გამოუთქმელი ნეტარებისგან 

ნაღვლიანი, თითქმის ტკივილგარეული ღიმილი აუთამაშდა, როცა ვიოლინოს 

მოჩურჩულე, მოშრიალე, მონანავე ხმების მორევში ჩაძირული, პედალზე ფეხის 

დაჭერით მხოლოდ ბანის ხმებს აყოლებული თავისი ტრემოლო H-dur-ში გადაიყვანა, 

ფორტისიმომდე სწრაფად აამაღლა და შემდეგ მოკლედ, უექოო ბგერით მოსწყვიტა. 

შეუძლებელი იყო ამ დაკვრას მსმენელებზეც ისეთივე გავლენა მოეხდინა, როგორსაც 

ჰანოზე ახდენდა. ფრაუ პერმანედერს, მაგალითად, აქ დახარჯული მუსიკალური 

საშუალებებიდან უმცირესიც არ შეუტყვია, მაგრამ მას არ გამოჰპარვია, რა ნაზი 

ღიმილი დასთამაშებდა ბავშვს სახეზე. არც მისი აღტყინება და პატარა, საყვარელი 

თავის ნეტარებით რხევა დარჩენია შეუმჩნეველი. ეს კი სავსებით საკმარისი იყო, რომ 

გული აჩუყებოდა. 

- როგორ უკრავს ჩვენი ბიჭუნა! როგორ უკრავს ჩვენი ბავშვი! - წამოიძახა მან, თვალზე 

ცრემლმომდგარი ჰანოს მივარდა და გულში ჩაიკრა, - გერდა, ტომ, ის მეორე მოცარტი 

იქნება, მეორე მეიერბერი, მეორე... - ფრაუ პერმანედერს მათი ტოლი მესამე სახელი 

შემოაკლდა და იმას დასჯერდა, რომ თავიდან ფეხებამდე დაკოცნა მუხლებზე 

ხელებდაკრეფილი, ჯერ ისევ ღონემიხდილი და თვალგაშტერებული ძმისწული. 

- კმარა, ტონი, გეყოფა! - წყნარად უთხრა დას სენატორმა, - აბა, რას შვრები, ბავშვს ეგ 

გინდა ჩააგონო? 

 

 



მეშვიდე თავი 

თომას ბუდენბროკს გულში პატარა იოჰანის არც ბუნება მოსწონდა და არც 

განვითარება. 

ოდესღაც თომასმა არაფრად ჩააგდო ფილისტერების იჭვნეული თავის კანტური და 

ცოლად გერდა არნოლდსენი შეირთო. მაგრამ მაშინ საკუთარ ძალებში იმდენად იყო 

დარწმუნებული, რომ შეეძლო თავისი ბიურგერული გულმოდგინებისთვის ზიანი არ 

მიეყენებინა და სხვებისგან გამორჩეული, დახვეწილი გემოვნება ისე 

გამოემჟღავნებინა. მაგრამ ნუთუ ახლა მისი შვილი, ამდენი ხნის ნანატრი მემკვიდრე, 

რომელსაც გარეგნობაში მამისეული ოჯახის ბევრი ნიშანი გამოჰყოლოდა, სულით 

ხორცამდე დედის კუთვნილება უნდა გამხდარიყო? თომასი იმედოვნებდა, ოდესმე 

ჰანო უფრო სვებედნიერი, უფრო მტკიცე ხელით გააგრძელებს ჩემს გზასო, მაგრამ 

ნუთუ ეს ბავშვი ბუდენბროკების წრესა და მშობელ მამასაც კი თავისი შინაგანი 

ბუნების წყალობით უნდა განრიდებოდა და დაპირისპირებოდა? 

აქამდე გერდას ვიოლინო თომასისთვის მის საყვარელ უცნაურ თვალებთან, მის 

ხშირ, სპილენძისფერ თმასა და მთელ მის უცხო გარეგნობასთან ერთად გერდას 

თავისებური არსების კიდევ ერთ მომხიბლავ თვისებას წარმოადგენდა. მუსიკით 

გატაცება თომასისთვის ყოველთვის უცხო ხილი იყო, მაგრამ როცა ხედავდა, მისი 

ვაჟი მუსიკას ახლავე მთელი არსებით როგორ მისცემოდა, მუსიკა მისთვის მამა-

შვილს შორის ჩამდგარ მტრულ ძალად გადაიქცა. თომასს ჯერ კიდევ ჰქონდა იმედი, 

რომ ჰანოსგან ნამდვილ ბუდენბროკს, პრაქტიკულად მოაზროვნე, 

ძალაუფლებისმოყვარე, ძლიერ პიროვნებას გამოიყვანდა. გაღიზიანებულსა და 

ეჭვით შეპყრობილს ისიც კი ეჩვენებოდა, რომ ეს მტრული ძალა საკუთარ ჭერქვეშ 

უცხოდ გადაქცევასაც უქადდა. 

თომასს არ ძალუძდა მუსიკას გერდასებურად ან მისი მეგობრის, ბატონ 

პფიულისებურად მისცემოდა. გერდა კი ხელოვნებაზე საუბარში გულჩახვეულობასა 

და მოუთმენლობას იჩენდა და თავისი სისასტიკით თომასს მუსიკასთან დაახლოების 

გზებს კიდევ უფრო უხშობდა. 

თომასი ვერასდროს დაიჯერებდა, რომ მუსიკა მისი ოჯახისთვის ასე უცხო რამ იყო, 

როგორც ახლა ეჩვენებოდა. ბაბუამისს ფლეიტაზე დაკვრა უყვარდა, თვითონაც 

ყოველთვის სიამოვნებით უსმენდა ხოლმე ტკბილ, გრაციოზულ, ნაღვლიან თუ 

ხალისიან მელოდიებს. საკმარისი იყო თომასს თავის გემოვნებაზე დაეძრა სიტყვა, 

რომ გერდა უთუოდ მხრებს აიჩეჩდა და თანაგრძნობით აღსავსე ღიმილით ეტყოდა: 

აბა, რას ამბობ, ჩემო კარგო, ამ ნაწარმოებს ხომ არავითარი მუსიკალური ღირებულება 

არ გააჩნიაო. 

თომასს სძულდა ეს „მუსიკალური ღირებულება“ - სიტყვა, რომელიც მხოლოდ და 

მხოლოდ ცივი ქედმაღლობის გამოვლინებად მიაჩნდა. თუ ასეთ საუბარს ჰანოც 



ესწრებოდა, თომასი თავს ვეღარ თოკავდა ხოლმე. ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, როცა 

თომასი აფეთქებულა და უთქვამს: 

- აჰ, ჩემო საყვარელო, ამ „მუსიკალური ღირებულებით“ თავის მოწონება საკმაოდ 

ქედმაღლური და უხეირო გემოვნების მაჩვენებლად მიმაჩნია! 

გერდა ამაზე მიუგებდა: 

- თომას, ერთხელ და სამუდამოდ შეეგუე იმ აზრს, რომ მუსიკას ვერასდროს 

ვერაფერს გაუგებ. შენი ინტელიგენტობის მიუხედავად, ვერასდროს მიხვდები, რომ 

მუსიკა უფრო დიდი რამაა, ვიდრე ნასადილევს გართობა და სმენის დატკბობა. 

მუსიკის გაგებაში შენ ბანალურობის შეგრძნება გღალატობს, სხვა რამეში რომ არ 

გაკლია ეს გრძნობა? ეს კი ხელოვნების გაგების კრიტერიუმი გახლავს. რაოდენ უცხოა 

შენთვის მუსიკა იქიდანაც შეგიძლია დაასკვნა, რომ შენი მუსიკალური გემოვნება 

შენს სხვა მოთხოვნილებებსა და შეხედულებებს სრულიად არ შეესაბამება. რა 

მოგწონს შენ მუსიკაში? უხამსი ოპტიმიზმი. ასეთი რამ წიგნში რომ იყოს ჩაქსოვილი, 

ან აღგაშფოთებდა, ან ირონიულ ღიმილს მოგგვრიდა და წიგნს კუთხეში მიაგდებდი. 

ოდნავ გაღვიძებული გრძნობის სწრაფი შესრულება... ოდნავ აღძრული ნების 

დაუყოვნებლივ, უდრტვინველი დაკმაყოფილება... ცხოვრების დინება კი ოდნავ 

მაინც თუ ჰგავს ტკბილ მელოდიას?.. ეს ფუჭი იდეალიზმი გახლავს, ჩემო კარგო. 

თომასს ესმოდა მისი, ესმოდა, რასაც გერდა ამბობდა, მაგრამ გულით არ შეეძლო 

მიჰყოლოდა, ძალა არ ჰყოფნიდა გაეგო, რატომ იყო მისი გამამხნევებელი ან 

ამაღელვებელი მელოდიები არარაობა, ხოლო მისთვის გაუგებარ და მძიმე 

ნაწარმოებებს რატომ ჰქონდა უმაღლესი მუსიკალური ღირებულება. თომასი ტაძრის 

წინ იდგა, გერდა კი შეუბრალებელი ჟესტით ზღურბლზე გადაბიჯებას არ ანებებდა 

და სევდით აღვსილი თომასი ხედავდა, იმ ტაძარში როგორ ინთქმებოდნენ გერდა და 

მისი შვილი. 

თომასი არ იმჩნევდა, თორემ გული დარდისგან ეკუმშებოდა, როცა ხედავდა, მასა და 

შვილს შორის გაჩენილი უფსკრული თანდათან როგორ ღრმავდებოდა. იმის 

გაფიქრებაც კი ზარავდა, იქნება ბავშვის გული როგორმე მოვინადიროო. საქმე თავზე 

საყარად ჰქონდა და შვილს იშვიათად ხედავდა. სადილობისას კი ჰანოს გულითადად 

და მეგობრულად ექცეოდა, თან გამამხნევებელ სიმკაცრესაც იჩენდა ხოლმე. 

- აბა, ჩემო მეგობარო, - ეტყოდა თომასი შვილს, თან კეფაზე ხელს მოუტყაპუნებდა და 

სუფრას ცოლის პირისპირ, ბავშვის გვერდით მიუჯდებოდა, - როგორაა საქმეები? 

დღეს რას ვაკეთებდით? ვსწავლობდით?.. როიალზე ვუკრავდით? როიალი კარგია, 

მაგრამ მეტისმეტი არ მოგვივიდეს, თორემ დანარჩენისთვის ხალისი აღარ გვეყოფა 

და აღდგომასაც წიგნებთან მოგვიწევს ჯდომა. 

თომასს სახეზე არც ერთი კუნთი არ შეუტოკდებოდა, არ გაამხელდა, რომ დაძაბული 

ელოდა, ჰანო სალამზე როგორ მიპასუხებსო. არაფერზე ემჩნეოდა, როგორ 



ეკუმშებოდა გული, როცა ბავშვი თავის ოქროსფერ-მოწაბლისფრო, შემოჩრდილულ 

დამფრთხალ თვალებს გაუბედავად შეავლებდა, სახეზე არც კი შეხედავდა და თავის 

თეფშზე უსიტყვოდ დაიხრებოდა ხოლმე. 

ბავშვურ უმწეობაზე გულის მოსვლა სისასტიკე იქნებოდა. დროდადრო თომასი, 

როცა თეფშებს ცვლიდნენ, თავს მოვალედ რაცხდა ბავშვისთვის მიეხედა, გამოეცადა, 

მისი პრაქტიკული ცოდნა შეემოწმებინა. რამდენი მცხოვრები იყო ქალაქში? რომელი 

ქუჩები მიდიოდა ტრავედან ქალაქის ზემო უბნისკენ? რა ერქვა ფირმის ბეღლებს? 

ჰანოს ცოცხლად და დაუფიქრებლად უნდა ეპასუხა! - მაგრამ ბავშვი დუმდა. განა 

იმიტომ, რომ მამას ჯიბრში ედგა ან მისი წყენინება უნდოდა. ქალაქის მცხოვრებთა 

რაოდენობა, ქუჩები და ბეღლებიც კი, ჩვეულებრივ, სულაც არ აინტერესებდა, მით 

უმეტეს, თუ ვინმე ამ ამბავზე გამოცდის მიზნით ესაუბრებოდა, მაშინ ხომ 

სასოწარკვეთილს ზიზღი მოერეოდა ხოლმე. ამ გამოცდამდე შეეძლო მშვენიერ 

გუნებაზე ყოფილიყო, მამასთან ეტიკტიკა კიდეც, მაგრამ როგორც კი საუბარი ოდნავ 

მაინც შეტრიალდებოდა და გამოცდას დაემსგავსებოდა, ჰანოს გუნება ეწამლებოდა 

და წინააღმდეგობის ძალას სავსებით კარგავდა. თვალები ცრემლით ებურებოდა, 

ბაგეც სატირლად ებრიცებოდა და მამის წინდაუხედაობა გულს ნაღვლით უვსებდა. 

ხომ იცოდა მამამ, რომ ასეთი საუბარი არასდროს სასიკეთოდ არ მთავრდებოდა 

ხოლმე? მაშ, სადილს რატომ იმწარებდა ან სხვებს რაღად უფუჭებდა გუნებას? 

თვალებაცრემლებული ჰანო თავის თეფშს დაასობდა მზერას. იდა მუჯლუგუნს 

წაჰკრავდა და ბეღლებისა და ქუჩების სახელებს ჩურჩულით ჰკარნახობდა, მაგრამ 

ამაოდ! იდას მისი არ ესმოდა: ჰანომ ხომ მშვენივრად იცოდა ეს სახელები, ყოველ 

შემთხვევაში, ზოგიერთის ჩამოთვლა მაინც არ გაუჭირდებოდა და შეეძლო 

მამისთვის ცოტა მაინც ესიამოვნებინა, მაგრამ რაღაც დაუძლეველი ნაღველი 

უშლიდა ხელს. მამის მკაცრი შეძახილი და ჩანგლის დაკაკუნება ჰანოს შეაკრთობდა, 

მერე დედასა და იდას შეხედავდა, ცდილობდა, ერთი სიტყვა მაინც ამოეღერღა, 

მაგრამ პირველივე მარცვალზე ქვითინი ახრჩობდა ხოლმე. 

- კმარა! - დაიყვირებდა ბრაზმორეული სენატორი, - გაჩუმდი! არაფრის მოსმენა აღარ 

მინდა! ნუ შეწუხდები! შეგიძლია ეგრე მუნჯივით და გამოთაყვანებულივით იჯდე 

მთელი შენი სიცოცხლე! 

შემდეგ სადილი ჩუმად, უგუნებოდ მთავრდებოდა. 

სწორედ ეს მეოცნებე სისუსტე, ეს ტირილი, სიცოცხლისა და ენერგიის ეს ნაკლებობა 

ამხედრებდა თომასს შვილის მუსიკით გატაცების წინააღმდეგ. 

ჰანო თავიდანვე ფიზიკურადაც სუსტი იყო. განსაკუთრებით დიდ ტანჯვასა და 

ტკივილს კბილები აყენებდა. სარძევე კბილების ამოჭრა პატარაობაში ჰანოს კინაღამ 

სიცოცხლის ფასად დაუჯდა, შემდეგ კი ღრძილები ადვილად უსივდებოდა, 

უჩირქდებოდა და მამზელ იუნგმანი მომწიფებულ წყლულებს ქინძისთავით 

ურწყავდა ხოლმე. ახლა ჰანოს კბილების დაცვლის დრო დასდგომოდა და აუტანელი, 



მის ძალ-ღონეს რომ აღემატებოდა, ისეთი ტკივილი ტანჯავდა. ტკივილის გამო 

სიცხეაწეული ბავშვი ღამეებს კრუსუნსა და ტირილში თეთრად ათენებდა. 

გარეგნულად დედასავით მშვენიერი და თეთრი კბილები ჰანოს ადვილად 

უფუჭდებოდა, თავიდანვე არასწორად ამოსდიოდა. ერთმანეთს ებჯინებოდა და 

მათთვის სწორი გზის მისაცემად პატარა იოჰანი იძულებული იყო ბავშვობიდანვე 

ერთი საშინელი კაცის მსხვერპლი გამხდარიყო: ეს იყო ბატონი ბრეჰტი, 

მიულენშტრასეზე მცხოვრები კბილის ექიმი ბრეჰტი. 

ამ სახელის ხსენებაზე ჰანოს ყურში საკუთარი ყბის ღრჭიალი ჩაესმოდა, თითქოს 

ახლაც გლეჯდნენ, ატრიალებდნენ და სტეხდნენ კბილის ფესვებს. თავის ერთგულ 

იდასთან ერთად ბატონ ბრეჰტის მოსაცდელ ოთახში მჯდარ ჰანოს შიშისგან გული 

ეკუმშებოდა. ბავშვი ჰაერში დატრიალებულ წამლის სუნს ისუნთქავდა და 

ილუსტრირებულ ჟურნალებს ათვალიერებდა, სანამ კბილის ექიმი საოპერაციო 

ოთახის კარში არ გამოჩნდებოდა და თავაზიანად და ამავე დროს შემაძრწუნებლად 

არ იტყოდა: „გთხოვთ“. 

რაღაც მიმზიდველი ძალა, უცნაური მომხიბლაობაც ჰქონდა ამ მოსაცდელ ოთახს. 

ერთ კუთხეში, სპილენძის გალიაში ბოროტთვალება, მოზრდილი, ჭრელი 

თუთიყუში იჯდა. თუთიყუშს რატომღაც იოზეფუსს ეძახდნენ. მომსვლელებს 

თუთიყუში ბრაზიანი დედაბერივით დასჩხავლებდა: „დაბრძანდით... ამ წუთშიო“ 

და თუმცა ასეთ გარემოში ეს დაძახილი საძაგელ დაცინვად გაისმოდა, ჰანო 

ბუდენბროკი თუთიყუშს მაინც ძრწოლანარევი სიყვარულით შესჩერებოდა. 

თუთიყუში... დიდი, ჭრელი ფრინველი, რომელსაც იოზეფუსი ერქვა და ლაპარაკი 

იცოდა! განა იგი იდას მონაყოლი გრიმის ზღაპრებიდან, მოჯადოებული ტყიდან 

ჩამოფრენილს არ ჰგავდა! ბატონ ბრეჰტის თავაზიან „გთხოვთ“ -საც თუთიყუში 

ისეთი დაჟინებით იმეორებდა, რომ ჰანო საოპერაციო ოთახში თითქმის ყოველთვის 

გაცინებული შედიოდა ხოლმე და ფანჯარასთან, ბორმანქანის გვერდით მთასავით 

აღმართულ, მოუხერხებელ სავარძელში ჯდებოდა. 

თვითონ ბატონი ბრეჰტიც თავის იოზეფუსს ჰგავდა, შავ, ჭაღარაშერეულ ულვაშებზე 

თუთიყუშის ნისკარტივით მაგარი და მოკაუჭებული ცხვირი ეკიდა. ყველაზე ცუდი 

და საშინელი ის იყო, რომ თვითონ ექიმი ნერვიული კაცი გახლდათ და სხვისთვის 

თავისი პროფესიის წყალობით მიყენებულ ტკივილს თვითონაც განიცდიდა. 

- ჩვენ ახლა ექსტრაქციას შევუდგებით, ფროილაინ! - ეუბნებოდა იგი იდა იუნგმანს 

და თან ფერი მისდიოდა. 

ცივ ოფლად დაღვრილ, შიშით თვალებგაფართოებულ ჰანოს არც პროტესტის ძალა 

შესწევდა და არც გაქცევის თავი ჰქონდა. სკამზე სიკვდილმისჯილივით იჯდა და 

მისკენ მომავალ ექიმს უყურებდა. ექიმს ჭანგი ხალათის სახელოში ჩაემალა, 

გამელოტებულ შუბლზე შიშისგან თვითონაც ოფლის წვეთები ასხდა და ტუჩ-პირი 

ერთიანად მოღრეცოდა. როცა საზიზღარი პროცედურა დამთავრდებოდა, 



ფერწასული, აკანკალებული, თვალცრემლიანი და სახეშეშლილი ჰანო სისხლს 

ლურჯ თასში გადმოაფურთხებდა, ბატონი ბრეჰტი კი სადმე სავარძელში 

ჩაიკეცებოდა, რომ შუბლი შეემშრალებინა და გულის მოსაბრუნებლად წყალი 

დაელია. 

პატარა იოჰანს არწმუნებდნენ, ეს კაცი სიკეთეს გიშვრება და უფრო მწარე 

ტკივილისგან გიფარავსო, მაგრამ როცა ჰანო ბატონ ბრეჰტისგან მოგვრილ ტანჯვას 

მისივე წყალობით მონიჭებულ შესამჩნევ შვებას ადარებდა, პირველი მეორეს ისე 

სჯაბნიდა, რომ მიულენშტრასეზე ვიზიტები ყველა ამაო ტანჯვათა შორის ამაზრზენ 

ტანჯვად მიაჩნდა. სიბრძნის კბილების მოლოდინში, რომლებიც, ვინ იცის, როდის 

ამოუვიდოდა, ოთხი საძირე კბილი, თეთრი, ლამაზი, ჯერ სრულიად ჯანსაღი 

კბილიც უნდა ამოეღოთ და ბავშვის ძალის დაზოგვის მიზნით ეს ამბავი ოთხ კვირას 

გააჭიანურეს. ღმერთო, როგორ გაგრძელდა ეს დრო! რა მძიმე იყო ეს გაჭიანურებული 

წამება! გადატანილი ტანჯვა-ვაება ჯერ არც მიყუჩებოდა, რომ ბავშვს უკვე მომავალი 

ტანჯვის შიში იპყრობდა. ჰანო ამ ამბავმა ძალზე გაასავათა და როცა უკანასკნელი 

კბილი ამოუღეს, ძალაგამოცლილი რვა დღის განმავლობაში ლოგინიდან აღარ 

წამომდგარა. 

კბილების ტკივილი ჰანოს მარტო გუნებას კი არ უწამლავდა, მის ცალკეულ 

ორგანოზეც ახდენდა მავნე გავლენას. ღეჭვა რომ უჭირდა, საჭმელსაც კარგად ვერ 

ინელებდა, გასტრიტის შეტევები ეწყებოდა, რაც თავის მხრივ გულის ცემას 

უჩქარებდა ან უნელებდა და თავბრუსხვევასაც იწვევდა ხოლმე. ყველაფერ ამასთან 

ჰანოს არც დოქტორ გრაბოვის მიერ pavor nocturnus-ად მონათლული შეტევები 

უქრებოდა, პირიქით, თითქმის არც ერთი ღამე არ გათენდებოდა ისე, რომ პატარა 

იოჰანი ერთი-ორჯერ მაინც არ წამომხტარიყო ლოგინიდან. ხელებგაწვდილი, 

ძრწოლაატანილი ბავშვი შველასა და შეწყალებას ივედრებოდა, თითქოს ცეცხლში 

იწვოდა, თითქოს ვიღაც ახრჩობდა, თითქოს რაღაც ენით აუწერელი საშინელება 

ემართებოდა. დილას აღარაფერი ახსოვდა. დოქტორი გრაბოვი ცდილობდა ბავშვი 

მოცვის ნაყენით განეკურნა, მაგრამ ეს წამალი ჰანოს არაფერს შველოდა. 

ამდენ სატკივარს არ შეიძლებოდა ჰანოს სულში ცხოვრებისეული სიბრძნე 

ნაადრევად არ გაეღვიძებინა და თუკი ეს გონიერება მისი თანდაყოლილი კარგი 

გემოვნების წყალობით ხშირად არ მჟღავნდებოდა, ხანდახან სხვებთან 

უპირატესობის შეგრძნების სახით მაინც იჩენდა ხოლმე თავს. 

- როგორ ხარ, ჰანო? - შეეკითხებოდნენ ხოლმე ახლობლები, ბებია ან 

ბრაიტენშტრასელი ქალბატონი ბუდენბროკები. 

პასუხად ჰანოს მხოლოდ ძლივს შესამჩნევი ღიმილი შეურხევდა ტუჩებს და 

მეზღვაურის ფართო საყელოდაფენილ მხრებს ოდნავ აიჩეჩავდა. 

- გიყვარს სკოლაში სიარული? 



- არა, - მშვიდად და გულახდილად პასუხობდა ჰანო. მისი აზრით, სხვა უფრო 

სერიოზულ მოვლენებთან შედარებით, ასეთ რამეზე ტყუილის თქმა თავის 

შეწუხებად არ ღირდა. 

- არა? ოო! ხომ უნდა ისწავლო: წერა, არითმეტიკა, კითხვა... 

- და ასე შემდეგ, - უმატებდა პატარა იოჰანი. 

დიახ, ჰანოს ძველებურ, ყოფილ სამონასტრო სკოლაში სიარული არ უყვარდა. 

სკოლას ჯვრისებური დერეფნები და გოთურთაღებიანი საკლასო ოთახები ჰქონდა. 

ჰანო ავადმყოფობის გამო სკოლას ხშირად აცდენდა, გაკვეთილებს ისედაც 

უყურადღებოდ უსმენდა, რომელიმე ჰარმონიულ ბგერათშეთანხმებაზე ფიქრობდა, 

ან მისი აზრი და გონება დედისა და ბატონი პფიულის შესრულებულ რომელიმე 

პიესის ამოუცნობ მშვენიერებას დასტრიალებდა. რა თქმა უნდა, ამ ფიქრებით 

მეცნიერებაში შორს ვერ წავიდოდა. ჰანოს დაბალ კლასებში უმცროსი 

მასწავლებლები და სემინარისტები ასწავლიდნენ. ბავშვი გრძნობდა, რომ ისინი 

საზოგადოების დაბალ ფენას ეკუთვნოდნენ. იგი მათ სულიერ და გონებრივ 

შეზღუდულობასაც კარგად ამჩნევდა და ფიზიკურ სიბინძურესაც. ამიტომაც 

მასწავლებელთა მიმართ სასჯელის შიშის გარდა იდუმალი უპატივცემლობის 

გრძნობა ეღვიძებოდა ხოლმე. ბატონი ტიტგე, მათემატიკის მასწავლებელი, გაქონილ 

შავ სერთუკში გამოწყობილი კაცი, ამ სკოლაში ჯერ კიდევ განსვენებული მარცელუს 

შტენგელის დროიდან მსახურობდა. იგი ელამ თვალებს გემის ილუმინატორებივით 

სქელი და დიდი სათვალის შუშებში მალავდა. ბატონი ტიტგე პატარა იოჰანს ყოველ 

გაკვეთილზე ახსენებდა, მამამისი არითმეტიკაში რა დიდ ნიჭს იჩენდა. ამ დროს 

ბატონ ტიტგეს ხველა აუტყდებოდა და ნახველს პირდაპირ კათედრის წინ, იატაკზე 

იღებდა ხოლმე. 

ჰანო თავის პატარა თანაკლასელებთან არ ამხანაგობდა. პირველი დღეებიდანვე 

მხოლოდ ერთ ბიჭს დაუახლოვდა და მასთან გააჩაღა დიდი მეგობრობა. ეს იყო 

არისტოკრატიული ჩამომავლობის ბიჭი, სავსებით ხელმიშვებული, ვინმე გრაფი 

მოლნი, სახელად კაი. 

გრაფი მოლნი ჰანოს ტანის ბიჭი იყო, მაგრამ ჰანოსავით დანიურ მეზღვაურის 

კოსტიუმში როდი იყო გამოწყობილი, ღარიბული, გაურკვეველი ფერის ტანსაცმელი 

ეცვა, ხალათზე ღილი ყოველთვის აკლდა, შარვალი კი საჯდომზე დაკერებული 

ჰქონდა. დამოკლებული სახელოებიდან მიწისა და მტვრისგან მუდამ გათითხნილი, 

ნაცრისფრად ქცეული, მაგრამ არაჩვეულებრივად ნატიფი, გრძელთითებიანი, 

წაწვეტებულფრჩხილებიანი წვრილი ხელები მოუჩანდა. ჩამოქნილ ხელებს ასეთივე 

კოხტა თავი ეხამებოდა. მოუვლელი, მუდამ დაუვარცხნელი თავის მოყვანილობაში 

ბუნებისგან მომადლებული წმინდა და კეთილშობილური ჯიშის ხაზები მაინც 

მჟღავნდებოდა. შუაზე დაუდევრად გაყოფილი, მოწითალო ქერა თმა ალებასტრივით 

თეთრ შუბლზე გადაევარცხნა. შუბლის ქვემოთ კი ჭკვიანური და გამსჭვალავი ღია 



ცისფერი თვალები უბრწყინავდა. გრაფ მოლნს ოდნავ ღაწვმაღალი სახე ჰქონდა, 

ნაზნესტოებიან, ოდნავ კეხიან ცხვირს და ბაგეაბზეკილ ტუჩ-პირს კი ახლავე 

ემჩნეოდა დამახასიათებელი შტრიხები. 

ჰანო ბუდენბროკს პატარა გრაფისთვის ჯერ კიდევ სკოლაში შემოსვლამდე ერთი-

ორჯერ მოეკრა თვალი, როცა იდასთან ერთად ქალაქის ჩრდილოეთ კარიბჭეს 

გადაღმა დასეირნობდა ხოლმე. სწორედ იქ, პირველი სოფლის შორიახლო, ერთი კარ-

მიდამო იყო შემორაგვული, პაწაწინა, თითქმის უფასური ადგილი, რომელსაც 

სახელიც კი არ ერქვა. ეზოში ნეხვის გროვას, ქათმებს, საძაღლესა და ღარიბულ, ქოხის 

მსგავს სახლს დაინახავდით. სახლს მეტისმეტად დაქანებული წითელი სახურავი 

ჰქონდა. ეს გახლდათ ბატონების სახლი, აქ ცხოვრობდა კაის მამა, გრაფი ებერჰარდ 

მოლნი. 

გრაფი უკარება კაცი იყო, ხალხს იშვიათად ენახვებოდა, ქათმებისა და ძაღლების 

მოშენებითა და მებოსტნეობით გართული თავისი პატარა კარ-მიდამოდან ფეხს არ 

იცვლიდა. ამ წარმოსადეგ კაცს ფეხებზე მუდამ ბოტფორდები ეცვა, მწვანე ჯუბა 

ემოსა, თავი გამელოტებული ჰქონდა, ზღაპრული გოლიათივით წვერმოშვებული 

დადიოდა და მათრახს ხელიდან არ იშორებდა, თუმცა არც ერთი ცხენი არ ჰყავდა. 

გადმოფანჩულ წარბს ქვემოთ მონოკლი ჰქონდა მიწებებული. მამა-შვილს გარდა ამ 

ქვეყანაზე არც ერთი გრაფი მოლნი აღარ მოიძებნებოდა. ოდესღაც მდიდარი, ძლიერი 

და მედიდური ოჯახის ნაშიერნი თანდათან დაკნინებულიყვნენ და 

გადაშენებულიყვნენ. ამქვეყნად მხოლოდ პატარა კაის ერთადერთი მამიდაღა 

დაბოგინებდა და გრაფ მოლნს მისგანაც შორს ეჭირა თავი, დას წერილებსაც კი არ 

სწერდა. გრაფინია რაღაც უცნაური ფსევდონიმით საოჯახო ჟურნალებში რომანებს 

აქვეყნებდა. გრაფ ებერჰარდზე ამბობდნენ, ქალაქის კარიბჭესთან დასახლებულს 

ჭიშკარზე დიდხანს აბრა ჰქონდა გამოკიდებული, არამკითხე მოამბეებისთვის, 

მოიჯარადრეებისა და მათხოვრებისთვის თავი რომ აერიდებინაო. აბრაზე ეწერა: „აქ 

ცხოვრობს მარტოხელა გრაფი მოლნი, არაფერი სჭირდება, არაფერს ყიდულობს და 

გასასაჩუქრებელიც არაფერი გააჩნია“. ბოლოს, როცა ამ წარწერას თავისი საქმე 

გაუკეთებია და გრაფს აღარავინ აწუხებდა, აბრაც მოუხსნია. 

გრაფინია მშობიარობას გადაჰყოლია, ოჯახს ახლა ვიღაც ხანში შესული დედაკაცი 

უძღვებოდა და ქათმებსა და ძაღლებში გარეული პატარა კაი ობოლი ცხოველივით 

ველურად იზრდებოდა. ჰანო ბუდენბროკმა სწორედ აქ, შორიდან, დიდი რიდით 

შეავლო პირველად თვალი პატარა გრაფს, პატარა კაი კომბოსტოს კვლებში 

ბაჭიასავით დახტოდა, ლეკვებს ეძიძგილავებოდა და მალაყებით ქათმებს 

აფრთხობდა. 

სკოლაში ჰანო კვლავ გადაეყარა თავის ნაცნობს. თავიდან პატარა გრაფის 

გატყიურებული გარეგნობა კიდეც აკრთობდა, მაგრამ დიდხანს არ გაუვლია, რომ 

ჰანო შეუმცდარი ინსტინქტით პატარა გრაფის ულაზათო სამოსელს ყურადღებას 



აღარ აქცევდა და მისი ქათქათა შუბლის, პატარა პირისა და გრძლად გაჭრილი 

ცისფერი თვალების ჭვრეტით ტკბებოდა. ეს თვალები თითქოს გაბრაზებით 

უყურებდნენ ამ წუთისოფელს. ჰანოს პატარა გრაფისადმი დიდი სიმპათია გაეღვიძა, 

თუმცა მაინც არასოდეს ეყოფოდა გამბედაობა, ბიჭს პირველი დამეგობრებოდა. კაის 

რომ მოურიდებელი ინიციატივა არ გამოეჩინა, ისინი ერთმანეთისთვის, ალბათ, 

სამუდამოდ უცხონი დარჩებოდნენ. დიახ, კაი ისეთი გატაცებით მიილტვოდა მისკენ, 

რომ პატარა იოჰანი თავიდან შეშინდა კიდეც. ეს პატარა, ხელმიშვებული ბიჭი 

ელეგანტურად ჩაცმული ჰანოს გულის მონადირებას ისეთი მგზნებარებით, ისეთი 

მამაკაცური ჟინით ცდილობდა, რომ წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლებელი იყო! კაი 

ჰანოს სწავლაში ვერაფერს დაეხმარებოდა, რადგან მის მოუთვინიერებელ და 

თავისუფალ გონებას გამრავლების ტაბულა ისევე ეუცხოებოდა, როგორც პატარა 

ბუდენბროკის მეოცნებე ბუნებას. სამაგიეროდ კაის, რაც კი გააჩნდა, ჰანოსთვის არ 

ენანებოდა: მეგობარს შუშის ბურთულები, ჩიკორი და ტარმოღუნული პატარა 

თუნუქის რევოლვერიც კი აჩუქა, თუმცა ამ რევოლვერზე უკეთესი არაფერი გააჩნდა. 

შესვენებაზე კაი ჰანოსთან ხელიხელჩაკიდებული დადიოდა, თავისი სახლის, 

ლეკვებისა და ქათმების ამბებს უყვებოდა. შუადღეზე ჰანოს ბუტერბროდებიანი 

პარკით ხელში იდა იუნგმანი ელოდებოდა და სკოლიდან პირდაპირ სასეირნოდ 

მიჰყავდა, მაგრამ კაი ამხანაგს მაინც არ შორდებოდა - სანამდეც შეეძლო, მიაცილებდა 

ხოლმე. ასეთი გასეირნების დროს გაიგო კაიმ, რომ პატარა ბუდენბროკს შინ ჰანოს 

ეძახდნენ და მას შემდეგ ისიც თავის ამხანაგს ამ საალერსო სახელით მიმართავდა. 

ერთ დღეს კაიმ დაიჟინა, ჰანო სასეირნოდ წისქვილის მიწაყრილის მაგიერ მამაჩემის 

მამულში წამოვიდესო. უნდოდა მეგობრისთვის ახალშობილი ზღვის გოჭები 

ენახვებინა. ფროილაინ იუნგმანი როგორც იყო დაჰყვა ბიჭების სურვილს და ჰანო 

გრაფის კარ-მიდამოსკენ წაიყვანა. ჰანომ და იდა იუნგმანმა ნეხვის გროვა, ბოსტანი, 

ძაღლები, ქათმები და გოჭები მოინახულეს და ბოლოს ზედ მიწის პირას გაშენებულ 

სახლშიც შევიდნენ. წაგრძელებულ ოთახში გრაფი ებერჰარდი, ჯიუტი განდეგილის 

ნამდვილი განსახიერება, მასიურ, გაურანდავ მაგიდას მისჯდომოდა და წიგნს 

კითხულობდა. მან სტუმრებს საკმაოდ უხეშად ჰკითხა მოსვლის მიზეზი. 

იდა იუნგმანს ამიერიდან იქით პირს ვეღარავინ აქნევინებდა. იდა ჯიუტად ადგა 

თავისას, თუ ამხანაგებს ერთად ყოფნა უნდოდათ, ისევ სჯობდა, კაი ჰანოსთან 

მოსულიყო. ასე შემოდგა ფეხი პატარა გრაფმა თავისი მეგობრის დიდებულ სახლში. 

პატარა გრაფი გაოცებული ჩანდა, მაგრამ რიდის ნიშანწყალიც არ ემჩნეოდა. იმ 

დღიდან კაი ჰანოსთან სულ უფრო და უფრო ხშირად დადიოდა, მხოლოდ ზამთარში 

დიდი თოვლი თუ შეუშლიდა ხელს ნასადილევს გრძელი გზა ხელმეორედ გაევლო 

და ორიოდე საათი ჰანო ბუდენბროკთან გაეტარებინა. 

ბიჭები მესამე სართულზე, ვრცელ საბავშვო ოთახში ისხდნენ და საშინაო 

დავალებებს ასრულებდნენ. დავალებად გრძელი ამოცანები ჰქონდათ მიცემული. 

ასპიდის დაფას ორივე მხარეზე შეკრება-გამოკლებით, გაყოფა-გამრავლებით რომ 





გათავისუფლებული იოზეფუსი თავის სამფლობელოში დაბრუნდებოდა, ტახტზე 

ავიდოდა და კაისა და ჰანოს უმაღლეს წყალობას მიუბოძებდა. 

სენატორი ბუდენბროკი საბავშვო ოთახთან ჩავლისას ხშირად ხედავდა მეგობრებს 

ერთად, მაგრამ საწინააღმდეგო არაფერი ჰქონდა, ადვილი შესამჩნევი იყო, რომ 

ბავშვები ერთმანეთზე დადებით გავლენას ახდენდნენ. ჰანო კაის მეტ სინაზეს, 

თვინიერებასა და კეთილშობილურ ჩვევებს მატებდა. კაის თავისი მეგობარი ნაზად 

უყვარდა, ჰანოს ქათქათა ხელებს შეხაროდა და მისი ხათრით ფროილაინ იუნგმანს 

ანებებდა, ჯაგრისითა და საპნით მისთვისაც გაეხეხა ხელები. თუკი ჰანოს პატარა 

გრაფის ხალისი და სილაღე გადაედებოდა, ამას რაღა სჯობდა. სენატორი 

ბუდენბროკი თავის თავს არ უმალავდა, რომ მუდამ ქალის მზრუნველობით 

გასათუთებულ ჰანოს მამაკაცური ძალა და ნება ვერ გაეღვიძებოდა. 

კეთილი იდა იუნგმანი ოცდაათ წელზე მეტი იყო ბუდენბროკებს ემსახურებოდა და 

მის ერთგულებასა და თავდადებას ოქროთიც ვერ აწონიდა კაცი. იდამ ჯერ 

ბუდენბროკების ერთ თაობას გადააგო თავი, ჰანოს კი მართლა ხელისგულზე 

დაატარებდა, სინაზესა და ზრუნვას არ აკლებდა, თავს დაჰკანკალებდა, აღმერთებდა, 

ისე გულუბრყვილოდ და შეურყევლად სწამდა, ამ ქვეყანაზე ჰანოს სრულიად 

გამორჩეული და უპირატესი ადგილი ეკუთვნისო, რომ ხშირად ამ აზრს აბსურდამდე 

მიჰყავდა. ჰანოს გულისთვის საოცარ, ხანდახან უხერხულ მოურიდებლობასაც კი 

იჩენდა, ხშირად საშაქარლამოში ტკბილეულის საყიდლად რომ შევიდოდა, ხელს 

სავსებით დაუმორცხვებლად ჩაყოფდა დახლზე გამოდგმულ თასებში, ჰანოს რაიმე 

პირის ჩასატკბარუნებელს მიაჩეჩებდა და ფულსაც არ გადაიხდიდა: მისი აზრით, 

მედუქნეს მადლობა აქეთ უნდა ეთქვა. ხალხით შემოჯარულ ვიტრინასთან იდა 

თავის პრუსიულ დიალექტზე თავაზიანად, მაგრამ მტკიცედ მოითხოვდა, ყველას 

მისი გაზრდილისთვის დაეთმო გზა. დიახ, იდას თვალში ჰანო რაღაც 

განსაკუთრებული არსება იყო, იდა არც ერთ ბავშვს ჰანოს მიკარების ღირსადაც კი არ 

თვლიდა. რაც შეეხება პატარა კაის, აქ ბავშვების სიყვარული იდას შთაგონებაზე 

ძლიერი აღმოჩნდა, თანაც მამზელს კაის გვარიშვილობაც ხიბლავდა, მაგრამ თუკი 

წისქვილის მიწაყრილზე მერხზე ჩამომჯდარ იდასა და ჰანოს სხვა ბავშვები და მათი 

გადიები მიუახლოვდებოდნენ, ფროილაინ იუნგმანი თითქმის მაშინვე 

წამოდგებოდა, ხან საქმეს, ხან ორპირ ქარს მოიმიზეზებდა და იქაურობას 

გაეცლებოდა ხოლმე. ჰანოს კი ჩააგონებდა, შენ გარდა ყველა შენი ტოლი 

სურავანდითა და ათასგვარი უბედურებით არის დაჭირიანებულიო. ასეთი 

შეგონებანი ჰანოს ისედაც უნდო და უკარება ბუნებას ზიანს თუ მიაყენებდა, თორემ 

სასარგებლოს ვერაფერს შემატებდა. 

სენატორ ბუდენბროკის ყურამდე ამგვარი წვრილმანები არ აღწევდა, მაგრამ ერთ 

რამეს კი ხედავდა: მისი ვაჟიშვილი თავისი ბუნებითა და გარეგანი გავლენის 

წყალობით სასურველი გზით არ ვითარდებოდა. ნეტავ შესძლებოდა, ბავშვი თვითონ 

აღეზარდა, დღედაღამ მის სულში ეფათურებინა ხელი! მაგრამ სენატორს ამისთვის 



არ ეცალა. იგი გულისტკივილით ამჩნევდა, როგორ ეყრებოდა წყალში ბავშვის 

აღზრდის შემთხვევითი ცდები. ამით მამასა და შვილს შორის უფსკრული მხოლოდ 

ღრმავდებოდა. თომასს თვალწინ უტრიალებდა ბავშვობიდან გონებაში ჩაბეჭდილი 

ბაბუამისის ხატება. სწორედ ისეთი უნდოდა გაეხადა თავისი ვაჟიშვილი - 

გონებამახვილი, მხიარული, სადა, იუმორის გრძნობით აღსავსე და ძლიერი... ნუთუ 

არ შეიძლებოდა ჰანო ასეთი ყოფილიყო? არა? მერედა, რატომ? ნეტავ მუსიკის 

დაძლევა და განდევნა მაინც შესძლებოდა საკუთარი ოჯახიდან! მუსიკა უხშობდა 

ყმაწვილს პრაქტიკული ცხოვრების გზას, იგი არც ჰანოს ჯანმრთელობისთვის იყო 

სასიკეთო და უკანასკნელ სულიერ ძალასაც ართმევდა! მისი მეოცნებე ბუნება 

ზოგჯერ შეურაცხადობას ხომ არ ესაზღვრებოდა? 

ერთ ნაშუადღევს, სადილობის წინ, ჰანო მარტო ჩამოვიდა მეორე სართულზე. 

ბუდენბროკები სადილს ოთხზე მიირთმევდნენ. ჰანო ცოტა ხანს როიალს უჯდა, მერე 

კი სასტუმრო ოთახში მოიკალათა უსაქმოდ, მხარ-თეძოზე წამოწოლილი 

ყელსახვევის ნასკვს აწვალებდა და ოთახს უმიზნოდ ათვალიერებდა. ჰანომ მზერა 

დედამისის კაკლის ხის კოპწია საწერ მაგიდაზე შეაჩერა. მაგიდაზე გადახსნილი 

ტყავის პორტფელი იდო და საოჯახო დოკუმენტები მოჩანდა. ჰანო იდაყვზე 

წამოიწია და ცოტა ხანს ქაღალდებს შორიდან აკვირდებოდა. ეჭვი არ იყო, მამას 

მეორე საუზმის შემდეგ შიგ რაღაც ჩაეწერა, ოჯახის მატიანე სენატორს, ალბათ, კიდევ 

სჭირდებოდა და იმიტომ აღარ შეენახა. ზოგი დოკუმენტი პორტფელში იდო, 

დანარჩენი ფურცლები მამას გვერდზე გადაეწყო და ზედ მძიმე ფოლადის სახაზავი 

დაედო, ოქროთი მოვარაყებული ნაირ-ნაირფურცლებიანი დიდი დავთარი კი 

გადაშლილი დაეტოვებინა. 

ჰანო შეზლონგიდან ზლაზვნით ჩამოცოცდა და საწერ მაგიდას მიაშურა. დავთარი იმ 

ადგილზე იყო გადაშლილი, სადაც ჰანოს წინაპრებისა და მამამისის ხელით, 

ბუდენბროკების მთელი საგვარეულო სქემა ფრჩხილებში ჩასმული მნიშვნელოვანი 

თარიღებით იყო მოცემული. ჰანომ სავარძელზე ჩაიმუხლა, დატალღული ღია 

წაბლისფერი თმით შემოსილი თავი ხელზე დააყრდნო და ხელნაწერს გვერდიდან 

შეაცქერდა. ჰანო დოკუმენტებს ოდნავ კრიტიკულად, ოდნავ ზიზღნარევი, 

სერიოზული გულგრილობით უყურებდა და ცალ ხელში დედის აბანოზის ხის 

მოოქრულ კალმისტარს ათამაშებდა. თვალები მამაკაცებისა და ქალების სახელებზე 

გადარბოდნენ. ეს სახელები ერთმანეთის ქვეშ ან ერთმანეთის გვერდით ეწერა. ზოგი 

ძველებური ღვლარჭნილი ხელით იყო დაწერილი, ასოები ზოგან უფერული ჩანდა, 

ზოგან კი შავი მელნით მაგრად დაედღაბნათ. ოქროს ქვიშის ნამცეცები ნაწერს კიდევ 

შერჩენოდა. ჰანომ ბოლოს მამის გაკრული ხელი იცნო, მშობლების სახელების ქვეშ 

მისი საკუთარი სახელები ეწერა: „იუსტუს, იოჰან, კასპარ, დაბად. 1861 წლის 15 

აპრილს“. ამან კი გაართო ჰანო, ოდნავ წამოიმართა, სახაზავსა და კალმისტარს ხელი 

განურჩევლად წაატანა, სახაზავი თავისი სახელის ქვეშ დადო, მთელ გენეალოგიურ 

შტოს ერთხელ კიდევ მოავლო თვალი და დინჯად, დაუფიქრებლად, მექანიკურად, 

ნახევრად ოცნებაში წასულმა მთელ ფურცელზე ლამაზი, ორმაგი, სუფთა ხაზი 



გაავლო, ზედა ხაზი ქვედაზე ოდნავ მსხვილი გააკეთა, ზუსტად ისე, როგორც 

არითმეტიკის რვეულში იყო დახაზული... შემდეგ თავი გვერდზე გადაიგდო, თავისი 

ნახელავი გამომცდელად შეათვალიერა და მაგიდას მოშორდა. 

ნასადილევს სენატორმა ჰანოს მოუხმო და წარბშეჭმუხნილი შეეკითხა: 

- ეს რა არის? ეს საიდან გაჩნდა? შენ გახაზე? 

ჰანო ერთ წუთს დაფიქრდა კიდეც, მართლა ჩემი გახაზულია თუ არაო და შემდეგ 

საცოდავად, შეშინებულმა ამოთქვა: 

- დიახ. 

- ეს რას ნიშნავს? რამ მოგიარა? მიპასუხე, ეს სისულელე რამ ჩაგადენინა?! - დაუყვირა 

შვილს სენატორმა და დაგრაგნილი რვეული ლოყაზე მსუბუქად გაუტყლაშუნა. 

პატარა იოჰანმა ხელი ლოყაზე მოისვა, უკან დაიხია და ენის ბორძიკით თქვა: 

- მე მეგონა... მე მეგონა... შემდეგ აღარაფერი იქნებოდა... 

 

 

მერვე თავი 

ხუთშაბათობით შპალერებიდან მშვიდად მოღიმარი ღმერთებით გარშემორტყმულ 

ოჯახს სუფრაზე დიდი ხანი არ იყო ერთი ახალი სერიოზული სალაპარაკო 

გასჩენოდა. ამ საგანზე საუბრისას ბრაიტენშტრასელი ქალბატონი ბუდენბროკები 

გულგრილ სახეს იღებდნენ, ფრაუ პერმანედერს კი გამოხედვასა და ხელის 

მოძრაობაში ეტყობოდა დიდი შეშფოთება - ბრაზით ანთებული, აღელვებული თავს 

უკან გადაიგდებდა, ორივე ხელს წინ გაიწვდიდა ან ცისკენ აღაპყრობდა და ამ ამბავზე 

გულწრფელი აღშფოთებით ლაპარაკობდა. ცალკეული შემთხვევიდან, საერთოდ, 

ცუდ ადამიანებს გადასწვდებოდა და სიბრაზეში მისთვის დამახასიათებელი 

ხორხისმიერი ხმით დაფდაფების ძახილივით, ნახევრად გაურკვევლად, მოკლე-

მოკლედ ისროდა: „მტირალა ტრიშკე! გრიუნლიჰი! პერმანედერი!“ ფრაუ 

პერმანედერს სიტყვას ხანდახან ნერვიული, კუჭის სნეულებით გამოწვეული მშრალი 

ხველება აწყვეტინებდა. საქმე ის იყო, რომ ამ სახელებს ახალი სახელი შემატებოდა და 

ფრაუ პერმანედერი აუწერელი ზიზღითა და სიძულვილით სიტყვა „პროკურორს“ 

წამოიძახებდა ხოლმე. 

როცა დარბაზში მუშტებმოკუმშული, ვიწრო ულვაშებს ქვემოთ ტუჩამრეზილი, 

ფრაკში გამოწყობილი დირექტორი ჰუგო ვაინშენკი რწევა-რწევით, ჩვეულებისამებრ 

დაგვიანებით შემოვიდოდა, ლაპარაკი წყდებოდა და სუფრაზე უხერხული, სულის 

შემხუთველი სიჩუმე ისადგურებდა, სანამ სენატორი ყველას არ დაიხსნიდა და 



ძალდაუტანებლად, თითქოს საქმე ჩვეულებრივ ოპერაციას ეხებაო, დირექტორს 

რაიმეს არ შეეკითხებოდა. ჰუგო ვაინშენკი პასუხობდა, საქმე კარგად მიდის, 

ჩინებულად, სხვანაირად აბა, როგორ შეიძლებაო და საუბარს უდარდელად სხვა 

საგანზე გადაიტანდა. ჰუგო ვაინშენკი ახლა უფრო ატაცებულ გუნებაზე იყო, ვიდრე 

ოდესმე, თვალებს მოურიდებლად აცეცებდა და თუმცა პასუხს არავინ აძლევდა, 

მაინც კითხულობდა, გერდა ბუდენბროკის ვიოლინო როგორ ბრძანდებაო. საერთოდ, 

გაუთავებლად და მხიარულად ლაყბობდა, არასასიამოვნო მხოლოდ ის იყო, რომ 

ამჩატებული დირექტორი სიტყვას ვერ ზომავდა და საკმაოდ უწმაწურ ამბებს 

ყვებოდა. ერთხელ ასეთ ანეკდოტსაც მოჰყვა: მუცლის ქარებით დაავადებული გადია 

ბავშვსაც აჭირიანებდაო. დირექტორი, თავის ჭკუით, ვითომ სასაცილოდ ბაძავდა 

შინაურ ექიმს და იძახდა: ეს ვინ ააყროლა აქაურობაო. ბატონი დირექტორი გვიან თუ 

მოეგებოდა გონს, ან სულაც ვერ შენიშნავდა, როგორ წითლდებოდა მისი ცოლი. 

კონსულის მეუღლე, თომასი და გერდა გაუნძრევლად ისხდნენ, ქალბატონი 

ბუდენბროკები ერთმანეთისკენ სუსხიან მზერას გააპარებდნენ და ასე განსაჯეთ, 

სუფრის ბოლოში მჯდარი რიკჰენ ზევერინიც კი შეურაცხყოფილ სახეს იღებდა. 

მხოლოდ მოხუცი კონსული კროგერი თუ წაიფრუტუნებდა ხოლმე. 

რა დამართნოდა დირექტორ ვაინშენკს? ეს სერიოზული, საქმიანი, კერკეტი და 

გაუთლელი, მაგრამ თავის სამუშაოზე გადაგებული კაცი თურმე ყალბ საქმეებსაც 

ატრიალებდა და არცთუ იშვიათად. დიახ, მას ბრალად ედებოდა ისეთი მანევრების 

ჩატარება, რაც საეჭვო კი არა, უფრო მეტიც, ბინძურ და დანაშაულებრივ საქმედ 

ითვლებოდა. დირექტორ ვაინშენკის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი იყო 

აღძრული და არც არავინ იცოდა, სასამართლო როგორ განაჩენს გამოიტანდა. რა 

ბრალდებას უყენებდნენ მას? - სხვადასხვა ადგილას ხანძრის შემთხვევები ყოფილა, 

რაც სადაზღვევო ხელშეკრულებით ვაინშენკის საზოგადოებას გვარიანი თანხა უნდა 

დასჯდომოდა. დირექტორ ვაინშენკს თავისი აგენტების წყალობით უბედური 

შემთხვევები სწრაფად შეუტყვია და შეგნებულად, მოტყუების მიზნით სადაზღვევო 

ხელშეკრულებანი და მასთან მთელი ზარალიც სხვა საზოგადოებისთვის შეუჩეჩებია. 

ახლა კი საქმე პროკურორის ხელში იყო მოხვედრილი, პროკურორ დოქტორ მორიც 

ჰაგენშტრომის ხელში. 

- თომას, - უთხრა ერთხელ თომასს შვილთან მარტო დარჩენილმა კონსულის 

მეუღლემ, - არაფერი მესმის... არ ვიცი, ამ საქმეს როგორ მოვეკიდო! 

თომასმა უპასუხა: 

- დიახ, ჩემო საყვარელო დედიკო... აბა, მე რა უნდა გითხრა? ყველაფერი რიგზეა-

მეთქი რომ ვთქვა, არ შემიძლია, მაგრამ ვაინშენკი რომ ისეთი დამნაშავე იყოს, 

როგორც ზოგიერთს სურს, ესეც მეეჭვება. თანამედროვე სტილის საქმიან ცხოვრებაში 

არსებობს ისეთი რამ, რასაც usance-ს უწოდებენ. Usance არის ერთგვარი მანევრი, 

არცთუ სრულიად უმწიკვლო, დაწერილ კანონებს სავსებით არც ემორჩილება და 



ერთი შეხედვით უსინდისობადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ საქმიან 

სამყაროში რაღაც უსიტყვო შეთანხმების წყალობით usance სავსებით მიღებული რამ 

არის. მიჯნის გავლება usance-სა და დანაშაულს შორის ძალიან ძნელია... თუმცა 

სულერთია... თუკი ვაინშენკმა ასეთი რამ ჩაიდინა, მაინც არა მგონია, თავის 

კოლეგებზე მეტი დაეშავებინოს, რომლებმაც ამ საქმიდან სრულიად დაუსჯელად 

დაიძვრინეს თავი. მაგრამ პროცესიდან კარგს მაინც არაფერს მოველი. სადმე დიდ 

ქალაქში შეიძლებოდა ვაინშენკი გაემართლებინათ, მაგრამ აქ, სადაც ყველაფერი 

ჯგუფური და პირადი მოტივებიდან გამომდინარეობს, გამართლებაზე ფიქრიც კი 

ზედმეტია. სჯობდა, ვაინშენკი კარგად დაფიქრებულიყო, სანამ დამცველს აირჩევდა. 

ჩვენს ქალაქში ერთი ხეირიანი ვექილი არ მეგულება, ერთი გონიერი, საზრიანი და 

ორატორული ნიჭით დაჯილდოებული კაცი არ გვყავს, რომელიც ბეწვის ხიდზე 

გაივლიდა და ამ დახლართულ საქმეში მაინც თავისას გაიტანდა, მაგრამ, 

სამაგიეროდ, ჩვენი ბატონი იურისტები ერთმანეთს მტკიცედ უდგანან მხარში, 

ერთმანეთთან საერთო ინტერესებით, სადილებით, ნათესაობითაც კი არიან 

დაკავშირებული და ერთმანეთს ანგარიშს უწევენ. ჩემი აზრით, ჭკვიანური იქნებოდა, 

ვაინშენკს აქაური ვექილი აეყვანა. იმან კი რა ქნა? საჭიროდ ცნო - დიახ, ვიმეორებ, 

საჭიროდ ცნო - და ბოლოს და ბოლოს ეს მისი სინდისის სასარგებლოდ ლაპარაკობს - 

დამცველი ბერლინიდან გამოეწერა, დოქტორი ბრესლაუერი, ნამდვილი ეშმაკის 

ფეხი, გამოქექილი ოქროპირი და სასამართლო კოდექსების დიდი მცოდნე. მასზე 

ამბობენ, ციხიდან ბევრი ყალთაბანდი ბანკროტი დაუხსნიაო. დიდი ჰონორარის 

ხათრით იგი საქმეს ეშმაკურად წარმართავს, მაგრამ რა? აქედანვე ვიცი, ჩვენი 

პატივცემული იურისტები თავებს დაიხოცავენ და უცხო ვექილს თავისას არ 

გაატანინებენ. სასამართლოც დოქტორ ჰაგენშტრომის სიტყვას უფრო იღებს ყურად. 

მოწმეები რაღას იზამენ? რაც შეეხება ჩვენი დირექტორის თანამშრომლებს, არა 

მგონია, თავისი უფროსის გულისთვის თავი დასდონ. ის, რასაც ჩვენ, 

კეთილმოსურნეები და მე მგონია, თვითონაც, გარეგნულ უხეშობას ვეძახით, მას ბევრ 

მეგობარს ვერ შესძენდა. მოკლედ რომ ვთქვა, დედა, ამ საქმისგან კარგს არაფერს 

მოველი. უბედურებაში ჩავარდნილი ერიკა ხომ ცოდვა იქნება და ცოდვა, მაგრამ მე 

ტონი უფრო მებრალება. იცოდე, ტონი მართალია, რომ ამბობს, ჰაგენშტრომმა ამ 

საქმეს სიხარულით მოჰკიდა ხელიო. ეს საქმე ჩვენ ყველას გვეხება, მისი ცუდი 

დასასრულიც ყველას გაგვსვრის, რადგან ვაინშენკი ჩვენი ოჯახის წევრია და ჩვენს 

სუფრას უზის. მე, ჩემი მხრივ, განზე ვდგები. ვიცი, როგორც უნდა მოვიქცე. 

საზოგადოების თვალში ამ საქმეს ჩემთან არავითარი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს, 

სასამართლო პროცესსაც არ დავესწრები, თუმცა ბრესლაუერის მოსმენა კი 

მაინტერესებდა. ცილი რომ არ დამწამონ, საქმეზე ზეგავლენას ახდენდაო, საერთოდ, 

არაფერში არ ჩავერევი. მაგრამ ტონი რას იზამს? ვერც კი წარმომიდგენია, რა 

თავზარდამცემი იქნება მისთვის განაჩენი. ხმამაღლა კი აცხადებს პროტესტს 

ცილისწამებისა და შურიანი ინტრიგების წინააღმდეგ, მაგრამ ხმაში შიში უკრთის, 

შიში, ყველა იმ უბედურებათა შიში, რაც კი ოდესმე თავზე დასტყდომია, იმის შიში, 

რომ შეიძლება ეს უკანასკნელი იმედიც გამოეცალოს ხელიდან: ჩემმა ქალიშვილმა 



შეიძლება ღირსეული ოჯახური მდგომარეობა დაკარგოსო. აი, ნახავ, რაც უფრო 

მეტად შეიპყრობს ეჭვი, მით უფრო დაიჟინებს, ვაინშენკი უდანაშაულოაო. ვინ იცის, 

იქნებ მართლა უდანაშაულოა ეს კაცი! რატომ არ შეიძლება უდანაშაულო იყოს? 

ლოდინის მეტი არაფერი დაგვრჩენია, დედა. ვაინშენკს, ტონისა და ერიკას 

ტაქტიანად უნდა მოვეპყრათ, მაგრამ ვაი, რომ გული კარგს არაფერს მიგრძნობს!.. 

ასე მოახლოვდა შობის დღესასწაული. პატარა იოჰანს იდას ხელით დამზადებული 

მოსახევი კალენდრის წყალობით, რომლის ბოლო ფურცელზე ნაძვის ხე იყო 

დახატული, ამ დღის მოახლოება არ გამოჰპარვია და ახლა დიდებული წამის 

დადგომას გულის ფანცქალით ელოდა. 

შობის მახარობლები დღითი დღე მრავლდებოდნენ. ბებიასთან, სასადილო 

დარბაზში, ქრისტეშობის მარხვის პირველივე დღეებში დაკიდეს ბაბუა რუპრეჰტის 

ფერადი, კაცის სიმაღლე სურათი. ერთ დილას ჰანოს თავისი ლოგინის საფარი, 

პატარა ხალიჩა და მთელი ტანსაცმელი ხრაჭუნა, ფორტალი ოქროთი დახვდა 

მოფენილი, რამდენიმე დღის შემდეგ კი, ნაშუადღევს, სასტუმრო ოთახში, როცა მამა 

გაზეთით ხელში შეზლონგზე იყო წამოწოლილი და ჰანო სწორედ გეროკის „პალმის 

რტოებში“ ენდორელ კუდიან დედაბერზე დაწერილ ლექსს კითხულობდა, მოახლემ 

ბატონებს მოახსენა, „ვიღაც მოხუცი“ „პატარა ბიჭს“ კითხულობსო. ის „მოხუცი“ 

ყოველ წელს მოდიოდა, მაგრამ ჰანოსთვის მისი მოსვლა მაინც მოულოდნელი იყო 

ხოლმე. მოხუცი შინ შემოიპატიჟეს და ისიც ოთახში შემოფლატუნდა. მოსულს 

ფორტალი ოქროთი აციმციმებული, თოვლით დაფიფქული ქურქი უკუღმა ეცვა, 

ისეთივე ქუდი ეხურა, სახე შავად გაემურა, უზარმაზარ თეთრ წვერებში და 

არაბუნებრივად სქელ წარბებში სირმები უბრჭყვიალებდა. მან, შარშანდელივით, 

ბოხი ხმით განაცხადა, აი, ეს ტომარა, მარცხენა მხარზე რომ მკიდია, ვაშლებითა და 

ოქროს კაკლებითაა სავსე და კარგი, ღვთისმოსავი ბავშვებისთვის მომიტანია, ხოლო 

მარჯვენა მხარეს რომ როზგები მოჩანს, ცუდი ბავშვებისთვის არის განკუთვნილიო. 

ეს გახლდათ ბაბუა რუპრეჰტი. რა თქმა უნდა, ნამდვილი ბაბუა კი არა, ალბათ, 

სულაც მამას გადმობრუნებულ ქურქში გახვეული დალაქი ვენცელი იყო, მაგრამ 

თუკი ბაბუა რუპრეჰტი საერთოდ არსებობდა, ნამდვილად ეს უნდა ყოფილიყო. 

გულაჩუყებულმა ჰანომ წელსაც წარმოთქვა „მამაო ჩვენო“, მხოლოდ ერთხელ თუ 

ორჯერ ამოისლუკუნა ნერვიულად, თითქმის შეუგნებლად. ლოცვის წარმოთქმის 

შემდეგ ნება დართეს, კეთილი ბავშვებისთვის განკუთვნილ ხურჯინში ჩაეყო ხელი. 

მერე მოხუცი წავიდა, იმ ხურჯინის წაღება კი სულ დაავიწყდა. 

დაიწყო არდადეგები. მშვიდობით ჩაიარა იმ წამმაც, როცა მამამ ჰანოს ნიშნები 

წაიკითხა. მოწაფეებს ნიშნებს საშობაოდ აუცილებლად უწერდნენ ხოლმე. დიდი 

დარბაზი უკვე საიდუმლოდ იყო ჩაგმანული, სუფრაზე მარციპანი და მიხაკისფერი 

ნამცხვრები შემოჰქონდათ, ქალაქი შობას ზეიმობდა, თოვდა და ყინავდა. სუსხიან, 

კრიალა ჰაერში იტალიელი მეარღნეების მოსალხენი ან ნაღვლიანი მელოდიები 



იღვრებოდა. ხავერდის ჯუბებში გამოწყობილი შავწვერულვაშიანი იტალიელი 

მეარღნეები ამ მხარეში სადღესასწაულოდ ჩამოსულიყვნენ. ვიტრინები საშობაო 

ხორაგითა და საქონლით იყო გაჭედილი. ბაზრის მოედანზე, მაღალ გოთურ ჭასთან 

საშობაო ბაზრის ჭრელაჭრულა ბალაგანები გაემართათ. საითაც უნდა წასულიყავი, 

ყველგან გასაყიდად გამოტანილი ნაძვის ხეების სურნელთან ერთად დღესასწაულის 

სუნთქვას იგრძნობდი. 

როგორც იქნა, დადგა ოცდასამი დეკემბრის საღამო და მასთან ერთად დადგა 

საჩუქრების მიღების წამიც: შინ, ფიშერგრუბეზე, საჩუქრებს მხოლოდ ოჯახის 

წევრები იღებდნენ. ეს მხოლოდ დასაწყისი, შესავალი იყო, რადგან შობის წინადღე 

კონსულის მეუღლეს ეკუთვნოდა. ასე რომ, ოცდაოთხი დეკემბრის გვიან ნაშუადღევს 

ლანდშაფტებიან ოთახში ფართო ოჯახურ წრეს კიდევ იურგენ კროგერი, ტერეზა 

ვაიჰბროტი და მადამ კეთელსენი შემომატებოდნენ. 

მძიმე, შავზოლებიან ნაცრისფერ აბრეშუმის კაბაში გამოწყობილ კონსულის მეუღლეს 

ღაწვები ასწითლებოდა, თვალები სიცხიანივით უბრწყინავდა, ირგვლივ თავის 

განუყრელ ნაზ სურნელს აფრქვევდა, შემოსულ სტუმრებს უსიტყვოდ იკრავდა 

გულში და მაჯაზე ოქროს სამაჯურები უწკრიალებდა. ამ საღამოს იგი 

არაჩვეულებრივად აღტყინებული და მდუმარე იყო. 

- ღმერთო ჩემო, დედა, მგონი, სიცხე გაქვს? - უთხრა დედას გერდასა და ჰანოსთან 

ერთად შემოსულმა სენატორმა და დასძინა, - რატომ ღელავ, საღამო ხომ ისედაც 

კარგად ჩაივლის? 

კონსულის მეუღლემ სამივე გადაკოცნა და წაიჩურჩულა: 

- იესო ქრისტეს სადიდებლად... ჩემი საყვარელი, ცხონებული ჟანი ხომ... 

მართლაც, განსვენებულ კონსულს დღევანდელი დღისთვის განსაკუთრებული, 

ამაღლებული წესი და რიგი ჰქონდა შემოღებული. ამ საღამოს მთელ სახლში 

ზეაწეული, ნამდვილად საზეიმო განწყობილება უნდა ყოფილიყო გამეფებული და 

პასუხისმგებლობის გრძნობით აღსავსე კონსულის მეუღლე ერთ ადგილზე ვერ 

ჩერდებოდა. სვეტებიანი სადარბაზოდან, სადაც უკვე შეკრებილიყო მარიენკირხეს 

ვაჟთა გუნდი, სასადილო დარბაზში გამორბოდა, აქ რიკჰენ ზევერინი ნაძვის ხის 

მორთვასა და საჩუქრების ტაბლის გაწყობას ამთავრებდა. აქედან კონსულის მეუღლე 

დერეფნისკენ მიიჩქაროდა, სადაც საჩუქრების მოლოდინში ამ სახლს შემოჩვეული 

ღარიბ-ღატაკნი და მათხოვრები იდგნენ აწურულნი. კონსულის მეუღლე კვლავ 

ლანდშაფტებიან ოთახში ბრუნდებოდა და ვინმეს თუ ზედმეტი სიტყვა 

წამოსცდებოდა ან ხმაურს ატეხდა, თვალით ტუქსავდა. ისეთი სიჩუმე იდგა, 

რომელიღაც შორეული დათოვლილი ქუჩიდან, არღნის კურანტებივით წკრიალა და 

ნაზი ხმა აქამდე გარკვევით აღწევდა. თუმცა დარბაზში ოცამდე კაცს მოეყარა თავი, 

ეკლესიაში რომ იცის, იმაზე ღრმა სიჩუმე იყო ჩამოწოლილი; განწყობილება, როგორც 



სენატორმა თავის ბიძას, იუსტუს კროგერს ფრთხილად ჩასჩურჩულა, თითქმის 

სამგლოვიარო გახლდათ. 

არც არავის უნდა შეშინებოდა, ეს განწყობილება რაიმე ყმაწვილური ცელქობით არ 

დაირღვესო. თვალის ერთი გადავლებაც კმაროდა, შეგენიშნათ: აქ შეკრებილი ოჯახის 

წევრები ისეთ ასაკში იყვნენ, როცა ხალისიანობის გამომჟღავნებას კარგა ხანია 

დადგენილი ფორმები აქვს მიღებული. სენატორ თომას ბუდენბროკის ფხიზელ, 

ენერგიულ და ოდნავ დამცინავ გამომეტყველებას სახის სიფითრე თითქოს 

უყიჟინებდა - ცრუობო. გერდა, მისი მეუღლე, სავარძელში გაუნძრევლად იჯდა, 

მშვენიერი თეთრი სახე ჭერისკენ მიექცია და ახლო-ახლო განლაგებული, მოლურჯო 

ჩრდილებით შემობურული, უცნაურად მოციმციმე თვალები ჭაღზე აელვარებულ 

ბროლის პრიზმებზე მიეპყრო. აქ იყვნენ: სენატორის და, ფრაუ პერმანედერი, იურგენ 

კროგერი - მისი ბიძაშვილი, სადად ჩაცმული მოხელე, ბრაიტენშტრასელი 

ბიძაშვილები ფრიდერიკე, ჰენრიეტე და ფიფი. ფრიდერიკე და ჰენრიეტე კიდევ 

უფრო გაძვალტყავებულიყვნენ და აწოწილიყვნენ, ფიფი კი უფრო დადაბლებულიყო 

და ჩასქელებულიყო. სამივე დას სახეზე ერთნაირი გამომეტყველება ედო, ბაგეზე 

გესლიანი, ავის მნდომელი ღიმილი დასთამაშებდათ, ყველა პიროვნებას, ყველა 

საგანს ეჭვის თვალით შესცქეროდნენ, თითქოს უნდოდათ ეთქვათ, მართლა? ასე 

უცებ მაინც ვერ დავიჯერებთო. საბრალო, განაცრისფრებული კლოტილდეს აზრები 

მხოლოდ ვახშამს დასტრიალებდა. 

ყველანი ორმოცს გადაბიჯებულნი იყვნენ, ოჯახის დიასახლისი, მისი ძმა იუსტუსი, 

რძალი და ჯუჯა ტერეზა ვაიჰბროტი კი საცაა სამოცდაათს მიაღწევდნენ. 

ბრაიტენშტრასელ კონსულის მეუღლე ბუდენბროკსა და მთლად დაყრუებულ მადამ 

კეთელსენს ოთხმოცს ბევრი აღარა უკლდათ რა. 

ახალგაზრდობით მხოლოდ ერიკა ვაინშენკი ყვაოდა, მაგრამ როცა ღია ცისფერ, 

გრიუნლიჰისეულ თვალებს ქმარს, დირექტორ ვაინშენკს მიაპყრობდა, ადვილი 

შესამჩნევი იყო, სავსე მკერდი ოხვრით როგორ აუდ-ჩაუდიოდა. დირექტორს ტუჩის 

კიდეებამდე ჩასდევდა ვიწრო ულვაშები, მისი საფეთქლებთან გაჭაღარავებული, 

მოკლედ შეკრეჭილი თმით დაფარული თავი კი გამოკვეთილივით ჩანდა 

შპალერების იდილიური ლანდშაფტების ფონზე. მას, ალბათ, არ ასვენებდა usance-

ებზე, საბუღალტრო დავთრებზე, მოწმეებზე, პროკურორზე, ვექილსა და 

მოსამართლეზე შიშნარევი, არეული ფიქრები. დიახ, ამ ოთახში, ალბათ, არავინ იყო 

ისეთი, შობისთვის შეუფერებელი ფიქრი თავში რომ არ უტრიალებდა. იმის შეგნება, 

რომ ოჯახურ წრეში სამართალში მიცემული, კანონის, ბიურგერული წესრიგისა და 

საქმიანი კაცის ღირსების შემლახავი იჯდა და, ალბათ, შერცხვენისა და ციხისთვის 

იყო განწირული, ოჯახურ შეკრებას სავსებით უცხო, ნაღვლიან განწყობილებას 

ანიჭებდა. შობის ღამეს ბუდენბროკების ოჯახში ბრალდებული ზის! ფრაუ 

პერმანედერი სავარძელში უფრო მედიდურად გამოიჭიმა, ბრაიტენშტრასელი 

ქალბატონ ბუდენბროკების ღიმილს კი გესლი მოემატა. 



ბავშვები? ესოდენ მცირერიცხოვანი უმცროსი თაობა? ვითომ ისინიც განიცდიდნენ 

მათ ოჯახში შემოპარულ ამაზრზენ, არნახულ ამბავს? პატარა ელიზაბეტის სულიერ 

მდგომარეობაზე მსჯელობა ჯერ შეუძლებელი იყო. ატლასის ლენტებით უხვად 

მორთულ კაბაში გამოწყობილი ბავშვი ძიძას უჯდა კალთაში. ატლასის ლენტების 

სიუხვეში ტონის გემოვნება იგრძნობოდა. ბავშვს ცერები პაწაწინა მუშტებში მოექცია, 

ენას აწკლაპუნებდა და ოდნავ გადმოკარკლული თვალებით წინ უაზროდ 

იყურებოდა. ხანდახან წამოიკრუსუნებდა და ამ დროს ძიძა ანანავებდა. ჰანო კი 

წყნარად იჯდა დედამისის ფერხთით და მასავით ჭაღის ბროლის პრიზმებს 

შესცქეროდა. 

ქრისტიანი არსად ჩანდა! სად იყო ქრისტიანი? მხოლოდ ახლა შეამჩნიეს, რომ ის ჯერ 

კიდევ არ მოსულიყო. კონსულის მეუღლე აღელდა, ჩვეული ჟესტით ტუჩის 

კუთხიდან ვარცხნილობამდე ხელს წამდაუწუმ იცურებდა, თითქოს აბეზარ 

კულულს ისწორებსო. მან მამზელ იუნგმანს მოუხმო და ქრისტიანის დასაძახებლად 

გაგზავნა. მამზელმა სვეტებიან სადარბაზოში გუნდის ბიჭებს ჩაუარა, დერეფანს 

გაუყვა და ბატონ ბუდენბროკის კარზე დააკაკუნა. 

ქრისტიანიც სწორედ ამ დროს გამოჩნდა კარში, გამხდარ, მოგრეხილ ფეხებს 

რევმატიზმის წყალობით გაშეშებულივით დაათრევდა. იგი ლანდშაფტებიან ოთახში 

არხეინად შემოვიდა და ხელით მოტიტვლებული შუბლი მოისრისა. 

- ვაი ჩემს თავს, ბავშვებო, - თქვა ქრისტიანმა, - დღევანდელი საღამო კინაღამ არ 

დამავიწყდა? 

- კინაღამ დაგავიწყდა... - გაიმეორა გაოგნებულმა კონსულის მეუღლემ. 

- ჰო, კინაღამ დამავიწყდა, რომ დღეს შობაა... ვიჯექი და რაღაც წიგნს ვკითხულობდი 

სამხრეთ ამერიკაში მოგზაურობაზე... ღმერთო დიდებულო, მე რომ შობის დღეები 

მიტარებია... - დასძინა ქრისტიანმა და ის იყო დააპირა ლონდონის ერთ იაფფასიან 

კაბარეში გატარებული შობის წინაღამის ამბის მოყოლა, რომ ნელ-ნელა მასაც 

გადაედო ოთახში გამეფებული სამარისებური სიჩუმე და ცხვირშეჭმუხნილი თავისი 

ადგილისკენ ფეხაკრეფით გაემართა. 

- ასულო სიონისათა, გიხაროდენ! - გალობდა გუნდი. სულ ცოტა ხნის წინ ამ ბიჭებს 

სადარბაზოში ერთი ალიაქოთი ჰქონდათ და სენატორი იძულებული გახდა, კართან 

დამდგარიყო, რომ ბავშვებს მისი მორიდებოდათ. გუნდი წარმტაცად გალობდა. 

წკრიალა, სუფთა, აღტაცებული ხმები ღვთის სადიდებლად რეკავდნენ, უფრო 

დაბალი ხმები კი ბანს აძლევდნენ. ეს გალობა შინაბერებს სახეზე ღიმილს 

გაუსათუთებდა, მოხუცებს თავიანთ გულში ჩაახედებდა და განვლილ ცხოვრებაზე 

დააფიქრებდა, შუახნის ადამიანებს კი ზრუნვასა და დარდს ერთი წუთით მაინც 

დაავიწყებდა. 



ჰანოს მუხლებზე ხელები აღარ ჰქონდა შემოჭდობილი, სახე გაფითრებოდა, თავისი 

სკამის ფოჩებს ათამაშებდა, ენას კბილზე ისვამდა, პირი ნახევრად გაეღო და ისეთი 

სახე ჰქონდა, თითქოს ტანში აჟრიალებსო. ხანდახან სურვილი შემოაწვებოდა, ღრმად 

ამოესუნთქა, რადგან კაპელის გალობა, ჰაერში გამდგარი ეს ზარივით წკრიალა ხმები, 

გულს თითქმის მტკივნეული ბედნიერებით უკუმშავდა. შობა... მაღალი, თეთრად 

გალაქული, ჯერ კიდევ დაგმანული კარის ჭუჭრუტანებიდან ნაძვის სურნელი 

იპარებოდა და თავისი მოტკბო სუნით დარბაზში დაბუდებული საკვირველების 

წარმოდგენას აღვივებდა. ამ საოცრებას ყოველ წელიწადს ხელახლა ელოდები 

აფანცქალებული გულით, როგორც ხელშეუხებელ, არამიწიერ დიდებულებას... რა 

დახვდება ჰანოს იქ? უეჭველად ის, რაც თვითონ ისურვა წინასწარ. ყველა ხომ თავის 

ნანატრ საჩუქარს იღებდა, რა თქმა უნდა, თუ რაღაც შეუძლებელს არ მოისურვებდი. 

შეუძლებელზე მაშინვე გეტყოდნენ უარს. დარბაზში შესულ ჰანოს თეატრი მოხვდება 

თვალში, დიდი ხნის ნაოცნებარი თოჯინების თეატრი. ჰანო ამით მიხვდება, 

საჩუქრების მაგიდასთან სად უნდა შეჩერდეს, სად იქნება მისი ადგილი. ბებიასთვის 

ჩამოწერილ სურვილების სიაში თეატრი ხომ სულ თავში ეწერა და მსხვილადაც იყო 

გახაზული. „ფიდელიოს“ მოსმენის შემდეგ თეატრი ჰანოსთვის თითქმის 

ერთადერთი საფიქრალი იყო. 

დიახ, ბატონ ბრეჰტთან ერთ-ერთი ვიზიტის შემდეგ ჰანო დაშოშმინებისა და 

დაჯილდოების მიზნით თეატრში პირველად წაიყვანეს, ქალაქის თეატრში, სადაც 

ჰანო პირველ რიგში იჯდა დედის გვერდით და სუნთქვაშეკრული „ფიდელიოს“ 

მუსიკას უსმენდა, მოქმედებას კი თვალებით ნთქავდა. მას შემდეგ სიზმარშიც 

საოპერო სცენებს ხედავდა. სცენის სიყვარული ბავშვს ისე მოეძალა, რომ ღამე თვალს 

თითქმის ვეღარ ხუჭავდა. იმ ხალხს ენით გამოუთქმელი შურით შეჰყურებდა, ვინც 

ბიძამის ქრისტიანივით თეატრალად ითვლებოდა. ასეთები იყვნენ კონსული 

დოლმანი და მაკლერი გოში. გაუძლებდა კი გული ამოდენა ბედნიერებას, მათსავით 

თითქმის ყოველ საღამოს თეატრში ყოფნის ნება რომ ჰქონოდა? ნეტავ კვირაში 

ერთხელ მაინც შესძლებოდა სპექტაკლის დაწყების წინ დარბაზში ცალი თვალით 

შეეჭვრიტა, ინსტრუმენტების აწყობის ხმები გაეგონა და ჩამოშვებული ფარდა 

დაენახა! ყველაფერი უყვარდა ჰანოს თეატრში: გაზის ლამპების სუნი, სავარძლები, 

მუსიკოსები, ფარდა... 

როგორი იქნება მისი თოჯინების თეატრი? დიდი და ფართო? ფარდა როგორი 

ექნება? როგორც კი დროს იხელთებს, ფარდაში პატარა სათვალთვალო უნდა 

გამოჭრას. ქალაქის თეატრის ფარდასაც ხომ ჰქონდა გამოსაჭვრეტი... ნეტავ ბებიამ ან 

მამზელ ზევერინმა - ბებიას ყველაფერზე ზრუნვა გაუჭირდებოდა - „ფიდელიოს“ 

დეკორაციები თუ იშოვეს? ხვალ დილასვე ჩაიკეტება სადმე და მარტოდმარტო 

გამართავს წარმოდგენას... ჰანო ოცნებაში უკვე ამღერებდა თავის თოჯინებს - მუსიკა 

მისთვის უკვე გამხდარიყო თეატრის განუყრელი ნაწილი. 



გუნდმა გალობა დაასრულა და ფუგისებურად განტოტვილი ხმები ბოლოს მშვიდად 

და ხალისიანად შეერწყა ერთმანეთს. გაიწკრიალა ბოლო აკორდმა და სვეტებიან 

სადარბაზოსა და ლანდშაფტებიან ოთახში ღრმა სიჩუმემ დაისადგურა. ოჯახის 

წევრები ჩამოვარდნილი დუმილის გავლენით თვალდახრილნი იატაკს 

დაჰყურებდნენ, მხოლოდ დირექტორი ვაინშენკი აცეცებდა მოურიდებლად 

თვალებს. ფრაუ პერმანედერმაც ვერ შეიკავა თავი და მშრალად ჩაახველა. კონსულის 

მეუღლე მაგიდისკენ ნელა გაემართა და თავის ახლობლებს ჩაუჯდა შუაში. სოფა 

ძველებურად აღარ იდგა მაგიდის მოშორებით. კონსულის მეუღლემ ლამპა მარჯვედ 

გაასწორა და ჟამთა სვლისგან გაუფერულებული, ოქროს ვარაყით დამშვენებული 

დიდი ბიბლია თავისკენ მოსწია. ცხვირზე სათვალე გაიკეთა, უზარმაზარი წიგნის 

შესაკვრელი ტყავის ბალთები გახსნა, ბიბლია დანიშნულ ადგილას გადაშალა, 

შაქრიანი წყალი მოსვა და საშობაო თავის კითხვას შეუდგა. სქელ, უხეშ, 

გაყვითლებულ ფურცლებზე ტექსტი უზარმაზარი ასოებით იყო დაბეჭდილი. 

კონსულის მეუღლე კარგად ნაცნობ სიტყვებს ნელა, გულში ჩამწვდომად 

კითხულობდა, მისი სუფთა, მღელვარე ხმა მოწიწებით აღსავსე სიჩუმეში 

ხალისიანად გაისმოდა. 

- წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ! - თქვა 

კონსულის მეუღლემ და დადუმდა. 

მყისვე სვეტებიან სადარბაზოში სამ ხმაში აჟღერდა: „წყნარი ღამე, წმინდა ღამე“. 

გუნდს ოჯახის წევრებიც აჰყვნენ. ფრთხილად მღეროდნენ, რადგან აქ მყოფთა 

უმრავლესობას სმენა ღალატობდა და ანსამბლს აქა-იქ როყიო ტონი კვეთდა, მაგრამ 

ეს საგალობლის გავლენას ვერ ამცირებდა. ფრაუ პერმანედერი ათრთოლებული 

ბაგით მღეროდა, რადგან ეს საგალობელი ყველაზე ტკბილად და თან მტკივნეულად 

იმის გულს ხვდება, ვისაც მღელვარე ცხოვრება გაუვლია და საზეიმო ჟამს თავის 

ცხოვრებას გადახედავს ხოლმე... მადამ კეთელსენი უხმოდ და მწარედ ტიროდა, 

თუმცა ამ ქვეყნისა არაფერი გაეგებოდა. 

შემდეგ კონსულის მეუღლე წამოდგა, თავის შვილიშვილს ჰანოს და შვილთაშვილს 

ელიზაბეტს ხელი ჩაჰკიდა და სასადილო დარბაზისკენ გაემართა. მათ მოხუცები 

მიჰყვნენ, შემდეგ უფრო ახალგაზრდები, სვეტებიან სადარბაზოში მათ 

მოსამსახურეები და ამ სახლს შემოჩვეული ღატაკნი შეუერთდნენ და ყველამ 

ერთხმად დასძახა: „ნაძვის ხეო, ნაძვის ხეო!“ ბიძია ქრისტიანი ბავშვებს აცინებდა, 

ფეხებს ხის ჯამბაზივით იქნევდა, ყეყეჩივით იყურებოდა და „ნაძვის ხეო, ნაძვის 

ხეოს“ მღეროდა. პირზე ღიმილმოფენილნი და შუქისგან თვალებდაბრმავებულები 

ფართოდ გაღებული მაღალი, ორფრთიანი კარით თითქოს პირდაპირ ზეციურ 

სამყაროში მოხვდნენ. 

შეტრუსული ნაძვის რტოების სურნელით სავსე დარბაზში უამრავი სანთელი 

ციმციმებდა, ღმერთების თეთრი ქანდაკებებით შემკული შპალერების ცისფერი კი 



ისედაც დიდ დარბაზს კიდევ უფრო ასხივოსნებდა. შინდისფერ 

ფარდებჩამოფარებულ დარბაზში გოლიათ, ჭერამდე აზიდულ ნაძვის ხეზე 

ანთებული სანთლები უხვი სინათლის მორევში შორეულ ციმციმა ვარსკვლავებს 

ჰგავდნენ. ნაძვის ხე ფორტალი ვერცხლითა და დიდრონი თეთრი შროშანებით იყო 

მორთული, წვეროზე ანგელოზის გამოსახულება ციალებდა, ნაძვის ხის ძირში კი 

კოპწია ბაგა იყო მოწყობილი. ფანჯრიდან თითქმის კარამდე გაჭიმულ მაგიდაზე 

თეთრი სუფრა ეფარა, ზედ საჩუქრები ელაგა და მთელ სიგრძეზე კანფეტებით 

დახუნძლული პატარ-პატარა ნაძვის ხეები იყო ჩარიგებული. ნაძვის ხეებზე ცვილის 

სანთლები ციმციმებდა, დარბაზის ოთხივე კუთხეში მოოქრულ კანდელაბრებშიც 

მაჯის სიმსხო კელაპტრები ენთო. დიდი საჩუქრები მაგიდაზე ვერ დატეულიყო და 

ერთმანეთის გვერდით, იატაკზე ელაგა. კარის ორივე მხარეს უფრო მომცრო, ისეთივე 

ქათქათა სუფრაგადაფარებული, საჩუქრებით სავსე, აციმციმებული ნაძვის ხეებით 

შემკული მაგიდები იდგა: ეს მოსამსახურეებისა და ღარიბების საჩუქრები გახლდათ. 

სინათლისგან თვალებაჭრელებულებს კარგად ნაცნობი დარბაზი თითქოს უცხოდ 

ეჩვენათ. დარბაზს ირგვლივ სიმღერით შემოუარეს, ბაგის წინ, სადაც ცვილის ყრმა 

იესო თითქოს პირჯვარს ისახავდა, ნაბიჯი შეანელეს, შემდეგ საგნებს თვალი ნელ-

ნელა შეაჩვიეს და თავ-თავიანთ ადგილებზე მდუმარედ შეჩერდნენ. 

ჰანო გაოგნებული იყო. მისმა გაცეცებულმა თვალებმა დარბაზში შესვლისთანავე 

შენიშნეს თეატრი. იგი მაგიდაზე აღმართულიყო. ჰანო ოცნებაშიც ვერ გაბედავდა 

წარმოედგინა, რომ მისი თოჯინების თეატრი ამოდენა იქნებოდა, მაგრამ მისთვის 

ადგილი შეეცვალათ. შარშან იგი მაგიდის მეორე მხარეს იჯდა, ზუსტად იმ ადგილის 

პირდაპირ, სადაც ახლა თეატრი იდგა. ჰანო სერიოზულად დაეჭვდა, ეს ზღაპრული 

თეატრი მართლა ჩემთვის არის განკუთვნილი თუ არაო. ეჭვს ისიც უძლიერებდა, 

რომ სცენის ძირში, იატაკზე, რაღაც დიდი, კომოდის მსგავსი უცხო საგანი იდგა. 

ჰანოს ასეთი რამ თავისი სურვილების სიაში არ ჩაუწერია. ვითომ ისიც ჰანოს 

ეკუთვნოდა? 

- მოდი, შვილიკო, შეხედე, - თქვა კონსულის მეუღლემ და იატაკზე მდგარ საგანს 

სახურავი ახადა, - ვიცი, ქორალების დაკვრა გიყვარს... ბატონი პფიული გასწავლის, 

რაც საჭიროა... აი, აქ ფეხის დაჭერა უნდა, ხან სუსტად, ხან ძლიერად... ხელები 

კლავიშებს არ უნდა მოაცილო, მხოლოდ peu a peu[7] უნდა ცვალო თითები... 

ეს იყო ფისჰარმონია, პატარა, კოხტა, ყავისფრად გალაქული, ჭრელ-ჭრელ 

პედალებიანი და მეტალის სახელურებიანი ფისჰარმონია. მის წინ კოპწია, მბრუნავი 

სავარძელი იდგა. ჰანომ აკორდი აიღო... გაისმა ორგანის ნაზი ხმა, ამ ხმამ წუთით 

ყველას გადაავიწყა თავისი საჩუქრები. ჰანო ბებიას მოეხვია, მოხუცმა ქალბატონმა 

შვილიშვილი თბილად ჩაიკრა გულში, მერე კი ხელი უშვა, რომ მადლობა ახლა 

სხვებისგან მოესმინა. 



ჰანო თეატრს მიუბრუნდა. ფისჰარმონია ახდენილ ოცნებას ჰგავდა, მაგრამ ახლა 

ჰანოს მისთვის არ ეცალა. ეს უკვე ჭარბი ბედნიერების ბრალი იყო: როცა ადამიანს 

ცალკეული საგანი აღარ იტაცებს, იგი ცდილობს ყოველ მათგანს შეავლოს ხელი, რომ 

მერე ყველაფერი ერთად შეიგრძნოს. ღმერთო, თეატრს სუფლიორის ჯიხურიც არ 

აკლდა, ნიჟარისებური ჯიხური, მის უკან კი ფართო, წითელი ოქროთი მოსირმული 

დიდებული ფარდა ზევით ადიოდა. სცენაზე „ფიდელიოს“ უკანასკნელი აქტის 

დეკორაციები იდგა. საბრალო ტყვეები ვედრებით იწვდიდნენ ხელებს. დონ პიზაროს 

ფუშფუშა სახელოებიანი კოსტიუმი ეცვა და სადღაც კუნჭულში შიშის მომგვრელ 

პოზაში გაშეშებულიყო. სცენის სიღრმიდან თავიდან ფეხებამდე შავ ხავერდში 

გამოწყობილი მინისტრი მოიჩქაროდა, რომ საქმე სასიკეთოდ შეეტრიალებინა. 

ყველაფერი ისე იყო, როგორც ქალაქის თეატრში, მგონი, უკეთესადაც კი. ჰანოს ყურში 

გუნდის საზეიმო ფინალი ჩაესმა, ფისჰარმონიას მიუჯდა, რომ ფინალიდან 

დამახსოვრებული ნაწყვეტი დაეკრა, მაგრამ იმწამსვე ფეხზე წამოიჭრა: მაგიდაზე 

მისი ნანატრი წიგნი იდო - ბერძნული მითები. წითელ ყდაში ჩასმულ წიგნს ოქროთი 

ნატვიფრი ათენა პალადა ამშვენებდა. ჰანომ თავისი თეფშიდან კანფეტი აიღო და 

შეჭამა, მარციპანი და თაფლის კვერები მოციცქნა, წვრილმანი ნივთებიც 

დაათვალიერა, საწერი მოწყობილობა, სასკოლო რვეულები და ერთი წამით 

ყველაფერი დაავიწყდა, როცა კალმისტარს წაავლო ხელი. კალმისტარზე პაწაწინა 

შუშის ბურთულა ეკიდა, ბურთულა მხოლოდ თვალთან უნდა მიგეტანა და თითქოს 

ჯადოქრის ხელით თვალწინ შვეიცარიის ლანდშაფტი გადაგეშლებოდა. 

მამზელ ზევერინმა და მოახლე გოგომ სუფრაზე ჩაი და ბისკვიტი ჩამოატარეს, ჰანომ 

ბისკვიტი ჩაიში ჩააწო და ერთი წუთით მოიცალა, რომ ირგვლივ მიმოეხედა. ზოგი 

მაგიდასთან იდგა, ზოგი აქეთ-იქით დადიოდა, ყველანი საუბრობდნენ და 

იცინოდნენ, ერთმანეთს საჩუქრებს უჩვენებდნენ და ერთმანეთის საჩუქრებს 

აქებდნენ. რა მასალისგან დამზადებული ნივთები არ იყო აქ: ფაიფურისა თუ 

ნიკელისა, ვერცხლისა თუ ოქროსი, ხისა, აბრეშუმისა თუ მაუდისა. სუფრაზე გრძელ 

მწკრივად ელაგა ნუშითა და ცუკატით სიმეტრიულად მორთული თაფლის კვერები 

და სიახლისგან ნოტიოგულიანი მარციპანის სქელ-სქელი კვერები... ფრაუ 

პერმანედერის ხელით დამზადებულ ან მისი ხელით მორთულ საჩუქრებს, 

ხელსაქმის ქისას, ქოთნის ყვავილის საფენს თუ ყურთბალიშს უხვად ამშვენებდა 

ატლასის ფართო ლენტები. 

ხანდახან უფროსები პატარა იოჰანთან მივიდოდნენ, ხელს მეზღვაურის საყელოზე 

გადახვევდნენ და მის საჩუქრებს ირონიულად, გადაჭარბებული აღტაცებით 

ათვალიერებდნენ. უფროსებს ბავშვებთან ასეთი ტონით სჩვევიათ აღტაცების 

გამომჟღავნება. მხოლოდ ბიძია ქრისტიანს არა სწამდა ასეთი დიდური ქედმაღლობა, 

მას დედისგან საჩუქრად მიღებული ბრილიანტისთვლიანი ბეჭედი თითზე წამოეცვა, 

ჰანოსთან იდგა და თოჯინების თეატრის დანახვა ძმისწულზე ნაკლებად როდი 

უხაროდა. 



- ეს ოხერი, რა კარგი რამაა! - ამბობდა ქრისტიანი, ფარდას ზევით-ქვევით სწევდა და 

ერთი ნაბიჯით უკან იხევდა, რომ სცენაზე დადგმული დეკორაციები უკეთ 

დაეთვალიერებინა, - ეს შენ ინატრე? მაშ, შენ ინატრე, ხომ? - ქრისტიანი ცოტა ხანს 

უჩვეულოდ დასერიოზულდა, თვალები შფოთიანად დააცეცა და უცებ ხმამაღლა 

წამოიძახა, - რატომ? როგორ მოგივიდა თავში ეს აზრი? ყოფილხარ თეატრში 

„ფიდელიოზე“? ჰო, კარგი დადგმაა... ახლა კი გინდა შენ თვითონ დადგა, არა? 

მიბაძო, ოპერა თვითონ წარმოადგინო? მაშ, თეატრმა შენზე ასეთი შთაბეჭდილება 

მოახდინა? ყური მიგდე, შვილიკო, იცი, რას გირჩევ? ასეთ რამეებს მეტისმეტად ნუ 

გადაყვები. აი, თეატრსა და ამისთანებზე გეუბნები. არაფერში გამოგადგება, 

დაუჯერე შენს ბიძას! მეც გადამეტებულ ინტერესს ვიჩენდი ასეთი რამეებისადმი და 

ჩემგან დიდი ვერაფერი შვილი გამოვიდა. გამოგიტყდები, დიდი შეცდომები მაქვს 

ჩადენილი. 

ქრისტიანი ძმისწულს სერიოზულად და შთამაგონებლად ელაპარაკებოდა. ჰანო 

ბიძას ცნობისმოყვარე თვალს არ აცილებდა, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ ქრისტიანს 

ლოყებჩაცვენილი სახე გაუბრწყინდა. ერთ-ერთ ფიგურას ხელი წაავლო, სცენაზე 

წამოსწია და ჩახლეჩილი ხმით წამოიწყო: „ოჰ, რა სასტიკი ბოროტებაა!“, 

ფისჰარმონიის სავარძელი თეატრისკენ მიაჩოჩა, ჩამოჯდა და ოპერის წარმოდგენა 

დაიწყო. ქრისტიანი მღეროდა, ჟესტებით ხან კაპელმაისტერს, ხან კი ოპერის მოქმედ 

პირებს ბაძავდა. მის ზურგს უკან თითქმის მთელმა ოჯახმა მოიყარა თავი, ყველანი 

იცინოდნენ, თავებს იქნევდნენ და გულიანად ილხენდნენ. ჰანო ქრისტიანს 

ჭეშმარიტი სიამოვნებით შეჰყურებდა. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ, სრულიად 

მოულოდნელად, ქრისტიანმა წარმოდგენა შეწყვიტა, ენა ჩაუვარდა, სახეზე 

შეშფოთებამ გადაურბინა, ხელი კეფაზე გადაისვა, მერე მარცხენა თეძოსკენ 

ჩამოაცურა და ცხვირშეჭმუხნილი, შეწუხებული სახით საზოგადოებას მიუბრუნდა: 

- აი, ხედავთ, ისევ დამეწყო, - თქვა მან, - მოვიდა ჩემი განკითხვის ჟამი. ყოველთვის 

მაშინ წამოყოფს ხოლმე თავს, როცა ხუმრობის გუნებაზე დავდგები. ეს ტკივილი კი 

არა, ტანჯვაა... განუსაზღვრელი ტანჯვა, იმიტომ, რომ აქ ყველა ნერვი მოკლე მაქვს. 

უბრალოდ, ყველა მოკლეა, მორჩა და გათავდა. 

ნათესავები მის ჩივილს ისევე აგდებულად ეკიდებოდნენ, როგორც მის ოხუნჯობას 

და ქრისტიანს პასუხის ღირსადაც არ ხდიდნენ. ისინი გულგრილად დაიშალნენ, 

ქრისტიანი ცოტა ხანს კიდევ მდუმარედ იჯდა თეატრის წინ, თვალებს სწრაფად, 

ფიქრიანად ახამხამებდა და სცენას ერთხანს ასე შესცქეროდა, მერე კი წამოდგა. 

- აჰა, შვილიკო, გაერთე, - უთხრა მან ჰანოს და თმაზე ხელი გადაუსვა, - გაერთე, 

მაგრამ მეტისმეტი არ მოგივიდეს... უფრო სერიოზული საქმეები არ დაივიწყო, 

გესმის? მე ბევრი შეცდომა ჩამიდენია... ახლა კი კლუბში უნდა წავიდე... ცოტა ხნით 

კლუბში მივდივარ! - გასძახა მან უფროსებს, - დღეს იქაც შობას დღესასწაულობენ. 

ნახვამდის. 



ქრისტიანი გაშეშებული, მოგრეხილი ფეხებით სვეტებიანი სადარბაზოსკენ 

წალასლასდა. 

დღეს ყველას ჩვეულებრივზე ადრე ესადილა, ამიტომ ჩაისა და ბისკვიტებს 

მიეძალნენ, მაგრამ ჩაი დალიეს თუ არა, სუფრაზე დიდი ბროლის თასებით 

მოყვითალო, ხოროში, ფაფისებური საჭმელი შემოიტანეს. ეს იყო ნუშის კრემი, 

კვერცხის, გახეხილი ნუშისა და ვარდის წყლის ნარევი, საოცრად გემრიელი 

ტკბილეული, მაგრამ ერთი კოვზით ზომაზე მეტი რომ მიერთმია ვინმეს, კუჭს 

საშინლად დაუმძიმებდა. თუმცა კონსულის მეუღლემ სუფრის წევრები 

გააფრთხილა, ვახშმისთვის კუჭში „პატარა ადგილი მაინც დაეტოვებინათ“, ნუშის 

კრემზე უარი მაინც არავის უთქვამს. კლოტილდე ჭამაში სასწაულს ახდენდა. 

მადლიერების გრძნობით აღვსილი ნუშის კრემს ბურღულის ფაფასავით იტენიდა 

პირში. გულის გასაგრილებლად ჭიქებით ღვინის ჟელე მოიტანეს, ჟელეს ინგლისურ 

ქიშმიშიან კექსს ატანდნენ... სუფრა ნელ-ნელა აიშალა, ყველანი თეფშებით ხელში 

ლანდშაფტებიან ოთახში გამოეფინენ და იქ მაგიდის ირგვლივ მოიყარეს თავი. 

ჰანო მარტო დარჩა სასადილო დარბაზში. პატარა ელიზაბეტ ვაინშენკი უკვე შინ 

წაეყვანათ, ჰანოს კი წელს პირველად მისცეს ნება ვახშმად მენგშტრასეზე 

დარჩენილიყო. მოსამსახურეებს და ღარიბებს თავიანთი საჩუქრები მიეღოთ და 

ისინიც წასულიყვნენ. იდა იუნგმანი სვეტებიან სადარბაზოში რიკჰენ ზევერინთან 

საუბრით იქცევდა თავს, თუმცა ის, როგორც აღმზრდელი, მნე ქალს ჩვეულებრივ 

თავს არ უყადრებდა და მათ შორის არსებულ მანძილს მკაცრად იცავდა. დიდი ნაძვის 

ხის სანთლები ჩაიწვა და ჩაქრა, ქრისტეს ბაგაც სიბნელეში იყო გახვეული, მაგიდაზე 

ჩარიგებულ ნაძვის ხეებზე კი აქა-იქ კიდევ ბჟუტავდა სანთლები. ხანდახან სანთლის 

ალი რომელიმე ტოტს მოედებოდა, ტოტი ტკაცუნით აეგზნებოდა და დარბაზში 

დამდგარ ნაძვის სურნელს კიდევ უფრო აძლიერებდა. ნაძვის ხეზე დაკიდებულ 

სირმებს ჰაერის უმცირესი მოძრაობაც კი არხევდა. სირმები ნაზ წკრიალს 

გამოსცემდნენ. შემდეგ ისევ სიჩუმე ისადგურებდა და შორეული ქუჩებიდან გაყინულ 

ჰაერში დარხეული არღნის მიყრუებული ხმა აქამდე აღწევდა. 

ჰანო საშობაო სურნელითა და ხმებით ტკბებოდა, თავი ხელზე დაეყრდნო და 

ბერძნულ მითებს კითხულობდა, თან მექანიკურად ჭამდა. კანფეტებს, მარციპანს, 

ნუშის კრემსა და ქიშმიშიან კექსს უფრო იმიტომ მიირთმევდა, რომ ეს ყველაფერი 

საშობაო იყო. შიშნარევი ნაღველი, რასაც ზედმეტად გამაძღარი კუჭი იწვევს ხოლმე, 

ამ საღამოსგან მოგვრილ ტკბილ მღელვარებას ერთვოდა და ჰანოს ნაღვლიანი 

ბედნიერების ბურანში ახვევდა. ჰანო ზევსის მიერ ძალაუფლებისთვის გადატანილი 

ბრძოლების ამბებს კითხულობდა, ხანდახან კი სასტუმრო ოთახში მამიდა 

კლოტილდეს მომავალზე გამართულ საუბარს უგდებდა ყურს. 

კლოტილდე ამ საღამოს უბედნიერესი ქალი იყო, მოლოცვებს და გამოჯავრებას 

ღიმილით ეპასუხებოდა. ღიმილი ნაცრისფერ სახეს უნათებდა, ხმა სიხარულისგან 



უწყდებოდა - იგი წმინდა იოანეს მონასტერში მიეღოთ. სენატორმა კლოტილდეს ეს 

საქმე ორდენის აღმასრულებელი საბჭოს მეშვეობით მოუგვარა უხმაუროდ, თუმცა 

ზოგიერთი ვაჟბატონი კი ბურდღუნებდა, ეს ნეპოტიზმიაო. შეკრებილნი ახლა ამ 

საქველმოქმედო დაწესებულებაზე ლაპარაკობდნენ, რომელიც მეკლენბურგის, 

დობერტინისა და რიბნიცის კეთილშობილ დედათა მონასტრების მსგავსად ძველი, 

პატივსაცემი ოჯახების უსახსროდ დარჩენილ ქალიშვილებს სიბერეში ინახავდა. 

საბრალო კლოტილდესთვის პატარა, მაგრამ საიმედო რენტა გამოეყოთ. ეს რენტა 

წლიდან წლამდე კიდევ უფრო გაიზრდებოდა, სიბერის დღეებს კი კლოტილდე 

მონასტერშივე, მყუდრო და სუფთა ბინაში გაატარებდა. 

პატარა იოჰანმა უფროსებთან ცოტა ხანს დაჰყო და მალე უკანვე დაბრუნდა. დარბაზი 

ახლა წინანდებურად აღარ იყო გაჩახჩახებული და თავისი დიდებულებით ჰანოს 

აღარ აკრთობდა, მაგრამ მას ახლა სხვა მომხიბვლელობა შეეძინა: საოცრად 

სასიამოვნო იყო დარბაზში ბორიალი, თითქოს წარმოდგენის შემდეგ ნახევრად 

ჩაბნელებულ სცენაზე გაგევლოს და კულისებში შეგეჭყიტოს. სასიამოვნო იყო დიდ 

ნაძვის ხეზე ოქროს მტვრიანებიანი შროშანების ახლოდან დათვალიერება, ბაგის 

ირგვლივ განლაგებული ცხოველებისა და ადამიანების ფიგურების ხელში აღება, იმ 

სანთლის მონახვა, ბეთლემის თავლაზე დაკიდებულ ვარსკვლავს რომ აკაშკაშებდა. 

სასიამოვნო იყო იატაკამდე ჩამოშვებული სუფრის კალთების აწევა და მაგიდის ქვეშ 

შეყრილი კოლოფებისა და გასახვევი ქაღალდების დათვალიერება. 

ლანდშაფტებიან ოთახში საუბარი თანდათან მინელდა და ბოლოს, ძალაუნებურად, 

ერთ საჩოთირო საგანზე გადაინაცვლა, რომელიც აქამდე ყველას თავში 

უტრიალებდა, მაგრამ საშობაო საღამოს რიდით ხმას არავინ იღებდა. ეს იყო 

დირექტორ ვაინშენკის პროცესი. ჰუგო ვაინშენკმა თვითონვე ჩამოაგდო თავის 

პროცესზე სიტყვა, სახეზე და მიხრა-მოხრაში რაღაც გამომწვევი ხალისი ეტყობოდა. 

მოწმეების დაკითხვის ამბებს დაწვრილებით ყვებოდა. სასამართლო სხდომები შობის 

გამო შეეწყვიტათ. ჰუგო ვაინშენკი თავმჯდომარეს, დოქტორ ფილანდერს 

მოურიდებლად ლანძღავდა, წინასწარ აქვს აკვიატებული ჩემი დასჯაო. დოქტორ 

ჰაგენშტრომის ტონსაც აკრიტიკებდა, ბატონი პროკურორი თურმე მას და მის მომხრე 

მოწმეებს უცნაური, დამცინავი ტონით მიმართავდა. ბრესლაუერს სხვადასხვა 

საბრალმდებლო ჩვენება ძალზე გონებამახვილურად გაუბათილებია და ჰუგო 

ვაინშენკი დაუიმედებია, ჯერჯერობით განაჩენის შიში ნუ გექნებაო. სენატორმა 

ზრდილობის გულისთვის დირექტორს რამდენიმე შეკითხვა მისცა, ფრაუ 

პერმანედერი კი სოფაზე მხრებაწეული იჯდა და მორიც ჰაგენშტრომს ჟამიდან ჟამზე 

წყევლა-კრულვას უგზავნიდა. დანარჩენები დუმდნენ, ისე მრავალმნიშვნელოვნად 

დუმდნენ, რომ თანდათან დირექტორმაც გაკმინდა ხმა. დარბაზში დარჩენილი 

პატარა ჰანოსთვის ისე სწრაფად გარბოდა დრო, თითქოს ზეციურ სამოთხეშიაო. 

ლანდშაფტებიან ოთახში კი ამ დროს მძიმე, შემბოჭავი, შიშნარევი სიჩუმე გამეფდა. 

ასე გაგრძელდა ცხრის ნახევრამდე, სანამ ქრისტიანი კლუბიდან დაბრუნდებოდა, 

სადაც უცოლოებისა და Suitier-ების საშობაო დღესასწაული იყო გამართული. 



ქრისტიანს ბაგეზე ჩამქრალი სიგარის ნამწვი შერჩენოდა, ჩაცვენილი ლოყები 

შესწითლებოდა. ლანდშაფტებიან ოთახში იგი დარბაზიდან შემოვიდა და წამოიძახა: 

- ბავშვებო, რა მშვენიერია ჩვენი დარბაზი! ვაინშენკ, კაცმა რომ თქვას, ბრესლაუერი 

კი უნდა მოგვეწვია დღეს აქ! ასეთი მშვენიერება, ალბათ, თავის დღეში არ უხილავს. 

კონსულის მეუღლემ ქრისტიანს უსიტყვოდ დაუბრიალა თვალები. პასუხად 

ქრისტიანმა დედას გულუბრყვილო, კითხვით აღსავსე თვალებით შეხედა. 

ცხრა საათზე ყველანი სუფრას შემოუსხდნენ. ჩვეულებრივ, შობის საღამოს სუფრას 

სვეტებიან სადარბაზოში შლიდნენ. კონსულის მეუღლემ გულითადი ხმით წაიკითხა 

სატრაპეზო ლოცვა: 

„ქრისტე ღმერთო, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი 

შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეთცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისაი მოგვეც 

ჩუენ დღეს“... 

ლოცვას კონსულის მეუღლემ, როგორც შობის საღამოს იცოდნენ, პატარა, 

გამაფრთხილებელი მოწოდება მოაყოლა, იმ ხალხზეც იფიქრეთ, ვისაც ამ ბედნიერ 

დღეს ბუდენბროკების ოჯახივით არ ულხინსო. ამის შემდეგ ყველანი 

დამშვიდებული სინდისით მიუსხდნენ უხვ სუფრას. ვახშამი ერბოში ჩაშუშული 

ჭანარითა და ძველი რაინული ღვინით დაიწყო. 

სენატორმა რამდენიმე ფხა საფულეში ჩაიდო, რომ ფულიანობა დაჰკვებებოდა და 

ქისაში მთელი წლის განმავლობაში ფული არ გამოლეულიყო. ქრისტიანმა 

ნაღვლიანად შენიშნა, ჩემს გაჭირვებულ ცხოვრებას ეგ რას უშველისო. ამ წესის 

შესრულებით არც კონსულ კროგერს შეუწუხებია თავი. მანაც განაცხადა, კურსის 

მერყეობის აღარ მეშინია, ჩემი გროშებით დიდი ხანია მყუდრო ნავსაყუდელში მაქვს 

ღუზა ჩაშვებულიო. მოხუცი ბატონი შეეცადა ცოლისგან რაც შეიძლებოდა, შორს 

დამჯდარიყო. ცოლს იგი თითქმის წლობით არ სცემდა ხმას, რადგან საბრალო ქალი 

მემკვიდრეობაჩამორთმეული იაკობისთვის ლონდონში, პარიზში თუ ამერიკაში 

ჩუმად ფულის გაგზავნას არ იშლიდა. ზუსტად მხოლოდ დედამ იცოდა, სად ეწეოდა 

იაკობი უთვისტომო ავანტიურისტის ცხოვრებას. კონსულმა კროგერმა შუბლი 

უსიამოვნოდ შეიჭმუხნა, თვალი რომ შეასწრო, მეორე კერძის შემოტანის შემდეგ 

ნათესავების მოხსენიებისას გულჩვილმა დედამ ცრემლები როგორ შეიმშრალა. 

ახსენეს ფრანკფურტელი და ჰამბურგელი ნათესავები, უბოროტოდ მოიგონეს 

პასტორი ტიბურციუსიც. სენატორმა უჩუმრად თავის დას გრიუნლიჰისა და 

პერმანედერის სახელზეც კი მიუჭახუნა ჭიქა - ისინიც, ასე თუ ისე, ამ ოჯახს 

ეკუთვნოდნენ. 

ყველას მოეწონა წაბლით, ქიშმიშითა და ვაშლით მუცელგამოტენილი ინდაური. 

საერთო აზრით გადაწყდა, ამოდენა ინდაური ამ ბოლო წლებში ნამდვილად არა 

გვქონიაო. ინდაურს გარნირად შემწვარი კარტოფილი, ორნაირი ბოსტნეული და 



ჩამუჟუჟებული ხილი ახლდა თან. თეფშებზე იმდენი გარნირი ჩამორიგდა, თითქოს 

ეს გარნირი კი არა, მთავარი კერძი ყოფილიყოს და მხოლოდ ამით უნდა 

დანაყრებულიყვნენ. ინდაურთან მოლენდორფის ფირმისეული ძველი წითელი 

ღვინო მიირთვეს. 

პატარა იოჰანი მშობლებს შორის იჯდა და ინდაურის მკერდს გაჭირვებით 

ლოღნიდა... ჰანოს მამიდა ტილდასავით ჭამა არ შეეძლო, დაღლილობა მორეოდა და 

თავსაც შეუძლოდ გრძნობდა. მხოლოდ ის ეამაყებოდა, უფროსებთან ვახშმობის 

უფლება რომ ჰქონდა, თავის კოხტად გაშლილ ხელსახოცზე ხაშხაშმოყრილი 

გემრიელი ფუნთუშა ედო, მის წინ სამი სასმისი იდგა, აქამდე ღვინოს ბიძია 

იუსტუსის სანათლიო საჩუქრით - პატარა ოქროს ფიალით სვამდა ხოლმე. როცა ბიძია 

იუსტუსმა პაწაწინა სასმისებში ქარვისფერი ბერძნული ღვინო ჩამოასხა და სუფრაზე 

ვაფლის ჭიქებით სამფერი - წითელი, თეთრი და ყავისფერი ნაყინი შემოიტანეს, ჰანოს 

პირი ისევ აუწყლიანდა. ნაყინი უკვე კბილებს სტკენდა, მაგრამ წითელი სულ 

მოათავა, თეთრიდან ნახევარი ვაფლი შეჭამა და ბოლოს ყავისფერ, შოკოლადიან 

ნაყინსაც გაუსინჯა გემო, ვაფლიც შეახრამუნა, ტკბილი ღვინო მოწრუპა და 

ლაპარაკის საღერღელაშლილ ბიძია ქრისტიანს მიუგდო ყური. 

ქრისტიანი კლუბში მოწყობილი საშობაო დღესასწაულის ამბავს ყვებოდა. კლუბში 

თურმე დიდი მხიარულება ყოფილა. 

- ღმერთო დიდებულო! - ისეთი ტონით თქვა ქრისტიანმა, როგორც ჯონი 

თანდერსტრომის ამბის მოყოლის დროს იცოდა ხოლმე, - ბიჭები შვედურ პუნშს 

წყალივით სვამდნენ! 

- თფუი! - მოკლედ შენიშნა კონსულის მეუღლემ და თვალები დახარა. 

ქრისტიანს ამისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. თვალები აუთამაშდა, ფიქრები ისე 

ცოცხლად მოსდიოდა თავში, რომ ჩათეთქვილ სახეზე მათი ანარეკლი 

ჩრდილებივით დარიალებდა. 

- რომელიმე თქვენგანმა თუ იცის, - იკითხა ქრისტიანმა, - კაცს რა მოსდის, შვედურ 

პუნშს ბლომად რომ დალევს? სიმთვრალეზე არ მოგახსენებთ, აი, მეორე დღეს რომ 

შავი დღე დაადგება... უცნაური და საზიზღარი... დიახ, უცნაური და თანაც 

საზიზღარი. 

- საკმაო საფუძველი არსებობს, ის დღე დაწვრილებით აგვიწერო, - შენიშნა 

სენატორმა. 

- Assez, ქრისტიან, ეს ჩვენ სულ არ გვაინტერესებს, - შეაწყვეტინა შვილს კონსულის 

მეუღლემ. 

მაგრამ ქრისტიანს დედის ნათქვამისთვის ყური არ უთხოვებია. ასეთ წუთებში 

ქრისტიანი არავის სიტყვას არ შეუშვებდა ყურში. ცოტა ხანს დადუმდებოდა, მერე 



ერთბაშად ალაპარაკდებოდა, ერთი სული ჰქონდა, სანამ გონებაში მომწიფებულ 

ამაღელვებელ ამბავს სხვასაც უამბობდა. 

- კაცი აქეთ-იქით დაწრიალებ და ისე ცუდად ხარ, რომ... - დაიწყო მან და 

ცხვირშეჭმუხნილი ძმას მიუბრუნდა, - თავი გტკივა, მუცელი გიბუყბუყებს... არა, 

ასეთი რამ სხვა მიზეზითაც შეიძლება დაგემართოს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ამ დროს 

თავს ბინძურად გრძნობ, - ქრისტიანმა სახე დაღმიჭა და ხელები მოიფშვნიტა, - ასე 

გგონია, მთელი სხეული გაბინძურებული და დაუბანელი გაქვს. ხელებს იბან, მაგრამ 

ნურას უკაცრავად, არაფერს გშველის, ხელები ისევ ნოტიო და ჭუჭყიანი გრჩება, 

ფრჩხილებიდან თითქოს ზეთი გამოგტირის... ტანს იბან, მაინც არაფერს გშველის, 

ტანი თითქოს წებოვანი და ბინძური გაქვს. მთელი სხეული გაღიზიანებს, გაბრაზებს, 

თავი გეზიზღება... გამოგიცდია, თომას, ასეთი რამ, ჰა, მითხარი, გამოგიცდია? 

- ჰო, ჰო, - ხელი აუქნია სენატორმა. მაგრამ ქრისტიანი ასე იოლად ვერ შეჩერდებოდა. 

მას წლითიწლობით აკლდებოდა ტაქტის გრძნობა, ქრისტიანს აზრადაც არ 

მოსდიოდა, რომ ამგვარი ახსნა-განმარტებანი სუფრის წევრებს არაფრად 

ეპიტნავებოდათ, ვერ გრძნობდა, ამგვარ გარემოში და ისიც ასეთ საღამოს მისი 

საუბარი რა უადგილო იყო. შვედური პუნშის უზომო გადაკვრის შედეგებს მანამდე 

ასურათხატებდა, სანამ არ დარწმუნდა, რომ ყველაფერი ამოწურული იყო და ნელ-

ნელა დადუმდა. 

სანამ ყველსა და კარაქს მიირთმევდნენ, კონსულის მეუღლემ თავისიანებს კვლავ 

პატარა სიტყვით მიმართა: 

- თუ განვლილ წლებში, - ამბობდა მოხუცი ქალბატონი, - ყველა საქმე ისე არ 

აწყობილა, როგორც ვინმეს სულმოკლეობისა და უგუნურების გამო უსურვებია, 

ღმერთს წყალობის კალთა მაინც უხვად დაუბერტყავს ჩვენს თავზე და გულები მის 

მიმართ მადლიერების გრძნობით უნდა გვქონდეს აღვსილი. სწორედ ბედნიერებისა 

და მკაცრი გამოცდის მონაცვლეობა გვაუწყებს, რომ უფალს არასდროს ხელი არ 

აუღია ჩვენს ოჯახზე, ბრძნული განზრახვით წარუმართავს ბედი ჩვენი და კვლავაც 

გვატარებს თავისი გზით, მოუთმენლობით მისი განრისხება არ გვარგებს. ახლა კი 

იმედით სავსე გულით ყველამ ერთხმად შევსვათ ჩვენი ოჯახის კეთილდღეობის 

სადღეგრძელო, მისი მომავლის სადღეგრძელო, იმ მომავლისა, რომლებიც მაშინ 

გაჩნდებიან, როცა მოხუცები და მათი მომდევნო თაობები უკვე ცივ მიწაში პოვებენ 

განსასვენებელს. ბავშვების სადღეგრძელო მინდა შევსვა, რომელთაც ეს 

დღესასწაული ეკუთვნით. 

დირექტორ ვაინშენკის ქალიშვილი აქ აღარ იყო და პატარა იოჰანს მარტო მოუხდა 

მთელი სუფრის შემოვლა. ბებიით დაწყებული და მამზელ ზევერინით 

დამთავრებული, ჰანოს ყველასთვის ჭიქა უნდა მიეჭახუნებინა. უფროსებიც თავის 

მხრივ უჭახუნებდნენ ერთმანეთს ჭიქებს. როცა ბავშვი მამასთან მივიდა, სენატორმა 

თავისი სასმისი ჰანოს სასმისს მიუახლოვა და ბავშვს ნიკაპი ნაზად აუწია, უნდოდა 



შვილისთვის თვალებში ჩაეხედა, მაგრამ ამაოდ, ჰანომ გრძელი, ოქროსფერი 

წამწამები ცისფრად მოჩრდილულ უპეებამდე მძიმედ დახარა. 

ტერეზა ვაიჰბროტმა ჰანოს თავზე მოავლო ორივე ხელი, ლოყაზე წკლაპუნით აკოცა 

და გულითადი ხმით ისე ბეჯითად უთხრა, ბედნიერი იყავი, ჩემო კარგო შვილიკოო, 

რომ არ შეიძლებოდა, ღმერთს მისი ვედრება არ შეესმინა. 

ერთი საათის შემდეგ ჰანო უკვე საწოლში იწვა. მისი საწოლი ოთახი მესამე 

სართულზე, სენატორის გარდერობის ხელმარცხნივ მდებარეობდა. ჰანო გულაღმა 

იწვა, რომ კუჭს არ დასწოლოდა. საღამოს მირთმეული იმდენი საჭმლისგან კუჭი 

ჰქონდა დამძიმებული. ჰანო მისკენ მომავალ იდას შეშფოთებულ მზერას არ 

აცილებდა. იდას უკვე ღამის პერანგი ეცვა, თავისი ოთახიდან მოდიოდა და ხელში 

ჭიქას აჯანჯღარებდა. ჰანომ სოდიანი წყალი დალია, სახე დაჭყანა და ისევ ლოგინზე 

დაეშვა. 

- ახლა კი მაღებინებს, იდა. 

- აჰ, არა, ჰანოჰენ! ეგრე გულაღმა იწექი და არ გაინძრე. აი, ხომ ხედავ? ვინ იყო, თითს 

რომ გიქნევდა? ის ბიჭი ვინღა იყო, ყურადღებას რომ არ მაქცევდა? 

- ჰო, ჰო, მგონი უკეთ ვარ... ჩემს საჩუქრებს როდის მომიტანენ, იდა? 

- ალიონზე, ჩემო ბიჭიკო. 

- აქ შემოიტანონ. თვალს გავახელ თუ არა, მინდა იმავე წუთში დავინახო. 

- კარგი, ჰანოჰენ, მაგრამ ჯერ კარგად გამოიძინე. 

იდამ ბავშვს აკოცა, შუქი ჩააქრო და ოთახიდან გავიდა. 

ჰანო მარტო დარჩა. წყნარად იწვა, სოდის კეთილმყოფელ გავლენას უკვე გრძნობდა 

და მის დახუჭულ თვალებს საჩუქრებიანი დარბაზის მთელი ბრწყინვალება ხელახლა 

წარმოუდგა. ჰანო ხედავდა თავის თეატრს, ფისჰარმონიას, ბერძნული მითების წიგნს, 

ყურში კი საიდანღაც გუნდის გალობა ჩაესმოდა. ირგვლივ ყველაფერი ციმციმებდა. 

ჰანოს თავი უბრუოდა. აჯანყებული კუჭისგან გული უკრთოდა, ნელა, უწესრიგოდ 

უცემდა. შეუძლოდ ყოფნისგან, მღელვარებისგან, მსუბუქი კაეშნისგან, 

დაღლილობისა და ბედნიერებისგან მის თვალებს ძილი დიდხანს არ მიჰკარებია. 

ხვალ რიგში იდგა მესამე საშობაო საღამო: საღამოს ყველანი ტერეზა ვაიჰბროტთან 

გაატარებდნენ. ჰანოს ამ დღის გახსენება და საჩუქრის მოლოდინი პატარა 

ინტერმედიასავით უხარებდა გულს. ტერეზა ვაიჰბროტმა შარშან თავისი პანსიონი 

დახურა და ახლა მისი სახლი მიულენბრინკის ქუჩაზე თითქმის ცარიელი იყო. მეორე 

სართულზე მხოლოდ მადამ კეთელსენი ცხოვრობდა, პირველზე კი თვითონ ტერეზა 

ვაიჰბროტი ბინადრობდა. ტერეზა ვაიჰბროტის საცოდავ და მოტეხილ პატარა 

სხეულს ბოლო წლებში სისუსტე ისე მორეოდა, რომ იგი ჭეშმარიტი ქრისტიანული 



მოთმინებითა და მორჩილებით დღე-დღეზე ელოდა აღსასრულს. უკვე რამდენიმე 

წელი იყო, ყოველ შობას უკანასკნელად თვლიდა და ცდილობდა, თავის პატარა, 

საშინლად გახურებულ ოთახებში შობის დღესასწაულისთვის რაც შეეძლო მეტი 

ბრწყინვალება მიენიჭებინა. ტერეზა ვაიჰბროტს ბევრი საჩუქრის ყიდვის თავი არ 

ჰქონდა და ყოველ წელს თავის უბრალო ნივთებს ასაჩუქრებდა ხოლმე. რაც კი 

გააჩნდა, ნაძვის ხის ქვეშ ალაგებდა. ეს იყო სამშვენისები და პრესპაპიე, ნემსების 

ბალიშები და შუშის ლარნაკები, თავისი ბიბლიოთეკის წიგნები, უცნაური ფორმატის 

შალითაგადაკრული წიგნები: „თავის თავზე დამკვირვებლის საიდუმლო დღიური“, 

ჰებელის „ალემანური ლექსები“, კრუმახერის პარაბოლები. ჰანოს უკვე ჰქონდა 

ტერეზას ნაჩუქარი „Pensèes de Blaise Pascal“[8], ისეთი პაწაწინა წიგნი, რომ 

გამადიდებელი შუშის გარეშე კაციშვილი ვერ წაიკითხავდა. 

ტერეზასთან უხვად იღვრებოდა ბიშოფი, ზეზემის ხელით დამზადებული 

სურნელოვანი ნამცხვრები კი არაჩვეულებრივად გემრიელი იყო. მაგრამ საშობაო 

დღესასწაული ფროილაინ ვაიჰბროტის ფაციფუცის წყალობით რაიმე 

მოულოდნელობის, მარცხის ან პატარა კატასტროფის გარეშე არასოდეს ჩაივლიდა. 

სტუმრებს ასეთი მარცხი სიცილს ჰგვრიდა, დიასახლისის უსიტყვო მხიარულებას კი 

ხალისს მატებდა. ან ბიშოფით სავსე ხელადა წამოპირქვავდებოდა და სუფრას 

წითელი, ტკბილი, შუშხუნა სითხე წალეკავდა, ან მორთულ-მოკაზმული ნაძვის ხე 

თავისი ხის საძირკვლიდან სწორედ იმ წუთში გადმოეშვებოდა, როცა სტუმრები 

საჩუქრების ოთახში დიდის ამბით შეაბიჯებდნენ ხოლმე. 

უკვე თვლემამორეულ ჰანოს შარშანდელი მარცხი გაახსენდა. დადგა სწორედ 

დასაჩუქრების წამი. ტერეზა ვაიჰბროტი ბიბლიიდან თავს ისეთი გამოთქმით 

კითხულობდა, რომ ხმოვნებს ერთმანეთში ურევდა, მერე კარისკენ დაიხია, უნდოდა 

პატარა სიტყვა წარმოეთქვა. იგი ზღურბლზე იდგა. კუზიან, ერთი ციდა ტერეზას 

ბებრული ხელები ბავშვურ მკერდზე დაეკრიფა, ჩაჩის მწვანე აბრეშუმის ლენტები 

დალეულ მხრებზე სცემდა, თავს ზემოთ ნაძვის რტოში შემორკალული 

ტრანსპარანტი ეკიდა, ტრანსპარანტზე სიტყვები ციმციმებდა: „დიდება უფალს!“ 

ზეზემი ღვთის სიკეთეზე ლაპარაკობდა, ისიც მოიხსენია, რომ ეს მისი უკანასკნელი 

შობა იყო და ბოლოს მოციქულის სიტყვებით ყველას მხიარულებისკენ მოუწოდა. 

თავისივე სიტყვებმა ისე გაიტაცა, რომ თავიდან ფეხებამდე ათრთოლდა. 

- გიხაროდენ! - თქვა მან, თავი გვერდზე გადახარა და ააკანტურა, - ერთხელ კიდევ 

გეტყვით: გიხაროდენ! 

ამ დროს აალებული ტრანსპარანტი ტკაცუნით, ქშუილითა და სისინით ზეზემის 

ზედ თავზე დაენარცხა. მადმუაზელ ვაიჰბროტმა შიშისგან წამოიკივლა და 

სასაცილო, უცნაური მალაყით შეეცადა ნაპერწკლების წვიმისგან თავი დაეღწია. 

ჰანოს შინაბერას ნახტომი თვალწინ წარმოუდგა, უცნაურმა ნერვიულმა 



მხიარულებამ შეიპყრო და ბალიშში თავჩარგული რამდენიმე წუთს წყნარად 

იცინოდა. 

 

 

მეცხრე თავი 

ფრაუ პერმანედერი ბრაიტენშტრასეზე მიიჩქაროდა. თითქოს მთელ ტანში 

მოწყვეტილიყო, მხოლოდ მხრების მოხაზულობასა და ყელის მოღერებაში თუ 

შერჩენოდა ის ღირსება, რასაც ტონი ქუჩაში ყოველთვის ინარჩუნებდა ხოლმე. 

დათრგუნვილ, თავზარდაცემულ ფრაუ პერმანედერს სიჩქარეში მაინც მოეხერხებინა 

ღირსების ნამცეცების შეგროვება, როგორც დამარცხებული მეფე შემოიკრებს ხოლმე 

თავისი ჯარების ნაშთებს, რომ მათთან ხელიხელგადაჭდობილმა გაქცევით უშველოს 

თავს. 

ეჰ, ფრაუ პერმანედერი ძალზე ცუდი სანახავი იყო, ზედა ტუჩი, ოდნავ აბზეკილი და 

ამობურცული ზედა ტუჩი, ოდესღაც სახეს კიდევ უფრო რომ უმშვენებდა, ახლა 

საცოდავად უკანკალებდა, თვალები შიშისგან გაფართოებოდა, წამწამებს თითქმის არ 

ახამხამებდა, წინ უძრავად იყურებოდა. კაპორიდან გამოვარდნილი თმის ბღუჯა 

მოწმობდა, რომ თმა აწეწილი უნდა ჰქონოდა, სახეზე კი ისეთი მიწისფერი ედო, 

როგორც კუჭის შეტევის დროს იცოდა ხოლმე. 

დიახ, კუჭი ამ ბოლო დროს ძალიან აწუხებდა. ხუთშაბათობით მთელი ოჯახი 

ამჩნევდა, რომ მისი მდგომარეობა თანდათან უარესდებოდა. როგორც უნდა 

ცდილიყვნენ, მეჩეჩისთვის გვერდი აევლოთ, საუბარი მაინც ვაინშენკის პროცესზე 

გადავიდოდა, მით უმეტეს, რომ ფრაუ პერმანედერი თვითონვე ჯიუტად ცდილობდა 

ამ საჩოთირო თემას დაჰბრუნებოდა. შემდეგ კი ღმერთსა და მთელ ქვეყანას 

შეღაღადებდა, პასუხს თხოულობდა: როგორ შეიძლება, პროკურორ მორიც 

ჰაგენშტრომს ღამე მშვიდად ეძინოსო. ფრაუ პერმანედერი ამას ვერასდროს 

ჩასწვდებოდა და ვერც ვერასოდეს გაიგებდა... მღელვარება კი ყოველ სიტყვაზე 

ემატებოდა. 

- გმადლობთ, არაფერი მინდა, - იტყოდა ფრაუ პერმანედერი და საჭმელს განზე 

გასწევდა, თან მხრებს აიწურავდა, თავს უკან გადაიგდებდა და თითქოს მწუხარების 

მწვერვალზე ასული დარდს მარტოდმარტო მიეცემოდა. ლუდის მეტს პირში 

არაფერს იკარებდა. სვამდა ცივ ბავარიულ ლუდს, რომელსაც მიუნხენში ცხოვრების 

ჟამს მისჩვეოდა. ლუდს ცარიელ კუჭში ისხამდა, კუჭი უღიზიანდებოდა და თავბედს 

აწყევლინებდა ხოლმე. სადილის დამთავრებამდე ფრაუ პერმანედერი იძულებული 

ხდებოდა წამომდგარიყო, ბაღში ან ეზოში ჩასულიყო და იქ იდა იუნგმანის ან რიკჰენ 

ზევერინის ხელზე დაყრდნობილს საშინელი ტანჯვა განეცადა. ფრაუ პერმანედერს 

გულზე არაფერი ადგებოდა, დაცარიელებული კუჭი კი მაინც მტკივნეულად 



ეკუმშებოდა და ენით აუწერელ ტანჯვას აყენებდა. ამოსანთხევი არაფერი რჩებოდა 

და გაწამებული ქალი ტკივილისგან დიდხანს იგრიხებოდა. 

ნაშუადღევის სამი საათი იქნებოდა. იანვრის ქარიანი, წვიმიანი დღე იდგა. ფრაუ 

პერმანედერმა ფიშერგრუბეს კუთხეს მიაღწია, შეუხვია და ქუჩას ძმის სახლისკენ, 

დაღმა ჩაუყვა. კარზე მაგრად დააკაკუნა და პირდაპირ კანტორას მიაშურა, 

ფანჯარასთან მჯდარ სენატორს მზერა მიაპყრო და ისეთი ვედრებით დაუქნია თავი, 

რომ თომას ბუდენბროკმა კალამი მაშინვე გვერდზე გადადო და დას შეეგება. 

- რა მოხდა? - შეეკითხა იგი ტონის და ცალი წარბი მაღლა აზიდა. 

- ერთი წუთით, თომას... სასწრაფო საქმე მაქვს... გადაუდებელი საქმეა... 

თომასმა დას თავისი კაბინეტის ტყავგადაკრული კარი გაუღო. კაბინეტში შევიდნენ 

თუ არა, თომასმა კარი შეიკეტა და დას სახეში კითხვით შეხედა. 

- ტომ, - აკანკალებული ხმით წარმოთქვა ტონიმ და მუფთაში ხელების მტვრევა 

დაიწყო, - შენ უნდა მოგვცე... დროებით უნდა მასესხო... გევედრები, ვალად უნდა 

მომცე... ჩვენ არა გვაქვს... საიდან უნდა ვიშოვოთ 25000 მარკა... შენ სრულად მიიღებ 

ამ თანხას უკანვე... ალბათ, ძალიან მალე... ხომ გესმის, რასაც ვამბობ... დიდი ხანი 

აღარ დარჩა და... მოკლედ, პროცესი იმ დონეზეა მისული, რომ ჰაგენშტრომი ან 

დაუყოვნებლივ დაპატიმრებას მოითხოვს, ან 25000 საწინდრის გადახდას. ვაინშენკი 

პატიოსან სიტყვას გაძლევს, ქალაქიდან ფეხს არ მოვიცვლიო... 

- აი, თურმე სანამდე მისულა საქმე, - თავი გადააქნია სენატორმა. 

- დიახ, აქამდე მიიყვანეს იმ გაიძვერებმა, იმ საცოდავებმა! - უილაჯო ბრაზისგან 

ცრემლმორეულმა ფრაუ პერმანედერმა ერთი ამოისლუკუნა და იქვე, 

მუშამბაგადაკრულ სავარძელში ჩაეშვა, - ისინი მეტსაც იზამენ, ტომ, საქმეს ბოლომდე 

მიიყვანენ... 

- ტონი, - თქვა თომასმა, წითელი ხის საწერ მაგიდას გვერდულად მიუჯდა, ფეხი 

ფეხზე გადაიდო და თავი ხელზე დაიყრდნო, - გულახდილად მითხარი, გჯერა, რომ 

ვაინშენკი უდანაშაულოა? 

ტონიმ ერთი-ორჯერ კიდევ ამოისლუკუნა და შემდეგ წყნარად, სასოწარკვეთილი 

ხმით უპასუხა: 

- აჰ, არა, ტომ... განა შემეძლო, ეგ დამეჯერებინა? მერე მე, ვისაც ამდენი უბედურება 

მხვდა წილად? თავიდანაც არ მჯეროდა, მაგრამ თავს ძალას ვატანდი. ცხოვრება 

ისეთი მწარეა, რომ არავის უდანაშაულობას არ გაწამებინებს... აჰ, არა, დიდი ხანია 

მის კეთილსინდისიერებაში ეჭვი მეპარება, ერიკასაც კი აღარ სჯერა მისი... ამას წინათ 

ტირილით გამომიტყდა... ერიკას მისმა საქციელმა გაუტეხა გული. ჩვენ, რა თქმა 

უნდა, ამ ეჭვის გამხელა არც გვიცდია... მის უხეშობას კი თანდათან საზღვარი აღარ 



ჰქონდა. თან სულ უფრო და უფრო სასტიკად მოითხოვდა, ერიკა მხიარულად 

ყოფილიყო და მისთვის ნაღველი გაექარვებინა. იმ წუთში ჭურჭელს ამსხვრევდა, 

როგორც კი ერიკას შუბლშეჭმუხნილს დაინახავდა. შენ არც კი იცი, რა დღეში 

ვიყავით, საღამოობით თავის ქაღალდებიანად საათობით რომ ჩაიკეტებოდა ხოლმე... 

თუ ვინმე კარზე დაკაკუნებას გაუბედავდა, წამოხტებოდა და ყვიროდა: ვინ არის, რა 

ამბავიაო. 

დუმილი ჩამოვარდა. 

- მაგრამ დაე, დამნაშავე იყოს! ჩაიდინა ხომ დანაშაული, - ხელახლა დაიწყო ფრაუ 

პერმანედერმა და ხმა გაუმაგრდა, - თავისი ჯიბისთვის ხომ არ დამშვრალა, თავისი 

საზოგადოებისთვის იკლავდა თავს. მერე... ღმერთო დიდებულო, ამ ცხოვრებაში 

რაღაცას ხომ უნდა გაეწიოს ანგარიში, ტომ?! ის ხომ ჩვენი ოჯახის სიძეა... ჩვენი 

ოჯახის წევრი... ღმერთო, შენ დამიფარე, განა შეიძლება რომელიმე ჩვენგანი ციხეში 

ჩასვან? 

თომასმა მხრები აიჩეჩა. 

- შენ მხრებს იჩეჩავ, ტომ... მაშ, შენ აპირებ, ეს უმსგავსობა მოითმინო, არა? მაშ, ის 

ოხრები ისე უნდა გათავხედდნენ, რომ მაინც თავისი გაიტანონ? რაღაც უნდა 

მოვიმოქმედოთ! მას განაჩენი არ უნდა გამოუტანონ! შენ ხომ გუბერნატორის 

მარჯვენა ხელი ხარ... ღმერთო, განა სენატს არ შეუძლია ის უბრალოდ შეიწყალოს? 

იცი, სანამ შენთან მოვიდოდი, მინდოდა კრემერთან წავსულიყავი და 

შევვედრებოდი, ამ საქმეში ჩარეულიყო, რაიმე ეღონა... ის ხომ პოლიციის შეფია... 

- ბავშვი ხომ არა ხარ, ეგ რა სისულელეა! 

- სისულელეა, ტომ? მერე ერიკა? ბავშვი? - თქვა ტონიმ და ძმისკენ მუფთიანი ხელები 

ვედრებით გაიწვდინა, შემდეგ ერთ წუთს დადუმდა და ხელები დაუშვა, პირი 

მოეღრიცა, ნიკაპი აუცახცახდა, დახრილ ქუთუთოებზე ორი მსხვილი ცრემლი 

დაეკიდა და ძლივს გასაგონად დაუმატა, - მერე მე? 

- ტონი, courage! - თქვა დის უმწეობით შეძრულმა სენატორმა, ტონისთან ახლოს 

მიიწია და თმაზე ალერსიანად გადაუსვა ხელი, - ჯერ ხომ ყველაფერი არ 

დამთავრებულა. ჯერ ხომ არ მიუსჯიათ. ხომ შეიძლება, ყველაფერი კარგად 

დამთავრდეს. ჯერჯერობით საწინდარს გავიღებ, რა თქმა უნდა, უარს არ გეტყვი. 

ბრესლაუერიც ეშმაკი კაცია და... 

ტონიმ ტირილით გააქნია თავი. 

- არა, ტომ, საქმე კარგად არ დამთავრდება, არა მჯერა. ისინი მას გაასამართლებენ და 

ჩასვამენ, შემდეგ კი ერიკას, ბავშვსა და მე შავი დღე დაგვადგება. ერიკას მზითევი 

აღარ არის, იგი სახლს, ავეჯს და სურათებს მოუნდა. გაყიდვისას მეოთხედ ფასსაც 

ვერ ამოიგებ. ჩვენ ხელფასს ვხარჯავდით. ვაინშენკს არაფერი გადაუნახავს. ჩვენ ისევ 



დედასთან გადავალთ, თუ დედა ნებას დაგვრთავს, სანამ ვაინშენკი ციხიდან გამოვა. 

მერე უარესი დღე დაგვადგება, სადღა უნდა შევაფაროთ თავი? ალბათ, ქვებზე 

მოგვიწევს ჯდომა! - ტირილით დაასრულა ტონიმ. 

- ქვებზე? 

- ჰო, ეს გამოთქმაა ასეთი... ხატოვანი... აჰ, არა, კარგი არაფერი გველის. ეს ქვეყანა 

მაინც ჩემზე ჩამოიქცა და ისაა... არ ვიცი, ამდენი უბედურება რით დავიმსახურე... 

სასო საბოლოოდ წარმეკვეთა. ახლა ერიკასაც ის დღე მოელის, რაც მე გრიუნლიჰსა და 

პერმანედერთან დამადგა... ხედავ, ხომ ხედავ, როგორაა ეს ქვეყანა მოწყობილი: ყველა 

უბედურება ერთს დაატყდება ხოლმე თავს! რა გვეშველება, მითხარი, ტომ, რა 

გვეშველება? - გაიმეორა მან და ძმას უნუგეშო კითხვით სავსე, დიდი, ცრემლიანი 

თვალებით შეაჩერდა, - რაც კი წამოვიწყე, ყველაფერი გამიცრუვდა და უკუღმა 

შემიტრიალდა. ღმერთმა კი იცის, რომ ყოველთვის კეთილი განზრახვა 

მამოძრავებდა! სულითა და გულით მინდოდა ცხოვრებაში რაიმესთვის მიმეღწია, 

ჩვენი გვარისთვისაც პატივი შემემატებინა... აი, ახლაც ყველაფერი მეღუპება. ეს 

უკანასკნელი იმედიც ასე უნდა დამმსხვრეოდა... 

ტონი ძმას მკლავზე მიეყრდნო. თომასმა და ნაზად ჩაიკრა გულში. ფრაუ 

პერმანედერი თავის სვეგამწარებულ ცხოვრებაზე ცხარე ცრემლით ატირდა, 

ცხოვრებაზე, სადაც უკანასკნელი იმედის სხივიც კი ჩასვენებული იყო. 

* * * 

ერთი კვირის შემდეგ დირექტორ ჰუგო ვაინშენკს სამწელიწად-ნახევარი ციხე 

მიუსაჯეს და მაშინვე დააპატიმრეს კიდეც. 

განაჩენის გამოცხადების დღეს სასამართლო დარბაზში ნემსი არ ჩავარდებოდა. 

ბერლინელმა ვექილმა, დოქტორმა ბრესლაუერმა ისე ილაპარაკა, მსმენელი 

ლაპარაკის უნახავი გახადა. მაკლერი სიგიზმუნდ გოში აღტაცებისგან დიდხანს 

სისინებდა და ვექილის ირონიით, პათოსითა და შთაგონებით აღსავსე სიტყვას 

ხოტბას ასხამდა. ქრისტიან ბუდენბროკიც ესწრებოდა სხდომას. ის კლუბში ოქმების 

მაგიერ გაზეთების შეკვრას დაიდებდა ხოლმე მაგიდაზე და ვექილის სრულყოფილ 

ასლს წარმოსახავდა. შინ კი აცხადებდა, იურისპრუდენცია უმშვენიერესი პროფესიაა 

და სწორედ ჩემთვის იქნებოდა ზედგამოჭრილიო. თვითონ პროკურორი დოქტორი 

ჰაგენშტრომიც, მშვენიერების ჭეშმარიტი შემფასებელი, კერძო საუბარში არ მალავდა, 

ბრესლაუერის სიტყვამ მეც უდიდესი სიამოვნება მომანიჭაო. მაგრამ 

სახელგანთქმული ვექილის ტალანტმა საქმეს ვერაფერი უშველა. მას აქაურმა 

იურისტებმა მხარზე ხელი მოუტყაპუნეს და ტკბილად გამოუცხადეს, თავს არ 

გაგაცურებინებთო. 

დირექტორის დაპატიმრების შემდეგ ვაინშენკების ქონება გაიყიდა და ქალაქში ჰუგო 

ვაინშენკის სახელი თანდათან დავიწყებას მიეცა. მხოლოდ ბრაიტენშტრასელი 



ქალბატონი ბუდენბროკები იტყოდნენ ხოლმე ხუთშაბათობით, ოჯახურ სადილზე: 

შევხედეთ თუ არა იმ კაცს, მაშინვე შევატყვეთ, რა შვილიც ბრძანდებოდა, თვალებზე 

ეტყობოდა, რომ წმინდა წყლისა არ იყო და თავის ცხოვრებას კარგად არ 

დაამთავრებდა; მაშინ სხვადასხვა გარემოების გამო ვარჩიეთ თავი შეგვეკავებინა, 

ახლა კი ვნანობთ, ამ სამწუხარო აღმოჩენაზე მაშინვე რომ არაფერი ვთქვითო. 

 

 

მეცხრე ნაწილი 

 

 

პირველი თავი 

სენატორი ბუდენბროკი კონსულის მეუღლის საძინებელი ოთახიდან ორ ექიმს, 

მოხუც გრაბოვსა და ლანგჰალსების ოჯახის ნაშიერს, ახალგაზრდა დოქტორ 

ლანგჰალსს ფეხდაფეხ გამოჰყვა და მცირე სასადილოში შეიკეტა კარი. 

დოქტორი ლანგჰალსი ერთი წელი ძლივს იქნებოდა, რაც ქალაქში მოღვაწეობდა. 

- ნება მომეცით, ერთი წუთით შეგაჩეროთ, ბატონებო, - წარმოთქვა სენატორმა და 

ექიმები ზევით, დერეფნისა და სვეტებიანი სადარბაზოს გავლით ლანდშაფტებიან 

ოთახში აიყვანა, სადაც ნოტიო და ცივი შემოდგომის გამო უკვე ღუმელი ენთო. 

- ჩემი მღელვარება არ გაგიკვირდებათ... დაბრძანდით! დამამშვიდეთ, თუკი ეს 

შესაძლებელია, - განაგრძო სენატორმა შეწყვეტილი სიტყვა. 

- შეგიძლიათ დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, ბატონო სენატორო! - უპასუხა 

დოქტორმა გრაბოვმა. 

მოხუც ექიმს ნიკაპი ყელსახვევში ჩაეფლო, სავარძელში უკვე მოხერხებულად 

მოკალათებულიყო და შლაპა ორივე ხელით მუცელზე მიეხუტებინა. დოქტორ 

ლანგჰალსს კი ცილინდრი ხალიჩაზე დაედო და თავის უჩვეულოდ პატარა, 

შავბალნიან ხელებს დასცქეროდა. დოქტორი ლანგჰალსი ჩასკვნილი, შავგვრემანი 

კაცი იყო, წვერისთვის წვეტიანი ფორმა მიეცა, თავზე თმა ჯაგარივით ედგა, ლამაზი 

თვალები ჰქონდა და სახეზე მედიდური იერი ედო. 

- ჯერჯერობით, სერიოზულად შესაშფოთებელი, რა თქმა უნდა, არაფერი გვაქვს, - 

განაგრძო დოქტორმა გრაბოვმა, - მოგეხსენებათ, ჩვენი ძვირფასი ქალბატონის 

გამძლეობის მქონე პაციენტი... ამდენი ხანია თქვენს ოჯახს ვემსახურები და 

მშვენივრად ვიცი მისი გამძლეობის ამბავი. ავადმყოფობაზე ასეთი გაძალიანება მისი 



ხნის ქალისთვის პირდაპირ გასაოცარია, მე თქვენ მოგახსენებთ, პირდაპირ 

გასაოცარია! 

- დიახ, სწორედ მისი ასაკი მაფიქრებს, - შეშფოთებით დაუდასტურა ექიმს სენატორმა 

და გრძელი ულვაშის ბოლო გადაიკვარკნა. 

- მე, რა თქმა უნდა, იმას არ მოგახსენებთ, რომ თქვენი ძვირფასი ქალბატონი დედიკო 

ხვალვე გამოვა სასეირნოდ, - ალერსიანად განაგრძო დოქტორმა გრაბოვმა, - ასეთ 

შთაბეჭდილებას პაციენტი არც თქვენზე მოახდენდა, ძვირფასო სენატორო. ვერ 

უარვყოფთ, რომ კატარი ამ ოცდაოთხი საათის განმავლობაში გაგვიმწვავდა. 

გუშინდელი შემცივნება ძალიან არ მომეწონა, დღეს კი საერთო მდგომარეობას 

გვერდებში ჩხვლეტა და სუნთქვის შეჭირვებაც დაემატა. პატარა სიცხეც გვაქვს, 

უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც სიცხეა. მოკლედ, ძვირფასო სენატორო, არსებული 

სიმპტომების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ცალი ფილტვი ცოტათი 

გაღიზიანებულია. 

- მაშ, ფილტვების ანთებაა? - იკითხა სენატორმა და ორივე ექიმს რიგრიგობით 

გადახედა. 

- დიახ, pneumonia[9] გახლავთ, - სერიოზულად და კორექტულად დაუკრა სენატორს 

თავი დოქტორმა ლანგჰალსმა. 

- ეჰ, რას ვიზამთ, მარჯვენა ფილტვის პატარა ანთება გვაქვს, - უპასუხა შინაურმა 

ექიმმა, - და ჩვენც მისი ლოკალიზება უნდა ვცადოთ... 

- მაშ, სერიოზული შეშფოთების მიზეზი მაინც გვქონია? - სენატორი წყნარად იჯდა 

და ექიმს დაჟინებით შესცქეროდა სახეში. 

- შეშფოთების მიზეზი? ო, როგორც ვთქვით, უნდა ვიზრუნოთ, რომ ავადმყოფობა 

შევზღუდოთ, ხველება შევასუსტოთ და სიცხე დავწიოთ... მოკლედ, ქინაქინა თავისას 

იზამს... ერთიც უნდა მოგახსენოთ, ძვირფასო სენატორო, ცალკეული სიმპტომის 

გამოჩენა ნუ შეგვაშინებს, კარგი? ავადმყოფს ან სუნთქვა შეეკვრება, ღამით შეიძლება 

ბოდვაც დაიწყოს, დილით იქნებ ნახველი ამოიღოს... იცით, აი, ასეთი, მოწითალო-

მოყავისფრო ფერისა, სისხლიც თან ახლავს ხოლმე... ეს ყველაფერი სავსებით 

ლოგიკურია და სავსებით ნორმალური ასეთი ავადმყოფობისთვის. პატივცემული 

მადამ პერმანედერიც შეამზადეთ. როგორ თავდაუზოგავად უვლის ქალბატონს?! a 

propos, როგორ არის მადამ პერმანედერი? ამ ბოლო დღეებში სულ გადამავიწყდა, 

მისი კუჭის ამბავი მეკითხა. 

- ეჰ, ყველაფერი ძველებურადაა, ახალი არაფერი ვიცი. მისი ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა ახლა ვიღას ახსოვს. 

- დიახ, დიახ, რასაკვირველია. მაინც... ერთ რამეს ვფიქრობ. თქვენს ქალბატონ დას 

მოსვენება სჭირდება, განსაკუთრებით ღამით, მამზელ ზევერინი კი მარტოკა 



ავადმყოფის მოვლას ვერ გასწვდება... იქნებ მომვლელი აგეყვანათ, ძვირფასო 

სენატორო, ა? რას იტყვით? აქ ჩვენ გვყავს კეთილი კათოლიკე დები, იმათზე თქვენ 

პირადად დიდი ამაგი გაქვთ... მონასტრის წინამძღვარს გაუხარდება კიდეც, თუ 

რაიმეში გამოგადგებათ. 

- მაშ, თქვენ ეს საჭიროდ მიგაჩნიათ? 

- მე უბრალოდ გირჩევთ. ეს საქმეს მოუხდება, თორემ არ ავნებს. მოწყალების დები ამ 

დროს დაუფასებელნი არიან. თავისი გამოცდილებითა და სიმშვიდით ავადმყოფზე 

ისე დამაწყნარებლად მოქმედებენ... განსაკუთრებით ისეთი სნეულების ჟამს, 

რომელსაც, როგორც მოგახსენეთ, არასასიამოვნო სიმპტომები ახლავს თან... მაშ, 

ერთხელ კიდევ გიმეორებთ: სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, ჩემო ძვირფასო სენატორო... 

ჯერ ვნახოთ... ამ საღამოს ხომ კიდევ შემოვივლით... 

- უეჭველად, - დაუდასტურა დოქტორმა ლანგჰალსმა. ცილინდრი ხელში აიღო და 

თითქმის თავის უფროს კოლეგასთან ერთად წამოდგა ფეხზე. მაგრამ სენატორი ჯერ 

წამოდგომას არ აპირებდა, მას საუბარი ჯერ არ დაემთავრებინა, თავში კიდევ ერთი 

კითხვა უტრიალებდა, ერთხელ კიდევ უნდოდა ესინჯა და ექიმებისთვის სიმართლე 

დაეცდენინებინა. 

- ბატონებო, - თქვა მან, - ერთი სიტყვა კიდევ... ჩემი ძმა, ქრისტიანი, ნერვიული კაცია, 

მოკლედ, ბევრის ატანა არ შეუძლია... როგორ მირჩევთ, შევატყობინო დედის 

ავადმყოფობის ამბავი? იქნებ მისი ჩამოსვლა დაგვეჩქარებინა? 

- თქვენი ძმა ქალაქში არ არის? 

- არა, ჰამბურგშია. რამდენადაც ვიცი, ცოტა ხნით საქმეებზეა წასული. 

დოქტორმა გრაბოვმა კოლეგას გადახედა, შემდეგ სენატორს სიცილით ჩამოართვა 

ხელი და უთხრა: 

- ნუ შევუშლით ხელს! ტყუილუბრალოდ რატომ უნდა შევაშინოთ? თუ ავადმყოფობა 

ისე შეტრიალდება, რომ მისი აქ ყოფნა სასურველი გახდება, ვთქვათ, პაციენტის 

დასამშვიდებლად, გუნების გამოსაკეთებლად... მაშინ, მაშინ... მისი ჩამოსვლა 

ყოველთვის მოესწრება... ყოველთვის მოესწრება... 

ბატონებმა სვეტებიანი სადარბაზო და დერეფანი გაიარეს, კიბის თავში შეჩერდნენ და 

საუბარი სულ სხვა თემაზე გადაიტანეს. პოლიტიკას გადასწვდნენ, ახლახან 

დამთავრებული ომით გამოწვეული მღელვარება და გადატრიალებები გაიხსენეს. 

- ახლა კი დაგვიდგება კარგი დრო, არა, ბატონო სენატორო? ქვეყანაში ფულიც არის 

და განწყობილებაც ყველგან საუკეთესო გახლავთ. 

სენატორი ექიმს ნაძალადევად დაეთანხმა. დაუდასტურა, ომის დაწყებამ რუსეთთან 

მარცვლეულით ვაჭრობა გააცხოველაო, ისიც მოიხსენია, არმიის მომარაგებასთან 



დაკავშირებული საქონელბრუნვა საზღვაო იმპორტშიც გაიზარდაო, მაგრამ ისიც 

აღნიშნა, მოგება ძალიან არათანაბრად ნაწილდებოდაო. 

ექიმები წავიდნენ, სენატორი ბუდენბროკი კი უკან გამობრუნდა, უნდოდა, 

ავადმყოფის ოთახში ერთხელ კიდევ შეეხედა. თან გრაბოვის სიტყვებზე ფიქრობდა... 

ექიმის სიტყვებში ბევრი რამ იყო თქმული, აშკარად იგრძნობოდა, გრაბოვი 

გადამწყვეტი აზრის თქმას თავს არიდებდა. ერთადერთი გარკვეული სიტყვა 

„ფილტვების ანთება“ იყო, დოქტორმა ლანგჰალსმა მეცნიერულ ენაზე რომ 

გადათარგმნა. ამ სიტყვას ნუგეში არ მომატებია. ფილტვების ანთება ასეთ ასაკში... 

შესაშფოთებლად ისიც კმაროდა, სახლში რომ ორი ექიმი დადიოდა, თუმცა გრაბოვმა 

მეორე ექიმი თითქოს სავსებით ძალდაუტანებლად და შეუმჩნევლად შემოიყვანა 

ბუდენბროკებთან. მისი სიტყვით, ადრე თუ გვიან, თვითონ პრაქტიკისთვის თავი 

უნდა დაენებებინა, მისი საქმე ახალგაზრდა ლანგჰალსს უნდა განეგრძო და ამიტომ 

გრაბოვს სიამოვნებას ჰგვრიდა, იგი ზოგიერთ ოჯახში ახლავე შეეყვანა. 

ნახევრად ჩაბნელებულ საძინებელ ოთახში შესულ სენატორს სახეზე შეშფოთებისა 

და ზრუნვის კვალიც არ ემჩნეოდა. იგი ისე იყო მიჩვეული, დარდი და დაღლილობა 

მოჩვენებითი სიმშვიდით დაეფარა, რომ ეს ნიღაბი კარის გაღებისთანავე, ნებისყოფის 

მცირე დაძაბვითაც კი ეფარებოდა სახეზე. 

ფრაუ პერმანედერი ფარდებაკეცილ ჩარდახიან საწოლთან იჯდა და დედის ხელი 

ეჭირა. ბალიშებზე მიყრდნობილმა კონსულის მეუღლემ თავი შემოსულისკენ 

მოაბრუნა და ღია ცისფერი თვალები სახეში გამომცდელად შეანათა. ავადმყოფს 

მზერა მშვიდი ჰქონდა, მაგრამ თვალებში მაინც ემჩნეოდა დაძაბული მოლოდინი და 

იქნებ იმიტომ, რომ მოხუცი ქალბატონი ალმაცერად იყურებოდა, თვალებში თითქოს 

უნდო სხივიც კი ედგა. კონსულის მეუღლეს სახე გაფითრებული ჰქონდა, ღაწვებიც 

სიცხისგან ოდნავ აფორეჯებოდა, მაგრამ სახეზე უღონობისა და სისუსტის კვალი 

მაინც არ ემჩნეოდა. მოხუცი ქალბატონი ავადმყოფობას ფხიზლად ადევნებდა 

თვალყურს, უფრო ფხიზლად, ვიდრე მის გარშემო მყოფნი, რადგან, ბოლოს და 

ბოლოს, ეს ამბავი ყველაზე მეტად მისი სადარდებელი იყო. ავადმყოფობას უნდო 

თვალით უყურებდა და სულაც არ აპირებდა, გულზე ხელი დაეკრიფა და სნეულება 

თავის ნებაზე მიეშვა. 

- რა თქვეს, თომას? - ისე მტკიცედ და ცოცხლად შეეკითხა იგი შვილს, რომ მაშინვე 

ხველება აუტყდა. შეეცადა ტუჩები მოეკუმა და ხველება ჩაეხშო, მაგრამ ვერაფერს 

გახდა, ხველება უფრო მოეძალა და ავადმყოფი იძულებული გახდა, მარჯვენა 

გვერდზე ხელი მაგრად მოეჭირა. 

- ასე მითხრეს, ჩვენი კარგი დედიკო ორ დღეში ფეხზე დადგებაო, - უპასუხა 

სენატორმა, როცა ხველის შეტევამ გაიარა და დედას ხელი ხელზე გადაუსვა, - ფეხზე 

წამოდგომა ჯერ კიდევ რომ არ შეგიძლია, ეს სულ ხველების ბრალია. ამ საძაგელ 

ხველებას, ბუნებრივია, ფილტვი გაუღიზიანებია... არ გეგონოს, ფილტვების ანთება 



გქონდეს, არა, - თქვა მან, რადგან შენიშნა, რომ ავადმყოფი უფრო დაჟინებით 

მიაჩერდა, - თუმცა ფილტვების ანთებაც არ არის საშიში, ამაზე უარესი 

ავადმყოფობაც არსებობს! მოკლედ, ფილტვია ოდნავ გაღიზიანებულიო. ასე თქვა 

ორივემ და როგორც ჩანს, მართალნიც არიან... ზევერინი სადღაა? 

- აფთიაქშია, - უპასუხა ფრაუ პერმანედერმა. 

- ხედავთ, იგი ისევ აფთიაქშია, შენ კი, ტონი, ისეთი სახე გაქვს, თითქოს საცაა 

ჩამოგეძინებაო. არა, ასე აღარ შეიძლება. თუნდაც რამდენიმე დღე დაგვჭირდეს, მაინც 

მომვლელი ქალი უნდა ავიყვანოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოიცათ, მე ჩემს 

ნაცრისფერთავსაბურიანი დების წინამდგომს ვკითხავ, ვინმე შესაფერი ხომ არა 

ჰყავს... 

- თომას, - ახლა უფრო ფრთხილად დაილაპარაკა კონსულის მეუღლემ, რომ ისევ 

ხველა არ ასტეხოდა, - დამიჯერე, მაგ შენი კათოლიკე 

ნაცრისფერთავსაბურავებიანების მუდმივი მფარველობით ბევრი გაანაწყენე. 

„ნაცრისფერებს“ ამდენ სიკეთეს უკეთებ, „შავებს“ კი არავითარ ყურადღებას არ აქცევ. 

მერწმუნე, პასტორმა პრინგსჰაიმმა ამას წინათ აშკარად შემომჩივლა. 

- ჩივილი არ უშველის. დარწმუნებული ვარ, ნაცრისფერი დები უფრო ერთგულები, 

თავგანწირულნი და ღვთისმოსავები არიან, ვიდრე შავები. არა მწამს მაგ „შავი“ 

პროტესტანტების ჭეშმარიტი მონაზვნობა, ყველას გათხოვებაზე უჭირავს თვალი. 

მოკლედ, ისინი მიწიერნი, ეგოისტები, სავსებით ჩვეულებრივები მგონია. 

„ნაცრისფერები“ უფრო ამაღლებულნი, დიახ, უეჭველად, უფრო ციურნი არიან. 

გარდა ამისა, იმათზე ამაგიცა მაქვს, სწორედ ამიტომ სჯობია, იმათგან მოვიყვანოთ 

ვინმე. მონაზონმა ლეანდრამ რამდენი სიკეთე გვიქნა, როცა ჰანო კბილებმა შავ დღეში 

ჩააყენა. ნეტავ იმას ეცლებოდეს... 

მონაზონი ლეანდრა ბუდენბროკებს ეახლა. თავისი ქისა, წამოსასხამი და ნაცრისფერი 

თავსაბურავი წყნარად მოიშორა და თეთრი თავსაფრის ამარა დარჩა, ქამარზე 

წყნარად ურაკუნებდა კრიალოსანი. მომვლელი ქალი ნაზად და ალერსიანი 

სიტყვებით შეუდგა თავისი მოვალეობის აღსრულებას. განებივრებულ და საკმაოდ 

ჭირვეულ ავადმყოფს დღე და ღამე უვლიდა, თითქოს რცხვენოდა კიდეც 

ადამიანური სისუსტე გამოემჟღავნებინა. როცა მეორე და შეენაცვლებოდა, თვალის 

მოსატყუებლად ცოტა ხნით თუ წავიდოდა შინ და მალე უკანვე ბრუნდებოდა, 

რადგან კონსულის მეუღლე მომვლელს ერთი წუთით არ იშორებდა, რაც უფრო 

ელეოდა ძალ-ღონე, გონება და გულისყური მით უფრო ემსჭვალებოდა 

ავადმყოფობაზე ფიქრით. თავის სნეულებას მოხუცი ქალბატონი შიშით და 

დაუფარავი, გულუბრყვილო სიძულვილით აკვირდებოდა. კონსულის მეუღლე, 

ოდესღაც საზოგადოების წარჩინებული ქალბატონი, მდიდრული ცხოვრებისა და, 

საერთოდ, სიცოცხლის მოტრფიალე ქალი, უკანასკნელ წლებში ღვთისმოსაურ და 

ქველმოქმედ ცხოვრებას ეწეოდა. რატომ? ამას, ალბათ, მხოლოდ განსვენებული 



მეუღლის ხსოვნის პატივსაცემად არ აკეთებდა. მოხუცი ქალბატონი შეუცნობლად 

მიილტვოდა, ზეცის წინაშე სიცოცხლისადმი ძლიერი სიყვარული მოენანიებინა, რომ 

ოდესმე მამაზეციერს მისთვის უდრტვინველი სიკვდილი მოევლინა, თუმცა 

კონსულის მეუღლეს სულაც არ უნდოდა უდრტვინველად მიებარებინა სული და 

სიცოცხლეს ყოველთვის ჯიუტად ეჭიდებოდა. ცხოვრების მანძილზე ქალბატონ 

ბუდენბროკს ბევრი უბედურება დაატყდა თავს, მაგრამ გამოვლილ ჭირ-ვარამს მისი 

სხეული არ მოუდრეკია, მისი მზერა არ დაუნისლავს. კონსულის მეუღლეს უხვი 

სადილების გამართვა უყვარდა, მდიდრულად და დიდკაცურად იცვამდა, 

უსიამოვნო ამბებს თვალსა და ყურს არიდებდა, ცდილობდა, ისინი მიეჩქმალა. 

სამაგიეროდ უფროსი ვაჟის წარჩინებით დიდად მოჰქონდა თავი. ეს სენი, 

ფილტვების ანთება, კონსულის მეუღლის მოუდრეკელ სხეულში ისე შეჭრილიყო, 

რომ მის სულს არ შეხებოდა და აღსასრულის დადგომა სულიერად არ გაეიოლებინა... 

ტანჯვის მსახვრალი ხელი, რომელიც ტკივილის მეშვეობით სიცოცხლეს ან ამ 

ტკივილის გამომწვევ პირობებს მაინც გვაძულებს და ჩვენს სულში აღსასრულისკენ, 

სხვა სამყაროსკენ, სიმშვიდისკენ სწრაფვას აღვიძებს, მის სულს არ შეხებია. დიახ, 

მოხუცი ქალბატონი კარგად გრძნობდა, რომ უკანასკნელ წლებში ღვთისმოშიში 

ცხოვრების მიუხედავად, სიკვდილისთვის ჯერ კიდევ არ იყო მომზადებული. 

ბუნდოვანი ფიქრი არ ასვენებდა: შეიძლებოდა ეს ავადმყოფობა მისთვის 

უკანასკნელი გამომდგარიყო, უკანასკნელ წამს იგი სწრაფად დარევდა ხელს, 

საშინელი ტკივილით გატეხდა მის წინააღმდეგობას და თავისას მაინც გაიტანდა. ეს 

აზრი კონსულის მეუღლეს გულს შიშით უვსებდა. 

კონსულის მეუღლე ბევრს ლოცულობდა, მაგრამ უფრო საკუთარ თავს სდარაჯობდა. 

გონზე თუ იყო, პულსს თვითონ ისინჯავდა, ტემპერატურას იზომავდა, ცდილობდა 

ხველებას გამკლავებოდა. პულსი კი უარესდებოდა და უარესდებოდა, სიცხე ოდნავ 

თუ დაუკლებდა, მერე უფრო მაღლა იწევდა, ხან შეამცივნებდა, ხან მაღალი 

სიცხისგან ბოდავდა. მტკივნეულად ახველებდა და ნახველს უკვე მეტ სისხლს 

აყოლებდა, სულის ხუთვა შიშის ზარს სცემდა. ყველაფერი იმის ბრალი იყო, რომ 

ანთება ახლა მთელ ფილტვს მოედო და თუ სიმპტომები არ იტყუებოდნენ, ანთებითი 

პროცესის კვალი მარცხენა მხარესაც ემჩნეოდა. დოქტორი ლანგჰალსი თავის 

ფრჩხილებს დაჰყურებდა და ამ მოვლენას „ჰეპატიზაციას“ უწოდებდა, დოქტორი 

გრაბოვი ახსნა-განმარტებისგან საერთოდ იკავებდა თავს. სიცხე ორგანიზმს 

ღრღნიდა. კუჭი აღარ მოქმედებდა. ავადმყოფს ნელ-ნელა, მაგრამ შეუჩერებლივ 

ეცლებოდა ძალ-ღონე. 

მოხუცი ქალბატონი თავის ავადმყოფობას თვალყურს ადევნებდა, თუკი შეეძლო, 

მისთვის მომზადებულ ნოყიერ წვნიანსაც ხალისით ეწაფებოდა. წამლების მიღების 

საათებს თავის მომვლელებზე უფრო მკაცრად იცავდა და ისე იყო ამ ამბებით 

შთანთქმული, რომ თითქმის მხოლოდ ექიმებს ელაპარაკებოდა, ყოველ შემთხვევაში 

ცხოველ ინტერესს მხოლოდ მათთან საუბარში იჩენდა ხოლმე. სანახავად მისულ 

მეგობარ ქალებს, „იერუსალიმური საღამოების“ მონაწილეთ, წარჩინებული ოჯახების 



მოხუც ქალბატონებს და პასტორების მეუღლეებს ავადმყოფი აპათიურად ან ვითომ 

გულითადად, მაგრამ დაბნეული ხვდებოდა და მალე ისტუმრებდა. ახლობლებს მისი 

გულგრილობა გულს სტკენდა, ავადმყოფი მათ თითქმის აგდებულად ეკიდებოდა, 

თითქოს ამბობდა: თქვენ ხომ ვერაფრით მშველითო. პატარა ჰანოსაც კი, რომელიც 

ოდნავ უკეთ მყოფს მოუყვანეს, მხოლოდ ლოყაზე მოუთათუნა ხელი და მაშინვე 

იბრუნა პირი. ავადმყოფს თითქოს უნდოდა ეთქვა: ბავშვებო, ყველანი კარგები ხართ, 

მაგრამ მე, მე, ალბათ, ვკვდებიო. სამაგიეროდ ორივე ექიმს გულთბილად და 

ხალისიანად ხვდებოდა, მათ რჩევა-დარიგებას გულისყურით ისმენდა. 

ერთ დღეს მენგშტრასეზე ქალბატონი გერჰარტები, პაულ გერჰარტის ნაშიერები 

გამოჩნდნენ. მანტილიან დედაბრებს თავზე ფრიალო თეფშისებური შლაპები 

ეხურათ, ხელში კი სანოვაგის ჩანთები ეჭირათ, აქ პირდაპირ ღარიბების ჩამოვლის 

შემდეგ მოსულიყვნენ. ვერავინ შეძლო მათთვის ავადმყოფი მეგობრის ნახვა 

აეკრძალა. გერჰარტები მოხუც ქალბატონთან მარტო დატოვეს და უფალმა უწყის, 

სარეცელთან მსხდომნი ავადმყოფს რას ელაპარაკებოდნენ. ავადმყოფის ოთახიდან 

გამოსულებს თვალები და სახე თითქოს უფრო გაცისკროვნებოდათ, უფრო სათნო და 

შთაგონებული გახდომოდათ, ოთახში კი კონსულის მეუღლეც ისეთივე თვალებით 

იმზირებოდა და სახეზე ისეთივე გამომეტყველება ედო. იგი წყნარად იწვა, მშვიდად, 

უფრო მშვიდად, ვიდრე ოდესმე, ძლივს გასაგონად და იშვიათად სუნთქავდა და 

ძალა თვალსა და ხელშუა ეცლებოდა. ფრაუ პერმანედერმა ქალბატონ გერჰარტებს 

წყევლა-კრულვა დაადევნა და ორივე ექიმის დასაძახებლად აფრინა კაცი. ექიმები 

კარში გამოჩნდნენ თუ არა, კონსულის მეუღლე გასაოცრად შეიცვალა, 

გამოფხიზლდა, ამოძრავდა, თითქმის წამოიმართა კიდეც. მედიცინაში განსწავლული 

ადამიანების დანახვამ ერთი დარტყმით კვლავ მიწაზე დააბრუნა, ხელები 

ექიმებისკენ გაიწვდინა და წარმოთქვა: 

- კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ბატონებო! დღეს, მთელი დღის განმავლობაში... 

მაგრამ დიდი ხანია ფილტვების ორმხრივი ანთება საეჭვო აღარ იყო. 

- დიახ, ჩემო ძვირფასო ბატონო, სენატორო, - უთხრა დოქტორმა გრაბოვმა თომას 

ბუნდერბროკს და ხელი ჩასჭიდა, - ჩვენ ვერაფერს გავხდით, ანთება ორივე ფილტვს 

მოედო, ეს კი ყოველთვის დამაფიქრებელია, დიახ, ეს თქვენც ჩემსავით კარგად 

მოგეხსენებათ... არ მინდა თვალი აგიხვიოთ. ასეთი მდგომარეობა ოცი წლის და 

სამოცდაათი წლის პაციენტისთვისაც ერთნაირად სახიფათო გახლავთ. აი, დღეს თუ 

შემეკითხებით, ჩემს ძმას ვუდეპეშო თუ არაო, ამ აზრს აღარ გადაგათქმევინებდით... 

მართლა, თქვენი ძმა როგორაა? დიდი უცნაური კაცია, დიდი. მე იგი ყოველთვის 

მიყვარდა... ღვთის გულისათვის, ჩემი სიტყვებიდან გაზვიადებულ დასკვნას ნუ 

გამოიტანთ, ძვირფასო სენატორო! ეს იმიტომ კი არ მითქვამს, თითქოს უშუალო 

ხიფათს ვხედავდე. აჰ, არა! ეს სიტყვაც დაუკვირვებლად წამომცდა! მაგრამ ამგვარ 

სიტუაციაში, ხომ იცით, ყოველ გაუთვალისწინებელ შემთხვევითობასაც უნდა 



გაეწიოს ანგარიში... თქვენი პატივცემული ქალბატონი დედით, მეტი რომ არ 

შეიძლება, ისეთი კმაყოფილი ვართ. მთელი ძალ-ღონით გვეხმარება, არ 

გვღალატობს... არა, ქათინაურში არ ჩამომართვათ, მართლა შეუდარებელი 

პაციენტია! ამიტომ იმედი უნდა ვიქონიოთ, ჩემო ძვირფასო სენატორო, იმედი! 

მაგრამ დგება წუთი, როცა ახლობლების იმედი რაღაც ხელოვნური და ყალბი ხდება 

ხოლმე. ავადმყოფი იცვლება და მისი პიროვნებისთვის უცხო თვისებები უჩნდება. 

პირიდან უცნაური სიტყვები ამოსდის, იმ სიტყვებზე პასუხის გაცემა ჩვენ არ 

ძალგვიძს, ეს სიტყვები მასაც უჭრიან უკან მოსაბრუნებელ გზას და სიკვდილს 

ავალდებულებენ. მომაკვდავი ჩვენთვის უძვირფასესი ადამიანიც რომ იყოს, აღარ 

შეგვიძლია ვისურვოთ, კვლავ წამოდგეს და ამ ქვეყანაზე იბოგინოს. მართლა რომ 

წამოდგეს, ისეთივე ძრწოლას მოგვგვრიდა, თითქოს მიცვალებული წამომდგარიყოს 

კუბოდან. 

მომაკვდავს უკვე გახრწნის პირველი ნიშნები დაეტყო, თუმცა ცალკეული ორგანო 

ჯიუტად განაგრძობდა მუშაობას. მას შემდეგ კვირები გავიდა, რაც კონსულის 

მეუღლე კატარმა ლოგინს მიაჯაჭვა და დიდხანს წოლისგან სხეულზე იარები 

გაუჩნდა. იარები აღარ უშუშდებოდა და პირს აღარ იკრავდა. ავადმყოფი უძილობამ 

შეიპყრო. ტკივილი, ხველება და სულის ხუთვა ძილს არ ანებებდა, მაგრამ ძილს 

თვითონაც ებრძოდა და სიფხიზლეს ებღაუჭებოდა. მხოლოდ რამდენიმე წუთს 

სიცხის გამო თუ გამოეთიშებოდა გონება, მაგრამ გონს მყოფიც ხმამაღლა 

ესაუბრებოდა დიდი ხნის გარდაცვლილებს. ერთხელ, საღამო ჟამს, კონსულის 

მეუღლემ ხმამაღლა, შიშნარევი, მაგრამ გულიდან ამოხეთქილი ხმით ისე 

ბუნებრივად წარმოთქვა, ჰო, ჩემო საყვარელო ჟან, მოვდივარო, რომ ყველას 

სჯეროდა, განსვენებული კონსულის ძახილი ჩვენც გავიგონეთო. 

ქრისტიანი ჰამბურგიდან ჩამოვიდა, სადაც მისი სიტყვით საქმეები ჰქონდა 

მოსაგვარებელი. ავადმყოფის ოთახში დიდხანს არ გაჩერებულა, მალე გამოვიდა, 

შუბლი მოისრისა, თვალები აახამხამა და თქვა: 

- რა საშინელებაა... რა საშინელებაა... მეტი აღარ შემიძლია! 

მოვიდა პასტორი პრინგსჰაიმი, მონაზონ ლეანდრას ცივი მზერა ესროლა და 

კონსულის მეუღლის სარეცელთან ღაღანა ხმით ილოცა. 

შემდეგ ავადმყოფმა თითქოს მოიხედა, გამომჯობინება დაეტყო, სიცხე დაუვარდა, 

ძალა თითქოს დაუბრუნდა, ტკივილი დაუცხრა, მის ბაგეთაგან მოსმენილმა 

რამდენიმე ნათელმა და იმედისმომცემმა სიტყვამ სარეცელთან მყოფთ სიხარულის 

ცრემლები მოჰგვარა. 

- ბავშვებო, დედა გადაგვირჩება, აი, ნახავთ, თუ არ გადაგვირჩება! - წამოიძახა თომას 

ბუდენბროკმა, - შობას ჩვენთან ერთად დაესწრება და ჩვენც არ დავანებებთ იმ 

დღეებში ჩვეულებრივ იფუსფუსოს. 



მაგრამ იმავე ღამეს, გერდა და მისი მეუღლე დასაძინებლად დაწვნენ თუ არა, ფრაუ 

პერმანედერისგან გამოგზავნილმა კაცმა მოაკითხათ. კონსულის მეუღლე სიკვდილს 

ებრძოდა. ქარი წვიმის ცივ წვეთებს ერეკებოდა და ფანჯარაზე უტყლაშუნებდა. 

როცა სენატორი და მისი ცოლი ოთახში შევიდნენ, მაგიდაზე უკვე ანთებული 

შანდლები იდგა და ორივე ექიმი აქ იყო. ქრისტიანიც გამოეხმოთ თავისი ოთახიდან 

და ახლა იგი ჩარდახიანი საწოლისგან ზურგშექცეული სადღაც ოთახის კუთხეში 

იჯდა. წელში საცოდავად მოკაკულიყო და შუბლი ხელებზე დაეყრდნო. ელოდნენ 

მომაკვდავის ძმას, კონსულ იუსტუს კროგერს, მასთანაც კაცი იყო გაგზავნილი. ფრაუ 

პერმანედერი და ერიკა ვაინშენკი ავადმყოფს ფერხთით ედგნენ და ჩუმად 

სლუკუნებდნენ. მონაზონ ლეანდრასა და მამზელ ზევერინს საქმე აღარაფერი 

ჰქონდათ და მომაკვდავს სახეში ნაღვლიანად შეჰყურებდნენ. 

კონსულის მეუღლეს თავქვეშ რამდენიმე ბალიში ედო, გულაღმა იწვა და ხელებს, ამ 

ოდესღაც მშვენიერ, ცისფერი ძარღვებით დაქსელილ, ახლა კი გაძვალტყავებულ 

ხელებს საბანზე დაჟინებით, შეუსვენებლივ და ნაჩქარევად აფათურებდა. საღამური 

თეთრი ჩაჩით შებურვილ თავს ბალიშებზე აქეთ-იქით შემაძრწუნებლად, რიტმულად 

და მოწყვეტით იქნევდა, თითქოს გვერდზე მოღრეცილი ბაგით ჰაერს გაჭირვებით 

ხაპავდა, დაშრეტილი თვალებით შველას ითხოვდა, ხან ერთს, ხან მეორეს შურით 

შესჩერებოდა, ისინი ჩაცმულნი იდგნენ, სუნთქვა შეეძლოთ, ისინი ცოცხლები იყვნენ 

და მხოლოდ იმის ძალა შესწევდათ, მომაკვდავისთვის სიყვარულის უკანასკნელი 

მსხვერპლი შეეწირათ: იდგნენ და სულთმობრძავს თვალს არ აცილებდნენ. ღამე 

ილეოდა, ავადმყოფის მდგომარეობა არ იცვლებოდა. 

- რამდენ ხანს შეიძლება კიდევ ასე გაგრძელდეს? - წყნარად იკითხა თომას 

ბუდენბროკმა და მოხუცი დოქტორი გრაბოვი ოთახის სიღრმეში გაინაპირა, ამ დროს 

დოქტორი ლანგჰალსი ავადმყოფს რაღაც წამალს უშხაპუნებდა. ფრაუ პერმანედერმა 

ცხვირსახოცი პირთან მიიტანა და ისიც მათთან მივიდა. 

- აბა, რა უნდა გითხრათ, ძვირფასო სენატორო, - უპასუხა თომასს დოქტორმა 

გრაბოვმა, - ქალბატონი დედათქვენი შეიძლება ხუთ წუთში გათავისუფლდეს, 

შეიძლება რამდენიმე საათს კიდევ იცოცხლოს... ვერაფერს გეტყვით. ამ მოვლენას 

მედიცინაში ხუთვის დაწყებას... ფილტვების შეშუპებას ვუწოდებთ... 

- მე ვიცი, - თქვა ფრაუ პერმანედერმა და ცხვირსახოცში ჩაახველა. ლოყაზე ცრემლები 

ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა, - ვიცი, ფილტვების ანთების დროს ხშირად იცის ასე... 

ფილტვების ბუშტულები წყლიანი სითხით ივსება და ავადმყოფს სუნთქვა აღარ 

შეუძლია... დიახ, მე ვიცი ეს... 

სენატორმა ხელები წინ გაიწვდინა და ჩარდახიან საწოლს შეხედა. 

- ალბათ, როგორ იტანჯება! - წაიჩურჩულა მან. 



- არა! - ასევე ჩუმად, მაგრამ ავტორიტეტულად უპასუხა დოქტორმა გრაბოვმა და 

გრძელი, კეთილი სახე ნაოჭებმა დაუფარა, - თვალი გატყუებთ, მერწმუნეთ, 

ძვირფასო მეგობარო, თვალი გატყუებთ! გონება ისე აქვს დანისლული... რასაც თქვენ 

ხედავთ, მეტწილად რეფლექსური მოძრაობები გახლავთ... დამიჯერეთ... 

- ღმერთმა ქნას! - აღარ შედავებია თომასი, მაგრამ კონსულის მეუღლის თვალების 

დანახვაზე ბავშვიც კი მიხვდებოდა, რომ მომაკვდავი გონზე იყო და ყველაფერს 

გრძნობდა. 

ყველანი ისევ თავიანთ ადგილებზე დასხდნენ. კონსული კროგერიც მოსულიყო. 

ხელჯოხს დაყრდნობილი, თვალებჩაწითლებული მოხუცი საწოლთან ახლოს იჯდა. 

ავადმყოფმა ბორგვას უმატა. ალბათ, ამ სასიკვდილოდ განწირულ სხეულს თავიდან 

ფეხებამდე ძრწოლა, ენით გამოუთქმელი შიში და გაჭირვება, თავდაუღწეველი 

მარტოობისა და უმწეობის შეგრძნება მსჭვალავდა. თვალები, ეს საცოდავი, 

მავედრებელი, სამდურავით აღსავსე, ხსნის მაძიებელი თვალები თავის აქეთ-იქით 

წყვეტებისგან ხან საცოდავად ეხუჭებოდა, ხან კი ისე უფართოვდებოდა, რომ 

გუგებზე ძარღვები სისხლით ებერებოდა. გონს კი არ კარგავდა და არა! 

სამი რომ შესრულდა, ქრისტიანი წამოდგა. 

- მეტი აღარ შემიძლია, - თქვა მან და წავიდა. გზაში ავეჯს აწყდებოდა, ფეხებს ძლივს 

მიათრევდა. 

ერიკა ვაინშენკსა და მამზელ ზევერინს ავადმყოფის მონოტონურმა კვნესამ, ალბათ, 

ძილი მოჰგვარა, სკამებზე ჩამოძინებულებს სახეები უღაჟღაჟებდათ. 

ოთხი საათისთვის მდგომარეობა გაუარესდა, ავადმყოფი ბალიშებზე წამოსწიეს და 

შუბლზე ოფლი შეუშრეს. მომაკვდავს სუნთქვა უწყდებოდა, შფოთავდა. ახლობლები 

შიშმა შეიპყრო. 

- დასაძინებელი!... - აღმოხდა კონსულის მეუღლეს, - ძილის წამალი მომეცით!.. - 

მაგრამ არავინ ფიქრობდა, მისთვის ძილის წამალი მიეცა. 

უცებ ავადმყოფი ისევ ალაპარაკდა, რაღაცის თუ ვიღაცის ძახილს პასუხობდა, სხვებს 

ის ძახილი არ ესმოდათ. 

- ჰო, ჟან, ახლა ცოტა დარჩა! - და მალე ისევ დააყოლა, - ჰო, ჩემო საყვარელო კლარა, 

მოვდივარ!.. 

შემდეგ ბრძოლა განახლდა. ვითომ ეს ისევ სიკვდილთან ჭიდილი იყო? არა, ის ახლა 

სიცოცხლეს სიკვდილის გამოსაძალავად ერკინებოდა. 

- მეტი აღარ შემიძლია... დასაძინებელი! ბატონებო, მოწყალება მოიღეთ! 

დასაძინებელი, გევედრებით!.. 



„მოწყალების“ ხსენებამ ფრაუ პერმანედერი ხმამაღლა ააქვითინა, თომასმა კი 

წყნარად დაიკვნესა და ხელები თავზე წაივლო, მაგრამ ექიმებმა თავისი მოვალეობა 

კარგად იცოდნენ, მათ ეს გაწამებული სიცოცხლე ახლობლებისთვის რაც 

შეიძლებოდა დიდხანს უნდა შეენარჩუნებინათ, გამაბრუებელი საშუალებანი კი 

აღსასრულს დააჩქარებდა. ექიმები იმისთვის როდი იყვნენ ქვეყნად გაჩენილნი, რომ 

სიკვდილს შემოსძღოლოდნენ, რადაც უნდა დასჯდომოდათ, ადამიანებისთვის 

სიცოცხლე უნდა შეენარჩუნებინათ. ასე მოუწოდებდა მათ რელიგიური და 

მორალური პრინციპები, რომელთაც უნივერსიტეტში სიამოვნებით უგდებდნენ 

ყურს, თუმცა შესაძლოა ამ წუთში ეს შეგონებანი აღარც კი ახსოვდათ... ორივენი 

აღსასრულის დაჩქარების ნაცვლად, სხვადასხვა საშუალებით მომაკვდავს გულს 

უმაგრებდნენ და პირღებინებით ბევრჯერ ხანმოკლედ უმსუბუქებდნენ კიდეც 

მდგომარეობას. 

ხუთი საათისთვის სიკვდილ-სიცოცხლის ჭიდილმა უმაღლეს წერტილს მიაღწია. 

კონსულის მეუღლე კრუნჩხვებმა წამოაგდო, ფართოდ თვალგახელილი მკლავებს 

ასავსავებდა, თითქოს რაიმე ხელჩასაჭიდს ეძებსო. ან იქნებ მისკენ გამოწვდილ 

ხელებს ეგებებოდა. ჰაერში ყოველ მხარეს განუწყვეტლივ ეპასუხებოდა მხოლოდ 

მისთვის გასაგონ ძახილს და თითქოს ძახილიც სულ უფრო დაჟინებით და ხშირად 

ჩაესმოდა. თითქოს მხოლოდ განსვენებული მეუღლე და ქალიშვილი კი არა, 

მშობლებიც, დედამთილ-მამამთილი და სხვა იმ ქვეყნად მასზე ადრე წასული 

ახლობლებიც გარს შემოსჯაროდნენ და ისიც მათ სახელებს გაიძახოდა. ოთახში 

მყოფთაგან ვერც ერთი ვერ გაიხსენებდა უცებ, ამ სახელს სიცოცხლეში ვის ეძახდნენ. 

- ჰო, - იძახდა მომაკვდავი და აქეთ-იქით აწყდებოდა, - ახლავე მოვდივარ... ახლავე.. 

ერთი წუთი კიდევ... ჰო... მეტი აღარ შემიძლია... დასაძინებელი, ბატონებო... 

ექვსის ნახევარზე მომაკვდავი ერთი წუთით დაწყნარდა. მერე კი, მოულოდნელად, 

მობერებული და ტანჯვისგან მოღრეცილი სახის ნაკვთები უცაბედმა, 

ძრწოლანარევმა სიხარულმა, ღრმა, შიშის მომგვრელმა სინაზემ შეურხია, მკლავები 

ელვისებურად გაშალა და ისე სწრაფად და უშუალოდ, ისეთი თვინიერი, უსაზღვრო 

შიშით და სიყვარულით აღსავსე მორჩილებითა და ლტოლვით წამოიძახა, აჰა, 

მოვედიო, რომ ყველამ იგრძნო, მის ყურს მიწვდენილ ძახილსა და მის პასუხს შორის 

წამსაც არ გაევლო და ამ ძახილთან ერთად სულიც განუტევა. 

ყველას ჟრუანტელმა დაუარა ტანში. რა იყო ეს? ვინ დაუძახა მომაკვდავს, რომ ასე 

დაუხანებლად გაჰყვა უკან? 

ვიღაცამ ფარდა გადასწია და შუქი ჩააქრო, სახეშეცვლილმა დოქტორმა გრაბოვმა 

მიცვალებულს თვალები დაუხუჭა. 

ოთახში შემოდგომის რიჟრაჟი შემოიჭრა და ყველა ააძაგძაგა. მონაზონმა ლეანდრამ 

ტუალეტის სარკეს ზეწარი ჩამოაფარა. 



 

 

მეორე თავი 

მიცვალებულის ოთახში გამოღებული კარიდან ფრაუ პერმანედერი მოჩანდა. იგი 

მარტო იყო და ლოცულობდა. სარეცლის ახლოს სკამთან დაჩოქილს სამგლოვიარო 

სამოსლის კალთები იატაკზე ფართოდ გაეშალა, გადაჯვარედინებული ხელები 

სკამზე დაეყრდნო და თავდახრილი ბუტბუტებდა. მან მშვენივრად გაიგონა, როგორ 

შემოვიდნენ მისი ძმა და რძალი მცირე სასადილო ოთახში. ისინი ძალაუნებურად 

შეჩერდნენ, რომ მისთვის ლოცვის დასრულება დაეცლიათ. მიუხედავად ამისა, ფრაუ 

პერმანედერი არ აჩქარებულა, ლოცვა დინჯად დაასრულა, მშრალად ჩაახველა, კაბის 

კალთები მძიმედ აიკრიფა, წამოდგა და თავისი ახლობლებისკენ მედიდურად 

გაემართა. სახეზე და მიხრა-მოხრაში დაბნეულობის კვალიც კი არ ეტყობოდა. 

- თომას, - საკმაოდ მკვახედ მიმართა მან ძმას, - რაც შეეხება ზევერინს, მე მგონია, 

განსვენებულ დედაჩემს თავის მკერდზე ასპიტი გამოუზრდია. 

- როგორ? 

- ამ დილით გულზე გამხეთქა. შეიძლება ადამიანი მოთმინებიდან გამოხვიდე... ვინ 

მისცა ამ დედაკაცს უფლება, გლოვის დღეები ასე უხეშად შეგვიბილწოს? 

- კი მაგრამ, რა მოხდა? 

- ჯერ ერთი, მაგის სიხარბის შემხედვარეს გული აგერევა. დაფათურობს კარადებში, 

დედას აბრეშუმის კაბები გამოაქვს, მკლავზე იგროვებს და მიბრძანდება. რიკჰენ, სად 

მიგაქვთ ეგ კაბები-მეთქი, ვეუბნები. ამ კაბებს ქალბატონი კონსული მე შემპირდაო. 

ძვირფასო ზევერინ! - ვეუბნები და ხმის აუმაღლებლად ვცდილობ, დავარწმუნო, 

ასეთი აჩქარება არ გმართებს-მეთქი. როგორ გგონია, გავხდი რაიმეს? მარტო 

აბრეშუმის კაბები კი არა, მთელი შეკვრა თეთრეული მიაქვს და მიდის. ხელში ხომ არ 

ვეცემი? მარტო ის კი არა... მოახლეებიც ასე იქცევიან... კაბებსა და თეთრეულს 

კალათებით ეზიდებიან. მსახურები ჩემ თვალწინ იტაცებენ მთელ ქონებას, 

გასაღებები ხომ ზევერინსა აქვს. „ფროილაინ ზევერინ! - ვეუბნები მე, - მომეცით 

გასაღებები!“ და იცით რას მპასუხობს? აშკარად და მიუკიბ-მოუკიბავად მიცხადებს, 

თქვენ ჩემთან რა ხელი გაქვთ, თქვენ კი არ აგიყვანივართ, გასაღებები მე მექნება, სანამ 

აქედან წავალო. 

- ვერცხლეულის სკივრის გასაღები ხომ შენა გაქვს? კარგი, დანარჩენს თავი დაანებე. 

ასეთი რამეები მოსავალია, როცა საოჯახო მეურნეობა ირღვევა. ბოლო დროს ისედაც 

მიშვებული იყო აქაურობა. ხმაურის ატეხა არა ღირს. თეთრეული ძველია და 

გაცრეცილი... მაინც ვნახოთ, რა დარჩა. გაქვს სია? მაგიდაზეა? კარგი. ახლავე ვნახოთ. 



ისინი საძინებელ ოთახში შევიდნენ და ცოტა ხანს სარეცელთან შეჩერდნენ. ფრაუ 

ანტონიამ მიცვალებულს სახეზე გადახადა. კონსულის მეუღლეს უკვე აბრეშუმის 

სამოსი ეცვა. დღეს, ნაშუადღევს, ზევით, დარბაზში ასე უნდა დაესვენებინათ. მისი 

უკანასკნელი ამოსუნთქვის შემდეგ უკვე ორმოცდარვა საათი იყო გასული. 

მიცვალებულს ხელოვნური კბილები არ ედგა და პირი და ლოყები ჩაცვენილი 

ჰქონდა, ნიკაპი კი მკვეთრად წამოსწეოდა წინ. სამივენი ამ მტკიცედ დახუჭულ 

ქუთუთოებს დაჰყურებდნენ და გულნატკენნი ამაოდ ცდილობდნენ ამ სახეში 

თავიანთი დედის სახე ამოეცნოთ. სამაგიეროდ მოხუცი ქალბატონის საკვირაო 

თავსაბურავიდან ძველებურად მოჩანდა სპილენძისფერი, სადად გადავარცხნილი 

თმა, რომელზეც ბრაიტენშტრასელი ქალბატონი ბუდენბროკები ისე ხშირად 

ქილიკობდნენ ხოლმე... დალიანდაგებულ საბანზე ყვავილები იყო მიმობნეული. 

- უკვე მოიტანეს დიდებული გვირგვინები, - წყნარად თქვა ფრაუ პერმანედერმა, - 

ყველა ოჯახიდან არის... უბრალოდ, არავინ დარჩენილა! ყველა გვირგვინი 

დერეფანში დავალაგებინე. მერე თქვენ უნდა დაათვალიეროთ, გერდა და ტომ! რა 

მშვენიერია და თან რა სევდის მომგვრელი... ისეთი ფართო ატლასის ლენტები 

ჰკიდია ზედ, რომ... 

- დარბაზის მორთვის საქმე როგორ არის? - ჰკითხა დას სენატორმა. 

- მალე იქნება მზად, ტომ. თითქმის მზად არის, მეშპალერე იაკობსს თავი არ 

დაუზოგავს. ისიც… - ფრაუ პერმანედერმა ამოისლუკუნა, - კუბოც მოიტანეს. ჯერ 

გაიხადეთ, ჩემო კარგებო, - განაგრძო ფრაუ ანტონიამ და თეთრი ზეწარი 

მიცვალებულს ფრთხილად დააფარა, - აქ ცივა, მცირე სასადილო ოთახი კი ოდნავ 

გამთბარია... მოიცა, მოგეხმარო, გერდა. ასეთ ძვირფას მოსასხამს მოფრთხილება 

უნდა. შეიძლება გაკოცო? ხომ იცი, როგორ მიყვარხარ, თუმცა შენ ყოველთვის 

გეჯავრებოდი... არა, ვარცხნილობას არ გაგიფუჭებ, ქუდს ისე ფრთხილად მოგხდი... 

რა მშვენიერი თმა გაქვს! ასეთი თმა ჰქონდა დედასაც ახალგაზრდობაში. დედა 

შენისთანა მშვენიერი არასოდეს ყოფილა, მაგრამ ერთ დროს, მაშინ მე უკვე 

დაბადებული ვიყავი, დედა ნამდვილად ლამაზი ქალი იყო. ახლა კი... მართალს 

ამბობს თქვენი გრობლებენი, თუმცა ერთი უბირი კაცი კია, ყველა მტვრად 

ვიქცევითო... აი, ტომ, ეს არის მნიშვნელოვანი ნივთების სია. 

ისინი მცირე სასადილო ოთახში შებრუნდნენ და მრგვალ მაგიდას მიუსხდნენ. 

სენატორმა ქაღალდები ხელში აიღო. სიაში ჩამოთვლილი საგნები უახლოეს 

მემკვიდრეებს შორის უნდა განაწილებულიყო. ფრაუ პერმანედერი ძმას აღელვებულ 

და დაძაბულ მზერას არ აცილებდა. მისი გონება ერთ მძიმე, გვერდაუვლელ 

კითხვაზე იყო შიშით მიჯაჭვული, ეს კითხვა სულ მალე უნდა წამოჭრილიყო მათ 

წინაშე. 

- მე მგონი, - დაიწყო სენატორმა, - ჩვენ წესს მტკიცედ დავიცავთ და საჩუქრებს 

მათსავე პატრონებს ვარგუნებთ. მაშასადამე... 



ცოლმა თომასს სიტყვა შეაწყვეტინა: 

- უკაცრავად, თომას, მე მგონია... ქრისტიანი... ქრისტიანი სად არის? 

- მართლა, ღმერთო ჩემო, ქრისტიანი! - წამოიძახა ფრაუ პერმანედერმა, - სულ არ 

დაგვავიწყდა! 

- მართალი ხართ, - თქვა სენატორმა და ქაღალდები მაგიდაზე დააწყო, - მისთვის არ 

დაგიძახიათ? 

ფრაუ პერმანედერი ზარისკენ გაემართა, მაგრამ იმავე წუთს კარი თვითონ 

ქრისტიანმა შემოაღო, ოთახში ფეხაჩქარებული შემოვიდა, კარი თითქმის მიაჯახუნა 

და წარბებშეჭმუხნილი შეჩერდა. პატარა, მრგვალ-მრგვალ, ღრმად ჩამჯდარ თვალებს 

აქეთ-იქით აცეცებდა, არავის უყურებდა, ხშირი წითური ულვაშების ქვეშ პირს 

მოუსვენრად აფჩენდა. ქრისტიანი გაღიზიანებული და აღრენილი ჩანდა. 

- გავიგე, ყველანი აქ ყოფილხართ, - მოკლედ თქვა მან, - თუ ნივთების განაწილებაზე 

მიდგა საქმე, ჩემთვისაც ხომ უნდა შეგეტყობინებინათ? 

- სწორედ ახლა ვაპირებდით, - გულგრილად უპასუხა თომასმა, - დაჯექი. 

სენატორმა ქრისტიანის პერანგის თეთრ ღილებზე შეაჩერა მზერა. თვითონ უზადო 

სამგლოვიარო ტანსაცმელი ეცვა. შავი მაუდის ფონზე თვალისმომჭრელად ელავდა 

თეთრი პერანგი, ყელზე შავი ჰალსტუხი ეკეთა, გულისპირზე კი ოქროს ღილები შავი 

ღილებით შეეცვალა. ქრისტიანს ძმის შემოხედვა არ გამოჰპარვია, სკამი მაგიდასთან 

მისწია, დაჯდა, ხელი მკერდზე მიიდო და თქვა: 

- მეც ვიცი, რომ თეთრი ღილები მიკეთია. ჯერ ვერ მოვიცალე, შავები მეყიდა, უფრო 

სწორად, ღილებს თავი დავანებე. ამ უკანასკნელ წლებში ხშირად მისესხებია ხუთი 

შილინგი, რომ კბილის ფხვნილი მეყიდა, ლოგინში ასანთის შუქზე ჩავწოლილვარ... 

არ ვიცი, ეს მარტო ჩემი ბრალი იყო თუ არა, საერთოდ კი, შავი ღილები ამ ქვეყანაზე 

ყველაზე მთავარი არაა. მე გარეგნული ეფექტები არ მიყვარს. ასეთი რამეებისთვის 

არასოდეს მიმიქცევია ყურადღება. 

გერდა ქრისტიანს თვალს არ აცილებდა და წყნარად იღიმებოდა. სენატორმა შენიშნა: 

- მაგ უკანასკნელ აზრს დიდხანს ვერ დაიჟინებ, ჩემო ძვირფასო. 

- ჰო? შენ უკეთ გეცოდინება, თომას. მე მხოლოდ იმას ვამბობ, ასეთ რამეებს დიდ 

მნიშვნელობას არ ვანიჭებ-მეთქი. ამ ქვეყანაზე ბევრი რამ მინახავს, ათასგვარ ხალხში 

მიცხოვრია, ათასგვარ ადათ-წესებს ვიცნობ და ამიტომაც... ყველაფერს რომ თავი 

დავანებოთ, მე ზრდადასრულებული ადამიანი ვარ, - უცებ ხმას აუწია ქრისტიანმა, - 

ორმოცდასამი წელი შემისრულდა, ჩემი თავის ბატონ-პატრონი მე თვითონა ვარ და 

ჩემს საქმეებში ცხვირს არავის ჩავაყოფინებ. 



- მე მგონი, შენ რაღაც სხვა გიდევს გულში, ჩემო მეგობარო, - უთხრა ძმას 

გაკვირვებულმა სენატორმა, - რაც შეეხება ღილებს, თუ არ ვცდები, ღილებზე სიტყვა 

არ დამცდენია. სამგლოვიარო ტანსაცმელი შეგიძლია შენი გემოვნებით გაიწყო, 

მხოლოდ ნუ გგონია, რომ ადათ-წესების აგდებულად მოხსენიებით ჩემზე 

შთაბეჭდილებას მოახდენ. 

- არც მინდა შენზე შთაბეჭდილება მოვახდინო... 

- ტომ... ქრისტიან... - შესძახა ფრაუ პერმანედერმა, - განა შეიძლება დღეს ასეთი 

ტონით ლაპარაკი... აქ... როცა გვერდით... კარგი, განაგრძე, თომას, მაშ საჩუქრებს 

პატრონებს ვარგუნებთ, არა? ნამდვილად სამართლიანი გადაწყვეტილებაა. 

თომასმა განაგრძო. მან მოზრდილი საგნებით დაიწყო. თავისთვის ისეთი ნივთები 

ჩაიწერა, სახლისთვის რომ გამოადგებოდა: სასადილო დარბაზის კანდელაბრები, 

დიდი, მოხარატებული სკივრი, რომელიც თაღში იდგა. ფრაუ პერმანედერი 

ფხიზლად იყო და თუ ვინმე რომელიმე ნივთის აღებაზე შეყოყმანდებოდა, ისეთი 

სახით იტყოდა: თუ არ გინდა, მაშინ მე ავიღებო, თითქოს დიდ მსხვერპლს იღებდა 

და ყველა მისი მადლიერი უნდა ყოფილიყო. ფრაუ პერმანედერმა თავისთვის, 

ქალიშვილისა და შვილიშვილისთვის საოჯახო ნივთების უმეტესი წილი მიიღო. 

ქრისტიანს რამდენიმე თავი ავეჯი, ამპირის სტილის დიდი საათი და ფისჰარმონია 

ერგო. ეტყობოდა, კმაყოფილი იყო. მაგრამ როცა ჯერი ვერცხლეულის, თეთრეულისა 

და სხვადასხვანაირი სერვიზის განაწილებაზე მიდგა, ყველას გასაოცრად, ისეთი 

გულმოდგინება გამოიჩინა, რომ ამას უკვე სიხარბის სუნი უდიოდა. 

- მერე მე? მე? - იკითხა მან, - ძალიან გთხოვთ, სულ ნუ დამივიწყებთ. 

- მერედა ვინ გივიწყებს? მე ხომ შენ... აი, ნახე, მთელი ჩაის სერვიზი თავის ვერცხლის 

ლანგრიანად შენ ჩაგიწერე. ოქროს ვარაყიანი საკვირაო სერვიზი მხოლოდ ჩვენ 

შეიძლება გამოვიყენოთ. 

- მე არც ყოველდღიურ სახმარ ხახვისსახიან სერვიზს დავიწუნებ, - თქვა ფრაუ 

პერმანედერმა. 

- მერე მე? - წამოიძახა გაწიწმატებულმა ქრისტიანმა. მან ხანდახან იცოდა ხოლმე ასე 

გაწიწმატება, ლოყები მაშინ უფრო ჩაუცვივდებოდა და სახე შეეშლებოდა, - მეც მინდა 

სასადილო სერვიზი! რამდენ კოვზსა და ჩანგალს მაძლევთ? როგორც ვხედავ, მე 

თითქმის არაფერი არ გინდათ მარგუნოთ!.. 

- კი მაგრამ, რად გინდა ასეთი ნივთები? შენ ხომ არაფერში გამოგადგება! პირდაპირ 

არ მესმის... უკეთესი არაა, ასეთი რამეები დაოჯახებულებს დაანებო?.. 

- თუნდაც დედისგან სამახსოვროდ მინდა მქონდეს, - ჯიუტობდა ქრისტიანი. 



- ჩემო კარგო, - ეუბნებოდა ძმას თითქმის მოთმინებიდან გამოსული სენატორი, - 

სულაც არა ვარ ხუმრობის გუნებაზე... შენი სიტყვებით გამოდის, რომ დედის 

ხსოვნის პატივსაცემად კომოდზე საწვნესაც შემოდგამ? ძალიან გთხოვ, არ იფიქრო, 

თითქოს შენი დაჩაგვრა გვინდოდეს. რაც ახლა დაგაკლდება, რა თქმა უნდა, სხვა 

ფორმით აგინაზღაურდება. თეთრეულზეც ასევე მოვიქცევით... 

- ფული არ მინდა, მე თეთრეული და ჭურჭელი მინდა! 

- კი მაგრამ ერთი გვიბრძანე, რაში გჭირდება? 

ქრისტიანმა უპასუხა, თანაც ისე უპასუხა, რომ გერდა ბუდენბროკი სწრაფად 

შემობრუნდა და მაზლს ინტერესჩამდგარი თვალები მიაპყრო. სენატორმა პენსნე 

სწრაფად მოიხსნა და ძმას დაჟინებით ჩახედა სახეში, ფრაუ პერმანედერმა ხელი 

ხელსაც კი შემოჰკრა. ქრისტიანმა თქვა: 

- დიახ, ერთი სიტყვით, მე ადრე თუ გვიან ცოლის შერთვას ვაპირებ. 

ქრისტიანმა ეს სიტყვები საკმაოდ ხმადაბლა და სწრაფად წარმოთქვა, თან ხელი ისე 

მოკლედ აიქნია, თითქოს ძმას ცხვირწინ რაღაც დაუგდოო და შემდეგ სკამის 

საზურგეს მიეყრდნო. იგი პირქუშად, თან შეურაცხყოფილი, უცნაურად დაბნეული 

იყურებოდა და თვალებს აქეთ-იქით აცეცებდა. ხანგრძლივი პაუზა ჩამოწვა. ბოლოს 

სენატორმა თქვა: 

- უნდა ვაღიაროთ, ქრისტიან, ეგ განზრახვა ცოტა ნაგვიანევია... თუ, რა თქმა უნდა, 

ვიგულისხმებთ, რომ იგი რეალურია და შესაძლებელი და არა ისეთი, როგორც 

ერთხელ, შენი დაუფიქრებლობის წყალობით ამცნე აწ განსვენებულ დედაჩემს... 

- მე განზრახვა არ შემიცვლია, - თქვა ქრისტიანმა ისე, რომ არც არავისთვის 

შეუხედავს და არც სახის გამომეტყველება შეუცვლია. 

- ეგ ხომ შეუძლებელია. შენ, ალბათ, დედის სიკვდილს ელოდი, რომ... 

- დიახ, დედას ანგარიშს ვუწევდი. შენ ისე მოგაქვს თავი, თომას, თითქოს ამ ქვეყანაზე 

მარტო შენა გაქვს უფლება, ტაქტი და წინდახედულება გამოიჩინო... 

- არ ვიცი, რა გაძლევს უფლებას, ასე მელაპარაკო, მაგრამ ისე, აღტაცებული ვარ 

დედისადმი შენი რიდით. მისი სიკვდილის მეორე დღესვე ურჩობას იჩენ და ამას 

თავმომწონედ აცხადებ კიდეც. 

- სიტყვამ მოიტანა და ამიტომ. მთავარი ის გახლავს, რომ დედას ჩემი ნაბიჯი აწი 

ვეღარ გაანაწყენებს, სულერთია, გინდა დღეს მითქვამს ეს ამბავი და გინდა ერთი 

წლის შემდეგ. ღმერთო დიდებულო, თომას, დედა საერთოდ კი არა, მხოლოდ თავისი 

თვალსაზრისით იყო მართალი და მის სიცოცხლეში მეც ამ თვალსაზრისს ვუწევდი 

ანგარიშს. დედა მოხუცი ქალი იყო, სხვა ეპოქისა და სხვა შეხედულებისა... 



- უნდა მოგახსენო, ამ საკითხში ჩემი შეხედულებაც ზუსტად იგივე გახლავს. 

- ეგ ჩემი სადარდებელი არ არის! 

- გახდება შენი სადარდებელი, ჩემო მეგობარო! 

ქრისტიანმა ძმას შეხედა. 

- არა, არავითარ შემთხვევაში! - დაიყვირა მან, - მე თუ გეტყვი, სხვანაირად ვერ 

მოვიქცევი-მეთქი, მაშინ? მე თვითონ ვიცი, როგორ უნდა მოვიქცე. ბოლოს და ბოლოს, 

ზრდადასრულებული კაცი ვარ. 

- ეგ მხოლოდ გარეგნულად. ისე კი, შენ მაინც არ იცი, როგორ უნდა მოიქცე... 

- უკაცრავად! ჯერ ერთი, მე პატიოსანი კაცივით ვიქცევი... შენ ხომ ყველაფერი არ იცი, 

თომას! აქ ტონი და გერდა სხედან.. დაწვრილებით ვერ ვილაპარაკებთ! მაგრამ მე ხომ 

გითხარი, მოვალეობა მაკისრია-მეთქი... უკანასკნელი ბავშვი, პატარა გიზელა... 

- არავითარი პატარა გიზელა მე არ ვიცი და არც მინდა ვიცოდე! დარწმუნებული ვარ, 

გატყუებენ. ყოველ შემთხვევაში, შენ რომ გულისხმობ, იმ დედაკაცის მიმართ 

კანონიერი მოვალეობის გარდა არავითარი მოვალეობა არ გაკისრია და შეგიძლია ეს 

ვალი ისევე მოიხადო, როგორც აქამდე იხდიდი... 

- დედაკაცის, თომას? დედაკაცის? შენ მას არ იცნობ. ალინა... 

- ხმა, კრინტი! - დაიქუხა სენატორმა ბუდენბროკმა. 

ძმებმა ერთმანეთს თვალი თვალში გაუყარეს, ბრაზისგან გაფითრებული თომასი 

ერთთავად აკანკალდა, ქრისტიანს პატარა, მრგვალ-მრგვალი, ღრმად ჩამჯდარი 

თვალის ქუთუთოები ჩაუწითლდა, თვალები გადმოკარკლა, პირი აღშფოთებისგან 

ისე დააღო, რომ გამხდარი ლოყები კიდევ უფრო ჩაუცვივდა. უპეებიც კი 

აუფორეჯდა. 

გერდა თითქმის დამცინავად შეჰყურებდა ხან ერთს და ხან მეორეს, ტონი კი ხელებს 

იმტვრევდა და ძმებს ევედრებოდა: 

- ტომ... ქრისტიან... დედა ჩვენ გვერდით წევს! 

- შე უსირცხვილო, - განაგრძო სენატორმა, - თავს ნებას აძლევ... თუმცა არა, სინდისი 

არც კი გაწუხებს, ასეთ ადგილას და ასეთ დროს ამ სახელს რომ ახსენებ! შენს 

უტაქტობას საზღვარი არა აქვს, ეს უტაქტობა კი არა, ავადმყოფობაა... 

- არ მესმის, ალინას სახელი რატომ არ უნდა ვახსენო! - ქრისტიანი კიდევ უფრო 

გაალმასდა და გერდა უფრო მეტი ინტერესით აკვირდებოდა მაზლს, - მისი სახელის 

ხსენებას არ ვერიდები, დიახ, თომას, მის ცოლად შერთვას ვაპირებ, იმიტომ, რომ 

ოჯახი, სიმშვიდე და სითბო მწყურია. მე შენ დღეიდან გიკრძალავ, გესმის, დიახ, ამ 



სიტყვას გეუბნები, დღეიდან ჩემს საქმეებში ჩარევას გიკრძალავ! მე თავისუფალი 

კაცი ვარ, მე თვითონვე გახლავარ ჩემი თავის ბატონ-პატრონი! 

- შენ სულელი ხარ! ანდერძის გახსნის დღეს ნახავ, შენი თავის ბატონი ბრძანდები თუ 

არა! უკვე იზრუნეს, გესმის, რომ დედის მემკვიდრეობაც იმ ოცდაათი ათასი 

მარკასავით არ გაანიავო. შენი ქონების ნაშთი ჩემს განკარგულებაში იქნება, ჩემგან 

მხოლოდ ყოველთვიურ ხარჯს მიიღებ, გეფიცები, ასე იქნება... 

- კარგი, შენ უკეთ გეცოდინება, ვინ აიძულებდა დედას, ასეთი ზომები მიეღო. 

მხოლოდ ის მიკვირს, დედამ ჩემი მეურვეობა შენზე ახლობელ ადამიანს რომ არ 

მიანდო, ვისაც ჩემდამი შენზე მეტი ძმური სიყვარული ექნებოდა... 

ქრისტიანი თავს ვეღარ თოკავდა. ძმას ისეთი სიტყვები მიახალა, რაც აქამდე 

არასოდეს ხმამაღლა არ წამოსცდენია, ქრისტიანი მაგიდაზე იყო გადახრილი, 

მოხრილ საჩვენებელ თითს ზედ შეუსვენებლივ აკაკუნებდა და ულვაშებაჩეჩილი, 

თვალებჩაწითლებული ძმას ჯიუტად შეჰყურებდა ქვემოდან. თომასს სახე 

გაფითრებოდა, წელგამართული იჯდა და დახრილი ქუთუთოებიდან ძმას ზემოდან 

დასცქეროდა. 

- გული ჩემდამი სიცივით, ზიზღითა და სიბოროტით გაქვს სავსე, - განაგრძო ყრუ და 

თან მჩხავანა ხმით ქრისტიანმა, - რაც თავი მახსოვს, შენგან მობერილი სიცივე ძვალ-

რბილს მიყინავს... დიახ, შეიძლება უცნაურად გამოვთქვამ, მაგრამ თუკი ასეთი 

გრძნობა მაქვს? შენ მე ხელსა მკრავ... ხელს მკრავ, შენი ერთი შემოხედვითაც კი. 

თუმცა შემოხედვის ღირსად იშვიათად მხდი. ვინ მოგცა ამის უფლება? შენც ადამიანი 

ხარ და შენი სუსტი მხარეები გაქვს! მშობლებს ყოველთვის გამორჩეული ჰყავდი, 

მაგრამ თუ მართლა ასე ჩემზე ახლობელი იყავი მათთვის, მათი ქრისტიანული 

შეხედულებანი მაინც უნდა შეგეთვისებინა და თუ შენთვის ყოველგვარი დაძმური 

სიყვარული უცხოა, მოყვასისადმი ქრისტიანული სიყვარულის ნიშანწყალი მაინც 

უნდა გაგაჩნდეს. მაგრამ შენ სიყვარული სად შეგიძლია, ერთხელ არ მოსულხარ, 

ერთხელაც კი არ მოსულხარ ჩემს სანახავად ჰამბურგში, სახსრების რევმატიზმით 

დავრდომილი რომ ვიწექი... 

- მე შენს ავადმყოფობაზე გაცილებით სერიოზული საქმეები მაქვს. თვითონ ჩემი 

საკუთარი ჯანმრთელობაც... 

- არა, თომას, შენ ჩინებული ჯანმრთელობა გაქვს! ახლა აქ ასე არ იჯდებოდი, ჩემთან 

შედარებით კაჟივით ჯანმრთელი რომ არ იყო. 

- მე შეიძლება შენზე უფრო ავადაც ვარ. 

- ჩემზე უფრო... არა, ეს მეტისმეტია! ტონი! გერდა! დახეთ, რას ამბობს, შენზე 

ავადმყოფი ვარო! რა?! იქნებ შენ იწექი ჰამბურგში სახსრების რევმატიზმისგან 

სასიკვდილოდ გადადებული?! იქნებ შენ გეჯდა სხეულში ენით აუწერელი ტანჯვა?! 



იქნებ შენ გაქვს მარცხენა მხარეს ყველა ნერვი მოკლე?! ავტორიტეტულმა პირებმა 

დამიდგინეს, რომ ეს მე მჭირს, თომას! იქნებ შენ მოგდის ასეთი რამეები: შედიხარ 

ბნელში შენს ოთახში და გარკვევით ხედავ, სოფაზე კაცი ზის და თავს გიქნევს, 

სინამდვილეში კი ოთახში არავინაა?! 

- ქრისტიან! - წამოიძახა შეძრწუნებულმა ფრაუ პერმანედერმა, - რას მიედ-მოედები! 

ღმერთო ჩემო, მაინც რა გაჩხუბებთ? ისე ირჯებით, თითქოს ავადმყოფობა დიდი 

პატივი იყოს! ამაზე თუ მიდგება საქმე, სამწუხაროდ, გერდასაც და მეც გვექნება რაიმე 

სათქმელი!.. ნუ გავიწყდებათ, დედა ასვენია გვერდით!.. 

- შენ ვერც კი ხვდები, - შესძახა გაცხარებულმა თომას ბუდენბროკმა, - ეგ ყველაფერი 

შენი ცოდვების, შენი უსაქმურობის, საკუთარ თავში ქექვის წყალობა რომ არის! 

იმუშავე! თავის ლოლიავს და შენს მდგომარეობაზე ლაპარაკს მოეშვი! თუ ჭკუაზე 

შეცდები, - პირში გეტყვი, ეგ სულ ადვილი შესაძლებელია, - თვალიდან ცრემლი არ 

გადმომვარდება. მიზეზსაც მოგახსენებ: ყველაფერი შენი ბრალი იქნება, მხოლოდ 

შენი - და იმიტომ... 

- ეგ მართალია, მე რომ მოვკვდე, მაშინაც არ გადმოაგდებ ცრემლს. 

- მერე, რომ არ კვდები? - ზიზღით მიუგო ძმას სენატორმა. 

- არ ვკვდები? მაშ არ ვკვდები, ხომ? ვნახოთ, ჩვენ ორში რომელი ადრე მოკვდება! 

იმუშავე! თუკი არ შემიძლია? ღმერთო ჩემო, თუ დიდხანს მუშაობა არ შემიძლია?! არ 

შემიძლია, ძალა არ მყოფნის, დიდხანს ერთი და იგივე ვაკეთო! შენ თუ მუშაობის 

უნარი ყოველთვის გქონდა და ახლაც გაქვს, გიხაროდეს, მაგრამ სხვებს ნუ განსჯი, ეგ 

შენი დამსახურება არ გეგონოს... ღმერთი ერთს მიანიჭებს ძალას, მეორეს კი არა... 

მაგრამ შენ, თომას, - ქრისტიანს სახე მთლად შეეშალა, მაგიდაზე გადაიხარა და თითი 

კიდევ უფრო მაგრად დააკაკუნა, - შენ შენი თავი ყოველთვის მართალი გგონია... არა, 

დამაცადე, ეს კი არ მინდოდა მეთქვა, აბა, ეს რა არის, მაგრამ არ ვიცი, რითი დავიწყო. 

რასაც ვიტყვი, ის მეათასედია, მემილიონედია იმისა, რაც შენ მიმართ გულში მაქვს 

დაგუბებული. შენ ცხოვრებაში ადგილი გაინაღდე, წარჩინებული ადგილი, ახლა 

დამდგარხარ და ცივად, შეგნებულად ყველაფერს ხელსა ჰკრავ, რასაც ერთი წუთით 

შეუძლია შეგაცბუნოს და წონასწორობა დაგაკარგვინოს, იმიტომ, რომ შენთვის 

წონასწორობის შენარჩუნებაა ყველაზე მთავარი! მაგრამ, ღმერთმანი, ეს კიდევ ცოტაა. 

შენ ეგოისტი ხარ, დიახ, ეგოისტი! მაშინ კიდევ მიყვარხარ, როცა ილანძღები, 

ბრაზდები და კაცს მიწასთან ასწორებ. მაგრამ შენი დუმილი ყველაფერზე უფრო 

საზიზღარია, ყველაზე უფრო საზიზღარია, როცა ვინმეს ნათქვამ სიტყვაზე უცებ 

დადუმდები, გაიყინები და ყოველგვარ პასუხისმგებლობას მოიხსნი, მედიდურად 

აიცილებ ყოველგვარ ბიწს და სხვას თავისი სირცხვილის ანაბარა მიაგდებ უმწეოდ... 

თანაგრძნობის, სიყვარულისა და გულთბილობის ნატამალიც არ გაგაჩნია... აჰ! - 

წამოიყვირა ქრისტიანმა, ორივე ხელი თავისკენ წაიღო, მერე უცებ გაასავსავა, 

თითქოს მთელ ქვეყანას თავიდან იცილებსო, - როგორ მომყირჭდა ეგ შენი თავდაჭერა 



და ღირსება... ოჰ, როგორ მომყირჭდა, რომ იცოდე! - ეს უკანასკნელი წამოძახილი 

ისეთი წრფელი იყო და გულიდან ამოხეთქილი, ისე მტკიცედ, ზიზღით და 

თავმოძულებით იყო ნათქვამი, რომ მართლაც დამამცირებლად იმოქმედა. თომასი 

ოდნავ მოტყდა და მოთენთილმა ცოტა ხანს უსიტყვოდ დახარა თვალები. 

- მე ის გავხდი, რაცა ვარ, - თქვა მან ბოლოს და ხმა გაებზარა, - რადგან არ მინდოდა 

შენნაირი გავმხდარიყავი. თუ შინაგანად ახლოს არ გიკარებდი, მხოლოდ იმიტომ, 

რომ მინდოდა შენგან დამეფარა თავი, შენი არსება ჩემთვის საფრთხეს 

წარმოადგენდა... მე სიმართლეს ვამბობ, - თომას ბუდენბროკი ერთ წუთს დადუმდა 

და შემდეგ უფრო მტკიცედ განაგრძო, - მაგრამ ჩვენ უკვე დავცილდით საუბრის 

თემას. შენ ჩემს ხასიათზე წარმოთქვი სიტყვა... ცოტა არეულ-დარეული სიტყვა, 

თუმცა შიგ სიმართლის მარცვალი მაინც ერია. მაგრამ ახლა ჩემზე არ არის ლაპარაკი, 

საქმე შენზეა. შენ ცოლის შერთვა გქონია გადაწყვეტილი, მე კი შევეცდები 

საფუძვლიანად დაგარწმუნო, რომ შენი მიზნის შესრულება იმგვარად, როგორც შენ 

დაგიგეგმავს, შეუძლებელია. ჯერ ერთი, ჩემგან მიღებული პროცენტებით 

მაინცდამაინც დიდად ნუ გათამამდები. 

- ალინას აქვს დანაზოგი. 

სენატორს სუნთქვა შეეკრა, მაგრამ თავს ძალა დაატანა. 

- ჰმ... დანაზოგი... მაშ, შენ ფიქრობ, დედის მემკვიდრეობა იმ ქალბატონის დანაზოგს 

შეუერთო, არა? 

- დიახ. მე ოჯახური სითბო მწყურია და ისეთი ადამიანი მჭირდება, ვისაც ჩემზე 

გული შესტკივა, როცა ავადა ვარ. ჩვენ ნამდვილად შევეფერებით ერთმანეთს. ცოტ-

ცოტა ორივეს გადაგვიხვევია სწორი გზიდან... 

- ალბათ, ფიქრობ, მისი ბავშვებიც იშვილო და აქედან გამომდინარე... კანონიერი 

გახადო, არა? 

- დიახ... 

- ასე რომ, შენი ქონება შენი სიკვდილის შემდეგ იმათ უნდა დარჩეს? 

ფრაუ პერმანედერმა ძმას ამ სიტყვებზე ხელი მკლავზე დაადო და ვედრებით 

წასჩურჩულა: 

- თომას! დედა წევს ჩვენ გვერდით! 

- დიახ, - უპასუხა თომასს ქრისტიანმა, - ეგ ხომ თავისთავად ასე იქნება. 

- არა, შენ მაგას არ ჩაიდენ! - წამოიყვირა სენატორმა და ფეხზე წამოიჭრა. ქრისტიანიც 

წამოდგა, თავის სკამს ცალი ხელი ჩასჭიდა, ნიკაპი მკერდზე დაიბჯინა და ნახევრად 

დამფრთხალმა, ნახევრად აღშფოთებულმა ძმას თვალი გაუსწორა. 



- შენ ამას არ ჩაიდენ! - გაიმეორა ბრაზისგან თითქმის გონდაკარგულმა თომას 

ბუდენბროკმა. სენატორს სახეზე ფერი წაუვიდა და მთელი სხეულით აკანკალდა, - 

სანამ მე ცოცხალი ვარ, მაგას ვერ მოესწრები... გეფიცები, ვერ მოესწრები! 

მიფრთხილდი, იცოდე! ცოტა ფული გაგვეფანტა უბედურების, სისულელის და 

გულმოწყალების გამო, შენ კიდევ დედის მემკვიდრეობის მეოთხედი იმ დედაკაცსა 

და მის ნაბიჭვრებს რომ არ შეაჭამო?! მას შემდეგ, რაც ერთი მეოთხედი უკვე 

ტიბურციუსმა დაგვცინცლა! შენ ოჯახისთვის ბევრჯერ დაგისხამს ლაფი, ახლა ესღა 

გვაკლია, ვიღაც კახპასთან დაგვამოყვრო და მის ბავშვებს ჩვენი გვარი მისცე. მე შენ 

გიკრძალავ ამას, გესმის თუ არა, გიკრძალავ-მეთქი! - ისე დაიყვირა სენატორმა, რომ 

ოთახი შეზანზარდა და ატირებული ფრაუ პერმანედერი დივნის კუთხეში მიიკუჭა, - 

არ გაბედო, ჩემს უნებურად ნაბიჯის გადადგმა, გირჩევ, არ გაბედო! აქამდე მხოლოდ 

მძულდი, არაფრად გაგდებდი, მაგრამ თუ გამომიწვევ, თუ მოთმინებიდან 

გამომიყვან, ვნახავთ, ვინ ვის აჯობებს! მე შენ გეუბნები, მიფრთხილდი-მეთქი! 

არაფერს არ მოვერიდები! გონებასუსტად გამოგაცხადებ, შენს თავს გისოსებში 

ჩავასმევინებ, არარაობად გაქცევ! არარაობად! გესმის თუ არა?! 

- მე კი გეტყვი, რომ... - დაიწყო ქრისტიანმა და ძმებს შორის სიტყვიერი კენწლაობა 

გაჩაღდა, ნაწყვეტ-ნაწყვეტი, უაზრო ლანძღვა-გინება, რასაც მხოლოდ ერთი მიზანი 

ჰქონდა: ერთმანეთისთვის შეურაცხყოფა მიეყენებინათ, ერთმანეთისთვის სიტყვით 

დაეკოდათ გული. ქრისტიანი კვლავ ძმის ხასიათს მისწვდა და წარსულიდან ისეთი 

ამბები, ისეთი შემთხვევები ამოქექა, რაც ვითომ თომასის ეგოიზმს ადასტურებდა. ეს 

შემთხვევები ქრისტიანს აქამდე ვერ დაევიწყებინა, გულში ეტარებინა და ყოველთვის 

სიმწრით იგონებდა თურმე. სენატორმა მას გადაჭარბებული ზიზღისა და მუქარის 

სიტყვებით უპასუხა, რასაც ათი წუთის შემდეგ ნანობდა კიდეც. 

გერდას თავი ხელზე მსუბუქად ჩამოეყრდნო და ორივეს თვალებდაბინდული, სახის 

გაურკვეველი გამომეტყველებით აკვირდებოდა. ფრაუ პერმანედერი კი 

სასოწარკვეთილი იმეორებდა: 

- დედა ჩვენ გვერდით წევს... დედა ჩვენ გვერდით წევს... 

ქრისტიანი ოთახში ბოლთას სცემდა და რეპლიკებს ისე ისროდა. ბოლოს ბრძოლის 

ველი მაინც პირველმა დატოვა. 

- კარგი! ვნახოთ! - დაიყვირა მან. 

ქრისტიანს ულვაშები აბურძგნოდა, თვალები ჩასისხლიანებოდა და სერთუკი 

გაღეღოდა. ცხვირსახოცი ხელში ბრაზიანად მოჭმუჭნა, კარი გაიარა და ზურგს უკან 

მაგრად მიიჯახუნა. 

უეცრად ჩამოვარდნილი სიჩუმე არავის დაურღვევია. სენატორი ერთ წუთს კიდევ 

იდგა ფეხზე და იქით იყურებოდა, სადაც მისი ძმა გაუჩინარდა. შემდეგ უსიტყვოდ 

დაჯდა, ხელი ქაღალდებს მოავლო და მშრალად, ზედმეტი სიტყვების გარეშე 



გაანაწილა დარჩენილი ნივთები. შემდეგ სავარძელში გადაწვა და ფიქრებში 

ჩაფლულმა ულვაშის ბოლოს დაუწყო წვალება. 

ფრაუ პერმანედერს შიშისგან გული ყელში ებჯინებოდა! იმ კითხვის, იმ დიდი 

კითხვის კიდევ გადადება აღარ შეიძლებოდა. ეს კითხვა უნდა წამოჭრილიყო, თომასს 

მასზე პასუხი უნდა გაეცა. მაგრამ ასე გუნებაწამხდარს ახლა საეჭვო იყო 

გულკეთილობა და ლმობიერება გამოეჩინა. 

- ტომ, - დაიწყო ფრაუ პერმანედერმა, ჯერ საკუთარ მუხლებს დააჩერდა და შემდეგ 

ძმას გაუბედავად ახედა, უნდოდა მის სახეზე რაიმე წაეკითხა, - ავეჯი... შენ, რა თქმა 

უნდა, ყველაფერი აწონ-დაწონე... ის ნივთები, რაც ჩვენ გვეკუთვნის, ერიკას, ბავშვსა 

და მე... ის ნივთები აქ დარჩება... ჩვენთან... მოკლედ... სახლი... სახლს რა უნდა 

ვუყოთ? - ჰკითხა მან ძმას და ხელები ჩუმად გადაიმტვრია. 

სენატორს მაშინვე არ გაუცია პასუხი, ულვაშისთვის კარგა ხანს ხელი არ მოუცილებია 

და სახედაღვრემილი იატაკს დასცქეროდა. შემდეგ მძიმედ ამოისუნთქა და წელში 

გაიმართა. 

- სახლი? - თქვა მან, - სახლი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვეკუთვნის, შენ, ქრისტიანს 

და მე... და სასაცილოა, რომ კლარას მემკვიდრეობის წილით პასტორ ტიბურციუსსაც. 

მე მარტო, თქვენი თანხმობის გარეშე, ვერაფერს გადავწყვეტ, მაგრამ ერთი რამ 

ეჭვგარეშეა - სახლი რაც შეიძლება მალე უნდა გავყიდოთ! - მხრები აიჩეჩა და ისე 

დაასრულა სენატორმა. ამის წარმოთქმისას სახეზე ისეთმა ჩრდილმა გადაურბინა, 

თითქოს საკუთარმა სიტყვებმა შეაშინაო. 

ფრაუ პერმანედერმა თავი მძიმედ დახარა. ხელები ჩამოუცვივდა, მთელი სხეული 

მოეშალა. 

- ჩვენი თანხმობა! - ცოტა ხნის შემდეგ ნაღვლიანად და მწარედ გაიმეორა მან, - 

ღმერთო ჩემო, შენ კარგად იცი, ტომ, იმას გააკეთებ, რასაც საჭიროდ მიიჩნევ და ჩვენც 

ჩვენს თანხმობაზე დიდხანს არ გალოდინებთ! მაგრამ რომ გავბედოთ და გთხოვოთ, - 

განაგრძო ხმაწართმეულმა ფრაუ პერმანედერმა და ზედა ტუჩი აუკანკალდა, - ჩვენი 

სახლი! მშობლიური სახლი! დედაჩვენის სახლი! სადაც ასე ბედნიერები 

ვყოფილვართ! და ეს სახლი უნდა გავყიდოთ! 

სენატორმა კვლავ მხრები აიჩეჩა. 

- ალბათ, დამიჯერებ, ძვირფასო, ყველაფერი, რაც შენ შეგიძლია მითხრა, მეც 

შენსავით ძლიერ მაღელვებს... მაგრამ რასაც შენ ამბობ, ეგ ხომ დასაბუთება არ არის, 

მხოლოდ სენტიმენტებია, რაც გასაკეთებელია, უნდა გაკეთდეს. აქ უზარმაზარი კარ-

მიდამო გვაქვს... რა უნდა მოვუხერხოთ? რამდენი ხანია, რაც მამა გარდაიცვალა, მას 

შემდეგ მთელი ფლიგელი დანგრევის პირას მივიდა, საბილიარდო კატების 

სათარეშოდ არის ქცეული, შიშით შიგ ვერ შესულხარ კაცი, შეიძლება იატაკიც 



ჩაგექცეს ფეხქვეშ... მე რომ ჩემი სახლი არ მქონდეს ფიშერგრუბეზე, კიდევ ჰო. მაგრამ 

იმას რაღა ვუყო? იქნებ ის გავყიდო? აბა, შენ თვითონ განსაჯე... ვის მივყიდო? ალბათ, 

იმის ნახევარსაც ვერ ამოვიგებ, რაც ამ სახლზე მაქვს დახარჯული. აჰ, ტონი, უძრავი 

ქონება საკმაოდ ბევრი გვაქვს, იმაზე მეტი, ვიდრე საჭიროა! ბეღლები და ორი დიდი 

სახლი! უძრავი ქონების ღირებულება ჩვენს საბრუნავ კაპიტალს ხომ სულ არ 

შეესაბამება! არა, უნდა გაიყიდოს, უეჭველად უნდა გაიყიდოს! 

მაგრამ ფრაუ პერმანედერს არაფერი ესმოდა, წელმოწყვეტილი იჯდა და ფიქრში 

ჩაფლული, აცრემლებული თვალებით სივრცეში იყურებოდა. 

- ჩვენი სახლი! - ჩურჩულებდა ფრაუ პერმანედერი, - მახსოვს კიდეც, როგორ 

დავლოცეთ ეს სახლი... მაშინ სულ პატარები ვიყავით. მთელი ოჯახი აქ იყო და ძია 

ჰოფშტედემ ოდა წაგვიკითხა... ის ოდა საოჯახო არქივში დევს... მე ის ზეპირად 

ვიცი... „ვენერას სათნო, ღვთიური სახე“... ლანდშაფტებიანი ოთახი… სასადილო 

დარბაზი… ნუთუ აქ უცხო ხალხმა უნდა იტრიალოს?! 

- ჰო, ტონი, ალბათ, ისინიც ასევე ფიქრობდნენ, ამ დარბაზებს ვინც ტოვებდა, როცა 

ბაბუამ ეს სახლი იყიდა. ისინი გაკოტრდნენ და იმიტომ გახდნენ იძულებულნი 

აქედან გადასულიყვნენ, მერე დედაბუდიანად ამოწყდნენ და გადაშენდნენ. 

ყველაფერს თავისი დრო აქვს. უნდა გვიხაროდეს და ღმერთს მადლობას ვწირავდეთ, 

რომ რატენკამპების დღე ჯერ არ დაგვდგომია, ჩვენ ხომ აქაურობას მათზე უფრო კარგ 

დღეში მყოფნი ვემშვიდობებით. 

თომას ბუდენბროკს სიტყვა ტკივილით აღსავსე, წყნარმა სლუკუნმა შეაწყვეტინა. 

ფრაუ პერმანედერი მწარე დარდს მისცემოდა. ლოყებზე ცრემლები ღაპაღუპით 

ჩამოსდიოდა და მათ შეშრობას არც კი ცდილობდა. წელში წახრილი, მოკრუნჩხული 

იჯდა, კალთაში უღონოდ ჩაწყობილ ხელებზე თბილი წვეთი დაეცა, მაგრამ არც ეს 

შეუმჩნევია. 

- ტომ, - წარმოთქვა მან და ცრემლებით შეხუთული ხმა ოდნავ, გულის ამაჩუყებლად 

მოიმაგრა, - შენ არ იცი, ამ წუთში გული როგორ მიკვნესის, ნამდვილად არ იცი. შენს 

დას ცხოვრებაში არ გაუმართლა, ცუდის მეტი არაფერი უნახავს. ყველაფერი მე 

დამატყდა თავს, რაც კი შეიძლება კაცმა მოიფიქროს... არ ვიცი, ასეთი ხვედრი რით 

დავიმსახურე. მაგრამ ყველაფერს შევეგუე, სულით არ დავცემულვარ, ყველაფერი 

მოვინელე: გრიუნლიჰის ამბავიც, პერმანედერისაც და ვაინშენკისაც... იმიტომ, რომ 

ყოველთვის, როცა ღმერთი განსაცდელს მომივლენდა, განწირული მაინც არ ვიყავი. 

ადგილი მეგულებოდა, საიმედო ნავსაყუდელი, სადაც თავის შეფარება შემეძლო, აქ 

შემეძლო ცხოვრებისგან დატეხილ უბედურებას გამოვქცეოდი... ახლაც, როცა 

ყველაფერი დამთავრდა, როცა ვაინშენკი ციხეში ჩასვეს, დედასთან მოვედი. „დედა, - 

ვუთხარი მე, - შეიძლება შენთან გადმოვიდეთ?“ „ჰო, შვილებო, მოდით“, - მიპასუხა 

მან. პატარებს, ომობანას რომ ვთამაშობდით, ტომ, ყოველთვის გვქონდა 

თავშესაფარი, პატარა კუნჭული, გასაჭირში ჩავარდნილები იქ ვაფარებდით ხოლმე 



თავს. იმ თავშესაფარზე თავდასხმის უფლება არავის ჰქონდა, იქ შეგეძლო სული 

მოგებრუნებინა. დედისეული სახლი, ეს სახლი იყო ცხოვრებაში ჩემი თავშესაფარი, 

ტომ... ახლა კი... ახლა კი... ეს სახლი უნდა გავყიდოთ... 

ფრაუ პერმანედერი სავარძელს მიეყრდნო, სახე ცხვირსახოცში ჩამალა და მწარედ 

აქვითინდა. 

სენატორმა დას ცალი ხელი ჩამოაღებინა და ხელზე მოეფერა. 

- მე ხომ ვიცი, საყვარელო ტონი, მე ხომ ყველაფერი ვიცი! მაგრამ ცოტა გონსაც ხომ 

უნდა მოვუხმოთ? ჩვენი კეთილი დედა აღარ არის... უკან ვეღარ დავიბრუნებთ. მერე? 

სისულელე არ იქნება, ეს სახლი მკვდარი კაპიტალივით შევინარჩუნოთ?.. მე ხომ ეს 

საქმე კარგად ვიცი, არა? აბა, ის ჯობია, აქაურობა ყაზარმად ვაქციოთ? შენ იმაზე 

ფიქრი გიმძიმს, აქ უცხო ხალხმა როგორ უნდა იცხოვროსო, მაგრამ საკუთარი 

თვალით რომ უყურო მათ, ის უარესი არ იქნება? შენ სადმე ქალაქის ჭიშკართან 

შენთვის და შენიანებისთვის ერთ კოპწია სახლს ან ერთ სართულს დაიქირავებ... 

იქნებ ის გირჩევნია, აქ მდგმურებთან ერთად იცხოვრო?.. ნათესავები და ახლობლები 

ხომ მაინც გეყოლება, გერდა და მე, ბრაიტენშტრასელი ბუდენბროკები, კროგერები 

და მადმუაზელ ვაიჰბროტი... კლოტილდეს აღარ ვთვლი, აღარ ვიცი, ის კიდევ 

გვიკადრებს თუ არა, რაც მონასტერში გადავიდა, ცოტა გაგვიმედიდურდა. 

ფრაუ პერმანედერს სიცილნარევი ოხვრა აღმოხდა, პირი მიიბრუნა და ბავშვივით 

გაბუტულმა, სატკივარს ხუმრობით რომ ავიწყებენ ხოლმე, ცხვირსახოცი თვალებზე 

აიფარა. მაგრამ შემდეგ მტკიცე გამომეტყველება მიიღო, წელში გაიმართა და როგორც 

ხასიათის სიმტკიცისა და ღირსების გამოჩენის დროს იცოდა ხოლმე, თავი უკან 

გადაიგდო და მაინც შეეცადა, ნიკაპი მკერდზე დაებჯინა. 

- ჰო, ტომ, - თქვა მან და სერიოზული, მტკიცე გამომეტყველებით აღსავსე 

ნამტირალევი თვალები ფანჯრისკენ გაექცა, - მეც მინდა, გონიერება გამოვიჩინო... 

უკვე მოვეგე კიდეც გონს. უნდა მაპატიო... შენც, გერდა... შენც მაპატიე ჩემი 

ცრემლები. ეს ხომ ყველას შეიძლება დაემართოს.. სისუსტე მომერია. მაგრამ ეს 

მხოლოდ გარეგნულად, მერწმუნეთ. თქვენ კარგად იცით, მე, ბოლოს და ბოლოს, 

ცხოვრებისგან გამოწრთობილი ქალი ვარ... ჰო, ტომ, მკვდარი კაპიტალის არსი 

მესმის, ამდენი შეგნება კი მაქვს, მხოლოდ მინდა გაგიმეორო: შენ ისე უნდა მოიქცე, 

როგორც საჭიროდ მიიჩნევ. შენ ჩვენ მაგივრად უნდა იფიქრო და იმოქმედო, რადგან 

მე და გერდა ქალები ვართ, ქრისტიანი კი... ღმერთი იყოს მისი შემწე! ჩვენ 

წინააღმდეგობას არ გაგიწევთ, ჩვენი წამოყენებული მიზეზები მხოლოდ 

სენტიმენტებია და მეტი არაფერი, ეს აშკარაა. ვის გინდა სახლი მიჰყიდო, ტომ? 

როგორ გგონია, მალე მოგვარდება ეს საქმე? 

- ეგ რომ ვიცოდე... მაგრამ მაინც... ამ დილით ორიოდე სიტყვით მოხუც მაკლერ გოშს 

ჩემი განზრახვა გავანდე. მგონი, ამ საქმეზე უარი არ უნდა თქვას. 



- მაგას რა სჯობია. სიგიზმუნდ გოშს თავისი სისუსტეები აქვს, რა თქმა უნდა, აი, 

ესპანურიდან თარგმნისო, რომ ამბობენ - იმ პოეტის სახელი ვეღარ მომიგონებია - 

ამაში უნდა დამეთანხმო, ტომ, მაგრამ გოში მამას მეგობარი იყო და ისედაც 

ნამდვილად პატიოსანი და თან გულიანი კაცია. ის მიხვდება, აქ რომელიღაც უბრალო 

სახლის გაყიდვაზე რომ არ არის საქმე... როგორ ფიქრობ, ტომ, რამდენი უნდა 

მოითხოვო? სულ ცოტა, ასი ათასი მარკა, არა? 

- სულ ცოტა, ასი ათასი მარკა, ტომ! - ერთხელ კიდევ გადასძახა მან უკვე კიბეზე 

ჩამავალ ძმასა და რძალს. შემდეგ მარტოდ დარჩენილი ენაწართმეულივით შეჩერდა 

ოთახის შუაგულში, მკლავები უღონოდ ჩამოუცვივდა და ფართოდ გაღებული, 

უმწეო თვალები ირგვლივ მოავლო. შავმაქმანებიანი თავსაბურით შემკული თავი 

რამდენჯერმე წყნარად გადააქნია და ფიქრებისგან დამძიმებული ნელ-ნელა მხარზე 

დაუვარდა. 

 

 

მესამე თავი 

პატარა იოჰანი ბებიის ნეშტს უნდა გამოთხოვებოდა. მამამ უბრძანა ასე და იოჰანსაც 

ხმა არ ამოუღია, თუმცა შიშისგან გული ეწურებოდა. კონსულის მეუღლის მძიმე 

აღსასრულის მეორე დღეს სენატორმა, როგორც ჩანს, განგებ, ჰანოს თანდასწრებით 

ჩამოაგდო სიტყვა ბიძია ქრისტიანზე და მისი საქციელი მკვახე სიტყვებით გაკიცხა, 

ბიძია ქრისტიანს სულთმობრძავი დედა მიეტოვებინა და დასაძინებლად წასულიყო. 

- ეგ ნერვების ბრალია, თომას, - უპასუხა გერდამ. 

სენატორმა ჰანოს გადაჰკრა თვალი და მეუღლეს საკმაოდ მკაცრად შეესიტყვა, მის 

საქციელს ვერაფერი გაამართლებსო, განსვენებული ისე იტანჯებოდა, ყველა იქ 

მყოფი სირცხვილს უნდა შეეწუხებინა, რომ თვითონ არაფერი სტკიოდა და 

ლაჩრულად იმ პატარა ტანჯვასაც არ უნდა გაქცეოდა, რასაც ავადმყოფის 

სიკვდილთან ბრძოლის ყურება იწვევდაო. 

მამის სიტყვებიდან ჰანომ დაასკვნა, რომ კუბოსთან მისვლაზე უარის თქმა, ჯობდა, 

არ გაებედა. 

სვეტებიანი სადარბაზოდან დიდ სასადილოში მშობლებთან ერთად შესულ ჰანოს, 

როგორც შობის დღეს, ისე ეუცხოვა დიდი დარბაზი. პირდაპირ, უზარმაზარი ქოთნის 

მცენარეების მუქმწვანე ფონზე, რომლებიც მაღალ ვერცხლის კანდელაბრებთან 

ერთად ნახევარ წრეს ქმნიდნენ, შავ კვარცხლბეკზე თეთრად კიაფობდა 

თორვალდსენის ლოცვა-კურთხევისთვის ხელაპყრობილი ქრისტეს ქანდაკების ასლი. 

ეს ქანდაკება სხვა დროს ტალანში იდგა ხოლმე. 



ნიავის ყოველ მობერვაზე ძაძები ირხეოდა და ცისფერ შპალერსა და ღმერთების 

თეთრი ქანდაკებების ღიმილს ფარავდა. ეს ღმერთები ამ დარბაზში ბევრი მხიარული 

ნადიმის მომსწრენი იყვნენ. ჰანო ძაძებით შემოსილი ნათესავების წრეში იდგა. 

მეზღვაურული კოსტიუმის სახელოზე თვითონაც ფართო სამგლოვიარო არშია 

ჰქონდა შემოვლებული. თაიგულებისა და გვირგვინების სურნელებისგან თავბრუ 

ეხვეოდა. ყვავილების სურნელს დროგამოშვებით უცხო და თან საოცრად ნაცნობი 

სუნი ერთვოდა და პატარა იოჰანს ყნოსვას უღიზიანებდა. პატარა იოჰანი კუბოს 

გვერდით იდგა და თავის წინ, თეთრ ატლასზე მკაცრად და მედიდურად გაჭიმულ 

უძრავ სხეულს შეჰყურებდა. 

ეს ბებია არ იყო. საგარეო, თეთრი ბაფთებით მორთული თავსაბურავიდან სადად 

გადავარცხნილი სპილენძისფერი თმა მოუჩანდა, მაგრამ ეს წაწვეტებული ცხვირი, 

ჩაცვენილი ბაგე, წინწამოწეული ნიკაპი, ეს ყვითელი, გამჭვირვალე, გულზე 

დაკრეფილი ხელები, ცივი და გაშეშებული ხელები, მისი არ იყო. ეს გახლდათ უცხო, 

მდიდრულ სარეცელზე დასვენებული ცვილის თოჯინა და მისთვის გამართული 

ზარი ჰანოს მხოლოდ ძრწოლას ჰგვრიდა. ჰანომ ლანდშაფტებიანი ოთახისკენ გააპარა 

თვალი, იქნებ კარში ამ წუთში ნამდვილი ბებია გამოჩნდესო... მაგრამ ბებია არ 

მოდიოდა. ბებია მკვდარი იყო. სიკვდილს იგი სამუდამოდ ამ ცვილის ფიგურად 

ექცია და მისთვის ქუთუთოები და ბაგე ასე ულმობლად, ასე მტკიცედ დაეკეტა. 

ჰანო მარცხენა ფეხს ეყრდნობოდა, მარჯვენა მუხლი მოეღუნა, ისე, რომ ფეხი 

მხოლოდ ცერზე ედგა მსუბუქად, ცალი ხელი თავისი ხალათის საყელოს 

კვანძისთვის ჩაევლო, მეორე კი ძირს უღონოდ ჰქონდა ჩამოშვებული. საფეთქლებზე 

კულულებდაყრილი თავი გვერდზე გადაეხარა, მოლურჯო ჩრდილებით 

შემორკალულ, მოოქროსფრო წაბლისფერ თვალებს ახამხამებდა და ჩაფიქრებული და 

გულჩათხრობილი ცხედარს მოჭმუხნილ წარბებს ქვემოდან შესცქეროდა. ჰანო 

წყნარად და ფრთხილად სუნთქავდა, ეშინოდა, მის ყნოსვას ის უცხო, თან საოცრად 

ნაცნობი სურნელი არ მისწვდენოდა, რომელსაც ყვავილების სუნი ყოველთვის ვერ 

სჯაბნიდა. და მაშინ, როცა ის სურნელი მაინც მისწვდებოდა, წარბები უფრო 

ეჭმუხნებოდა და ბაგე წამით აუთრთოლდებოდა... ბოლოს ჰანომ ამოიოხრა, მაგრამ 

ოხვრა ისე უცრემლო ქვითინივით გაისმა, რომ ფრაუ პერმანედერი მისკენ დაიხარა, 

აკოცა და დარბაზიდან გაიყვანა. 

სენატორი და მისი მეუღლე ფრაუ პერმანედერსა და ერიკა ვაინშენკთან ერთად 

ლანდშაფტებიან ოთახში თანამოქალაქეებისგან დიდხანს იღებდნენ სამძიმარს. 

შემდეგ ელიზაბეტ ბუდენბროკი, ჩამომავლობით კროგერი, მიწას მიაბარეს. 

დაკრძალვაზე ფრანკფურტიდან და ჰამბურგიდან ჩამოსულ ნათესავებს 

უკანასკნელად უმასპინძლა ბუდენბროკების დიდმა სახლმა. დარბაზი, 

ლანდშაფტებიანი ოთახი, სვეტებიანი სადარბაზო და დერეფანი მთლიანად გაავსეს 

მოსამძიმრეებმა. მარიენკირხეს პასტორი პრინგსჰაიმი კუბოს თავში ანთებულ 

სანთლებთან მედიდურად იდგა, სუფთად გაპარსულ სახეზე ხან პირქუში 



ფანატიზმის ჩრდილი გადაურბენდა, ხან კი ლმობიერება ეხატებოდა. ფართო, 

დანაოჭებულ ჟაბოში ჩაფლული თავ-კისერი ზეცისკენ მიექცია, ხელები ნიკაპქვეშ 

შეეტყუპებინა და მოღაღანე ხმით განსვენებულის თვისებებს, მის დიდებულებასა და 

თავმოდრეკილობას, მის ხალისიანობასა და ღვთისმოსაობას, მის ქველმოქმედებასა 

და ლმობიერებას ასხამდა ხოტბას. პასტორმა „იერუსალიმური საღამოები“ და 

„საკვირაო სკოლა“ მოიხსენია, სამუდამო განსასვენებელში წასული ქალბატონის 

მთელი ხანგრძლივი, მდიდრული და სვებედნიერი მიწიერი ცხოვრება თავისებურად 

ერთხელ კიდევ გაასხივოსნა და რადგან სიტყვა „აღსასრულს“ უეჭველად 

სჭირდებოდა ეპითეტი, ბოლოს მის უდრტვინველ აღსასრულზეც ილაპარაკა. 

ფრაუ პერმანედერმა მშვენივრად იცოდა, ამ წუთში საკუთარი თავისა და მთელი 

საზოგადოების წინაშე რა ღირსეული თავდაჭერა მართებდა. მას ქალიშვილსა და 

შვილიშვილთან ერთად პასტორის ახლოს, გვირგვინებით შემკულ კუბოს თავთან 

ყველაზე გამოსაჩენი და საპატიო ადგილი დაესაკუთრებინა. თომასი, გერდა, 

ქრისტიანი, კლოტილდე და პატარა იოჰანი კი, ისევე როგორც მოხუცი კონსული 

კროგერი, უფრო შორეული ნათესავების დარად, გაცილებით მოკრძალებული 

ადგილებით დაკმაყოფილებულიყვნენ. წელში გამართული, ოდნავ მხრებაწეული 

ფრაუ პერმანედერი მედიდურად იდგა. გულზე დაკრეფილ ხელებში შავ 

არშიამოვლებული ბატისტის ცხვირსახოცი მოუჩანდა. ფრაუ პერმანედერს 

განუზომლად აამაყებდა ამ სამგლოვიარო ცერემონიალში უპირველესი ადგილი და 

ეს გრძნობა ისეთი ძლიერი იყო, რომ ზოგჯერ დარდს სავსებით უთრგუნავდა და 

მწუხარება დროებით ავიწყდებოდა. ფრაუ პერმანედერი ფიქრობდა, ახლა მთელი 

ქალაქის მზერა ჩემკენაა მოპყრობილიო და ამიტომ უფრო თვალდახრილი იდგა, 

მაგრამ გული მაინც არ უთმენდა, ხალხისკენ თვალს აპარებდა და ბრბოში სხვებს 

შორის ჰაგენშტრომების ჩამომავალ იულჰენ მოლენდორფს და მის მეუღლეს 

ხედავდა. დიახ, ისინი ვალდებულნი იყვნენ მოსულიყვნენ: მოლენდორფები, 

კისტენმაკერები, ლანგჰალსები და ოვერდიკები! დიახ, სანამ ტონი ბუდენბროკი 

მშობლიურ სახლში ცხოვრობდა, ისინი ვალდებულნი იყვნენ, ერთხელ კიდევ 

მოეყარათ აქ თავი და გრიუნლიჰის მიუხედავად, პერმანედერისა და ჰუგო 

ვაინშენკის მიუხედავად, მოსამძიმრებით პატივი ეცათ მისთვის! 

პასტორი პრინგსჰაიმი თავისი სამგლოვიარო ღაღადისით სიკვდილით მიყენებულ 

ჭრილობას თითქოს უფრო აღრმავებდა და ყველას სათითაოდ აგონებდა 

გარდაცვლილ ახლობელთა სახელებს; პასტორ პრინგსჰაიმს ეხერხებოდა, ცრემლები 

იქაც კი გამოეწურა თვალთაგან, სადაც თავისით არასდროს გადმოვარდებოდა. 

გულაჩუყებული ჭირისუფლები ამიტომაც იყვნენ მისი მადლიერნი. როცა მან 

„იერუსალიმური საღამოები“ ახსენა, განსვენებულის ყველა მეგობარი დედაბერი 

აქვითინდა, მარტო მადამ კეთელსენს არ გადმოვარდნია ცრემლი, მას არაფერი 

ესმოდა და როგორც ყრუ ადამიანებს სჩვევიათ, ისე უაზროდ, პირდაპირ იყურებოდა. 

ხელიხელჩაკიდებული დები გერჰარტებიც, პაულ გერჰარტის შთამომავალნი, 

კუთხეში თვალებმოკრიალებულნი იდგნენ. მათ თავიანთი მეგობრის სიკვდილი 



ახარებდათ. თუ მისი არ შურდათ, მხოლოდ იმიტომ, რომ შური და სიავე მათ გულს 

არ ეკარებოდა. 

რაც შეეხება მადმუაზელ ვაიჰბროტს, იგი ცხვირს წამდაუწუმ ხმაურით იხოცავდა. 

სამაგიეროდ ბრაიტენშტრასელი ქალბატონი ბუდენბროკები არ ტიროდნენ. ცრემლი 

მათ არ სჩვეოდათ. მხოლოდ დღეს სახეზე ჩვეულებრივზე ნაკლები გესლი 

ეტყობოდათ. მათ სახეებს კმაყოფილების სხივს სიკვდილის მიუკერძოებელი 

სამართლიანობის შეგრძნება ჰფენდა. 

შემდეგ, როცა პასტორ პრინგსჰაიმის უკანასკნელი „ამინ!“ გაისმა, დარბაზში შავი 

მოსასხამების ფრიალით უჩუმრად, მაგრამ სწრაფად შემოვიდნენ შავ 

სამკუთხაქუდებიანი მესაფლავეები და კუბოს ხელი დაავლეს. ეს ყველასთვის 

ნაცნობი, ქირაზე დამავალი ლაქიები იყვნენ. ისინი „მაღალ საზოგადოებაში“ 

გამართულ ყველა სადილზე მძიმე ლანგრებს დაატარებდნენ და დერეფნებში 

მოლენდორფისეულ წითელ ღვინოს პირდაპირ გრაფინიდან სვამდნენ. მაღალ და 

საშუალო საზოგადოებაში უიმათოდ არც მიცვალებული დაიკრძალებოდა, - ამ 

საქმეშიც დიდად დახელოვნებულნი გახლდნენ. მათ მშვენივრად იცოდნენ: ის წამი 

ტაქტიანად და მარჯვედ უნდა გადალახულიყო, როცა ჭირისუფლების თვალწინ 

უცხო ხალხი კუბოს აიტაცებდა და იქაურობას სამუდამოდ განარიდებდა. 

მესაფლავეებმა ღონიერი ხელები ორჯერ თუ სამჯერ ელვისებურად, უხმაუროდ, 

სხარტად მოიქნიეს, კუბო მხრებზე მოიგდეს და დაუხანებლად, ისე, რომ 

ჭირისუფლებს საშინელ წამში გარკვევაც არ დასცალდათ, ყვავილებით დაფარული 

სასახლე უკვე ჰაერში მიირხეოდა. სულ მალე კი სწრაფი, მაგრამ მაინც მოზომილი 

ტემპით კუბო სვეტებიან სადარბაზოში გაუჩინარდა კიდეც. 

ქალები ფრაუ პერმანედერსა და მის ქალიშვილს თანაგრძნობით უჭერდნენ ხელს და 

თვალდახრილნი ისეთ სიტყვებს ებუტბუტებოდნენ, რასაც ჩვეულებრივ ასეთ დროს 

ამბობენ ხოლმე, მამაკაცები კი თავიანთი კარეტებისკენ იკაფავდნენ გზას. 

და დაიძრა შავი პროცესია. ნაცრისფერ, სველ ქუჩებში ხალხი გრძლად გაიჭიმა. 

პროცესია ქალაქის ჭიშკარში ნელა გავიდა და ფოთლებგაძარცული, ცივი, წვრილი 

წვიმით აცახცახებული ხეივნით სასაფლაოსკენ გაემართა. სასაფლაოს ნახევრად 

გაშიშვლებული ბუჩქნარიდან სამგლოვიარო მარშის ხმა ისმოდა. აქ უკვე კუბოს 

ყველანი ფეხით გაჰყვნენ. მოლიპული გზით ჭალის პირამდე მიაღწიეს, სადაც 

ბუდენბროკების საგვარეულო აკლდამა იყო აღმართული. აკლდამის გოთურ 

ფრონტონს ქვიშაქვის დიდი ჯვარი ამშვენებდა. სველი ბალახის ჩარჩოში ჩასმული 

საგვარეულო გერბამოკვეთილი საფლავის ქვა შავად პირდაღებული სამარის 

გვერდით იდო. 

ქვევით ახალმოსულისთვის ადგილი უკვე გაემზადებინათ. სენატორის 

ზედამხედველობით უკანასკნელ დღეებში აქაურობა მიელაგებინათ და ძველი 

ბუდენბროკების ნეშტები გვერდზე მიეწყოთ. სამგლოვიარო მუსიკის ხმა მიწყდა, 



მესაფლავეებმა კუბო სამარეში ჩაუშვეს და სამარის ფსკერზე შეხების ყრუ ხმაური 

გაისმა თუ არა, სამკლაურებჩამოცმულმა პასტორმა პრინგსჰაიმმა ღაღადისი 

ხელახლა წამოიწყო. მისი გაწაფული ხმა ხან ღია სამარის თავზე გუგუნებდა, ხან კი 

გლოვით თავდახრილ დამსწრეთაკენ იკაფავდა გზას და შემოდგომის ცივ ჰაერში 

მკაფიოდ, მღელვარედ და მოწიწებით იფანტებოდა. ბოლოს პასტორი სამარისკენ 

დაიხარა, მიცვალებულს ნათლობის ყველა სახელი ჩასძახა და სამარეს ჯვარი 

გადასახა. პასტორი დადუმდა. მამაკაცებმა შავი ხელთათმანებით შემოსილი 

ხელებით ცილინდრები მოიხადეს და თავისთვის ლოცვა წარმოთქვეს. ამ დროს მზემ 

ოდნავ გამოაჭყიტა. აღარ წვიმდა და ხეებისა და ბუჩქების ტოტებიდან წვიმის 

წვეთები მიწაზე წკაპუნით ეცემოდა. ხანდახან, რომელიღაც ჩიტუნა, თითქოს 

რაღაცას კითხულობსო, მოკლედ და ნაზად ჩაიჭიკჭიკებდა. 

შემდეგ ყველანი დაიძრნენ, რათა განსვენებულის ვაჟებისა და ძმისთვის ერთხელ 

კიდევ ჩამოერთმიათ ხელი. 

თომას ბუდენბროკს შავი მაუდის სქელ მოსასხამზე წვიმის წვრილი წვეთები 

ვერცხლივით უციმციმებდა. იგი ქრისტიანსა და ბიძია იუსტუსს შორის იდგა. 

თომასს ამ ბოლო დროს სიმსუქნე შეჰპაროდა. მხოლოდ ეს ერთადერთი ნიშანი თუ 

ამხელდა, რომ სენატორის დიდი მზრუნველობით მოვლილი სხეული სიბერეში იყო 

შესული. ბოლოებაპრეხილი ულვაშებით დამშვენებული ლოყები უკვე 

შემრგვალებოდა, მაგრამ თითქოს სისხლისგან დაშრეტილ, უსიცოცხლო სახეზე 

მკვდრისფერი ედო. სამძიმრის სათქმელად მოსულს ხელს ჩამოართმევდა თუ არა, 

ოდნავ ჩაწითლებული თვალებით სახეში უხალისოდ, მაგრამ თავაზიანად 

შეხედავდა ხოლმე. 

 

 

მეოთხე თავი 

რვა დღის შემდეგ სენატორ ბუდენბროკის კაბინეტში, საწერ მაგიდასთან მიდგმულ 

ტყავის სავარძელში, ერთ ჩია, სუფთად გაპარსული მოხუცი იჯდა. მოხუცს 

თოვლივით გათეთრებული თმა შუბლსა და საფეთქლებზე გრძლად ჩამოევარცხნა, 

წელში მოკუზულს ორივე ხელი თავისი ხელჯოხის თეთრ კაუჭზე დაეყრდნო, 

წვეტიანი, წინწამოწეული ნიკაპი ხელებში ჩაეფლო, ბაგე ბოროტად მოეკუმა, ტუჩები 

მოეღრიცა და სენატორს ქვემოდან ისეთი ამაზრზენი, გამსჭვალავი და მუხანათური 

თვალით შესცქეროდა, გაგიკვირდებოდათ, სენატორი ასეთ ადამიანთან ჯდომას 

თავს როგორ არ არიდებსო. მაგრამ თომას ბუდენბროკს მღელვარების ნიშანწყალიც 

არ ეტყობოდა, სავარძელში მშვიდად გადაწოლილ ამ გულბოროტ და დემონურ 

არსებას, როგორც უწყინარ ბიურგერს, ისე ელაპარაკებოდა. ფირმა „იოჰან 

ბუდენბროკის“ შეფი და მაკლერი სიგიზმუნდ გოში ბუდენბროკების ძველი სახლის 

გასაყიდ ფასზე თათბირობდნენ. 



მოლაპარაკება გაჭიანურდა. ბატონი გოშის შემოთავაზებული 28000 ტალერი 

სენატორს ეცოტავებოდა. მაკლერს კი ჯოჯოხეთიდან ეშმაკი ამოჰყავდა მოწმედ, 

ჭკუათამყოფელი კაცი ამ თანხას ერთ გროშსაც არ დაუმატებსო. თომას ბუდენბროკი 

მაკლერს შეახსენებდა, სახლი ქალაქის შუაგულში მდებარეობს და უზარმაზარი ეზო 

აკრავსო, მაგრამ ბაგემოღრეცილი ბატონი გოში ხელებს შიშის მომგვრელად იქნევდა 

და სისინა, დაგუდული და გაბოროტებული ხმით ისე მაღალფარდოვნად და 

აღტყინებით ლაპარაკობდა, ამ საქმის ხელში აღებით უდიდეს რისკზე მივდივარო, 

რომ მისი ექსპლიკაცია თითქმის ლექსად გაისმოდა. აჰ! როდის? ვისთან? რამდენად 

შეძლებდა ეს სახლი გაესაღებინა? საუკუნეში რამდენჯერ შეიძლებოდა ასეთი 

უზარმაზარი კარ-მიდამოს მყიდველი გამოჩენილიყო? იქნებ მისი პატივცემული 

მეგობარი და კეთილისმყოფელი ჰპირდება, ხვალ ბიუჰენის მატარებლით ინდოელი 

ნაბობი ჩამობრძანდება, რომ ბუდენბროკების სახლში დაიდოს ბინაო? მას - 

სიგიზმუნდ გოშს, ეს საქმე ჩაუფლავდება... ჩაუფლავდება და მერე დაღუპული, 

სამუდამოდ განადგურებული დარჩება, დროც აღარ ეყოფა, რომ კვლავ წამოიწიოს, 

მისი დღეები უკვე დათვლილია, მისი სამარე უკვე გათხრილია, დიახ, გათხრილი... 

გოშს თავისივე ნათქვამი ისე მოეწონა, რომ ზედ კიდევ მორიალე ლემურები და 

კუბოს სახურავზე ყრუდ არახუნებული ბელტებიც დაუმატა, მაგრამ ამაოდ დაშვრა, 

სენატორი მაინც ვერ დაიყოლია. მან მაკლერს აუხსნა, ჩემს კარ-მიდამოს მშვენივრად 

უხერხდება დაყოფაო. გარდა ამისა, ისიც აღნიშნა ხაზგასმით, დისა და ძმის წინაშე 

დიდი პასუხისმგებლობა მაკისრიაო და დაიფიცა, 30000 ტალერს გროში არ 

დააკლდებაო. 

სენატორს ნერვები აეშალა, მაგრამ ხელმეორედ მაინც სიამოვნებით მოისმინა ბატონი 

გოშის გონებამახვილური შეგონებანი. მოლაპარაკება კარგა ორ საათს გაგრძელდა და 

მაკლერს შემთხვევა მიეცა თავისი ყველა ფანდი გამოემზეურებინა. იგი 

ერთდროულად ორმაგ თამაშს ეწეოდა - პირმოთნე ბოროტებას ასახიერებდა. 

- დათანხმდით, ბატონო სენატორო, ჩემო ახალგაზრდა კეთილისმყოფელო... 84000 

მარკა ცოტა არ გახლავთ... ამ თანხას მოხუცი, პატიოსანი კაცი გთავაზობთ! - 

დაშაქრული ხმით ეუბნებოდა იგი სენატორს, თან კისერს იგრეხდა, დამანჭულ 

სახეზე გულმართალი კაცის ღიმილი ეფინებოდა და გრძელ, თითებაკანკალებულ, 

დიდ, თეთრ ხელს იქნევდა. მაგრამ ეს სიცრუე და ღალატი იყო! ბავშვიც კი 

განჭვრეტდა ამ პირფერულ ნიღაბს, რომლის უკან მაკლერის ღრმად მიმალული 

გაიძვერობა ამაზრზენად კრეჭდა კბილებს. ბოლოს თომას ბუდენბროკმა განაცხადა, 

მოსაფიქრებლად დრო მჭირდება, და-ძმასაც ხომ უნდა მოვეთათბირო, სანამ 28000 

ტალერზე დავთანხმდებიო. თუმცა, არა მგონია, ეს თუ ოდესმე მოხდებაო. შემდეგ 

სენატორმა საუბარი უმტკივნეულო თემაზე გადაიტანა - ბატონი გოში მოიკითხა. 

ბატონი გოში ვერ გახლდათ კარგად. მან ლამაზი და ფართო ჟესტით ანიშნა 

სენატორს, ნურავინ იფიქრებს, მილხინდესო. სიბერე კარს მოსდგომოდა ბატონ გოშს, 

კარს მოსდგომოდა კი არა, უკვე მორეოდა. აკი მოახსენა კიდეც, ჩემთვის სამარე უკვე 



გათხრილიაო. თურმე საღამოობით გროგით სავსე ჭიქა ძლივს მიჰქონდა პირთან, 

ნახევარი ძირს ეღვრებოდა, ისე ჯოჯოხეთურად უკანკალებდა ხელი. წყევლა-

კრულვა რაღას უშველიდა, ძალა რომ აღარ ერჩოდა. მერე რა! ცხოვრება საცოდავად 

არ გაუთრევია. ამ წუთისოფელს ფხიზელი თვალით შეჰყურებდა. რევოლუციებისა 

და ომების ქარტეხილი არ დაჰკლებია და მათგან წამოქოჩრილ ტალღებს, ასე ვთქვათ, 

მისი გულიც აუტოკებია. აფსუს, რა დრო იყო! ქალაქის საბჭოს იმ ისტორიულ 

სხდომაზე სენატორის მამას, კონსულ იოჰან ბუდენბროკს რომ ამოუდგა მხარში და 

ამხედრებული პლებეები დააშოშმინა. ამხედრებულ ბრბოზე საშიში ხომ არრა არის 

რა! არა, გოშს საცოდავად არ გაუთრევია სიცოცხლის დღენი, არც შინაგანად 

გამოფიტულა. ეშმაკმა დასწყევლოს, ძალას გრძნობდა. და როგორიც ძალაა, იდეალიც 

ისეთივეაო, ამბობს ფოიერბახი. სულით არც ახლა გაღატაკებულა, გული არ 

დაჰბერებია. არასოდეს არ დაჰკარგვია და არც დაეკარგება გრანდიოზული 

მოვლენების განცდის უნარი. მუდამ თავისი იდეალების ერთგული და მოყვარული 

დარჩება... თავის იდეალებს სამარეში თან ჩაიტანს, დიახ! განა იდეალები იმისთვის 

არსებობს, რომ მათ მიაღწიო და ხორცი შეასხა? არა და არა! ვარსკვლავებს ციდან ვერ 

მოსწყვეტ, მაგრამ იმედს... ო, იმედი და არა მისი აღსრულება, აი რა არის ცხოვრებაში 

ყველაზე სანუკვარი! L’espèrance toute trompeuse qu’elle est, sert au moins а nous mener а 

la fin de la vie par un chemin agrèable[10]. ეს ლაროშფუკოს სიტყვები გახლავთ, 

მშვენიერია, არა? ჰო, თუმცა მის პატივცემულ მეგობარსა და კეთილისმყოფელს 

ამგვარი რამის ცოდნა არ სჭირდება! ვინც ცხოვრების ტალღებს მაღლა აუსვრია, ვისაც 

შუბლი ბედნიერებითა აქვს გაცისკროვნებული, მას არ სჭირდება გულში ამგვარი 

აზრები ატაროს. მაგრამ ცხოვრების ფსკერზე ჩაძირული კაცისთვის, ვისაც 

წყვდიადში ეულად უოცნებია, ასეთი სიტყვები ჰაერივით აუცილებელია! 

- თქვენ ბედნიერი ხართ, - მოულოდნელად თქვა მაკლერმა გოშმა, სენატორს მუხლზე 

ხელი დაადო და მიბნედილი თვალებით ახედა, - დიახ, ბედნიერი ხართ! ღმერთს არ 

შესცოდოთ და უარი არა თქვათ. თქვენ ბედნიერი ხართ! ბედნიერება ხელში 

გიჭირავთ! თქვენ ძალა გერჩით და ბედნიერება ძლიერი ხელით მოიპოვეთ... ძლიერი 

მარჯვენით მოიპოვეთ! - გაასწორა მან, რადგან არ შეეძლო სიტყვა „ხელის“ ზედიზედ 

გამეორება აეტანა. შემდეგ დადუმდა, სენატორის თავის დასაცავი და უარმყოფელი 

პასუხიდან ერთი სიტყვაც არ მოუსმენია, სახეში კვლავ ოცნებით დაბინდული 

მზერით შეჰყურებდა. უცებ ბატონი გოში წელში გაიმართა. 

- ლაპარაკს შევყევით, - თქვა მან, - ჩვენ კი დღეს საქმეზე შევხვდით ერთმანეთს. დრო 

ძვირფასია - ბევრი ფიქრისთვის დროს ნუ დავკარგავთ! ყური მიგდეთ... რადგან ეს 

საქმე თქვენ გეხებათ... გესმით ჩემი? რადგან... - ეტყობოდა, ბატონი გოში მშვენიერი 

სიტყვების ხელახლა ამზეურებას აპირებდა, მაგრამ უეცრად ფეხზე წამოიჭრა, ჰაერში 

ენთუზიაზმით აღსავსე ფართო ჟესტი შემოხაზა და შესძახა: 

- 29000 ტალერს... 87000 მარკას ვიძლევი დედათქვენის სახლში! მოდის? 



და სენატორი ბუდენბროკი დათანხმდა. 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ფრაუ პერმანედერს სახლის ფასი სიცილად არ ეყო, ისე 

ეცოტავა. ფრაუ პერმანედერისთვის ამ სახლთან დაკავშირებული მოგონებების ფასად 

ვინმეს მილიონი რომ ჩაეთვალა, ამას მხოლოდ წესიერ საქციელად თუ ჩაუთვლიდა 

და მეტი არაფერი. მიუხედავად ამისა, ფრაუ პერმანედერი დასახელებულ ციფრს 

მაინც სწრაფად შეეგუა. მას ფიქრები და აზრები მომავლის გეგმებით ჰქონდა 

დაკავებული. ფრაუ პერმანედერი სულითა და გულით ხარობდა, რომ მშვენიერი 

ავეჯი ერგო და თუმცა ჯერჯერობით მშობლიური სახლიდან არავინ ერეკებოდა, 

უკვე ახალი ბინის მოსაძებნად და დასაქირავებლად დარბოდა. რა თქმა უნდა, მძიმე 

იქნებოდა მშობლიურ სახლთან გამომშვიდობების წუთები - ამის გაფიქრებაზეც კი 

ცრემლით ევსებოდა თვალები, მაგრამ მეორე მხრივ, სიახლესა და ცვლილებებსაც 

ხომ თავისი მომხიბლაობა ჰქონდა. განა ეს თითქმის მეოთხედ დასახლებას არ 

უდრიდა? ფრაუ პერმანედერი კვლავ ბინებს ათვალიერებდა, მეშპალერე იაკობსს 

ისევ ეთათბირებოდა, მაღაზიებში პორტიერებსა და ფიანდაზებს ძველებურად 

დაეძებდა. გული ძალუმად უცემდა. დიახ, ამ ხანში შესული, ცხოვრებისგან 

გამობრძმედილი ქალის გული მართლა სიხარულით ძგერდა! 

ასე გადიოდა კვირები. ოთხი, ხუთი თუ ექვსი კვირა გაილია. მოვიდა პირველი 

თოვლი. დადგა ზამთარი, ღუმლებში ცეცხლი აგუზგუზდა და ბუდენბროკები 

ნაღვლიანად ფიქრობდნენ, წელს შობას როგორ უნდა ჩაევლო... ამ დროს 

მოულოდნელად ერთი ამბავი მოხდა, რაღაც დრამატული, რაღაც სრულიად 

მოულოდნელი. მოვლენათა მსვლელობა ისე წარიმართა, რომ ამ მეხივით 

ჩამოვარდნილ ამბავს საყოველთაო ყურადღება უნდა მიეპყრო და მიიპყრო კიდეც. 

ფრაუ პერმანედერი კი ამ ამბავმა გააქვავა და გააოგნა. 

- თომას, - უთხრა მან ძმას, - ჭკუაზე ხომ არ ვიშლები? ალბათ, ეს გოშის ფანტაზიის 

ნაყოფია? ეგ არ შეიძლება მოხდეს! ეს აბსურდია, წარმოუდგენელია, ეს... - ფრაუ 

პერმანედერს ენა წაერთვა და საფეთქლებზე ხელები მიიჭირა. 

სენატორმა მხრები აიჩეჩა. 

- ჩემო საყვარელო, ჯერ ხომ არაფერი გადაწყვეტილა, მაგრამ ასეთი აზრი, ასეთი 

შესაძლებლობა წამოტივტივდა, შენც უფრო მშვიდად თუ დაუფიქრდები, მიხვდები, 

რომ წარმოუდგენელი აქ არაფერია. რა თქმა უნდა, ცოტა გამაოგნებელი ამბავი კია, 

მეც უკან მივაწყდი, გოშმა რომ ეს ამბავი მაუწყა, მაგრამ წარმოუდგენელი რა არის? 

ვითომ რა უდგას ამ საქმეს წინ? 

- მე ამ ამბავს ვერ გადავიტან, - თქვა ფრაუ პერმანედერმა, სკამზე ჩამოჯდა და 

გაირინდა. 

მაინც რა მოხდა? გამოჩნდა სახლის მყიდველი თუ მისი შეძენით დაინტერესებული 

პიროვნება და სურვილი გამოთქვა გასაყიდი კარ-მიდამო საბოლოო გარიგებამდე 



ძირფესვიანად დაეთვალიერებინა. და ეს პიროვნება გახლდათ ბატონი ჰერმან 

ჰაგენშტრომი, დიდვაჭარი და პორტუგალიის სამეფოს კონსული ჰერმან 

ჰაგენშტრომი. 

როცა ამ ხმებმა ფრაუ პერმანედერის ყურამდე მიაღწია, ქალი სახსრებში მოიშალა, 

თავზარდაცემულს არც სჯეროდა, არც ძალა შესწევდა, ამ აზრს ღრმად ჩასწვდომოდა. 

ეს ხმები კი თანდათან ხორცს ისხამდა და საცაა კონსული ჰაგენშტრომი 

ბუდენბროკების სახლის კარს შემოაღებდა კიდეც. ფრაუ პერმანედერმაც ძალა 

მოიკრიბა, გამოცოცხლდა. ის პროტესტს კი არ აცხადებდა, ყალყზე იყო შემდგარი. 

სიტყვების გამოძებნა არ უჭირდა, მგზნებარე, ბასრ სიტყვებს ჩირაღდნებივით, 

საომარი ნაჯახივით იქნევდა. 

- ეგ არ მოხდება, თომას! სანამ პირში სული მიდგას, ეგ არ მოხდება! კაცი ძაღლს რომ 

ყიდის, მაშინაც კი ამოწმებს, ამ ძაღლის პატრონი ვინ იქნება. დედას სახლი! ჩვენი 

სახლი! ლანდშაფტებიანი ოთახი! ვის უნდა ჩავუგდოთ ხელში, ვის?! 

- კარგი, მაგრამ, მე შენ გეკითხები, რა ეღობება ამ ამბავს წინ? 

- რა ეღობება? დიდება შენდა, ღმერთო! რა ეღობება? მთები უნდა გადაეღობოს წინ იმ 

გაბერილს იმას, მთები! მაგრამ ის ხომ მთებსაც ვერ შეამჩნევს. მაგისთვის თავს არ 

შეიწუხებს! იმას რა ენაღვლება, პირუტყვი არ არის? ოდითგანვე ჰაგენშტრომები 

ჩვენი მოსისხლე მტრები იყვნენ. მოხუცი ჰინრიჰი ბაბუასა და მამას ძირს უთხრიდა, 

თუ ჰერმანს შენთვის ჯერ სერიოზული არაფერი დაუშავებია, თუ შენთვის ჯერ სარმა 

არ გამოუდვია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელსაყრელი შემთხვევა არ მისცემია. 

ბავშვობაში ქუჩაში სილა გავაწანი, მქონდა ამის მიზეზი, მისმა მშვენიერმა დაიკომ კი 

ამისთვის ლოყები დამაკაწრა. ეს, რასაკვირველია, ბავშვობანა იყო, კეთილი და 

პატიოსანი! მაგრამ ისინი ხომ ჩვენს უბედურებებს სიხარულით და დამცინავად 

ადევნებდნენ თვალყურს? მეტწილად მე ვაძლევდი მათ სიხარულის საბაბს... 

ღმერთმა ასე ინება... მაგრამ კონსულს შენთვის რამდენჯერ მოუყენებია ზიანი, 

რამდენჯერ უსირცხვილოდ გადაგხტომია თავზე, ეგ შენც კარგად მოგეხსენება, ტომ! 

მერე, როცა ღვთის შეწევნით, ერიკა კარგად გათხოვდა, იმდენი იწრიალეს, სანამ 

დირექტორი არ გაანადგურეს და ციხეში არ ჩასვეს. თავიანთი ძმის მეოხებით, იმ 

ხვადი კატის, იმ პროკურორის ქურქში გახვეული სატანას ხელით, სანამ საბოლოოდ 

არ გაანადგურეს, არ მოისვენეს. ახლა კი სულ თავს გავიდნენ... სულ დაკარგეს 

სინდის-ნამუსი... 

- ყური მიგდე, ტონი, ჯერ ერთი, ჩვენ ამ საქმისა აღარაფერი გვეკითხება. ჩვენ გოშთან 

გვაქვს ხელშეკრულება დადებული და მისი საქმეა, სახლს ვის მიჰყიდის. იმაში კი 

გეთანხმები, რომ ნამდვილად ბედის დაცინვა გამოვიდა. 

- ბედის დაცინვა? ჰო, ტომ, ეგ შენებური გამოთქმაა! მე კი ამას თავის მოჭრას ვეძახი, 

სახეში სილის გარტყმას და ასეც არის! ნუთუ არ გესმის, ეს რას ნიშნავს? აბა, იფიქრე, 



თომას: ეს ნიშნავს, რომ ბუდენბროკებს ბოლო მოეღოთ, მათი საქმე სამუდამოდ 

წასულია ხელიდან, ისინი მიდიან, ჰაგენშტრომები კი ერთი ზარ-ზეიმით მათ 

ადგილს იკავებენ... არა, თომას, არასოდეს არ ჩავებმები ამ ტაკიმასხარაობაში! 

არასოდეს ხელს არ გავურევ ამ სიმდაბლეში! ერთი გაბედოს და მოვიდეს სახლის 

დასათვალიერებლად, ერთი ჩვენს ზღურბლს გადმოაბიჯოს და მერე მე ვიცი! 

მერწმუნე, არ მივიღებ! ჩემს ქალიშვილსა და შვილიშვილთან ერთად ერთ ოთახში 

ჩავიკეტები და არ შემოვუშვებ, აი, ნახავ, თუ ასე არ ვიზამ! 

- შენ ისე მოიქცევი, როგორ გონება გიკარნახებს, ჩემო კარგო, ჯერ კარგად 

დაფიქრდები, ხომ არ აჯობებს, წესი და რიგი დაიცვა. იქნებ გგონია, კონსულ 

ჰაგენშტრომს შენი საქციელი გაანაწყენებს? არა, ცდები, ჩემო კარგო. მას ასეთი მიღება 

არც გააბრაზებს და არც გაახარებს, მხოლოდ გაუკვირდება. ერთი ნერვიც არ 

შეუტოკდება, უბრალოდ გაკვირვებული დარჩება. საქმე ის არის, რომ შენ გგონია, 

მასაც ისე ვძულვართ, როგორც შენ გძულს იგი. ცდები, ტონი! მას ხომ შენ სულაც არ 

სძულხარ. რატომ უნდა სძულდე? მას არც არავინ სძულს. ბედი სწყალობს და გული 

ხალისითა აქვს სავსე, დამიჯერე, მართალს გეუბნები. ერთხელ და ორჯერ არ 

მითქვამს შენთვის, ქუჩაში ყოველთვის თავაზიანად და მოწიწებით მოგესალმებოდა, 

შენ რომ თავს ძალას დაატანდე და მის დანახვაზე საომრად ამხედრებულივით 

ზვიადად არ აარიდებდე თვალს. მას შენი საქციელი მხოლოდ უკვირს. ერთ-ორ წუთს 

სავსებით მშვიდი და დამცინავი გაოცება ეუფლება, როგორც ადამიანს, რომელსაც 

არავისთვის არაფერი დაუშავებია და მოთმინებიდანაც კი არ გამოდის... შენ რა გაქვს 

მისთვის სასაყვედურო? თუ საქმეში ჩემზე წინ წავიდა და აქა-იქ საზოგადოებრივ 

საქმეშიც მაჯობა - კეთილი და პატიოსანი, ის ჩემზე მარჯვე კომერსანტი ყოფილა და 

ჩემზე უკეთესი პოლიტიკოსი. ჰო, ასე გაბოროტებული ნუ იცინი, ამის საბაბი 

ნამდვილად არა გაქვს! სახლზე თუ ვილაპარაკებთ, დიდი ხანია მას ოჯახისთვის 

ფაქტობრივად მნიშვნელობა აღარა აქვს, ჩვენი ოჯახის სახელი თანდათან ჩემს სახლს 

დაუკავშირდა. ამას იმიტომ გეუბნები, რომ მინდა ცოტათი მაინც განუგეშო. მეორე 

მხრივ, ისიც აშკარაა, კონსულ ჰაგენშტრომს ამ სახლის ყიდვა რამ აფიქრებინა. 

ჰაგენშტრომები ამაღლდნენ, ოჯახი გაიზარდა, მოლენდორფებს დაუმოყვრდნენ და 

შეძლებითა და ავტორიტეტით პირველ ოჯახებს გაუტოლდნენ. მაგრამ მათ მაინც 

აკლიათ რაღაც, რაღაც გარეგნული, რასაც ეს პრაქტიკული და ცრურწმენის მოძულე 

ხალხი აქამდე აინუნშიაც არ აგდებდა. ეს არის ისტორიული წარსული, ასე ვთქვათ, 

ლეგიტიმი... ეტყობა, ამის მადა ახლა გაეხსნათ და ფიქრობენ, თუნდაც ასეთი სახლის 

შეძენით ცოტა კეთილშობილებას მაინც ვეზიარებითო... აი, ნახავ, კონსული თუ არ 

შეეცდება, აქ შეძლებისდაგვარად ყველაფერი ხელუხლებლად დატოვოს, არაფერს 

გადააკეთებს, სადარბაზო კარის თავზე Dominus providebit-საც არ მოშლის, თუმცა 

სიმართლე თუ გინდა, მათ აყვავებაში ღვთის ხელი არ ურევია, ფირმა „შტრუნკი და 

ჰაგენშტრომის“ ამაღლება მხოლოდ და მხოლოდ ჰერმანის დამსახურება გახლავს. 



- ყოჩაღ, ტომ! აჰ, როგორ მიფონავს გულს, მათი მისამართით შენი პირიდან რომ 

გავიგონებ გესლიან შენიშვნას, მე სხვა კი არაფერი მინდა. ღმერთო, შენი ტვინი მომცა, 

მე ვიცი, როგორ გავუსწორდებოდი იმ ვაჟბატონებს! შენ კი დგახარ და... 

- ხომ ხედავ, რომ ჩემი ტვინი დიდად არაფერში გამომდგომია. 

- სწორედ იმას გეუბნები, დგახარ და ამ საქმეზე ისე აუღელვებლად მელაპარაკები-

მეთქი. თან ჰაგენშტრომების საქციელს მიხსნი... თქვი, რაც გინდა, შენც ჩემნაირი 

გული გიძევს მკერდში, უბრალოდ არა მჯერა, მართლა ისე დამშვიდებული იყო, 

როგორც თავს მაჩვენებ! შენ მე მამშვიდებ და, ალბათ, საკუთარი თავიც გინდა 

ინუგეშო. 

- შენ ახლა აჭარბებ, ტონი. მე როგორ ვიქცევი, ისაა მთავარი, დანარჩენი არავის 

ეკითხება. 

- მხოლოდ ეს მითხარი, ტომ, გევედრები, იქნებ სიზმარში ვართ? 

- რა თქმა უნდა. 

- იქნებ კოშმარია? 

- რატომაც არა. 

- იქნებ რაღაც მაიმუნობაა? 

- კარგი, გეყოფა, გეყოფა! 

კონსული ჰაგენშტრომი მენგშტრასეზე ბატონ გოშთან ერთად მოვიდა; წელში 

მოკუზულ ბატონ გოშს თავისი იეზუიტური ქუდი ეჭირა ხელში და თვალებს 

ირგვლივ მუხანათურად აცეცებდა. მოახლეს სადარბაზო ბარათები უკვე 

მასპინძლებისთვის მიერთმია და ახლა სტუმრებს ლანდშაფტებიანი ოთახის შუშის 

კართან ელოდა. მაკლერმა გოშმა კარი კონსულის შემდეგ გაიარა. 

ჰერმან ჰაგენშტრომს კოჭებამდე დასთრევდა სქელი, მძიმე ბეწვის ქურქი. მოღეღილი 

ქურქიდან მომწვანო-მოყვითალო, ხაოიანი, გამძლე ინგლისური შალის კოსტიუმი 

მოუჩანდა. ჰერმან ჰაგენშტრომი ბირჟაზე გამოქექილი ქალაქელი საქმოსნის 

ნამდვილი ტიპი იყო. ქონი ისე მორეოდა, რომ მარტო ღაბაბი კი არა, სახის მთელი 

ქვედა ნაწილიც ორად ეკეცებოდა. მოკლედ დაყენებული ქერა წვერი სახის სიმსუქნეს 

ვერ უფარავდა, შეკრეჭილი თმით შემოსილ თავის კანზეც შუბლის შეჭმუხვნისას ან 

წარბების აზიდვისას სქელი ნაოჭები ასხდებოდა. ცხვირი ზედა ტუჩზე უფრო მაგრად 

დატყაპნოდა და ულვაშებში სულს გაჭირვებით ითქვამდა. ხანდახან იძულებული 

იყო ცხვირისთვის პირიც მიეშველებინა და ჰაერი ღრმად ჩაესუნთქა. ქშინვას ენის 

წკლაპუნიც თან ერთვოდა, რადგან ხანგამოშვებით ენას სასას და ზედა ყბას 

აცილებდა ხოლმე. 



ფრაუ პერმანედერს სახე შეეფაკლა, როცა ეს ნაცნობი წკლაპუნი გაიგონა. ძეხვის 

ნაჭრითა და სტრასბურგული ბატის გულ-ღვიძლით გამოტენილი ფუნთუშა 

თვალწინ დაუდგა და ერთი წუთით გაქვავებული, ღირსეული სახის იერი კინაღამ 

შეეცვალა. ფრაუ პერმანედერს სადად გადავარცხნილ თმაზე სამგლოვიარო 

თავსაბური ეხურა, ტანთ კარგად მოყვანილი, წელიდან ქობამდე ვოლანებით 

გაწყობილი შავი კაბა ეცვა. იგი სოფაზე გულხელდაკრეფილი და მხრებაწეული იჯდა. 

სტუმრები ოთახში შემოვიდნენ თუ არა, ძმას სავსებით მშვიდად და გულგრილად 

გადაულაპარაკა რაღაც. სენატორი აქ იყო, მას ვერ გაებედა თავისი და ამ წუთებში 

ბედის ანაბარა მიეტოვებინა. ფრაუ პერმანედერი არ წამომდგარა. სენატორი 

სტუმრებს შუა ოთახში შეეგება, მაკლერ გოშს გულთბილად მიესალმა, კონსულს კი 

თავაზიანად ჩამოართვა ხელი. მხოლოდ ამის შემდეგ ინება ფრაუ პერმანედერმა 

წამოდგომა, ორივე სტუმარს ერთად დაუკრა თავი და საკმაოდ ცივად სთხოვა, 

დაბრძანდითო. ამ სიტყვის წარმოთქმისას, გულგრილობის ნიშნად, ლამის 

დახუჭული ჰქონდა თვალები. 

სანამ ყველანი დასხდებოდნენ და მერეც, პირველ წუთებში, ერთმანეთს მხოლოდ 

კონსული და მაკლერი ესიტყვებოდნენ. ბატონი გოში ყალბი მორჩილებით ცუდად 

ფარავდა ცბიერებას. მან მასპინძლებს შეწუხებისთვის ბოდიში მოუხადა და აუწყა, 

ბატონ კონსულ ჰაგენშტრომს, როგორც თქვენი მამულის საეგებიო მყიდველს, 

სახლის დათვალიერება სურსო. შემდეგ კონსულმაც იგივე გაიმეორა, ოღონდ სხვა 

სიტყვებით. ფრაუ პერმანედერს მისმა ხმამ კვლავ მოაგონა ძეხვიანი ფუნთუშა. დიახ, 

მას მართლა მოსვლოდა თავში ამ სახლის ყიდვის აზრი და ნაფიქრალი მალე 

სურვილად გადაქცეოდა კიდეც. სურვილის აღსრულების იმედს არ კარგავდა, თუ, რა 

თქმა უნდა, ბატონი გოში ამ საქმეზე ხელის მოთბობას არ აპირებდა, ჰა, ჰა, ჰა!.. არა, 

მას ეჭვი არ ეპარება, რომ ეს საქმე ყველასთვის სასიამოვნოდ მოგვარდება. კონსულ 

ჰაგენშტრომს თავისუფლად, უზრუნველად, შინაურულად და ამავე დროს უაღრესად 

თავაზიანად ეჭირა თავი. ამ გარემოებას არ შეიძლებოდა ფრაუ პერმანედერზე 

შთაბეჭდილება არ მოეხდინა, მით უმეტეს, რომ კონსული თითქმის ყოველთვის მას 

მიმართავდა. ის თითქოს ბოდიშობდა და ცდილობდა თავისი სურვილი 

გაემართლებინა. 

- სივრცე, მეტი სივრცე მჭირდება, - თქვა მან, - ჩემი სახლი ზანდშტრასეზე, 

ნამდვილად არ დამიჯერებთ, მოწყალეო ქალბატონო, არც თქვენ, ბატონო 

სენატორო... ჩვენთვის ნამდვილად ვიწროა, ხანდახან გასანძრევი ადგილიც აღარ 

გვაქვს ხოლმე. სტუმრიანობაზე არ მოგახსენებთ... არა, რას ბრძანებთ, ჩვენი 

ოჯახისთვისაც ვიწროა უკვე. ჰუნეუსები, მოლენდორფები, ჩემი ძმის ნათესავებიც 

რომ მოიყრიან თავს, პირდაპირ თევზებივით ვართ ერთმანეთზე მიწყობილი. მერედა 

რა გაჭირვებაა, არა? 



კონსული ოდნავ გაგულისებული ლაპარაკობდა, ისეთი სახე ჰქონდა და ხელსაც ისე 

იშველიებდა, თითქოს ამბობდა: თქვენც დამეთანხმებით, თავს რატომ უნდა 

გავუჭირვოთ, რა სისულელეა, მადლობა ღმერთს, სამაგისო არაფერი გვიჭირსო. 

- აქამდე ვფიქრობდი, დამეცადა, - განაგრძო მან, - სანამ ცერლინესა და ბობის სახლი 

დასჭირდებოდათ, მაშინ მათ ჩემსას დავუთმობდი და ჩემთვის უფრო დიდ რასმეს 

გამოვძებნიდი, მაგრამ... ალბათ, გეცოდინებათ, - უცებ ჩაურთო მან, - რომ ჩემი 

ქალიშვილი ცერლინე და ბობი, ჩემი ძმის უფროსი ვაჟი, პროკურორის შვილი, დიდი 

ხანია დანიშნულები არიან. ქორწილს ახლა დიდხანს აღარ გადავდებთ. დიდი-დიდი 

ორი წელი დავიცადოთ... ისინი ახალგაზრდები არიან - მით უკეთესი! მაგრამ ერთი 

მიბრძანეთ, მათ რატომ უნდა ველოდო და ხელსაყრელი შემთხვევა ხელიდან რატომ 

უნდა გავუშვა? ეს ჭეშმარიტად უგუნურება იქნებოდა. 

მოსაუბრეთა შორის სრული თანხმობა სუფევდა და საუბარი ცოტა ხანს ამ ოჯახურ 

ამბავზე, ჰაგენშტრომების ქორწილზე შეჩერდა. ხელსაყრელი ქორწინებანი 

ბიძაშვილებს შორის ქალაქში უჩვეულო ამბავი არ იყო და არც არავის ეჩოთირებოდა. 

შემდეგ სიტყვა ახალგაზრდების მომავალ გეგმებზე ჩამოვარდა, ისინი უკვე 

საქორწინო მოგზაურობის გეგმებს აწყობდნენ თურმე. რივიერაზე წასვლა ჰქონდათ 

გადაწყვეტილი, ნიცაში და სხვაგან. წასვლა უნდათ და სიამოვნება რატომ უნდა 

მოიკლონ, არა? უმცროსებიც მოიკითხეს, კონსულმა ისინი გულთბილად, თუმცა 

ოდნავ სხვათა შორის მოიხსენია და მხრები აიჩეჩა. მას თვითონ ხუთი შვილი ჰყავდა, 

მის ძმას მორიცს კი - ოთხი: ვაჟები და ქალიშვილები. დიახ, გმადლობთ, ყველანი 

ჯანმრთელად არიან, რატომაც არ იქნებიან კარგად, არა? მოკლედ, ბავშვები კარგად 

იყვნენ. შემდეგ კონსულმა ისევ თავის დიდ ოჯახსა და ბინის სივიწროვეზე ჩამოაგდო 

სიტყვა. 

- დიახ, აქაურობა სულ სხვანაირია! - თქვა მან, - კიბეზე რომ ამოვედი, ეს მაშინვე 

შევნიშნე, სახლი კი არა, მარგალიტია, ნამდვილი მარგალიტი, რა თქმა უნდა, ასეთი 

სიდიდის მარგალიტი თუ შეიძლება არსებობდეს, ჰა, ჰა, ჰა! ჯერ მარტო ეს შპალერები 

რად ღირს... გამოგიტყდებით, მოწყალეო ქალბატონო, ამ შპალერებს თვალს ვერ 

ვაცილებ. ჭეშმარიტად მომხიბლავი ოთახია! როცა მომაგონდება, რომ აქამდე თქვენ 

გიცხოვრიათ აქ... 

- დიახ, ხანმოკლე შესვენებებით, - ხორხისმიერი ხმით წარმოთქვა ფრაუ 

პერმანედერმა, როგორც ხანდახან იცოდა ხოლმე. 

- შესვენებებით, დიახ, - ღიმილით გაიმეორა კონსულმა. შემდეგ სენატორ 

ბუდენბროკისა და ბატონ გოშისკენ გააპარა თვალი. ისინი საუბარში იყვნენ 

გართული. კონსულმა ფრაუ პერმანედერისკენ მიაჩოჩა სავარძელი, მერე მისკენ 

დაიხარა და ისე ახლოს მიუტანა ცხვირი, რომ მისი ქსუტუნი ფრაუ პერმანედერს ზედ 

ყურთან ესმოდა. ფრაუ პერმანედერს ზრდილობა ნებას არ აძლევდა, 

შეტრიალებულიყო და მისი სუნთქვისთვის თავი აერიდებინა, წელგაშეშებული, რაც 



კი შეეძლო, სავარძელზე წამოწეული იჯდა და დახრილი ქუთუთოებიდან სტუმარს 

ზევიდან დასცქეროდა. მაგრამ კონსული მის უხერხულ პოზას სრულიად ვერ 

ამჩნევდა. 

- ხედავთ, მოწყალეო ქალბატონო, - თქვა მან, - მე მგონი, ჩვენ ადრეც დაგვიდვია 

ერთმანეთთან საქმიანი გარიგება. მაშინ რაზე ვრიგდებოდით?.. რაღაც სასუსნავი, 

ტკბილეული იყო თუ რაღაც ამისმაგვარი, არა? ახლა კი აი, მთელ სახლზე ვაპირებთ 

მორიგებას. 

- არ მაგონდება, - უპასუხა ფრაუ პერმანედერმა და კისერი კიდევ უფრო წაიგრძელა, 

რადგან კონსულმა სახე უკვე ურიგოდ ახლოს მიუტანა სახესთან. 

- არ გაგონდებათ? 

- არა, მართალი გითხრათ, არავითარი ტკბილეული არ მაგონდება. მხოლოდ რაღაც 

ქონიანი ძეხვის ნაჭერი და ფუნთუშა კი მახსოვს ბუნდოვნად... ნამდვილად გულის 

ამრევი იყო... ჩემი იყო ის თუ თქვენი, ეგ კი აღარ ვიცი... მაშინ ჩვენ ბავშვები 

ვიყავით... რაც შეეხება, სახლზე მორიგებას, ეგ მხოლოდ ბატონ გოშის საქმე გახლავთ. 

ფრაუ პერმანედერმა ძმას მადლობით სავსე მზერა შეაგება. სენატორს დის გაჭირვება 

შეენიშნა და მოსაშველებლად მოდიოდა. სენატორმა კონსულს თავაზიანად ჰკითხა, 

სახლის დათვალიერებას ხომ არ ინებებთო. კონსულს საწინააღმდეგო არაფერი 

ჰქონდა, ფრაუ პერმანედერს მხოლოდ დროებით დაემშვიდობა, ალბათ, ერთხელ 

კიდევ გიხილავთო. 

სენატორმა ორივე სტუმარი სანადიმო დარბაზის გავლით დერეფანში გაიყვანა და 

კიბეზე აღმა-დაღმა დაუწყო ტარება. მესამე სართულის ოთახები აჩვენა, მეორე 

სართულზე ტალანში ჩარიგებული ოთახებიც დაათვალიერებინა, არც სამზარეულო 

და სარდაფი დავიწყებია, ორივე პირველ სართულზეც ჩაიყვანა. მხოლოდ 

კანტორებში შესვლა არ შეიძლებოდა, - სადაზღვევო საზოგადოების სამუშაო საათები 

ჯერ კიდევ არ იყო დამთავრებული. ორიოდე სიტყვით ახალი დირექტორიც 

მოიხსენიეს. კონსულმა ჰაგენშტრომმა ზედიზედ გაიმეორა, ახალი დირექტორი 

უაღრესად პატიოსანი კაციაო; სენატორს ხმა არ ამოუღია. 

შემდეგ ყველანი წყლიანი თოვლით დაფარულ, გაძარცულ ბაღში ჩავიდნენ, 

„პორტალშიც“ შეიხედეს და წინა ეზოში დაბრუნდნენ, იქ, სადაც სამრეცხაო იყო 

მოთავსებული. აქედან კედლებს შორის ვიწრო, მოკირწყლული ბილიკით უკანა 

ეზოში უნდა გასულიყვნენ, რომ ბებერი მუხისთვის გვერდი აევლოთ და ფლიგელს 

მისდგომოდნენ. უკანა ეზო ხელმიშვებული იყო. ქვაფენილში ბალახსა და ხავსს 

ამოეყო თავი, ფლიგელს კიბე მთლად მორყეოდა. საბილიარდოში მხოლოდ კარი 

შეაღეს და ცინდლებიანი კატა დააფრთხეს. იქ შესვლა არ შეიძლებოდა, იატაკს 

ჩანგრევას არაფერი აკლდა. 



კონსული ჰაგენშტრომი ხმას არ იღებდა, ეტყობოდა, რაღაც ანგარიშში იყო გართული. 

- მაშ, ასე, - წამდაუწუმ იმეორებდა კონსული, თითქოს გულგრილად, მაგრამ ამ 

წამოძახილში აშკარად იგულისხმებოდა: მე თუ გავხდი აქაურობის ბატონ-პატრონი, 

რა თქმა უნდა, ეს კარ-მიდამო ასე არ დარჩებაო. სახეზე გამომეტყველება არც მაშინ 

შესცვლია, როცა ბეღლის გაქვავებულ თიხის იატაკს დაადგა ფეხი და ცარიელ სხვენს 

ახედა. 

- მაშ, ასე! - გაიმეორა მან. მერე ჭერზე, ჩაჟანგულ რკინის კაუჭზე უქმად 

ჩამოკიდებული სქელი, დაჩრჩილული ბაგირი გააქან-გამოაქანა და ქუსლზე 

შემოტრიალდა, - დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ბატონო სენატორო. დათვალიერებას, 

ალბათ, მოვრჩით, - მიმართა მან თომას ბუდენბროკს. 

შემდეგ თითქმის კრინტი აღარ დაუძრავს. მთავარ შენობაში სწრაფად დაბრუნდნენ, 

ლანდშაფტებიან ოთახში აღარ დამსხდარან, ფრაუ პერმანედერს ისე გამოეთხოვნენ. 

თომას ბუდენბროკმა ორივენი სადარბაზო კარამდე მიაცილა, მაგრამ როგორც კი 

სტუმრები სენატორს დაემშვიდობნენ და ქუჩაში გავიდნენ, კონსული მაშინვე ბატონ 

გოშს მიუბრუნდა და ეტყობოდა, ორივენი გაცხარებულ საუბარში ჩაებნენ. 

სენატორი ლანდშაფტებიან ოთახში დაბრუნდა. ფრაუ პერმანედერს სახე მკაცრად 

მოეღუშა, წელში გამართული იჯდა ფანჯარასთან, ნაჩვევ ადგილზე, გრძელი ხის 

ჩხირებით თავის პატარა შვილიშვილს, ელიზაბეტს, შავ ქვედაკაბას უქსოვდა და 

ხანგამოშვებით „სათვალთვალოსკენ“ იხედებოდა. ჯიბეებში ხელებჩაწყობილი 

თომასი ცოტა ხანს ოთახში ბოლთას სცემდა. 

- მაკლერთან დავტოვე, - თქვა მან შემდეგ, - ვნახოთ, რა გამოვა. მე ვფიქრობ, ის მთელ 

კარ-მიდამოს იყიდის, აქ იცხოვრებს, უკანა ნაკვეთს კი სხვაგვარად გამოიყენებს. 

ფრაუ პერმანედერს ძმისთვის არ შეუხედავს, არც მობრუნებულა, ქსოვაც არ 

შეუწყვეტია, პირიქით, ჩხირები თითებში უფრო სწრაფად აამოძრავა. 

- ჰო, რა თქმა უნდა, იყიდის, მთელ კარ-მიდამოს იყიდის, - თავისებური ხორხისმიერი 

ხმით თქვა მან, - რატომაც არ უნდა იყიდოს? ჭეშმარიტად უგუნურება იქნება, რომ არ 

იყიდოს! 

ფრაუ პერმანედერმა წარბები აზიდა და პენსნეს შუშებიდან ჩხირებს დაჟინებით 

დააჩერდა. ის ხელსაქმეზე უკვე პენსნეს ხმარობდა, მაგრამ ცხვირზე სწორად ვერ 

იკეთებდა. საქსოვი ჩხირები ელვის სისწრაფით მოძრაობდა და წყნარი რაკუნით 

ერთმანეთს ეხლართებოდა. 

* * * 

დადგა შობა, პირველი შობა კონსულის მეუღლის სიკვდილის შემდეგ. ოცდაოთხი 

დეკემბრის საღამო სენატორთან იდღესასწაულეს, ისე, რომ არც ბრაიტენშტრასელი 



ქალბატონი ბუდენბროკები მოუწვევიათ და არც მოხუცი კროგერები. 

ხუთშაბათობით „ბავშვების დღეზე“ თავშეყრასაც ბოლო მოეღო, თომას ბუდენბროკი 

სულაც არ აპირებდა, კონსულის მეუღლის დროინდელი საშობაო საღამოს ყველა 

მონაწილე თავის სახლშიც შეეკრიბა და დაესაჩუქრებინა. მოწვეულნი იყვნენ 

მხოლოდ ფრაუ პერმანედერი, ერიკა ვაინშენკი, პატარა ელიზაბეტი, ქრისტიანი, 

კლოტილდე - მონასტრის ქალბატონი და მადმუაზელ ვაიჰბროტი. მადმუაზელ 

ვაიჰბროტი ოცდახუთ დეკემბერს თავის გახურებულ ოთახებში მუდამ მარცხიანი 

საშობაო ზეიმის მოწყობასა და საჩუქრების დარიგებას წელსაც არ დაიშლიდა. 

არსად ჩანდნენ მენგშტრასეზე შემოჩვეული ღარიბ-ღატაკნი. მათ კონსულის მეუღლე 

ყოველ შობას წუღებითა და თბილი ტანსაცმლით ასაჩუქრებდა ხოლმე. არც ბიჭების 

გუნდის გალობა ისმოდა. სალონში შეკრებილებმა უბრალოდ წამოიწყეს „წყნარი 

ღამე, წმინდა ღამე“, შემდეგ ტერეზა ვაიჰბროტმა სენატორის მეუღლის მაგიერ დიდი 

მონდომებით წაიკითხა ბიბლიის საშობაო თავი. გერდას ხმამაღლა კითხვა დიდად არ 

ეპიტნავებოდა. ასევე ნახევარ ხმაზე იმღერეს „ნაძვის ხეო, ნაძვის ხეოს“ პირველი 

სტროფი და ოთახების გავლით დარბაზისკენ დაიძრნენ. 

უფრო მხიარული ზეიმის საბაბი მაინც არ ჰქონდათ. ბედნიერებისგან სახე არავის 

უბრწყინავდა და საუბარიც ვერ ეწყობოდა, ანდა რა ჰქონდათ სალაპარაკო? 

გასახარელი ამ ქვეყანაზე ბევრი არაფერი იყო. იგონებდნენ განსვენებულ დედას, 

ლაპარაკობდნენ სახლის გაყიდვასა და ნათელ ბელეტაჟზე, რომელიც ფრაუ 

პერმანედერს ჰოლშტენის ჭიშკართან, ლინდენპლაცის მახლობლად ერთ კოხტა 

სახლში დაექირავებინა. ორიოდე სიტყვით აღნიშნეს, რა უნდა ექნათ, როცა ჰუგო 

ვაინშენკი ციხიდან გამოვიდოდა. 

პატარა იოჰანმა როიალზე ბატონ პფიულთან ნავარჯიშევი რამდენიმე პიესა დაუკრა, 

მერე დედასთან ერთად პატარ-პატარა შეცდომებით, მაგრამ მაინც საამოდ შეასრულა 

მოცარტის სონატა. ჰანო შეაქეს და დაკოცნეს. იდა იუნგმანმა თავისი გაზრდილი 

მოსასვენებლად მალე წაიყვანა; ახლახან გადატანილი მუცლის სისუსტისგან ბავშვს 

ამ საღამოს სახეზე ცუდი ფერი ედო და თავსაც შეუძლოდ გრძნობდა. 

ქრისტიანიც კი არ იყო ხუმრობის ხასიათზე, მასაც პირში წყალი ჩაეგუბებინა. მცირე 

სასადილო ოთახში ძმასთან შეტაკების შემდეგ თავის ქორწინებაზე სიტყვა აღარ 

დაუძრავს. ძმასთან ახლაც ძველებური, მისთვის დამამცირებელი დამოკიდებულება 

ჰქონდა. ქრისტიანი თვალებს ჩვეულებისამებრ აცეცებდა. ერთს კი შეეცადა, 

ახლობლებისთვის თავის მარცხენა გვერდში აძრული „ტანჯვა“ აეხსნა, მაგრამ ამაზე 

ლაპარაკსაც მალე მიანება თავი და კლუბისკენ ადრიანად გაეშურა. ქრისტიანი 

მხოლოდ ვახშამზე დაბრუნდა. ჩვეულების თანახმად, ამ საღამოს ერთად 

ვახშმობდნენ ხოლმე. დამთავრდა საშობაო საღამო და ბუდენბროკებმა ლამის შვებით 

ამოისუნთქეს. 



72 წლის დამდეგს განსვენებული კონსულის მეუღლის საოჯახო მეურნეობა 

საბოლოოდ დაიშალა. მოახლეები დაითხოვეს და ფრაუ პერმანედერი ღმერთს 

მადლობას სწირავდა, რომ ოჯახის გამგებლობაში მისი ავტორიტეტის შემლახავი 

მამზელ ზევერინი, როგორც იქნა, თავიდან მოიშორა. მამზელ ზევერინმა 

მითვისებული აბრეშუმის კაბები და თეთრეული თან წაიღო და მენგშტრასედან 

აიბარგა. 

შემდეგ მენგშტრასეზე ავეჯის ფურგონები ჩამოდგა და ძველი სახლის განტვირთვა 

დაიწყო. დიდი, მოხარატებული სკივრი, მოოქრული კანდელაბრები და სხვა 

ნივთები, რაც სენატორსა და მის მეუღლეს რგებოდა, ფიშერგრუბეზე გადაიტანეს, 

ქრისტიანი თავის ქონებიანად კლუბის ახლოს, უცოლო კაცის შესაფერ სამოთახიან 

ბინაში გადავიდა, პერმანედერ-ვაინშენკების პატარა ოჯახი კი ლინდენპლაცზე 

საკმაოდ „კეთილშობილურად“ მოწყობილ ნათელ ბელეტაჟში დაბინავდა. ეს იყო 

პატარა, მოხდენილი ბინა. კარზე მიკრულ სპილენძის პრიალა აბრას ლამაზი ასოებით 

გამოყვანილი წარწერა ამშვენებდა: „ა. პერმანე დერ ბუდენბროკი, ქვრივი“. 

მენგშტრასეზე სახლი დაცარიელდა თუ არა, ფლიგელს თითქმის მაშინვე შეესია 

მუშების გროვა და ჰაერში ძველი კირის ბუღი დატრიალდა. კარ-მიდამო უკვე 

საბოლოოდ გახდა კონსულ ჰაგენშტრომის საკუთრება. ეტყობოდა, აქაურობის შეძენა 

მას თავმოყვარეობის საქმედ მიაჩნდა, რადგან ბატონ სიგიზმუნდ გოშს ბრემენიდან 

შემოთავაზებულ წინადადებაზე სასწრაფოდ ათქმევინა უარი და ბუდენბროკების 

მამული თვითონ შეიძინა, პირველი დღიდანვე თავისებურად დატრიალდა და კარ-

მიდამო დიდხანს აღარ გაუჩერებია უქმად. მის პრაქტიკულ ნიჭს ტყუილად როდი 

მოჰყავდა ხალხი აღტაცებაში. იმავე წლის გაზაფხულზე ჰაგენშტრომების ოჯახი 

ბუდენბროკისეულ სახლში ჩასახლდა. იქ, შეძლებისდაგვარად, ყველაფერი 

ძველებურად დატოვეს, მხოლოდ ზოგიერთი რამ განაახლეს ახალი დროების 

შესაფერისად. მაგალითად, ძველი, ფოჩიანი ზარები მოშალეს და ყველგან 

ელექტროზარი გაიყვანეს. ფლიგელი უკვე აღგვილი იყო პირისგან მიწისა, მის 

ნაცვლად ახალი, მოხდენილი და მსუბუქი შენობა ააგეს. ფართოოთახებიანი შენობის 

ფასადი ბეკერგრუბეზე გადიოდა. იგი მაღაზიებისა და დუქნებისთვის იყო 

გამიზნული. 

ფრაუ პერმანედერმა რამდენჯერმე შეჰფიცა თომასს, ამიერიდან ვერავითარი ძალა 

მშობლიური სახლისკენ ვერ მიმახედებსო, მაგრამ ამ ფიცის შესრულება შეუძლებელი 

იყო. ხანგამოშვებით ფრაუ პერმანედერი იძულებული ხდებოდა ან ბეკერგრუბეზე, 

სწრაფად და სარფიანად გაქირავებული მაღაზიებისა და დუქნების წინ, ან 

ფრონტონებიანი ფასადის გვერდით ჩაევლო, სადაც ახლა ფრონტონზე ამოკვეთილი 

Dominus providebit-ის ქვეშ კონსულ ჰერმან ჰაგენშტრომის სახელი მოჩანდა. მაშინ 

ფრაუ პერმანედერ-ბუდენბროკი შუა ქუჩაში, დღისით-მზისით, გამვლელების 

თვალწინ აქვითინდებოდა, სტვენამოწყურებული ჩიტივით თავს უკან გადაიგდებდა, 

თვალებზე ცხვირსახოცს მიიფარებდა და ვაი ჩემს თავსო, იმეორებდა. მის ოხვრა-



ვაებაში ნაღველი და აღშფოთება ერთვოდა ერთმანეთს. ფრაუ პერმანედერი არც 

გამვლელებს ერიდებოდა და არც ქალიშვილის გამაფრთხილებელ სიტყვებს აქცევდა 

ყურადღებას, ცრემლები ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა სახეზე. 

ეს იყო მისი უშუალო, გულის მოსაოხებელი, ბავშვური ტირილი, რაც ცხოვრებაში 

თავსდატეხილი ქარიშხლებისა და უბედურების მიუხედავად, ფრაუ პერმანედერის 

არსებას მაინც უცვლელად შერჩენოდა. 

 

 

მეათე ნაწილი 

 

 

პირველი თავი 

ხშირად, როცა ნაღველი მოეძალებოდა, თომას ბუდენბროკი თავის თავს 

ეკითხებოდა, რაღას წარმოვადგენ, რაღა მაძლევს უფლებას უპრეტენზიო, დაუხვეწავ, 

წვრილბურჟუაზიულად გონებაშეზღუდულ თანამოქალაქეებზე იოტისოდენადაც კი 

მაღლა დავაყენო ჩემი თავიო? ფანტაზიით სავსე აღმაფრენა, მხნე იდეალიზმი 

ახალგაზრდობას გაჰყვა თან. თამაშ-თამაშით მუშაობას, ნახევრად სერიოზულ, 

ნახევრად ხუმრობანარევი პატივმოყვარეობით აღვსილ სწრაფვას მიზნისკენ, 

რომელსაც მხოლოდ სიმბოლურ მნიშვნელობას თუ ანიჭებ, ცოცხალ, სკეპტიკურ 

კომპრომისებსა და გონებამახვილურ მონახევრეობას მხნეობა, იუმორი და ხალისი 

სჭირდება, თომას ბუდენბროკი კი ენით გამოუთქმელ დაღლილობასა და 

გამოფიტვას გრძნობდა. 

რისი მიღწევაც შეეძლო, უკვე მიაღწია და მშვენივრად იცოდა, რომ თავისი 

ცხოვრების მწვერვალი, თუკი საერთოდ შეიძლებოდა ასეთ მდორე და უმნიშვნელო 

ცხოვრებაში მწვერვალზე ლაპარაკი, როგორც თავისთვის დასძენდა ხოლმე, დიდი 

ხანია დაპყრობილი ჰქონდა. 

რაც შეეხება წმინდა საქმიან ცხოვრებას, არც აქ ჰქონდა ყველაფერი რიგზე. მისი ქისა 

საკმაოდ იყო შეთხელებული და ფირმაც უკან-უკან მიდიოდა. მიუხედავად ამისა, 

დედის მემკვიდრეობის, სახლის წილისა და უძრავი ქონების წყალობით მისი 

სიმდიდრე ექვსჯერ 100000 მარკას მაინც აღემატებოდა, მაგრამ საბრუნავი კაპიტალი 

უკვე დიდი ხანია უქმად იდო, სენატორი ჯერ კიდევ პოპენრადეს მოსავალზე 

გარიგებისას ჩიოდა, ორგროშიან საქმეებს ვატრიალებო. იმ საქმის ჩაფლავების 

შემდეგ კი ფირმა კიდევ უფრო დაკნინდა, თორემ წინ არ წასულა. ახლა 

გამარჯვებებით გათამამებულ ქვეყანაში გაცხოველებული აღებმიცემობა იყო 



გაჩაღებული. საბაჟო გაერთიანებაში შესვლის შემდეგ სულ რამდენიმე წელიწადში 

ქალაქის წვრილფეხა ფირმებიც კი მსხვილ სავაჭრო სახლებად იქცნენ. ფირმა „იოჰან 

ბუდენბროკს“ კი ახალი დროის მონაპოვრით სარგებელი არ უნახავს. როცა ფირმის 

შეფს ჰკითხავდნენ, რასა იქმ, საქმეები როგორ მიგდისო, იგი ხელს ჩაიქნევდა და 

იტყოდა, გასახარელი არაფერიაო. ერთმა მისმა ყველაზე თავგამოდებულმა 

კონკურენტმა, ჰაგენშტრომის მეგობარმა, აზრი გამოთქვა, თომას ბუდენბროკი 

ბირჟაზე მხოლოდ დეკორაციის როლს თუღა ასრულებსო. ეს ხუმრობა სენატორის 

კოპწია გარეგნობასაც კენწლავდა, დიდ გონებამახვილობადაც აღიარეს და 

ბიურგერებში დიდი გასავალიც ჰქონდა. 

თუკი სენატორს ფირმის აყვავებაში, რომელსაც ოდესღაც ისეთი ენთუზიაზმით 

ემსახურებოდა, რამდენჯერმე ხელის მოცარვა და შინაგანი დაღლილობა უშლიდა 

ხელს, საზოგადოებრივ საქმეებში მის მაღლა სწრაფვას გარეგანი, გადაულახავი 

ზღუდეები ეღობებოდა. დიდი ხნით ადრე სენატორად არჩევით თომას ბუდენბროკმა 

საზოგადოებრივ სარბიელზეც მიაღწია იმას, რისი მიღწევაც შეეძლო. ახლა ისღა 

დარჩენოდა, თანამდებობანი და პოსტები არ დაეკარგა, მისაღწევი აღარაფერი 

ჰქონდა. ჯერ კიდევ ბოგინობდა აწმყო და წვრილმანი სინამდვილე, მომავალი და 

პატივმოყვარული გეგმები კი მისთვის აღარ არსებობდა. მართალია, სენატორ 

ბუდენბროკს თავისი უფრო მეტად გაჰქონდა, ვიდრე ვინმე სხვას და მისი მტრებიც კი 

ვერ უარყოფდნენ, რომ თომას ბუდენბროკი „გუბერნატორის მარჯვენა ხელი იყო“, 

მაგრამ იგი გუბერნატორი ვერ გახდებოდა, თომას ბუდენბროკი კომერსანტი 

გახლდათ და არა სწავლული, გიმნაზია არ დაუმთავრებია, იურისტი არ გამხდარა 

და, საერთოდ, არავითარი აკადემიური განათლება არ ჰქონდა მიღებული. 

ახალგაზრდობიდანვე თავისუფალ დროს ისტორიული და მხატვრული 

ლიტერატურის კითხვას ანდომებდა და კარგად გრძნობდა, რომ გონებრივი დონით, 

ჭკუითა და განათლებით სხვებზე მაღლა იდგა. ამიტომაც უფრო კლავდა დარდი: 

სისტემატური განათლების უქონლობა თავის მშობლიურ პატარა სამყაროში 

პირველი ადგილის დაუფლებისკენ უჭრიდა გზას. 

- სულელები არ ვიყავით, ისე ადრე რომ შევრგეთ თავი კანტორაში? არ გვერჩია, 

სკოლა დაგვემთავრებინა? - ეუბნებოდა იგი თავის მეგობარსა და პატივისმცემელ 

შტეფან კისტენმაკერს, მაგრამ „ჩვენში“ მხოლოდ საკუთარ თავს გულისხმობდა 

ხოლმე. 

შტეფან კისტენმაკერი პასუხობდა: 

- ჰო, ჰო, ნამდვილად მართალი ხარ! თუმცა რისთვის? 

სენატორი ახლა მეტწილად თავის კაბინეტში წითელი ხის საწერ მაგიდასთან 

მუშაობდა ხოლმე. ჯერ ერთი, იქ არავის შეეძლო დაენახა, როგორ ჩარგავდა თავს 

ხელებში და მძიმე ფიქრებს როგორ მიეცემოდა. თუმცა ძველი სამუშაო ადგილი 

უფრო იმიტომ მიატოვა, რომ თავისი კომპანიონის, ბატონ ფრიდრიჰ ვილჰელმ 



მარკუსის ნერვების ამშლელი პედანტობის ყურება აღარ შეეძლო - ბატონი ფრიდრიჰ 

ვილჰელმ მარკუსი თავის საწერ მოწყობილობას დღეში რამდენჯერმე გადააწყობ-

გადმოაწყობდა და თან წვერს გულმოდგინედ იფარცხავდა ხოლმე. 

მოხუც ბატონ მარკუსს წინდახედულება და წვრილმანობა წლების განმავლობაში 

დასრულებულ მანიად და ახირებად გადაექცა. ბოლო ხანებში მისი ახირებული 

ხასიათი თომას ბუდენბროკს აუტანელი და შეურაცხმყოფელიც კი ეჩვენებოდა. 

უფრო იმიტომ, რომ მსგავს თვისებებს ამ ბოლო დროს თავის თავსაც ამჩნევდა. დიახ, 

მისთვის ყოველგვარი წვრილმანობა ოდესღაც სრულიად უცხო იყო, ახლა კი სულ 

სხვა ყაიდის, სულ სხვა გრძნობებით განპირობებული, მაგრამ მაინც პედანტობის ჭია 

ეპარებოდა. 

სენატორის სულსა და გულში სიცარიელეს ჩაებუდებინა, თვალწინ არ ესახებოდა 

არავითარი ამაღელვებელი გეგმა, არავითარი წარმტაცი სამუშაო, რომელსაც 

სიხარულითა და სიამოვნებით მისცემდა თავს. თომასი მთელი სიცოცხლე 

მუშაობისკენ ისწრაფოდა, იმის უნარი არ გააჩნდა, რომ გონება დაესვენებინა. მის 

აქტიურობას არაფერი ჰქონდა საერთო წინაპრების მტკიცე, ბუნებრივ 

შრომისმოყვარეობასთან. თომას ბუდენბროკის შრომისმოყვარეობა ხელოვნურად 

გამომუშავებული თვისება უფრო იყო, მისი ნერვების მოთხოვნილება, იმ პატარა, 

რუსული პაპიროსების მსგავსი გამაბრუებელი საშუალება, რომელთაც გამუდმებით 

ეწეოდა. მას არ დაუკარგავს ეს თვისებები, მაგრამ მათზე ძველებურად ვეღარ 

ბატონობდა. ისინი წინ აღუდგნენ, უზომოდ დაწვრილმანდნენ და საწამებლად 

მოევლინენ. ათასგვარი უმნიშვნელო წვრილმანი სულს ხდიდა, მთელი მისი ზრუნვა 

საშინაო მეურნეობისა და საკუთარი ტუალეტისკენ იყო მიმართული, 

თავმობეზრებული ვერც ამ საქმეს ართმევდა ხოლმე თავს, რადგან ასეთ უბრალო 

საქმეებს უზომოდ ბევრ ფიქრსა და დროს სწირავდა. 

ქალაქში „კუდაბზიკობად“ მონათლული თვისება თომას ბუდენბროკს ისე მოემატა, 

რომ უკვე თვითონაც რცხვენოდა, მაგრამ ძალა აღარ ჰყოფნიდა, შესისხლხორცებული 

ჩვეულება მოეშალა. იმ წუთიდან, რაც უშფოთველი, მაგრამ ძილ-ღვიძილში 

გატარებული მომთენთავი ღამის შემდეგ დილის ხალათშემოცმული გარდერობში 

მოხუც ბატონ ვენცელთან გამოვიდოდა, დილის ტუალეტსა და ჩაცმა-დახურვას საათ-

ნახევარს უნდებოდა ხოლმე. როცა დარწმუნდებოდა, სამუშაო დღის დასაწყებად 

მზად ვარო, ჩაის დასალევად მეორე სართულს მიაშურებდა. დილის ტუალეტი 

ზედმიწევნით საფუძვლიანად ტარდებოდა. ცივი შხაპით დაწყებული ტუალეტი 

მხოლოდ მაშინ ჩაითვლებოდა დასრულებულად, როცა სენატორს სერთუკზე მტვრის 

უკანასკნელ ნაწილაკსაც მოაცილებდნენ და დალაქი მის აპრეხილ ულვაშებზე ცხელ 

მაშას უკანასკნელად გაატარებდა. ყოველი პროცედურა ისე მტკიცედ და უცვლელად 

მისდევდა ერთმანეთს, რომ ამ წვრილმან ფუსფუსს სენატორი სასოწარკვეთილებამდე 

მიჰყავდა. მიუხედავად ამისა, მაინც ვერ ბედავდა კაბინეტიდან ისე გამოსულიყო, 

რომ თუნდაც ერთი პროცედურა გამოეტოვებინა, ან რომელიმე ნაჩქარევად 



შეესრულებინა. ეშინოდა, დილით მოპოვებული მხნეობა, სიმშვიდე და ენერგია არ 

დაეკარგა. თუმცა ყველა ამ გრძნობას ერთი საათის შემდეგ მაინც განახლება 

სჭირდებოდა ხოლმე. 

თომას ბუდენბროკი ყველაფერზე მომჭირნეობდა, თუმცა იმდენად, რომ 

საზოგადოებისთვის საკბილო არ მიეცა. ჰამბურგის საუკეთესო მკერავთან 

გარდერობის გასაახლებლად და შესავსებად არავითარ სახსრებს არ ზოგავდა. 

სპეციალურ ოთახში, კედელში ღრმად ამოღებულ ნიშის კარს იქით, რომელიც კაცს 

ერთი შეხედვით მეორე ოთახში გასასვლელი ეგონებოდა, ხის გაზნექილ საკიდებზე 

გრძელ რიგად იყო ჩამწკრივებული პიჯაკები, სმოკინგები, სერთუკები, ფრაკები - 

წლის ყოველი სეზონისა და ყოველგვარი რანგის საზოგადოებრივ თავყრილობაზე 

გამოსასვლელი ზედა სამოსელი, სკამების საზურგეებზე კი ნაკეცებზე ფაქიზად 

გასწორებული შარვლები ეკიდა. სარკიანი კომოდის თავზე სხვადასხვანაირი 

სავარცხლების, ჯაგრისების, თმისა და წვერ-ულვაშის მოსავლელი ნელსაცხებლების 

ხორა იდგა, უჯრებში ათასნაირი საცვლები იყო ჩაწყობილი. თეთრეული ყოველდღე 

იცვლებოდა, ირეცხებოდა, ცვდებოდა და ახლები ემატებოდა. 

ამ კაბინეტში თომას ბუდენბროკი მარტო დილით როდი ყოვნდებოდა. ყოველი 

სადილის, სენატის ყოველი სხდომის თუ ყოველი საჯარო კრების წინ, ერთი 

სიტყვით, ყოველთვის, როცა კი ხალხში გამოჩენა უხდებოდა, ასე გასინჯეთ, შინ, 

სადილზე გამოსვლის წინაც კი, როცა სუფრას მხოლოდ თვითონ, მისი ცოლი, პატარა 

იოჰანი და იდა იუნგმანი უსხდნენ ხოლმე, დიდხანს კოხტაობდა ამ ოთახში. 

სასადილო დარბაზში შემოსულს ახალგამოცვლილი ქათქათა პერანგი, უნაკლო, 

ელეგანტური კოსტიუმი, გულდასმით დაბანილი სახე, ულვაშებზე გადასმული 

ბრილიანტის სურნელი და პირში გამოსავლები სითხის მომწარო არომატი 

კმაყოფილებისა და მზადყოფნის გრძნობას ჰგვრიდა, როგორც მსახიობს, რომელმაც 

ეს-ესაა სრულყოფილი ნიღაბი გაიკეთა და ახლა სცენისკენ მიემართება. და მართლაც! 

თომას ბუდენბროკის არსებობა სხვა არა იყო რა, თუ არა მსახიობის სიცოცხლე, 

მხოლოდ ისეთი მსახიობისა, რომლის მთელი ცხოვრება უმცირეს და ყოველდღიურ 

წვრილმანებამდე, ერთადერთი როლის შესრულებამდეა დასული, და ეს როლი 

მხოლოდ მცირე, ხანმოკლე განმარტოების წუთებში თუ აძლევს ადამიანს მოსვენების 

საშუალებას, სხვა დროს კი მთელი ძალის დაძაბვას მოითხოვს და ძალ-ღონეს აცლის. 

ჭეშმარიტად აზრისა და გონების მომცველი მგზნებარე ინტერესის უქონლობა, სულს 

დაუფლებული სიცარიელე და სიღატაკე, რაც გულზე მაჯლაჯუნასავით აწვა და 

სულს უხუთავდა, შინაგანი მოვალეობის გრძნობასა და სიჯიუტეს ერთვოდა. რადაც 

უნდა დასჯდომოდა, თავი ღირსეულად უნდა დაეჭირა, თავისი სიძაბუნე 

ყოველგვარი ხერხებით დაეფარა და „dehors“ დაეცვა. ყოველივე ამან თომას 

ბუდენბროკის არსებობა ისეთი ხელოვნური, ისეთი ნაძალადევი გახადა, რომ სხვების 

თანდასწრებით მისი ყოველი სიტყვა, ყოველი მოძრაობა, ყოველი უმნიშვნელო 

მოქმედებაც კი ნერვების დასაწყვეტ, გამასავათებელ თვალთმაქცობად იყო ქცეული. 

ამავე დროს უცნაური წვრილმანებიც მჟღავნდებოდა, უცნაური, თავისებური 



სურვილები, რაშიც ზიზღითა და გაოცებით იჭერდა ხოლმე თავის თავს. ზოგი 

საზოგადოებაში არავითარ როლს არ თამაშობს, მაგრამ არც ყურადღებას იქცევს და 

ამჯობინებს, უსიტყვოდ შესცქეროდეს სხვების საქმიანობას. თომას ბუდენბროკს კი 

თავის გამოჩენის სურვილი კლავდა, სინათლისკენ ზურგშექცევით დგომა არ 

უყვარდა, არ შეეძლო, თვითონ ჩრდილში ყოფილიყო და ჩახჩახა შუქში მდგარი 

ხალხისთვის ეცქირა, არა, ამის ატანა არ შეეძლო. ერჩია, სინათლეს მისთვის მოეჭრა 

თვალი, ხოლო ხალხი, მისი მსმენელები, ვისზედაც სენატორს შთაბეჭდილება უნდა 

მოეხდინა, როგორც თავაზიან თანამეინახეს, როგორც ენერგიულ საქმის კაცსა და 

ღირსეული ფირმის შეფს, ან როგორც მჭევრმეტყველს, ჩრდილში ყოფილიყვნენ და 

თომას ბუდენბროკის მზერას ისინი ერთი მთლიანი მასასავით აღექვა. მხოლოდ ეს 

ანიჭებდა სითამამისა და განკერძოების შეგრძნებას, საკუთარი მეს აღზევებით 

თვრებოდა და წარმატებას ამის წყალობით აღწევდა. დიახ, სწორედ ასეთი 

სიმთვრალე გამხდარიყო ახლა მისთვის ყველაზე ასატანი. როცა სასმისით ხელში 

სუფრასთან იდგა და თავაზიანი სახით, მოხდენილი ჟესტებით, საყოველთაო 

მხიარულების გამომწვევი გონებამახვილური ფრაზებით შეზავებულ 

სადღეგრძელოს წარმოთქვამდა, მაშინ, სახის სიფითრის მიუხედავად, წინანდელ 

თომას ბუდენბროკს ემსგავსებოდა ხოლმე. ჩუმად ყოფნა გაცილებით უმძიმდა. თავს 

ვეღარ იმორჩილებდა, დაღლილობა და ნაღველი მოეძალებოდა, თვალებს 

დაუნისლავდა, სახის კუნთების დამორჩილებისა და სხეულის სწორად დაჭერის 

ძალას აცლიდა. მაშინ მხოლოდ ერთი სურვილი ამოძრავებდა: მინებებოდა ამ 

უილაჯო სასოწარკვეთილებას. ყველას განრიდებოდა, შინ გაპარულიყო და თავი 

გრილ ბალიშში ჩაერგო. 

* * * 

ფრაუ პერმანედერმა იმ დღეს ფიშერგრუბეზე ივახშმა. ერიკა არ ახლდა თან. ვახშამზე 

ერიკაც იყო მოპატიჟებული, მაგრამ ნაშუადღევს ციხეში მეუღლე მოენახულებინა, 

ასეთი ვიზიტის შემდეგ კი, ჩვეულებრივ, თავს უგუნებოდ და უქეიფოდ გრძნობდა 

ხოლმე. 

ფრაუ ანტონია სუფრასთან ჰუგო ვაინშენკზე ლაპარაკობდა, ბატონი დირექტორი 

თურმე მეტისმეტად დადარდიანებული იყო. ოჯახის წევრებმა მოითათბირეს, 

როდის აჯობებდა სენატისთვის შეწყალება ეთხოვათ. ნავახშმევს ნათესავები 

სასტუმრო ოთახში, დიდი გაზის ლამპის ქვეშ მოთავსებულ მრგვალ მაგიდას 

შემოუსხდნენ. გერდა ბუდენბროკსა და ფრაუ პერმანედერს ხელსაქნარი ეჭირათ 

ხელში. რძალ-მული ერთმანეთის პირდაპირ იჯდა. სენატორის მეუღლეს მშვენიერი 

თეთრი სახე საქარგავზე დაეხარა, ხშირი თმა გაზის სინათლეზე მუქად უელვარებდა. 

ფრაუ პერმანედერს პენსნე ცხვირზე ოკრობოკროდ დაეკოსებინა და პაწაწინა ყვითელ 

კალათაზე უზარმაზარ, ხასხასა წითელ ატლასის ბაფთას გულმოდგინედ ამაგრებდა. 

ეს რომელიღაც ნაცნობის სადღეობო საჩუქარი გახლდათ. სენატორი მაგიდის ახლოს, 

გადაზნექილზურგიან ფართო სავარძელში იჯდა, ფეხი ფეხზე გადაედო და გაზეთს 



კითხულობდა, ხანგამოშვებით ბოლს ღრმად შეისუნთქავდა და მერე ღია ნაცრისფერ 

კვამლს ულვაშებში ბოლქვებად უშვებდა. 

ზაფხულის თბილი საღამო იდგა. მაღალი ფანჯარა ღია იყო და ოთახში გრილი, 

ოდნავ ნესტიანი ჰაერი შემოდიოდა. ფანჯრიდან მეზობელი სახლების რუხი 

ფრონტონები ილანდებოდა. მათ თავზე ნელა მიცურავდნენ ღრუბლები. ღრუბლებს 

შორის ვარსკვლავები მოჩანდა. ქუჩის გადაღმა, ივერსენის პატარა საყვავილეში ჯერ 

კიდევ ენთო შუქი. ზევით, წყნარ ქუჩაზე ვიღაც გარმონს აწვალებდა უღმერთოდ. 

ალბათ, მეეტლე დანკვარტის რომელიმე მეჯინიბე თუ იყო. ხანდახან ოთახში ხმაური 

შემოიჭრებოდა. ხელიხელგადახვეული მეზღვაურების ჯგუფი სიმღერ-სიმღერით 

მოდიოდა ნავსადგურის რომელიღაც საეჭვო ტავერნიდან და მხიარული ყაყანით 

პირველზე უფრო საეჭვო ტავერნისკენ მიემართებოდა. მათი როხროხი და მძიმე 

ნაბიჯების ხმა სადღაც შუკაში იკარგებოდა. 

სენატორმა გაზეთი მაგიდაზე დადო, პენსნე ჟილეტის ჯიბეში ჩაიდო და თვალები და 

შუბლი მოისრისა. 

- სუსტია, მეტისმეტად სუსტი გაზეთია ეს „უწყებანი“! - თქვა მან, - ამის წაკითხვაზე 

ბაბუას სიტყვები მაგონდება, უგემურ კერძზე რომ იტყოდა ხოლმე: ისეთი გემო აქვს, 

გეგონება, ჩალა გიდევს პირშიო. სამ წუთში მთელ გაზეთს გადაიკითხავ და შიგ 

ხეირიანს ვერაფერს ნახავ. 

- ჰო, ღმერთმანი, მართალს ამბობ, ტომ! - თქვა ფრაუ პერმანედერმა, ხელსაქნარი 

კალათაში ჩადო და ძმას პენსნეს ზემოდან გახედა, - ან რა უნდა ეწეროს შიგ? სულ 

ახალგაზრდა ვიყავი, ამას რომ გავიძახოდი: ეს „ქალაქური უწყებანი“ დიდი 

საცოდავი გაზეთია-მეთქი, თუმცა მეც ვკითხულობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, იმიტომ, 

რომ სხვა არაფერია წასაკითხი. ისე, მავანი და მავანი დიდვაჭარი ვერცხლის 

ქორწილის გადახდას აპირებსო, დიდი ვერაფერი საინტერესო ამბავი გახლავთ. სხვა 

გაზეთები უნდა ვიკითხოთ, „კიონიგსბერგის ჰარტუნგული მაცნე“ ან „რაინის 

გაზეთი“. იქ კაცი... 

ფრაუ პერმანედერმა სიტყვა გაწყვიტა, გაზეთი ხელში აიღო, ხელახლა გაშალა და 

სვეტებს აგდებულად გადაავლო თვალი. უცებ მზერა ოთხ თუ ხუთპწკარიან 

შენიშვნაზე შეაჩერა. ენა ჩაუვარდა, ცალი ხელი პენსნეს წაავლო, შენიშვნა ბოლომდე 

ჩაიკითხა, პირი დააღო, ორივე ხელი ლოყაზე შემოიკრა და შეშინებულმა წამოიყვირა: 

- შეუძლებელია! შეუძლებელია! არა, გერდა... ტომ... ეს როგორ გამოგრჩა?! რა 

საშინელებაა, საცოდავი არმგარდი რა დღეში ჩავარდებოდა! 

გერდამ თავი ასწია, შეშფოთებული თომასი კი დისკენ მიტრიალდა. შეძრწუნებულმა 

ფრაუ პერმანედერმა აკანკალებული ხმით წაიკითხა როსტოკიდან გამოგზავნილი 

ცნობა. ყოველ სიტყვას მძიმედ გამოთქვამდა: გუშინ ღამით მემამულე რალფ ფონ 

მაიბომს თავის კაბინეტში, პოპენრადეს მამულში რევოლვერით მოეკლა თავი. 



„თვითმკვლელობის მიზეზი, როგორც ჩანს, ფინანსური გაჭირვება უნდა იყოს. ბატონ 

მაიბომს დარჩა ცოლი და სამი შვილი“, - კითხვა დაასრულა ფრაუ პერმანედერმა, 

გაზეთი კალთაში ჩაიდო, სკამის ზურგს მიეყრდნო და ძმასა და რძალს უსიტყვოდ, 

საცოდავად მიაჩერდა. 

თომას ბუდენბროკმა მანამდე შეაქცია დას გვერდი, სანამ იგი კითხვას 

დაასრულებდა, მისკენ არც ახლა იხედებოდა, სალონში ჩამოწოლილ სიბნელეს 

პორტიერებს შორის გაჰყურებდა. ერთ-ორ წუთს სამარისებურმა სიჩუმემ 

დაისადგურა. 

- რევოლვერით? - იკითხა მერე თომასმა, - კვლავ გაჩუმდა და ბოლოს, წყნარად, ნელა 

და დამცინავად წარმოთქვა, - აბა, რა, ისეთი რაინდი კაცი სხვაგვარად როგორ 

იკადრებდა!.. 

თომას ბუდენბროკი კვლავ ფიქრებში ჩაეფლო. ცალი ულვაშის ბოლოს თითებშუა 

დაუწყო წვალება, მხოლოდ ეს იყო, რომ ხელის სწრაფ მოძრაობას დანისლული, 

უმიზნოდ გაშტერებული თვალების მზერა სულ არ შეეფერებოდა. თომასი დის 

წუწუნს ყურს არ უგდებდა, არც მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებანი გაუგონია - 

არმგარდმა აწი როგორ უნდა იცხოვროსო, არც ის შეუმჩნევია, რომ გერდა მისკენ არ 

შემობრუნებულა, მაგრამ ახლო-ახლო განლაგებული მუქი თაფლისფერი, მოლურჯო 

ჩრდილებით შემორკალული თვალებით ეჭვიანად ზვერავდა მეუღლეს. 

 

 

მეორე თავი 

თომას ბუდენბროკი ვერასოდეს გაბედავდა პატარა იოჰანის მომავლისთვის ისეთივე 

უილაჯო და უიმედო თვალით შეეხედა, როგორც თავისი საკუთარი სიცოცხლის 

დარჩენილ დღეებს შეჰყურებდა. ამაში გვარის გაგრძელების, წინაპართაგან 

ნამემკვიდრევი, წარსულისა და მომავლისკენ მიმართული, სისხლში გამჯდარი 

ინტერესები უშლიდა ხელს. სენატორის ფიქრებზე ის სიყვარულითა და 

ცნობისმოყვარეობით აღსავსე მოლოდინიც ახდენდა გავლენას, რითაც პატარა იოჰანს 

მისი მეგობრები და ნაცნობები, ანტონია და ბრაიტენშტრასელი ქალბატონი 

ბუდენბროკებიც კი შესცქეროდნენ. თომას ბუდენბროკი თავის თავს ერთ რამეში 

უტყდებოდა კმაყოფილებით: თვითონ უკვე გამოფიტული იყო და საკუთარი 

მომავლისა აღარაფერი სწამდა, მაგრამ ოცნებაში თავისი პატარა მემკვიდრის 

მომავალი დაუზარელი, პრაქტიკული და ძალდაუტანებელი შრომით, წარმატებით, 

ძალით, სიმდიდრითა და პატივით აღსავსედ ესახებოდა... მხოლოდ ეს ერთადერთი 

ფიქრი თუ უთბობდა გაყინულ გულს, მხოლოდ ამ ფიქრს შეეძლო მთელი მისი 

ცხოვრება ზრუნვით, შიშითა და იმედით აღევსო. 



იქნებ სიბერეში მაინც მოსწრებოდა საქმისგან დასვენებული თომას ბუდენბროკი 

ძველი დროის, ჰანოს პაპის პაპის დროის შემობრუნებას? ვითომ ასე 

განუხორციელებელია ეს იმედი? თომას ბუდენბროკს მუსიკა მოსისხლე მტრად 

მიაჩნდა, მაგრამ ნუთუ მუსიკაში მართლა იმალებოდა ასეთი საფრთხე? მართალია, 

ბიჭუნას უნოტებოდ დაკვრა ძალიან იტაცებდა, მაგრამ სამაგიეროდ ბატონ 

პფიულთან მეცადინეობაში დიდი წინსვლა არ დასტყობია. ეჭვი არაა, მუსიკით 

გატაცება დედის გავლენის ბრალი იყო, არც ისაა გასაოცარი, პატარაობაში ამ 

გავლენას სხვა მისწრაფებანი რომ დაეჩაგრა. ახლა კი ჰანო ისეთ ასაკშია, როცა მამასაც 

ეძლევა საშუალება, ვაჟიშვილზე გავლენა მოახდინოს, თავის მხარეზე ოდნავ მაინც 

გადმოიბიროს და მამაკაცური თვისებების ჩანერგვით ქალური გავლენა გააბათილოს. 

და სენატორმა მტკიცედ გადაწყვიტა, არც ერთი ხელსაყრელი შემთხვევა ხელიდან არ 

გაეშვა. 

თერთმეტი წლის ჰანოს სააღდგომოდ, ისევე როგორც მის მეგობარ პატარა გრაფ 

მოლნს, ორი საშემოდგომო გამოცდა გამოჰყვა - არითმეტიკასა და გეოგრაფიაში, და 

მეოთხე კლასში დიდი გაჭირვებით გადავიდა. გადაწყდა, გაისად ჰანო რეალურ 

სასწავლებელში გადაეყვანათ. ჰანოს რომ კომერსანტობა ეწერა და ოდესმე ფირმის 

შეფობა უნდა ეკისრა, ეს ხომ თავისთავადაც გასაგები იყო. ერთხელ მამამ ჰკითხა, 

შენი მომავალი პროფესია თუ გიტაცებსო და ჰანომ უბრალოდ უპასუხა, დიახო. 

დამფრთხალს ერთი ზედმეტი სიტყვა არ დაუმატებია, სენატორიც ამაოდ დაშვრა, 

შვილი კითხვებით მაინც გაეხალისებინა და რაიმე დაეცდენინებინა. 

სენატორ ბუდენბროკს რომ ორი ვაჟი ჰყოლოდა, უმცროსს უეჭველად გიმნაზიას 

დაამთავრებინებდა და სწავლას გააგრძელებინებდა, მაგრამ ფირმას მემკვიდრე 

სჭირდებოდა. ამასთან, თომას ბუდენბროკს სჯეროდა, პატარას სიკეთეს ვუზამ, 

ბერძნულის ფუჭ ზუთხვას თუ ავაცილებო. სენატორის აზრით, რეალური 

სასწავლებლის პროგრამა გაცილებით იოლი დასაძლევი იყო. ჰანოს ხშირად უჭირდა 

გაკვეთილების შეთვისება, ოცნებას აყოლილს ყურადღება ეფანტებოდა, სუსტი 

ორგანიზმის წყალობით სკოლასაც ხშირად აცდენდა, რეალურ სასწავლებელში კი 

ძალ-ღონის დაძაბვა არ დასჭირდებოდა. წინ უფრო სწრაფად და წარჩინებით 

წაიწევდა. თუკი პატარა იოჰან ბუდენბროკს ეწერა, ოდესმე იმ საქმეს გასძღოლოდა, 

რისთვისაც იყო მოწოდებული და რასაც მისგან მოელოდნენ ახლობლები, 

აუცილებელი იყო, ერთი მხრივ, მისი სუსტი ორგანიზმი დაეზოგათ, მეორე მხრივ კი 

გონიერი მოვლით გაეკაჟებინათ. 

პატარა იოჰანს გვერდზე გადაყოფილი წაბლისფერი თმა ქათქათა შუბლზე ჰქონდა 

გადავარცხნილი, მაგრამ თმა მაინც ეურჩებოდა და საფეთქლებზე ეტალღებოდა, 

ფერმკრთალ სახეს წაბლისფერი წამწამებით შემოჯარული მოოქროსფრო 

წაბლისფერივე თვალები უმშვენებდა და თუმცა სხვებივით კოპენჰაგენური 

მეზღვაურის კოსტიუმი ეცვა, გარეგნობით ქუჩაში შეგროვილი ქერა, ლურჯთვალა, 

სკანდინავიური ტიპის ამხანაგებისგან მაინც თვალში საცემად გამოირჩეოდა. ბოლო 



ხანებში ჰანომ ტანი აიყარა, მაგრამ შავ წინდებში გამოკვართული ფეხები და 

მუქლურჯ, გაფუყულ, დაგვირისტებულ სახელოებში დამალული მკლავები 

გოგონასავით წვრილი და უსუსური ჰქონდა, თვალის კილოებთან კი დედასავით 

მოლურჯო ჩრდილები ეფინა. თვალები, განსაკუთრებით გვერდზე გამოხედვისას, 

მფრთხალად და მიუკარებლად იმზირებოდნენ, ბაგეს საცოდავად და ნაღვლიანად 

კუმავდა, თან ენასაც თუ რომელიმე საეჭვო კბილს ულამუნებდა, მაშინ ტუჩები ისე 

ებრიცებოდა და სახეზე ისეთი გამომეტყველება ედო, იფიქრებდით, ამცივნებსო. 

როგორც ბუდენბროკების ახლანდელი შინაური ექიმის, გრაბოვის შემცვლელ 

დოქტორ ლანგჰალსისგან შეიტყვეს, ჰანოს საერთო სისუსტე და სიფერმკრთალე 

ორგანიზმში სისხლის წითელი ბურთულების ნაკლებობის ბრალი იყო. 

სისხლნაკლულობის საწინააღმდეგოდ დოქტორი ლანგჰალსი ბავშვს დიდი 

დოზებით უნიშნავდა ჩინებულ საშუალებას: თევზის ქონს, მშვენიერ, ყვითელ, 

ზეთისებურ ბლანტ თევზის ქონს, რომელიც ჰანოს დღეში ორჯერ ფაიფურის კოვზით 

უნდა დაელია. იდა იუნგმანი სენატორის მტკიცე ბრძანებას ასრულებდა და ბავშვს 

წამალს ყოველთვის თავის დროზე ასმევდა. პირველად ჰანო თევზის ქონს უკან 

ანთხევდა. როგორც ჩანდა, ჰანოს კუჭი ამ სასარგებლო წამალს ვერ იტანდა, მერე 

თანდათან მიეჩვია. წამალს სვამდა, ზედ ჭვავის პურის ნატეხს აყოლებდა და გულს 

აღარ აზიდებდა ხოლმე. 

ყველა სხვა შეჭირვება სისხლის წითელი ბურთულების ნაკლებობის შედეგი, მისი 

„მეორეული მოვლენები“ იყო. ასე ბრძანებდა დოქტორი ლანგჰალსი და თან 

ფრჩხილებს ითვალიერებდა ხოლმე, მაგრამ ამ „მეორეული მოვლენებისთვისაც“ 

უნდა მოეღოთ ბოლო. კბილების სამკურნალოდ, დასაბჟენად და ამოსაღებად 

მიულენშტრასელი ექიმი ბატონი ბრეჰტი იყო გაჩენილი, საჭმლის მონელების 

მოსაწესრიგებლად კი ქვეყნად აბუსალათინის ზეთი არსებობდა, ჩინებული, სქელი, 

ვერცხლისფრად მოლაპლაპე აბუსალათინის ზეთი, სავსე სუფრის კოვზი ყელში 

ხვლიკივით გადასრიალდებოდა, მის სუნსა და გემოს კი სამი დღის განმავლობაში 

ვერ მოიცილებდი. ოჰ, რატომ იყო ყველა წამალი ასე საზიზღარი? მხოლოდ 

ერთადერთხელ, - მაშინ ჰანო ლოგინად იყო ჩავარდნილი და გული უწესრიგოდ 

უცემდა, - დოქტორი ლანგჰალსი იძულებული გახდა რაღაც წამალი გამოეწერა. იმ 

წამალმა პატარა იოჰანს სიხარული მოჰგვარა და არგო კიდეც: ეს იყო დარიშხანიანი 

აბები. ჰანო შემდეგ ხშირად კითხულობდა, თითქმის ნაზად იხსენებდა იმ პაწაწინა, 

ტკბილ, შვების მომგვრელ აბებს, მაგრამ ის დღე იყო და ის, დარიშხანიანი აბები 

მისთვის აღარ მიუციათ. თევზის ქონი და აბუსალათინის ზეთი კარგი რამ იყო, 

მაგრამ დოქტორი ლანგჰალსი სენატორს სავსებით ეთანხმებოდა, რომ მარტო ისინი 

ვერ აქცევდნენ პატარა იოჰანს მკლავმაგარ და შრომისმოყვარე კაცად, ხელს თუ 

თვითონაც არ გაანძრევდა. მაგალითად, გიმნაზიაში ფიზკულტურის მასწავლებლის 

ბატონ ფრიჩეს ხელმძღვანელობით ხშირად ტარდებოდა სპორტული თამაშობანი. 

ზაფხულობით თამაშები ყოველ კვირას ეწყობოდა „ბურგფელდზე“ და ქალაქის 

ბიჭებს საშუალება ეძლეოდათ სიმამაცე, ძალა, მოქნილობა და სულიერი სიმტკიცე 



გამოეწრთოთ და მაყურებლისთვისაც ეჩვენებინათ, მაგრამ მამამისის სავალალოდ 

ჰანო ასეთი გამაკაჟებელი ღონისძიებებისადმი ზიზღის, უსიტყვო, თავშეკავებული, 

თითქმის ქედმაღლური ზიზღის მეტს არაფერს ამჟღავნებდა. რატომ იდგა ჰანო ასე 

განზე თავისი კლასის ამხანაგებისგან, თანატოლებისგან, ვისთანაც შემდეგ უნდა 

ეცხოვრა და ემოღვაწა? რატომ იყო მუდამ ამ პატარა, ნახევრად პირდაუბანელ 

კაისთან დაყუნტული? კაი კარგი ბავშვი იყო, მაგრამ თავისი საეჭვო მდგომარეობის 

გამო მომავალში ჰანოს მეგობრად არ გამოადგებოდა. ბავშვმა თავის წრეში როგორღაც 

თავიდანვე უნდა მოიპოვოს ნდობა და პატივისცემა, რადგან ტოლ-ამხანაგების 

შეფასება მთელი სიცოცხლის მანძილზე გადამწყვეტ როლს თამაშობს ადამიანის 

ცხოვრებაში. და აი, ჰაგენშტრომების ორივე ვაჟი: ერთი თოთხმეტის, მეორე კი 

თორმეტი წლისა, ორი ჩინებული ყმაწვილი, ჩასხმული, ღონიერი, ანცი ბიჭები, 

სკოლაში საუკეთესო ტანმოვარჯიშეებად ითვლებოდნენ. მდინარეში სელაპებივით 

ცურავდნენ, პაპიროსს ეწეოდნენ და არავითარი სასირცხო საქმის წინაშე უკან არ 

დაიხევდნენ. ქალაქის ახლომახლო ჭალებში ყოველდღე მუშტი-კრივი ჰქონდათ 

გამართული. ისინი უყვარდათ, მათი ეშინოდათ და პატივსაც სცემდნენ. მათი 

ბიძაშვილები, პროკურორ დოქტორ მორიც ჰაგენშტრომის ვაჟები უფრო სუსტი 

აგებულებისა და რბილი ხასიათისანი იყვნენ, მაგრამ, სამაგიეროდ, სწავლაში 

იჩენდნენ თავს - სკოლაში სანიმუშო მოწაფეებად ითვლებოდნენ. პატივმოყვარე, 

პირმოთნე, ჩუმჩუმელა, ფუტკარივით შრომისმოყვარე ძმები გაკვეთილებზე სმენად 

იყვნენ ქცეულნი და თავს იკლავდნენ, რომ პირველობა არავისთვის დაეთმოთ და 

საუკეთესო ნიშნები მიეღოთ. ასეც იყო, მაღალ ნიშნებს იღებდნენ კიდეც და მათზე 

უჭკუო და ზარმაცი თანაკლასელების ყურადღებით იყვნენ განებივრებულნი. 

მასწავლებლებზე რომ არაფერი ვთქვათ, თანაკლასელებსაც რა ხათრი უნდა 

ჰქონოდათ ჰანოსი, როცა იგი თითქმის სუსტ მოწაფედ ითვლებოდა და თან მკლავიც 

არ ერჩოდა. იქ, სადაც სიმამაცე, ძალა, მოქნილობა და სილაღე იყო საჭირო, ჰანო 

ლაჩრულად ეძებდა გასაქცევ გზას. თავისი გარდერობისკენ მიმავალ სენატორს ჰანოს 

ოთახიდან ფისჰარმონიის ხმა ან კაის ყრუ, იდუმალებით აღსავსე დუდუნი ესმოდა. 

ჰანოს უკვე აღარ ეძინა იდა იუნგმანთან ერთად. პატარა ბუდენბროკს ახლა აივანზე 

გამომავალი შუა ოთახი მიუჩინეს. 

რაც შეეხება კაის, მას სპორტული თამაშობანი იმიტომ ეჯავრებოდა, რომ 

დისციპლინასა და წესრიგს ვერ ეგუებოდა. 

- არა, ჰანო, - ეუბნებოდა იგი ჰანოს, - მე, ჩემდათავად, იქ წამსვლელი არა ვარ. არც შენ, 

არა? ჭირსაც წაუღია მაგათი თამაშები. რაც შენ გეხალისება, იმას არ განებებენ და... 

ასეთი გამოთქმები კაის მამისგან მოსდევდა. 

ჰანო კი მიუგებდა ხოლმე: 



- ბატონ ფრიჩეს ერთ დღეს მაინც რომ არ უდიოდეს ოფლისა და ლუდის სუნი, მაშინ 

კიდევ ღირდა იქ წასვლა... მაგრამ ახლა ამას თავი დავანებოთ, კაი, განაგრძე შენი 

ზღაპარი! აი, ჭაობიდან ბეჭედი რომ ამოიღე, ჯერ ის არ დაგიმთავრებია. 

- კარგი, - ეუბნებოდა კაი, - შენ კი, როცა განიშნებ, დაუკრავ! - და კაი განაგრძობდა 

ზღაპარს. 

მას თუ დაუჯერებდით, ცოტა ხნის წინ, ერთ დახუთულ ღამეს, უცხო უდაბურ 

მხარეში, ერთ ციცაბო, ღრმა უფსკრულში ჩაცოცებულა, მის ძირში ციცინათელების 

ლიცლიცა, მკრთალ შუქზე შავი წუმპე უპოვია, საიდანაც თურმე ბუყბუყით 

ამოდიოდა ვერცხლივით მოციმციმე ბუშტულები. ერთ მათგანს, ნაპირთან ახლოს 

რომ ქრებოდა და ისევ ამოდიოდა, ბეჭდის ფორმა მიუღია და კაის დიდი ვაი-

ვაგლახით წაუტანებია ხელი. ბუშტულა აღარ გახეთქილა, მაგარ, პრიალა რგოლად 

გადაქცეულა და კაის თითზე წამოუცვამს. კაის სწამდა ამ ბეჭდის არაჩვეულებრივი 

ძალა და მართლაც მისი შემწეობით ციცაბო და მოლიპული უფსკრულიდან 

ამოცოცებულა კიდეც. შორიახლოს, მოწითალო ბურუსში შავი, ჩადუმებული, 

დარაჯებით გარშემორტყმული ციხესიმაგრე უნახავს, შიგ შეჭრილა, იმავე ბეჭდის 

წყალობით მოჯადოებული ხალხი დაუხსნია და მათი მადლობა დაუმსახურებია... 

ყველაზე საოცარ ამბებს ჰანო საამურ აკორდებს შეუწყობდა ხოლმე ფისჰარმონიაზე. 

თუ კაის მონაყოლი ზღაპრები მეტისმეტად ძნელი წარმოსადგენი არ იყო, მათ 

თოჯინების თეატრის სცენაზე დგამდნენ და მუსიკასაც თან აყოლებდნენ. სპორტულ 

თამაშებზე ჰანო მხოლოდ მამის მკაცრი ბრძანებით დადიოდა და მაშინ პატარა კაიც 

თან ახლდა ხოლმე. 

ზამთარშიც ასე იყო და ზაფხულშიც. ჰანოს არც ციგურებით სრიალი უყვარდა და არც 

ბატონ ასმუსენის ხისჯებირიანი საცურაოსკენ მიუწევდა გული. 

- ბანაობა და ცურვა აუცილებელია! ბიჭმა ბევრი უნდა იბანაოს და იცურაოს! - 

ამბობდა დოქტორი ლანგჰალსი და სენატორიც სავსებით ეთანხმებოდა. ჰანოს 

ბანაობისგან, ციგურებით სრიალისა და სპორტული ვარჯიშებისგან შორს უფრო 

იმიტომ ეჭირა თავი, რომ კონსულ ჰაგენშტრომის ორივე ვაჟს იგი ათვალწუნებული 

ჰყავდა. თუმცა ისინი ჰანოს ბებიის სახლში ცხოვრობდნენ, შემთხვევას არ 

გაუშვებდნენ ხელიდან, რომ ბუდენბროკების მემკვიდრე ჯანით არ დაეჩაგრათ და არ 

გაეწამებინათ. ვარჯიშის დროს ხან მუჯლუგუნს წაჰკრავდნენ, ხან უჩქმეტდნენ; ხან 

მასხრად იგდებდნენ, სასრიალო მოედანზე თოვლის გროვაში წააქცევდნენ, საცურაო 

აუზში როგორც კი დაინახავდნენ, ერთს მუქარით შემოუძახებდნენ და მისკენ 

დასაძგერებლად გაექანებოდნენ ხოლმე. ჰანო არც ცდილობდა მათ გაქცეოდა, 

გაქცევით თავს ხომ მაინც ვერ უშველიდა. საკმაოდ მღვრიე, მწვანე წყალმცენარეებით 

დაქსელილ წყალში წელამდე იდგა, წვრილი მკლავები უღონოდ ეკიდა და 

წარბებშეჭმუხნილი, ბაგემოღრეცილი მოღუშულ მზერას მისკენ მომქროლავ 

ჰაგენშტრომებს არ აცილებდა. მსხვერპლის უძლურებაში დარწმუნებული ძმები 



შხაპუნით მოხტოდნენ ჰანოსკენ. ორივეს დაკუნთული მკლავები ჰქონდა, ამ 

მკლავებს ჰანოს შემოაჭდობდნენ და წყალში დიდხანს აყურყუმალავებდნენ. ჰანო 

ბინძურ წყალს ბლომად ყლაპავდა და გასავათებული სულს დიდხანს ვეღარ 

ითქვამდა. მხოლოდ ერთადერთხელ მიეზღოთ ჰაგენშტრომებს სამაგიერო. ერთ 

ნაშუადღევს, როცა ჰაგენშტრომებს ჰანო სწორედ წყალში ჰყავდათ 

ჩაყურყუმალავებული, ერთ-ერთმა მათგანმა გულის შემზარავად შეჰყვირა და 

კუნთმაგარი ფეხი წყლიდან სწრაფად ამოიღო. ფეხიდან სისხლი ღვარად 

ჩამოსდიოდა. მის გვერდით გრაფი კაი მოლნი იყო ასვეტილი, რომელსაც როგორღაც 

ეშოვა შემოსასვლელი ფული, წყალქვეშ შეუმჩნევლად გამოეცურა და ახალგაზრდა 

ჰაგენშტრომისთვის ფეხზე ეკბინა - კბილები პატარა, გაავებული ძაღლივით ჩაესო 

მისთვის ფეხში. კაის შუბლზე ჩამოყრილი, სველი, წითური თმის ქვემოდან ლურჯი 

თვალები უელავდა... პატარა გრაფს ასეთი საქციელისთვის ცუდი დღე დაადგა, 

აუზიდან გვერდებდათეთქვილი ამოვიდა, მაგრამ კონსულ ჰაგენშტრომის ზონზროხა 

ვაჟიც კოჭლობით წავიდა შინ. 

ჰანოს მომაგრება და ფიზიკური ვარჯიშით მისი სხეულის გაკაჟება - აი, სენატორ 

ბუდენბროკის ზრუნვის მთავარი საგანი, მაგრამ შვილის სულზე გავლენის 

მოხდენასა და იმ სამყაროსთან დაახლოებას, სადაც ჰანოს უნდა ემოღვაწა, თომას 

ბუდენბროკი არანაკლები ყურადღებით ეკიდებოდა. 

თომას ბუდენბროკს ნელ-ნელა შეჰყავდა ჰანო თავის მომავალ სამყაროში, ფირმის 

საქმეების გარიგებაზე ისწრებდა, ნავსადგურშიც დაატარებდა და ასმენინებდა, 

მტვირთავებს დანიურისა და ქვემოგერმანულის ნარევ კილოკავზე როგორ 

ელაპარაკებოდა, პატარა, ჩაბნელებულ კანტორებში ზედამხედველებთან როგორ 

თათბირობდა, ან გარეთ მარცვლეულის მზიდავ მუშებს განკარგულებებს როგორ 

აძლევდა ხოლმე... თომას ბუდენბროკისთვის პატარაობისას ნავსადგურის ეს კუთხე, 

ხომალდების, ფარდულებისა და ბეღლების სამყარო, სადაც კარაქის, თევზის, წყლის, 

კუპრისა და გაპოხილი რკინის სუნი იდგა, საყვარელი და ყველაზე საინტერესო 

ადგილი იყო. მისი ვაჟი კი ამ სამყაროსადმი არავითარ ინტერესს არ იჩენდა. თომას 

ბუდენბროკს თვითონ უნდა ეზრუნა, რომ ბავშვს ეს ინტერესი როგორმე 

გაღვიძებოდა. რა ერქვა კოპენჰაგენის სანაოსნო ხაზზე მოსიარულე ხომალდებს? 

„ნაიადები“, „ჰალმშტატი“, „ფრიდერიკე ოვერდიკი“... 

- ეს მაინც თუ იცი, ისიც კარგია, ჩემო ბიჭიკო. დანარჩენებსაც დაიმახსოვრებ... აი, 

მუშებს ხომ ხედავ, ტომრებს ზევით რომ ეზიდებიან, ზოგიერთს შენი სახელი ჰქვია, 

ჩემო საყვარელო, ბაბუაშენის სახელობაზე არიან მონათლულნი. იმათ შვილებში კი 

ბევრს ჩემი და დედაშენის სახელი ჰქვია. ჩვენს სეხნიებს ყოველ წელს რაღაცით 

ვასაჩუქრებთ ხოლმე... ჰო, ამ ბეღელს გვერდს ავუვლით, აქაურ მუშებთან არაფერი 

გვაქვს სალაპარაკო, ეს ჩვენი კონკურენტის სამფლობელი გახლავს. 



- წამომყვები, ჰანო? - ეტყოდა თომას ბუდენბროკი შვილს სხვა დროს, - ჩვენი 

სანაოსნო კომპანიის ახალ გემს ვუშვებთ წყალში. უნდა დავლოცო... გინდა, 

წამოხვიდე? 

ჰანოც ამბობდა, მინდაო, მამას მიჰყვებოდა, მის წარმოთქმულ სიტყვას უსმენდა, მერე 

მამამისი შამპანურით სავსე ბოთლს გემის ქიმს მიამსხვრევდა, ხომალდი მწვანე 

საპნით გაგლესილ ბოგირზე გასრიალდებოდა და აქაფებულ წყალში შეცურდებოდა, 

მაგრამ ჰანო ყველაფერ ამას მაინც გულგრილად უყურებდა ხოლმე. 

წელიწადის მნიშვნელოვან დღეებში, ბზობის კვირას, როცა კონფირმაციების დრო 

დგებოდა, ან ახალი წლის დამდეგს, სენატორი ბუდენბროკი კარეტით ჩამოუვლიდა 

მასთან საქმით დაკავშირებულ ზოგიერთ ოჯახს. როგორც წესი, გერდა ნერვიულ 

აშლილობას ან თავის ტკივილს მოიმიზეზებდა და შინ დარჩენას ამჯობინებდა. მაშინ 

სენატორი თან ჰანოს გაიყოლებდა ხოლმე. ჰანო არც ამაზე ამბობდა უარს. სენატორს 

კარეტაში ჩაუჯდებოდა, შემდეგ მისაღებ ოთახებში მის გვერდით მიყუჩდებოდა და 

მამის ძალდაუტანებელ, ტაქტიან და სხვადასხვა ხალხის მიმართ სხვადასხვა იერით 

შეფერილ საქციელს აკვირდებოდა. ხედავდა, როგორ თავაზიანად და თითქოს 

შეშინებულმა შეახო მამამ მკლავზე ობერლეიტენანტ ბატონ ფონ რინლინგენს, ოლქის 

კომენდანტს ხელი, რომელმაც გამომშვიდობებისას აღნიშნა, ამ ვიზიტს დიდ 

პატივად ვთვლიო, მეორეგან ასეთივე შენიშვნა მშვიდად და სერიოზულად მოისმინა, 

მესამეგან მასპინძელს ირონიულად, გადაჭარბებული სამაგიერო ქათინაური შეაგება. 

ყველა ამ ფორმალურად დახვეწილი სიტყვითა და საქციელით თომას ბუდენბროკი, 

ეტყობოდა, მემკვიდრის განცვიფრებას ლამობდა და თან თავის დაჭერის 

გაკვეთილებსაც აძლევდა. 

მაგრამ პატარა იოჰანი იმაზე მეტს ხედავდა, რაც არ უნდა დაენახა. მის თვალებს, ამ 

მფრთხალ, მოოქროსფრო-წაბლისფერ, მოლურჯო ჩრდილებით შემორკალულ 

თვალებს, ჩინებული დაკვირვების უნარი ჰქონდა. იგი მამის მარტო გულის 

მომნადირებელ თავაზიან ქცევას როდი ხედავდა, მამას ალმაცერ მზერას არ 

აშორებდა და გულისტკივილით ამჩნევდა, ეს თავაზიანობა სენატორს რა ძვირად 

უჯდებოდა. თომას ბუდენბროკს ყოველი ვიზიტის შემდეგ ეკარგებოდა ლაპარაკის 

ხალისი, სახეზე ფერი აღარ ედო, თვალდახუჭული, ქუთუთოებდაწითლებული 

მიესვენებოდა ხოლმე კარეტის კუთხეში. შემდეგი მასპინძლის ზღურბლთან კი 

შეძრწუნებული ჰანო ხედავდა, სწორედ ამ სახეს როგორ აეფარებოდა თავაზიანობის 

ნიღაბი, ამ არაქათგამოცლილ სხეულს როგორ დაუბრუნდებოდა მოქნილობა, და 

სახლში შესვლა, საუბარი, თავის დაჭერა, თავაზიანი მოქცევა, პატარა იოჰანს სხვების 

თანაზიარი პრაქტიკული ინტერესების უბრალო, ბუნებრივ და ნახევრად შეუცნობელ 

გამომჟღავნებად კი აღარ ესახებოდა, არამედ თვითმიზნად, შეგნებულ და ხელოვნურ 

დაძაბულობად, სადაც გულწრფელი და უბრალო გულითადობის მაგიერ, თავის 

დაჭერისა და მტკიცე ხასიათის საჩვენებლად საშინლად მძიმე და დამქანცველი 

ვირტუოზობის მოშველიება იყო საჭირო. მერე, როცა ისიც მოაგონდებოდა, რომ 



ოდესმე მისგანაც მოითხოვდნენ ხალხში გამოსვლას, ჰანოს ტანში აჟრჟოლებდა და 

შიშით თვალებს ხუჭავდა ხოლმე. 

ეჰ, ასეთი გავლენა როდი უნდოდა თომას ბუდენბროკს ჰანოზე მოეხდინა. სენატორს 

სურდა მემკვიდრის არსებაში გაეღვიძებინა უშუალობის, მოურიდებლობის გრძნობა, 

გაეღვიძებინა პრაქტიკული ცხოვრების უნარი. აი, ეს გახლდათ თომას ბუდენბროკის 

ერთადერთი საფიქრალი. 

- შენ, გეტყობა, გიყვარს ნებიერი ცხოვრება, ჩემო კარგო, - ეუბნებოდა იგი შვილს, 

როცა ჰანო დესერტს მეორედ მოითხოვდა, ან სადილზე ნახევარი ფინჯანი ყავის 

დაყოლებას მოისურვებდა, - ამიტომ კარგი კომერსანტი უნდა დადგე და ბევრი ფული 

უნდა იშოვო. გინდა, ხომ? 

და პატარა იოჰანი პასუხობდა: 

- ჰო. 

ხანდახან, როცა სენატორი სადილად მთელ ოჯახს მოიწვევდა, მამიდა ანტონია ან 

ბიძია ქრისტიანი ძველი ჩვეულებისამებრ საბრალო კლოტილდეს ეხუმრებოდნენ და 

სიტყვებს მასავით მორჩილად და გულკეთილად აჭიანურებდნენ, ზოგჯერ წითელი, 

მაგარი ღვინით გაბრუებული ჰანოც მათ აჰყვებოდა და ლაპარაკში ისიც მამიდა 

კლოტილდეს ჰბაძავდა. მაშინ თომას ბუდენბროკი იცინოდა, ხმამაღლა, მადლიერი 

კაცივით გულიანად ხარხარებდა, თითქოს დიდი სიამოვნება ხვდომოდეს წილად, 

შვილს თვითონაც აუბამდა მხარს და ისიც საბრალო კლოტილდეს გამოაჯავრებდა 

ხოლმე, თუმცა თავის ღარიბ ნათესავთან ლაპარაკში ასეთ ტონს დიდი ხანია 

გადაჩვეული იყო. გონებაშეზღუდულ, თვინიერ, გაფშიკულ, მუდამ დამშეულ 

კლოტილდესთან საკუთარი უპირატესობის გამომჟღავნება, ოხუნჯობის უწყინარი 

ტონის მიუხედავად, ისეთი იაფფასიანი და უხიფათო იყო, რომ თომას ბუდენბროკს 

ასეთი საქციელი მაინც სულმდაბლობად მიაჩნდა. ამ აზრს საკუთარი, 

სასოწარკვეთილებამდე მისული გულისხმა უკარნახებდა, პრაქტიკულ ცხოვრებაში 

თითქმის ყოველდღე უხდებოდა მსგავს მოვლენებთან შეჯახება და მისი 

სკრუპულოზური ბუნება ყოველთვის ხმას იმაღლებდა ასეთი სიმდაბლის 

წინააღმდეგ. სენატორს ვერ გაეგო, ვერაფრით გაეგო, როგორ შეიძლებოდა 

სიტუაციისთვის ალღო აგეღო, ძირფესვიანად განგეჭვრიტა და შენს სასარგებლოდ 

მაინც ურცხვად გამოგეყენებინა. თუმცა თავის თავს უტყდებოდა, რომ სწორედ 

ხელსაყრელი შემთხვევის ურცხვად გამოყენებას ერქვა ცხოვრების შნო და მარიფათი. 

აჰ, როგორ ახალისებდა, ბედნიერებით როგორ აღავსებდა, რა იმედს უნერგავდა 

თომას ბუდენბროკს ჰანოსგან ამგვარი შნოსა და მარიფათის თუნდაც ნიშანწყლის 

გამომჟღავნება! 

 



 

მესამე თავი 

უკანასკნელ წლებში ბუდენბროკები ოდესღაც სავალდებულო შორეულ საზაფხულო 

მოგზაურობებს გადაეჩვივნენ. შარშან გაზაფხულზე სენატორის მეუღლემ 

ამსტერდამს მოისურვა გამგზავრება, უნდოდა მოხუცი მამა მოენახულებინა და 

ამდენი ხნის განშორების შემდეგ მასთან ვიოლინოზე რამდენიმე დუეტი 

შეესრულებინა. თომასმა ამაზეც საკმაოდ ძუნწად გაიმეტა თანხმობა. სამაგიეროდ, 

ჰანოს ჯანმრთელობის სასარგებლოდ გერდა, პატარა იოჰანი და ფროილაინ იუნგმანი 

ზაფხულის არდადეგებს ყოველ წელს ტრავემიუნდეში ატარებდნენ. 

ზაფხულის არდადეგები ზღვაზე! მიხვდება კი ვინმე, რა ბედნიერებაა ეს? სკოლაში 

გატარებული, ზლაზვნით მიმავალი, ვაი-ვაგლახით სავსე უთვალავი დღის შემდეგ 

ოთხი კვირა მშვიდი, უღრუბლო ცხოვრება წყალმცენარეების სურნელითა და 

ტალღების ნაზი დგაფუნით აღსავსე სავანეში. ოთხი კვირა, დრო, რომელიც 

დასაწყისში თვალგადაუწვდენელი, განუსაზღვრელი გეჩვენება, არ გჯერა, ოდესმე 

თუ დადგება მისი დასასრული, ამ ბედნიერი დღეების დასასრულზე ლაპარაკი 

მკრეხელობადაც კი მიგაჩნია. პატარა იოჰანს ვერ გაეგო, როგორ შეეძლო ამა თუ იმ 

მასწავლებელს სასწავლო წლის დამთავრებისას დასცდენოდა ასეთი სიტყვები: 

არდადეგების შემდეგ აი, აქედან განვაგრძობთ სწავლას, მერე კი ამაზე და ამაზე 

გადავალთო... არდადეგების შემდეგო?! ამ შეუგნებელ, ქამლოთის პრიალა სერთუკში 

გამოწყობილ კაცს მგონი უხაროდა კიდეც არდადეგების დამთავრება. არდადეგების 

შემდეგ! განა შეიძლებოდა ამის ფიქრად გავლებაც კი? სადღაც დაბურულ შორეთში 

გადაკარგული ჩანდა ყველაფერი ის, რაც ამ ოთხი კვირის იქით იყო მოქცეული. 

ზღვის ნაპირთან ახლოს, საშაქარლამოსა და კურჰაუსის გაყოლებაზე ერთმანეთთან 

ვიწრო ფლიგელით შეერთებული ორი შვეიცარიული სახლი იდგა. რა სჯობდა იმ 

სახლში გამოღვიძებას, როცა წინადღით წარჩინების მოწმობების დარიგების ჟამი 

კარგად თუ ავად უკვე გადატანილი იყო და ბარგი-ბარხანით დატვირთული კარეტით 

მგზავრობაც უკან ჰქონდათ მოტოვებული! ყელში მობჯენილი, გაურკვეველი 

ბედნიერების შეგრძნება ჰანოს გულს ტკბილად უკუმშავდა და აკრთობდა. 

ჰანომ თვალები გაახილა და მონატრებული მზერა ძველფრანკული ავეჯით მორთულ 

პატარა, სუფთა ოთახს ხარბად მოავლო. ნამძინარევი ერთ წამს გონს ვერ მოეგო, 

შემდეგ კი მიხვდა, რომ ტრავემიუნდეში იმყოფებოდა, ოთხი განუზომელი კვირით 

ტრავემიუნდეში იყო ჩამოსული! გარინდული, გაყუჩებული ჰანო გულაღმა იწვა 

ყვითელი ხის ვიწრო საწოლში. ლოგინზე სიძველისგან დარბილებული, გაცრეცილი 

ზეწარი ეფინა და ტანს სასიამოვნოდ ელამუნებოდა. დროდადრო თვალებს ხუჭავდა, 

ღრმად სუნთქავდა და გრძნობდა, მოზღვავებული ბედნიერებისა და 

მღელვარებისგან მკერდი როგორ უღელავდა. 



ოთახი უკვე ზოლიანი ფარდებიდან შემოპარულ მოყვითალო შუქში იყო ჩაფლული, 

მაგრამ ირგვლივ სიწყნარე სუფევდა. იდა იუნგმანსა და დედას ჯერ კიდევ ეძინათ. 

გარეთაც სიჩუმეს დაესადგურებინა, მხოლოდ მეეზოვის ფოცხის თანაბარი ფხაკუნი 

ისმოდა, სადღაც ახლოს კი ბუზი ზუზუნებდა. ფარდასა და ფანჯარას შორის 

მომწყვდეული ბუზი მინას ჯიუტად აწყდებოდა და მისი ლანდი ზოლიან ჩითის 

ფარდებზე ოკრობოკროდ დახტოდა. სიწყნარე, ფოცხის ფხაკუნი და მონოტონური 

ზუზუნი! და ეს ნაზი ჩქამით გამოცოცხლებული სანუკვარი სიმშვიდე, წყნარი, 

ფაქიზად მოვლილი, მყუდრო სავანე ჰანოს ყველაფერს ერჩია. არა, მადლობა ღმერთს, 

აქ ვერც ერთი პრიალა სერთუკიანი კაცი, სამთა წესისა და გრამატიკის ვერც ერთი 

წარმომადგენელი ვერ დაადგამდა ფეხს, იმიტომ, რომ აქ ცხოვრება საკმაოდ ძვირი 

ღირდა. 

სიხარულით ათრთოლებულმა იოჰანმა საწოლიდან ისკუპა და ფეხშიშველი 

ფანჯარასთან მიიჭრა, ფარდა ასწია, თეთრად გალაქული რაზა გადასწია, ცალი 

დარაბა გამოაღო და ხრეშიანი გზებისა და ვარდებიანი გაზონებისკენ გაფრენილ 

ბუზს თვალი გააყოლა. წიფლის ხეების რკალში ჩადგმული საკონცერტო ნიჟარა ჯერ 

კიდევ ცარიელი იყო და სასტუმროს შენობებისკენ პირი მდუმარედ მიექცია. 

მოშორებით „შუქურის ველი“ მოჩანდა. ეს სახელი ველისთვის იმიტომ შეერქვათ, 

რომ იქ შუქურა იყო აღმართული. ფართოდ გადაჭიმულ ველს ღრუბლის ქულებით 

მოფენილი ცა დაჰყურებდა. ზედ ამოსული მეჩხერი, დაბალი ბალახი ზღვის ნაპირზე 

აქოჩრილ ბუჩქებში იკარგებოდა. მის შემდეგ ქვიშიანი ნაპირი იწყებოდა, სადაც ხის 

პატარა, კერძო პავილიონებისა და ზღვისკენ პირშექცეული მოწნული ჩარდახების 

რიგის გარჩევა შეიძლებოდა. მის იქით დილის ბინდბუნდში ზღვა მშვიდად 

ტორტმანებდა. ზღვას ზოგან მუქი მწვანე, ზოგან ლურჯი ფერი გადაუდიოდა, 

კრიალა ზოლებს აქა-იქ აქოჩრილი ტალღები სერავდა. წითლად შეღებილ გზის 

მაჩვენებელ კასრებს შორის კოპენჰაგენიდან მომავალი ხომალდი მოცურავდა. აქ არც 

იმას შეგეკითხებოდა ვინმე, იმ ხომალდს „ნაიადები“ ერქვა თუ „ფრიდერიკე 

ოვერდიკი“. ჰანო ბუდენბროკმა კვლავ ღრმად და ნებიერად შეისუნთქა ზღვიდან 

მობერილი სურნელოვანი ჰაერი და ზღვას მადლიერებითა და სიყვარულით აღსავსე 

უსიტყვო სალამი უძღვნა. 

შემდეგ დაიწყო ამ საცოდავი ოცდარვა დღის პირველი დღე. ეს ოცდარვა დღე 

თავიდან დაუსრულებელ განცხრომად გეჩვენება, მაგრამ რამდენიმე დღე გაივლის 

თუ არა, დანარჩენიც გულის მოსაკლავად სწრაფად შემოგადნება ხელში. 

დამსვენებლები საუზმეს აივანზე ან დიდი წაბლის ხის ქვეშ მიირთმევდნენ. წაბლის 

ხე საბავშვო მოედნის ახლოს იდგა, იქ, სადაც დიდი საქანელა იყო ჩამოკიდებული. 

ჰანოს აქ ყველაფერი აღტაცებას ჰგვრიდა: ნაჩქარევად გარეცხილი სუფრის სუნიც, 

რომელიც ცხვირში გეცემოდათ, ოფიციანტი მაგიდას რომ გადააფარებდა, აბრეშუმის 

ქაღალდის ხელსახოცებიც, სხვანაირი პურიც და ისიც, რომ აქ კვერცხს ძვლის 



კოვზებით კი არ ჭამდნენ, როგორც შინ, არამედ მეტალის ფიალებიდან ჩვეულებრივი 

ჩაის კოვზებით მიირთმევდნენ ხოლმე. 

და შემდეგ ერთმანეთს მიჰყვა თავისუფალი, მსუბუქ რეჟიმში მოქცეული, უსაქმური, 

ნებიერი განცხრომის დღეები. დილას პლაჟზე ატარებდნენ. ამ დროს კურორტის 

ორკესტრი თავის დილის პროგრამას ასრულებდა. მარტო ჩასაჯდომი კალათის 

ფერხთით წმინდა ქვიშაში ნებიერად კოტრიალი და თამაში რად ღირდა, ან ცის 

დასალიერამდე გადაშლილ სიმწვანესა და სილურჯეს რომ უჭვრეტდი და თვალს 

ასვენებდი. იქიდან თავისუფლად, ლაღად, ზუზუნით მოქროდა ძლიერი, გრილი, 

ლაღი, საამო სურნელით გაჟღენთილი ნიავი, ყურებს გიგუბებდა და თავბრუს 

სასიამოვნოდ გახვევდა, თითქოს რული მოგერიაო, გონება დროისა და სივრცის და, 

საერთოდ, ყოველგვარი ზღვარის აღქმის უნარს კარგავდა. აქ ბანაობაც გაცილებით 

სახალისო იყო, ვიდრე ბატონ ასმუსენის აუზში, ფეხებში წყალმცენარეები არ 

გეხლართებოდა, ფირუზისფერ, ბროლივით გამჭვირვალე წყალს თუ ააშხაპუნებდი, 

აქაფდებოდა, წებოვანი ხის ფსკერის მაგიერ კი ტერფებს რბილად დატალღული 

ქვიშნარი ელამუნებოდა. კონსულ ჰაგენშტრომის ვაჟებიც შორს იყვნენ, ძალიან შორს, 

ნორვეგიაში თუ ტიროლში. კონსულს უყვარდა ზაფხულში დასასვენებლად შორს 

გამგზავრება - რატომ არ უნდა წასულიყო, არა?.. ბანაობის შემდეგ გასათბობად 

პლაჟზე სეირნობდნენ, „თოლიების ლოდებამდე“ ან „ზღვის ტაძრამდე“ მივიდოდნენ, 

მერე იქვე, ნაპირზე წაისაუზმებდნენ და ამასობაში შინ დაბრუნების დროც 

დადგებოდა. ტაბლდოტთან გასასვლელად მოკაზმვის წინ, ცოტა ხანს ისვენებდნენ 

ხოლმე. ტაბლდოტთან ყოველთვის მხიარულება სუფევდა. კურორტი იმჟამად 

აყვავების ხანაში იყო. აქ ისვენებდნენ ბუდენბროკების მეგობარი ოჯახები, 

ჰამბურგიდან, ინგლისიდან, რუსეთიდანაც კი ჩამოდიოდნენ დიდკაცები და 

ზაფხულს აქ ატარებდნენ. კურჰაუსის უზარმაზარი დარბაზი ხალხით იყო სავსე. ერთ 

კოპწია მაგიდასთან შავ ტანსაცმელში გამოწყობილი კაცი იდგა და ლაპლაპა დიდი 

საწვენედან სუპს ჩამჩით იღებდა. სადილი ოთხი თავისგან შედგებოდა. კერძები აქ 

უფრო გემრიელად იყო შეკაზმული, ყოველ შემთხვევაში, უფრო საზეიმო იერი 

ჰქონდა, ვიდრე შინ. გრძელ მაგიდებზე ბევრგან შუშხუნებდა შამპანური. ქალაქიდან 

ხშირად ჩამოდიოდნენ ხოლმე კომერსანტები. ისინი მუშაობით მთელ კვირას როდი 

იკლავდნენ თავს. აქ გართობა და ნასადილევს რულეტის დატრიალება ქვეყანას 

ერჩიათ. პეტერ დოლმანს თავისი ქალიშვილი შინ დაეტოვებინა და ახლა როხროხა 

ხმით ქვემოგერმანულად ისეთ უწმაწურ ანეკდოტებს ყვებოდა, რომ ჰამბურგელი 

ქალბატონები სიცილით იჭაჭებოდნენ და თან დოლმანს ევედრებოდნენ, ერთი წამით 

სულის მოთქმა გვაცალეთო. ჩამოდიოდნენ სენატორი დოქტორი კრემერი, მოხუცი 

პოლიციის შეფი, ბიძია ქრისტიანი და მისი სკოლის მეგობარი, სენატორი გიზეკე. 

სენატორ გიზეკესაც არ ჩამოჰყავდა ცოლ-შვილი თან. იგი და ქრისტიანი ერთად 

ატარებდნენ დროს და ქრისტიანის დანახარჯსაც სენატორი იხდიდა. ნასადილევს 

უფროსები საშაქარლამოს ჩარდახქვეშ ყავას მიირთმევდნენ და თან მუსიკას 

უსმენდნენ, სმენად ქცეული ჰანო კი ამ დროს „ზღვის ტაძრის“ საფეხურებთან იჯდა 



ხოლმე. კურორტის ბაღში ტირი იყო გამართული, ნაშუადღევს ყოველთვის 

შეგეძლოთ იქ გაგეტარებინათ დრო. შვეიცარიული სახლების ხელმარჯვნივ თავლები 

ჩაემწკრივებინათ, სადაც ცხენები, სახედრები და ძროხები ება. ქაფქაფა, თბილ, 

ახალმოწველილ რძეს დამსვენებლები სამხარზე შეექცეოდნენ. მსურველებს 

შეეძლოთ ქალაქში გაესეირნათ „სანაპირო ქუჩას“ გაჰყოლოდნენ, იქიდან კი ნავით 

ნახევარკუნძულზე გადასულიყვნენ, სადაც ქარვა მოიძებნებოდა. გასართობი სხვაც 

ბევრი იყო: ჰანო ხან საბავშვო მოედანზე კროკეტის პარტიას წაითამაშებდა, ხან კი ის 

და იდა იუნგმანი სასტუმროს უკან ტყიან ბორცვს მიაშურებდნენ, საიდანაც 

უზარმაზარი ზარი დამსვენებლებს ტაბლდოტთან უხმობდა. იქ ორივენი მერხზე 

ჩამოსხდებოდნენ, იდა წიგნს გადაშლიდა და ჰანოს რაიმეს წაუკითხავდა ხოლმე... 

ყველაზე ჭკვიანური მაინც ზღვის ნაპირას გასვლა იყო. იქ, გაშლილი ჰორიზონტისკენ 

პირშექცეული, ბასტიონის კიდეზე ჩამოჯდებოდი. დღისა და ღამის სინათლე ჯერ 

კიდევ ებრძოდა ერთმანეთს. შეგეძლო ახლოს მიმავალი უზარმაზარი 

ხომალდებისთვის ცხვირსახოცი დაგექნია, თან ყური დაგეგდო, როგორ წყნარად, 

ბუტბუტით ელამუნებოდნენ პაწია ტალღები ლოდებს. ირგვლივ მთელი მიდამო ამ 

საამო რუდუნებით იყო სავსე. პატარა იოჰანს ტალღების დუდუნი ყურში ნანასავით 

ჩაესმოდა და ნეტარებით გარინდულს თვალები თავისთავად ელულებოდა. მაშინ 

იდა იუნგმანი ეტყოდა: 

- წამო, ჰანოჰენ, ვახშმობის დროა, აქ რომ დაიძინო, სული აღარ აგყვება თან. 

როგორ დამშვიდებული, კმაყოფილი, მწყობრად აძგერებული გულით ბრუნდებოდა 

ჰანო ზღვიდან! თავის ოთახში მორთმეულ ვახშამს რძეს ან დაალოებულ ყავისფერ 

ლუდს დააყოლებდა, სიძველისგან გაცრეცილ ზეწრებში გაეხვეოდა, კმაყოფილებით 

აღსავსე გული კვლავ რიტმულად, ღონივრად უცემდა და საღამოს კონცერტის 

ჰანგებში უშფოთველად, ნებიერად ჩაეძინებოდა ხოლმე. დედამისი კურჰაუსის 

შუშის ვერანდაზე უფრო ფართო წრეში გვიან ვახშმობდა. 

კვირას, საქმეებით დატვირთული სხვა ბატონების მსგავსად, სენატორიც ჩამოდიოდა 

და თავისიანებთან ორშაბათ დილამდე რჩებოდა. იმ დღეებში ტაბლდოტზე ნაყინსა 

და შამპანურს მიირთმევდნენ, სახედრებითაც სეირნობდნენ და იალქნიანი ნავით 

გაშლილ ზღვაშიც გადიოდნენ, მაგრამ პატარა იოჰანს კვირადღეები მაინც ნაკლებად 

უყვარდა. ირღვეოდა კურორტის სიმშვიდე, ქალაქიდან იქაურობას მთელი ბრბო 

მოაწყდებოდა, „საშუალო წრის ერთდღიანი პეპლები“, როგორც მათ იდა იუნგმანი 

გულკეთილი დაცინვით უწოდებდა ხოლმე. ჩამოსულები ნასადილევს კურორტის 

ბაღსა და პლაჟს ავსებდნენ, ყავას სვამდნენ, მუსიკას უსმენდნენ და ბანაობდნენ. 

ჰანოს ამ დროს ერჩია, ოთახში ჩაკეტილიყო და საზეიმოდ მორთულ-მოკაზმული 

მყუდროების დამრღვევი ხალხის წაბარგებას დალოდებოდა. არა, ჰანოს ნამდვილად 

უხაროდა, როცა ორშაბათს ყველაფერი ძველებურ კალაპოტში ჩადგებოდა, ისიც 

ახარებდა, მამის თვალებს რომ ვეღარ ხედავდა, ექვსი დღის განმავლობაში შორს იყო 



ამ თვალებისგან. იმ ორ დღეს კი მამის თვალები კვლავ კრიტიკულად და 

გამომცდელად უჭვრეტდნენ ხოლმე. 

გავიდა თოთხმეტი დღე და ჰანო თავის თავს და ყველას, ვინც კი ყურს ათხოვებდა, 

არწმუნებდა, ახლა უსასრულო, საშობაო არდადეგების ტოლი დღეები დადგებაო, 

მაგრამ ჰანო თავს ტყუილად ინუგეშებდა. რახან არდადეგების ნახევარი უკვე 

გავლილი იყო, ახლა დღეები დაღმა მიექანებოდნენ, საშინელი სისწრაფით 

მიექანებოდნენ დასასრულისკენ, ისე, რომ ჰანო მზად იყო ყოველ საათს 

ჩასჭიდებოდა და წასვლა არ დაენებებინა, ზღვის ჰაერის ყოველი ჩასუნთქვა 

გაეჭიანურებინა, რომ ბედნიერება ფუჭად არ გაეფლანგა. 

მაგრამ დრო შეუჩერებლივ მიქროდა, ხან წვიმდა, ხან მზიანი დარი იდგა, ხან 

ზღვაური უბერავდა, ხან ქარი ხმელეთიდან ქროდა, თაკარა სიცხეს ისეთი ჭექა-

ქუხილი ცვლიდა, გეგონებოდათ, დასასრული არ ექნებაო. ხანდახან გამოერეოდა 

დღეებიც, როცა ნორდ-ოსტი მოშავო-მომწვანო წყალს შემორეკავდა ყურეში, ნაპირს 

წყალმცენარეებით, ნიჟარებითა და მედუზებით მოფენდა და პავილიონებს 

წალეკვით ემუქრებოდა. ამ დროს მოქუშული, აბობოქრებული ზღვა თვალსაწიერზე 

ქაფით იფარებოდა ხოლმე. დიდი, ძლიერი ტალღები ნაპირისკენ ზვიადად, შიშის 

მომგვრელი სიმშვიდით მოგორავდნენ, მედიდურად იზნიქებოდნენ, მუქმწვანე 

ფოლადივით ალაპლაპებულ რკალს ხაზავდნენ და ქვიშაზე გრუხუნით, ღრიალითა 

და შიშინით ენარცხებოდნენ... იყო ისეთი დღეებიც, როცა დასავლეთის ქარი ზღვას 

შუაგულისკენ წარეკავდა. მაშინ ნატიფად დატალღული ფსკერი და შიშველი ქვიშის 

ბორცვები მოჩანდა, წვიმა კოკისპირულად ასხამდა, ცა, მიწა და წყალი ერთმანეთს 

ერთვოდა, ქარი წვიმაში დათარეშობდა და წვიმის წვეთებს ფანჯრის მინებს ისე 

უტყლაშუნებდა, რომ მინებზე წვეთები კი არა, ნაკადულები ჩამოდიოდა. მინები ისე 

შეიბურებოდა, რომ გარეთ აღარაფერი ჩანდა. მაშინ ჰანო მეტწილად კურზალში 

იჯდა პიანინოსთან. პიანინო ვალსებისა და ეკოსეზების ბარტყუნისგან ცოტა 

დანჯღრეული იყო და მასზე ისეთი ტკბილხმოვანი ფანტაზიები არ გამოდიოდა, 

როგორიც შინ, როიალზე, მაგრამ მისი ყრუ და ხრინწიანი ტონებიდანაც საკმაოდ 

თავშესაქცევი ხმიანობის მიღწევა შეიძლებოდა. შემდეგ ისევ ბრუნდებოდა საოცნებო, 

ლურჯი, უქარო, თაკარა დღეები, შუქურის ირგვლივ, მზეში, ზუზუნით ირეოდა 

ცისფერი ქინქლი. კრიალა, მდუმარე ზღვა ჩქამსაც არ გამოსცემდა, ისე მშვიდად და 

უდრტვინველად იყო გაწოლილი. კიდევ სამი დღე დარჩა არდადეგების 

დასასრულამდე, ჰანო კი თავის თავსაც და სხვებსაც უხსნიდა, ეს სამი დღე სამების 

არდადეგებივით გაგრძელდებაო. რაც უნდა სწორი ყოფილიყო ეს ანგარიში, ჰანოს 

თვითონაც არ სჯეროდა მისი და თავის თავს გულში დიდი ხანია გამოუტყდა, რომ 

პრიალა ქამლოთისსერთუკიანი კაცი მართალი იყო: ოთხი კვირა ბოლოს და ბოლოს 

გავიდოდა და სწავლას იქიდან განაგრძობდნენ, სადაც ამ ოთხი კვირის წინ 

შეჩერდნენ. 



კურჰაუსის წინ უკვე ბარგით დატვირთული დროშკა იდგა, გათენდა წასვლის დღე. 

ჰანო უთენია გამოეთხოვა ზღვასა და პლაჟს, ახლა კი ოფიციანტებს ემშვიდობებოდა. 

ისინი მიმავალთაგან არყის ფულს იღებდნენ ჯილდოდ. ჰანო საკონცერტო ნიჟარას, 

ყვავილნარებსა და ზაფხულის სანეტარო ხანასაც გამოემშვიდობა, სასტუმროს 

მოსამსახურეებმა მიმავალთ უკანასკნელად დაუკრეს თავი და დროშკაც დაიძრა. 

ქალაქისკენ მიმავალი ხეივანი გაიარეს და სანაპირო ქუჩას გაუყვნენ. ჰანო ეკიპაჟის 

კუნჭულში მიყუჟულიყო და იდა იუნგმანის მხარს ზემოთ გზას გასცქეროდა. 

თმაგათეთრებული, მკვირცხლთვალებიანი, ძვალმსხვილი იდა ჰანოს პირისპირ, 

უკანა მერხზე იჯდა. ცა თეთრი ღრუბლების ფთილებით იყო დაფარული. ტრავეზე 

ქარი პატარ-პატარა ზვირთებს მოაგორებდა. დროდადრო ფანჯრის მინას წკაპუნით 

ეცემოდა წვიმის წვეთები, „სანაპირო ქუჩის“ ბოლოს თავიანთი სახლების წინ 

მეთევზეები ისხდნენ და ბადეებს კემსავდნენ. ფეხშიშველა ბავშვები გამორბოდნენ 

და ეკიპაჟს ცნობისმოყვარეობით აღსავსე მზერას აყოლებდნენ, ისინი ხომ აქ 

რჩებოდნენ. 

როცა ეკიპაჟმა უკანასკნელი სახლი ჩამოიტოვა, ჰანო წინ გადაიხარა. უნდოდა 

შუქურისთვის ერთხელ კიდევ შეევლო თვალი, შემდეგ სკამის საზურგეს მიესვენა და 

თვალები დახუჭა. 

- გაისად ისევ ჩამოვალთ, ჰანოჰენ, - გულითადი, ნუგეშისმომცემი ხმით უთხრა ჰანოს 

იდამ. 

ჰანოს მეტიც აღარ უნდოდა, ნიკაპი აუკანკალდა და გრძელ წამწამებზე ცრემლი 

დაეკიდა. 

ჰანოს სახე და ხელები მზით ჰქონდა გარუჯული, მაგრამ ზღვაზე დასვენების მიზანი 

აუხდენელი დარჩა, ბავშვი არც მომაგრებულა და არც ენერგია, ხალისი და ძალ-ღონე 

მომატებია. ეს სავალალო ჭეშმარიტება ჰანოსაც მშვენივრად ესმოდა. გული ამ ოთხი 

კვირის განმავლობაში ზღვის რუდუნებითა და მისგან მოგვრილი სიმშვიდით 

აღევსო, უფრო გაუნაზდა, გაუსათუთდა, სულიერადაც უფრო მგრძნობიარე და 

მეოცნებე გახდა. ჰანოს ახლა წინანდელზე ნაკლებად ძალუძდა ბატონი ტიტგეს სამთა 

წესის ახსნისთვის გაეძლო, ისტორიული თარიღებისა და გრამატიკული წესების 

ზუთხვაზე, სასოწარკვეთილების ჟამს ვითომ დაუდევრად მიგდებულ წიგნებზე 

ფიქრს თავიდან ვეღარ იცილებდა, გათენებისა და გაკვეთილების მოლოდინი, 

კატასტროფების, მასზე გადამტერებული ჰაგენშტრომებისა და მამის მოთხოვნების 

გახსენება ხომ სულიერად სცემდა და ანადგურებდა. 

დილის მოგზაურობამ ჰანო ნელ-ნელა გამოაცოცხლა. ირგვლივ ჩიტების ჟღურტული 

ისმოდა. კარეტა წყლით ავსებულ თხრილებს შორის მიდიოდა. ჰანო კაისა და მასთან 

შეხვედრაზე ფიქრობდა, ბატონი პფიული, მუსიკის გაკვეთილები, როიალი და 

ფისჰარმონიაც გაიხსენა. მერე ხვალ ხომ კვირა იყო! სკოლაში წასვლა მხოლოდ ზეგ 



უწევდა და ისე საშიშრად აღარ ესახებოდა. ღმერთო, მაღალყელიან ფეხსაცმელებში 

ჯერ კიდევ ხრაშუნებდა ქვიშა! მოხუც გრობლებენს უნდა შეეხვეწოს, 

ფეხსაცმელებიდან არასდროს არ გამოუყაროს ქვიშა. დაე, ისევ დაიწყოს პრიალა 

სერთუკიანებისა და ჰაგენშტრომების ხანა, ჰანოს თავის მოგონებებს მაინც ვერავინ 

წაართმევს. საღამოს დასადგურებულ სიჩუმეში პატარა ტალღები იდუმალად 

გარინდული შორეთიდან მოისწრაფოდნენ და ბასტიონს დგაფუნით ენარცხებოდნენ. 

როცა ყველა უბედურება ძველებურად ერთად დაატყდება თავს, ჰანო მაშინ ზღვასა 

და სანაპირო პარკს გაიხსენებს, ტალღების ხმაურის წამიერი მოგონებაც კი შვებას 

მოჰგვრის, ნუგეშსა სცემს და თავს დატეხილი ტანჯვა სულს ვეღარ აუმღვრევს 

ხოლმე. 

შემდეგ ბორანი გამოჩნდა, იზრაელსდორფის ხეივანი, იერუსალიმის მთა, 

ბურგფელდი და კარეტამ ქალაქის კარიბჭეს მიაღწია. მათგან ხელმარჯვნივ იმ ციხის 

გალავანი დალანდა, სადაც ბიძია ვაინშენკი იჯდა. კარეტა ბურგშტრასეზე გავიდა, 

კობერგი გაიარა, ბრაიტენშტრასე უკან ჩამოიტოვა და ფიშერგრუბეს ციცაბო 

დაღმართს ნელ-ნელა ჩაუყვა. მალე ფარნიანი, თეთრი კარიატიდებით შემკული 

სახლის წითელი ფასადიც გამოჩნდა. შუადღის მზით გამთბარი ქუჩიდან ქვით 

მოპირკეთებულ გრილ სადარბაზო შესასვლელში შევიდნენ თუ არა, კანტორიდან 

სენატორიც გამოვიდა და ცოლ-შვილს შეეგება. 

ჰანომ ბევრი ცრემლი დაღვარა ჩუმად, მაგრამ ნელ-ნელა მაინც შეეგუა იმ აზრს, რომ 

ზღვა უკან დარჩა. გული კვლავ შიშით უფანცქალებდა, ნაღველი კვლავ ერეოდა, 

მუდამ ჰაგენშტრომების თავდასხმის მოლოდინში იყო და ნუგეშად მხოლოდ კაი, 

ბატონი პფიული და მუსიკა დარჩენოდა. 

ბრაიტენშტრასელმა ქალბატონმა ბუდენბროკებმა და მამიდა კლოტილდემ ჰანოს 

ნახვისთანავე გამოჰკითხეს, არდადეგების შემდეგ სკოლა რა გემოსიაო. ისინი 

თვალებს ეშმაკურად ახამხამებდნენ, აქაოდა, ვიცით, რა ხასიათზეც იქნებიო და 

ბავშვებს უფროსებისთვის დამახასიათებელი უცნაური ქედმაღალი ტონით 

ელაპარაკებოდნენ, რადგან მათ ყველაფერი, რაც ბავშვებს ეხება, სახუმარო და 

ზერელე ჰგონიათ. ჰანოც იძულებული იყო მათი კითხვებისთვის გაეძლო. 

ქალაქში დაბრუნებიდან სამი თუ ოთხი დღის შემდეგ ფიშერგრუბეზე 

ბუდენბროკების მკურნალი ექიმი, დოქტორი ლანგჰალსი გამოცხადდა. უნდა 

შეემოწმებინა, ბავშვს კურორტი მოუხდა თუ არა. ექიმი ჯერ სენატორის მეუღლეს 

ეთათბირა, შემდეგ ჰანოს მოუხმეს და წელზევით გააშიშვლეს. დოქტორმა 

ლანგჰალსმა ბრძანა, ჰანოს status praesens[11] უნდა დავადგინოო და ჩვეულებისამებრ 

ხელის ფრჩხილებზე დაიხედა, შემდეგ ჰანოს უსუსური მუსკულატურა გაუსინჯა, 

მკერდის გარშემოწერილობა გაუზომა, გულს მოუსმინა, ორგანიზმის საერთო 

მდგომარეობა გამოიკითხა, ბოლოს გალეული მკლავიდან შპრიცით სისხლი აუღო და 



საანალიზოდ შინ წასაღებად გაიმზადა. ექიმი ჰანოს ჯანმრთელობით კვლავ 

უკმაყოფილო ჩანდა. 

- მზეზე კარგად გავრუჯულვართ, - დოქტორმა ლანგჰალსმა ჰანოს პატარა, შავად 

გაბანჯგვლული ხელი გადახვია, თან სენატორის მეუღლესა და იდა იუნგმანს ახედა, - 

მაგრამ სახე მაინც ჩამოგვტირის. 

- ზღვაზე დარდობს, - შენიშნა გერდა ბუდენბროკმა. 

- ჰოო... ასე გიყვარს ზღვა? - შეეკითხა ჰანოს დოქტორი ლანგჰალსი და მიბნედილი 

თვალები სახეში შეანათა. 

ჰანო აილეწა. რას ნიშნავდა ეს კითხვა, რომელზეც დოქტორი ლანგჰალსი, ალბათ, 

პასუხს მოელოდა? უგუნური, ფანტასტიკური იმედი ჩაესახა ჰანოს გულში, რომ 

ყველა სერთუკიანების ჯიბრზე ღვთისთვის შეუძლებელი არაფერი იყო. 

- დიახ, - აღმოხდა ჰანოს და გაფართოებული თვალები ექიმს მიაპყრო, მაგრამ 

დოქტორ ლანგჰალსს თავის შეკითხვაში განსაკუთრებული არაფერი უგულისხმია. 

- ზღვის აბაზანებისა და ჯანსაღი ჰაერის ზემოქმედება მერე უფრო იჩენს თავს... დიახ, 

მერე უფრო იჩენს თავს! - თქვა დოქტორმა ლანგჰალსმა, პატარა იოჰანს ხელი 

მხრებზე მოუთათუნა და ბავშვი განზე გასწია. მერე სენატორის მეუღლესა და 

იუნგმანს ისე მრავალმნიშვნელოვნად, კეთილად და გამამხნევებლად დაუქნია თავი, 

როგორც ეს გამოცდილ ექიმებს სჩვევიათ, რომელთა თვალებსა და ბაგეს 

ჭირისუფალნი მოწიწებით შესჩერებიან და თვალს არ აცილებენ ხოლმე. ამის შემდეგ 

დოქტორი ლანგჰალსი ფეხზე წამოდგა და კონსულტაციაც ამით დამთავრდა. 

ჰანომ ზღვასთან განშორებით მოგვრილი გულისტკივილის, ზღვაზე დარდით 

გაჩენილი ჭრილობის გამაყუჩებელი მალამო მამიდა ანტონიასთან პოვა. ჭრილობა 

ნელ-ნელა ხორცდებოდა, მაგრამ ყოველდღიურობასთან ოდნავი შეჯახების დროსაც 

კი პირს ისევ იხსნიდა და სისხლი სდიოდა. მამიდა ანტონია ტრავემიუნდეში 

გატარებული დღეების ამბავს აშკარა სიამოვნებით ისმენდა და ჰანოს სიყვარულითა 

და ნაღვლით აღსავსე მოგონებებს გულმხურვალედ ეკიდებოდა. 

- ჰო, ჰანო, - ეუბნებოდა მამიდა, - რაც მართალია, მართალია, ტრავემიუნდე 

ნამდვილად მშვენიერი ადგილია. სანამ სული მიდგას, იქ გატარებული ზაფხული 

ყოველთვის სიხარულით მომაგონდება. სულ ახალგაზრდა, თავქარიანი გოგო ვიყავი, 

იქ ერთ კეთილ ოჯახში რომ ვცხოვრობდი. ყველა ძალიან მიყვარდა და, ეტყობოდა, 

მათაც ასევე ვუყვარდი, იმიტომ, რომ მშვენიერი ანცი გოგო ვიყავი - ახლა დავბერდი 

და შემიძლია ჩემს თავზე ასე ვილაპარაკო - და თითქმის ყოველთვის მხიარულ 

გუნებაზე გახლდით. კარგი ხალხი იყო, გულმართალი, გულკეთილი და პირდაპირი, 

გარდა ამისა, ჭკვიანი, განათლებული და ხალისიანი, ასეთ ხალხს მერე აღარც 

შევხვედრივარ. ჰო, მათთან ურთიერთობა ჩემთვის განსაკუთრებით სასარგებლო 



იყო. იცი, რამდენი რამ ვისწავლე? იქ შეძენილი ცოდნა მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

გამომადგა, მაშინ რომ რაღაც ამბები არ მომხდარიყო... მოკლედ, ხომ იცი, როგორც 

ხდება ხოლმე ცხოვრებაში... მე სულელი კიდევ ბევრ რამეს ვისწავლიდი. იცი, რა 

ბრიყვი ვიყავი მაშინ? მედუზებიდან მინდოდა ჭრელ-ჭრელი ვარსკვლავები 

ამომეკრიფა. ცხვირსახოცში მთელ გროვას გამოვხვევდი, შინ მივიტანდი და აივანზე, 

მზის გულზე დავაწყობდი ფაქიზად, მეგონა, მედუზები დადნებიან და ვარსკვლავები 

დამრჩება-მეთქი. მერე რომ დავხედავდი, აივანზე დიდი სველი ლაქის მეტი არაფერი 

მხვდებოდა. ირგვლივ მხოლოდ წყალმცენარეების სუნი იდგა... 

 

 

მეოთხე თავი 

1873 წლის დამდეგს სენატმა შეიწყნარა ჰუგო ვაინშენკი და ყოფილი დირექტორი 

ვადაზე ნახევარი წლით ადრე გაათავისუფლეს ციხიდან. 

ფრაუ პერმანედერს გულზე ხელი რომ დაედო, ეს ამბავი დიდად არ გახარებია. ერჩია, 

ყველაფერი ძველებურად დარჩენილიყო. ფრაუ პერმანედერი მყუდროდ ცხოვრობდა 

ლინდენპლაცზე ქალიშვილსა და შვილიშვილთან ერთად, ფიშერგრუბეზე ხშირად 

დადიოდა სტუმრად და თავის პანსიონის მეგობართან, არმგარდ ფონ მაიბომთან, ფონ 

შილინგის ასულთანაც მეგობრობდა. არმგარდ ფონ მაიბომი ქმრის სიკვდილის 

შემდეგ ქალაქში ცხოვრობდა. ფრაუ პერმანედერმა კარგად იცოდა, თვითონ 

მშობლიური ქალაქის ჭიშკარს გადაღმა ერთ დღესაც რომ ვერ გაძლებდა. მწარედ 

აგონდებოდა მიუნხენი, კუჭიც რაც დრო გადიოდა, უფრო და უფრო აწუხებდა. 

მშვიდად ყოფნა ახლა გაცილებით ძვირად უღირდა. ამიტომ იყო, რომ იოტისოდენა 

სურვილიც არ გააჩნდა, სიბერის დღეს გაერთიანებული სამშობლოს რომელიმე დიდ 

ქალაქში გადასახლებულიყო, მით უმეტეს, საზღვარგარეთ გადახვეწაზე ხომ ფიქრიც 

კი უმძიმდა. 

- ჩემო საყვარელო შვილო, - უთხრა მან ერთხელ ქალიშვილს, - მეტისმეტად 

სერიოზული კითხვა უნდა დაგისვა. შენი ქმარი კვლავ მთელი სულით და გულით 

გიყვარს თუ არა? გიყვარს თუ არა ისე, რომ საითაც უნდა გადაიხვეწოს, შენი 

შვილიანად თან გაჰყვები? ხომ იცი, რომ, სამწუხაროდ, აქ არ ეცხოვრება? 

მაშინ ფრაუ ერიკა ვაინშენკი, გრიუნლიჰის ასული, ცხარე ცრემლით ატირდა. ვინ 

იცის, რას ნიშნავდა ეს ცრემლი. ქალიშვილმა ზუსტად ისევე მოიმიზეზა, 

ვალდებული ვარ ჩემს ქმარს თან გავყვეო, როგორც ოდესღაც მსგავს გარემოებაში 

ჩავარდნილმა ტონიმ უპასუხა მამამისს ჰამბურგის მახლობელ ვილაში. ასე რომ, 

შეიძლებოდა კაცს ცოლ-ქმრის მოსალოდნელ დაშორებაზე ეფიქრა. 



გათენდა დირექტორ ვაინშენკის შინ დაბრუნების დღე, ისეთივე პირქუში და 

ნაღვლიანი, როგორიც მისი დაპატიმრების დღე იყო. ფრაუ პერმანედერმა სიძე 

ციხიდან ლინდენპლაცზე დახურული კარეტით მოიყვანა. ჰუგო ვაინშენკი ბავშვსა 

და ცოლს დაბნეულად და უმწეოდ მიესალმა, შემდეგ მისთვის გამოყოფილ ოთახში 

შეიკეტა. გაჭაღარავებული, სულიერად განადგურებული კაცი დილიდან საღამომდე 

სიგარას ეწეოდა, ქუჩაში გამოსვლას ვერ ბედავდა და თავისიანებთან სადილობასაც 

კი ერიდებოდა. 

ციხეში გატარებულ წლებს მისი ჯანმრთელობა არ შეურყევია, ჰუგო ვაინშენკი 

რკინასავით მაგარი კაცი იყო, მაგრამ ციხეს მასზე სულიერად ღრმა კვალი დაეჩნია. 

კაცს შეაძრწუნებდა ჰუგო ვაინშენკის დანახვა. ვაინშენკს არაფერი დაუშავებია ისეთი, 

რასაც მისი კოლეგები დამშვიდებული სინდისით ყოველდღე არ სჩადიოდნენ, და 

ისიც, რომ არ ჩავარდნილიყო, თავაწეული, სახენათელი გაჰყვებოდა ცხოვრების გზას. 

ახლა კი მოქალაქეობრივ დაცემას, გამოტანილ განაჩენს და ციხეში გატარებულ სამ 

წელიწადს იგი მორალურად სავსებით გაენადგურებინა. სასამართლოს წინაშე 

დირექტორი გულწრფელად იფიცებოდა, დამნაშავე არა ვარო, საქმეში ჩახედული 

ხალხიც ეთანხმებოდა, რომ სადაზღვევო საზოგადოებისა და საკუთარი ჯიბის 

სასარგებლოდ გაკეთებული თამამი მანევრი საქმიან სამყაროში მხოლოდ და 

მხოლოდ usance-დ ითვლებოდა, იმ ვაჟბატონ იურისტებს კი, მისი აზრით, ასეთი 

საქმეებისა არაფერი გაეგებოდათ, ისინი სულ სხვა ცნებებითა და შეხედულებებით 

აზროვნებდნენ და ამიტომ დასდეს მას ყალთაბანდობაში ბრალი. მაგრამ, როცა მათ 

მიერ წამოყენებულ ბრალდებას სახელმწიფო ძალაუფლებაც ამოუდგა მხარში, ჰუგო 

ვაინშენკს ისე შეერყა საკუთარი თავისადმი რწმენა, რომ ადამიანებს თვალს ვეღარ 

უსწორებდა. მისი ტაატით სიარული, მიხრა-მოხრა, დამუშტული ხელების ქნევა და 

თვალების ბრიალი, მისი სითამამე, მდაბიურობითა და გაუნათლებლობით 

გამოწვეული შეკითხვებითა და ანეკდოტებით თავმომწონეობა სადღაც უკვალოდ 

გამქრალიყო. ყველა ეს თვისება ჰუგო ვაინშენკს ისე დაჰკარგოდა, რომ ოჯახის 

წევრებს მისი სიძაბუნე, სიმხდალე და დაგლახაკება ძრწოლას ჰგვრიდა. 

ჰუგო ვაინშენკს რვა თუ ათი დღის განმავლობაში სიგარის მოწევის მეტი არაფერი 

გაუკეთებია, შემდეგ გაზეთების კითხვა და წერილების წერა დაიწყო. რამდენიმე ხანი 

ასეთ საქმიანობაში გაატარა, შემდეგ ოჯახის წევრებს მიკიბულ-მოკიბულად უთხრა, 

ლონდონში რაღაც ადგილი გამომიჩნდა, ჯერჯერობით მარტო გავემგზავრები, 

ყველაფერს მოვაწესრიგებ და ცოლ-შვილს მერე გამოვიწვევო. 

ჰუგო ვაინშენკი სადგურზე დახურული კარეტით წავიდა ერიკასთან ერთად და ისე 

გაემგზავრა, სხვა ნათესავებს ერთხელაც არ დანახვებია. 

რამდენიმე დღის შემდეგ ჰუგო ვაინშენკისგან ჯერ კიდევ ჰამბურგიდან მოვიდა 

მეუღლის სახელზე გამოგზავნილი წერილი. წერილში ჰუგო ვაინშენკი თავის 

გადაწყვეტილებას იტყობინებოდა: არავითარ შემთხვევაში არ დაგიბრუნდებით და 



არც ჩემს ამბავს შეგატყობინებთ, სანამ წელგამართულ ცხოვრებას ვერ 

შემოგთავაზებთო. ეს იყო ჰუგო ვაინშენკის უკანასკნელი ბარათი. მას შემდეგ 

დირექტორის ასავალ-დასავალი კაციშვილს აღარ გაუგია, თუმცა მოგვიანებით 

ამგვარ საქმეებში გამოცდილი ფრაუ პერმანედერი ჩვეული ენერგიით შეუდგა სიძის 

ძებნას. როგორც თვითონ დიდის ამბით აცხადებდა, ამას მხოლოდ ერთი მიზნით 

აკეთებდა: უნდოდა ცოლ-შვილის ასე ვერაგულად მიტოვებისთვის განქორწინების 

საქმე აღეძრა ვაინშენკის წინააღმდეგ, მაგრამ ამაოდ, ჰუგო ვაინშენკის კვალს ვეღარ 

მიაგნეს და ერიკა ვაინშენკი პატარა ელიზაბეტთან ერთად დედასთან, 

ლინდენპლაცზე მდებარე ნათელ ბინაში დარჩა საცხოვრებლად. 

 

 

მეხუთე თავი 

ის ქორწინება, საიდანაც პატარა იოჰანი წარმოიშვა, ქალაქში აქამდე ჰქონდათ 

სალაპარაკოდ და ამ ამბავს მომხიბლაობა არასოდეს დაუკარგავს. ნამდვილად 

ახასიათებდა ორივე ცოლ-ქმარს რაღაც ექსტრავაგანტური და იდუმალი და ეს 

ქორწინებაც, ბუნებრივია, რაღაც უჩვეულოს, რაღაც დამაფიქრებელს შეიცავდა. ცოლ-

ქმრის გარეგნულ ურთიერთობას ყველა ხედავდა, მათ ცხოვრებაში უფრო ღრმად 

ჩახედვა კი ძნელი, მაგრამ, სამაგიეროდ, საინტერესო ამოცანა იყო. სასტუმრო და 

საძინებელ ოთახებში, კლუბებსა და კაზინოებში, ბირჟაზეც კი ხალხი გერდასა და 

თომას ბუდენბროკზე მით უფრო ბევრს ლაპარაკობდა, რაც უფრო ნაკლები იცოდნენ 

მათზე. 

როგორ იპოვა ამ ორმა ადამიანმა ერთმანეთი და როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ 

ერთმანეთთან? ქალაქში კარგად ახსოვდათ, ამ თვრამეტი წლის წინ, ოცდაათი წლის 

თომას ბუდენბროკმა როგორი სიმტკიცე გამოიჩინა. „ეს და სხვა არავინო“, - ეს მისი 

სიტყვები გახლდათ, ალბათ, გერდასაც ასევე დაემართა, თორემ ოცდაშვიდ წლამდე 

ისე მიაღწია, რომ ამსტერდამში ყველას ცივი უარით ისტუმრებდა, თომას 

ბუდენბროკს კი უყოყმანოდ გამოჰყვა ცოლად. მაშ, სიყვარულით 

დაქორწინებულანო, გულში ფიქრობდა ხალხი. ძალიან უჭირდათ, მაგრამ მეტი რა 

გზა ჰქონდათ, უნდა ეღიარებინათ, რომ გერდას სამასი ათასი მარკა ამ ქორწინებაში 

მხოლოდ მეორეხარისხოვან როლს თამაშობდა. თუმცა ის გრძნობა, რასაც სიყვარულს 

ეძახიან, ამ ორ შორის პირველ ხანებშიც კი ნაკლებად შეიმჩნეოდა - მათ 

ურთიერთობაში თავიდანვე მხოლოდ თავაზიანობა და მეუღლეთა შორის ესოდენ 

იშვიათი, კორექტული ურთიერთპატივისცემა იგრძნობოდა. ეს თავაზიანობა და 

პატივისცემა ყველას გასაოცრად შინაგანი გათიშვისა და უცხოობის ბრალი კი არ იყო, 

ერთმანეთისადმი მეტისმეტად თავისებური, უსიტყვო, ღრმა ნდობისა, ერთმანეთის 

ბუნების ცოდნის, ხათრისა და ყურადღების ნაყოფი ჩანდა. ამ ურთიერთობაზე წლებს 



იოტისოდენადაც არ უმოქმედია. მხოლოდ ეს იყო, მათ შორის უმნიშვნელო 

ასაკობრივმა სხვაობამ ამ ბოლო დროს ერთბაშად იჩინა თავი. 

ცოლ-ქმრის მნახველს მაშინვე ერთი რამ ეცემოდა თვალში: ქმარი უკვე მობერებული, 

სიმსუქნეშეპარული კაცი იყო, გვერდში კი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ცოლი ედგა. 

ყველა ფიქრობდა, რომ თომას ბუდენბროკი ამ მოკლე ხანში საგრძნობლად მოტყდა. 

დიახ, ეს სიტყვა მისთვის ზედგამოჭრილი გახლდათ, თუმცა სენატორი მუდამ 

ცდილობდა, ასაკი, ცოტა არ იყოს, სასაცილო მედიდურობით დაეფარა. გერდა კი ამ 

თვრამეტ წელიწადში თითქმის არ შეცვლილა, თითქოს საკუთარი არსებიდან 

მობერილი ნერვიული სიცივე ამ ქალს უცვლელად ინახავდა. მის სპილენძისფერ 

თმას ფერი არ გახუნებია, მშვენიერ, თეთრ სახეს ნაკვთების პროპორციულობა არ 

დაუკარგავს, კენარ ტანს ძველებური მედიდურობა არ დაჰკლებია. ოდნავ პატარ-

პატარა, ახლო-ახლოს განლაგებული მუქი წაბლისფერი თვალების კილოებთან 

მოლურჯო ჩრდილებიც ძველებურად აჩნდა. ძნელი სანდო იყო ეს თვალები. ისინი 

უცნაურად იყურებოდნენ, კაცი ვერ გაიგებდა, ამ თვალებში რა იმალებოდა. ეს ცივი, 

თავშეკავებული, გულჩათხრობილი და მიუკარებელი ქალი, რომელიც სითბოს 

ნიშანწყალს მხოლოდ მუსიკისთვის ინახავდა, გაურკვეველ ეჭვს იწვევდა. ხალხი 

თავის ოდნავ მოძველებულ სიბრძნეს იშველიებდა და ცდილობდა ეს სიბრძნე 

სენატორ ბუდენბროკის მეუღლის წინააღმდეგ მიემართა. იმ მდინარის გეშინოდეს, 

რომელიც არ ხმაურობსო, - ირწმუნებოდნენ ისინი. ბევრს კლავდა სურვილი, მათი 

ამბავი როგორმე გაეგო და მეტი სცოდნოდა. მათი გულუბრყვილო ფანტაზია ერთ 

ვარაუდამდე მივიდა: არ შეიძლება მშვენიერი გერდა თავის სიბერეში შესულ ქმარს 

არ ღალატობდესო. 

ისინი გაფაციცებულნი იყვნენ და დიდხანს არ გაუვლია, რომ ერთხმად დაასკვნეს: 

გერდა ბუდენბროკი ბატონ ლეიტენანტ ფონ თროტასთან ურთიერთობაში, რბილად 

რომ ვთქვათ, თავს ცოტა ზედმეტ თავისუფლებას აძლევსო. 

რენე მარია ფონ თროტა, წარმოშობით რაინელი, ქალაქში დაბანაკებულ ერთ-ერთ 

ფეხოსან ბატალიონში მსახურობდა. თეთრ შუბლზე გადავარცხნილ, გვერდზე 

გაყოფილ ხშირ, ხვეულ შავ თმას მუნდირის წითელი საყელო ძალიან შვენოდა. 

თუმცა წარმოსადეგი ვაჟკაცი იყო, მთელ მის გარეგნობას, მიხრა-მოხრას, ლაპარაკისა 

და დუმილის მანერას მხედრული იერის ნიშანწყალიც კი არ ეცხო. ლეიტენანტს 

უყვარდა ნახევრად გახსნილი მუნდირის ღილებს შორის ხელის შეცურება, ხოლო თუ 

იჯდა, ლოყა ხშირად ხელისგულზე ჰქონდა დაყრდნობილი. მისალმების დროსაც არ 

იჯგიმებოდა მხედრულ ყაიდაზე, ქუსლებს ერთმანეთზე არასოდეს მიარტყამდა და 

სამხედრო მუნდირიც დაკუნთულ სხეულზე სამოქალაქო კოსტიუმივით უდიერად 

და გუნებიერად ჰქონდა მორგებული. ბიჭურად შეკრეჭილი, ტუჩის კუთხეებამდე 

მისული ვიწრო ულვაშებიც ისე ეყენა, რომ მისი ბოლოების აპრეხა შეუძლებელი იყო. 

ეს ულვაშები, თავის მხრივ, კიდევ უფრო ნაკლებად ამსგავსებდა მეომარს. ყველაზე 

საოცარი ლეიტენანტს თვალები ჰქონდა: ფართო, არაჩვეულებრივად მბრწყინავი, 



შავი თვალები სიშავისგან უძირო, ანთებულ ორმოებს მიუგავდა. ფონ თროტა 

საგნებსა და ადამიანებს მეოცნებე, სერიოზული და მოციმციმე თვალებით 

შეჰყურებდა. 

ეჭვი არ იყო, ლეიტენანტს სამხედრო საქმის სიყვარული ნაკლებად ამოძრავებდა. 

არმიაში, ალბათ, თავისდა უნებურად შესულიყო. ამით თუ აიხსნებოდა, რომ ჯან-

ღონით აღსავსე კაცი სამსახურში თავს ვერაფრით იჩენდა და ამხანაგებშიც 

სიყვარულით ვერ სარგებლობდა. მისი ამხანაგების ინტერესები და მისწრაფებანი - 

ძლევამოსილი ლაშქრობიდან ახლახან დაბრუნებული ახალგაზრდა ოფიცრების 

ინტერესები და მისწრაფებანი - ლეიტენანტისთვის უცხო ხილი იყო. ამხანაგებში 

უხასიათო, ექსტრავაგანტური და თავკერძა კაცის სახელი ჰქონდა გავარდნილი. 

მუდამ მარტოდმარტო დასეირნობდა, არც ცხენები უყვარდა და არც ნადირობა, არც 

ბანქოს თამაშობდა და არც ქალებს ეტანებოდა, მთელი გულისყური მუსიკისკენ 

ჰქონდა მიმართული. თვითონ რამდენიმე ინსტრუმენტზე უკრავდა, მის ანთებულ 

თვალებს და არამხედრულ, ერთსა და იმავე დროს უდიერად და არტისტულად 

მოსხლეტილ ფიგურას ყველა ოპერასა და კონცერტზე დაინახავდით, კლუბსა და 

კაზინოს კი ლეიტენანტი სათოფეზე არ ეკარებოდა. 

ავად თუ კარგად, ფონ თროტამ ვიზიტებით მოიარა წარჩინებული ოჯახები, მაგრამ 

შემდეგ ყველა მიპატიჟებაზე უარს ამბობდა და ძირითადად მხოლოდ 

ბუდენბროკებთან დადიოდა. ხშირად, ხალხის და თვით სენატორის აზრითაც, 

მეტისმეტად ხშირად დადიოდა. 

არავინ იცოდა, თომას ბუდენბროკის გულში რა ხდებოდა და ეს არც არავის უნდა 

სცოდნოდა. სწორედ მთელი ქვეყნისგან თავისი ურვისა და სიმძიმილის დაფარვა იყო 

ასე საშინლად ძნელი. ხალხის თვალში თომას ბუდენბროკი თანდათან სასაცილო 

ხდებოდა, მაგრამ მათ ოდნავ მაინც რომ ეგრძნოთ, როგორ ძრწოდა შიშით სენატორი, 

სასაცილო არ გავხდეო, ალბათ, გული მოულბებოდათ და მის მასხრად აგდებაზე 

ფიქრსაც კი უკუაგდებდნენ. ხალხმა არც ის იცოდა, რომ მოახლოებული საშიშროება 

თომას ბუდენბროკმა გაცილებით ადრე იგრძნო, მანამდე, ვიდრე ვინმეს ეს აზრი 

თავში მოუვიდოდა. მისი კუდაბზიკობაც, მრავალგზის მასხრად აგდებული მისი 

„კუდაბზიკობაც“, უფრო ამ სიმძიმილის ნაყოფი იყო. თომას ბუდენბროკმა პირველმა 

შენიშნა ეჭვით გაფაციცებული თვალით, რომ მასა და გერდას შორის გარეგნული 

სხვაობა თანდათან ხელშესახები ხდებოდა. გერდასთვის წლებს თითქოს ვერაფერი 

დაეკლო, თვითონ კი მოხუცივით გამოიყურებოდა. ახლა, როცა მის სახლში ბატონი 

ფონ თროტა გამოჩნდა, თომას ბუდენბროკი იძულებული გახდა, თავისი დარდი 

შემორჩენილი სულიერი ძალით დაეთრგუნა და დაეფარა, რომ მარტო ნაღვლის 

გამომჟღავნებითაც კი თავისი სახელი საყოველთაო დაცინვის საგნად არ გაეხადა. 

თავისთავად გასაგებია, გერდა ბუდენბროკი და ახალგაზრდა ახირებული ოფიცერი 

ერთმანეთს მუსიკის მეშვეობით დაუახლოვდნენ. ბატონი ფონ თროტა ჩინებულად 



უკრავდა ფორტეპიანოზე, ვიოლინოზე, ალტზე, ვიოლონჩელსა და ფლეიტაზე. 

სენატორი ფონ თროტას მოსალოდნელ ვიზიტს წინასწარ იგებდა, როცა ზურგზე 

ვიოლონჩელის ბუდემოკიდებულ დენშჩიკს დაინახავდა ხოლმე; დენშჩიკი მარდად 

ჩაუვლიდა მისი კაბინეტის მწვანე თეჯირებს და სადარბაზო შესასვლელში 

გაუჩინარდებოდა. თომას ბუდენბროკი გაუნძრევლად იჯდა საწერ მაგიდასთან და 

მანამდე იცდიდა, სანამ სახლში გერდას მეგობარიც არ შემოვიდოდა და მის თავს 

ზემოთ, სალონში, ჰანგები არ დაირხეოდა. ჰანგები მღეროდნენ, მოთქვამდნენ და 

ზეადამიანური აღტყინებით, დაკრუნჩხული, ხან სალოცავად აპყრობილი ხელებით 

მიილტვოდნენ ზეცისკენ, გიჟური, ზეაწეული ექსტაზის მიღწევის შემდეგ კი 

სუსტდებოდნენ და უკუნეთსა და სიჩუმეში ქვითინით იკარგებოდნენ. დაე, ედინათ 

ამ ჰანგებს, ეხმაურათ, ეტირათ და ეკისკისათ, აქაფებულები ერთმანეთს 

შემოჭდობოდნენ და ზებუნებრივი ხმები გამოეცათ, როგორც ნებავდათ, ისე 

მოქცეულიყვნენ, მხოლოდ ნუ მიყუჩდებოდნენ! ყველაზე საშინელი, ყველაზე 

მტანჯველი მაინც სიჩუმე იყო, მათ შემდეგ ჩამოვარდნილი სიჩუმე, რომელიც იქ, 

ზევით, სალონში ხანგრძლივად ისადგურებდა. ეს სიჩუმე მეტისმეტად ღრმა და 

უსიცოცხლო იყო და ძრწოლას იწვევდა. იატაკს ერთი ნაბიჯის ხმა არ არყევდა, 

სკამსაც კი არავინ გაახმაურებდა, ბიწიერი, მუხანათური, უტყვი, მეტისმეტად უტყვი 

სიჩუმე იყო ჩამოვარდნილი. მაშინ თომას ბუდენბროკი იჯდა და ტანში ისეთი შიშის 

ჟრუანტელი უვლიდა, რომ ხანდახან წყნარი კვნესა აღმოხდებოდა ხოლმე. 

რა აშინებდა თომას ბუდენბროკს? ისევ დაინახა ხალხმა მის სახლში შესული ბატონი 

ფონ თროტა და თომას ბუდენბროკს შეეძლო ეს სურათი გარეშეს თვალით 

წარმოედგინა. თვითონ, სიბერეში შესული, გამოუსადეგარი, უჟმური კაცი, ქვევით, 

კანტორაში ზის ფანჯარასთან, ამ დროს კი მისი ლამაზი ცოლი თავის 

თაყვანისმცემელთან მუსიკით ერთობა და არა მარტო მუსიკით... დიახ, ასე 

წარმოუდგენია ხალხს და თომას ბუდენბროკმა ეს იცოდა. ისიც იცოდა, რომ ბატონ 

ფონ თროტას თაყვანისმცემლის სახელი ნაკლებად შეეფერებოდა. აჰ, თითქმის 

ბედნიერი იქნებოდა, მისი ამ სახელით მონათვლა რომ შესძლებოდა, მაშინ ფონ 

თროტას თავქარიან, რეგვენ, უბრალოდ ბიჭბუჭად ჩათვლიდა და ზიზღით 

მოეკიდებოდა, ისეთ ყმაწვილად ჩათვლიდა, რომელიც მუსიკით ყოყლოჩინობს და 

ქალების გულსაც ამით იპყრობს. თომას ბუდენბროკი არაფერს დაიშურებდა, რომ 

ფონ თროტა სწორედ ასეთ კაცად მოენათლა. მხოლოდ და მხოლოდ ამისთვის 

უხმობდა თავის მამა-პაპის ინსტინქტს! ცდილობდა, დარდიმანდულ, ზერელე და 

საქმეში გულარძნილ სამხედრო კასტის წარმომადგენელს შრომისმოყვარე და 

ხელმომჭირნე ვაჭრის უნდობლობით მოჰკიდებოდა. ამიტომ იხსენიებდა ირონიით 

თავის გულშიაც და ხმამაღლაც ბატონ ფონ თროტას ლეიტენანტად. თუმცა 

ზედმიწევნით კარგად გრძნობდა, რომ ეს სახელი ამ ახალგაზრდა კაცის ბუნების 

გამოსახატავად ყველაზე შეუფერებელი გახლდათ. 

რა აშინებდა თომას ბუდენბროკს? არაფერი... არაფერი ხელშესახები. აჰ, ნეტავ რაიმე 

ხელშესახების, მარტივისა და უხეშის წინააღმდეგ სჭირდებოდეს ამხედრება! ამიტომ 



შურდა იმათი, ვისაც თავისი უბედურება ნათლადა აქვს წარმოდგენილი. თვითონ 

უძრავად იჯდა, თავი ხელებზე დაეყრდნო, ტანჯვით გულგათანგული სმენად იყო 

გადაქცეული და მშვენივრად გრძნობდა, რომ სიტყვები: „ღალატი“ და „ოჯახის 

დანგრევა“ მეტისმეტად უძლური იყო იმ ხმიერი და სამარისებურად ჩუმი ამბის 

გამოსახატავად, რაც იქ, ზევით ხდებოდა. 

ზოგჯერ, როცა გარეთ რუხ ფრონტონებს ან გამვლელებს შეავლებდა თვალს, ან 

მზერას საიუბილეო საჩუქარზე, მამა-პაპის პორტრეტებზე შეაჩერებდა და თავისი 

ოჯახის ისტორიას მოიგონებდა, თომას ბუდენბროკი თავის თავს ეუბნებოდა, 

აღსასრული დამდგარია და ჩემს ოჯახს ეს თავის მოჭრაღა აკლდაო. დიახ, ესღა 

აკლდა, თვითონაც მასხრად ასაგდები გამხდარიყო და მისი სახელი, მისი ოჯახი 

ხალხის სალაპარაკოდ გაეხადა. მის თავზე დატეხილი უბედურებანი სწორედ ასე 

უნდა დაგვირგვინებულიყო. საოცარია, მაგრამ ეს ფიქრი თითქმის შვებასაც კი 

ჰგვრიდა. მის თავზემოთ გამართულ მისტერიულ სკანდალზე, იმ სამარცხვინო 

გამოცანაზე თავის ტეხასთან შედარებით ეს აზრი მარტივი, გასაგები და ჯანსაღი 

ეჩვენებოდა. ამ აზრს, ყოველ შემთხვევაში, ფიქრითა და ენით გამოთქვამდი მაინც. 

თომასს მეტის გაძლება აღარ შეეძლო, სავარძელს უკან გასწევდა, კანტორიდან 

გამოვიდოდა და ზევით ადიოდა ხოლმე, მაგრამ საით უნდა წასულიყო? ვითომ 

სალონში შესვლა ჯობდა? ჯობდა ფონ თროტას ძალდაუტანებლად, მაგრამ ოდნავ 

ქედმაღლურად მისალმებოდა, ვახშამზე მოეპატიჟებინა და უკვე მერამდენედ, მისი 

უარი მოესმინა? არც ის იყო ადვილი ასატანი, რომ ლეიტენანტი მას აშკარად 

გაურბოდა და ოფიციალურ მოპატიჟებაზე თითქმის ყოველთვის უარს ეუბნებოდა. 

ფონ თროტას ერჩია, სენატორის მეუღლესთან თავისუფალი, პირადი ურთიერთობა 

გაეგრძელებინა. 

იქნებ დაეცადა თომას ბუდენბროკს? ლეიტენანტის წასვლამდე თამბაქოს მოსაწევ 

ოთახში, ან სადმე დაეცადა, მერე გერდასთან შესულიყო და მოლაპარაკებოდა? 

მაგრამ გერდას რომ კაცი სიტყვას ვერ დააცდენინებს, სალაპარაკოდ რომ ვერ 

გამოიწვევს? ანდა რა ჰქონდა სალაპარაკო? მათი კავშირი ხომ ურთიერთგაგებაზე, 

ხათრსა და დუმილზე იყო დაფუძნებული. განა ღირს, მის თვალშიაც სასაცილო 

გახდეს? ეჭვიანი ქმრის როლის თამაში ხალხისთვის სალაპარაკო საბაბის მიცემას, 

თავის მოჭრას, სკანდალის გახმაურებას ნიშნავდა... ეჭვიანობდა კი თომას 

ბუდენბროკი? ვისზე? რაზე? აჰ, იოტისოდენადაც არა! ეჭვიანობა ისეთი ძლიერი 

გრძნობაა, ისე იცის კაცის შეპყრობა და გაშმაგება, რომ მცდარ, იქნებ გიჟურ, მაგრამ 

შვების მომგვრელ საქციელს ჩაადენინებს. არა, თომას ბუდენბროკს მხოლოდ ცოტა 

ეშინოდა, მთელი თავისი უბედურების წინაშე მხოლოდ უილაჯო შიშს გრძნობდა. 

ავიდოდა თავის გარდერობში, შუბლს ოდეკოლონით გაიგრილებდა და კვლავ მეორე 

სართულს მიაშურებდა: გადაწყვეტილი ჰქონდა, რადაც უნდა დასჯდომოდა, 

დაერღვია სალონში ჩამოვარდნილი სიჩუმე. მაგრამ თეთრი კარის მოოქრულ შავ 



სახელურს ხელს ჩაავლებდა თუ არა, მუსიკა კვლავ ქარიშხალივით აიწყვეტდა და 

ისიც უკან იხევდა, საჯალაბო კიბით ძირს ჩამოვიდოდა, ქვით მოპირკეთებული 

ტალანით ბაღამდე მივიდოდა და კვლავ უკან ბრუნდებოდა. დათვის ფიტულთან და 

სადარბაზო კიბის მოსახვევში დადგმულ ოქროს თევზებიან აკვარიუმთან 

აფუსფუსდებოდა, წრიალებდა, ადგილს ვერ პოულობდა, სმენად გადაქცეულს 

სირცხვილი და ნაღველი სწვავდა, გაუმჟღავნებელი და საჯაროდ ქცეული სკანდალის 

შიში ერთნაირად თრგუნავდა და ბოლოს უღებდა. 

ერთხელ, ასეთ წუთებში, როცა თომას ბუდენბროკი მესამე სართულის გალერეაზე 

მიყრდნობილი იდგა და კიბეს მდუმარედ ჩასცქეროდა, პატარა იოჰანი თავისი 

ოთახიდან გამოვიდა, „აივნის“ საფეხურები ჩამოიარა და გეზი იდა იუნგმანის 

ოთახისკენ აიღო. ჰანო რაღაც წიგნს კედელზე მოახახუნებდა და ის იყო 

თვალდახრილს მამისთვის წყნარი სალმით უნდა აევლო გვერდი, რომ სენატორი 

გამოელაპარაკა: 

- რას აკეთებ, ჰანო? 

- ვმეცადინეობ, მამა. იდასთან მივდივარ, გაკვეთილი უნდა წავუკითხო. 

- როგორაა საქმეები? რა გაქვს მოცემული? 

ჰანომ ჩვეულებისამებრ დახარა წამწამები, ნერწყვი გადაყლაპა, აშკარად დაიძაბა, 

უნდოდა პასუხი სწორი, ნათელი და თამამი გამოსვლოდა და სხაპასხუპით მიუგო: 

- მოცემული მაქვს ნაწყვეტი ნეპოს მატიანედან, სუფთად უნდა გადავწეროთ 

სააღრიცხვო ფორმულარი, ფრანგული გრამატიკა, ჩრდილოეთ ამერიკის 

მდინარეები... გერმანული თხზულების გასწორება... 

ჰანო გაჩუმდა. თავბედს იწყევლიდა, რომ ბოლოს „და“ არ ჩაურთო და ხმასაც არ 

დაუწია. ჩამოსათვლელი აღარაფერი ჰქონდა, პასუხი კი მაინც არეულ-დარეული და 

დაუმთავრებელი გამოუვიდა. 

- მეტი არაფერი, - რაც შეეძლო მტკიცედ დასძინა მან, ისე, რომ თავი არ აუწევია. 

მაგრამ მამას თითქოს არც შეუმჩნევია ეს. სენატორს ჰანოს თავისუფალი ხელი 

ხელებში მოემწყვდია და ბავშვის სუსტ მაჯაზე თითებს ანგარიშმიუცემლად 

ათამაშებდა. აშკარად ეტყობოდა, შვილის პასუხი არც გაუგონია. 

უცებ ჰანოს ისეთი სიტყვები მოესმა, რასაც წეღანდელ საუბართან არავითარი 

კავშირი არ ჰქონდა, მამის ჩუმი, შიშნარევი, თითქმის მავედრებელი ხმა გაიგონა. 

ასეთი ხმა ჰანოს მამისგან ჯერ არ მოესმინა. 

- აი, ლეიტენანტი უკვე ორი საათია დედასთანაა... ჰანო... - თქვა სენატორმა. 



ამ ხმის გაგონებაზე პატარა იოჰანმა ფართოდ გაახილა მოოქროსფრო წაბლისფერი 

თვალები და მამას სახეში ნათელი და სიყვარულით აღსავსე მზერა შეაგება, მამის 

ჩაწითლებულ ქუთუთოებს, მის უფერულ წარბებს, გადატეტკილ, ოდნავ შეშუპებულ 

ლოყებს, რომლებსაც უფრო მკაფიოდ აჩნდა გრძელი, ბოლოებაპრეხილი ულვაშები, 

სიყვარულით შეავლო თვალი. უფალმა უწყის, ბავშვი რას მიხვდა, მაგრამ ერთი რამ 

კი უეჭველი იყო და ეს ორივემ იგრძნო: იმ წუთებში, როცა მათი თვალები ერთმანეთს 

შეხვდა, მამასა და შვილს შორის უკვალოდ გაქრა უცხოობა, სიცივე, ყოველგვარი 

ძალდატანება და გაუგებრობა. ამიერიდან თომას ბუდენბროკს შეეძლო ყველგან, 

სადაც კი ენერგია, შრომისმოყვარეობა და მხნეობა კი არა, არამედ შიში და ტანჯვა იყო 

გასაზიარებელი, შვილის ერთგულებისა და სიყვარულის იმედი ჰქონოდა. 

თომას ბუდენბროკი ცდილობდა გულისხმას არ აჰყოლოდა და ეს გრძნობა არ 

შეემჩნია. ჰანოს იმ ხანებში უფრო მკაცრად ამზადებდა მომავალი საქმიანი 

ცხოვრებისთვის, ვიდრე ოდესმე, ამოწმებდა მის სულიერ ძალას, აიძულებდა თავისი 

მომავალი სპეციალობისადმი ხალისი გამოემჟღავნებინა და სიბრაზისგან გონი 

ეკარგებოდა, როცა შვილს წინააღმდეგობას ან გულგრილობას შეამჩნევდა. საქმე ის 

იყო, რომ თომას ბუდენბროკს, ორმოცდარვა წლის კაცს, თავისი დღეები 

დათვლილად მიაჩნდა და მოახლოებული სიკვდილის წინ თადარიგს იჭერდა. 

სენატორს ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. უმადობა, უძილობა, თავბრუსხვევა და 

ჩვეული შემცივნება ხშირად აიძულებდა დოქტორ ლანგჰალსისთვის მიემართა, 

მაგრამ ექიმის დანიშნულ რეჟიმსაც ვერ ასრულებდა. ამისთვის წლების 

განმავლობაში მომქანცველი უმოქმედობისგან დადამბლავებული ნებისყოფა აღარ 

ჰყოფნიდა. ახლა დილაობით გვიანობამდე ეძინა ხოლმე, თუმცა ყოველ საღამოს 

საკუთარ თავზე გაბრაზებული იფიცებოდა, დილას ადრე ავდგები და ექიმის 

რჩევისამებრ ჩაის დალევამდე ფეხით ვისეირნებო. სინამდვილეში ეს რჩევა ერთი-

ორჯერ თუ შეასრულა. ნებისყოფის მუდმივი, უშედეგო დაძაბვა, მუდმივი 

დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა საკუთარი თავისადმი პატივისცემას უკარგავდა და 

ამ გრძნობას სასოწარკვეთილებამდე მიჰყავდა. სიყმაწვილიდანვე მიჩვეულ მაგარ 

რუსულ პაპიროსებს ვერაფრით ელეოდა და ახლაც უამრავს ეწეოდა. ამპარტავნულად 

ცხვირაბზუებულ დოქტორ ლანგჰალსს კი მოურიდებლად ეუბნებოდა: 

- ხომ ხედავთ, ექიმო, ჩემთვის პაპიროსის აკრძალვა თქვენი მოვალეობაა და უნდა 

მოგახსენოთ, ძალიან იოლი და სასიამოვნო მოვალეობაც გახლავთ, მაგრამ თქვენს 

ბრძანებას დავემორჩილები თუ არა, ეს ჩემი საქმეა! თქვენ თვალყურის დევნებაღა 

დაგრჩენიათ... არა, ჩემს ჯანმრთელობაზე ორივემ ერთად კი უნდა ვიზრუნოთ, 

მაგრამ როლები უსამართლოდ რომ არის განაწილებული?! მე გაცილებით დიდი 

ჯაფა მადგება. ნუ გეცინებათ!.. მე არ ვხუმრობ... იცით, რა ძნელია მარტოობა? მე 

უნდა მოვწიო. თქვენც ხომ არ ინებებთ? - ეუბნებოდა იგი დოქტორ ლანგჰალსს და 

ტულაში გამოჭედილ სათუთუნეს აწვდიდა. 



თომას ბუდენბროკს დღითი დღე ელეოდა ძალ-ღონე. მხოლოდ ერთი აზრი იდგამდა 

მის სულში მძლავრ ფესვებს, რომ მისი წამება დიდხანს აღარ გაგრძელდებოდა - 

აღსასრული მოახლოებული იყო. ბოლო დროს უცნაური წინათგრძნობები შემოესია. 

სადილობისას ხშირად ეჩვენებოდა, თითქოს თავისიანებში კი არ იჯდა, მათ 

საიდანღაც, უსასრულო სიშორიდან შესცქეროდა. „მე მოვკვდები“, - ეუბნებოდა 

თავის თავს იგი, მერე კვლავ ჰანოს უხმობდა და ჩასჩიჩინებდა: 

- მე შეიძლება უფრო ადრე მოვკვდე, ვიდრე ჩვენ ყველას გვგონია, შვილო. ჩემი 

ადგილი შენ უნდა დაიკავო! მეც ადრე ჩავები საქმეში... მიმიხვდი, ბოლოს და ბოლოს, 

რომ შენი გულგრილობა სიცოცხლეს მისწრაფებს! გადაწყვიტე თუ არა? ჰო, ჰო, - ეს 

პასუხი არ არის, არა! გეკითხები, მთელი სულით და გულით მზადა ხარ თუ არა, ჩემი 

ადგილი დაიკავო? იქნებ გგონია, იმდენი ფული გაქვს, რომ მუშაობა არ დაგჭირდება? 

არაფერი გაგაჩნია, ძალიან ცოტა გაქვს, სავსებით შენს თავზე ხარ დამოკიდებული! 

თუ ცხოვრება გინდა და კარგი ცხოვრება, უნდა იშრომო, მძიმე დაძაბული შრომა 

მოგიწევს, ჩემზე უფრო მძიმე. 

მაგრამ თომას ბუდენბროკს მარტო შვილისა და თავისი ფირმის მომავალზე ფიქრი არ 

ტანჯავდა. რაღაც ახალი, სხვა გრძნობა შემოიჭრა მის სულიერ ცხოვრებაში და მისი 

მოდუნებული აზრები დაიპყრო. როგორც კი იგრძნო აღსასრულის მოახლოება, 

სიკვდილი მისთვის ხელშესახებ, მოახლოებულ აუცილებლობად გადაიქცა. აქამდე 

სიკვდილი გონებაში მხოლოდ თეორიულად არსებულ მოვლენად ესახებოდა, იგი 

ჯერ თითქოს სათვალავშიც არ იყო ჩასაგდები, ახლა კი იგრძნო, რომ 

სიკვდილისთვის სულიერად სჭირდებოდა შემზადება. ამიტომ ათენებდა ფიქრში 

ღამეებს, საკუთარ სულიერ სამყაროში იქექებოდა, უნდოდა სიკვდილსა და 

იმქვეყნიურ ცხოვრებასთან თავისი დამოკიდებულება შეემოწმებინა, მაგრამ 

პირველი ცდისთანავე მიხვდა, რომ სიკვდილისთვის სულიერად მოუმზადებელი და 

მოუმწიფებელი იყო. 

ღრმა რწმენა, ფანატიკური ქრისტიანობა, რასაც მამამისი პრაქტიკულ ჭკუას 

ჩინებულად უფარდებდა და შემდეგ დედამისსაც შეეთვისებინა, მისთვის 

ყოველთვის უცხო იყო. საგანთა საწყისსა და დასასრულს თომას ბუდენბროკი მთელი 

სიცოცხლე ბაბუასეული, ერისკაცური სკეპტიციზმით ეკიდებოდა. მაგრამ მის 

გაცილებით ღრმა და სულიერად მდიდარ, მეტაფიზიკისკენ გადახრილ ბუნებას 

მოხუცი იოჰან ბუდენბროკის ზედაპირულობა ვერ დააკმაყოფილებდა, 

მარადიულობისა და უკვდავების კითხვებს იგი ისტორიული თვალსაზრისით 

უპასუხებდა და თავის თავს შთააგონებდა, რომ იგი ცხოვრობდა წინაპრებში და 

იცხოვრებდა თავის შთამომავლობაში. ეს აზრი მარტო გვარის გაგრძელების 

ინსტინქტს, მის პატრიოტულ თვითშეგნებასა და ოჯახის ისტორიისადმი 

პატივისცემას კი არ ეთანხმებოდა, სენატორს მოღვაწეობაშიც შველოდა, მის 

პატივმოყვარეობასა და მთელ ცხოვრებას ბიძგს აძლევდა და ძალას მატებდა. მაგრამ 

აღმოჩნდა, რომ სიკვდილის მოახლოებულ, ყოველისმხედველ თვალთა წინაშე ეს 



აზრი გაცამტვერდა, არარად იქცა და იმის უნარიც კი აღარ შესწევდა, მისთვის ერთი 

საათით მაინც მიენიჭებინა სიმშვიდისა და სიკვდილისთვის მზადყოფნის გრძნობა. 

თომას ბუდენბროკი სიცოცხლეში ხშირად კეკლუცობდა კათოლიციზმისადმი 

სიმპათიით, მაგრამ მაინც ჭეშმარიტი, ვნებიანი პროტესტანტის სერიოზული, ღრმა, 

თითქმის თვითგვემამდე მისული, მკაცრი და ულმობელი პასუხისმგებლობის 

გრძნობით იყო განმსჭვალული. არა, ღვთის სამსჯავროს წინაშე წარმდგარს 

ვერავითარი გარეგანი მხარდაჭერა, ვერც ცოდვებისგან განწმენდა, ვერც 

თავდავიწყება და ვერც ნუგეში ვერას უშველიდა. მარტოდმარტოს, სანამ გვიან არ 

იყო, თვითონ, თავისი ძალით, წვითა და დაგვით უნდა ამოეხსნა წუთისოფლის 

გამოცანა, სიკვდილს ან მომზადებული უნდა შეჰგებებოდა, ან სული უფლისთვის 

სასოწარკვეთილებაში მყოფს უნდა მიებარებინა. და გულგატეხილმა, 

იმედგაცრუებულმა თომას ბუდენბროკმა პირი იბრუნა თავისი ერთადერთი ძისგან, 

ვის არსებაშიც იმედი ჰქონდა, რომ ღონივრად, გაახალგაზრდავებული 

გააგრძელებდა სიცოცხლეს და გაფაციცებული, დამფრთხალი შეუდგა ჭეშმარიტების 

ძიებას, რომელიც მისთვის სადღაც უნდა არსებულიყო. 

1874 წლის შუა ზაფხული იდგა. ფიშერგრუბეზე, სიმეტრიულად დაკვალული ბაღის 

თავზე გადმომხობილ მუქლურჯ ცარგვალზე ვერცხლისფერი ქულა ღრუბლები 

მიიზლაზნებოდნენ. კაკლის ხის ტოტებში ჩიტები ისე ჟღურტულებდნენ, თითქოს 

ერთმანეთს რაღაცას ეკითხებიანო. ტანწერწეტა, ლილისფერი ზამბახებით 

შემოჯარული შადრევანი ჩქაფუნობდა და იასამნების სურნელი მახლობელი შაქრის 

ქარხნიდან მომავალ ვაჟინის სუნს ერთვოდა. მოხელეების გასაოცრად, ახლა 

სენატორი გახურებული მუშაობის დროსაც ხშირად ტოვებდა კანტორას, ხელებს 

ზურგზე შემოიწყობდა, ბაღში გავიდოდა, ხრეშს შეასწორებდა, შადრევანს შლამისგან 

გაასუფთავებდა ან ვარდის ტოტს ბიჯგს შეუყენებდა. ამ დროს ქერა წარბაზიდული 

სახე ისე ჰქონდა დაძაბული, თითქოს მთელი ყურადღება ამ საქმიანობაზე აქვს 

გადატანილიო, სინამდვილეში კი მისი ფიქრები წყვდიადით მოცული, საკუთარი, 

მძიმე გზით დაქროდნენ. 

ხანდახან სენატორი ტერასაზე დაჯდებოდა ვაზით შებურულ თალარში და უჩინო 

მზერას ბაღის სიღრმეში წითლად მოკიაფე სახლის უკანა კედელს არ აცილებდა. 

ჰაერი თბილი და ტკბილი იყო, ირგვლივ მოჩქაფუნე მშვიდობიანი ხმები კი თითქოს 

ნუგეშს სცემდნენ და ანანავებდნენ თომას ბუდენბროკს. სიცარიელეში მზერით, 

სიმარტოვითა და დუმილით დაღლილს თვალები ელულებოდა, მაგრამ მყისვე 

გაახელდა ხოლმე და ნებიერი თვლემისგან გამოერკვეოდა. 

- უნდა ვიფიქრო, - თითქმის ხმამაღლა ამბობდა იგი, - ყველაფერი უნდა 

მოვაწესრიგო, სანამ გვიან არ არის... 

ერთ დღეს, სწორედ ამ პავილიონში, ყვითელი ლერწმის საქანელაში გადაწოლილ 

თომას ბუდენბროკს ოთხ საათს არ აუღია თავი ერთი წიგნიდან. ეს წიგნი ნახევრად 



შეგნებულად, ნახევრად შემთხვევით მოხვდა მის ხელში. მეორე საუზმის შემდეგ, 

პირში პაპიროსგაჩრილმა თომას ბუდენბროკმა წიგნი თამბაქოს მოსაწევ ოთახში, 

წიგნების კარადის ღრმა კუნჭულში აღმოაჩინა სქელტანიანი ტომების უკან 

მიმალული და გაახსენდა, რომ ოდესღაც ბუკინისტისგან საკმაოდ იაფად ჰქონდა 

შეძენილი. ეს იყო კარგა სქელტანიანი, თხელ, მოყვითალო ქაღალდზე უხარისხოდ 

დაბეჭდილი და ცუდად აკინძული წიგნი, ცნობილი მეტაფიზიკური სისტემის 

მხოლოდ მეორე ნაწილი. თომას ბუდენბროკმა წიგნი ბაღში თან გაიყოლა და ახლა 

გვერდს გვერდზე გატაცებით ფურცლავდა. 

აქამდე უცხო, უზარმაზარი, მადლიერი კმაყოფილებით აღივსო თომას ბუდენბროკი, 

შეუდარებელი სისავსის გრძნობა დაეუფლა; ხედავდა, ეს ძლიერი ტვინი ცხოვრებას 

როგორ ეუფლებოდა, ამ ღონიერ, საშინელ, დამცინავ ცხოვრებას, რათა იგი დაეძლია 

და განესაჯა. თომას ბუდენბროკმა იმ ტანჯული კაცის კმაყოფილება იგრძნო, 

რომელსაც წუთისოფლის სიცივისა და სიმკაცრის წინაშე სირცხვილისა და სინდისის 

ქენჯნის გამო ვერ გაემხილა თავისი ვნებანი, ახლა კი უცებ დიდი ბრძენკაცის 

ხელიდან ჭეშმარიტად დასაბუთებული უფლება შეიძინა, იტანჯოს ამ ქვეყანაზე, ამ 

ყველა შესაძლებელ სამყაროთა შორის უკეთეს, ანუ ყველა შესაძლებელ სამყაროთა 

შორის უარეს სამყაროში, როგორც ეს ულმობლად და გესლიანად იყო იმ წიგნში 

დამტკიცებული. 

თომას ბუდენბროკს ყველაფერი არ ესმოდა. პრინციპები და წანამძღვრები მისთვის 

გაუგებარი რჩებოდა და ასეთ წიგნებზე მიუჩვეველი გონება ხანდახან აზრს თავს ვერ 

უყრიდა. მაგრამ სწორედ ეს მონაცვლეობა სინათლისა და წყვდიადისა, დაჩლუნგება, 

მერე კი უცაბედი მიხვედრა და გონების სწრაფი განათება უკრავდა სუნთქვას. ამიტომ 

იყო, საათები ისე გადიოდა, წიგნს თვალს ვერ სწყვეტდა და სკამზე გვერდსაც არ 

შეინაცვლებდა. 

თავიდან მთელ გვერდებს ტოვებდა და წინ მიისწრაფოდა, შეუგნებლად და 

სულმოუთქმელად მთავრისკენ, მნიშვნელოვანისკენ მიისწრაფოდა, გზადაგზა 

მხოლოდ რომელიმე მისთვის საინტერესო მონაკვეთზე თუ შეაჩერებდა თვალს. 

შემდეგ ერთ მოზრდილ თავს წააწყდა და უკანასკნელ პწკარამდე ჩაიკითხა კიდეც. 

ბაგე მაგრად ჰქონდა მოკუმული, წარბებშეჭმუხნილ სახეზე ერთი ძარღვი არ 

უტოკავდა, მის გონებამდე სიცოცხლის ჩქამიც არ აღწევდა. ამ თავის სათაური იყო: 

„სიკვდილისა და ჩვენი არსების ურღვეობისადმი მისი დამოკიდებულების 

შესახებ“.[12] 

რამდენიმე სტრიქონიღა ჰქონდა დარჩენილი, როცა ოთხ საათზე მოახლემ მოაკითხა 

და სადილად მობრძანება სთხოვა. მოახლეს თავი დაუქნია, ბოლო ფრაზები 

ჩაიკითხა, წიგნი დახურა და ირგვლივ მიმოიხედა. თავს ისე გრძნობდა, თითქოს 

სული უჩვეულოდ გაფართოებოდეს და მთელი მისი არსებისთვის მძიმე თრობას 

დაერიოს ხელი, გონება რაღაც საოცრად ახალმა, წარმტაცმა და მრავლისმეტყველმა 



გრძნობამ დაუნისლა და გაუბრუა. ეს გრძნობა იმედით აღსავსე პირველი 

სიყვარულის სახმილს ჰგავდა. მაგრამ როცა გაყინული, აკანკალებული ხელები წიგნს 

მოავლო და თალარის მაგიდის უჯრაში შეინახა, მისი გახურებული ტვინი აზრს 

ვეღარ იკრებდა, ტვინს თითქოს რაღაც მაჯლაჯუნა აწვებოდა და საცაა გახეთქას 

უქადდა. 

„რა იყო ეს?“ - უკვე სახლში შესული ეკითხებოდა თავის თავს იგი. 

ამ კითხვით გათანგულმა აიარა სადარბაზო კიბე და სასადილო ოთახში 

თავისიანებთან ერთად სუფრას მიუჯდა. 

„რა დამემართა? რა მისწვდა ჩემს სმენას? რა ჩამაგონეს მე, თომას ბუდენბროკს, ამ 

ქალაქის სენატორს, მარცვლეულის ფირმა „იოჰან ბუდენბროკის“ შეფს? ნუთუ ეს 

ჩემთვის იყო განკუთვნილი? ძალმიძს კი ამის ატანა? არ ვიცი, რა იყო ეს... მხოლოდ 

ერთი რამ ვიცი, ჩემი ბიურგერული ტვინისთვის ეს მეტისმეტია“. 

ასე დათრგუნვილმა, გაოგნებულმა, მძიმედ, მთვრალივით გაატარა მთელი დღე. 

შემდეგ დადგა საღამო, თავს ვეღარ იმაგრებდა და დასაძინებლად ადრე დაწვა. სამი 

საათი ღრმად, მისთვის უჩვეულო ღრმა ძილით ეძინა. ასე თავის სიცოცხლეში არ 

უძინია. შემდეგ უცაბედად გამოეღვიძა, ისეთი ტკბილი შეკრთომისგან გამოიღვიძა, 

როგორც გულში ტრფობაჩასახულ მარტოსულს ეღვიძება ხოლმე. 

იცოდა, დიდ საძინებელ ოთახში მარტო იყო, გერდას ახლა იდა იუნგმანის ოთახში 

ეძინა. იდა პატარა იოჰანთან ახლოს უნდა ყოფილიყო და „აივანზე“ გამავალ ერთ-

ერთ ოთახშიც იმიტომ დაბინავდა. თომასის ირგვლივ წყვდიადი იდგა - ორივე 

მაღალი ფანჯრის ფარდები მჭიდროდ იყო დახურული. თომას ბუდენბროკი 

გულაღმა იწვა სამარისებური სიჩუმით სავსე, დახუთულ ოთახში და წყვდიადში 

იყურებოდა. 

და უცებ, თითქოს მის თვალწინ წყვდიადი გადაიხსნა, თითქოს ღამის ხავერდის 

ფარდა ტკაცუნით გაიყო შუაზე და უძირო, მარადიული, შორეული ნათელი 

გამოაჩინა. 

- მე ვიცოცხლებ! - ლამის ხმამაღლა წარმოთქვა თომას ბუდენბროკმა და იგრძნო, 

მკერდი შინაგანი ქვითინით როგორ აუთრთოლდა, - ეს არის ჩემი სიცოცხლის 

მომასწავებელი ნიშანი. ეს იცოცხლებს. და რომ „ეს“ მე არა ვარ, ეგ მხოლოდ 

მოჩვენებითია, ეგ მხოლოდ ცდომა იყო, რომელსაც სიკვდილი გამოასწორებს. ასეა, 

დიახ, ასე! მერედა, რატომ?.. - და ამ კითხვაზე კვლავ წყვდიადი ჩამოწვა სენატორის 

თვალთა წინაშე, კვლავ დაეხშო მზერა, არც რა იცოდა და არც რა ესმოდა. ახლახან 

წილხვდომილი პაწაწკინტელა სიმართლისგან თვალდავსილი და ძალაგამოცლილი 

ისევ ბალიშზე დაეშვა. 



თომას ბუდენბროკი გაუნძრევლად იწვა და დაჟინებით რაღაცას ელოდა. მზად იყო 

ლოცვად დამდგარიყო, ოღონდ ის ნათელი კვლავ დაჰბრუნებოდა და დაუბრუნდა 

კიდეც. გულხელდაკრეფილი განძრევას ვერ ბედავდა, იწვა და ამ ნათელს უჭვრეტდა. 

რა იყო სიკვდილი? პასუხი საცოდავი, ფუყე სიტყვებით არ მოვლენია: ის პასუხს 

გრძნობდა, შინაგანად ფლობდა. სიკვდილი ბედნიერება იყო, ისეთი უძირო 

ბედნიერება, რომ მისი გაზომვა მხოლოდ ასეთ კურთხეულ წამს შეიძლებოდა. ეს იყო 

ენით გამოუთქმელი, ცდომილი ტანჯვის გზიდან უკან დაბრუნება, მძიმე შეცდომის 

გამოსწორება, ამაზრზენი ბორკილებისა და ხუნდებისგან ხსნა - სიკვდილი 

სავალალო უბედურებას ასწორებდა. 

აღსასრული და ხრწნა? სამგზის შესაბრალისია ყოველი კაცი, რომელიც ამ საცოდავ 

ცნებებს შეუშინდება! რას დაედება აღსასრული და რა გაიხრწნება? მხოლოდ მისი 

სხეული, მისი პიროვნება და ინდივიდუალობა, ეს დაუძლეველი, ხელის შემშლელი, 

ცდომილი და სიძულვილის ღირსი დაბრკოლება, რომელიც ხელს გიშლის სხვანაირი 

და უკეთესი გახდე! 

განა ყოველი კაცი ხელის მოცარვა და შეცდომა არ არის? განა ის დაბადებისთანავე 

სულთამხდელ ტყვეობაში არ ვარდება? საპყრობილე! საპყრობილე! ყველგან 

ბორკილები, მარწუხები! საკუთარი ინდივიდუალობის ცხაურიანი სარკმლიდან 

იმედწარხოცილი შესცქერის კაცი გარეგან გარემოებათა წრედ შეკრულ კედლებს, 

სანამ სიკვდილი არ მოვა და მას შინისკენ, თავისუფლებისკენ არ მოუხმობს. 

ინდივიდუალობა!.. აჰ, რაც ხარ, რისი ძალაც შეგწევს და რაც გაგაჩნია, ღარიბად, 

უფერულად, ხანმოკლედ და მოსაწყენად გეჩვენება, ხოლო ის, რაც არა ხარ, რისი 

ძალაც არ შეგწევს და რაც არ გაგაჩნია, სწორედ იმას შეჰყურებ ნაღველგარეული 

შურით, შურით, რომელიც სიყვარულად იქცევა, იმის შიშით, რომ სიძულვილად არ 

იქცეს. 

მე ჩემში ვატარებ ჩანასახს, საწყისს, ყველა ამქვეყნიური უნარისა და მოქმედების 

შესაძლებლობას, სად შემეძლო ვყოფილიყავი, თუ აქ არ ვიქნებოდი?! ვინ, რა, 

როგორი შემეძლო ვყოფილიყავი, მე რომ „მე“ არ ვიყო, რომ ეს ჩემი პიროვნება და ჩემი 

თვითშეგნება ყველა იმათგან არ მაცალკევებდეს, ვინც მე არა ვარ?! ორგანიზმი! ბრმა, 

გაუთვითცნობიერებელი, საცოდავი ამონანთხევი მოწოლილი ნებისა! ხომ ჯობია, ამ 

ნებამ თავისუფლად ინავარდოს დროითა და სივრცით შემოუფარგლავ ღამეში, 

ვიდრე ინტელექტის მოლიცლიცე და მბჟუტავი ალით საცოდავად განათებულ 

საკანში ხდებოდეს სული! 

სიცოცხლის გაგრძელებას ჩემს ვაჟში ვიმედოვნებდი? ჩემზე ლაჩარ, ჩემზე სუსტ, 

ჩემზე მერყევ პიროვნებაში? ბავშვური მონაჩმახია, სიგიჟე! რად მინდა შვილი? მე 

შვილი არ მჭირდება! სად ვიქნები სიკვდილის შემდეგ? მაგრამ ეს ხომ დღესავით 

ნათელია, საოცრად მარტივია და გასაგები. ყველა იმათში ვიარსებებ, ვისაც ოდესღაც 



უთქვამს „მე“, ვინც ამბობს და ვინც ოდესმე იტყვის; განსაკუთრებით კი იმათში, ვინც 

ამ სიტყვას უფრო მედგრად, უფრო სისხლსავსედ, უფრო მეტი ხალისით იტყვის. 

სადმე, დედამიწის ზურგზე იზრდება ბიჭი, მკლავღონიერი და ყველა სიკეთით 

დაჯილდოებული, რომელსაც შესწევს უნარი, თავის ნიჭს გზა გაუკაფოს, წელში 

გამართული და პირმოცინარი, ბიჭი წმინდა, პირქუში და ხალისიანიც, ერთი 

იმათგანი, ვისი შეხედვაც ბედნიერს ბედნიერებას მატებს, უბედურს კი სასოს 

წარუკვეთს: ის არის ჩემი პირმშო. ისა ვარ მე… მალე... მალე... როგორც კი მიხსნის 

სიკვდილი საცოდავი ილუზიისგან, თითქოს მე ის ბიჭიც ვიქნები და მეც. განა მე 

ცხოვრება მძულდა, ეს წმინდა, მკაცრი და ღონიერი ცხოვრება? სისულელეა, 

გაუგებრობა! ჩემი თავი მძულდა მხოლოდ, ამ ცხოვრებას რომ ვერ გავუძელი. მაგრამ 

მე თქვენ მიყვარხართ... ყველანი მიყვარხართ, ბედნიერებო, და მალე თქვენგან ვეღარ 

გამთიშავს საპყრობილის ვიწრო კედლები. მალე ის, რაც ჩემშია, რასაც თქვენ 

უყვარხართ, ჩემი სიყვარული თქვენდამი გათავისუფლდება და თქვენთან და 

თქვენში იქნება... თქვენთან და ყველა თქვენგანში! 

იგი ატირდა, სახე ბალიშში ჩამალა და ატირდა, შეუდარებელი, ტკივილნარევი 

სიტკბოებით აღსავსე ბედნიერებით ატაცებული და გაბრუებული. ეს იყო, ეს იყო 

ყველაფერი, რაც გუშინდელს აქეთ ათრობდა და აბრუებდა, რამაც შუაღამეზე გული 

აუფორიაქა და ახალჩასახული სიყვარულის დარად ძილი გაუკრთო, როცა წილად 

ხვდა ეს გაეგო და შეეცნო - სიტყვებში გამოკვეთილ და ერთმანეთისგან გამომდინარე 

აზრების მეშვეობით კი არა, საკუთარი შინაგანი სამყაროს უეცარი, კურთხეული 

გაცისკროვნების წყალობით, ის უკვე გათავისუფლებული იყო, ხსნილი იყო, არც 

ბუნებრივი და არც ხელოვნური ზღუდეები და ბორკილები აღარ ბორკავდა. მისი 

მშობლიური ქალაქის კედლები, სადაც იგი ნებითა და შეგნებით იკეტებოდა, 

განიხვნენ მის თვალთა წინაშე და მთელი სამყარო გადაუშალეს თვალწინ. 

ახალგაზრდობაში მას ამ სამყაროს ნაკუწები ჰქონდა ნანახი, სიკვდილი კი მთელი 

სამყაროს ჩუქებას ჰპირდებოდა. სივრცის, დროისა და, მაშასადამე, ისტორიის 

მოჩვენებითი შემეცნების ფორმები, თავისი ნაშიერის პიროვნებაში სიცოცხლის 

დიდებით გაგრძელებისთვის ზრუნვა, საბოლოო, ისტორიული გადაშენებისა და 

გადაგვარების შიში ჩამოეხსნა მის სულს და ხელს აღარ უშლიდა, უწყვეტი 

მარადიულობა შეეცნო. არაფერს არ გააჩნდა დასაწყისი და არც ბოლო. არსებობდა 

მხოლოდ უსასრულო აწმყო და რაღაც ძალა მის არსებაში, რომელსაც ასე 

მტკივნეული სიტკბოებით, მხურვალე და ჟინიანი სიყვარულით უყვარდა სიცოცხლე, 

მისი პიროვნება კი ამ ძალის მხოლოდ დამახინჯებული გამოხატულება იყო - 

ამიერიდან ამ აწმყოსკენ იგი გზას ყოველთვის გაიკვალავდა. 

- მე ვიცოცხლებ! - ჩაიჩურჩულა ბალიშში თავჩარგულმა, ატირდა და მეორე წუთს 

გონს ვეღარ მოეგო, რაზე ტიროდა. ტვინი გაუქვავდა, ცოდნა ჩაუქრა და მის არსებაში 

კვლავ მდუმარე წყვდიადმა დაისადგურა, „ის ნათელი უკანვე დამიბრუნდება, - თავი 

დაირწმუნა მან, - განა იმ ნათელს დაუფლებული არ ვიყავი?“ - ამასობაში იგრძნო, 



როგორ თრობასავით ერეოდა ძილი და გულმხურვალე ფიცი დადო, ეს უზარმაზარი 

ბედნიერება ხელიდან არასოდეს გაეშვა, მთელი ძალა მოეკრიბა და ესწავლა, ეკითხა 

და ემეცადინა, სანამ მტკიცედ და სამუდამოდ არ შეითვისებდა იმ 

მსოფლმხედველობას, საიდანაც ეს ყველაფერი იღებდა სათავეს. მაგრამ ეს 

შეუძლებელი იყო. მეორე დილასვე გუშინდელი ექსტრავაგანტური სულიერი 

აღმაფრენისგან ოდნავ დარცხვენილმა გამოიღვიძა და სულში ეჭვი ჩაეღვარა, რომ იმ 

მშვენიერ განზრახვას აღსრულება არ ეწერა. 

თომას ბუდენბროკი გვიან ადგა და მაშინვე დებატებში მონაწილეობის მისაღებად 

ქალაქის საბჭოს სხდომაზე გაეშურა, მისი სულიერი სამყარო და ძალა კვლავ ამ 

ფრონტონებიანი და მიხვეულ-მოხვეულ ქუჩებიანი მომცრო სავაჭრო ქალაქის 

საზოგადოებრივმა, საქმიანმა და ბიურგერულმა ცხოვრებამ შთანთქა. თუმცა იმ 

საოცარი წიგნის წაკითხვაზე ხელი არ აუღია, მაგრამ თავის თავს ეკითხებოდა, 

მისთვის იმ ღამის განცდები მართლა თუ ნიშნავდა რაიმეს, ხანს თუ გაუძლებდა ან 

თავს წამომდგარ სიკვდილს მართლა თუ გაუმკლავდებოდა. მისი ბიურგერული 

ინსტინქტები უმხედრდებოდნენ ამ აზრს. მისი პატივმოყვარეობა თავისას არ 

იშლიდა: ეშინოდა, უცნაურ და სასაცილო მდგომარეობაში არ ჩავარდნილიყო. 

შეშვენის კი იმღამინდელი აზრები, მას, სენატორ თომას ბუდენბროკს, ფირმა „იოჰან 

ბუდენბროკის“ შეფს?.. 

მას შემდეგ შემთხვევა აღარ მისცემია იმ საოცარ, ბევრი საუნჯის შემცველ წიგნში 

ერთხელ მაინც ჩაეკრა თვალი, ამ უდიდესი ნაშრომის დანარჩენი ტომების შოვნაზე 

ხომ არ უზრუნია და არა. თანდათან მოძალებული ნერვიული პედანტიზმი იწირავდა 

მის დღეებს, თავი ათას უმნიშვნელო, ყოველდღიურ წვრილმანზე ფიქრით ჰქონდა 

გამოტენილი და ნებისყოფა აღარ ჰყოფნიდა, დრო გონიერად, მარჯვედ 

გაენაწილებინა. იმ ღირსსახსოვარი ნაშუადღევის შემდეგ ორ კვირასაც არ გაევლო, 

რომ ახალ აზრებზე სულ აიყარა გული, მოახლეს უბრძანა, თალარის მაგიდის 

უჯრაში მიგდებული წიგნი ამოეტანა და წიგნების კარადაში დაებინავებინა. 

და აი, თომას ბუდენბროკმა მაღალი და უკანასკნელი ჭეშმარიტებისკენ ღაღადით 

გაწვდილი ხელები ჩამოუშვა და იმ ცნებებსა და სახეებს დაუბრუნდა, რომლებიც 

ბავშვობიდანვე ძვალსა და რბილში ჰქონდა გამჯდარი. ფიქრობდა განუყოფელ, 

ერთპიროვნულ ღმერთზე, ადამიანთა მოდგმის მამაზე, რომელსაც სისხლი და ხორცი 

თავისი არსებისა დედამიწაზე წარმოეგზავნა ჩვენთვის სატანჯველად და 

სისხლთაგან დასაწრეტად, ის ღმერთი განკითხვის დღეს სამსჯავროს გამართავდა და 

განკითხულნი მიწიერი ტანჯვის საფასურად მარადიულ სასუფეველს 

დაიმკვიდრებდნენ. იგონებდა მთელ ამ ოდნავ ბუნდოვან და ოდნავ აბსურდულ 

ამბავს, რომელიც შეგნებით კი არა, მორჩილი რწმენით უნდა შეგეთვისებინა. 

ოდითგანვე დადგენილ და მიამიტურ სიტყვებში ჩამოყალიბებული ეს რწმენა 

უკანასკნელი წამის დადგომისას ხელთ გექნებოდა... ნუთუ მართლა? 



ვაი, რომ ვერც აქ პოვებდა სიმშვიდეს თომას ბუდენბროკი, თავისი ფირმის 

განსადიდებლად დამაშვრალი, თავის ცოლზე, თავის ვაჟზე, თავის სახელზე, თავის 

ოჯახზე გადაგებული ეს უკვე ხელმოთავებული კაცი, რომელსაც დიდი გაჭირვებითა 

და დიდი ხელოვნებით ჯერ კიდევ ელეგანტურად, კორექტულად და 

წელგამართულად ეჭირა თავისი სხეული. მას ერთი კითხვა არ აძლევდა მოსვენებას: 

ნუთუ სული სიკვდილისთანავე სახლდება ზეცაში? თუ სასუფეველი მხოლოდ 

ხორცის მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ დაუმკვიდრდება? მანამდე სადღა უნდა 

ყოფილიყო სული? გაუნათლებია იგი ამ მხრივ ვინმეს ოდესმე, სკოლაში ან 

ეკლესიაში? განა შეიძლება ადამიანი ასე უმეცარი დატოვო? ის იყო დააპირა კიდეც 

პასტორი პრინგსჰაიმი მოენახულებინა და მისგან რჩევა და ნუგეში მიეღო, მაგრამ 

ბოლო წამს გადაიფიქრა, შეეშინდა, სასაცილო არ გავხდეო. 

ბოლოს ხელი ჩაიქნია და ყველაფერი ღვთის ნებას მიანდო. რაკი სასუფეველზე 

ზრუნვით ვერაფერი გააწყო, გადაწყვიტა, ამქვეყნიური საქმეები მაინც 

მოეწესრიგებინა და დიდი ხნის ჩაფიქრებული განზრახვა აღესრულებინა. 

ერთ დღეს, ნასადილევს, პატარა იოჰანმა სასტუმრო ოთახში, სადაც მისი მშობლები 

ყავას მიირთმევდნენ, მამის სიტყვებს მოჰკრა ყური, დღეს ამა და ამ ვექილს მოველი, 

მასთან ერთად ანდერძი უნდა შევადგინო, ამ საქმის გადადების უფლება აღარა 

მაქვსო. შემდეგ ჰანო ერთ საათს როიალზე ვარჯიშობდა სალონში, დერეფანში 

გასულს წინ მამა და შავმოსასხამიანი კაცი შეეჩეხნენ. ისინი სადარბაზო კიბეზე 

ამოდიოდნენ ერთად. 

- ჰანო! - მოკლედ დაუძახა სენატორმა შვილს. 

პატარა იოჰანი შეჩერდა, ნერწყვი გადაყლაპა და მამას წყნარად და ნაჩქარევად 

გამოეხმაურა: 

- დიახ, მამა... 

- მე ამ ბატონთან მნიშვნელოვანი სამუშაო მაქვს, - განაგრძო მამამ, - თუ შეიძლება, 

დადექი ამ კართან, - მან შვილს თამბაქოს მოსაწევი ოთახის კარისკენ მიუთითა, - და 

ყური უგდე, რომ არავინ, გესმის, არავინ, ხელი არ შეგვიშალოს. 

- დიახ, მამა, - უპასუხა პატარა იოჰანმა, მამა და სტუმარი გაატარა და შემდეგ 

მოხურული კარის წინ დადგა. 

პატარა იოჰანი იდგა, ცალი ხელით მკერდზე მეზღვაურული საყელოს კვანძს 

აწვალებდა, მტკივან კბილს ენას ულამუნებდა და ოთახიდან ყრუდ გამომავალ 

სერიოზულ ხმებს გულდასმით უგდებდა ყურს. საფეთქლებზე ჩამოშლილი ღია 

წაბლისფერი თმით შემოსილი თავი გვერდზე გადაეგდო და შეჭმუხნილ წარბებს 

ქვემოთ მოლურჯო ჩრდილებით შემორკალულ მუქ, მოოქროსფრო-წაბლისფერ 

თვალებს ახამხამებდა. ნაღვლიან თვალებში ისეთივე ღრმა ფიქრი ჩასწოლოდა, 



როგორც მაშინ, ბებიის კუბოსთან რომ იდგა და ყვავილების სუნთან ერთად უცხო და 

თან საოცრად ნაცნობ სურნელს იყნოსავდა. 

ამ დროს იდა იუნგმანმა გამოიარა და ბავშვს ჰკითხა: 

- ჰანოჰენ, ჩემო ბიჭიკო, სად დამეკარგე, აქ რას უდგახარ? 

კანტორიდან კუზიანი შეგირდი ამოვიდა და სენატორი იკითხა. ხელში დეპეშა ეჭირა. 

პატარა იოჰანმა კარი მასაც ღუზაამოქარგული ლურჯი სახელოთი შემოსილი 

მკლავით გადაუღობა, თავი გააქნია, ერთ წამს ჩუმად იყო, შემდეგ წყნარად, მაგრამ 

მტკიცედ წარმოთქვა: 

- შესვლა არ შეიძლება. მამა ანდერძს წერს. 

 

 

მეექვსე თავი 

შემოდგომაზე დოქტორმა ლანგჰალსმა ლამაზი თვალები ქალივით დააფახულა და 

სენატორს უთხრა: 

- ნერვების ბრალია, ბატონო სენატორო, მხოლოდ ნერვების ბრალია ყველაფერი. 

გარდა ამისა, სისხლის მიმოქცევაც ხანდახან ვერა გაქვთ რიგზე. თუ ნებას მომცემთ, 

ერთ რამეს გირჩევთ: თქვენ წელს ცოტა კიდევ რომ დაგესვენათ, ურიგო არ იქნებოდა! 

ამ ზაფხულს ზღვაზე გატარებული რამდენიმე კვირადღე, ბუნებრივია, დიდად ვერ 

გარგებდათ. ახლა სექტემბრის ბოლოა, ტრავემიუნდეში სეზონი ჯერ კიდევ არ 

დამთავრებულა, დამსვენებლები კიდევ არიან. გაემგზავრეთ, ბატონო სენატორო, 

ორი-სამი კვირა ზღვის პირას რომ გაატაროთ, ბევრს გარგებთ... და თომას 

ბუდენბროკმა დასტური თქვა. როცა მისიანებმა ამ გადაწყვეტილების ამბავი 

შეიტყვეს, ქრისტიანმა ძმას შესთავაზა, მეც წამოგყვებიო. 

- მეც წამოვალ, თომას, - უბრალოდ უთხრა მან ძმას, - შენ, ალბათ, არაფერი გექნება 

საწინააღმდეგო. 

და თუმცა სენატორს საწინააღმდეგო ბევრი ჰქონდა, კვლავ დასტური თქვა. 

საქმე ის იყო, რომ ქრისტიანი ახლა უფრო თავისუფლად განაგებდა თავის დროს, 

ვიდრე ოდესმე. შერყეული ჯანმრთელობის გამო საჭიროდ ცნო თავისი უკანასკნელი 

კომერციული საქმიანობა - შამპანურითა და კონიაკით ვაჭრობის სააგენტოც 

მიეტოვებინა. ქრისტიანს სოფაზე მჯდარი კაცის აჩრდილი, საბედნიეროდ, აღარ 

მოლანდებია, მაგრამ მარცხენა გვერდში „ტანჯვა“ დროდადრო უარესად უვლიდა 

ხოლმე. იმ სატკივარს სხვაც ბევრი დაემატა, ქრისტიანი ამ ახალ მოვლენებსაც 

მზრუნველობით აკვირდებოდა და სადაც უნდა მოხვედრილიყო, ცხვირშეჭმუხნილი 



აღწერდა ხოლმე. ხშირად ჭამის დროს ძველებურად ღალატობდა საყლაპავი 

კუნთები, მაშინ ყელში ლუკმაგაჩხერილი უძრავად იჯდა და პატარა, მრგვალ-

მრგვალ, ღრმად ჩამჯდარ თვალებს აქეთ-იქით აცეცებდა. ხშირად, როგორც უწინაც 

იცოდა ხოლმე, შიში შეუჯდებოდა - უეცრად ენაზე, საყლაპავ მილზე, კიდურებზე, 

ასე განსაჯეთ, ტვინზედაც კი დამბლა არ დამეცესო. დამბლა არ ეცემოდა, მაგრამ განა 

დამბლის შიში თითქმის უარესი არ იყო? ქრისტიანი დაწვრილებით ყვებოდა ერთ 

დღეს რაც დამართოდა: ჩაის რომ იმზადებდა, ანთებული ასანთი სპირტნათურის 

მაგიერ სპირტით სავსე ბოთლის თავზე ეჭირა თურმე, ცოტაც და, მარტო მე კი არა, 

მეზობლები და მეზობელი სახლების ბინადარნიც საშინელი სიკვდილით 

დაიღუპებოდნენო, აზვიადებდა ქრისტიანი. ზედმიწევნით წვრილ-წვრილად, 

ჟინითა და გატაცებით უკანასკნელ ხანებში აღმოჩენილი საზარელი ანომალიის 

ამბავს ყვებოდა: იყო დღეები, ესე იგი, ისეთი ამინდი გამოერეოდა და თვითონაც 

ისეთ გუნებაზე დგებოდა, რომ ფანჯრის დანახვაც კი არ შეეძლო, იმწამსვე 

შეუჩნდებოდა უმიზეზო, საშინელი სურვილი, ღია ფანჯარაში გადამხტარიყო, 

ველური, თითქმის დაუოკებელი, უგუნური, სასოწარკვეთილი ჟინი მოუვლიდა 

ხოლმე. ერთ კვირადღეს, როცა ოჯახი ფიშერგრუბეზე სადილობდა, ქრისტიანმა 

აღწერა, როგორ მოიკრიბა ერთხელ მთელი სულიერი ძალა და ღია ფანჯრის 

დასაკეტად ფანჯრამდე დაოთხილი როგორ მიფორთხდა... ამის გაგონებაზე 

ახლობლები ერთხმად აყვირდნენ და ქრისტიანს ყური აღარავინ ათხოვა. 

ამას და სხვა მისთანებს ქრისტიანი რაღაც ამაზრზენი კმაყოფილებით ყვებოდა, იმას 

კი ვერ ამჩნევდა, ვერც გრძნობდა და ვერც ხვდებოდა, რა საოცრად აკლდა ტაქტის 

გრძნობა. რაც ხანი გადიოდა, ეს გრძნობა მით უფრო უჩლუნგდებოდა. ოჯახურ წრეში 

ისეთ უწმაწურ ანეკდოტებს ყვებოდა, როგორიც, დიდი-დიდი, კლუბში თუ 

შეიძლებოდა მოეყოლა. გარდა ამისა, ქრისტიანს თანდათან მორცხვობის გრძნობაც 

აკლდებოდა. თავისი მეგობარი რძლისთვის რომ ეჩვენებინა, რა გამძლე იყო მისი 

ინგლისური წინდები და თვითონ როგორ მორეოდა სიგამხდრე, ქრისტიანი თავს 

ნებას აძლევდა, გერდას თვალწინ ფართო, უჯრედებიანი შარვალი მუხლებამდე 

წამოეწია. 

- აი, შეხედე, როგორ ვხდები... განა საოცარი არ არის? - ამბობდა შეწუხებული, ცხვირს 

იჭმუხნიდა და გერდას თეთრი თივთიკის პერანგის ამხანაგში გამოხვეულ 

გაძვალტყავებულ და მოგრეხილ ფეხს უჩვენებდა. 

როგორც მოვიხსენიეთ, ქრისტიანმა ყოველგვარ კომერციულ საქმიანობას დაანება 

თავი, სამაგიეროდ ცდილობდა კლუბის გარეთ გატარებული საათები როგორღაც 

შეევსო; დიდის ამბით აცხადებდა, დაბრკოლებების მიუხედავად მუშაობა სავსებით 

მაინც არასდროს შემიწყვეტიაო. ქრისტიანი ცოდნას იფართოებდა. ამ ცოტა ხნის წინ 

ყოველგვარი პრაქტიკული მიზნის გარეშე, მეცნიერების გულისთვის, ჩინურის 

შესწავლა დაიწყო და თოთხმეტი დღე ზედ თავი მიაკლა. ახლა კი ინგლისურ-

გერმანული ლექსიკონის „შევსებით“ გახლდათ გატაცებული, ლექსიკონს, მისი 



აზრით, დამატება სჭირდებოდა. მაგრამ, რადგან მისთვის ჰაერის გამოცვლა 

აუცილებელი იყო და სენატორსაც არ აწყენდა თან ვინმე ხლებოდა, ლექსიკონი კი 

არა, ქრისტიანს ქალაქში ვეღარაფერი დააკავებდა. 

ძმები ზღვაზე გაემგზავრნენ. შარაგზაზე გუბეები იდგა, წვიმა კარეტის სახურავზე 

შხაპუნებდა, მთელი გზა თითქმის უბრად გალიეს, ქრისტიანი თვალებს აცეცებდა, 

თითქოს რაღაც საეჭვოს უთვალთვალებსო. თომასი სიცივეს აეტანა და პალტოში 

იფუთნებოდა, ჩაწითლებულ თვალებში დაღლილობის კვალი ეტყობოდა, 

გაფითრებულ ლოყებზე ულვაშები გადაპრეხოდა. ნაშუადღევს კარეტა პარკში 

შესრიალდა, წალეკილ ხრეშზე კარეტის ბორბლებს ღრჭიალი გაუდიოდა. მთავარი 

შენობის შემინულ ვერანდაზე მოხუცი მაკლერი სიგიზმუნდ გოში იჯდა და რომიან 

გროგს სვამდა. მაკლერი წამოდგა და მისალმების ნიშნად კბილებში რაღაც გამოცრა. 

მოსულნი მის მაგიდასთან ჩამოსხდნენ, სანამ მსახურები ჩემოდნებს დააბინავებდნენ, 

ცხელი სასმლის დალევა არც მათ აწყენდათ. 

ტრავემიუნდეში ბატონი გოშის გარდა მცირე საზოგადოება იყო შემორჩენილი. 

კურორტზე ერთი ინგლისური ოჯახი, ერთი გაუთხოვარი ჰოლანდიელი ქალი და 

ერთი უცოლშვილო ჰამბურგელიღა ისვენებდნენ. ახლა მათ, ალბათ, ეძინათ, რადგან 

ირგვლივ სამარისებური სიჩუმე იყო გამეფებული, მხოლოდ წვიმის შხაპუნი ისმოდა. 

ეძინოს, ვისაც უნდა. ბატონი გოში დღისით არ იძინებს ხოლმე, იმაზეც მადლობელია, 

ღამით ერთ-ორ საათს თუ მაინც მოატყუებს თვალს. ბატონი გოში კარგად ვერ არის, ამ 

გვიან შემოდგომაზე ჰაერის აბაზანებით კიდურების კანკალს მკურნალობს. ღმერთმა 

დასწყევლოს, გროგის ჭიქის დაჭერაც კი უჭირს, ეს კიდევ რაღა ეშმაკებია, წერა 

თითქმის აღარ შეუძლია და ლოპე დე ვეგას დრამების თარგმნის საქმე ძლივს 

მიღოღავს წინ. ერთი სიტყვით, ბატონი გოში ცუდ გუნებაზე გახლდათ და ეს ღვთის 

საგმობი სიტყვები სულაც არ იყო მისი ხალისიანობის მაჩვენებელი. 

- ეჰ, ჯანდაბას ყველაფერი! - ამბობდა ბატონი გოში. ეტყობოდა, ეს გამოთქმა 

აჩემებული ჰქონდა, რადგან წამდაუწუმ და ხშირად უადგილოდაც იმეორებდა 

ხოლმე. 

სენატორი? სენატორს რაღა დაემართა? რამდენ ხანს აპირებენ ბატონები დარჩენას? 

აჰ, სენატორი დოქტორმა ლანგჰალსმა გამოგზავნა აქ ნერვების დასაწყნარებლად, - 

ამბობდა თომას ბუდენბროკი. ძაღლი არ გაიგდება კარში, ისეთი ამინდებია, მაგრამ 

ექიმს უარის თქმა მაინც ვერ გაუბედა. ექიმის შიშით რას არ იზამს კაცი. სენატორი 

მართლა უქეიფოდ კი გრძნობს თავს. დარჩებიან, სანამ ცოტა არ მომჯობინდება. 

წვიმა გადაღებას არ აპირებდა, მიწას ალბობდა, ზღვის ზედაპირზე კი წვეთებს 

თითქოს ცეკვა-თამაში ჰქონდათ გამართული. სამხრეთ-დასავლეთის ქარს ზღვა 

ნაპირიდან შორს წაერეკა. მიდამო ბურუსში იყო გახვეული. ხომალდები 



ლანდებივით დაბორიალებდნენ და ზღვასთან შერწყმულ ჰორიზონტზე 

უჩინარდებოდნენ. 

უცხო სტუმრებს კაცი სადილობისას თუ შეხვდებოდა. ლაბადასა და კალოშებში 

გამოწყობილი სენატორი მაკლერ გოშთან ერთად დასეირნობდა, ქრისტიანი კი ამ 

დროს საშაქარლამოში მებუფეტე ქალთან ერთად შვედურ პუნშს ყლურწავდა. 

ორჯერ თუ სამჯერ, ნაშუადღევს, მზე თითქოს გამოჭვრეტას რომ დააპირებდა, 

ტაბლდოტთან თითო-ოროლა ქალაქელი ნაცნობი გამოჩნდებოდა. ესენი ოჯახის 

გარეთ გართობის მოყვარული ხალხი გახლდათ: ქრისტიანის თანაკლასელი, 

სენატორი დოქტორი გიზეკე და კონსული პეტერ დოლმანი. ეს უკანასკნელი საკმაოდ 

მოტეხილი ჩანდა, რადგან „ჰუნიადი-იანოშის“ უზომო ყლურწვით ჯანმრთელობა 

უკვე საფუძვლიანად ჰქონდა შერყეული. 

პალტოებში შეფუთნილი ბატონები საშაქარლამოს ჩარდახქვეშ, დაყრუებული 

საკონცერტო ნიჟარის პირდაპირ ისხდნენ ხოლმე, ყავას მიირთმევდნენ და ხუთი 

თავისგან შემდგარ სადილს ინელებდნენ, თან შემოდგომის ფერებით აჭრელებულ 

პარკს გაჰყურებდნენ და თავს საუბრით იქცევდნენ. 

ყვებოდნენ ქალაქის ამბებს, ლაპარაკობდნენ უკანასკნელ წყალდიდობაზე. წყალი 

ბევრგან სარდაფებში შეჭრილიყო, სანაპირო ქუჩებში კი ხალხი ნავებით დადიოდა 

თურმე; ყვებოდნენ ნავსადგურში გაჩენილი ხანძრის ამბავს, კამათობდნენ სენატის 

არჩევნებზე... წინა კვირაში სენატორად ალფრედ ლაურიტცენი აერჩიათ, ფირმა 

„შტურმანი და ლაურიტცენის“, კოლონიური საქონლით ბითუმი და საცალო 

ვაჭრობის ფირმის შეფი. სენატორი ბუდენბროკი ამ არჩევნებით უკმაყოფილო იყო, 

საყელოიან პალტოში გახვეული პაპიროსს უსიტყვოდ ეწეოდა და როცა ლაპარაკი 

ახალ სენატორზე ჩამოვარდა, მხოლოდ მაშინ ჩაურთო საუბარში ორიოდე სიტყვა. მას 

ბატონ ლაურიტცენისთვის ხმა არ მიუცია, ამაში შეგიძლიათ დარწმუნებული 

ბრძანდებოდეთ. ლაურიტცენი უეჭველად პატიოსანი კაცია, ჩინებული კომერსანტიც 

გახლავთ, მაგრამ ის ხომ საშუალო ფენის წარმომადგენელია, არც მეტი და არც 

ნაკლები, მამამისი მოახლეებს დღესაც თავისი ხელით უღებს კასრიდან 

ჩამუჟუჟებულ ქაშაყს და თავისივე ხელით უხვევს ხოლმე. ახლა კი ადგნენ და ეს 

მედუქნე სენატში დაგვისვეს. თომას ბუდენბროკის ბაბუამ კი უფროს შვილზე 

მხოლოდ იმიტომ აიღო ხელი, მედუქნის ქალი როგორ შეირთეო. დიახ, ასე იყო უწინ 

საქმე. 

- სენატის საზოგადოებრივი დონე ეცემა, დიახ, სენატი დემოკრატიული ხდება, 

ძვირფასო გიზეკე, და ამაში კარგი არაფერია. კომერსანტული ნიჭი და უნარი ჯერ 

კიდევ არაფერს ნიშნავს, ჩემი აზრით, უფრო მკაცრი პირობების წაყენებაა საჭირო. ეს 

ვეებერთელა ფეხებიანი, ბოცმანივით ტლანქი ალფრედ ლაურიტცენი სენატის 

სავარძელში დაბრძანებული რომ წარმომიდგება თვალწინ, არ ვიცი, ჩემში რომელ 



გრძნობას შეურაცხყოფს. ეს ყოველგვარი სტილის დარღვევაა. მოკლედ რომ ვთქვათ, 

ეს დიდი უგემოვნობა გახლავთ. 

სენატორი გიზეკე, ცოტა არ იყოს, ნაწყენი დარჩა. ბოლოს და ბოლოს, ისიც ხომ ერთი 

უბრალო ბრანდდირექტორის შვილია. არა, დამსახურებას თავისი უნდა მიეზღოს. 

განა ტყუილად ვართ რესპუბლიკელები? 

- ისე, თქვენ ამდენს არ უნდა ეწეოდეთ, ბუდენბროკ, ზღვის ჰაერი როგორღა 

მოგიხდებათ, - დასძინა სენატორმა გიზეკემ. 

- მართალი ხართ, მეტს აღარ მოვწევ, - თქვა თომას ბუდენბროკმა, მუნდშტუკი 

გადააგდო და თვალები მილულა. 

გადაუღებლად წვიმდა. საუბარი მდორედ მიდიოდა. მოიგონეს ქალაქში მომხდარი 

უკანასკნელი სკანდალი. დიდვაჭარ კასბაუმს, ფირმა „პ. ფილიპ კასბაუმ და 

კომპანიის“ მფლობელს, ყალბი თამასუქი შეედგინა. დიდვაჭარი ახლა 

ცხრაკლიტულში იყო გამოკეტილი. მოსაუბრენი ყალბისმქნელს არ ლანძღავდნენ, მის 

საქციელს სულელურს უწოდებდნენ, იცინოდნენ და მხრებს იჩეჩდნენ. სენატორი 

გიზეკე ყვებოდა, თურმე დიდვაჭარს ოხუნჯობის ხალისი მაინც არ დაუკარგავსო. 

საკანში ფეხი შეუდგამს თუ არა, სარკე მოუთხოვია და უთქვამს: მე აქ წლები კი არა, 

მთელი ეპოქა უნდა გავატარო და უსარკოდ რა გამაძლებინებსო. დიდვაჭარი 

კასბაუმი ქრისტიან ბუდენბროკისა და გიზეკეს მსგავსად, განსვენებულ მარცელუს 

შტენგელის ნამოწაფარი ყოფილა. 

ყველამ ნაძალადევად გაიცინა. სიგიზმუნდ გოშმა რომიანი გროგი ისეთი ტონით 

შეუკვეთა, თითქოს უნდოდა, ეთქვა, ამისთანა გაძაღლებულ სიცოცხლეს რა 

ვუთხარიო. კონსულმა დოლმანმა ერთი ბოთლი ტკბილი არაყი მოითხოვა, 

ქრისტიანმა ისევ შვედური პუნში არჩია და სენატორმა გიზეკემ თავისთვისაც პუნში 

მოატანინა. დიდხანს არ გაუვლია, რომ სენატორმა ბუდენბროკმა პაპიროსი ისევ 

გააბოლა. 

საუბარი კვლავ მდორედ, უხალისოდ მიდიოდა, სადილისგან, სმისა და წვიმისგან 

მოთენთილები საქმეებზე ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ეს თემაც არავის უხსნიდა შუბლს. 

- ეჰ, გასახარელი აქაც არაფერია, - თქვა გულდამძიმებულმა თომას ბუდენბროკმა, 

წარბი შეიკრა და თავი უკან გადაიგდო. 

- თქვენ რას იტყვით, დოლმან? - შეეკითხა პეტერ დოლმანს სენატორი გიზეკე და 

დაამთქნარა, - თქვენ, მგონი, პილატეს ცრემლს მიეცით თავი, არა? 

- მეტი რა ჩარაა; რაც არ არი, არ არიო, ხომ გაგიგონიათ, - თქვა კონსულმა, - ორ დღეში 

ერთხელ შევიხედავ ხოლმე კანტორაში და მორჩა, მოკლე თმას რომ დიდი ვარცხნა არ 

სჭირდება, თქვენც კარგად მოგეხსენებათ. 



- თუ სადმე რამე გამოჩნდა, - „შტრუნკსა და ჰაგენშტრომს“ უჭირავს ხელში, - 

უგემურად შენიშნა მაკლერმა გოშმა. იდაყვები შუაგულ მაგიდაზე დააყრდნო და 

გაბოროტებული ბებრული სახე ხელებში ჩარგო. 

- ნეხვის გროვასთან შენი მუცლის ქარი რა გამოჩნდება, - ისე ურცხვად თქვა 

კონსულმა დოლმანმა, რომ მისი უიმედო ცინიზმისგან ყველას ტანში გააჟრჟოლა, - 

თქვენ, ბუდენბროკ, თქვენ რასა იქმთ, კიდევ მოღვაწეობთ? 

- არა, - უპასუხა ქრისტიანმა, - არაფრის თავი აღარა მაქვს. 

ქრისტიანს აღარ დაუხანებია, ჩამოვარდნილი განწყობის გაღრმავების სურვილმა 

მოუარა, ქუდი კეფაზე მოიგდო და მოულოდნელად ვალპარაისოს კანტორასა და 

ჯონი თანდერსტრომზე დაიწყო ლაპარაკი. 

- აჰ, ამ პაპანაქება სიცხეში მუშაობა? ღმერთო დიდებულო, ვერა, სერ, როგორც 

ხედავთ, სერ! - ეუბნებოდნენ შეფს მოხელეები და სიგარეტის კვამლს პირდაპირ 

სახეში აბოლებდნენ. 

ქრისტიანმა გრიმასებითა და ჟესტებით სწორუპოვრად წარმოადგინა მოხელეების 

თავხედური, გამომწვევი და ამავე დროს გულკეთილი სიზარმაცე. მისი ძმა არ 

შერხეულა. 

ბატონი გოში შეეცადა გროგი პირთან მიეტანა, მაგრამ ვერ შეძლო და ჭიქა სისინით 

დადგა მაგიდაზე, მერე მარჯვენას მეორე ხელი შეაშველა და ჭიქა თხელ ტუჩებთან 

ხელახლა მიიტანა, ნახევარზე მეტი დაექცა, დარჩენილ სასმელს კი გულმოსულმა 

ერთად გადაუძახა პირში. 

- თქვენ კიდევ ამ თქვენი ხელების კანკალით გააჭირეთ საქმე, გოშ! - ხელი ჩაიქნია 

დოლმანმა, - აბა, ჩემს დღეში იყოთ? ეს დაწყევლილი „ჰუნიადი-იანოში“... იმ 

ზომამდე ვარ მისული, პირდაპირ არ ვიცი, თუ ყოველდღე ერთი ჩემი კუთვნილი 

ლიტრა არ დავლიე, ვიხრჩობი, დავლევ და დახრჩობა მაშინ უნდა ნახოთ, იცით, რა 

ძნელია, როცა ერთი დღეც კი არ გამოგერევა, რომ კაცმა სადილი მოინელო... აი, 

კუჭში რომ ჩაგიწვება... - და დოლმანმა ისეთი გულის ამრევი წვრილმანებით აღწერა 

თავისი მდგომარეობა, რომ ცხვირშეჭმუხნილი ქრისტიან ბუდენბროკიც კი 

ყურებდაცქვეტილი უსმენდა, მერე ისიც არ ჩამორჩა და თავისი „ტანჯვა“ 

თავისებურად დაასურათხატა. 

წვიმამ ისევ იმატა. შვეულად ასხამდა და პარკის სიჩუმეს მხოლოდ წვიმის 

მონოტონური, ნაღვლიანი და უსასოო შხაპუნი ავსებდა. 

- დიახ, მართლაც საზიზღარია ეს ცხოვრება, - თქვა სენატორმა გიზეკემ. მას ბევრი 

ჰქონდა დალეული. 

- მომბეზრდა ამ ქვეყანაზე ღოღიალი! - თქვა ქრისტიანმა. 



- ჯანდაბას ყველაფერი! - დასძინა ბატონმა გოშმა. 

- აი, ფიკენ დალბეკი მოდის, - თქვა სენატორმა გიზეკემ. 

ფიკენ დალბეკი ბოსლების მეპატრონე იყო. ორმოც წელს მიღწეულ, ფაშფაშა, უტიფარ 

დედაკაცს რძის ვედრო მოჰქონდა და ბატონებს უღიმოდა. 

სენატორმა გიზეკემ ქალს უტიფარი მზერა გააყოლა. 

- ო, რა მკერდი აქვს! - წამოიძახა სენატორმა. 

კონსულმა დოლმანმა მის სიტყვებს უწმაწური ხუმრობა დაატანა, მაგრამ მამაკაცებმა 

კვლავ ცალყბად გაიცინეს. 

შემდეგ იქვე დაყუდებული ოფიციანტი მოიხმეს. 

- ბოთლი დავცალე, შროდერ, - უთხრა მას დოლმანმა, - ახლა გადახდაც უნდა. 

ერთხელ გადახდის დროც ხომ უნდა დადგეს? თქვენ, ქრისტიან? აჰ, თუმცა თქვენ 

მაგიერ ხომ გიზეკე იხდის. 

ამ სიტყვების გაგონებაზე სენატორი ბუდენბროკი გამოცოცხლდა. იგი აქამდე 

თავისთვის იჯდა. საყელოიან პალტოში გახვეულს ხელები მუხლებზე ეწყო, ტუჩის 

კუთხეში პაპიროსი ეკიდა. იგი უცებ წამოიმართა და ძმას მკვირცხლად უთხრა: 

- ფული არა გაქვს თან, ქრისტიან? იქნებ ნება მომცე, ეგ წვრილმანი დანახარჯი მე 

გადავიხადო? 

ბატონებმა ქოლგები გაშალეს და მუხლის გასამართავად ჩარდახიდან გამოვიდნენ. 

ხანგამოშვებით ძმას ფრაუ პერმანედერი ნახულობდა ხოლმე. მაშინ ორივენი 

„თოლიების ლოდისკენ“ ან „ზღვის ტაძრისკენ“ გაისეირნებდნენ. ამ დროს ტონი 

ბუდენბროკი უცნობი მიზეზების გამო აღეგზნებოდა და ამბოხის გუნებაზე 

დგებოდა. კვლავ და კვლავ აცხადებდა, ყველა ადამიანი თავისუფალი და 

თანასწორიაო, საზოგადოების ფენებად დაყოფის პრინციპს ხელაღებით 

უგულებელყოფდა, პრივილეგიებისა და თვითნებობის წინააღმდეგ მკვახედ 

ილაშქრებდა და მჭევრმეტყველურად მოითხოვდა, ადამიანისთვის 

დამსახურებისამებრ მიეზღოთ. შემდეგ თავის ცხოვრებაზე იწყებდა ლაპარაკს. ფრაუ 

პერმანედერს ლაპარაკი ემარჯვებოდა და ძმას ჩინებულად ართობდა. ამ ბედნიერ 

ქმნილებას, რაც გაჩენილიყო, არაფერი, იოტისოდენა წყენაც კი არ ჩაუტოვებია 

გულში. ცხოვრებისგან მოვლენილი არც ერთი უკუღმართობა, არც ერთი 

შეურაცხყოფა არ დარჩენია გამოუთქმელი. ყველაფერს, ყველა ბედნიერებასა და 

მწუხარებას, ბანალური, ბავშვურად გაფუყული სიტყვების ნიაღვრით გამოთქვამდა 

და გულს იოხებდა. კუჭი აწუხებდა, მაგრამ სამაგიეროდ გული ჰქონდა უდარდელი, 

თვითონ ვერც კი გრძნობდა, რა უზრუნველი ჰქონდა გული. არავითარი 

გამოუთქმელი დარდი არ უღრღნიდა სულს და არ აწვა გულზე ლოდივით. ამიტომ 



იყო, რომ არც თავისი წარსული აგონდებოდა მწარედ. კარგად ახსოვდა, რა ბევრჯერ 

გამწარებია სვე, მაგრამ თავს დატეხილ უბედურებას მისთვის დაღი არ დაუსვამს, 

თითქოს არც სჯეროდა, რომ ამდენი უბედურება ხვდომოდა წილად. მაგრამ მისი 

უბედურება აშკარა ფაქტი იყო და ისიც სარგებლობდა ამით. ტრაბახობდა და თავის 

სვეგამწარებულ ცხოვრებაზე დიდის ამბით ლაპარაკობდა. ამ დროს ლანძღვა-

გინებასაც არ ერიდებოდა და გულწრფელი აღშფოთებით იხსენიებდა იმ ადამიანთა 

სახელებს, რომლებსაც მის ცხოვრებაზე და, აქედან გამომდინარე, ბუდენბროკების 

ოჯახზე, დაესვათ დაღი. დროთა განმავლობაში ასეთი პიროვნებების რიცხვი 

საკმაოდ გაზრდილიყო. 

- მტირალა ტრიშკე! - გაიძახოდა ტონი ბუდენბროკი, - გრიუნლიჰი! პერმანედერი! 

ტიბურციუსი! ვაინშენკი! ჰაგენშტრომები! პროკურორი! ზევერინი! რა ნაძირალები 

არიან, თომას, ოდესმე მათ ღმერთი ყველაფერს აზღვევინებს, ეს რწმენა მაცოცხლებს, 

იცოდე! 

როცა „ზღვის ტაძრამდე“ მიაღწევდნენ, ბინდიც წვებოდა. უკვე გვიანი შემოდგომის 

პირი იყო. მერე ყურისკენ პირშექცეულ რომელიმე ჯიხურში შევიდოდნენ ხოლმე. 

ჯიხურებში, პლაჟის ჯიხურების მსგავსად, ხის სუნი ტრიალებდა, გაურანდავი 

კედლები წარწერებით, ინიციალებით, ისარგაყრილი გულებითა და ლექსებით იყო 

აჭრელებული. გვერდიგვერდ მდგარი და-ძმა ნოტიო, მწვანე ქარაფიდან ვიწრო, ქვიან 

ნაპირებთან ატორტმანებულ ზღვას გაჰყურებდა. 

- ფართო ტალღები, - ამბობდა თომას ბუდენბროკი, - როგორ მოგორავენ ტალღები 

ნაპირთან, როგორ იმსხვრევიან, მოგორავენ და ერთიერთმანეთზე იმსხვრევიან, 

უსასრულოდ, უმიზნოდ, ყრუდ, უაზროდ, მაგრამ მაინც დამამშვიდებლად და 

მანუგეშებლად მოქმედებენ, როგორც მარტივი და საჭირო რამ. რაც ხანი გადის, მით 

უფრო მიყვარდება ზღვა. ოდესღაც შეიძლება ზღვას მთები მერჩია, იმიტომ, რომ 

ისინი უფრო შორს იყვნენ ჩემგან. ახლა გული იქით აღარ მიმიწევს. ასე მგონია, იქ 

შიშით და სირცხვილით მოვიბუზები-მეთქი. მთები ქედუხრელნი, ქაოსურნი, 

მეტისმეტად მრავალფეროვანნი არიან. მათ წინაშე მდგარი უეჭველად 

დათრგუნვილად ვიგრძნობდი თავს. როგორ ადამიანებს ურჩევნიათ მთების 

სიზვიადეს ზღვის მონოტონურობა? მე მგონია, იმათ, ვინც დიდხანს და ღრმად 

იხედება თავისი შინაგანი სამყაროს ხვეულებში, რათა უპირველეს ყოვლისა, 

გარეგანი სამყაროსგან მაინც მოითხოვოს ერთი რამ: უბრალოება. ეგ ბევრს არაფერს 

ნიშნავს, რომ მთებში გულადად მიფორთხავ ზევით, ზღვაზე კი წყნარად წევხარ 

სილაში. მე ხომ ვიცი, რა თვალით უყურებ ერთს და რა თვალით - მეორეს. მთებში 

თამამ, ჯიუტ, ბედნიერ, გამბედაობით, სიმტკიცითა და მოქმედების წყურვილით 

აღსავსე მზერას მწვერვალიდან მწვერვალზე გადაატარებ, ზღვა კი მისტიკურად, 

დამადამბლავებლად, ფატალურად მოაგორებს ტალღებს და მის უკიდეგანო 

სივრცეზე ის დანისლული, უსასოო, ყოვლისმცოდნე მზერა ოცნებობს, რომელსაც 

სადღაც, ოდესღაც ღრმად ჩაუხედავს სულის ნაღვლიან ხლართებში. ჯანმრთელობა 



და ავადმყოფობა, ამაშია განსხვავება. ზოგი თამამად იკვალავს გზას დაკბილული, 

პიტალო, დახრამული მთების საოცარ მრავალფეროვნებაში, რომ თავისი ჯერ 

დაუხარჯავი სიცოცხლისუნარიანობა გამოცადოს, ის კი, ვინც სულის შინაგან 

ხლართებში ბორიალითაა დაქანცული, გარე სამყაროს უკიდეგანო უბრალოების 

ჭვრეტით ისვენებს. 

ფრაუ პერმანედერს კრინტი აღარ დაუძრავს, ისე უსიამოვნოდ შეაკრთო და შეძრა 

ძმის სიტყვებმა. ასე გულუბრყვილო ადამიანებმა იციან, როცა საზოგადოებაში 

უცაბედად რაღაც კარგი და სერიოზული ითქმება ხოლმე. 

„განა შეიძლება ასეთ რამეზე ლაპარაკი?“ - გაიფიქრა მან და სივრცეს გახედა, არ 

უნდოდა ძმის თვალებს შეხვედროდა. მერე კი უსიტყვო მონანიების ნიშნად, რომ მის 

მაგივრად შერცხვა, ძმას ხელი გაუყარა. 

 

 

მეშვიდე თავი 

დადგა ზამთარი, შობა გასული იყო. 1875 წლის იანვარი იდგა. ტროტუარებზე, 

ქვაფენილის ორივე მხარეს ქვიშითა და ნაცრით გაჭუჭყიანებული, ნახევრად 

დამდნარი თოვლის გორები მიეხვეტათ. თოვლის გროვა თანდათან 

ნაცრისფრდებოდა და ზედ ნასვრეტები აჩნდებოდა. ჰაერში სითბო ტრიალებდა. 

ქვაფენილი სველი და ატალახებული იყო, რუხი ფრონტონებიდან გამდნარი თოვლი 

წვეთავდა. მოწმენდილ, ლაჟვარდ ცაზე სინათლის მილიარდი ატომი ბროლივით 

ბრჭყვიალებდა და ციმციმებდა. 

ქალაქის ცენტრში ცხოვრება დუღდა და გადმოდუღდა. შაბათი იყო, ბაზრობის დღე. 

რატჰაუსის წვეტიან თაღებქვეშ ყასბებს დახლები გამოედგათ და გასისხლიანებული 

ხელებით ხორცს წონიდნენ. ბაზრის მოედანზე კი, ჭის ირგვლივ, თევზის ბაზარი იყო 

გამართული. თევზით მოვაჭრე ფაშფაშა დედაკაცებს ხელები ნახევრად 

ბეწვგაცვენილ მუფთებში ჩაეყოთ, ფეხქვეშ მაყალი შემოედგათ, თავის სლიპინა 

ტყვეებს თავს დასტრიალებდნენ და ბაზრის მოედანზე გამოჩენილ დიასახლისებსა 

და მზარეულ ქალებს ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვებით ეპატიჟებოდნენ. აქ არავის 

ეშინოდა, ძველი თევზი არ შემომატყუონო. ხორციანი, მსუქანი თევზები ვედროებში 

არხეინად დაცურავდნენ, ვიწროდ იყვნენ, მაგრამ ბოლოებს მაინც ხალისიანად 

იქნევდნენ. დახლზე დაყრილ თევზებს გამოციებული თვალები საშინლად 

დაეჭყიტათ, ფარფლებს იქნევდნენ, ლაყუჩებით ჰაერს ხაპავდნენ და ფიცარზე 

კუდებს გამეტებით უფათქუნებდნენ, სანამ პატრონი გასისხლიანებული ბასრი 

დანით ყელს ხრჭიალით არ გამოსჭრიდა. გრძელი და სქელი გველთევზები 

უცნაურად იკლაკნებოდნენ. ღრმა გოვზებში ფუთფუთებდნენ ზღვის შავი 

კიბორჩხალები, ხანდახან რომელიმე შიშისგან გაგიჟებული ღონიერი ქამბალა 



კამარას შეჰკრავდა და დახლიდან მოლიპულ, ატალახებულ ქვაფენილზე მოადენდა 

ზღართანს, მაგრამ პატრონი იმავე წუთს თავზე დააცხრებოდა, მოვალეობის 

უგულებელყოფისთვის მაგარ-მაგარი სიტყვებით შეამკობდა და კვლავ დახლზე 

დააგდებდა. 

ბრაიტენშტრასეზე შუადღისთვის უამრავი ხალხი ირეოდა. ზურგზე 

ჩანთამოკიდებული მოწაფეები ქუჩაზე სიცილით მოლაშლაშებდნენ, მოყიჟინებდნენ 

და ერთმანეთს ნახევრად გამდნარ თოვლის გუნდებს ესროდნენ. კარგ ოჯახიშვილ 

ახალგაზრდა შეგირდებს თავზე დანიური მეზღვაურის ქუდები ეხურათ ან 

ინგლისურ ყაიდაზე იყვნენ ჩაცმულნი, ხელში პორტფელები ეჭირათ და ქუჩაში 

მედიდურად დააბიჯებდნენ. რეალური სასწავლებლიდან თავი რომ დაეღწიათ, 

იმიტომ იჯგიმებოდნენ. დარბაისელ, წვერულვაშგაჭაღარავებულ, დიდად 

პატივცემულ ბიურგერებს სახეზე ნაციონალურ-ლიბერალური პრინციპების 

შეურყეველი რწმენა აჩნდათ, ხელჯოხებს მოიქნევდნენ და რატჰაუსის მოჭიქული 

ფასადისკენ ყურადღებით იცქირებოდნენ. იქ სენატის სხდომა მიმდინარეობდა და 

პორტალთან გაორმაგებული დაცვა იდგა. ფარაჯებში გამოწყობილი, მხარზე 

თოფგადაკიდებული ორი ჯარისკაცი მოზომილ მონაკვეთზე დააბიჯებდა. ორთავენი 

გულგრილად დაჭყაპუნებდნენ ატალახებულ, ნახევრად წყლადქცეულ თოვლში, 

ერთმანეთს შესასვლელთან ხვდებოდნენ, ერთ-ორ სიტყვას ეტყოდნენ, მერე ისევ 

შებრუნდებოდნენ და სხვადასხვა მხარეს წავიდოდნენ. 

ხანდახან მოედანზე საყელოაწეული, ჯიბეებში ხელებჩაწყობილი ოფიცერი 

გამოჩნდებოდა. ოფიცერი რომელიმე მამზელს მისდევდა კუდში და თან დიდი 

სახლების ფანჯრებში გადმომდგარ ბანოვანებს აწონებდა თავს. ყარაულები თავის 

პოსტს მიაშურებდნენ, აღჭურვილობასა და ჩაცმულობას ჩაითვალიერებდნენ და 

სმენაზე გაიჭიმებოდნენ. კარგა ხანი გავიდოდა, ვიდრე ჯარისკაცები რატჰაუსიდან 

გამოსულ სენატორებს მიესალმებოდნენ. სხდომის დაწყებიდან ჯერ ერთი საათიც არ 

იყო გასული, ყარაული მანამდე, ალბათ, გამოიცვლებოდა კიდეც. 

მაგრამ უეცრად ერთ-ერთი ჯარისკაცის ყურს შენობიდან მოკლე, გამაფრთხილებელი 

სისინი მისწვდა და იმავე წუთს პორტალში რატჰაუსის მსახურის ულეფელტის 

წითელი ფრაკიც აკიაფდა. ულეფელტს სამკუთხა ქუდი ეხურა და ხელში ხმალი 

ეჭირა, იგი ჯარისკაცებს საქმიანი გამომეტყველებით მიუახლოვდა, წყნარი ხმით 

უბრძანა, სმენაო და საჩქაროდ უკანვე გაბრუნდა. ამ დროს ვესტიბიულში ნაბიჯების 

ხმაც გაისმა. 

ჯარისკაცები სმენაზე დადგნენ, ქუსლები ერთმანეთს მიატყუპეს, თავი მაღლა აიღეს, 

მკერდი გამოზნიქეს, შაშხანები ფეხებთან ჩაიდგეს და ხელის ზუსტი და სწრაფი 

აქნევით მომავალს სალამი მისცეს. მათ შორის ფეხაჩქარებით გაიარა საშუალოზე 

ოდნავ დაბალი ტანის კაცმა და სალამზე პასუხი გასცა - ცილინდრი ასწია. ამ კაცს 

ცალი უფერული წარბი მაღლა აეზიდა, გადატეტკილ ლოყებზე კი გრძელი ულვაშები 



გადაპრეხოდა. სენატორი თომას ბუდენბროკი დღეს სხდომის დამთავრებამდე დიდი 

ხნით ადრე ტოვებდა რატჰაუსს. 

მან მარჯვნივ გაუხვია და თავისი სახლის საწინააღმდეგო მხრისკენ აიღო გეზი. 

კორექტულად, ელეგანტურად და უნაკლოდ სუფთად ჩაცმული სენატორი 

ბრაიტენშტრასეზე, ჩვეულებისამებრ, თითქოს ხტუნვა-ხტუნვით მიდიოდა და 

გამვლელ-გამომვლელთ წამდაუწუმ სალამს აძლევდა. სენატორს ლაქის თეთრი 

ხელთათმანები ეცვა, ვერცხლისკაუჭიანი ჯოხი კი მარცხენა იღლიაში ჰქონდა 

ამოჩრილი. ქურქის სქელი საყელოდან თეთრი ჰალსტუხი მოუჩანდა. მზრუნველად 

მოვლილ სახეზე უძილობის დაღი ემჩნეოდა. გამვლელები ამჩნევდნენ, რომ 

სენატორს ჩაწითლებულ თვალებზე ცრემლი ადგებოდა ხოლმე, ბაგე კი სიმწრით 

ჰქონდა მოკუმული. ხანდახან ნერწყვს გადაიტანდა, თითქოს პირი რაღაც სითხით 

ევსებაო, მაშინ სახის კუნთების მოძრაობასა და საფეთქლებზე ეტყობოდა, რომ კბილს 

კბილზე მაგრად აჭერდა. 

- ოჰო, ბუდენბროკ. სხდომიდან გამოიპარე? აი, ახალი ამბავი, თუ გინდა! - მიაძახა 

სენატორს მიულენშტრასეს დასაწყისში ვიღაცამ. 

სენატორს არაფერი გაუგია და არც ამ სიტყვების წარმომთქმელი შეუნიშნავს. ეს იყო 

შტეფან კისტენმაკერი, მისი მეგობარი და თაყვანისმცემელი, რომელიც 

საზოგადოებრივ საკითხებზე გამოთქმულ მის აზრებს მუდამ თავისად ასაღებდა 

ხოლმე. შტეფან კისტენმაკერი ჭაღარაშეპარულ წვერს მრგვალად იყენებდა, 

დაფანჩული წარბები და გრძელი, ფორებიანი ცხვირი ჰქონდა. რამდენიმე წლის წინ 

ღვინით ვაჭრობას თავი გაანება და ფირმა მთლიანად თავის ძმას, ედუარდს 

გადაულოცა. ბოლო წლებში კარგა ძალი ფული მოიხვეჭა და მას შემდეგ რანტიეობას 

ეწეოდა. ეს სახელი ცოტა ეთაკილებოდა და ამიტომ თავი ისე მოჰქონდა, თითქოს 

მუდამ საქმეებში იყო ყელამდე ჩაფლული. 

- ტყავი მძვრება პირდაპირ! - იტყოდა შტეფან კისტენმაკერი და დახუჭუჭებულ 

ჭაღარა თმაზე ხელს გადაისვამდა, - მაგრამ ადამიანი ამ ქვეყანაზე რისი მაქნისია, 

მუშაობით ტყავი თუ არ გასძვრა? 

შტეფან კისტენმაკერი მედიდური სახით საათობით იდგა ხოლმე ბირჟაზე, თუმცა იქ 

იოტისოდენა საქმეც კი არ ჰქონდა. ეჭირა უამრავი, არაფრისმაქნისი თანამდებობა, 

ცოტა ხნის წინ კი ქალაქის აბანოების დირექტორადაც დაენიშნინებია თავი. ის ხან 

ნაფიც მსაჯულთა სარბიელზე იღვწოდა, ხან მაკლერად, ხან ანდერძის 

აღმასრულებლად მუშაობდა და შუბლიდან ოფლს იწურავდა. 

- ახლა ხომ სხდომა მიმდინარეობს, ბუდენბროკ, - გაიმეორა მან, - შენ კი სასეირნოდ 

გამოსულხარ? 

- აჰ, შენა ხარ, - წყნარად თქვა სენატორმა და ტუჩები ძლივს შეარხია, - თვალები 

მიბნელდება, ისე საშინლად მაწუხებს ტკივილი. 



- ტკივილი გაწუხებს? რა გტკივა? 

- კბილი მტკივა. გუშინდელს აქეთ თვალი არ მომიხუჭავს. ჯერ ექიმთან არ 

ვყოფილვარ, დილას კანტორაში საქმე მქონდა, მერე სხდომის გაცდენაც აღარ 

მინდოდა, მაგრამ ტკივილს ვეღარ გავუძელი და ბრეჰტისკენ გამოვეშურე. 

- რომელი კბილი გტკივა? 

- ქვედა კბილი, მარცხნივ... საძირე კბილი. ალბათ, გამოხრული მაქვს... აუტანლად 

მტკივა... Adieu, კისტენმაკერ! მიმიხვდები, რომ მეჩქარება... 

- კარგი, როგორ გგონია, მე არ მეჩქარება? საქმეს ვეღარ ავუდივარ. Adieu! აბა, შენ იცი! 

კბილი ამოაღებინე, ყველაფერს ეგა სჯობია. 

თომას ბუდენბროკმა გზა განაგრძო, კბილს კბილზე აჭერდა, თუმცა ამით ტკივილი 

უფრო უძლიერდებოდა. ეს იყო არაადამიანური, დამშანთავი, ტვინის გამბურღავი 

ტკივილი, ბოროტი წამება, რომელიც მტკივანი კბილიდან მთელ მარცხენა ყბას 

ედებოდა და უბჟუებდა. თითქოს გავარვარებულ ჩაქუჩს ურტყამენო, მთელი ყბა ისე 

უფეთქავდა, სახეზე ცხელი ტალღა უვლიდა და თვალზე ცრემლი ადგებოდა. უძილო 

ღამეს მისთვის ნერვები მთლად მოეშალა. ლაპარაკისას არაადამიანური ძალის 

მოკრება უხდებოდა, რომ ხმას არ ეღალატა. 

მიულენშტრასეზე თომას ბუდენბროკი ზეთის საღებავით მოყვითალო-ყავისფრად 

შეღებილ სახლში შევიდა და მეორე სართულზე ალასლასდა, სადაც კარზე მიკრულ 

სპილენძის დაფაზე ეწერა: „კბილის ექიმი ბრეჰტი“. კარი მოახლემ გაუღო, მაგრამ 

სენატორს ის არც დაუნახავს. დერეფანში ბიფშტექსისა და ყვავილოვანი კომბოსტოს 

თბილი ოხშივარი იდგა, მოსაცდელი ოთახი კი მწვავე სპეციფიკური სუნით იყო 

გაჟღენთილი. 

- დაბრძანდით... ამ წუთში! - მოესმა თომას ბუდენბროკს დედაბრის ხრინწიანი ხმა. 

ეს იოზეფუსი გახლდათ. თუთიყუში ოთახის სიღრმეში, ლაპლაპა გალიაში იჯდა და 

წვრილ-წვრილი, ბოროტი თვალებით ალმაცერად და მუხანათურად იყურებოდა. 

სენატორი მრგვალ მაგიდას მიუჯდა და შეეცადა თავი „მფრინავ ფურცლებში“ 

დაბეჭდილი ხუმრობებით გაერთო, მაგრამ ვერ შეძლო, ჟურნალი ზიზღით მოიშორა, 

ხელჯოხის გრილი ვერცხლის კაუჭი ლოყაზე მიიდო, სიცხისგან გათანგული 

თვალები დახუჭა და აკვნესდა. ირგვლივ სიჩუმე იდგა, მხოლოდ იოზეფუსი 

აწყდებოდა კრიახით გალიის კედლებს. ბატონ ბრეჰტს ჩვეულებად ჰქონდა, ეცალა 

თუ არ ეცალა, პაციენტისთვის მაინც უნდა ეცდევინებინა. 

თომას ბუდენბროკი ფეხზე წამოვარდა და პატარა მაგიდაზე დადგმული გრაფინიდან 

წყალი დალია. წყალს ქლოროფორმის სუნი და გემო ჰქონდა. შემდეგ სენატორმა 



დერეფნის კარი გამოაღო და გაბრაზებულმა გასძახა, თუ რაიმე საშური საქმე არა აქვს, 

ბატონმა ბრეჰტმა კეთილი ინებოს და აჩქარდეს, ტკივილი ვეღარ ამიტანიაო. 

კბილის ექიმის ჭაღარაშერთული ულვაშები, მოკაუჭებული ცხვირი და მოტვლეპილი 

შუბლი მაშინვე გამოჩნდა საოპერაციო ოთახის კარში. 

- გთხოვთ! - თქვა მან. 

- გთხოვთ! - დაიყვირა იოზეფუსმაც. 

სენატორი ოთახში ისე შევიდა, არ გასცინებია. 

„მძიმე შემთხვევაა!“ - გაიფიქრა ბატონმა ბრეჰტმა და ფერი წაუვიდა. 

ნათელი ოთახი სწრაფად გაიარეს და ერთ-ერთი ფანჯრის წინ დადგმულ დიდ, თავის 

მისაყრდენ სავარძელთან მივიდნენ. თომას ბუდენბროკი სავარძელში ჩაეშვა, 

სატკივარი ექიმს მოკლედ მოახსენა, თავი უკან გადაიგდო და თვალები დახუჭა. 

ბატონმა ბრეჰტმა სავარძელი ოდნავ აამაღლა, პატარა სარკე და ლითონის ჩხირი აიღო 

და მტკივანი კბილი დაათვალიერა. ექიმს ხელზე ნუშის საპნის სურნელი ასდიოდა, 

პირიდან კი ბიფშტექსისა და ყვავილოვანი კომბოსტოს სუნი ამოსდიოდა. 

- იძულებული ვართ ექსტრაქციას მივმართოთ, - ცოტა ხნის შემდეგ თქვა მან და 

სახეზე ფერი მთლად წაუვიდა. 

- შეუდექით მერე, - მიუგო სენატორმა და თვალები უფრო მაგრად დახუჭა. 

პაუზა ჩამოვარდა. ბატონი ბრეჰტი თავის კარადასთან ფათურობდა და 

ინსტრუმენტებს არჩევდა, შემდეგ პაციენტს ხელახლა მიუახლოვდა. 

- ჯერ ცოტას წაგიცხებთ, - თქვა ექიმმა და თავისი განზრახვის აღსრულებას მაშინვე 

შეუდგა. პაციენტს ღრძილზე ბლომად წაუსვა მწვანე, სუნიანი სითხე, შემდეგ 

ალერსიანად სთხოვა, წყნარად მჯდარიყო და პირი გაეღო. ექიმი საქმეს შეუდგა. 

თომას ბუდენბროკმა ორივე ხელი მაგრად ჩასჭიდა ხავერდგადაკრულ სახელურებს. 

კბილზე ჭანგის მოდება თითქმის არ გაუგია, მაგრამ ხრჭიალსა და თანდათან 

გაძლიერებულ, მტკივნეულ, საშინელ დაწოლაზე, რომელიც თითქოს მთელ თავს 

ედებოდა, მიხვდა, რომ საქმე კარგად მიდიოდა. 

„მადლობა ღმერთს, - ფიქრობდა იგი, - ახლა დაიწყება, მოიმატებს და მოიმატებს ეს 

ტკივილი, კულმინაციურ წერტილს მიაღწევს, კატასტროფული, ჭკუიდან შემშლელი, 

გამგმირავი, არაადამიანური გახდება, ტვინს გაგიბურღავს და... მერე ყველაფერი 

დამთავრდება. მხოლოდ უნდა გავუძლო“. 

ოპერაცია სამ თუ ოთხ წამს გაგრძელდა, ბატონი ბრეჰტის კანკალი და დაძაბულობა 

თომას ბუდენბროკის მთელ სხეულს გადაედო, სავარძლიდან წამოიწია და მის ყურს 



კბილის ექიმის ყელიდან ამოსული სტვენისებური ხმა შემოესმა. უცებ თომას 

ბუდენბროკმა საშინელი ბიძგი იგრძნო, შერყევა, თითქოს კეფა გაებზარაო და მოკლე 

ტკაცანი და ხრჭიალი გაიგონა. თვალები სწრაფად გაახილა. კბილზე დაწოლას აღარ 

გრძნობდა, მაგრამ თავი უგუგუნებდა, ნაწვალები ყბა უხურდა და ტეხდა. თომას 

ბუდენბროკი მიხვდა, ოპერაცია ჯერ არ დამთავრებულიყო. ეს მხოლოდ ნაადრევი 

კატასტროფა იყო და შავი დღე ახლა დაადგებოდა. 

ბატონი ბრეჰტი პაციენტს მოშორდა, ინსტრუმენტების კარადას მიეყრდნო და 

მკვდარივით გაფითრებულმა ძლივს ამოთქვა: 

- გვირგვინი... ასეც ვფიქრობდი. 

თომას ბუდენბროკმა დაშავებული ღრძილიდან გადმოღვრილი სისხლი ლურჯ 

თასში გადააფურთხა და თითქმის უგონოდ იკითხა: 

- რას ფიქრობდით? რა დაემართა გვირგვინს? 

- გვირგვინი გატყდა, ბატონო სენატორო... სწორედ ამის მეშინოდა... კბილი სავსებით 

გაფუჭებულია... მაგრამ ჩემი მოვალეობა იყო, ექსპერიმენტი გამებედა... 

- მერე? 

- დამენდეთ, ბატონო სენატორო... 

- რას აპირებთ? 

- ფესვები სატეხით უნდა ამოვიღოთ, ოთხივე ფესვი ღრძილშია ჩარჩენილი. 

- ოთხი? მაშ ოთხჯერ უნდა მოსდოთ ჭანგი და ოთხჯერ ამოიღოთ? 

- სამწუხაროდ, ასე გახლავთ. 

- დღეისთვის კმარა! - თქვა სენატორმა და წამოდგომა დააპირა, მაგრამ წელი ვერ 

წამოსწია და თავი უკან გადაიგდო, - მოწყალეო ბატონო, თქვენ უფლება არა გაქვთ, 

ჩემგან ზეადამიანური გამძლეობა მოითხოვოთ, - თქვა მან, - ფეხზე ძლივს ვდგავარ... 

ამჯერად მაინც მეტი ძალა აღარა მაქვს... იქნებ პატივი დამდოთ და ერთი წუთით 

ფანჯარა გამოაღოთ... 

ბატონმა ბრეჰტმა ფანჯარა გამოაღო და შემდეგ სენატორს მიმართა: 

- ძალიან კარგი იქნება, ბატონო სენატორო, თუ ხვალ ან ზეგ, რა დროსაც 

მოგესურვებათ, ჩემთან მობრძანდებით, ოპერაციას მანამდე გადავდებთ... ახლა კი 

მხოლოდ პირის ღრუში გამოსავლებ წამალს მოგცემთ და მალამოს წაგიცხებთ, რომ 

ტკივილი დროებით გაგიყუჩოთ. 



ექიმმა სენატორს პირში წამალი გამოავლებინა, მალამოც წაუცხო და კარამდე 

მიაცილა. ქაღალდივით გაფითრებულ ბატონ ბრეჰტს იმის ძალა შერჩენოდა, რომ 

თანაგრძნობის ნიშნად მხრები აეჩეჩა. 

- ერთი წუთით!.. გთხოვთ! - დაიყვირა იოზეფუსმა, როცა ექიმმა და პაციენტმა 

მოსაცდელ ოთახში გაიარეს. თუთიყუშის ძახილი თომას ბუდენბროკს კიბეზეც 

მისწვდა. 

„სატეხით... ჰო, ჰო, ეს ხვალ იყოს. ახლა კი? ახლა შინისკენ! დაისვენოს, დაძინება 

სცადოს. მტკივანი ნერვი თითქოს გაყუჩდა კიდეც. პირი მხოლოდ უბჟუოდა და 

უხურდა, მაშ, შინისკენ!“ - და სენატორი ნელა გაუყვა ქუჩას, სალამზე მექანიკურად 

პასუხობდა, წინ ჩაფიქრებული და გაოგნებული იყურებოდა, თითქოს თავის შინაგან 

მდგომარეობას აკვირდებაო. 

თომას ბუდენბროკმა ფიშერგრუბეს მიაღწია და ქუჩას მარცხენა მხარეს დაღმა ჩაუყვა. 

ოცი ნაბიჯის შემდეგ ცუდად გახდა. 

„დუქანში უნდა შევიდე, ცოტა კონიაკს დავლევ“, - გაიფიქრა მან და ქვაფენილზე 

გადავიდა, მაგრამ შუაგულ ქუჩამდე ვერ მიაღწია, თითქოს ტვინში კეტი შემოჰკრესო, 

ირგვლივ ყველაფერი საშინელი სისწრაფით დატრიალდა, შეკრული წრეები 

თანდათან დაპატარავდა და ბოლოს უზარმაზარმა, უხეშმა, სასტიკმა ძალამ იგი ამ 

წრეების ქვასავით მაგარ ცენტრში დაანარცხა... თომას ბუდენბროკი ნახევრად 

შემოტრიალდა და ხელებგაშლილი ქვაფენილზე პირქვე დაემხო. 

ქუჩა ცერად ეშვებოდა და ამიტომ სენატორი თავდაყირა იყო დამხობილი. პირქვე 

დავარდნილს ცხვირ-პირიდან სისხლი თქრიალით მოსდიოდა, ქუდი ქვაფენილზე 

გაგორდა, ქურქი თოვლ-ჭყაპსა და ტალახში ამოესვარა. თეთრი ლაქის 

ხელთათმანებიანი ხელები კი გუბეში უღონოდ ჰქონდა გაშხლართული. 

ასე იწვა დიდხანს, სანამ ვიღაცები არ მივიდნენ და გულაღმა არ გადმოაბრუნეს. 

 

 

მერვე თავი 

ფრაუ პერმანედერი სადარბაზო კიბეზე ადიოდა, ცალი ხელით კაბის კალთა აეკრიფა, 

მეორით კი დიდ, წაბლისფერ მუფთას ლოყაზე იხუტებდა. კი არ მიდიოდა, თითქმის 

მიფორთხავდა, კაპოტი გვერდზე მოქცეოდა, ლოყები უხურდა, ოდნავ აბზეკილ ზედა 

ტუჩზე ოფლის წვეთები ასხდა ცვარ-ცვარად. თუმცა კიბეზე არავინ შეხვედრია, 

განუწყვეტლივ ლაპარაკობდა, შიშისგან გაოგნებულს ხანდახან ხმამაღლა 

წამოსცდებოდა სიტყვა. 



- არაფერია, - ამბობდა იგი, - ეს არაფერს ნიშნავს... ღმერთი ამას არ ინებებს... ღმერთმა 

იცის, რას სჩადის. ამის რწმენა მაცოცხლებს... ნამდვილად არაფერია... ღმერთო, 

დღედაღამ შენთვის ვილოცებ... 

ფრაუ პერმანედერი შიშისგან უაზროდ ლაპარაკობდა, როგორც იქნა, ააღწია მესამე 

სართულზე და დერეფანში გაიჭრა. ოთახებისკენ გამავალი კარი ღია იყო და იქიდან 

მის შესახვედრად რძალი მოდიოდა. 

გერდა ბუდენბროკს მშვენიერი თეთრი სახე შიშისა და ზიზღისგან მოქცეოდა, ახლო-

ახლოს განლაგებულ მუქთაფლისფერ, მოლურჯო ჩრდილებით შემორკალულ 

თვალებში ბრაზის, დაბნეულობისა და ზიზღის სხივი უელავდა. გერდამ ფრაუ 

პერმანედერი იცნო, მის შესახვედრად ხელები გაშალა, მოეხვია და თავი მულის 

მკერდში ჩამალა. 

- გერდა, გერდა, რა ამბავია! - აღმოხდა ფრაუ პერმანედერს, - რა მოხდა! ეს რას 

ნიშნავს! დაეცაო, თქვეს? გონზე არ არის? როგორაა? ღმერთი არ გაგვწირავს... ღვთის 

გულისათვის, მითხარი... 

მაგრამ ფრაუ პერმანედერს პასუხი მაშინვე არ მიუღია, მხოლოდ იგრძნო, გერდას 

როგორ გააჟრჟოლა, შემდეგ მხართან მისი ჩურჩული გაიგონა: 

- როგორი შესახედავი იყო, რომ მოიყვანეს! მთელი სიცოცხლის მანძილზე მის ტანზე 

მტვრის ნამცეციც კი არავის უნახავს... ბედის დაცინვა და სიმდაბლე არ არის, რომ 

ასეთი ბოლო დაუდგა?.. 

მათ სმენას ყრუ ფაჩუნი მისწვდა. სენატორის გარდერობის კარი გაიღო და კარის 

ჩარჩოში თეთრწინსაფრიანი იდა იუნგმანი გამოჩნდა. იდას ხელში თასი ეჭირა, 

თვალები ჩასწითლებოდა და ნიკაპი უკანკალებდა. ფრაუ პერმანედერი რომ დაინახა, 

თვალები დახარა და უკან დაიხია, ქალბატონს გზა უტია. 

იატაკამდე დაშვებული, მოჩითული ფარდები ჰაერის შემობერვაზე აფრიალდა, როცა 

ტონი და მისი რძალი საძინებელ ოთახში შევიდნენ. ცხვირში კარბოლის, ეთერისა და 

სხვა მედიკამენტების სუნი ეცათ. წითელი ხის განიერ საწოლზე, წითელი, 

დალიანდაგებული საბნის ქვეშ თომას ბუდენბროკი პირაღმა იწვა. მას უკვე 

ამოქარგული საღამური პერანგი ეცვა. ნახევრად ღია თვალები გადატრიალებული 

ჰქონდა, გაწეწილ ულვაშებს ქვემოთ ტუჩებს აცმაცუნებდა და დროდადრო ყელიდან 

ხროტინის ხმა ამოსდიოდა. ახალგაზრდა დოქტორი ლანგჰალსი მისკენ დაიხარა, 

სახიდან გასისხლიანებული საფენი ააცალა, იქვე პატარა მაგიდაზე მდგარ თასში 

მეორე საფენი დაასველა, შემდეგ ავადმყოფს გულისცემა და პულსი გაუსინჯა. 

საწოლის ფეხებთან, დაბალ სკამზე პატარა იოჰანი იჯდა, მეზღვაურული ხალათის 

საყელოს კვანძს აწვალებდა და ღრმად ჩაფიქრებული მამის ყელიდან ამომავალ ხმებს 

უსმენდა. ტალახში ამოსვრილი ტანსაცმელი სადღაც სკამზე ელაგა. 



ფრაუ პერმანედერმა საწოლთან ჩაიჩოქა, ძმის დამძიმებული, ცივი ხელი აიტაცა და 

მომაკვდავს სახეში ჩააჩერდა... ფრაუ პერმანედერი ხვდებოდა, რომ ღმერთი, 

სულერთია, უწყოდა თუ არა, რას სჩადიოდა, მაინც „ყველაზე უარესის“ ქმნას 

აპირებდა. 

- ტომ! - მოთქვამდა ტონი, - ვერა მცნობ, ტომ? რა გემართება! გინდა მიგვატოვო? არა, 

შენ არ მიგვატოვებ! არა, ეს არ მოხდება, არა, ეს არ მოხდება, ტომ! 

ფრაუ პერმანედერს პასუხის მსგავსი არაფერი გაუგონია და თვალი დოქტორ 

ლანგჰალსს მუდარით მიაპყრო. დოქტორი ლანჰალსი ფეხზე იდგა, მშვენიერი 

თვალები დაეხარა და თვითკმაყოფილ სახეზე თითქოს ღვთის ნება-სურვილი ეწერა. 

იდა იუნგმანი ისევ შემოვიდა, იქნებ ექიმს ჩემი მიშველება დასჭირდესო. მობრძანდა 

თვით მოხუცი დოქტორი გრაბოვი. მოგრძო სახეზე ძველებურად კეთილი 

გამომეტყველება ეფინა. ყველას ხელი ჩამოართვა, თავის კანტურით გასინჯა 

ავადმყოფი და ზუსტად იგივე გაიმეორა, რაც დოქტორ ლანგჰალსს უკვე გაეკეთებინა. 

უბედური შემთხვევის ამბავი ქალაქს ელვის სისწრაფით მოედო. სადარბაზო კარზე 

განუწყვეტლივ წკრიალებდა ზარი და საძინებელ ოთახში მყოფთ ესმოდათ, 

სენატორის ამბავს როგორ კითხულობდნენ. სენატორი ისევ ისე იყო, ისევ ისე... ერთსა 

და იმავე პასუხს იღებდა ყველა. 

ორივე ექიმმა საჭიროდ ცნო, ყოველი შემთხვევისთვის, ღამე მოწყალების და 

მოეყვანათ. მონაზონ ლეანდრასთან კაცი აფრინეს და ისიც მოვიდა. სახეზე შიშისა და 

შეშფოთების კვალიც არ ემჩნეოდა, ამჯერადაც მშვიდად დადო თავისი ტყავის ჩანთა, 

თავსაბურავი მოიხადა, მოსასხამი მოიძრო და თავისი მოვალეობის აღსრულებას 

წყნარად და ალერსიანად შეუდგა. 

პატარა იოჰანი რამდენიმე საათს იჯდა სკამზე, ყველაფერს თვალყურს ადევნებდა და 

თან მამის ხროტინს უგდებდა ყურს. კარგა ხანია არითმეტიკის კერძო გაკვეთილზე 

უნდა წასულიყო, მაგრამ ესმოდა, რომ ამ ამბის შემხედვარე ვერც ერთი 

პრიალასერთუკიანი ხმის ამოღებას ვერ გაბედავდა. ჰანოს საშინაო დავალებების 

გახსენებაზე დამცინავად გაეღიმა. ზოგჯერ მასთან ფრაუ პერმანედერი მივიდოდა და 

გულში ჩაიკრავდა. მაშინ ჰანო ცრემლებს ღვრიდა, მეტწილად კი თვალგამშრალი 

იჯდა, გაოგნებული, ღრმად ჩაფიქრებული იყურებოდა და ნაწყვეტ-ნაწყვეტად, 

ფრთხილად სუნთქავდა, თითქოს მოელოდა, რომ მის ყნოსვას საცაა ის უცხო, მაგრამ 

მაინც საოცრად ნაცნობი და ახლობელი სურნელი მისწვდებოდა. 

დაახლოებით ოთხ საათზე ფრაუ პერმანედერმა რაღაც გადაწყვიტა, დოქტორი 

ლანგჰალსი მეზობელ ოთახში გაიხმო, გულხელი დაიკრიფა, თავი უკან გადაიგდო 

და თან შეეცადა ნიკაპი მკერდზე დაებჯინა. 



- ბატონო დოქტორო, - დაიწყო მან, - ერთი რამ მაინც არის თქვენს ხელში და ამიტომ 

გთხოვთ! სიმართლე მითხარით, მიყავით სიკეთე! მე ცხოვრებისგან გამოწრთობილი 

ქალი ვარ... სიმართლის ატანას დიდი ხანია მივეჩვიე, მერწმუნეთ! გაატანს ჩემი ძმა 

ხვალამდე? გულახდილად თქვით! 

დოქტორმა ლანგჰალსმა მშვენიერი თვალები განზე გააპარა, ფრჩხილებზე დაიხედა 

და ადამიანის უძლურებაზე გააბა ლაპარაკი, ისიც აღნიშნა, რომ ამ კითხვის გადაჭრა 

შეუძლებელი გახლდათ; ფრაუ პერმანედერის ბატონი ძმა გაათენებდა თუ რამდენიმე 

წუთში განუტევებდა სულს, ძნელი სათქმელი იყო. 

- მაშინ მე ვიცი, რაც უნდა ვქნა, - თქვა ფრაუ პერმანედერმა, გარეთ გამოვიდა და 

პასტორ პრინგსჰაიმთან აფრინა კაცი. 

პასტორი პრინგსჰაიმი ნახევრად შემოსილი მობრძანდა. ჟაბო არ ეკეთა, მაგრამ 

გრძელი ანაფორა კი ეცვა. მონაზონ ლეანდრას გამგმირავი მზერა ესროლა და 

მომაკვდავის სარეცელთან მისთვის დადგმულ სკამზე დაეშვა. ავადმყოფს შეცნობა 

და ყურთასმენა სთხოვა, მაგრამ ამაოდ. მაშინ პასტორმა პირდაპირ ღმერთს 

შეჰღაღადა. პასტორი პრინგსჰაიმი სტილიზებულ ფრანკულ კილოზე ლაპარაკობდა, 

მის სახეზე კი პირქუში ფანატიზმის ჩრდილს გულმოწყალე ნათელი ცვლიდა. „რ“-ს 

ყელში მსუყედ და ნარნარად არაკრაკებდა და პატარა იოჰანმა წარმოიდგინა, აქ 

მოსვლამდე პასტორს უთუოდ ყავა და ფუნთუშა ექნება მირთმეულიო. 

პასტორი ამბობდა, არც მე და არც აქ მყოფი ჭირისუფალნი აღარ ვლოცულობთ 

საყვარელი და ძვირფასი ადამიანის სიცოცხლისთვის, რამეთუ ვუწყით, ვერ 

გადავალთ უზენაესის ნებას. უფალს მხოლოდ იმას ვევედრებით, მომაკვდავს 

უდრტვინველი აღსასრული მოუვლინოსო. შემდეგ პასტორმა ამ შემთხვევის 

შესაფერი ორი ლოცვა წარმოთქვა. ფეხზე წამოდგა, გერდა ბუდენბროკსა და ფრაუ 

პერმანედერს ხელი ჩამოართვა, პატარა იოჰანს თავზე ორივე ხელი მოავლო და ერთი 

წამით მზერა დარდით გულმოკლული ბავშვის დახრილ წამწამებზე შეაჩერა. შემდეგ 

პასტორმა ფროილაინ იუნგმანს დაუკრა თავი, მონაზონი ლეანდრა კვლავ 

მომნუსხველი მზერით გაზომა და იქაურობას განშორდა. 

შინიდან მალე მობრუნებულ დოქტორ ლანგჰალსს ავადმყოფი ძველებურად 

დაუხვდა. ექიმმა მომვლელ ქალს რამდენიმე სიტყვა უთხრა და წავიდა. დოქტორი 

გრაბოვიც მობრძანდა მეორეჯერ, ავადმყოფს დახედა და ისიც მაშინვე გაეცალა 

იქაურობას. თომას ბუდენბროკს თვალები კვლავინდებურად ჰქონდა 

გადატრიალებული და ხროტინებდა. ბინდი ჩამოწვა. ზამთრის ცა ოდნავ 

შევარდისფრებულიყო და დაისის ნაზი შუქი სადღაც სკამზე გადაკიდებულ, 

ტალახში გასვრილ ტანსაცმელს ხვდებოდა. 

ხუთ საათზე ფრაუ პერმანედერმა, თითქოს რაღაცამ მოუარაო, გულზე ხელები 

დაიკრიფა და უეცრად თავისი ხორხისმიერი ხმით საგალობელი წამოიწყო: 



- მოუვლინე აღსასრული, უფალო, - ამბობდა იგი და ყველანი სულგანაბულნი 

უსმენდნენ, - იხსენი ტანჯვისგან, მიანიჭე ძალა, უდრტვინველად განუტევოს სული, 

უფალო... 

ფრაუ პერმანედერი გულმხურვალედ ლოცულობდა, მთელი გულისყური, იმ წუთში 

რასაც წარმოთქვამდა, იქით ჰქონდა მიქცეული, იმას კი აღარ უფიქრდებოდა, რომ 

საგალობლის სტროფი ბოლომდე არ იცოდა და მესამე პწკარზევე ელოდა 

წაფორხილება. ასეც დაემართა, საგალობელი მაღალ ტონზე შეწყვიტა და ბოლო 

პწკარის შევსებას მედიდური იერითღა შეეცადა. ოთახში მყოფნი უხერხულად 

შეიშმუშნენ. პატარა იოჰანმა ისე მაგრად ჩაახველა, რომ მისი ხმა ქვითინივით გაისმა. 

შემდეგ ჩამოვარდნილ სამარისებურ სიჩუმეში მხოლოდ თომას ბუდენბროკის 

ხროტინი ისმოდა. 

ყველას გულზე მოეშვა, როცა მოახლემ სახელდახელო სუფრაზე მიბრძანება 

სთხოვათ. ყველანი გერდას ოთახში გავიდნენ, მაგრამ სუპის ხვრეპას შეუდგნენ თუ 

არა, კარში მონაზონი ლეანდრა გამოჩნდა და თავი უსიტყვოდ დახარა. 

სენატორი გარდაიცვალა. ერთი-ორჯერ ამოიხვნეშა, დადუმდა და ტუჩების ცმაცუნი 

შეწყვიტა. ეს იყო ერთადერთი ცვლილება, თვალები აქამდეც მკვდარი ჰქონდა. 

დოქტორი ლანგჰალსი რამდენიმე წუთის შემდეგ გამოცხადდა, შავი სტეტოსკოპი 

მიცვალებულს მკერდზე დაადო, დიდხანს გულდასმით უსმინა და 

კეთილსინდისიერი გასინჯვის შემდეგ განაცხადა, ყველაფერი დამთავრდაო. 

მონაზონმა ლეანდრამ თავისი უფერული, ნაზი ხელით მიცვალებულს ქუთუთოები 

ფრთხილად დაუხუჭა. ფრაუ პერმანედერი საწოლის ფერხთით მუხლებზე დაემხო, 

სახე დალიანდაგებულ საბანში ჩარგო და ხმამაღლა აქვითინდა. იგი 

თავშეუკავებლად ტიროდა, გულში ბოღმას არ იტოვებდა. გულის მოოხება მისი 

დალოცვილი ბუნების თვისება იყო. სახედალორთხილი, მაგრამ უკვე 

ძალამოკრეფილი და გულმოოხებული წამოდგა და იმწამსვე დეპეშების დაგზავნაზე 

ფიქრს შეუდგა. დეპეშები დაუყოვნებლივ უნდა დაგზავნილიყო, უამრავი 

კეთილშობილურად დაბეჭდილი სამგლოვიარო დეპეშა იყო საჭირო. 

არენაზე ქრისტიანიც გამოჩნდა. სენატორის დაშავების ამბავი კლუბში გაეგო და 

მაშინვე წამოსულიყო, მაგრამ იმის შიშით, რაიმე საშინელ სურათს არ წავესწროო, 

ქალაქგარეთ გასულიყო და მის კვალს ვეღარავინ მიაგნო. ქრისტიანმა, როგორც იქნა, 

მოაღწია აქამდე და ძმის გარდაცვალების ამბავი სადარბაზო შემოსასვლელშივე 

შეიტყო. 

- ეს ხომ შეუძლებელია! - თქვა მან და ფეხათრეული, თვალების ცეცებით აუყვა კიბეს. 

ქრისტიანი მიცვალებულის სარეცელთან დასა და რძალს შორის იდგა. იდგა 

გამელოტებული, ლოყებჩაცვენილი, ულვაშები ჩამოშვებოდა, კეხიანი ცხვირი 



უზარმაზარი მოუჩანდა, მოგრეხილ ფეხებზე მდგარი, ოდნავ წელში მოხრილი 

ქრისტიანი კითხვის ნიშანს წააგავდა, პატარ-პატარა, ღრმად ჩამჯდარ თვალებს ძმის 

სახეს არ აცილებდა და მიცვალებულის მდუმარე, უმეტყველო სახეს უხმოდ 

შესცქეროდა. ამ სახეს ამიერიდან ვერავითარი ადამიანური გაკიცხვა ვეღარ 

შეეხებოდა. მიცვალებულს ტუჩის კუთხეები თითქმის ზიზღით ჰქონდა 

ჩამოშვებული. ის, ვისაც ქრისტიანი საყვედურობდა, ჩემს კუბოსთან ცრემლს არ 

გადმოაგდებო, ახლა მკვდარი იყო, სიტყვა არ დასცდენია, ისე მიაბარა უფალს სული, 

ტაქტიანად, ღირსეულად დადუმდა და სხვები თავიანთი სირცხვილის ანაბარა 

მიაგდო ულმობლად, როგორც სიცოცხლეში იცოდა ხოლმე! ცუდად იქცეოდა თუ 

კარგად სენატორი, ძმის „ტანჯვას“, კაცის აჩრდილზე, სპირტიან ბოთლსა და ღია 

ფანჯარაზე ჩივილს გულცივობით რომ პასუხობდა? ეს კითხვა აღარ არსებობდა, 

უაზრო გამხდარიყო, რადგან სიკვდილს ჯიუტობა და მიკერძოება გამოეჩინა, თომასი 

გამოერჩია და გაემართლებინა, ის გაეხმო და გაეყოლიებინა, პატივი და დიდება 

მიეზღო, საყოველთაო, ცხოველი ინტერესის საგნად გაეხადა, ქრისტიანი კი 

უგულებელეყო და, ალბათ, მის გაბიაბრუებასა და ათასგვარი ხრიკებით გატანჯვას 

არ მოიშლიდა, რაც ქრისტიანს არავის თვალში პატივისცემას არ მოუპოვებდა. თომას 

ბუდენბროკს ძმის თვალში ასეთი პატივისცემა არასოდეს მოუხვეჭია. წარმატებას 

დიდი ძალა აქვს. მხოლოდ სიკვდილს ძალუძს სხვებში ჩვენი ტანჯვისადმი რიდი და 

პატივისცემა გამოიწვიოს, სულ უმცირესი, უმნიშვნელო ტანჯვაც კი მისი მეშვეობით 

პატივისცემის ღირსი ხდება. 

„შენ მართალი გამოდექი, ქუდს ვიხრი შენ წინაშე“, - გაიფიქრა ქრისტიანმა, 

მუხლმოკვეთილმა სარეცელთან სწრაფად ჩაიჩოქა და საბანზე დასვენებულ გაყინულ 

ხელს ემთხვია. შემდეგ უკან დაიხია და თვალების ცეცებით ოთახში ბოლთის ცემას 

მოჰყვა. 

მოვიდნენ სხვებიც: მოხუცი კროგერები, ბრაიტენშტრასელი ქალბატონი 

ბუდენბროკები, მოხუცი ბატონი მარკუსი. მოვიდა საბრალო კლოტილდეც, 

გაძვალტყავებული და განაცრისფრებული, სარეცელთან შეუშფოთებლად დადგა და 

ნაქსოვ ხელთათმანებში გახვეული ხელები გულზე დაიკრიფა. 

- არ გეგონოთ, ტონი და გერდა, გულცივი ვიყო და იმიტომ არ ვტიროდე, ცრემლი 

მაქვს გამშრალი, - გაჭიანურებულად დაიწუწუნა კლოტილდემ. მის სიტყვებში ეჭვი 

არავის შეჰპარვია, ისე იყო საბრალო გამომშრალი და გამოფიტული. 

ბოლოს ასპარეზი ყველამ ერთ უსიმპათიო, უკბილო, ჩიფჩიფა დედაბერს დაუთმო, 

რომელსაც ლეანდრასთან ერთად მიცვალებული უნდა განებანა და გამოეწყო. 

* * * 

სასტუმრო ოთახში, გაზის დიდი ჭაღის ქვეშ, მრგვალ მაგიდასთან გვიანობამდე 

ისხდნენ გერდა ბუდენბროკი, ფრაუ პერმანედერი, ქრისტიანი და პატარა იოჰანი. 



ყველანი თავაუღებლივ საქმიანობდნენ. შესადგენი იყო იმ ხალხის სია, ვისთვისაც 

სამგლოვიარო დეპეშები უნდა დაეგზავნათ, კონვერტებზე მისამართები იყო 

დასაწერი. ყველა კალამი წრიპინებდა. ხანგამოშვებით ვინმეს ახალი სახელი 

მოაგონდებოდა და სიაში ჩაწერდა. დრო აღარ ითმენდა. ჰანოც უნდა მიხმარებოდათ, 

იგი სუფთად წერდა. 

სახლსა და ქუჩაში სიწყნარე იყო. იშვიათად თუ გაისმოდა ნაბიჯების ხმა და მერე 

ისევ მიყრუვდებოდა. გაზის ლამპა წყნარად შიშინებდა, ვინმე კონვერტზე დასაწერ 

გვარს დაიჩურჩულებდა, ან ქაღალდი თუ გატკაცუნდებოდა. ხანდახან ერთმანეთს 

გადახედავდნენ და თავს დატეხილ უბედურებას მოიგონებდნენ. 

ფრაუ პერმანედერს დიდის ამბით გამოჰყავდა ოკრობოკრო ასოები, მაგრამ, თითქოს 

გამოთვლილი აქვსო, ყოველ ხუთ წუთში კალამს გვერდზე გადადებდა, შეტყუპებულ 

ხელებს პირთან მიიტანდა და მოთქვამდა. 

- გონს ვერ მოვსულვარ! - იძახდა იგი და ამით ამჟღავნებდა, რომ თანდათან 

ხვდებოდა, თავს რა უბედურება დაატყდათ, - ყველაფერი გათავდა! - 

მოულოდნელად წამოიძახებდა იგი და სასოწარკვეთილი, ხმამაღლა აქვითინებული 

რძალს ყელზე ეხვეოდა, შემდეგ ძალას მოიკრებდა და კვლავ საქმეს უბრუნდებოდა. 

ქრისტიანი საბრალო კლოტილდეს დღეში იყო. ერთი ცრემლიც არ გადმოუგდია და 

ცოტათი რცხვენოდა. უხერხულობის გრძნობა ყველა სხვა შეგრძნებაზე იმარჯვებდა. 

საკუთარი მდგომარეობითა და უცნაურობებით მუდმივ გატაცებას მისთვის არაქათი 

გამოეცლია და დაეჩლუნგებინა. ხანგამოშვებით წამოიწევდა, მელოტ შუბლზე ხელს 

გადაისვამდა და დაგუდული ხმით წამოიძახებდა: 

- ღმერთო, რა საშინელებაა! 

ამ სიტყვებს იგი საკუთარ თავს ეუბნებოდა და თავს ძალას ატანდა, რომ თვალთაგან 

ცრემლი გამოეწურა. 

უცებ ყველას ტანში გააჟრჟოლა. პატარა იოჰანს სიცილი აუტყდა. წერაში გართული 

რომელიღაც კურიოზულ სახელს გადაჰყროდა. ჰანომ ის სახელი გაიმეორა, 

წაიფრუტუნა, წინ გადაიხარა, აკანკალდა, წაისლუკუნა, მაგრამ სიცილისგან თავი 

ვეღარ შეიკავა. პირველად შეიძლებოდა ვინმეს ეფიქრა, პატარა იოჰანი ტირისო, 

მაგრამ არა! უფროსები ბავშვს ეჭვით გაოგნებულნი მიაჩერდნენ, შემდეგ კი დედამ 

დასაძინებლად გაგზავნა. 

 

 

მეცხრე თავი 



კბილის ტკივილით... სენატორი ბუდენბროკი კბილის ტკივილით მოკვდაო, 

ამბობდნენ ქალაქში, მაგრამ, ღმერთმა დასწყევლოს, კბილით ვინ მომკვდარა! 

სენატორს კბილი სტკიოდა, ბატონმა ბრეჰტმა გვირგვინი გადაუტეხა და იქიდან 

გამოსული ქუჩაში წაიქცაო. ასეთი რამ გაგონილა?.. 

თუმცა ახლა ამას რა აზრი ჰქონდა, ეს მიცვალებულმა იკითხოს, სხვებმა მხოლოდ 

გვირგვინებზე უნდა იზრუნონ, უზარმაზარი, ძვირფასი გვირგვინებით უნდა სცენ 

პატივი მიცვალებულს. ამ გვირგვინებს გაზეთებშიც მოიხსენიებდნენ, მათ ზედვე 

ეტყობოდა, სოლიდური და მდიდარი ხალხისგან რომ იყო გამოგზავნილი. 

გვირგვინები ყოველი მხრიდან მოდიოდა, კომპანიებისგან, ოჯახებისა და კერძო 

პირებისგან. მოდიოდა სურნელოვანი ყვავილების, დაფნისა და ვერცხლის 

გვირგვინები, შავი თუ ქალაქის დროშასავით სამფერი ლენტებით შემკული, ტუშითა 

და მოოქრული ასოებით დამშვენებული გვირგვინები. მოდიოდა პალმის რტოები, 

უზარმაზარი პალმის რტოები... 

ყვავილების მაღაზიებში გახურებული ვაჭრობა იყო, სხვებს არც ბუდენბროკების 

სახლის წინ მდებარე ივერსენის მაღაზია ჩამორჩებოდა. ფრაუ ივერსენი დღეში 

რამდენჯერმე რეკავდა სადარბაზო კარზე და სხვადასხვა ფორმის გვირგვინები და 

თაიგულები მოჰქონდა, მოჰქონდა სენატორებისგან, კონსულებისგან, სხვადასხვა 

ფირმის შეფებისგან შეკვეთილი გვირგვინები. 

ერთხელ ფრაუ ივერსენმა იკითხა, ცოტა ხნით ზევით ასვლა და სენატორის ნახვა თუ 

შეიძლებაო. თანხმობა შემოუთვალეს და ისიც ფროილაინ იუნგმანს აჰყვა სადარბაზო 

კიბეზე. ფრაუ ივერსენს გაჩახჩახებული კიბის დანახვაზე თვალი გაუცეცდა. იგი 

მძიმედ მიდიოდა, ჩვეულებისამებრ, ორსულად იყო. წლებს ფრაუ ივერსენზე დაღი 

დაეჩნია, მაგრამ ვიწროდ გაჭრილ შავ თვალებსა და მალაიურ ღაწვებს მაინც 

შერჩენოდა ძველებური ეშხი. კაცი ადვილად შეატყობდა, რომ ოდესღაც ეს ქალი 

არაჩვეულებრივად ლამაზი უნდა ყოფილიყო. 

ფრაუ ივერსენი სალონში შეუშვეს. თომას ბუდენბროკი იქ იყო დასვენებული. 

სენატორი ვრცელი და ნათელი, დაცარიელებული დარბაზის შუაგულში თეთრ 

აბრეშუმგამოკრულ კუბოში ესვენა. მიცვალებულისთვის თეთრი ტანსაცმელი 

ჩაეცმიათ და სხეულზეც თეთრი აბრეშუმის სუდარა ჰქონდა გადაფარებული. 

ირგვლივ ტუბეროზების, იებისა და სხვა ათასგვარი ყვავილის მძაფრი, 

გამაბრუებელი სურნელი ტრიალებდა. მიცვალებულის თავთან ნახევარწრეს 

ქმნიდნენ ვერცხლის კანდელაბრები, შავად შესუდრულ კვარცხლბეკზე კი 

თორვალდსენის ხელაპყრობილი ქრისტე იდგა. ყვავილწნულები, გვირგვინები, 

კალათები და თაიგულები კედლის გასწვრივ ელაგა, ნაწილი იატაკსა და სუდარაზე 

იყო მიმობნეული. პალმის რტოებს თავი ცხედრის ფეხებთან დაეხარა. მიცვალებულს 

სახეზე ალაგ-ალაგ აჩნდა იარები, ცხვირი ჩათეთქვოდა, მაგრამ თმა როგორც 

სიცოცხლეში, ისე ჰქონდა დავარცხნილი, ულვაშები კი, რომელზედაც მოხუც ბატონ 



ვენცელს უკანასკნელად გაეტარებინა მაშა, ცარცივით გათეთრებულ ლოყებზე 

გადაგრეხოდა. მიცვალებულს თავი ოდნავ გვერდზე ჰქონდა მოქცეული, გულზე 

დაკრეფილ ხელებში კი სპილოს ძვლის ჯვარი ეჭირა. 

ფრაუ ივერსენი კარის ზღურბლთან შეჩერდა და მოწკურული თვალებით კუბოს 

შორიდან დაუწყო ჭვრეტა. მხოლოდ მაშინ გაბედა გაკრიალებულ პარკეტზე 

რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა, როცა სასტუმრო ოთახიდან ძაძებში შემოსილი და 

ტირილისგან თვალებდაწითლებული ფრაუ პერმანედერი გამოვიდა და ფრაუ 

ივერსენს ალერსიანად უთხრა, ახლოს მობრძანდითო. ფრაუ ივერსენი იდგა, ხელები 

გამობზეკილ მუცელზე დაეკრიფა და ვიწრო, შავი თვალებით ყვავილებს, 

კანდელაბრებს, გვირგვინის ლენტებს, თეთრი აბრეშუმის ზღვასა და თომას 

ბუდენბროკის სახეს შესცქეროდა. ძნელი იყო თვეში ჩამდგარი ქალის გაფითრებული 

და მოშვებული სახის გამომეტყველებისთვის შესაფერი სახელი დაგერქმიათ. ბოლოს 

ქალმა წარმოთქვა: „ჰოო“, ერთხელ, მხოლოდ ერთადერთხელ ამოისლუკუნა, 

მოკლედ და ყრუდ ამოიკვნესა და პირი კარისკენ იბრუნა. 

ფრაუ პერმანედერს ასეთი მოსამძიმრებები უყვარდა, სახლიდან ფეხს არ იცვლიდა 

და ძმის ნეშტთან გამოსათხოვრად მოსულ ხალხს დიდი გულმოდგინებით 

აკვირდებოდა. ხან თავისი ხორხისმიერი ხმით საგაზეთო სტატიებს კითხულობდა 

გაუთავებლად. გაზეთი, ისევე როგორც ფირმის იუბილეს დროს, თომას ბუდენბროკს 

ქება-დიდებით იხსენიებდა და აუნაზღაურებელი დანაკლისის გამო მწუხარებას 

გამოთქვამდა. 

ფრაუ პერმანედერი სამძიმარს სასტუმრო ოთახში იღებდა, გერდა ბუდენბროკი კი - 

სალონში. მოსამძიმრეებს ბოლო არ უჩანდა, ხალხი ლეგიონივით მოდიოდა. ფრაუ 

პერმანედერი სხვადასხვა პირს დაკრძალვის ცერემონიალზე ეთათბირებოდა, 

უნდოდა, დაკრძალვის ცერემონიალი რაც შეიძლება კეთილშობილური ყოფილიყო. 

აწყობდა გამოთხოვების სცენებს: კანტორის მთელი პერსონალი ზევით ამოიყვანა, 

რომ მათ თავიანთი შეფისთვის უკანასკნელი მშვიდობა ეთქვათ. შემდეგ ჯერი 

ბეღლის მუშებზე მიდგა. ისინი პარკეტზე უზარმაზარი ფეხებით მოაბოტებდნენ. 

უხერხულობისგან ბაგემოღრეცილმა მუშებმა დარბაზში არყის, საღეჭი თამბაქოსა და 

ოფლის სუნი დააყენეს. მდიდრულად მორთულ კუბოს ათვალიერებდნენ, ქუდებს 

ხელში უგერგილოდ ატრიალებდნენ, სახეზე ჯერ განცვიფრება გამოეხატათ, მერე კი 

აშკარად მოიწყინეს. ბოლოს, როგორც იქნა, ერთმა გაბედა, კარისკენ გაიწია და 

მუშების მთელი გუნდიც მაშინვე ფეხდაფეხ მიჰყვა. ფრაუ პერმანედერი აღტაცებული 

იყო, ამტკიცებდა, ბევრს ჯაგარა წვერზე ცრემლი ჩამოსდიოდაო. ეს, უბრალოდ, 

ტყუილი იყო, ასეთი არაფერი მომხდარა, მაგრამ თუკი ფრაუ პერმანედერმა მუშებს 

ცრემლი დაუნახა და ეს ამბავი ბედნიერებას ჰგვრიდა? 

დადგა დაკრძალვის დღეც. თუთიის კუბო ჰერმეტულად იყო დახურული და ზედ 

ყვავილები ეყარა, კანდელაბრებში სანთლები ენთო, სახლი ხალხით გაივსო. 



ჩამოსული თუ დამხვდური ჭირისუფლებით გარშემორტყმული პასტორი 

პრინგსჰაიმი კუბოს თავთან მედიდურად იდგა და ფართო ჟაბოდან თავი ისე 

მოუჩანდა, გეგონებოდათ, ლანგარზეა დასვენებულიო. 

დაკრძალვის ცერემონიალს ერთი დაქირავებული, ასეთ ამბებში გამოქექილი კაცი 

უძღვებოდა. ცილინდრი ხელში ეჭირა, რბილლანჩიანი ფეხსაცმელებით სადარბაზო 

კიბისკენ გარბოდა და ქვევით, სადაც ფორმიანი მოხელეების, ცილინდროსნებისა და 

სატინის შარვალ-ხალათიანი ბეღლის მუშების ბრბო ზიმზიმებდა, ჩასძახოდა, 

ოთახები სავსეა, მაგრამ დერეფნებში კიდევ არის ცოტა ადგილიო. 

შემდეგ მთელ სახლში სამარისებურმა სიჩუმემ დაისადგურა. პასტორმა პრინგსჰაიმმა 

ღაღადისი დაიწყო და მისმა გაწაფულმა ხმამ მთელი სახლი გუგუნით აავსო. 

პასტორი პრინგსჰაიმი ქრისტეს ქანდაკის გვერდით იდგა, ხელები სალოცავად 

აღეპყრო და ღაღადებდა, ამ დროს სახლის წინ, ზამთრის რძისფერ ცისქვეშ 

ოთხცხენშებმული ბალდახინი ჩამოდგა, ქუჩაზე კი მდინარემდე კარეტების გრძელი 

რიგი გაიჭიმა. სადარბაზო კარის პირდაპირ ორ მწკრივად დაწყობილი ჯარისკაცების 

რაზმი მოჩანდა. მათ სათავეში ლეიტენანტი ფონ თროტა ედგა. ლეიტენანტს ხელში 

გაშიშვლებული ხმალი ეჭირა და ანთებულ თვალებს სახლის ფანჯრებს არ 

აცილებდა. მახლობელი ფანჯრებიდან უამრავ ხალხს გადმოეყო თავი, ქუჩაზე 

მდგომთ კი კისრები წაეგრძელებინათ. 

ბოლოს ვესტიბიულში ჩოჩქოლი ატყდა, ლეიტენანტმა წყნარად გასცა ბრძანება, 

ჯარისკაცები სმენაზე დადგნენ, ბატონმა ფონ თროტამ ხმალი დახარა და კუბოც 

გამოჩნდა. კუბო შავმოსასხამიან ოთხ კაცს მოჰქონდა. იგი სადარბაზო კარიდან 

ტაატით გამოცურდა, ქარმა ცნობისმოყვარეებისკენ ყვავილების სურნელი მიაფრქვია, 

ბალდახინის სახურავზე შავი ჯიღები შეარხია, მდინარემდე ჩარიგებულ ცხენებს 

ფაფარი შეუთამაშა და მებალდახინესა და მის მხლებლებს შავი ლენტები აუფრიალა. 

ციდან ფარფატით ეშვებოდა თოვლის ფიფქები. ბალდახინის ცხენები ოთხმა 

დათალხულმა მხლებელმა დაძრა. ცხენები ძაძებში ისე იყვნენ შესუდრული, რომ 

დაფეთებული თვალებიღა მოუჩანდათ. ცხენები ნელა მიდიოდნენ, მათ 

ჯარისკაცების რაზმი მიჰყვებოდა, უკან კი ერთმანეთზე მიყოლებით კარეტები 

დაიძრნენ. ქრისტიან ბუდენბროკი პასტორთან ერთად პირველ კარეტაში ჩაჯდა. 

მეორე კარეტაში პატარა იოჰანი და მისი ერთი ნაპატივები ჰამბურგელი ნათესავი 

მოთავსდნენ და ნელა, ნელა, მძიმედ და საზეიმოდ დაიძრა სასაფლაოსკენ გრძელ 

მწკრივად გაჭიმული პროცესია. ქარი სახლებზე გამოკიდებულ დახრილ დროშებს 

ატყლაშუნებდა. კანტორის მოხელეები და ბეღლის მუშები პროცესიას ფეხით 

მიჰყვებოდნენ. 

როცა სასაფლაოზე გამცილებლებით გარშემორტყმულმა კუბომ საფლავებზე 

აღმართული ჯვრების, ქანდაკებებისა და ეკვდერების ტყე გაიარა და ბუდენბროკების 

საგვარეულო აკლდამას მიუახლოვდა, იქ უკვე საპატიო ყარაული იდგა გაჭიმული და 



თომას ბუდენბროკის ნეშტს ესალმებოდა. ბუჩქნარს უკან კი სამგლოვიარო მარშის 

ყრუ და მძიმე ხმები გაისმა. 

ისევ გადასწიეს საგვარეულო გერბამოტვიფრული დიდი ფილა, კვლავ დადგნენ 

მამაკაცები გაძარცულ ჭალაში ქვით ამოყვანილი საფლავის კიდეზე, სადაც 

ამიერიდან თომას ბუდენბროკს უნდა განესვენა. ისინი საფლავთან იდგნენ: 

პატივცემული, შეძლებული ბატონები, ზოგს გლოვის ნიშნად თავი ჩაექინდრა, ზოგს 

კი გვერდზე გადაეგდო. ბატონებს შორის თეთრი ლაქის ხელთათმანებითა და თეთრი 

ყელსახვევებით რატსჰერები გამოირჩეოდნენ. მათ უკან მოსამსახურეების, 

მოხელეების, ბეღლის მუშებისა და მტვირთავების ბრბო ზიმზიმებდა. 

მუსიკა მიწყდა და პასტორმა პრინგსჰაიმმაც დაიწყო ღაღადისი. როცა გაყინულ 

ჰაერში მისმა უკანასკნელმა სიტყვებმა გაიხმიანა, ყველანი დაიძრნენ, რომ 

განსვენებულის ძმისა და ვაჟისთვის თანაგრძნობის ნიშნად კიდევ ერთხელ 

ჩამოერთმიათ ხელი. 

ცერემონიალი გაჭიანურდა, ქრისტიან ბუდენბროკი სამძიმარს ნახევრად დაბნეული, 

ნახევრად დარცხვენილი სახით იღებდა. საზეიმო ცერემონიალის დროს მუდამ ასე 

ემართებოდა ხოლმე. მეზღვაურულ, ოქროსღილებიან სქელ ქურთუკში 

გამოწყობილი პატარა იოჰანი ბიძის გვერდით იდგა, მოლურჯო ჩრდილებით 

შემორკალული თვალები დაეხარა, არავის უყურებდა და შუბლშეჭმუხნილი აბეზარ 

ქარს თავს არიდებდა. 

 

 

მეთერთმეტე ნაწილი 

 

 

პირველი თავი 

ხანდახან კაცს ვინმე მოგაგონდება, გაიფიქრებ, ნეტავ როგორ არისო, და უცებ 

გაგახსენდება, რომ იგი უკვე ქუჩაში აღარ დაიარება. მისი ხმაც აღარ უერთდება 

საყოველთაო ხმაურს, ცხოვრების არენიდანაც სამუდამოდ გამქრალა და სადღაც, 

ქალაქის ჭიშკარს გადაღმა, მიწაში განისვენებს. 

კონსულის მეუღლე ქალბატონი ბუდენბროკი, ქალიშვილობაში შტიუვინგი, ბიძია 

გოტჰოლდის ქვრივი, მკვდარი იყო. ეს ქალი ოდესღაც ოჯახური განხეთქილების 

მიზეზი გახდა, დღეს კი სიკვდილს მისთვისაც სამუდამო ნათელი დაეყენებინა. ახლა 

მის სამ ქალიშვილს, ფრიდერიკეს, ჰენრიეტესა და ფიფის უფლება ჰქონდათ 

თავიანთი ნათესავების სამძიმარი შეურაცხყოფილი იერით მიეღოთ, თითქოს 



უნდოდათ, ეთქვათ: ხომ ხედავთ, თქვენმა დევნამ მოუღო ბოლოო, თუმცა კონსულის 

მეუღლის ხნის ქვა აღარ დაგორავდა დედამიწაზე. 

მადამ კეთელსენსაც დაემკვიდრებინა სამუდამო სასუფეველი. მადამ კეთელსენი 

უკანასკნელ წლებში ნიკრისის ქარით იტანჯებოდა, მაგრამ უდრტვინველად, 

ბავშვური რწმენით აღსავსემ მიაბარა უფალს სული. მის განსწავლულ დას შურდა 

კიდეც მადამ კეთელსენისა, რადგან თვითონ პატარ-პატარა რაციონალურ 

ცდუნებებთან ჭიდილი ვერა და ვერ მოეთავებინა. თუმცა კუზი სულ ეზრდებოდა და 

თვითონ დღითი დღე ილეოდა, კერკეტი ორგანიზმი ამ ცოდვილი დედამიწიდან 

წასვლას ჯერ არ აპირებდა. 

კონსული დოლმანიც გარდაცვლილიყო. მან თავის ქონებას წირვა გამოუყვანა, 

ბოლოს „ჰუნიადი-იანოშს“ გადაჰყვა და თავის ქალიშვილს ორასმარკიანი წლიური 

რენტა დაუტოვა, თუმცა საფლავში იმედი ჩაიტანა, რომ საზოგადოება დოლმანების 

სახელს ჯეროვან პატივს სცემდა და მისი ქალიშვილი თავს წმინდა იოანეს 

მონასტერში შეაფარებდა. 

იუსტუს კროგერიც წასულიყო იმ ქვეყნად. ახლა მის სუსტნებისყოფიან მეუღლეს 

ხელს არავინ უშლიდა, უკანასკნელი ვერცხლეული გაეყიდა და გადაგვარებული 

იაკობისთვის ფული ეგზავნა. იაკობი სადღაც, უცხოეთში, გზააბნეულ ცხოვრებას 

ეწეოდა. 

რაც შეეხება ქრისტიან ბუდენბროკს, მას ქალაქში ამაოდ მოიკითხავდით. ქრისტიანმა 

ქალაქიდან ფეხი ამოიკვეთა. ძმის სიკვდილის შემდეგ ერთ წელსაც არ გაუვლია, რომ 

ჰამბურგს გადაბარგდა და ერთ ქალბატონთან, თავის დიდი ხნის საყვარელთან, 

ფროილაინ ალინა პუფოგელთან კაცისა და ღვთის წინაშე პირნათლად დაქორწინდა. 

ქრისტიანს ხელის შემშლელი ახლა აღარავინ ჰყავდა. დედისეული 

მემკვიდრეობიდან პროცენტების ნახევარი უწინდებურად ჰამბურგში იგზავნებოდა, 

გაუფლანგავ ნაწილს კი შტეფან კისტენმაკერი განაგებდა. ასეთი იყო განსვენებული 

სენატორის ნება. სხვა მხრივ, ქრისტიანი თავის ბატონ-პატრონი გახლდათ. როგორც 

კი მისი ქორწინების ამბავი გახმაურდა, ფრაუ პერმანედერმა ფრაუ ალინა 

ბუდენბროკს ჰამბურგში გრძელი და მტრული წერილი მისწერა. იგი ალინა 

ბუდენბროკს „მადამს“ უწოდებდა და დაგესლილი სიტყვებით ატყობინებდა, რომ 

ფრაუ პერმანედერი არც ადრესატს და არც მის შვილებს არასდროს ნათესავებად არ 

მიიღებდა. 

ბატონი კისტენმაკერი ანდერძის აღმასრულებლად იყო დანიშნული, ბუდენბროკების 

ქონებას განაგებდა და პატარა იოჰანს მეურვეობდა. ყველა მოვალეობას იგი 

ღირსეულად ასრულებდა. ეს მოვალეობანი უაღრესად საპატიო მოღვაწეობისკენ 

უხსნიდნენ გზას. მას ახლა უფლება ჰქონდა, ბირჟაზე მდგარიყო, მუშაობით 

გადაქანცვის ნიშნად თავზე ხელი გადაესვა და აღენიშნა, შრომაში ტყავი მძვრებაო, 

თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თავისი შრომის საფასურად შემოსავლის ორ 



პროცენტს ზედმიწევნით გულმოდგინედ მიითვლიდა ხოლმე. შტეფან კისტენმაკერს 

საქმეში ბედი მაინცდამაინც არ სწყალობდა და მალე გერდა ბუდენბროკის 

უკმაყოფილებაც დაიმსახურა. 

საჭირო იყო ფირმის ლიკვიდაცია. ფირმა ერთი წლის განმავლობაში უნდა 

გაეუქმებინათ. ასეთი იყო სენატორის უკანასკნელი ნება. ფრაუ პერმანედერი 

სიმწრისგან ხელებს იმტვრევდა: 

- მერე იოჰანი, პატარა იოჰანი? ჰანოს რაღა ეშველება? - კითხულობდა იგი. 

ის ფაქტი, რომ სენატორს თავისი ვაჟიშვილისთვის, ერთადერთი მემკვიდრისთვის, 

გვერდი აევლო და მისთვის ფირმის შენარჩუნება არ მოესურვებინა, ფრაუ 

პერმანედერს გულს უკლავდა და გუნებას უწამლავდა. ხშირად მოთქვამდა, საპატიო 

საგვარეულო გერბს, ამ ოთხ თაობაში გამოვლილ საუნჯეს, ახლა როგორ უნდა 

შეველიოთო. ბუდენბროკების ისტორია უნდა დასრულებულიყო, მაშინ როცა 

კანონიერი მემკვიდრე არსებობდა... მაგრამ შემდეგ თავი ინუგეშა, ფირმის გაუქმება 

ჩვენი გვარის აღსასრულს არ ნიშნავსო. მისი ძმისწული ახალ საქმეს წამოიწყებდა და 

თავის მაღალ მოწოდებას გაამართლებდა - მამა-პაპის სახელს ბრწყინვალებას 

შეუნარჩუნებდა და ბუდენბროკების გვარს ხელახლა ააყვავებდა. ტყუილად კი არ 

ჰგავდა ჰანო თავის პაპის პაპას. 

საქმის გაუქმება ბატონი კისტენმაკერისა და მოხუცი მარკუსის ხელმძღვანელობით 

დაიწყო და ცუდად წარიმართა. მოცემული ვადა მცირე იყო, ვადაში ზუსტად უნდა 

ჩატეულიყვნენ, დრო არ ითმენდა. მოსამთავრებელი საქმეები ნაჩქარევად და 

უნიათოდ მოათავეს. ქონება ნაჩქარევად და ზარალით იყიდებოდა. საწყობი და 

ბეღლები ჩალის ფასად გაიყიდა, რაც ბატონი კისტენმაკერის მეტისმეტი 

გულმოდგინებით არ ფუჭდებოდა, იმას ბატონი მარკუსის ზოზინი უთავებდა ხელს. 

მოხუც მარკუსზე ქალაქში ჭორაობდნენ, ზამთარში, ქუჩაში გამოსვლამდე ღუმელთან 

მარტო პალტოსა და ქუდს კი არა, ხელჯოხსაც მზრუნველად ათბობსო. იგი, საქმე 

საქმეზე რომ მიდგებოდა, ყოველ ხელსაყრელ შემთხვევას ხელიდან უშვებდა. 

მოკლედ, დანაკარგი დანაკარგზე დაზვავდა. თომას ბუდენბროკმა დოკუმენტების 

მიხედვით ექვსას ორმოცდაათი ათასი მარკის ქონება დატოვა, ანდერძის გახსნიდან 

ერთი წლის თავზე კი გამოირკვა, რომ ბუდენბროკების ქონება ამ თანხას ახლოსაც არ 

უდგებოდა. 

ქალაქში საქმის ზარალით ლიკვიდაციაზე უცნაური, გაზვიადებული ჭორები 

დადიოდა. ჭორებს საზრდოს ისიც აძლევდა, რომ ხმა დაირხა, გერდა ბუდენბროკი 

დიდი სახლის გაყიდვას აპირებსო. გერდა ბუდენბროკის განზრახვას უცნაური 

ამბებით ხსნიდნენ, ბუდენბროკების ქონების საეჭვო შემცირებაზეც იფხანდნენ ენას 

და საკვირველი აღარ იყო, რომ თანდათან ქალაქში გერდა ბუდენბროკს ალმაცერად 

დაუწყეს ყურება. დაქვრივებულმა სენატორის მეუღლემ ეს ცვლილება პირველად 

გაოცებითა და გულის ტკივილით შეამჩნია, შემდეგ კი გაბრაზდა, როცა ერთ დღეს 



თავის მულს შესჩივლა, რამდენიმე ხელოსანმა და მომმარაგებელმა ანგარიშის 

გასწორება საკმაოდ უხეშად მომთხოვაო, ფრაუ პერმანედერი დიდხანს 

მეხდაცემულივით იჯდა, მერე კი საზარელი ხარხარი აუტყდა... გერდა ბუდენბროკი 

ისე იყო აღრენილი, თითქმის გადაჭრით გამოთქვა აზრი, პატარა იოჰანთან ერთად 

ამსტერდამში გადავსახლდები და მამასთან ერთად ძველებურად დუეტებს 

დავუკრავ ვიოლინოზეო, მაგრამ რძლის განცხადებამ ფრაუ პერმანედერი ისე 

აღაშფოთა, რომ გერდა იძულებული გახდა ამ გეგმის განხორციელებისგან 

ჯერჯერობით თავი შეეკავებინა. 

როგორც მოსალონელი იყო, ფრაუ პერმანედერი თავისი ძმის აშენებული სახლის 

გაყიდვაზეც აცხადებდა პროტესტს. ხმამაღლა წუწუნებდა, ეს ამბავი საზოგადოებაზე 

ცუდ შთაბეჭდილებას მოახდენს და ოჯახის პრესტიჟს კიდევ უფრო დააკნინებსო, 

მაგრამ ფრაუ პერმანედერი იძულებული გახდა, დანებებულიყო. ეს სახლი ოდესღაც 

თომას ბუდენბროკის ძვირად ღირებული კაპრიზი გახლდათ, მით უმეტეს აწი ასეთ 

უზარმაზარ და დიდებულ სახლში ცხოვრებას პრაქტიკული აზრი არა ჰქონდა. ფრაუ 

პერმანედერმა ისიც აღიარა, რომ გერდას სურვილი, ქალაქის ჭიშკართან პატარა, 

კეთილმოწყობილი ვილა შეეძინა, გამართლებული იყო. 

ბატონ გოშს, მაკლერ სიგიზმუნდ გოშს, ბედნიერი დღე გაუთენდა. სიბერის დღეს 

ისეთ ამბავს მოესწრო, რომ რამდენიმე საათს ხელ-ფეხის კანკალიც კი შეუჩერდა. მას 

უფლება მიეცა ბუდენბროკების სალონში შეედგა ფეხი, გერდას პირისპირ 

სავარძელში ჩამჯდარიყო და მასთან სახლის ფასზე ეთათბირა. სიგიზმუნდ გოშს 

თოვლივით გათეთრებული თმა სახეზე ჩამოევარცხნა, ნიკაპი წინ საშიშრად 

წამოეწია, მართლა კუზიანივით მოკუნტულიყო და გერდა ბუდენბროკს ქვემოდან 

შესციცინებდა, სისინა ხმით, მაგრამ ცივად და საქმიანად ლაპარაკობდა და სულიერ 

მღელვარებას არაფრით ამჟღავნებდა. მან სახლის გაყიდვა თავს იდო და გერდა 

ბუდენბროკს ცბიერი ღიმილით 85000 მარკა შესთავაზა. ფასს არა უჭირდა რა, რადგან 

სახლის გაყიდვისას ზარალს ვერ ასცდებოდნენ, მაგრამ გერდა ბუდენბროკი 

იძულებული იყო, ბატონ კისტენმაკერის აზრისთვის გაეწია ანგარიში, ამიტომ 

ბატონი გოში ისე გაისტუმრა, ხელშეკრულება არ დაუდვია. ბატონი კისტენმაკერი 

თურმე არც ფიქრობდა, თავის საქმეებში ვინმე ჩაერია. ბატონ გოშის 

შემოთავაზებული თანხა სასაცილოდ არ ეყო და დაიფიცა, სახლს გაცილებით ძვირად 

გავყიდიო. ასე იფიცებოდა ბატონი კისტენმაკერი, სანამ იძულებული არ გახდა, 

სახლი 75000 მარკად მიეყიდა ვიღაც ხანში შესული მარტოხელა კაცისთვის, რათა ამ 

საქმისთვის, ბოლოს და ბოლოს, წერტილი დაესვა. ეს კაცი შორეული 

მოგზაურობიდან დაბრუნებულიყო და ახლა ქალაქში აპირებდა დასახლებას. 

ახალი სახლის შეძენაზე ბატონმა კისტენმაკერმა იზრუნა, მშვენიერი პატარა ვილა 

გამოძებნა. ვილა საკმაოდ ძვირი დაუჯდა, მაგრამ სამაგიეროდ ქალაქგარეთ, 

წაბლების ხეივნის ახლოს მდებარეობდა, კოპწია ბაღ-ბოსტანი ერტყა და გერდა 

ბუდენბროკის სურვილს სავსებით აკმაყოფილებდა. 



1876 წლის შემოდგომაზე სენატორის მეუღლე ვაჟიშვილითა და მსახურებით იმ 

ვილაში გადავიდა. ავეჯის ნაწილიც იქ გადაიტანა. ფრაუ პერმანედერის გულის 

მოსაკლავად სახლის მორთულობის დიდი ნაწილი იქვე დარჩა და ამიერიდან ვიღაც 

ბერბიჭას საკუთრება უნდა გამხდარიყო. 

ცვლილებანი ამით არ დასრულებულა! მამზელ იუნგმანი, იდა იუნგმანი, რომელიც 

ორმოცი წლის განმავლობაში ემსახურებოდა ბუდენბროკებს, ახლა სამშობლოში, 

დასავლეთ პრუსიაში მიემგზავრებოდა, რათა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები 

თავისი ნათესავების კარზე გაეტარებინა. სინამდვილეში იდა იუნგმანი სენატორის 

მეუღლემ დაითხოვა. კეთილმა იდამ ადრინდელი თაობა გამოზარდა, შემდეგ პატარა 

იოჰანს დასტრიალებდა თავს, ხელისგულზე ისვამდა, გრიმის ზღაპრებს უკითხავდა 

და თან სლოკინისგან გარდაცვლილი ბიძის ამბავს უყვებოდა. ახლა კი იოჰანი პატარა 

აღარ იყო, თხუთმეტი წლის ყმაწვილს, სუსტი ორგანიზმის მიუხედავად, იდას 

მოვლა-პატრონობა აღარ სჭირდებოდა, დედამისთან კი კარგა ხანია, იდა ვერ 

რიგდებოდა. იდა იუნგმანს ოჯახში მასზე გაცილებით გვიან შემოსული ეს ქალი 

ოჯახის სრულუფლებიან წევრად არასოდეს ჩაუთვლია. სიბერეში კი ძველი 

მსახურებისთვის დამახასიათებელი ყოყოჩობაც მოერია და თავს გადაჭარბებულ 

უფლებებს ანიჭებდა. იდას თავი მედიდურად ეჭირა და საოჯახო საქმეებში 

თვითნებობას იჩენდა. გერდას მოხუც მამზელზე გული მოსდიოდა, მათი 

ურთიერთობა დღითი დღე მწვავდებოდა, ქალბატონი და მსახური ხშირად 

ჩხუბობდნენ კიდეც და თუმცა ფრაუ პერმანედერი იდა იუნგმანსაც ისე 

თავგამოდებით ესარჩლებოდა, როგორც სახლისა და ავეჯის დატოვებას ევედრებოდა 

გერდას, მისმა თავდებობამ არ გაჭრა და მოხუცი იდა იუნგმანი დაითხოვეს. 

პატარა იოჰანთან გამომშვიდობებისას იდა იუნგმანი მწარედ ტიროდა. იოჰანი იდას 

გადაეხვია, შემდეგ ხელები ზურგზე შემოიწყო, ცალ ფეხს დაეყრდნო, მეორე ფეხი 

ცერზე დააბჯინა და იდას ასე დაემშვიდობა. იოჰანი ისევე ჩაფიქრებული და 

გულჩათხრობილი ჩანდა, როგორც მაშინ, თავისი მოოქროსფრო-წაბლისფერი, 

ლურჯი ჩრდილებით შემორკალული თვალებით ბებიის ცხედარს რომ დასცქეროდა, 

როგორც მამამისის სიკვდილის დღეს, დიდი სახლის დატოვებისა და მსგავსი ამბების 

დროს იყურებოდა ხოლმე. მის თვალში მოხუც იდასთან გამოთხოვება ოჯახის 

დაქსაქსვის, აღსასრულის, ნგრევისა და დაღუპვის დამაგვირგვინებელი ამბავი იყო. 

ასეთი ამბები იოჰანს აღარ აკვირვებდა. უცნაური ის იყო, რომ განცვიფრება არც 

არასდროს გამოუხატავს. ზოგჯერ, როცა ღია წაბლისფერი კულულებით 

დახუნძლულ თავს ასწევდა და ცხვირის ნატიფი ნესტოები აუთრთოლდებოდა, 

გეგონებოდათ, თითქოს ჰაერს ფრთხილად ისუნთქავდა, თითქოს ეშინოდა, მის 

ყნოსვას ის საოცრად ნაცნობი სუნი არ მისწვდომოდა, რომელსაც ბებიის კუბოსთან 

ყვავილების სურნელიც კი ვერ ერეოდა და ვერ ანელებდა. 

ყოველთვის, როცა ფრაუ პერმანედერი რძალთან მივიდოდა, ძმისწულს მოიხმობდა 

და წარსულის ამბებს უყვებოდა ხოლმე, თან იმ მომავალს უსურათებდა, რომელსაც 



ბუდენბროკები, ღვთის შეწევნით, პატარა იოჰანს დაუმადლიდნენ. ბეჩავი აწმყოს 

შემხედვარე ფრაუ პერმანედერი წარსულის მოგონებით გულს ვერ იჯერებდა: 

ყვებოდა, რა დიდებულად ცხოვრობდნენ მისი მშობლები, მისი ბებია და ბაბუა, ჰანოს 

პაპის პაპა კი ქვეყნით ქვეყნამდე თურმე ოთხცხენშებმული დროშკით მოგზაურობდა. 

ერთ დღეს ფრაუ პერმანედერს კუჭის შეტევა მოუვიდა, როცა ფრიდერიკე, ჰენრიეტე 

და ფიფი ბუდენბროკები ერთხმად უმტკიცებდნენ, ჰაგენშტრომები რჩეულთა შორის 

რჩეულნი არიანო. 

ქრისტიანისგან ცუდი ამბები მოდიოდა, როგორც ჩანდა, დაოჯახებას მისთვის 

სიკეთე არ მოუტანია. საზარელი აზრები და მოჩვენებანი უფრო მოსძალებოდა და 

მეუღლისა და რომელიღაც ექიმის დაჟინებით ერთ დაწესებულებაში გადასულიყო. 

ქრისტიანს იქ არ ულხინდა, თავისიანებს საცოდავ წერილებს სწერდა და 

გულმხურვალედ იხვეწებოდა, ამ დაწესებულებაში ძალიან მკაცრად მექცევიან და 

როგორმე დამიხსენითო. მაგრამ იქიდან გამოსვლას არავინ ანებებდა. შეიძლება იქ 

ყოფნა მისთვის ჯობდა კიდეც. ყოველ შემთხვევაში, ეს გარემოება მის მეუღლეს 

საშუალებას აძლევდა, ქორწინების ყველა პრაქტიკული და მორალური სიკეთე 

გამოეყენებინა და ძველებურად უდარდელად და თავისუფლად ეცხოვრა. 

 

 

მეორე თავი 

მაღვიძარას ზამბარამ დაიჩხაკუნა და ერთგული, ყურისწამღები რეკვა ატეხა. 

სიძველისგან დანჯღრეული მაღვიძარა ხრინწიანად, ტკაცატკუცით რეკავდა და 

უფრო ზრიალს გამოსცემდა, ვიდრე ზარის ხმას. ზარის ჟღრიალი დიდხანს გულის 

გამაწვრილებლად გრძელდებოდა, რადგან ზამბარა კეთილსინდისიერად იყო 

მომართული. 

ჰანო ბუდენბროკი შეკრთა. ყოველ დილას ამ ბოროტი და თან ერთგული ხმაურის 

გაგონებაზე ბრაზისა და სასოწარკვეთილებისგან გული ეკუმშებოდა ხოლმე. 

მაღვიძარა ზედ მის ყურთან, საღამურ მაგიდაზე იდგა. გარეგნულად ჰანოს 

მღელვარება არ ეტყობოდა, ლოგინში გვერდიც კი არ შეუცვლია, მხოლოდ დილის 

ბურანიდან გამოერკვა და თვალები გაახილა. 

გამოყინულ ოთახში უკუნეთი იდგა, ჰანო საგნებს ვერ არჩევდა, ვერც საათის ისრებს 

ხედავდა, მაგრამ იცოდა, რომ ექვსი საათი იყო - გუშინ საღამოს მაღვიძარა თავისი 

ხელით დააყენა ექვს საათზე. გუშინ, გუშინ... ნერვებდაჭიმული ჰანო თავს ებრძოდა, 

რომ სინათლე აენთო და ლოგინიდან წამომდგარიყო, მაგრამ გაუნძრევლად იწვა 

პირაღმა და გუშინდელი განცდები თანდათან უბრუნდებოდა. 



გუშინ კვირა იყო, მანამდე ჰანო რამდენიმე დღე ზედიზედ დადიოდა ბატონ 

ბრეჰტთან. სამაგიერო ჯილდოდ ნებართვა მიიღო, დედას ქალაქის თეატრში 

ხლებოდა და „ლოენგრინი“ მოესმინა. იმ საღამოს მოლოდინში ერთი კვირა 

სიხარულით უთრთოდა გული. საუბედუროდ, ასეთ საზეიმო საღამოს ყოველთვის 

იმდენი უსიამოვნება უსწრებდა ხოლმე წინ, რომ უკანასკნელ წუთამდე მშვენიერ 

მოლოდინს უშხამავდა, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს, შაბათს მეცადინეობა 

მთავრდებოდა. ბორმანქანაც უკანასკნელად გაიზუზუნებდა მის კბილებში და 

უკანასკნელ ტკივილს მიაყენებდა. ახლა ყველა დაბრკოლება დაძლეული და 

გადალახული იყო, რადგან საშინაო დავალებების შესრულებაც ორშაბათისთვის 

გადადო. რას ნიშნავდა ორშაბათი? ვითომ დადგებოდა ეს დღე? არავინ ფიქრობს 

ორშაბათის გათენებაზე, როცა შაბათ საღამოს „ლოენგრინს“ უნდა მოუსმინოს... ჰანოს 

უნდოდა ორშაბათ დილას ადრე ამდგარიყო და ის სულელური საქმეები მაშინ 

მოეშორებინა! ჯერ კი ჩიტივით თავისუფალი იყო, გულში გაჩენილ სიხარულს 

ელოლიავებოდა, ცოტა ხანს როიალთან იოცნება და ყველა უსიამო გრძნობა 

გულიდან გადაიყარა. 

შემდეგ ბედნიერება სინამდვილედ იქცა. იგი მოევლინა თავისი სიწმინდითა და 

აღმაფრენით, იდუმალი თრთოლვითა და კრთომით, უეცარი შინაგანი ქვითინით და 

წამლეკავ და ამოუხაპავ თრობის მორევში ჩაითრია. მართალია, ორკესტრის 

იაფფასიანმა ვიოლინოებმა უვერტიურაში ყალბი ნოტები გაურიეს და სქელი, 

წითურწვერიანი, გაფუყული კაცი სცენაზე ნავით ოდნავ ულაზათოდ გამოცურდა, 

თანაც მეზობელ ლოჟაში ჰანოს მეურვე, ბატონი შტეფან კისტენმაკერი ბრძანდებოდა 

და ბუზღუნებდა, თეატრში სიარულით ამ ბიჭს თავგზას უბნევენ და თავის 

მოვალეობებზე გულს უცრუებენო, მაგრამ ჰანოს ამ მიწიერ სინამდვილეს ის ტკბილი, 

სხივმფინარე და დიდებული ჰანგები ავიწყებდა. 

დასასრული მაინც დადგა. აჟღერებული, მოციმციმე ბედნიერება დადუმდა და ჩაქრა. 

გაბრუებული ჰანო თავის ოთახში მოეგო გონს და მაშინვე გაახსენდა, რომ უფერულ 

სინამდვილეს მხოლოდ რამდენიმე საათის ძილი აშორებდა. ჰანოს კარგად ნაცნობი 

სასოწარკვეთილების გრძნობა მოერია. კვლავ შეიცნო, როგორ უკოდავს გულს 

ადამიანს მშვენიერება, როგორ ძირავს სირცხვილისა და სანუკვარი 

სასოწარკვეთილების მორევში, როგორ უკარგავს გამბედაობასა და ყოველდღიურ 

ცხოვრებასთან გამკლავების უნარს. ამ გრძნობამ ისე წარუკვეთა სასო, ისე მძიმედ 

მოახრევინა ქედი, რომ ერთხელ კიდევ გამოუტყდა საკუთარ თავს: ეს დამთრგუნავი 

ძალა მხოლოდ ჩემი პირადი დარდი და ნაღველი კი არ არის, ეს არის მძიმე ტვირთი, 

რომელიც დაბადებიდანვე მიმძიმებს სულს და ოდესმე ბოლოსაც მომიღებსო. 

ჰანომ მაღვიძარა საათი მომართა და დაიძინა, მკვდარივით ღრმად ჩაეძინა, როგორც 

ადამიანს, რომელსაც აღარც უნდა, რომ გაიღვიძოს, და აი, გათენდა ორშაბათი. ექვსი 

საათი შესრულდა, მას კი ერთი გაკვეთილიც არ მოუმზადებია! 



ჰანო წამოიწია და სასთუმალთან მდგარ მაგიდაზე სანთელი აანთო. გაყინულმა 

ჰაერმა მკლავები და მხრები ისე გაუთოშა, რომ კვლავ სწრაფად ჩაწვა და საბანში 

გაეხვია. 

ისრები შვიდის ათ წუთს უჩვენებდა. აჰ, ახლა ადგომა და მუშაობა სისულელე იყო, 

დავალებები ბლომად ჰქონდა, თითქმის ყველა გაკვეთილი უნდა დაესწავლა, 

მეცადინეობის დაწყება აღარ ღირდა, დანიშნული დრო მაინც გადასული იყო. გუშინ 

კი ფიქრობდა, მაგრამ განა აუცილებელია, დღეს ლათინურშიც და ქიმიაშიც 

გამოიძახონ? გამოძახება მოსალოდნელი იყო, დიახ, სავსებით შესაძლებელიც. წინა 

გაკვეთილზე ოვიდიუსის გამოკითხვა მასწავლებელმა სიის ბოლოდან დაიწყო, დღეს 

სიას, ალბათ, ანიდან და ბანიდან ჩაჰყვებოდა. მაგრამ სავალდებულო ხომ არ იყო, ასე 

ექნა, სულაც არა! წესიდან გადახვევა ხომ ხდება ხოლმე?! ღმერთო ჩემო, შემთხვევით 

რა არ შეიძლება მოხდეს. ჰანო ამ მაცდური და ნაძალადევი ნუგეშით იტყუებდა თავს, 

ამასობაში კი ფიქრები ერთმანეთში აერია და ხელახლა ჩაეძინა. 

პატარა, ცივი და მიუსაფარი ოთახი სანთლის ლიცლიცა შუქში იყო ჩაფლული. 

სანთელი საწოლის თავთან მიკრულ სიქსტეს მადონას გრავიურას, შუაში დადგმულ 

გასაშლელ მაგიდას, წიგნებით უწესრიგოდ გამოტენილ კარადას, წითელი ხის 

მსხვილფეხებიან პულტს, ფისჰარმონიასა და ვიწრო პირსაბანს მკრთალად ანათებდა. 

ფანჯრებზე ყინვას ყვავილები მოექარგა. ფარდები ჩამოშვებული არ იყო, რათა დღის 

სინათლეს ადრე შემოენათებინა ოთახში. ჰანო ბუდენბროკს ეძინა, ლოყა ბალიშზე 

მიეკრა, ბაგე ოდნავ გაეხსნა, წამწამები მაგრად დაეხუჭა, ძილს ღრმა სასოებით 

მისცემოდა, რბილი, ღია წაბლისფერი თმა საფეთქლებზე ხვეულებად ეყარა. 

სანთლის მოწითალო შუქი თანდათან გაუფერულდა და ფანჯრის შეჭირხლული 

მინებიდან ოთახში გაცრეცილმა დილამ შემოიხედა. 

შვიდ საათზე ჰანოს კვლავ შიშით გაეღვიძა. ამ ვადამაც სწრაფად გაირბინა. ახლა 

ვეღარაფრით დაიძვრენდა თავს, უნდა ამდგარიყო და საქმეს შესდგომოდა. 

გაკვეთილების დაწყებამდე საათიღა დარჩა. დრო აღარ ითმენდა, გაკვეთილების 

მომზადებაზე ლაპარაკიც ზედმეტი იყო. ჰანო მაინც იწვა. გული სიმწრითა და 

ნაღვლით ევსებოდა, რომ ბედს ასეთი უხეში ძალადობის მსხვერპლი გაეხადა: ამ 

ყინვაში თბილი ლოგინი უნდა მიეტოვებინა, თავი საფრთხისთვის გაემეტებინა და 

ულმობელ და ავისმოსურნე ადამიანებში გარეულიყო. 

- აჰ, კიდევ ორი წუთი, კარგი? - ნაზად და ალერსიანად ჩაეკითხა ბალიშს, შემდეგ 

გაჯიუტებულმა ხუთი წუთი კიდევ მოიპარა და თვალები დახუჭა, ხანგამოშვებით 

ცალ თვალს გაახელდა და ისრებს სასოწარკვეთილი შეჰყურებდა. ისრები ჩლუნგად, 

უმეცრად და კორექტულად მიდიოდნენ წინ, თავისი გზით. 

რვის ათ წუთზე ჰანო წამოხტა და აფუსფუსდა. სანთელი ისევ ენთო, დღის სინათლე 

ჯერ კიდევ არ იყო საკმარისი. ჰანომ ფანჯარაზე ჭირხლი ცოტა მოასუფთავა და 

გაიჭვრიტა. გარეთ სქელი ნისლი იყო ჩამოწოლილი. 



ჰანო ითოშებოდა, ყინვა ხანდახან მთელ სხეულში მტკივნეულად დაუვლიდა და 

შეაჟრჟოლებდა. თითის წვერები ეწვოდა და ებერებოდა, ზედ ფრჩხილის საწმენდ 

ჯაგრისს ვერ იკარებდა. მკერდის დასაბანად პირსაბანს მიადგა, მაგრამ თითქმის 

გაშეშებული ხელიდან ღრუბელი გაუვარდა. ერთ წუთს გაქვავებული, უმწეოდ იდგა 

და გაქაფული ცხენივით პირიდან ჰაერის ბოლქვებს უშვებდა. 

ბოლოს და ბოლოს აქოშინებული და თვალდანისლული ჰანო გაშლილ მაგიდასთან 

ჩაცმული იდგა. ტყავის ჩანთას ხელი მოჰკიდა და შერჩენილი სულიერი ძალა 

მოიკრიბა, რომ დღევანდელი გაკვეთილებისთვის საჭირო წიგნები ჩაელაგებინა. წინ 

დაძაბული იყურებოდა და შეშინებული ბუტბუტებდა: - საღვთო სჯული... 

ლათინური... ქიმია... - და მელნით დათხუპნილ, დახეულ, მუყაოსყდიან წიგნებს 

ჩანთაში ტენიდა. 

პატარა იოჰანს ტანი აეყარა. ის ახლა მეთექვსმეტე წელიწადში იდგა, მეზღვაურულ 

კოსტიუმს აღარ ატარებდა, ღია ყავისფერი პიჯაკი ეცვა და ყელზე 

თეთრწინწკლებიანი ლურჯი ჰალსტუხი ეკეთა. ჟილეტზე გრძელი, წვრილი ძეწკვი 

მოუჩანდა. ეს ძეწკვი ჰანოს მემკვიდრეობით რგებოდა, ოდნავ ფართო, მაგრამ 

ნატიფად ჩამოქნილ მარჯვნა ხელის არათითზე ასევე ნამემკვიდრევი, 

ზურმუხტისთვლიანი საგვარეულო ბეჭედი ეკეთა. ჰანომ შალის თბილი ქურთუკი 

ჩაიცვა, ქუდი დაიხურა, ჩანთა მხარზე მოიგდო, სანთელი ჩააქრო, კიბეზე დაეშვა, 

დათვის ფიტულს ჩაუქროლა და მარჯვნივ, სასადილო ოთახისკენ გაიჭრა. 

ფროილაინ კლემენტინა, დედამისის ახალი დიასახლისი, შუბლზე 

კულულებჩამოყრილი, გამხდარი, ცხვირწაწვეტებული, ბეცი ქალი უკვე იქ იყო და 

ჰანოს საუზმეს უწყობდა. 

- რომელი საათია? - კბილებშორის გამოცრა ჰანომ, თუმცა მშვენივრად იცოდა, რა 

დროც იყო. 

- რვას აკლია თხუთმეტი, - უპასუხა კლემენტინამ და გამხდარი, დაკორძებული 

წითელი ხელი კედლის საათისკენ გაიშვირა, - თქვენი წასვლის დროა, ჰანო, - 

დაუმატა მან, წინ ოხშივარავარდნილი ფინჯანი დაუდგა და პურის კალათა, კარაქი, 

მარილი და კვერცხის ფიალა მიუჩოჩა. 

ჰანოს კრინტი აღარ დაუძრავს, ერთი ფუნთუშა აიღო, ქუდი არ მოუხდია, ჩანთაც 

იღლიის ქვეშ ეჭირა, და კაკაოს ხვრეპას ზეზეურად შეუდგა. ცხელმა სასმელმა 

ბრეჰტის დამუშავებულ კბილში ელვასავით დაუარა. ჰანომ ნახევარი ფინჯანი კაკაო 

დატოვა, კვერცხზეც უარი თქვა, ბაგემოღრეცილმა რაღაც დამშვიდობებისმაგვარი 

წაილუღლუღა და სახლიდან გამოვარდა. 

რვას უკვე ათი წუთი აკლდა, როცა პაწია ბაღჩა გაირბინა, ვილა უკან მოიტოვა და 

დათოვლილ ხეივანს სირბილით მიაშურა. ათი, ცხრა, რვა წუთი დარჩა. ჯერ კიდევ 

გრძელი გზა ჰქონდა გასავლელი. ჩამოწოლილ ნისლში გზის გარჩევაც ჭირდა. ჰანომ 



სქელი, ყინულივით ცივი ნისლი ვიწრო მკერდით ღრმად ჩაისუნთქა, კაკაოსგან ჯერ 

ისევ გაბუჟებულ კბილს ენა მოუსვა და ფეხის კუნთებს არაადამიანური ძალა 

დაატანა. ერთთავად ოფლში ცურავდა, მაგრამ ტანზე მაინც სციოდა. გვერდში ჭვალი 

გაუდგა. სირბილისგან ის ერთი ყლუპი კაკაოც კუჭში უბუყბუყებდა, თავბრუ 

ეხვეოდა, გული ჩიტივით უფართქალებდა და სულის მოთქმა უჭირდა. 

გამოჩნდა ქალაქის ჭიშკარი. ჯერ ქალაქის ჭიშკართან იყო, რვას კი ოთხი წუთი 

აკლდა! ჰანოს ცივმა ოფლმა დაასხა. გვერდებში ჭვალგამდგარი, აქოშინებული 

ყმაწვილი ფეხებს ძლივს მიათრევდა და თან აქეთ-იქით ქუჩას ზვერავდა, იქნებ ვინმე 

მოწაფე დავლანდოო. არა, ქუჩაში არც ერთი მოწაფე აღარ ჭაჭანებდა. ყველანი 

ადგილზე იყვნენ, საათი უკვე რვას რეკავდა! ყველა კოშკზე ერთხმად აგუგუნდა 

ზარები. წმინდა მარიამის ეკლესიიდან რეკვასთან ერთად „ჰმადლიდე უფალსა“ 

გაისმა. სამრეკლოდან დაგუგუნებული საგალობელი ყალბად ჟღერდა, 

სასოწარკვეთილმა ჰანომ ეს მაინც შეამჩნია, მომღერლებს რიტმისა და სმენის 

ნიშანწყალი არ გააჩნდათ, ერთმანეთს ხმებს ვერ უწყობდნენ... მაგრამ ახლა ამისთვის 

არ ეცალა! ჰანოს დააგვიანდა, ეს უკვე საეჭვო აღარ იყო. სკოლის საათი ცოტათი უკან 

რჩებოდა, მაგრამ ჰანოს მაინც დააგვიანდებოდა, უეჭველად დააგვიანდებოდა. 

გზადაგზა გამვლელებს აშტერდებოდა სახეში, ისინი საკუთარ კანტორებში 

მიდიოდნენ თავიანთ საქმეზე, მეტისმეტად ასაჩქარებელი არაფერი ჰქონდათ, 

არავითარი საფრთხე მათ არ ემუქრებოდა. ზოგი ჰანოს მოშურნე და შესაბრალის 

მზერას ღიმილით პასუხობდა და თან მის გვერდზე მოქცეულ ტანსაცმელს 

შეათვალიერებდა. ჰანო ამ ღიმილს მოთმინებიდან გამოჰყავდა, ნეტავ რა ჰგონიათ ამ 

გამვლელებს ან რას ფიქრობენ მასზე ეს გულარხეინი ვაჟბატონები? ეგ ღიმილი 

თქვენი გულქვაობის მანიშნებელია, ბატონებოო, სიამოვნებით მიაძახებდა მათ ჰანო. 

ისინი ვერც მიხვდებოდნენ, რომ ჰანოს ყველაფერს ერჩია, ჩაკეტილ ალაყაფის კართან 

უსულოდ დაცემულიყო. 

ჰანოს ყურს დილის ლოცვის მაუწყებელი ზარის ჟღრიალი მისწვდა. ამ დროს აგურის 

გალავანში ჩატანებულ რკინის ჭიშკარს ოცი ნაბიჯიღა აშორებდა. ჰანოს არაქათი აღარ 

ჰქონდა, მკერდი წინ გამოეზნიქა, ვითომ ფეხზე ასე უფრო კარგად დავმაგრდებიო, 

გასავათებული ფეხებს ძლივს მიათრევდა და ჭიშკარს მაშინღა მიაღწია, როცა ზარი 

დადუმდა კიდეც. 

ზედამხედველი ბატონი შლემილი, მდაბიური სახის, ჯაგარწვერიანი ჩასკვნილი 

კაცი, ის-ის იყო ჭიშკრის ჩარაზვას აპირებდა. 

- ჰოო, - თქვა მან და მოწაფე ბუდენბროკი გაატარა. 

„ვინ იცის, იქნებ გადარჩა კიდეც“. ახლა ისღა დარჩენოდა, კლასში უჩინრად 

შეპარულიყო, ტანვარჯიშის დარბაზში ლოცვის დასრულებამდე ჩუმად მოეცადა და 

თავი ისე მოეჩვენებინა, ვითომც აქ არაფერიაო. აქოშინებულმა, ქანცგამოლეულმა, 



ცივ ოფლში გაღვრილმა ჰანომ წითელი ფილებით მოკირწყლული ეზო ლასლასით 

გადაიარა და ფერად-ფერადი მინებით შემკული კოხტა კარი შეაღო. 

შენობაში ყველაფერი ახალი, კრიალა და მოხდენილი იყო. სკოლის მესვეურებს 

დროებისთვის ანგარიში გაეწიათ, ყოფილი სამონასტრო სკოლის სიძველისგან 

დახავსებული რუხი შენობა, სადაც ახლანდელი თაობის მამა-პაპანი ეუფლებოდნენ 

მეცნიერებას, მიწასთან გაესწორებინათ და მის ადგილზე ახალი, ნათელი, 

დიდებული ნაგებობა აღემართათ, თუმცა ძველებური სტილი მაინც 

შეენარჩუნებინათ: დერეფნებსა და გზაჯვარედინებს კვლავ მედიდურად 

დაჰყურებდა გოთური თაღები. მაგრამ განათება და გათბობა, ასევე ნათელი და 

ვრცელი კლასები, მყუდრო სამასწავლებლო ოთახები, ქიმიის, ფიზიკისა და ხაზვის 

კაბინეტები პრაქტიკულად და ახალი დროების შესაფერისად იყო გამართული. 

ღონემიხდილი ჰანო ბუდენბროკი კედელს აეკრა და ირგვლივ მიმოიხედა... არა, 

დიდება შენდა, ღმერთო, არავის დაუნახავს. შორეული დერეფნებიდან მის ყურამდე 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების რუზრუზი აღწევდა. ყველანი ტანვარჯიშის 

დარბაზში იყვნენ შეკრებილნი და მთელი კვირისთვის რელიგიურ საზრდოს 

იღებდნენ. აქ კი სამარისებური სიჩუმე სუფევდა. ლინოლეუმით მოგებულ ფართო 

კიბეზეც კაციშვილი არ ჭაჭანებდა. სუნთქვაშეკრული, სულგანაბული ჰანო 

ფრთხილად, თითის წვერებზე აიპარა ზევით. მისი საკლასო ოთახი, რეალური 

სასწავლებლის მეხუთე კლასი, კიბის პირდაპირ, მეორე სართულზე მდებარეობდა. 

ოთახის კარი ღია იყო. კიბის თავში მისული ჰანო წაიკუზა და დერეფანი დაზვერა. 

დერეფნის ორივე მხარეს კლასები იყო ჩარიგებული, ყველა კარს კლასის ნომრის 

მაჩვენებელი ფაიფურის აბრა ამშვენებდა. ჰანომ სამი ნაბიჯი სწრაფად, უხმაუროდ 

გადადგა და ოთახში შევარდა. 

კლასი ცარიელი დახვდა. ფართო ფანჯრებზე ფარდები იყო ჩამოშვებული. ჭერზე 

დაკიდებულ გაზის ლამპებს სიჩუმეში შიშინი გაჰქონდათ. მწვანე აბაჟურები საამო 

შუქს ჰფენდნენ სამ მწკრივად ჩარიგებულ, ორადგილიან ღია ფერის ხისგან 

გაკეთებულ მერხებს, მერხების წინ კათედრა პირქუშად აღმართულიყო. კათედრის 

თავთან, კედელზე შავი დაფა ეკიდა. კედლები ძირს ყვითელი ხის პანელით იყო 

მოპირკეთებული, კირით შეთეთრებულ შიშველ კედლებზე რამდენიმე რუკა ეკიდა. 

მეორე დაფა კათედრის გვერდით, კედელზე აეყუდებინათ. 

ჰანომ თავის მერხს მიაშურა. მერხი თითქმის ოთახის შუაგულში იდგა, ჩანთა 

უჯრაში შეაგდო, მაგარ სკამზე დაეშვა, ხელები დახრილ ზედაპირზე დააწყო და თავი 

ზედ ჩამოდო. ენით აუწერელი სიამე დაეუფლა. ეს შიშველი და მიუსაფარი ოთახი 

სძულდა და ეზიზღებოდა, საფრთხით აღსავსე რამდენიმე საათი წინ ედო და გულს 

უმძიმებდა, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ხომ გრძნობდა თავს უშიშრად, თავშესაფარი 

იპოვა და მოსალოდნელი ხიფათის შიში აგრერიგად აღარ აწუხებდა. პირველი 

საღვთო სჯული ჰქონდათ, ბატონი ბალერშტეტის თითქმის არ ეშინოდა... ქაღალდის 



საფრის რხევაზე ეტყობოდა, კედელში დატანებული მრგვალი ხვრელიდან როგორ 

შემოდიოდა თბილი ჰაერი. ოთახს გაზის ლამპებიც ათბობდა. აი, ახლა კი 

გაიზმორებდა და დანოტივებული, გაშეშებული კიდურები მოულბებოდა. თავში 

ავარდნილი სასიამოვნო, ავადმყოფური სიცხე ყურებს უბჟუებდა და თვალზე ლიბრს 

აკრავდა. 

უცებ ზურგს უკან ფაჩუნი მოესმა. ჰანო შეკრთა და სწრაფად შემოტრიალდა... ერთი 

შეხეთ! სულ ბოლო მერხიდან გრაფ მოლნის ზედატანი ამოყურყუმელავდა. კაი 

ზევით ამოცოცდა, ფეხზე დადგა, ხელებიდან მტვერი ჩამოიბერტყა და 

სახეგაბრწყინებული ჰანო ბუდენბროკისკენ გაეშურა. 

- აჰ, ეს შენა ხარ, ჰანო! - თქვა მან, - მე კი უკანა მერხში ჩავიმალე, ვიფიქრე, რომელიმე 

პედაგოგი ხომ არ მოდის-მეთქი. 

კაის გარდატეხის პერიოდი დასდგომოდა და ხმა ეხრინწებოდა. მის მეგობარს ჯერ არ 

ეტყობოდა ასეთი ცვლილება, ტანი კაისაც აეყარა, მაგრამ გარეგნულად სულ არ 

გამოცვლილიყო. ისევ ისეთივე გაურკვეველი ფერის კოსტიუმი ეცვა, პიჯაკზე ალაგ-

ალაგ ღილები აკლდა, შარვალზე საკერებლები ედო. ვიწრო და საოცრად 

კეთილშობილურად მოყვანილი, გრძელთითებიანი, ოვალური ფრჩხილებით 

დამშვენებული ლამაზი ხელები ძველებურად უსუფთაო ჰქონდა, შუაზე დაუდევრად 

გაყოფილი, მოწითალო თმა კვლავ ალებასტრივით ქათქათა, უზადო შუბლზე ეყარა, 

შუბლს ქვემოთ კი ღრმა და გამსჭვალავი ცისფერი თვალები უბრწყინავდა. ჩამოქნილ 

სახეს ოდნავ კეხიანი ცხვირი და ოდნავ წინ წამოწეული ქვედა ტუჩი უმშვენებდა. მის 

ხელმიშვებულ ჩაცმულობასა და ჯიშიან გარეგნობას შორის არსებული კონტრასტი 

ახლა უწინდელზე გაცილებით თვალში საცემი გამხდარიყო. 

- შენ რა გითხრა, კაი, - ჰანოს ბაგე მოეღრიცა და გულზე ხელი დაიდო, - ასე როგორ 

შემაშინე? აქ რა გინდა? რატომ დაიმალე? შენც დაგაგვიანდა? 

- ღმერთმა დამიფაროს, - უპასუხა კაიმ, - რახანია აქა ვარ... ორშაბათ დილას ხომ ერთი 

სული გაქვს, სანამ აქ მოხვიდოდე. ეგ შენც კარგად მოგეხსენება, ჩემო კარგო... არა, 

განგებ ჩამოვრჩი, დღეს „ჭკუის კოლოფი“ მორიგეობდა და ხომ იცი მისი ამბავი, 

ვითომც აქ არაფერიაო, ხალხს სალოცავად ძალით მიერეკებოდა. მეც ავდექი და 

კუდში ავედევნე, ეგ დამთხვეული რომ შემოტრიალდებოდა და აქეთ-იქით 

მიმოიხედავდა, მე ზურგს უკან მოვექცეოდი ხოლმე. მერე, როგორც იქნა, წავიდა და 

მეც ზევით დავრჩი... შენ მაგრად ირბინე, არა? - თანაგრძნობით უთხრა კაიმ 

მეგობარს, მოეფერა და გვერდით მიუჯდა, - შე საწყალო! ქანცი გაგწყვეტია... თმა 

საფეთქლებზე გაქვს მიწებებული, - კაიმ მაგიდიდან სახაზავი აიღო და იოჰანს თმა 

დინჯად და მზრუნველად აუწეწა, - დაგეძინა, არა? ო, ადოლფ ტოტენჰაუპტის 

ადგილზე არ ვზივარ? - წამოიძახა კაიმ და მიმოიხედა, - პირველი მოწაფის სკამზე 

დავბრძანებულვარ! არა უშავს, ამჯერად არაფერი მომივა... მაშ, დაგეძინა? 



ჰანომ სახე ისევ ხელებში ჩამალა. 

- გუშინ საღამოს თეატრში ვიყავი, - მძიმედ ამოიოხრა მან. 

- ო, მართლა, ეგ სულ არ დამავიწყდა? კარგი იყო? 

კაის პასუხი არ მიუღია. 

- რა ბედნიერი ხარ, იცი, ჰანო, - ენაწყლიანად განაგრძო მან, - ხომ ხედავ, მე თეატრში 

ჩემს დღეში არ ვყოფილვარ და, ალბათ, დიდი ხანი გავა, სანამ იქ წასვლას 

მოვახერხებდე. 

- მერე რომ ნამთვრალევს არ ვგავდე, კი, - ნაღვლიანად თქვა ჰანომ. 

- ეგ უმაგისოდაც მემართება, სხვა თქვი თორემ, - კაი დაიხარა, მერხის გვერდით, 

იატაკზე დაყრილი ჰანოს ქუდი და ქურთუკი აიღო და ფეხაკრეფით დერეფანში 

გაიტანა. 

- შენ, როგორც გატყობ, „მეტამორფოზები“ არ გექნება ნასწავლი? - ჰკითხა უკან 

დაბრუნებულმა კაიმ ჰანოს. 

- არა, - მიუგო ჰანომ. 

- გეოგრაფიის საკონტროლოსთვის მაინც თუ ხარ მომზადებული? 

- არაფრისთვის არ მოვმზადებულვარ, არაფერი არ ვიცი, - უპასუხა ჰანომ. 

- არც ქიმია და არც ინგლისური! All right, ერთ ბედში ვყოფილვართ! - კაის აშკარად 

მოეშვა გულზე, - მეც შენს დღეში ვარ, - ხალისიანად განაცხადა მან, - შაბათს არ 

ვიმეცადინე, იმიტომ, რომ მეორე დღეს კვირა იყო, კვირას უქმე დღის პატივისცემით 

ვერაფერს მოვკიდე ხელი... არა, მართლა კი არა, უკეთესი საქმე მქონდა და იმიტომ! - 

უეცრად სერიოზულად დასძინა მან და სახე შეეფაკლა, - ჰო, დღეს მე და შენ კარგ 

დროს გავატარებთ, ჰანო. 

- კიდევ ერთი საყვედური რომ მომარტყან, კლასში დავრჩები, - თქვა პატარა იოჰანმა, - 

საყვედურს უეჭველად მივიღებ კიდეც, ლათინურში თუ გამომიძახეს, ახლა რიგი 

„ბანზეა“ მომდგარი, კაი, სად გინდა დაიმალო. 

- ჯერ შევიცადოთ! აჰა, გამოდის კეისარი: „უნდა წავიდე, როცა მელის საშიში რამე, 

ზურგით მოვლას თუ გამიბედავს; მაგრამ მაშინვე გაჰქრება იგი, რა განიცდის კეისრის 

სახეს“.[13] 

კაიმ დეკლამაცია შეწყვიტა. მასაც გაუფუჭდა გუნება, კათედრაზე ავიდა და 

სახემოღუშული სავარძელში მოჰყვა ქანაობას. ჰანო ბუდენბროკს თავი ისევ მერხზე 

დაწყობილ ხელებზე ჰქონდა ჩამოდებული. ერთხანს ასე მდუმარედ ისხდნენ. 



უცებ სადღაც შორიდან ზუზუნი მოისმა, რომელიც თანდათან გაძლიერდა და 

ნახევარ წუთში მუქარით მოადგათ კარს. 

- ხალხი მობრძანდება, - გესლიანად თქვა კაიმ, - ღმერთო დიდებულო, რა მალე 

დაამთავრეს, გაკვეთილი ათი წუთითაც არ შემოკლდება. 

კაი კათედრიდან ჩამოვიდა და კარისკენ გაემართა, რომ თანაკლასელებში 

გარეულიყო. ჰანომ მხოლოდ თავი წამოსწია, ტუჩ-პირი მოღრიცა და ადგილიდან არ 

დაძრულა. 

ბიჭები ფეხების ფრატუნით, ბრაგაბრუგითა და ყიჟინით მოდიოდნენ, კიბეზე 

კისრისტეხით ამორბოდნენ. დისკანტი, მამაკაცური ბოხი ხმა და ყვინჩილასავით 

ხრინწიანი ხმები ერთმანეთში ირეოდა, ყიჟინა კიბიდან ჯერ დერეფანში შემოიჭრა, 

მერე საკლასო ოთახში შემოვარდა და იქაურობა სიცოცხლით, მოძრაობითა და 

ხმაურით აავსო. კლასში მეხუთეკლასელები, ჰანოს და კაის ამხანაგები 

შემოცვივდნენ. ოცდახუთი ბიჭი მაინც იქნებოდა. ზოგს ხელები ჯიბეებში ჩაეწყო, 

ზოგი მკლავებს იქნევდა. როგორც იქნა, ყველანი თავ-თავიანთ ადგილებზე 

დალაგდნენ და ბიბლია გადაშალეს. მოწაფეებში ზოგს სასიამოვნო, ზოგს უსანდომო 

სახეები ჰქონდა, ზოგი ჯან-ღონით იყო სავსე, სხვები საცოდავად გამოიყურებოდნენ, 

მათში ახმახი, ღონიერი მუტრუკებიც ერია. ისინი კომერსანტობას აპირებდნენ ან 

საზღვაოსნო სამსახურში ჩადგებოდნენ და სხვაზე არაფერზე იწუხებდნენ თავს. 

იყვნენ პატარა, მათი ასაკისთვის შეუფერებლად განვითარებული კარიერისტები, 

ისინი თავს ისეთ საგნებში იჩენდნენ, სადაც ზუთხვა იყო საჭირო. ადოლფ 

ტოტენჰაუპტმა კი, პირველმა მოწაფემ, ყველაფერი იცოდა. მას თავის სიცოცხლეში 

არც ერთი კითხვა არ დაუტოვებია უპასუხოდ. ეს ნაწილობრივ მისი წყნარი, 

თავაუღებელი შრომის წყალობა იყო, ნაწილობრივ იმის ბრალი გახლდათ, რომ 

მასწავლებლები ფრთხილად იყვნენ, მისთვის ისეთი რამ არ ეკითხათ, რაც 

შეიძლებოდა, არ სცოდნოდა. ფარხმალდაყრილი ადოლფ ტოტენჰაუპტის დანახვა 

მათთვის სიკვდილს უდრიდა, სირცხვილით დაიწვებოდნენ და ადამიანის 

სრულყოფილების რწმენა შეერყეოდათ. ადოლფ ტოტენჰაუპტს უცნაურად 

გამობურცულ თავის ქალაზე ქერა თმა ისე გადაეგლისა, კაცს მიწებებული 

ეგონებოდა. ნაცრისფერი, ამოლილავებული თვალები ჰქონდა, სუფთად გაწმენდილი 

პიჯაკის მოკლე სახელოდან გრძელი, მიხაკისფერი ხელები მოუჩანდა. ადოლფ 

ტოტენჰაუპტი ჰანო ბუდენბროკის გვერდით დაჯდა, ამხანაგს ნაზად, შემპარავად 

გაუღიმა და თავისებურ ჟარგონზე დილა მშვიდობისა უსურვა. სალამს მოსწავლეები 

რაღაც უცნაურად ამახინჯებდნენ. ირგვლივ ყველა ხმადაბალი საუბრით იქცევდა 

თავს, ამთქნარებდა ან იცინოდა, ადოლფ ტოტენჰაუპტი კი დაჯდა თუ არა, რვეული 

გადაშალა და წერას შეუდგა. კალამი წვრილ, მოქნილ თითებში ზედმიწევნით 

წესიერად ეჭირა. 



ორი წუთის შემდეგ დერეფანში ნაბიჯების ხმა გაისმა, წინა მერხებზე მსხდომნი 

ზლაზვნით წამოდგნენ, უკანა რიგებში მათ მაგალითს რამდენიმემ მიბაძა, 

დანარჩენებს თავიანთი საქმიანობა არ შეუწყვეტიათ, აინუნშიაც არ ჩაუგდიათ, რომ 

ბატონი უფროსი მასწავლებელი ბალერშტეტი ოთახში შემოვიდა, ქუდი კარზე 

მიაკიდა და კათედრისკენ გაემართა. 

ეს იყო ორმოცი წლის, სანდომიანად ჩამრგვალებული, თავმოტვლეპილი კაცი. 

წითური წვერი მოკლედ ჰქონდა დაყენებული, სახე ვარდისფრად უღაჟღაჟებდა, 

მუდამ სველ ბაგეზე კი დათაფლული და ამავე დროს მგრძნობიარე ღიმილი 

დასთამაშებდა. მან უბის წიგნაკი ამოიღო და უსიტყვოდ გადაფურცლა, მაგრამ 

კლასში სასურველი სიწყნარე არ იყო. მასწავლებელმა თავი ასწია, მკლავი გამართა, 

სახე ისე გაებუშტა და წამოუწითლდა, რომ წვერი ბაცად დააჩნდა, სუსტი მუშტი 

კათედრაზე რამდენჯერმე დააკაკუნა, ტუჩები ნახევარი წუთის განმავლობაში ამაოდ 

აცმაცუნა და ბოლოს, როგორც იქნა, მოკლედ, ოხვრასავით აღმოხდა: „აბა!“ 

მოსწავლეთა გასაკიცხად კიდევ დიდხანს იცოდვილა, კვლავ თავის უბის წიგნაკს 

მიუბრუნდა, თანდათან ბუნებრივი ფერი მიიღო და ლოყებიც დაეჩუტა. ასე იცოდა 

უფროსმა მასწავლებელმა ბალერშტეტმა. 

ბალერშტეტი ერთ დროს მოძღვრობას აპირებდა, მაგრამ რაკი ენა ებმებოდა და საერო 

ცხოვრებაც იტაცებდა, საბოლოოდ პედაგოგობა აირჩია. ბალერშტეტი უცოლო იყო, 

ცოტა ქონებაც ჰქონდა, თითზე პატარა ბრილიანტისთვლიან ბეჭედს ატარებდა და 

სმა-ჭამაზე სული მისდიოდა. იგი ერთი იმათგანი იყო, ვინც სკოლის გარეთ თავის 

კოლეგებს გაურბის ხოლმე. უფრო ქალაქის უცოლო ვაჭართა და გარნიზონის 

ოფიცრების წრეში ტრიალებდა. საჭმელს პირველი კლასის რესტორანში დღეში 

ორჯერ მიირთმევდა. კლუბის წევრიც გახლდათ. თუ სადმე ქალაქში უფროსი კლასის 

მოსწავლეებს ღამის ორ ან სამ საათზე გადაეყრებოდა, ლოყებს გაბუშტავდა, დილა 

მშვიდობისას ეტყოდა და საქმეც ამით მთავრდებოდა ხოლმე. ჰანო ბუდენბროკს ამ 

მასწავლებლისგან არავითარი საფრთხე არ ელოდა. იგი ჰანოს თითქმის არასოდეს 

იძახებდა. უფროსი მასწავლებელი ბიძამისს, ქრისტიანს, კაცის სულის სალხენ 

ადგილებში მეტისმეტად ხშირად ხვდებოდა და მის ძმისწულთან კონფლიქტი 

სულაც არ ეპიტნავებოდა. 

- აბა, - ერთხელ კიდევ გაიმეორა მასწავლებელმა, კლასს თვალი მოავლო, სუსტად 

მომუშტული, ბრილიანტის ბეჭდით დამშვენებული ხელი ისევ აამოძრავა და უბის 

წიგნაკში ჩაიხედა. 

- პერლემან, მიმოხილვა! 

კლასის რომელიღაც კუნჭულში პერლემანი წამოდგა. იგი ისეთი პატარა იყო, მერხზე 

ძლივს მოჩანდა, წარჩინებული მოწაფე კი გახლდათ. 



- მიმოხილვა, - წყნარად და წესიერად თქვა მან. სახეზე შიშნარევი ღიმილი გამოესახა 

და თავი წინ წამოსწია, - „იოანეს სახარება“ შედგება სამი ნაწილისგან. პირველ 

ნაწილში მოთხრობილია იოანეს ამბები უფლისგან მისთვის განსაცდელის 

მოვლინებამდე. თავი 1, პირველი მუხლიდან მეექვსემდე. მეორე თავი ეხება თვით 

განსაცდელს და მასთან დაკავშირებულ ამბებს, თავი... 

- სწორია, პერლემან, - შეაწყვეტინა მონდომებული პასუხით გულაჩუყებულმა 

ბატონმა ბალერშტეტმა და უბის წიგნაკში პერლემანს ფრიადი ჩაუწერა, - ჰაინრიცი, 

განაგრძეთ. 

ჰაინრიცი იმ ონავართა რიცხვს ეკუთვნოდა, რომლებსაც არაფერი ენაღვლებოდათ. 

გამოძახებამდე ჰაინრიცი დანასობიით ერთობოდა, თავისი გვარის გაგონებაზე 

ტარიანი დანა ჯიბეში ჩაიდო, ხმაურით წამოდგა, ქვედა ტუჩი ჩამოუშვა და 

მამაკაცური, უხეში, ბოხი ხმით ჩაახველა. ყველას უსიამოვნო გრძნობამ დაუარა, 

აზიზი პერლემანის მაგიერ ამ ახმახის ჯერი რომ დადგა. ნახევრად ბურანში წასული 

მოწაფეები თბილ ოთახში ნებიერად მოკალათებულიყვნენ და ტკბილად 

ოცნებობდნენ. ყველანი დაღლილები იყვნენ კვირადღისგან, ამ ნისლიან ცივ დილას 

კბილების კაწკაწით და ვაი-ვაგლახით გამომძვრალიყვნენ თბილი ლოგინებიდან და 

ახლა ყველას ერჩია, მთელი გაკვეთილი პატარა პერლემანს ედუდუნა. იცოდნენ, 

ჰაინრიცი უეჭველად აყალმაყალს ატეხდა. 

- მე მაშინ არ ვიყავი, ეს გაკვეთილი რომ მოგვეცით, - უხეშად თქვა მან. 

ბატონი ბალერშტეტი გაიბუშტა, სუსტი მუშტი აამოძრავა, ტუჩები ააცმაცუნა და 

ახალგაზრდა ჰაინრიცს სახეში წარბებაზიდული მიაჩერდა. მასწავლებელმა 

ჭარხალივით გაწითლებული თავი კარგა ხანს აქიცინა, სანამ პირველ „აბას“ 

ამოთქვამდა, პირველი სიტყვის თქმა უჭირდა, თორემ მერე გზა გაკვალული ჰქონდა. 

- აბა, - როგორც იქნა, თქვა მან და მსუბუქად, ენის მოუკიდებლად განაგრძო, - 

თქვენთან კაცი ვერაფერს გახდება, თავის გასამართლებელს ყოველთვის გამოძებნით 

ხოლმე, ჰაინრიცი, თუ წინა გაკვეთილზე ავად იყავით, ამ დღეებში მშვენივრად 

შეგეძლოთ გავლილი მასალა დაგესწავლათ. თუკი პირველი ნაწილი ეხებოდა იოანეს 

ცხოვრებას, განსაცდელის მოვლენამდე, ხოლო მეორე კი თვით განსაცდელს, 

თითებზე შეგეძლოთ გამოგეთვალათ, რომ მესამე ნაწილში განსაცდელის შემდგომ 

ხანაზე იქნებოდა ლაპარაკი, მაგრამ თქვენ სწავლისთვის არა ხართ მოწოდებული, 

თქვენ მარტო სუსტი ადამიანი კი არ ბრძანდებით, ყოველთვის მზადა ხართ, თქვენი 

სისუსტე გაამართლოთ და დაიცვათ, მაგრამ დაიმახსოვრეთ, სანამ მაგ სიზარმაცეს არ 

მოიშლით, ნიშნების გამოსწორებაზე ფიქრიც ზედმეტი იქნება, დაბრძანდით. 

ვასერფოგელ, განაგრძეთ! 

სქელკანიანი და ჯიუტი ჰაინრიცი ბრახაბრუხით დაჯდა, მეზობელს რაღაც 

უწმაწური გადაულაპარაკა და ჯიბიდან ისევ ტარიანი დანა ამოაძვრინა. 



ვასერფოგელი წამოდგა. ეს იყო თვალებჩაწითლებული, ცხვირაპრეხილი ყმაწვილი. 

მას განზე გამდგარი ყურები და ჩაჭმული ფრჩხილები ჰქონდა. ვასერფოგელმა დუნე, 

გაჟეჟილი ხმით „მიმოხილვა“ დაასრულა და უცისქვეყნელი იოანეს ცხოვრების 

მოყოლას შეუდგა. მას ძველი აღთქმა თავის წინ მჯდომი ამხანაგის ზურგს უკან 

ჰქონდა გადაშლილი. უცოდველი სახით, ვითომ დაფიქრებული, პირდაპირ 

წიგნიდან კითხულობდა, შემდეგ კედელზე რომელიმე წერტილს მიაჩერდებოდა და 

წიგნში ამოკითხულს ენის ბორძიკითა და ხველებ-ხველებით ახალ გერმანულზე 

საცოდავი, ღატაკი ფრაზებით თარგმნიდა. იყო ამ ყმაწვილში რაღაც გულის ამრევი 

და საზიზღარი, მაგრამ ბატონი ბალერშტეტი მის მონდომებას ყოველთვის ქებას 

ასხამდა. მოწაფე ვასერფოგელს ბედის სამდურავი არ ეთქმოდა, მასწავლებლების 

უმეტეს ნაწილს მისი ქება-დიდება სიამოვნებას ჰგვრიდა, იმიტომ, რომ პირადად 

მისთვის, საკუთარი თავისთვისა და სხვებისთვისაც ეჩვენებინათ, საზიზღარი 

გარეგნობის გულისთვის ჩვენს ხელში კაცი არ დაიჩაგრებაო. 

საღვთო სჯულის გაკვეთილი გრძელდებოდა, მასწავლებელმა კიდევ რამდენიმე 

ყმაწვილი გამოიძახა, რომ მათაც უცის მიწაზე იოანეს მარტვილობის ცოდნა 

გამოეჩინათ. გოტლიბ კასბაუმს, გაუბედურებული დიდვაჭრის, კასბაუმის ვაჟს, 

ოჯახი აწეწილი ჰქონდა, მაგრამ მაინც კარგი ნიშანი მიიღო, მან ზუსტად დაადგინა, 

რომ იოანეს შვიდი ათასი სული ცხვარი, სამი ათასი აქლემი, ხუთასი უღელი ხარ-

კამეჩი, ხუთასი ვირი და უამრავი შინაყმა ჰყავდა. 

შემდეგ მასწავლებელმა კლასს ნება დართო ბიბლია გადაეშალათ, თუმცა 

უმრავლესობას უკვე გადაშლილი ჰქონდა, და კითხვა განაგრძეს. როცა ასახსნელ 

მუხლს წააწყდებოდნენ, ბატონი ბალერშტეტი ისევ გაიბუშტებოდა, „აბაო“ იტყოდა 

და დიდი მზადების შემდეგ განსამარტავი პუნქტის გარშემო საყოველთაო 

მორალური პრინციპებით შეზავებულ პატარა მოხსენებას წაიკითხავდა. 

მასწავლებელს არავინ უსმენდა. ოთახში განცხრომასა და თვლემას დაესადგურებინა, 

გათბობის სისტემა შეუსვენებლივ მუშაობდა, ამას თან გაზის ლამპების სითბოც 

ერთვოდა და ოთახში აუტანელი სიცხე იდგა, ჰაერიც ოცდახუთი კაცის სუნთქვისგან 

დაიხუთა. სითბო, გაზის ლამპების წყნარი შიშინი და მასწავლებლის მონოტონური 

ხმა მოწყენილ ტვინებს ელამუნებოდა და თვლემას ჰგვრიდა. კაი გრაფ მოლნს 

საკმაოდ უსუფთაო, არისტოკრატულ ხელზე თავი დაეყრდნო, ბიბლიის გვერდით 

ედგარ ალან პოს „დაუჯერებელი ამბები და საიდუმლო ქმედებანი“ გადაეშალა და 

იმას კითხულობდა, ჰანო ბუდენბროკი მერხის საზურგეს სახსრებმოდუნებული 

მისწოლოდა და ოდნავ პირგაღებული, დანისლული თვალებით იოანეს სახარებას 

ჩასჩერებოდა. პწკარები და ასოები მის თვალში ერთ მთლიან შავ მასად ჩანდა... 

ზოგჯერ, როცა „ლოენგრინიდან“ გრაალის ან ტაძრისკენ სვლის მოტივები 

გაახსენდებოდა, წამწამებს მძიმედ დახრიდა და გული ყელში ებჯინებოდა, მაშინ 

ჰანო გულმხურვალედ ლოცულობდა, ეს უხიფათო, სიმშვიდით სავსე გაკვეთილი 

არასდროს დამთავრებულიყო. 



მაგრამ ამ ქვეყანაზე ყველაფერს აქვს ბოლო და დასასრული მაინც დადგა. 

დერეფნებში ზედამხედველის ზარის ხმამ დაიჟღრიალა და ოცდახუთი ტვინი 

თვლემისგან გამოაფხიზლა. 

- აქამდე ისწავლით, - თქვა ბატონმა ბალერშტეტმა და საკლასო ჟურნალი მოითხოვა. 

იქ ხელის მოწერით უნდა დაედასტურებინა, რომ გაკვეთილი ჩაატარა. 

ჰანო ბუდენბროკმა ბიბლია დახურა. ნერვიულად დაამთქნარა, გააზმორა და 

გააძაგძაგა, ხელები ჩამოუშვა და კუნთები მოადუნა თუ არა, იძულებული გახდა, 

სწრაფად ამოესუნთქა, რომ ერთი წამით თითქოს შეჩერებული გული აეძგერებინა. 

ახლა ლათინური ჰქონდათ. ჰანომ კაისკენ მუდარით გააპარა თვალი, მაგრამ კაის, 

ეტყობოდა, გაკვეთილის დამთავრება არც გაუგია, ისე იყო კითხვაში გართული. 

ჰანომ მარმარილოსსახეებიან ყდაში ჩასმული „ოვიდიუსი“ ამოიღო და დღეისთვის 

საზეპიროდ მოცემული ლექსი გადაშალა. არა, ყველა იმედი გადაწურული იყო, რომ 

ფანქრით მონიშნულ, სტროფებად დაყოფილ, დანომრილ შავ პწკარებს რამეს 

გაუგებდა. ჰანომ ამ სტროფების შინაარსიც არ იცოდა ხეირიანად, არათუ რომელიმეს 

ზეპირად დამახსოვრებას შეძლებდა. დღეისთვის მოცემული სტროფებიდან ხომ 

ერთი სიტყვაც არ ესმოდა. 

- რას ნიშნავს: „deciderant patula Jovis arbore glandes?“[14] - სასოწარკვეთილი ხმით 

მიმართა მან ადოლფ ტოტენჰაუპტს, - ეს ყველაფერი ხომ უაზრობაა! კაცის გონების 

დასაბნევად არის მოგონილი. 

ადოლფ ტოტენჰაუპტი თავის რვეულში რაღაცას წერდა. 

- რაო? - თქვა მან და წერა განაგრძო, - იუპიტერის ხის რკოები... ეს არის მუხა... არა, 

კარგად მე თვითონაც არ ვიცი... 

- მიკარნახე, რა, ტოტენჰაუპტ, თუ გამომიძახებენ! - შეეხვეწა ჰანო ამხანაგს და წიგნი 

გასწია. შემდეგ, როცა დაინახა, პირველმა მოწაფემ როგორ უყურადღებოდ და სხვათა 

შორის დაუქნია თავი, ჰანოს სახე მოეღუშა, წამოდგა და მერხიდან გამოძვრა. 

სიტუაცია შეიცვალა. ბატონი ბალერშტეტი გავიდა, ახლა მის მაგიერ კათედრაზე 

წელში გამართული და გაჭიმული იდგა ერთი პატარა, სუსტი და მოფამფალებული 

კაცუნა. მას მეჩხერი, თეთრი წვერი ჰქონდა, წითელი, წვრილი კისერი ვიწრო 

საყელოდან საცოდავად მოუჩანდა, თეთრი ბალნით დაფარულ პატარა ხელში კი 

გადმოპირქვავებული ცილინდრი ეჭირა. მოწაფეები მას მეტსახელად „ობობას“ 

ეძახდნენ, სინამდვილეში პროფესორი ჰიუკოპი ერქვა. პროფესორს შესვენებაზე 

დერეფანში წესრიგის დაცვაც ევალებოდა და დერეფნის მარჯვნივ ჩარიგებულ 

ოთახებშიც უნდა შეეხედა. 

- ლამპები ჩააქრეთ! ფარდები ასწიეთ! ფანჯრები დააღეთ! - ამბობდა იგი და 

ცდილობდა მიკნავებული ხმისთვის რაც შეიძლება მეტი რიხი მიენიჭებინა, ვითომ 



ენერგიული ჟესტით ხელს ისე იქნევდა, თითქოს ჩარხს ატრიალებსო, - აბა, ყველანი 

ქვევით, ეზოში, სუფთა ჰაერზე, ეშმაკის კერძებო, აბა, მარდად! 

ლამპები ჩააქრეს, ფარდები ზევით ასწიეს, ოთახს დღის სუსტი სინათლე მოეფინა, 

ფართოდ გაღებული ფანჯრებიდან კი ცივი, ნისლიანი ჰაერი შემოიჭრა. 

მეხუთეკლასელებმა პროფესორ ჰიუკოპს გვერდი აუარეს და გასასვლელს მიაწყდნენ. 

ზევით დარჩენის უფლება მხოლოდ პირველ მოწაფეს ჰქონდა. 

ჰანო და კაი ერთმანეთს კარში შეეჩეხნენ, ფართო კიბე ერთად ჩაირბინეს და ახლებურ 

ყაიდაზე მოწყობილ ვესტიბიულში ერთად გავიდნენ. ორივენი დუმდნენ. ჰანო 

მობუზული ჩანდა, კაი ფიქრებში იყო გართული. ბიჭები უზარმაზარ ეზოში 

ჩავიდნენ, სხვადასხვა ასაკის ამხანაგებში გაერივნენ და აქეთ-იქით სიარულს 

მოჰყვნენ. სხვები ჟრიამულით დარბოდნენ სისველისგან წითლად ალაპლაპებულ 

ფილებზე. 

ეზოში საკმაოდ ახალგაზრდა, ქერაწვერიანი კაცი მორიგეობდა. ეს გახლდათ ერთი 

თავმომწონე უფროსი მასწავლებელი, დოქტორი გოლდენერი. მას ჰოლშტაინელი და 

მეკლენბურგელი მდიდარი მემამულეების შვილებისთვის ვაჟთა პანსიონატი ჰქონდა 

გახსნილი. თავისი აღსაზრდელი ყმაწვილი ფეოდალების გავლენით თვითონაც 

კოლეგებისგან გამორჩეულად იცვამდა: აბრეშუმის ჭრელ ჰალსტუხებს იკეთებდა, 

ფრანტივით მოკლე სერთუკი ეცვა, ღია ფერის შარვლებს ატარებდა, შარვლის 

ტოტები ლანჩებზე პაჭანაკებით ჰქონდა ამოდებული და სუნამოდაპკურებულ, 

ფერადარშიიან ცხვირსახოცებს ხმარობდა. მდაბიო ოჯახში გაზრდილ კაცს ასეთი 

კოპწია მორთულობა სულაც არ უხდებოდა, უზარმაზარი ფეხები წვეტიან 

ფეხსაცმელებში საკმაოდ სასაცილოდ მოუჩანდა. რატომღაც თავისი უჯიშო, წითელი 

ხელებით თავი ძალიან მოსწონდა, ხელებს მუდამ იფშვნეტდა, ერთმანეთს 

გადააჭდობდა და სიყვარულით აჩერდებოდა ხოლმე. თავი მუდამ გვერდზე ჰქონდა 

გადაგდებული, თვალებს აპარპალებდა, ცხვირს იჭმუხნიდა, ნახევრად პირგაღებულს 

სახეზე ისეთი გამომეტყველება ედო, თითქოს უნდოდა ეთქვა, ეს კიდევ რა ამბავიაო? 

დოქტორი გოლდენერი მაინც იმდენად ზრდილი იყო, რომ ეზოში მომხდარ ყველა 

წვრილმან უწესრიგობას და განაწესის დარღვევას ღირსეულად არიდებდა ხოლმე 

თვალს. თითქოს ვერც ამჩნევდა, რომელიმე მოწაფეს ხელში წიგნი თუ ეჭირა და 

უკანასკნელ წუთებში ცდილობდა გაკვეთილის დაზუთხვას; ვითომ ვერც ხედავდა, 

მისი პანსიონის ბიჭები სკოლის ზედამხედველს, ბატონ შლემილს ფულს როგორ 

უდებდნენ ხელში და ნამცხვრების საყიდლად როგორ გზავნიდნენ. დოქტორი 

გოლდენერი მაშინაც თვალს ხუჭავდა, მესამეკლასელთა შორის ვითომდა ძალის 

მოსინჯვა ცემა-ტყეპაში რომ გადავიდოდა და მათ ირგვლივ იმ წუთშივე ამ საქმეში 

გამოწრთობილთა წრე შეიკვრებოდა ხოლმე. იქით ვინმეს არაამხანაგურ, ლაჩრულ ან 

უპატიოსნო საქციელში ამხელდნენ თანაკლასელები, ონკანისკენ ძალით 

მიათრევდნენ და შერცხვენის ნიშნად წყლით წუწავდნენ. 



ჰანო და კაი წინ და უკან დააბიჯებდნენ ლაღი, ოდნავ გაუჩორკნავი ბიჭების 

არუზრუზებულ ბრბოში. ეს ბიჭები ძლევამოსილი და გაახალგაზრდავებული 

სამშობლოს ჰაერით იყვნენ გამოზრდილი და ყველაფერზე მაღლა ვაჟკაცობასა და 

უხეშობას აყენებდნენ. ისინი ონავრული, სმენის მომჭრელი, ტექნიკური ტერმინებით 

შეზავებული, მხოლოდ მათთვის გასაგები ჟარგონით ლაპარაკობდნენ. მათ თვალში 

დიდი ფასი ჰქონდა სმასა და თამბაქოს მოწევაში დახელოვნებას, ღონესა და 

მოქნილობას, მიუტევებელ ცოდვად კი კოკობზიკობასა და სისუსტეს თვლიდნენ. 

ვინც გაბედავდა და პალტოს საყელოს წამოიწევდა, იმას გაწუწვა არ ასცდებოდა, 

ვისაც ქუჩაში ხელჯოხით დაინახავდნენ, იმას ტანვარჯიშის დარბაზში საჯაროდ 

შეარცხვენდნენ და ააკვნესებდნენ. 

ჰანოს და კაის საუბარი ცივ და ნესტიან ჰაერში გამდგარ ღრიანცელში უცხოდ და 

უცნაურად გაისმოდა. მათი მეგობრობის ამბავი დიდი ხანია მთელ სკოლაში იყო 

ცნობილი. მასწავლებლები ამ ამბავს ძალაუნებურად ითმენდნენ, ეჭვიანობდნენ, 

მეგობრობის ფარდის უკან უწესრიგობა და ოპოზიცია ხომ არ იმალებაო. ამხანაგებს 

მათი მეგობრობისა არაფერი ესმოდათ, დიდი ხანია ამრეზილი უყურებდნენ ორივეს, 

ახირებულ, ამხანაგებისგან გარიყულ ყმაწვილებად თვლიდნენ და მათ საქმეში არ 

ერეოდნენ. გრაფ კაი მოლნს თავისი სიველურისა და თავისუფლებისმოყვარე სულის 

გამო სცემდნენ პატივს. რაც შეეხება ჰანო ბუდენბროკს, მას თვით ახმახი ჰაინრიციც 

კი, რომელიც ყველას მუშტებს უბაგუნებდა, ვერ უბედავდა ფრანტობისა და 

სილაჩრისთვის ხელი დაეკარებინა, ჰაინრიცს მისი თმის სილბოსგან, მისი ნაზი 

სხეულისგან, მისი დანისლული, მფრთხალი და ცივი მზერისგან მოგვრილი 

გაურკვეველი შიში აკავებდა. 

- მეშინია, - ეუბნებოდა გალავანს მიყრდნობილი ჰანო კაის და სიცივისგან 

აძაგძაგებული პიჯაკს მაგრად იფუთნიდა, - ისე მეშინია, კაი, რომ მთელი სხეული 

მტკივა. განა შეიძლება ბატონი მანტელზაკის ასე გეშინოდეს ადამიანს? შენ თვითონ 

თქვი! ეს საზიზღარი ლათინურის გაკვეთილი ჩავლილი რომ იყოს, რა კარგი 

იქნებოდა! ჩემი ცუდი ნიშანი ნეტავ უკვე ეწეროს საკლასო ჟურნალში, მეც კლასში 

დარჩენილი ვიყო, არაფერს დავეძებ! განა მაგის მეშინია, იმ ხმაურის შიში მიკლავს 

გულს, რაც ამ ამბავს მოჰყვება თან. 

კაი ფიქრებში გაერთო. 

- ეს როდერიკ ეშერი დიდებული ვინმე კი არის, ხომ იცი! - უადგილოდ წამოიძახა 

უცებ მან, - მთელი გაკვეთილის განმავლობაში ვკითხულობდი... ნეტავ ოდესმე ასეთი 

მშვენიერი ამბის დაწერა შემაძლებინა! 

საქმე ის იყო, რომ კაი წერდა. ამას გულისხმობდა, ამ დილით რომ თქვა, 

გაკვეთილების მომზადებაზე უკეთესი საქმე მქონდაო, და ჰანოც მშვენივრად 

მიუხვდა. ბავშვობაში გამომჟღავნებულ თხრობის ნიჭს კაი ახლა მწერლობაში ცდიდა. 

ცოტა ხნის წინ ერთი ზღაპარი შეთხზა, ფანტაზიით აღსავსე, წარმტაცი ამბავი. 



ზღაპარში ყველაფერს პირქუში შუქი დასთამაშებდა, მოქმედება მეტალებს შორის, 

დედამიწის უძირო, უწმინდეს წიაღში დატრიალებულ იდუმალ ბუღსა და ადამიანის 

სულის ღრმა ხვეულებში ვითარდებოდა. მასში უცნაურად ერწყმოდნენ ერთმანეთს 

ბუნებისა და ადამიანის სულის პირველყოფილი ძალები, შეხმატკბილებულნი, 

ერთმანეთში გადახლართულნი, განწმენდილნი და გაკეთილშობილებულნი: მთელი 

პოემა გულთბილი, მნიშვნელოვანი, ოდნავ ზეაწეული, შთაგონებული, მგზნებარე 

სიტყვებით იყო დაწერილი. 

ჰანო კაის თხზულებას მშვენივრად იცნობდა და ძალიან უყვარდა კიდეც, მაგრამ 

ახლა კაის შემოქმედებასა და ედგარ პოზე ლაპარაკის თავი არ ჰქონდა. ჰანომ ისევ 

დაამთქნარა და გულიდან ოხვრა ამოაყოლა, თან ამას წინათ გამოგონილი მოტივი 

ჩაიღიღინა. ჰანოს ასეთი ჩვეულება ჰქონდა. ხშირად ოხრავდა, ჰაერს ღრმად 

ჩაისუნთქავდა, რომ მიძინებული გული აემოძრავებინა, ამოსუნთქვას კი რომელიმე 

საკუთარ ან სხვის მელოდიას ამოაყოლებდა ხოლმე. 

- შეხედე, უფალი ღმერთი მობრძანდება! - თქვა კაიმ, - ნახე, როგორ მორონინებს 

თავის ედემის ბაღში! 

- ედემის ბაღს ბევრი უკლია, - უპასუხა ჰანომ და სიცილი აუტყდა. ჰანო ნერვიულად 

იცინოდა, ცხვირსახოცი პირზე აეფარებინა, მაგრამ სიცილს მაინც ვერ იკავებდა და 

კაისგან „ღმერთად“ მონათლულ არსებას გაჰყურებდა. 

ეზოში გამოჩნდა დირექტორი დოქტორი ვულიკე. აწოწილ კაცს თავზე შავი შლაპა 

ეხურა, წვერი მოკლედ ჰქონდა დაყენებული, მუცელი გამობზეკოდა, მეტისმეტად 

მოკლე შარვალი ეცვა და სახელოებიდან მუდამ ჭუჭყიანი, ძაბრისებური მანჟეტები 

მოუჩანდა. დირექტორს ბრაზისგან სახე დამანჭოდა, ქვის ფილებზე სწრაფად 

მოაბიჯებდა და ხელს ონკანისკენ იშვერდა. ონკანიდან წყალი მოდიოდა! რამდენიმე 

მოწაფე თავქუდმოგლეჯილი გარბოდა დირექტორის წინ. მათ საქმე იმით 

გამოასწორეს, რომ ონკანი დაკეტეს, მერე დიდხანს იდგნენ და დაბნეულები ხან 

დირექტორს, ხან კი ონკანს შეჰყურებდნენ. დირექტორი უკვე სახეალეწილ დოქტორ 

გოლდენერს მიჰბრუნებოდა და ბოხი, ყრუ ხმით უჯავრდებოდა. პირიდან 

ბურდღუნა და გაურკვეველი ბგერები ამოსდიოდა. 

დირექტორი ვულიკე საშინელი კაცი იყო. ჰანოს მამისა და ბიძის მოწაფეობის 

დროინდელი ხალისიანი და კაცთმოყვარე მოხუცი დირექტორი 1871 წელს 

გარდაიცვალა. დოქტორ ვულიკეს იმ დროს პრუსიულ გიმნაზიაში პროფესორის 

თანამდებობა ეჭირა, მოხუცი დირექტორის გარდაცვალების შემდეგ ამ 

სასწავლებელში მოიწვიეს და მისი მოსვლისთანავე ძველ სკოლაში სულ სხვა 

სულისკვეთება დამკვიდრდა. იქ, სადაც ოდესღაც კლასიკურ განათლებას მოწაფეები 

ხალისით, ძალდაუტანებლად და მშვიდად იძენდნენ, ახლა პატივისცემის ღირსად 

ავტორიტეტის, მოვალეობის, ძალაუფლების, სამსახურისა და კარიერის ცნებები 

იქცა, „ჩვენი ფილოსოფოსის კანტის კატეგორიული იმპერატივი“ კი დირექტორს 



ბაირაღად გაეხადა და ყოველ საზეიმო გამოსვლაში მუქარით აფრიალებდა. სკოლა 

სახელმწიფოში სახელმწიფოდ გადაიქცა, სადაც პრუსიული ყაიდის დისციპლინას 

ისე მაგრად მოეკიდებინა ფეხი, რომ მარტო მასწავლებლები კი არა, მოსწავლეებიც 

ჩინოვნიკებად გრძნობდნენ თავს და მხოლოდ წინ წაწევისა და უფროსებთან კარგი 

დამოკიდებულებისთვის იღვწოდნენ. ახალი დირექტორის დანიშვნიდან დიდხანს 

არ გაუვლია, რომ ახლებური ჰიგიენური და ესთეტიკური მოთხოვნილებების 

შესაბამისად სასწავლებლის გადაკეთება და აშენება დაიწყო და ბედნიერად 

დამთავრდა კიდეც, მაგრამ საკითხავია, ადრე, როცა ახალი დროების შესაფერი 

კომფორტი სკოლაში ნაკლებად იგრძნობოდა, მაგრამ სამაგიეროდ, ცოტა მეტი 

გულკეთილობა, სითბო, ხალისი, კეთილმოსურნეობა და სიმყუდროვე სუფევდა, 

სასწავლებელი უფრო მიმზიდველი და ღვთივკურთხეული ხომ არ იყო? 

რაც შეეხება დირექტორ ვულიკეს პიროვნებას, მასში მართლაც იმალებოდა 

ბიბლიური ღმერთისმაგვარი ამოუცნობი, ორაზროვანი, ჯიუტი და ეჭვიანი 

ურჩხული, იგი ერთნაირად საშიში იყო გაღიმებულიც და გაბრაზებულიც. თავის 

ხელში მოქცეული უზარმაზარი ძალაუფლების წყალობით, შემაძრწუნებელ 

ახირებულობას იჩენდა და ანგარიშს არავის უწევდა. მას შეეძლო ეოხუნჯა და თუ 

ვინმე გაიცინებდა, მისთვის თავბედი ეწყევლინებინა. არც ერთმა მისმა 

დაბეჩავებულმა ხელქვეითმა არ იცოდა, მასთან თავი როგორ დაეჭირა, მეტი არაფერი 

დარჩენოდათ, მის წინაშე მუხლებზე უნდა ეხოხათ და თავის უზომო დამცირებით 

კეთილდღეობა შეენარჩუნებინათ, თორემ ვაი იმას, ვინც მის კლანჭებში 

მოხვდებოდა, - დირექტორი თავის მსხვერპლს მიწასთან გაასწორებდა. 

დირექტორისთვის კაისგან შერქმეული მეტსახელი კაისა და ჰანოს მეტმა არავინ 

იცოდა, ისინიც ფრთხილობდნენ, სხვებთან ეს სახელი არ წამოსცდენოდათ. 

სულერთია, ამხანაგები მაინც ვერ გაუგებდნენ და მათთვის კარგად ნაცნობ ამრეზილ 

და ცივ მზერას შეავლებდნენ. არა, ეს ორნი ამხანაგებს ვერც ერთ საკითხში ვერ 

უთავსდებოდნენ, ოპოზიციაში ჩადგომისა და შურისგების მათებური ყაიდაც უცხო 

იყო ჰანოსა და კაისთვის, მათი უკბილო დაცინვაც ეზიზღებოდათ, არც მათი 

ხუმრობა ჰგვრიდათ ღიმილს, მაინც რა იაფფასიანი, უგემური და უკბილო ხუმრობა 

იყო, გამხდარ პროფესორ ჰიუკოპს ობობას რომ ეძახდნენ, ან უფროს მასწავლებელ 

ბალერშტეტს „კაკადუ“ რომ შეარქვეს! ყველაფერი ეს იძულებითი ჩინოვნიკური 

სამსახურის წინააღმდეგ უილაჯო გაბრძოლება იყო და მეტი არაფერი. არა, გრაფი კაი 

მოლნი ცოტა უფრო ენამწარე ყმაწვილი გახლდათ! თავისი თავიც და ჰანოც ერთ 

რამეს მიაჩვია: მასწავლებლებს ორივენი ყოველთვის ბატონობით იხსენიებდნენ 

ხოლმე: „ბატონი ბალერშტეტი“, „ბატონი მანტელზაკი“, „ბატონი ჰიუკოპი“, 

იტყოდნენ და ამაში დიდი ზიზღი, მწარე ირონია და აბუჩად აგდება იყო ჩაქსოვილი. 

დანარჩენები მასწავლებლებს „პედაგოგიურ სხეულად“ ნათლავდნენ. ამ სახელის 

უკან რაღაც რეალური არსება, უცნაური მოყვანილობის საზიზღარი ურჩხული 

წარმოედგინათ და შესვენებაზეც თავს ამით ირთობდნენ. სკოლას კი 



„დაწესებულებას“ ისეთი ტონით ეძახდნენ, თითქო მათი სკოლა, ჰანოს ბიძა 

ქრისტიანი რომ იყო ჩაკეტილი, ისეთი დაწესებულება ყოფილიყო. 

გაავებული უფალი ღმერთის ყურებამ კაი ჩინებულ ხასიათზე დააყენა. დირექტორი 

ყველას შიშის ზარს სცემდა და საშინელი ბურდღუნით ფილებზე მიმობნეულ 

საუზმის ქაღალდებისკენ იშვერდა ხელს. კაიმ ჰანო გაიყოლა და 

მასწავლებლებისთვის განკუთვნილ ჭიშკარს მიაშურა. იქიდან ახლა მეორე 

გაკვეთილზე მომავალი მასწავლებლები შემოდიოდნენ. კაი ყველა 

თვალებჩაწითლებულ, ფერმკრთალ და ბეჩავ სემინარიელს თავს მდაბლად უკრავდა. 

სემინარიელები პირველი და მეორე კლასებისკენ მიეშურებოდნენ. კაი წელში 

ზედმეტად იხრებოდა, მკლავებს ჩამოყრიდა და ამ საცოდავ არსებებს ქვემოდან 

შესცქეროდა. კარში მათემატიკის მასწავლებელი, ბებერი ბატონი ტიტგე გამოჩნდა. 

ბატონ ტიტგეს აკანკალებული ხელები ზურგზე შემოეწყო და წიგნები ისე ეჭირა. 

მოკრუნჩხული, გაყვითლებული ბებერი წამდაუწუმ იფურთხებოდა. კაიმ წკრიალა 

ხმით შესძახა, გამარჯობა, ლეშოო, და ნათელი, გამსჭვალავი თვალებით სულ სხვა 

მხარეს გაიხედა. 

ამ დროს ზარმა გამაყრუებელი ზრიალი ატეხა და მოწაფეები შესასვლელებს 

მიაწყდნენ. ჰანო კვლავ იცინოდა, კიბეზეც ისე ხმამაღლა და გულიანად იცინოდა, 

რომ მისი უსაქციელობით გაოცებული და აღშფოთებული ამხანაგები სახეში ცივად 

აჩერდებოდნენ. 

კლასში სიჩუმე ჩამოვარდა და ყველანი, როგორც ერთი კაცი, ისე წამოდგნენ ფეხზე - 

ოთახში უფროსი მასწავლებელი დოქტორი მანტელზაკი შემოვიდა. იგი კლასის 

დამრიგებელი გახლდათ, სასწავლებელში კი წესად იყო ქცეული, კლასის 

დამრიგებელს პატივისცემით მოჰკიდებოდნენ. 

მასწავლებელმა კარი შემოიკეტა, კისერი წაიწვდინა, უნდოდა, კარგად დაენახა, 

ყველანი წამოდგნენ თუ არა, ქუდი კაუჭზე მიაკიდა და თავის ქიცინით კათედრისკენ 

სწრაფად გაემართა. კათედრაზე დადგა თუ არა, ფანჯარაში გაიხედა, თან მსხვილი 

ბეჭდით დამშვენებული საჩვენებელი თითი საყელოსა და კისერს შორის გაატარ-

გამოატარა. ეს იყო საშუალო ტანის, თმაშეთხელებული, ჭაღარა კაცი, იუპიტერივით 

ხუჭუჭა წვერი ჰქონდა, სათვალის შუშებქვეშ კი საფირონისფერი, გადმოკარკლული, 

ბეცი თვალები უბრწყინავდა. ტანთ ნაცრისფერი, რბილი ქსოვილისგან შეკერილი ღია 

სერთუკი ეცვა, სერთუკს დანაოჭებულ, კოტიტა თითებს მალიმალ ნაზად უსვამდა 

ხოლმე. შარვალი ყველა მასწავლებელს, თვით ელეგანტურ დოქტორ გოლდენერსაც 

კი მოკლე ეცვა და უფროს მასწავლებელ დოქტორ მანტელზაკსაც მოკლე შარვლიდან 

უსაშველოდ ფართო, სარკესავით გაპრიალებული შტიბლეტების ყელი მოუჩანდა. 

მასწავლებელმა ფანჯარას თვალი უცებ მოსწყვიტა, მოკლედ და ნებიერად ამოიოხრა, 

განაბულ კლასს გადახედა, დიახ, დიახო, წარმოთქვა და რამდენიმე მოსწავლეს 

გულთბილად გაუცინა. ბატონი მასწავლებელი აშკარად კარგ გუნებაზე 



ბრძანდებოდა. კლასი შეიშმუშნა, ყველას გულზე მოეშვა. უზარმაზარი მნიშვნელობა 

ჰქონდა, უფრო სწორად, ყველაფერს ნიშნავდა, დოქტორი მანტელზაკი კარგ 

გუნებაზე იქნებოდა თუ ცუდზე. მოწაფეებმა მშვენივრად იცოდნენ, რომ კლასის 

დამრიგებელი მისდა უნებურად თავისი განწყობის გავლენას განიცდიდა და თავს 

კონტროლს ვეღარ უწევდა. დოქტორი მანტელზაკი უცნაურად და გულუბრყვილოდ 

უსამართლო კაცი იყო. მისი კეთილგანწყობაც, ბედნიერებასავით, ყოველ წუთში 

შეიძლებოდა ხელიდან გაგსხლტომოდათ. მასწავლებელს ყოველთვის ჰყავდა 

რამდენიმე გამორჩეული მოწაფე, ორი ან სამი, რომელთაც შენობით და სახელით 

მიმართავდა. ასეთები თავს სამოთხეში გრძნობდნენ. რაც უნდა 

წამოეყრანტალებინათ, შეცდომად არ ჩაეთვლებოდათ, გაკვეთილის შემდეგ კი 

დოქტორი მანტელზაკი მათ გულთბილად ესაუბრებოდა ხოლმე, მაგრამ ერთ 

მშვენიერ დღეს, უფრო არდადეგების შემდეგ, უფალმა უწყოდა რისთვის, თავისსავე 

გამორჩეულს დაამხობდა, გაანადგურებდა, მთლად გასწირავდა და ახლა სახელით 

სხვას მიმართავდა. ამ ბედნიერებს საკონტროლოებში შეცდომებს ისე ფაქიზად 

უხაზავდა, რომ შეცდომებით გატენილი ნამუშევარი მაინც სუფთად გამოიყურებოდა, 

სხვის რვეულებში კი კალამს ისე ფართოდ და მსხვილად უსვამდა, ფურცელს 

წითელი ხაზებით ისე ააჭრელებდა, რომ ადამიანზე ნამუშევარი საშინელ 

შთაბეჭდილებას ახდენდა. ბატონი მანტელზაკი შეცდომებს კი არ ითვლიდა, ნიშნებს 

წითელი მელნის სიუხვის თუ სიმცირის მიხედვით სვამდა და ამიტომ მისი 

რჩეულები მოგებულნი რჩებოდნენ. დოქტორი მანტელზაკი ასე სავსებით 

დაუფიქრებლად იქცეოდა, ეს ჩვეულებრივ ამბად მიაჩნდა და თავის 

მიუკერძოებლობაში ეჭვიც არ ეპარებოდა. ვინმეს რომ გაებედა და დოქტორ 

მანტელზაკს ამისთვის ამხედრებოდა, იმას სამუდამოდ უნდა წარკვეთოდა იმედი, 

რომ მასწავლებელი სახელს დაუძახებდა, ამ იმედის დაკარგვას კი არავინ აპირებდა. 

დოქტორმა მანტელზაკმა ფეხი ფეხზე გადაიდო და თავისი უბის წიგნაკის ფურცვლას 

შეუდგა. ჰანო ბუდენბროკი წინ გადახრილი იჯდა და მერხის ქვეშ ხელებს სიმწრით 

იმტვრევდა. „ბანი“, ასო „ბანი“ იდგა ახლა რიგში! აი, ახლა იტყოდნენ მის გვარს, ისიც 

ადგებოდა, ერთი პწკარი რა არის, ისიც არ ეცოდინებოდა და ატყდებოდა ერთი ვაი-

უშველებელი. საშინელი კატასტროფა არ ასცდებოდა ჰანო ბუდენბროკს. მერე რა, 

რომ მასწავლებელი კარგ გუნებაზე იყო! წუთები ტანჯვით მიიზლაზნებოდა, აი, 

ახლა გამოიძახებდა მასწავლებელი ბუდენბროკს, აი, ახლა… 

- ედგარ! - თქვა დოქტორმა მანტელზაკმა, უბის წიგნაკი დახურა, შიგ საჩვენებელი 

თითი დაატანა და კათედრაზე ისე ჩამოჯდა, თითქოს უკვე ყველაფერი 

მოგვარებული იყო. 

რაო? ეს რა თქვეს? ედგარიო... ლიუდერსის სახელი წარმოთქვა მასწავლებელმა; აი, 

ფანჯარასთან სქელი ლიუდერსი რომ ზის, იმისი, მისი გვარი „ლასზე“ იწყება, წესით 

ის არ უნდა გამოეძახათ! არა, ნუთუ ეს შესაძლებელია? დოქტორი მანტელზაკი ისეთ 



კარგ გუნებაზე გახლდათ, რიგის დაცვით თავს არ იწუხებდა და რჩეულ მოწაფეს 

იძახებდა. 

სქელი ლიუდერსი ფეხზე ზანტად წამოდგა. სახე უჯიშო ძაღლს მიუგავდა და 

ყავისფერი, უხალისო თვალები ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ შესანიშნავ 

ადგილზე იჯდა და არხეინად შეეძლო თვალი წიგნისკენ სჭეროდა, ესეც შეეზარა, 

ეტყობოდა, სამოთხეში დამკვიდრებულად გრძნობდა თავს და ამიტომ 

მასწავლებელს არხეინად უპასუხა: 

- გუშინ თავი მტკიოდა და გაკვეთილი ვერ ვისწავლე. 

- ო, მღალატობ, ედგარ? - გული დასწყდა დოქტორ მანტელზაკს, - მაშ, შენ „ოქროს 

ხანას“ ზეპირად არ მეტყვი? რა სამწუხაროა, ჩემო მეგობარო! თავი გტკიოდა? მაგრამ 

მე მგონი, ეგ გაკვეთილის დაწყებამდე უნდა გეთქვა, სანამ გამოგიძახებდი. მგონი, 

ამას წინათაც გტკიოდა თავი, არა? უნდა იმკურნალო, ედგარ, თორემ ჩამორჩენის 

საშიშროება მოგელის. ტიმ, აბა, მის მაგიერ თქვენ მიპასუხეთ. 

ლიუდერსი დაჯდა. ამ წუთში იგი მთელ კლასს ჭირივით ეზიზღებოდა. 

დამრიგებელს აშკარად წაუხდა გუნება. ეტყობოდა, შემდეგ გაკვეთილზე ლიუდერსს 

უკვე გვარით გამოიძახებდა. ერთ-ერთი ბოლო მერხიდან ტიმი წამოდგა. ეს იყო ღია 

ყავისფერ პიჯაკში გამოწყობილი, სოფლური გარეგნობის ქერა ყმაწვილი. კოტიტა 

თითები ჰქონდა, ძაბრივით დაფჩენილ პირზე კი სიბეჯითე და სიბრიყვე ეხატა. მან 

გადაშლილი წიგნი მოხერხებულად დაიდო წინ და სივრცეს დაჟინებით მიაჩერდა. 

შემდეგ თავი დახარა და გაჭიანურებულად, ენის ბორძიკითა და მონოტონურად 

დაიწყო კითხვა, როგორც ბავშვი მარცვლავს ხოლმე ანბანს. 

„Aurea prima sata est aetas[15]“… 

ცხადია, დოქტორი მანტელზაკი დღეს მოსწავლეებს სიით არ იძახებდა, არც იმას 

დაგიდევდათ, მოწაფე დიდი ხნის წინ ჰყავდა გამოკითხული თუ არა. ახლა ჰანო 

შემთხვევით თუ მოხვდებოდა თვალში, თორემ გამოძახების საშიშროება აღარ 

იგრძნობოდა. ჰანომ კაის ბედნიერი ღიმილით გადახედა და დაძაბული სხეული 

თანდათან მოუდუნდა. 

უცებ ტიმმა კითხვა შეწყვიტა. დოქტორ მანტელზაკს მისი დეკლამაცია კარგად არ 

ესმოდა თუ გავლა-გამოვლა მოესურვა, კათედრიდან ჩამოვიდა, კლასში არხეინად 

გაიარ-გამოიარა და თავისი ოვიდიუსით ტიმს გვერდში ამოუდგა. ტიმმა სწრაფად და 

უჩინრად მოასწრო წიგნის მიმალვა, მაგრამ განიარაღებულივით კი დარჩა. ლურჯი, 

წრფელი, დაბნეული თვალებით დამრიგებელს პირდაღებული მიაჩერდა და ერთი 

სიტყვაც ვეღარ ამოღერღა. 

- რაო, ტიმ, - უთხრა ტიმს დოქტორმა მანტელზაკმა, - ვეღარ აგრძელებ? 



ტიმმა თავი მოიფხანა, თვალები გადაატრიალა, ღრმად ამოისუნთქა და მერე ცბიერი 

ღიმილით თქვა: 

- ძალიან ვიბნევი, თქვენ რომ ჩემ გვერდით დგახართ, ბატონო დოქტორო! 

მოწაფის პირფერობით ნასიამოვნებ დოქტორ მანტელზაკს გაეღიმა და თქვა: 

- აბა, დამშვიდდით და განაგრძეთ, - ამ სიტყვებზე იგი მოტრიალდა და კათედრას 

დაუბრუნდა. 

ტიმი დამშვიდდა, წიგნი ისევ გამოაცოცა, გადაშალა, ვითომ წონასწორობის 

აღსადგენად ოთახში გაიხედ-გამოიხედა, თავი ჩაღუნა და გაკვეთილის მოყოლა 

განაგრძო. 

- კმაყოფილი ვარ, - თქვა დამრიგებელმა, როცა ტიმმა დაასრულა, - ნამდვილად 

კარგად გისწავლიათ. მხოლოდ ესაა, რომ რიტმის გრძნობა გღალატობთ, ტიმ, 

ხმოვნებს ცუდად არ გამოთქვამთ, მაგრამ ჰეგზამეტრს მაინც არღვევთ. ისეთი 

შთაბეჭდილება დამრჩა, თითქოს მთელი ლექსი პროზასავით დაგეზეპირებინოთ. 

მაგრამ, როგორც გითხარით, გიბეჯითიათ, რაც შეგეძლოთ, გაგიკეთებიათ: ხომ იცით, 

„ის, ვინც მუდამჟამ ილტვის და იღვწის“[16]... შეგიძლიათ დაბრძანდეთ. 

სახეგაბრწყინებული ტიმი ამაყად დაჯდა და დოქტორმა მანტელზაკმა მისი გვარის 

გასწვრივ დამაკმაყოფილებელი ნიშანი დაწერა. საოცარია, იმ წუთში მარტო 

მასწავლებელს კი არა, თვითონ ტიმსაც და მთელ კლასსაც ნამდვილად სჯეროდა, 

რომ ტიმი მართლაც კარგი და ბეჯითი მოსწავლე იყო და კარგი ნიშანიც ნამდვილად 

ეკუთვნოდა. ჰანო ბუდენბროკიც ვერ უმკლავდებოდა ამ აზრს, თუმცა გრძნობდა, 

როგორ ევსებოდა ზიზღით გული. ჰანო კვლავ გულის ფანცქალით დაელოდა 

შემდეგი გვარის გამოძახებას. 

- მუმე! - თქვა დოქტორმა მანტელზაკმა, - აბა, კიდევ ერთხელ! „Aurea prima“... 

მაშ, მუმე გამოიძახეს! მადლობა ღმერთს, ახლა ჰანო თითქმის სამშვიდობოს იყო! 

მესამეჯერ ბატონი მანტელზაკი ლექსს აღარავის ათქმევინებდა, ახალი გაკვეთილის 

წაკითხვაზე კი „ბანი“ ჯერ კიდევ წინა გაკვეთილზე ჰქონდა ჩათავებული. 

მუმე წამოდგა. ეს იყო აწოწილი, ფერმკრთალი ყმაწვილი, ხელები მუდამ 

უცახცახებდა და უზარმაზარი, მრგვალი სათვალე ეკეთა. მუმეს თვალები სტკიოდა 

და ისეთი ბეცი იყო, რომ ფეხზე წამომდგარი მერხზე დადებულ წიგნში სიტყვასაც 

ვერ გაარჩევდა; სწავლის მეტი არაფერი დარჩენოდა და ისიც სწავლობდა. უნიჭო 

ყმაწვილი დღეს გამოძახებას არ ელოდა, ლექსის ნახევარიც არ ჰქონდა ნასწავლი და 

პირველივე სტროფზე დადუმდა. დოქტორი მანტელზაკი ერთხელ შეეშველა, 

მეორეჯერ მკვახე ხმით მიაშველა სიტყვა, მესამეჯერ უკვე გაბრაზებულმა უკარნახა, 

მაგრამ მუმე ადგილიდან ვეღარ დაიძრა და კლასის დამრიგებელს ცოფი მოერია. 



- ერთი სტროფით ნიშანს ვერ ეღირსებით, მუმე! დაჯექით! თქვენ საცოდავი ქმნილება 

ხართ. ამაში შეგიძლიათ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, საცოდავო კრეტინო! 

გამოტვინებული და თან ზარმაცი - ეს უკვე მეტისმეტია... 

მუმე მერხზე დაეშვა. მართლა უბედური შესახედავი იყო და იმ წუთში ოთახში კაცი 

არ მოიძებნებოდა, მუმე რომ არ შეზიზღებოდა. კვლავ კინაღამ აერია ჰანო 

ბუდენბროკს გული და ყელში რაღაც მოაწვა. ჰანო მასწავლებლის ხელს თვალს არ 

აცილებდა. დოქტორმა მანტელზაკმა მუმეს გვარის გასწვრივ ცუდი ნიშანი დაწერა და 

წარბებშეჭმუხნილი კვლავ თავის წიგნაკს ჩააცქერდა. გულმოსულმა გაკვეთილი 

თავისი გეგმით განაგრძო და ახლა ნამდვილად რიგით აპირებდა მოსწავლეების 

გამოძახებას, ჰანო ამ აღმოჩენამ სულით ხორცამდე შეძრა და თითქმის იმწამსვე 

თავისი გვარი თითქოს კოშმარულ სიზმარში მყოფმა გაიგონა. 

- ბუდენბროკ! - დოქტორმა მანტელზაკმა „ბუდენბროკი“ წარმოთქვა. ხმა ჯერ კიდევ 

ჰაერში იდგა, მაგრამ ჰანო ყურებს მაინც არ უჯერებდა, ყურები უბჟუოდა. 

ადგილიდან არც განძრეულა. 

- ბატონო ბუდენბროკ! - გაიმეორა დოქტორმა მანტელზაკმა და სათვალის შუშებს 

ქვემოდან აელვარებული საფირონისფერი, გადმოკარკლული თვალები ჰანოს 

დააშტერა, - იქნებ მოწყალება მოიღოთ და აბრძანდეთ? 

მორჩა, ასეც უნდა მომხდარიყო. ეს წამი უნდა დამდგარიყო, ჰანოს აქამდე გულში 

იმედი უჭიატებდა, მაგრამ ახლა აღარაფერი ეშველებოდა. საინტერესო იყო, 

მასწავლებელი მაგრად დაუღრიალებდა თუ არა. ჰანო წამოდგა და უკვე აპირებდა 

უაზრო და სასაცილო გასამართლებელი საბუთი მოეძებნა, ეთქვა, ლექსის 

დაზეპირება „დამავიწყდაო“, რომ თვალი მოჰკრა, მის წინ მჯდომმა ამხანაგმა მერხზე 

წიგნი როგორ გადაუშალა. 

ჰანოს წინ ჰანს ჰერმან კილიანი იჯდა, ტანდაბალი, მხარბეჭგანიერი, გაპოხილთმიანი 

ყმაწვილი. კილიანი ოფიცრობაზე ოცნებობდა და მეგობრობის გრძნობა ისე ჰქონდა 

ძვალსა და რბილში გამჯდარი, რომ გასაჭირში მისთვის არცთუ სიმპათიურ 

ბუდენბროკსაც კი არ მიატოვებდა. იგი საჩვენებელი თითით დასაწყისსაც კი 

უჩვენებდა, ჰანოც იმ ადგილს დააშტერდა და კითხვა დაიწყო. აკანკალებული ხმით, 

წარბებშეჭმუხნილი, ბაგემოღრეცილი კითხულობდა ლექსს ხანაზე, პირველად 

დამდგარ ხანაზე, სადაც არ არსებობდა შურისგება, ხალხი თავისი ნებით, კანონის 

კარნახის გარეშე იცავდა ერთგულებასა და უფლებას. „არ არსებობდა სასჯელი და 

შიში, - ამბობდა იგი ლათინურად, - ბრინჯაოს დაფებზე არ ეწერა მუქარით აღსავსე 

სიტყვები და არც თავიანთი მსაჯულის დანახვა აკრთობდა მავედრებელ ბრბოს“. 

ჰანო დატანჯული და ამრეზილი სახით განგებ ცუდად და არეულ-დარეულად 

კითხულობდა, ცეზურებსაც განზრახ არ იცავდა, კილიანის წიგნში ფანქრით რომ იყო 

მონიშნული, ლექსს ამახინჯებდა, ენა ებმებოდა და მოსაჩვენებლად წინ დიდი ვაი-

ვაგლახით მიღოღავდა, ყოველ წუთს ელოდა, მასწავლებელი ან ახლა მიმიხვდება 



ტყუილს, ან ახლა და მის რისხვას რა გადაურჩებაო. გადაშლილ წიგნს რომ ხედავდა, 

ქურდული აზარტი იპყრობდა და ტანზე ეკლები ასხამდა, მაგრამ გული ზიზღით 

ჰქონდა სავსე და განზრახ, რაც შეეძლო, ცუდად იტყუებოდა, უნდოდა ტყუილი ამით 

ოდნავ მაინც შეერბილებინა. შემდეგ დადუმდა. კლასში ისეთი სამარისებური სიჩუმე 

ჩამოწვა, რომ ჰანო თავის აღებას ვერ ბედავდა, ამაზრზენი სიჩუმე იყო. ჰანოს ეჭვი არ 

ეპარებოდა, დოქტორმა მანტელზაკმა ყველაფერი შეამჩნიაო და ტუჩები მთლად 

გაუფითრდა, მაგრამ მასწავლებელმა ამოიხვნეშა და თქვა: 

- ო, ბუდენბროკ, si tacuisses![17] მომიტევეთ კლასიკური „შენ“ რომ გაკადრეთ! იცით, 

რა ჩაიდინეთ? მშვენიერება მტვერში ამოსვარეთ, თქვენ ვანდალივით მოიქეცით, 

ბარბაროსივით, ბუდენბროკ, ზედ ცხვირზე გეტყობათ, სმენის ნიშანწყალი რომ არ 

გაგაჩნიათ. მე რომ მკითხოთ, ვერ გეტყვით, ამ ხნის განმავლობაში ახველებდით თუ 

დიდებულ ლექსს კითხულობდით, მე პირველი უფრო მგონია. ტიმს რიტმის გრძნობა 

არა აქვს განვითარებული, მაგრამ თქვენთან შედარებით გენიოსია, ნამდვილი 

რაფსოდი... დაჯექით, უბედურო! გაკვეთილი გისწავლიათ, რა თქმა უნდა, 

გისწავლიათ. ცუდ ნიშანს ვერ დაგიწერთ, თავი არ დაგიზოგავთ, ხომ არ იგონებენ 

თქვენზე, მუსიკალურია, როიალზე უკრავსო? ნამდვილად ვერ წარმომიდგენია! 

კეთილი, კმარა, დაბრძანდით, ისიც კარგია, რომ გიბეჯითიათ. 

მასწავლებელმა თავის უბის წიგნაკში დამაკმაყოფილებელი ნიშანი ჩაწერა და ჰანო 

ბუდენბროკი დაჯდა. ჰანოს ისევე დაემართა, როგორც „რაფსოდ“ ტიმს, მანაც 

შეიფერა დოქტორ მანტელზაკის სიტყვებში გარეული ქება. ამ წუთში სერიოზულად 

სჯეროდა, საკმაოდ უნიჭო, მაგრამ ბეჯითი მოსწავლე ვარო. განსაცდელისგანაც ხომ 

ღირსეულად დაიძვრინა თავი! აშკარად გრძნობდა, რომ ყველა, ჰანს ჰერმან კილიანის 

ჩათვლით, ამასვე განიცდიდა. უცებ ჰანომ კვლავ იგრძნო გულის რევა, მაგრამ ისე იყო 

გასავათებული, ამაზე ფიქრის თავიც აღარ ჰქონდა. გაფითრებულმა და 

აკანკალებულმა თვალები დახუჭა და ლეთარგია დაეუფლა. 

დოქტორმა მანტელზაკმა გაკვეთილი გააგრძელა, დღეისთვის სათარგმნელად 

მოცემულ მასალაზე გადავიდა და პეტერსენი გამოიძახა. პეტერსენი ცოცხლად 

წამოდგა, იმედიანად და მამაცურად გამოიყურებოდა, თითქოს ჩახმახზე იყო 

შემდგარი და შეტაკებას არ უფრთხოდა, მაგრამ დღეს დამარცხება ეწერა! დიახ, 

გაკვეთილი ისე არ დამთავრდებოდა, რაიმე კატასტროფა არ მომხდარიყო, იმაზე 

გაცილებით უარესი, ვიდრე საცოდავ ბეც მუმეს დაატყდა თავს. 

პეტერსენი თარგმნიდა და დროდადრო თვალს წიგნის მეორე გვერდსაც გადაჰკრავდა 

ხოლმე, თუმცა იქ არაფერი ესაქმებოდა. ამას პეტერსენი მარჯვედ აკეთებდა, თითქოს 

წიგნის იმ გვერდზე რაღაც ხელს უშლიდა, ფურცელს ხელს უსვამდა, სულს ისე 

უბერავდა, თითქოს მტვრის მოშორება უნდაო, მაგრამ მისმა ოინბაზობამ არ გაჭრა. 

საშინელება მაინც მოხდა. 



დოქტორმა მანტელზაკმა თითქოს უცებ შეკრა კამარა და პეტერსენმაც ეს მოძრაობა 

ინსტინქტურად გაიმეორა. იმავე წამს კლასის დამრიგებელი კათედრიდან დაეშვა, 

მერხებს ლამის თავზე გადაევლო და გრძელი ნაბიჯებით პეტერსენს მიაშურა. 

- თქვენ წიგნში „გასაღები“ გაქვთ, თარგმანი გიდევთ, - თავზე დაადგა პეტერსენს 

კლასის დამრიგებელი. 

- გასაღები... მე... არა... - ენა დაება პეტერსენს. 

პეტერსენი ეშხიანი ყმაწვილი იყო, ქერა ქოჩორი შუბლზე ეყარა, და 

არაჩვეულებრივად მშვენიერი, ლურჯი თვალები ჰქონდა. ახლა ამ თვალებს 

შეშინებული აპარპალებდა. 

- მაშ, თარგმანი არ გიდევთ წიგნში, არა? 

- არა... ბატონო უფროსო მასწავლებელო... ბატონო დოქტორო... თარგმანი?.. თარგმანი 

ნამდვილად არა მაქვს... თქვენ მოგეჩვენათ.. ეჭვი ტყუილად შეგეპარათ... 

პეტერსენი უცნაურად მეტყველებდა, შიშისგან რეტდასხმული მაღალფარდოვან 

სიტყვებს ეძებდა, იქნებ დამრიგებელზე შთაბეჭდილება მოვახდინოო. 

- მე არ ვცრუობ, - თქვა სიმწრის ოფლში გაწურულმა პეტერსენმა, - მე ყოველთვის 

პატიოსნად ვიქცევი... მთელი ჩემი სიცოცხლე! 

მაგრამ დოქტორი მანტელზაკი თავის სავალალო აღმოჩენაში ღრმად იყო 

დარწმუნებული. 

- მომეცით თქვენი წიგნი, - ცივად მიმართა მოწაფეს მან. 

პეტერსენმა წიგნი ჩაბღუჯა, ფიცის ნიშნად ორივე ხელით მაღლა ასწია და 

ბლუკუნით განაგრძო დეკლამაცია. 

- დამიჯერეთ... ბატონო უფროსო მასწავლებელო... ბატონო დოქტორო... წიგნში 

არაფერი არ დევს... თარგმანი არა მაქვს... მე ტყუილი არ მითქვამს... მე საერთოდ 

პატიოსანი კაცი ვარ... 

- მომეცით წიგნი, - გაუმეორა კლასის დამრიგებელმა და ფეხები დააბაკუნა. 

აქ კი მოტყდა პეტერსენი და სახეზე მკვდრისფერი დაედო. 

- კარგი, - თქვა და მასწავლებელს წიგნი მიაწოდა, - ინებეთ, დიახ, შიგ თარგმანი დევს! 

აი, თქვენ თვითონ ნახეთ, აი, სადა დევს! მაგრამ მე ის არ გამომიყენებია! - უცებ 

დაიყვირა პეტერსენმა. 

დოქტორმა მანტელზაკმა ამ უაზრო, სასოწარკვეთილებისგან წამოცდენილ მტკნარ 

სიცრუეს ყური აარიდა, წიგნიდან თარგმანი ამოიღო და ისეთი სახით დააცქერდა, 



თითქოს ხელში ამყრალებული მძორი უჭირავსო, „გასაღები“ ჯიბეში ჩაიდო, 

პეტერსენს „ოვიდიუსი“ ზიზღით მიუგდო და ყრუ ხმით საკლასო ჟურნალი 

მოითხოვა. 

ადოლფ ტოტენჰაუპტმა მასწავლებელს ჟურნალი მიურბენინა. პეტერსენს 

მასწავლებლის მოტყუების ცდისთვის ისეთი გამანადგურებელი, გრძელვადიანი 

საყვედური ჩაუწერეს, რომ სააღდგომოდ შემდეგ კლასში გადასვლას ვერ 

ეღირსებოდა. 

- თქვენ კლასის სამარცხვინო ლაქა ხართ, - დასძინა დოქტორმა მანტელზაკმა და 

კათედრას დაუბრუნდა. 

პეტერსენი სიკვდილმისჯილივით დაჯდა. მეზობელი ყველას დასანახავად 

განერიდა და მერხის ბოლოსკენ გადაჩოჩდა. პეტერსენს მთელი კლასი ზიზღნარევი 

თანაგრძნობითა და შიშით მისჩერებოდა. პეტერსენი დაიღუპა, მისგან ყველამ პირი 

იბრუნა, მას ხომ დანაშაულზე წაასწრეს. ახლა პეტერსენზე ერთადერთი აზრი 

არსებობდა: იგი „კლასის სამარცხვინო ლაქა“ იყო. ყველამ ისე შეაფასა, ისე მიიღო 

მისი დაცემა, როგორც აქამდე ტიმისა და ბუდენბროკის წარმატებასა და საბრალო 

მუმეს უბედურებას შეხვდნენ. თვითონ პეტერსენიც ამასვე განიცდიდა. 

ვინც ამ ოცდახუთ ყმაწვილს შორის პირდაპირობით, ღონითა და ცხოვრების შნოთი 

გამოირჩეოდა, იმათ ეს ამბავი აინუნშიც არ ჩაუგდიათ, თავი შეურაცხყოფილად არ 

უგრძნიათ, ჩათვალეს, რომ ყველაფერი ასეც უნდა მომხდარიყო და ამ ამბავში 

საოცარი არც არაფერი დაუნახავთ. მაგრამ იყო კლასში ყმაწვილი, რომელსაც ღრმად 

ჩაფიქრებული თვალები ერთი წერტილისთვის გაეშტერებინა. 

პატარა იოჰანი ჰანს ჰერმან კილიანის ფართო ზურგს თვალს არ აცილებდა და 

მოოქროსფრო-წაბლისფერი, მოლურჯო ჩრდილებით შემორკალული თვალები 

ზიზღით, პროტესტითა და შიშით ჰქონდა სავსე. დოქტორმა მანტელზაკმა 

მეცადინეობა განაგრძო და რიგგარეშე ადოლფ ტოტენჰაუპტი გამოიძახა. 

მასწავლებელს უკვე აღარ ჰქონდა საეჭვო მოწაფეების გამოკითხვის თავი. 

ტოტენჰაუპტის შემდეგ ჯერი სხვაზე მიდგა, რომელსაც გაკვეთილი სუსტად 

მოემზადებინა და ისიც კი არ იცოდა, „patula Jovis arbore glandes“ რას ნიშნავდა, მის 

მაგიერ ბუდენბროკს მოუხდა ამ ფრაზის გადათარგმნა... ჰანომ წყნარად უპასუხა, ისე, 

რომ ზევით არ აუხედავს. მასწავლებელმა მოწონების ნიშნად თავი დაუქნია. 

მოსწავლეების გამოკითხვა დამთავრებული იყო და გაკვეთილმაც ყოველგვარი 

ინტერესი დაკარგა. დოქტორმა მანტელზაკმა ახალი ტექსტი დიდად ნიჭიერ მოწაფეს 

წააკითხა, მაგრამ თვითონაც ისევე უყურადღებოდ უსმენდა, როგორც დანარჩენი 

ოცდაოთხი მოწაფე; ისინი უკვე შემდეგი გაკვეთილისთვის ემზადებოდნენ, ახლა 

თავის გამოდებას აზრი აღარ ჰქონდა, ახალი მასალის წაკითხვაში ნიშანს არავის 

უწერდნენ და კარგი პასუხი არც სამსახურებრივი მოვალეობის აღსრულებაში 



ჩაეთვლებოდათ. გაკვეთილის დამთავრებასაც ბევრი აღარაფერი აკლდა. დრო 

ამოიწურა და ზარიც დაირეკა. ჰანოს ამჯერად ბედმა გაუღიმა, მასწავლებელმა 

მოწონების ნიშნად თავიც კი დაუქნია. 

- აბა, ახლა რაღას იტყვი, ჰანო, - უთხრა მეგობარს კაიმ, როცა ამხანაგებთან ერთად 

ქიმიის კაბინეტისკენ მიდიოდნენ, - „გაჰქრება იგი, რა განიცდის კეისრის სახეს“. ხომ 

ხედავ, როგორ გაგიღიმა ბედმა! 

- გული მერევა, კაი, - მიუგო პატარა იოჰანმა, - ასეთი ბედნიერება რად მინდა, 

გახსენებაზეც კი გული მერევა. 

და კაიმ იცოდა, რომ ჰანოს ადგილზე მასაც ასეთივე გრძნობა დაეუფლებოდა. 

ქიმიის კაბინეტი თაღებიან ოთახში იყო მოთავსებული. მერხები ამფითეატრივით 

ელაგა, წინ ექსპერიმენტებისთვის განკუთვნილი გრძელი მაგიდა იდგა, კედელთან კი 

კოლბებით სავსე ორი მინის კარადა მოჩანდა. კლასში დახუთული, ცხელი ჰაერი 

იდგა. იქაურობა ყარდა. ჰაერი ახლახან დაყენებული ცდის გამო გოგირდწყალბადის 

მძაფრი სუნით იყო გაჟღენთილი. კაიმ ფანჯარა გამოაღო, შემდეგ ადოლფ 

ტოტენჰაუპტს სუფთა წერის რვეული მოჰპარა და სასწრაფოდ დღეისთვის 

მოცემული დავალების გადაწერას შეუდგა. ჰანო და ბევრი სხვაც გადაწერით იყვნენ 

გართულნი. გადაწერას მთელი შესვენება მოუნდნენ, ზარიც დაირეკა და დოქტორი 

მაროცკეც გამოჩნდა. 

ეს გახლდათ „ჭკუის კოლოფი“, როგორც მას ჰანო და კაი ეძახდნენ. საშუალო ტანის 

შავგვრემან კაცს საოცრად ყვითელი კანი ჰქონდა, შუბლზე ორი დიდი ხორცმეტი 

აჯდა, ხეშეში წვერი და თმა გაზინტლულივით უჩანდა, თვითონაც მუდამ 

დაუბანელსა და ღამენათევს ჰგავდა, თუმცა არც ღამეებს ტეხდა და თავსაც კარგად 

უვლიდა. სკოლაში საბუნებისმეტყველო საგნებს ასწავლიდა, მაგრამ მისი 

მოღვაწეობის მთავარ სფეროს მათემატიკა შეადგენდა და ამ დარგში თვალსაჩინო 

ფიგურად ითვლებოდა კიდეც. დოქტორ მაროცკეს ბიბლიის ფილოსოფიურ 

ადგილებზე ლაპარაკი უყვარდა. ხანდახან, როცა კარგ გუნებაზე იყო, პირველ და 

მეორეკლასელებს თავს გაუყადრებდა და საიდუმლოებით მოცულ ადგილებს 

განუმარტავდა ხოლმე. გარდა ამისა, იგი თადარიგის ოფიცერიც იყო და საკმაოდ 

თავგამოდებულიც. დირექტორი ვულიკე ამ სამხედრო ყაიდაზე გამოწვრთნილ 

ხელქვეითს კარგი თვალით უყურებდა. დოქტორი მაროცკე დისციპლინას სხვა 

მასწავლებლებზე უფრო მკაცრად იცავდა. სმენაზე გაჭიმული მოსწავლეების ფრონტს 

კრიტიკულად აათვალ-ჩაათვალიერებდა და მათგან ყოველთვის მოკლე და სხარტ 

პასუხებს მოითხოვდა ხოლმე. მის პიროვნებაში შერწყმული „მისტიციზმი“ და 

მხედრული შემართება საკმაოდ არასასიამოვნო შთაბეჭდილებას ახდენდა. 

გაკვეთილი სუფთა წერის რვეულების გასინჯვით დაიწყო. დოქტორი მაროცკე 

მერხებს შორის დადიოდა, რვეულებს ათვალიერებდა და ერთს არ გაუშვებდა ისე, 



რომ შიგ თითი არ ჩაეკრა. ზოგს დავალება სულაც არ ჰქონდა შესრულებული და 

მასწავლებელს სულ სხვა რვეულს უჩვენებდა, მაგრამ დოქტორი მაროცკე ვერაფერს 

ხვდებოდა. 

შემდეგ მასწავლებელი გამოკითხვაზე გადავიდა. ახლა ოცდახუთ მოსწავლეს 

სამსახურებრივი მოვალეობისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა ოვიდიუსის მაგიერ 

ბორის, ქლორის ან სტრონციუმის თვისებების ცოდნით უნდა გამოემჟღავნებინა. ჰანს 

ჰერმან კილიანმა ქება დაიმსახურა, მან მშვენივრად იცოდა, BaSO4, ანუ მძიმე შპატი, 

ყველაზე უფრო გავრცელებული სუროგატი რომ იყო. მასწავლებელს უამისოდაც 

ყველას ერჩია ჰანს ჰერმან კილიანი, მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი ოფიცრობას 

აპირებდა. ჰანომ და კაიმ არაფერი იცოდნენ და დოქტორ მაროცკეს უბის წიგნაკში 

საქმე შავად წაუვიდათ. 

როცა გამოკითხვა და ნიშნების დასმა დასრულდა, ქიმიის გაკვეთილისადმი 

ინტერესი მაშინვე ჩაკვდა. დოქტორმა მაროცკემ მხოლოდ დარჩენილი დროის 

შევსების მიზნით დაიწყო ცდების ჩატარება, რაღაც ტკაცუნობდა, ფერადი კვამლის 

ბოლქვები ჩნდებოდა, მაგრამ მოსწავლეები ამას აინუნშიაც არ აგდებდნენ. ბოლოს 

მასწავლებელმა კლასს დავალება მისცა, ზარიც დაირეკა და მესამე გაკვეთილიც 

დამთავრდა. 

მკაცრად დასჯილი პეტერსენის გარდა ყველა ჩინებულ გუნებაზე იყო, რადგან ახლა 

მხიარული გაკვეთილი ელოდათ. მეოთხე გაკვეთილის არავის ეშინოდა, 

ინგლისურზე ოინბაზობის მეტს არაფერს აკეთებდნენ. ამ საგანს სკოლაში 

გამოსაცდელი ვადით დანიშნული კანდიდატი, ახალგაზრდა ფილოლოგი 

მოდერზონი ასწავლიდა, ან, როგორც გრაფი კაი მოლნი ამბობდა, ანგაჟემენტის 

მოლოდინში გასტროლებს ატარებდა, მაგრამ ნაკლებმოსალოდნელი იყო, 

მოდერზონს ანგაჟემენტი მიეღო. მის გაკვეთილებზე მეტისმეტი მხიარულება 

სუფევდა. 

ზოგი ქიმიის კაბინეტში დარჩა, სხვები საკლასო ოთახში ავიდნენ. ეზოში ახლა 

გასათოშად თავის გაწირვა არავის სჭირდებოდა, დერეფანში ამ შესვენებაზე ბატონი 

მოდერზონი მორიგეობდა და ის ვერც გაბედავდა, ბიჭები ეზოში ჩაერეკა, გარდა 

ამისა, მასწავლებლის შესახვედრად მომზადება იყო საჭირო. 

კლასში ხმაური ოდნავადაც არ მიწყნარებულა, როცა მეოთხე გაკვეთილის ზარი 

დაირეკა, ყველანი ლაყბობდნენ, იცინოდნენ, მოსალოდნელი მხიარულება წინასწარ 

ჰგვრიდათ სიხარულს. გრაფ მოლნს თავი ორივე ხელზე დაეყრდნო და როდერიკ 

ეშერის თავგადასავალს ჩაჰკირკიტებდა, ჰანო წყნარად იჯდა და მის წინ 

გათამაშებულ სპექტაკლს უყურებდა. ზოგი ცხოველებს ჰბაძავდა, ზოგი მამალივით 

ყიოდა, ბოლო რიგში ვასერფოგელი ღორივით ღრუტუნებდა, თუმცა კაცი ვერ 

მიხვდებოდა, რომ ეს ხმა მისი პირიდან ამოდიოდა. კედელზე ჩამოკიდებულ დაფაზე 

„რაფსოდ“ ტიმს ცარცით უშველებელი, ყბამოქცეული სიფათი დაეჯღაბნა. ოთახში 



შემოსული ბატონი მოდერზონი კარის დაკეტვას ვერ ახერხებდა, კარის ღრიჭოში 

ვიღაცას მსხვილი გირჩა ჩაედო. გირჩა შემდეგ ადოლფ ტოტენჰაუპტმა გამოიღო და 

კარიც დაიკეტა. 

კანდიდატი მოდერზონი ჩია, შეუხედავი კაცი იყო, სიარულის დროს მხრებს წინ 

ირიბად მოიქნევდა, სახე ჩამოსტიროდა და მეტისმეტად მეჩხერი, შავი წვერი ჰქონდა. 

ბატონი მოდერზონი მუდამ საშინლად იყო დარცხვენილი, კრიალა თვალებს 

ერთთავად ახამხამებდა, ღრმად სუნთქავდა და პირს ისე აბჩენდა, თითქოს რაღაცის 

თქმას აპირებსო, მაგრამ საჭირო სიტყვებს ვერ პოულობდა. კარიდან სამი ნაბიჯიც არ 

ექნებოდა გავლილი, რომ უზარმაზარ ტკაცუნას დაადგა ფეხი, ტკაცუნა ისეთი 

ხმაურით გასკდა, გეგონებოდათ, ფეხი დინამიტს დაადგაო. მასწავლებელი შიშისგან 

შეხტა, უილაჯოდ გაიღიმა, აქაოდა არაფერი მომხდარაო, შუა რიგთან შეჩერდა, 

ჩვეულებისამებრ წელში წაიკუზა და ხელისგულებით პირველ მერხს დაეყრდნო. 

მოწაფეებმა მისი ამოჩემებული ადგილი კარგად იცოდნენ და ამიტომ პირველი მერხი 

მელნით მოეთხუპნათ. ბატონ მოდერზონს პატარა, საცოდავი ხელი გაესვარა, მაგრამ 

არც ეს შეიმჩნია, სველი, ამოსვრილი ხელი ზურგს უკან დამალა, თვალები აახამხამა 

და მიკნავებული ხმით წარმოთქვა: 

- სასურველია, კლასში უკეთესი წესრიგი იყოს! 

ჰანო ბუდენბროკს ამ წუთში უყვარდა კიდეც ეს კაცი და უილაჯოდ დამანჭულ სახეში 

თანაგრძნობით შეჰყურებდა. ვასერფოგელის ღრუტუნი სულ უფრო ხმამაღლა და 

ბუნებრივად მოისმოდა, ფანჯრის მინებზე კი უცებ მუხუდოს მარცვლები აწკაპუნდა. 

მარცვლები მინიდან ასხლტა და ოთახში მიმოიბნა. 

- სეტყვა მოდის, - ხმამაღლა, გარკვევით თქვა ვიღაცამ. 

ბატონმა მოდერზონმა თითქოს დაიჯერა მისი ნათქვამი, კრინტი არ დაუძრავს, 

კათედრაზე ისე ავიდა და საკლასო ჟურნალი მოითხოვა. საკლასო ჟურნალი 

იმისთვის არ მოუთხოვია, რომ ვინმესთვის საყვედური ჩაეწერა. ამ კლასში ხუთჯერ 

თუ ექვსჯერ ჩაეტარებინა გაკვეთილი, თითქმის არავის გვარი არ ახსოვდა და 

იძულებული იყო მოწაფეები სიით გამოეძახებინა. 

- ფედერმან, - თქვა მასწავლებელმა, - გთხოვთ ლექსი წამიკითხოთ. 

- არ არის! - ერთხმად დაიყვირა სხვადასხვა ხმამ. ფედერმანი კი თავის ადგილზე 

იჯდა გადაბრინჯული და მუხუდოს მარცვლებს საკლასო ოთახში მარჯვედ ისროდა. 

ბატონმა მოდერზონმა თვალები აახამხამა და ახალი გვარი ამოიკითხა: 

- ვასერფოგელ, - თქვა მან. 



- გარდაიცვალა! - დაიყვირა უხეში ხუმრობის გუნებაზე დამდგარმა პეტერსონმა და 

მთელმა კლასმა ფეხების ბარტყუნით, ღრუტუნით, ყვირილითა და ღრიანცელით 

დაადასტურა, რომ ვასერფოგელი მკვდარი იყო. 

ბატონმა მოდერზონმა თვალები ისევ აახამხამა, გაიხედ-გამოიხედა, ტუჩები დაჭყანა, 

ისევ ჟურნალში ჩაიხედა და პატარა, საცოდავი ხელი ვიღაცის გვარს დაადო. 

- პერლემან, - ყოყმანით თქვა მან. 

- სამწუხაროდ, ჭკუაზე შეიშალა, - გარკვევით და მტკიცედ განაცხადა გრაფმა კაი 

მოლნმა და საყოველთაო ღრიანცელმა ესეც დაადასტურა. 

მაშინ ბატონი მოდერზონი ფეხზე წამოდგა და რაც ძალი და ღონე ჰქონდა დაიყვირა: 

- ბუდენბროკ, თქვენ საჯარიმო დავალებას შემისრულებთ. კიდევ თუ გაგიცინიათ, 

საყვედურს ჩაგიწერთ! 

ბატონი მოდერზონი ისევ თავის ადგილზე დაჯდა. ბუდენბროკმა მართლა გაიცინა, 

კაის ხუმრობამ სიცილი მოჰგვარა და თავი ვეღარ შეიკავა. ჰანოს ხუმრობა მოეწონა: 

განსაკუთრებით კომიკურად სიტყვა „სამწუხაროდ“ ეჩვენა. ბატონი მოდერზონის 

შემოწყრომაზე ჰანომ ხმა გაკმინდა და კანდიდატს მოღუშული მიაჩერდა. ამ წუთში 

იგი მის წვერში ყოველ საცოდავ ღერ თმას არჩევდა, მეჩხერი წვერი მასწავლებელს 

ნიკაპზე კანს ვერ უფარავდა. ჰანო ხედავდა მის ყავისფერ, პრიალა, სასოწარკვეთილ 

თვალებს, ხედავდა, მასწავლებელს პატარა, საცოდავ ხელებზე ორი წყვილი მანჟეტი 

როგორ მოუჩანდა. პერანგის სახელოები ისე გრძელი და ფართო იყო, რომ ნამდვილი 

მანჟეტებიდან პერანგის მანჟეტები ჰქონდა გამოჩრილი. შეჰყურებდა ჰანო 

მასწავლებლის საცოდავ, სასოწარკვეთილებისგან მოკუნტულ ფიგურას და მის 

გულშიც იხედებოდა. ბატონი მოდერზონი სახელით და გვარით თითქმის მარტო 

ჰანო ბუდენბროკს იცნობდა და ამ გარემოებას იმისთვის იყენებდა, რომ 

გასწყრომოდა, საჯარიმო დავალება მიეცა და ყოველმხრივ გაეწამებინა. ბუდენბროკი 

მხოლოდ იმიტომ დაამახსოვრდა, რომ იგი სხვებისგან წყნარი ქცევით გამოირჩეოდა. 

ჰანოს მშვიდ ხასიათს მასწავლებელი ბოროტად იყენებდა, თავის ავტორიტეტის 

ძალას მასზე სინჯავდა, რადგან თავხედებსა და უწესოებთან არაფერი გაუდიოდა. 

„დედამიწაზე გამეფებული სიმდაბლის გამო კაცს ვინმესადმი თანაგრძნობის 

გამოჩენაც კი არ შეგიძლია, - ფიქრობდა ჰანო, - მე თქვენს ტანჯვასა და მასხრად 

აგდებაში არ ვმონაწილეობ, კანდიდატო მოდერზონ, იმიტომ, რომ ასეთი საქციელი 

უხეშობად, სისაძაგლედ მიმაჩნია, თქვენ კი რითი მიხდით სამაგიეროს? ეს მუდამ და 

ყველგან ასე ყოფილა, და ასეც იქნება, - ფიქრობდა ჰანო და ძრწოლა და ზიზღი 

ერეოდა, - ამას ერთი რამეც დაამატეთ, მთელ თქვენს არსებას, გული მერევა, ისე 

ნათლად ვჭვრეტ“. 



ბოლოს, როგორც იქნა, გამოჩნდა მოწაფე, რომელიც არც მკვდარი იყო, არც ჭკუაზე 

შეშლილი და ინგლისური ლექსის თქმა ისურვა. ეს იყო გულუბრყვილო, მდარე 

ლექსი: „The monkey“.[18] ზღვაზე, კომერსანტობაზე, სერიოზულ მოღვაწეობაზე 

მეოცნებე ყმაწვილებს ეს ლექსი ჰქონდათ დასაზეპირებლად მიცემული. 

„Monkey, little merry fellow, 

Thou art nature’s punchinello“.[19] 

ლექსი საკმაოდ გრძელი იყო და მოსწავლე კასბაუმმა იგი წიგნიდან ჩააბულბულა. 

ბატონ მოდერზონთან თავის შეწუხება არ ღირდა. ხმაურმა იმატა. ყველანი მტვრიან 

იატაკზე უბრაგუნებდნენ ფეხებს, მამალი ყიოდა, ღორი ღრუტუნებდა, მუხუდოს 

მარცვლებს წკაპაწკუპი გაჰქონდა. ოცდახუთმა ბიჭმა აიწყვიტა. თექვსმეტ-ჩვიდმეტი 

წლის ყმაწვილებს ყველა თავაშვებული ინსტინქტი ერთბაშად გაეღვიძათ. ჰაერში 

ფანქრით ნახატი უხამსი სურათები ფრიალებდა. ამ სურათებს ერთმანეთს 

უგზავნიდნენ და სიცილით იჭაჭებოდნენ. 

უცებ ოთახში სიჩუმე ჩამოვარდა. კასბაუმმა ლექსის კითხვა შეწყვიტა. თვით ბატონი 

მოდერზონიც წამოიმართა და სმენად იქცა. ოთახში საამური ხმა გაისმა. უეცრად 

დამყარებულ სიჩუმეში ტკბილი, ნაზი მელოდია დაიღვარა. ეს იყო საათის ხმა. საათი, 

ალბათ, ვიღაცას შინიდან მოეტანა და ახლა ინგლისურის გაკვეთილზე გაისმოდა: 

„როგორ მიყვარხარ“... ნაზი მელოდია დასრულდა თუ არა, იმავე წუთში რაღაც 

საშინელი ამბავი მოხდა. ყველას ენა ჩაუვარდა, მეხდაცემულებივით გაშეშდნენ და 

ადგილზე გაიყინნენ. 

სრულიად მოულოდნელად კარი დაუკაკუნებლად ფართოდ გაიღო და ზღურბლზე 

ახმახი ურჩხული აისვეტა, მან რაღაც წაიბურდღუნა და ერთი ნაბიჯით მერხების წინ 

გაჩნდა. ეს იყო „უფალი ღმერთი“. 

ბატონ მოდერზონს ნაცრისფერი დაედო, კათედრიდან სკამი ჩამოათრია და თავისი 

ცხვირსახოცით გადაწმინდა, მოწაფეები, როგორც ერთი კაცი, ისე წამოიჭრნენ ფეხზე, 

ხელები გაჭიმეს, ფეხის წვერებზე დადგნენ და თავჩაქინდრულები, მონური 

მორჩილების ნიშნად, ტუჩებს იკვნეტდნენ. ოთახში სამარისებურმა სიჩუმემ 

დაისადგურა. ვიღაცამ დაძაბულობისგან ამოიხვნეშა და კვლავ ღრმა სიჩუმე გამეფდა. 

დირექტორი ვულიკე ერთ წუთს თვალით ზომავდა მის მისასალმებლად სმენაზე 

დამდგარ მწკრივებს, შემდეგ ჭუჭყიანმანჟეტებიანი ხელები ასწია და გაფარჩხული 

თითები ისე დაუშვა დაბლა, თითქოს კლავიშებს უნდა დაჰკრასო. 

- დასხედით! - დაიგრგვინა დირექტორმა. იგი ყველას შენობით მიმართავდა. 

მოწაფეები დასხდნენ. ბატონმა მოდერზონმა აკანკალებული ხელებით გამოაჩოჩა 

სავარძელი და დირექტორი კათედრის გვერდით დაბრძანდა. 



- გთხოვთ, განაგრძოთ გაკვეთილი, - თქვა მან და ეს სიტყვები ისევე საშიშრად გაისმა, 

თითქოს ეთქვას, აბა, ვნახოთ, რა ბიჭებიც ხართ და ვაი თქვენი ბრალიო. 

დირექტორის მოსვლის მიზანი ცხადი იყო. ბატონ მოდერზონს მისთვის 

პედაგოგიურ ხელოვნებაში გამოცდა უნდა ჩაებარებინა და ეჩვენებინა, ამ ექვსი თუ 

შვიდი გაკვეთილის მანძილზე რეალური სასწავლებლის მეხუთე კლასმა მის ხელში 

რა შეითვისა. ამ წუთში ბატონ მოდერზონის ყოფნა-არყოფნის საკითხი იდგა. 

კანდიდატი საცოდავი შესახედავი იყო, როცა კათედრაზე ავიდა და ვიღაც „The 

monkey“ -ს სათქმელად გამოიძახა. აქამდე მოსწავლეებს ეკითხებოდნენ და 

აფასებდნენ, ახლა კი მასწავლებელიც მათ დღეში იყო ჩავარდნილი. ახლა ორივე 

მხარეს გასაჭირი დასდგომოდა! დირექტორ ვულიკეს გამოჩენა მეხის დაცემასავით 

მოულოდნელი გახლდათ და ორი თუ სამი მოსწავლის გარდა გაკვეთილი არავის არ 

ჰქონდა მომზადებული. შეუძლებელი იყო ბატონ მოდერზონს მთელი გაკვეთილის 

მანძილზე მხოლოდ ყოვლისმცოდნე ადოლფ ტოტენჰაუპტი გამოეკითხა. 

დირექტორის თანდასწრებით „The monkey“-ს წიგნში წაკითხვას ვერავინ გაბედავდა 

და საქმე უკუღმა დატრიალდა. როცა ჯერი „აივენჰოს“ წაკითხვაზე მიდგა, მხოლოდ 

ახალგაზრდა გრაფმა მოლნმა შეძლო რამდენიმე პწკარის გადათარგმნა, ისიც იმიტომ, 

რომ ეს რომანი თვითონ აინტერესებდა. სხვები ხველებ-ხველებით ძლივს 

მარცვლავდნენ სტრიქონებს და ტექსტს თავსა და ბოლოს ვერ უგებდნენ. ჰანო 

ბუდენბროკიც გამოიძახეს და პწკარი ვერ გადათარგმნა. დირექტორმა ვულიკემ 

ისეთი ხმა გამოსცა, თითქოს კონტრაბასის ბოლო სიმს ხემი გაუსვესო. ბატონი 

მოდერზონი პატარა, მელნით მოთხუპნილ საცოდავ ხელებს იმტვრევდა და 

წუწუნებდა: 

- სხვა დროს რა კარგად მიდიოდა საქმე! ნამდვილად კარგად მიდიოდა საქმე! 

ზარი დაირეკა. ბატონი მოდერზონი კი ერთსა და იმავეს იმეორებდა და 

სასოწარკვეთილი ხან მოწაფეებს, ხან დირექტორს შესწუწუნებდა. „უფალი ღმერთი“ 

მთასავით საშიშრად წამომართულიყო, ხელები გულზე დაეკრიფა და თავაწეული 

კლასს ზემოდან დაჰყურებდა. შემდეგ დირექტორმა საკლასო ჟურნალი მოითხოვა და 

ექვს თუ შვიდ მოწაფეს სუსტი ცოდნისა თუ სრული უცოდინარობისთვის ერთად 

ჩაუწერა საყვედური. ბატონ მოდერზონს ჟურნალში ვერაფერს ჩაუწერდნენ, მაგრამ 

მისი საქმე დამთავრებული იყო. იგი განადგურებული, მოკუნტული იდგა. 

დასჯილთა სიაში ჰანო ბუდენბროკიც მოხვდა. 

- აბა, ერთი მიყურეთ, როგორ გაგიფუჭოთ კარიერა! - მუქარით დასძინა ბოლოს 

დირექტორმა და კარი გაიჯახუნა. 

ზარი დაირეკა. გაკვეთილი დამთავრდა. დღევანდელი დღე ასეც უნდა 

დამთავრებულიყო. ასეა ყოველთვის: რისიც კაცს ყველაზე მეტად გეშინია, ის ამბავი 

თითქოს ბედის დაცინვით, იოლად ჩაივლის ხოლმე, ხოლო როცა ცუდს არაფერს 



მოელი, უბედურებაც მაშინ დაგატყდება თავს, იოჰან ბუდენბროკი სააღდგომოდ 

შემდეგ კლასში გადასვლას ვერ ეღირსებოდა. 

ჰანო წამოდგა და ოთახიდან გავიდა. თვალებში დაღლილობა ეტყობოდა და მტკივან 

კბილს ენას ულამუნებდა. კაი მეგობართან მივიდა, ხელი გადახვია და ამ 

არაჩვეულებრივ თავდასხმაზე მოკამათე ამხანაგებთან ერთად ორივენი ეზოში 

ჩავიდნენ. კაიმ შიშნარევი სიყვარულით ჩახედა ჰანოს სახეში და უთხრა: 

- მაპატიე ჰანო, მე რომ ვუპასუხე და საყვედური არ ჩავაწერინე! სულმდაბლურად 

მოვიქეცი. 

- განა მეც არ ვთარგმნე წინა გაკვეთილზე „patula Jovis arbore glandes“ რას ნიშნავდა? - 

უპასუხა ჰანომ, - ჩემს საქმეს აღარაფერი ეშველება, კაი! ჯობია ამაზე ნურც 

ვილაპარაკებთ. 

- მაგაში კი მართალი ხარ. მაშ, „უფალი ღმერთი“ კარიერის გაფუჭებას გიპირებს? 

თავზევით ძალა არაა, უნდა დამორჩილდე რახან „უფალ ღმერთს“ ასე ნებავს. 

კარიერა! რა მშვენიერი სიტყვაა! ბატონ მოდერზონის კარიერის საქმეც დაღუპულია, 

უფროს მასწავლებლობას თავის დღეში ვერ ეღირსება ეგ უბედური! დიახ, არსებობენ 

უმცროსი და უფროსი მასწავლებლები, მასწავლებელი კი არ არსებობს, ამაში ასე 

ადვილად ვერ გაერკვევი. ეს უფროსებისთვის და თან მხოლოდ იმათთვისაა გასაგები, 

ვისაც ამ ცხოვრებისა რაიმე გაეგება. შეიძლება ვთქვათ, რომ ზოგი მასწავლებელია, 

ზოგი კი არა. როგორ შეიძლება კაცი უფროსი მასწავლებელი იყოს, ვერ გამიგია. აბა, 

ერთი სინჯე და ეს „უფალ ღმერთს“ ან ბატონ მაროცკეს განუმარტე! მაშინ ნახავ, რაც 

მოხდება, ამ აზრს ისინი შეურაცხყოფად მიიღებენ, თავხედობისთვის 

გაგანადგურებენ. თუმცა ჩვენ ხომ მათ სპეციალობაზე უფრო მაღალი აზრი 

გამოვთქვით, ვიდრე ისინი თვითონ ფიქრობენ... ოჰ, ჯანდაბას მაგათი თავი, მაგ 

უტვინო მარტორქებზე ლაპარაკიც არა ღირს! 

ბიჭები ეზოში დასეირნობდნენ, კაი ცდილობდა ჰანოსთვის მიღებული სასჯელი 

გადაევიწყებინა და ჰანოც მეგობრის ენაწყლიან საუბარს სიამოვნებით უგდებდა 

ყურს. 

- შეხედე, აგერ ჭიშკარი, ეზოს კარი ღიაა, იმის იქით ქუჩაა. რა იქნებოდა, გარეთ რომ 

გავსულიყავით და ერთ-ორ წუთს ტროტუარზე გაგვევლო? ახლა შესვენებაა, ექვსი 

წუთია კიდევ დარჩენილი, უკან დროზე დავბრუნდებოდით. მაგრამ საქმე ისაა, რომ 

ეს შეუძლებელია. გესმის? აქ არის კარი, კარი ღიაა, არც გისოსებითაა აჭედილი და 

არც რაიმე ზღუდეა აღმართული, მხოლოდ ზღურბლს უნდა გადააბიჯო, ეს არის და 

ეს! გასვლა კი მაინც შეუძლებელია, არამცთუ გასვლა, გასვლაზე ფიქრიც კი 

შეუძლებელია. კარგი, ამას მოვეშვათ! სხვა მაგალითი ავიღოთ. დიდი შეცოდება 

იქნებოდა, ახლა კაცმა რომ თქვას, თორმეტის ნახევარი სრულდებაო? არა, უნდა თქვა, 

რომ ახლა გეოგრაფიის გაკვეთილი იწყება, ასეა დადგენილი. ახლა კი ნება მიბოძეთ, 



ვიკითხო: ესაა ცხოვრება? ყველაფერი დამახინჯებულია... ოჰ, ღმერთო დიდებულო! 

ეს დაწესებულება როდის გაგვათავისუფლებს თავისი მოსიყვარულე მკლავებიდან! 

- კი მაგრამ, მერე რაღა დაგვრჩენია? არა, კაი, ისევ ასე ჯობია, მერე რაღას უნდა 

მოჰკიდოს კაცმა ხელი? აქ მიკედლებული მაინცა ხარ. რაც მამა გარდაიცვალა, ბატონი 

შტეფან კისტენმაკერი და პასტორი პრინგსჰაიმი ყოველდღე მეკითხებიან, რა გინდა 

გამოხვიდეო. ეს მე თვითონაც არ ვიცი და ვერც ვერაფერს ვპასუხობ. მე არც შემიძლია 

რამე გამოვიდე, ყველაფრის მეშინია. 

- არა, როგორ შეიძლება ასე უიმედოდ ლაპარაკი! შენი მუსიკა დაგავიწყდა? 

- რა მუსიკა, კაი? არც აქედან გამოვა რამე. აქეთ-იქით ვიმოგზაურო და დავუკრა? ჯერ 

ერთი, წანწალს არავინ დამანებებს და არც მე შემწევს მაგის ძალა. მე თითქმის 

არაფრის თავი არა მაქვს, ცოტა რაიმეს შეთხზვა შემიძლია, როცა მარტო ვარ ხოლმე, 

ეს არის და ეს. მერე აქეთ-იქით ხეტიალი რომ წარმომიდგება, ტანში მაჟრჟოლებს, შენ 

სულ სხვა ხარ. მეტი სიმამაცე გაქვს. დადიხარ შენთვის, ყველაფერს დასცინი და ამის 

შნოცა გაქვს. წერის სურვილიც გაქვს, გინდა ადამიანებს მშვენიერი და საოცარი 

ამბები მოუთხრო, ეს ხომ უკვე რაღაცას ნიშნავს. შენი ნიჭის პატრონი უეჭველად 

გაითქვამ სახელს. მერედა, იცი, რატომ? შენ ჩემზე უფრო ხალისიანი ხარ, ეს არის 

თავიდათავი. ხანდახან მე და შენ გაკვეთილზე ერთმანეთს გადავხედავთ ხოლმე, 

როგორც ამას წინათ ბატონ მანტელზაკთან პეტერსენის გარდა ყველას რომ გაუვიდა 

ოინი. მე და შენ ერთსა და იმავეს ვფიქრობთ, მაგრამ შენ ერთს დამანჭავ სახეს და 

მორჩა. მე კი ეს არ შემიძლია, ამგვარი ამბავი მღლის, მინდა სულ ვიძინო და არაფერი 

ვიგრძნო. სიკვდილი მინდა, კაი! არა, ჩემგან არაფერი გამოვა. არაფრის სურვილი არ 

გამაჩნია, სახელიც კი არ მინდა მოვიხვეჭო, თითქოს აქაც უსამართლობას ვხედავ, ისე 

მეშინია. არა, ჩემგან არაფერი გამოვა, იცოდე. ახლახან, კონფირმაციის შემდეგ, 

პასტორმა პრინგსჰაიმმა ვიღაცას უთხრა, მაგას თავი დაანებეთ, გადაშენებული 

ოჯახის ნაშიერიაო. 

- მართლა ასე თქვა? - დაძაბული ინტერესით ჩაეკითხა კაი. 

- ჰო, ის ჩემს ბიძას ქრისტიანს გულისხმობდა. ბიძაჩემი ხომ ჰამბურგის ერთ 

დაწესებულებაში ზის. პასტორი პრინგსჰაიმი ნამდვილად მართალია. მე თავი უნდა 

დამანებონ. რა მადლიერი ვიქნებოდი, თავს რომ დამანებებდნენ!.. იმდენი 

საზრუნავი მაქვს და ყველაფერი ისე მძიმე ტვირთად მაწვება, რომ ვერ აგიწერ. 

ვთქვათ, თითი გავიჭერი ან რაიმე ვიტკინე... სხვას ასეთი ჭრილობა რვა დღეში 

მოუშუშდებოდა, მე კი ოთხ კვირას გამყვება ხოლმე. მოშუშებას არა და არ დაადგება 

საშველი, ჭრილობა მიღიზიანდება და უზომო ტკივილი მკლავს. ახლახან ბატონმა 

ბრეჰტმა მითხრა, კბილები საშინელ დღეში გაქვს, თითქმის ყველა გამოხრული და 

გაფუჭებულიაო. იმას აღარ ვთვლი, რაც ამოღებულია. აი, ასეა ახლა ჩემი საქმე. 

ოცდაათის, ორმოცის რომ გავხდები, რითღა უნდა ვღეჭო? არაფრის იმედი აღარა 

მაქვს. 



- ჰოო, - თქვა კაიმ და ფეხს აუჩქარა, - ახლა შენს მუსიკაზე მიამბე რამე. სწორედ ახლა 

ვაპირებ რაღაც საოცარი მოთხრობის დაწერას, რაღაც საოცარის... ალბათ, ხატვის 

გაკვეთილზე დავიწყებ კიდეც. დაუკრავ დღეს ნაშუადღევს? 

ჰანო ერთ წამს დუმდა. თვალებში რაღაც ნაღვლიანი, შიშნარევი, მხურვალე გრძნობა 

აღებეჭდა. 

- ჰო, ალბათ, დავუკრავ, - თქვა მან, - თუმცა წესით, არ უნდა ვუკრავდე! მე ჩემს 

ეტიუდებსა და სონატებზე უნდა ვვარჯიშობდე და სხვას თავს ვანებებდე, მაგრამ, 

ალბათ, მაინც დავუკრავ, არ შემიძლია არ დავუკრა, თუმცა ეს სიცოცხლეს უფრო 

მიმძიმებს. 

- გიმძიმებს? 

ჰანო დუმდა. 

- მე ვიცი, რაზეც დაუკრავ! - უთხრა კაიმ და ისიც დადუმდა. 

ორივენი უცნაურ ასაკში იყვნენ. კაის სახეზე ალისფერი მოედო, თავაღერილი 

მიაბიჯებდა და მაინც მიწას დაჰყურებდა. ჰანოს კი გაფითრებული სახე მოეღუშა და 

მოჩრდილული თვალებით განზე იყურებოდა. 

ამ დროს ბატონმა შლემილმა დარეკა და ორივენი ზევით ავიდნენ. 

იწყებოდა გეოგრაფიის გაკვეთილი და მასთან საკონტროლო წერაც, მეტად 

მნიშვნელოვანი საკონტროლო სამუშაო: ჰესენ-ნასაუს მხარე უნდა აღეწერათ. კლასში 

ყავისფერ სერთუკში გამოწყობილი ჟღალწვერა კაცი შემოვიდა, სახე ფერმკრთალი 

ჰქონდა, ფორებიან ხელებზე კი ერთი ღერი ბალანი არ ეზრდებოდა. ეს გახლდათ 

დიდად გონებამახვილი უფროსი მასწავლებელი, ბატონი დოქტორი მიუეზამი. იგი 

ხანგამოშვებით ფილტვებიდან სისხლს ანთხევდა, თავი დიდ გონებამახვილ კაცად 

და ასევე მძიმე ავადმყოფად მოჰქონდა და ყოველთვის ირონიული ტონით 

ლაპარაკობდა. სახლში ჰაინეს არქივისმაგვარ კოლექციას ინახავდა, ეს იყო შეუპოვარ 

სნეულ პოეტთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და საგნების კოლექცია. ბატონმა 

მიუეზამმა დაფაზე ჰესენ-ნასაუს საზღვრები შემოხაზა და მელანქოლიური და თან 

დამცინავი ღიმილით „ბატონ მოსწავლეებს“ სთხოვა, რვეულებში ამ მხარის 

ღირსშესანიშნაობანი აღენუსხათ. მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად თითქოს 

ჰესენ-ნასაუს მხარესაც მასხრად იგდებდა, მაგრამ ეს საკონტროლო მაინც მეტად 

საპასუხისმგებლო გახლდათ და შიშისგან ყველას ტანში აჟრიალებდა. 

ჰანო ბუდენბროკმა ჰესენ-ნასაუს მხარეზე არაფერი იცოდა, უფრო სწორად, ბევრი 

არაფერი იცოდა. უნდოდა ადოლფ ტოტენჰაუპტის რვეულში ჩაეჭყიტა, მაგრამ 

„ჰაინრიჰ ჰაინეს“ თავისი გონებამახვილური და ნაღვლიანი ირონიის მიუხედავად, 

მოწაფის არც ერთი მოძრაობა არ გამოეპარებოდა, ჰანოს განზრახვას მყისვე მიუხვდა 

და უთხრა: 



- ბატონო ბუდენბროკ, ღირსი ხართ, რვეული დაგახურინოთ, მაგრამ ძალიან ვშიშობ, 

რომ ამით შვებას მოგანიჭებთ, ამიტომ ჯობია, განაგრძოთ. 

ეს შენიშვნა ორ გონებამახვილობას შეიცავდა: პირველი ის იყო, რომ დოქტორი 

მიუეზამი ჰანოს „ბატონობით“ მიმართავდა, მეორეც ის, შვებას მოგანიჭებთო, რომ 

უთხრა, ჰანო ბუდენბროკი რვეულს დიდხანს ჩასჩერებოდა, ბოლოს მასწავლებელს 

თითქმის ცარიელი ფურცელი ჩააბარა და კაისთან ერთად გარეთ გამოვიდა. 

დღევანდელი დღე უკვე გადატანილი იყო. იმას რა უჭირდა, ვინც მშვიდობით 

გადარჩა და გონებაში მიღებული საყვედური არ უტრიალებდა, მას ახლა შეეძლო 

ბატონ დრეგემიულერის გაკვეთილზე არხეინად მჯდარიყო და ეხატა. ხატვის 

დარბაზი ვრცელი და ჩახჩახა იყო. კედლის თაროებზე ანტიკური ქანდაკებების 

თაბაშირის ასლები იდგა, უშველებელ კარადაში კი მოდელად გამოსაყენებელი 

ათასგვარი ხის ფიგურა და სათამაშო ავეჯი ელაგა. ბატონი დრეგემიულერი 

ჩასკვნილი კაცი იყო, წვერს მრგვალად იყენებდა, თავზე წაბლისფერი, იაფფასიანი, 

გადაგლესილი პარიკი ეხურა, პარიკი თავის თავს მუხანათურად ამხელდა. ბატონ 

დრეგემიულერს პარიკი ორი ჰქონდა: ერთი - მოგრძოთმიანი, მეორე კი - მოკლედ 

შეკრეჭილი. წვერს როცა შეისწორებდა, მაშინ მოკლეთმიან პარიკს იხურავდა ხოლმე. 

ახირებულ ხასიათს სხვა მხრივაც ამჟღავნებდა, სიტყვა „ფანქარს“ აუცილებლად 

შეამოკლებდა და ისე იტყოდა. ბატონ დრეგემიულერს მუდამ ზეთისა და სპირტის 

სუნი ასდიოდა, ზოგიერთები იმასაც ამბობდნენ, ბატონი დრეგემიულერი ნავთსა 

სვამსო. ხატვის მასწავლებელი ბედნიერად მხოლოდ მაშინ გრძნობდა თავს, როცა 

ხანდახან რომელიმე სხვა საგნის მასწავლებელს შეცვლიდა ხოლმე. მაშინ ბისმარკის 

პოლიტიკაზე ლექციის კითხვას შეუდგებოდა, ხელს ცხვირიდან მხრებამდე 

უცნაურად ჩამოიტარებდა და სოციალ-დემოკრატიაზე სიძულვილითა და შიშით 

ალაპარაკდებოდა. 

- ჩვენ ერთმანეთს მხარში უნდა ვედგეთ! - ეტყოდა ვინმე ჩამორჩენილ მოწაფეს და 

მკლავში ხელს ჩაავლებდა ხოლმე, - სოციალ-დემოკრატია კარზეა მომდგარი! 

ბატონი დრეგემიულერი მუდამ მოუსვენრად ცმუტავდა, რომელიმე მოწაფეს 

გვერდით მიუჯდებოდა, სპირტის სუნს მიაფრქვევდა, თავის ტვიფრიან ბეჭედს 

შუბლზე მიუკაკუნებდა და ერთმანეთთან დაუკავშირებელ სიტყვებს ისროდა: 

- პერსპექტივები! შუქჩრდილი! ფანქარი! სოციალ-დემოკრატია! გაერთიანება! - და 

მოწაფეს სასწრაფოდ გაეცლებოდა. 

კაი ამ გაკვეთილზე ახალ ლიტერატურულ შრომას წერდა, ჰანო კი გულში 

რომელიღაც უვერტიურას ღიღინებდა. ამასობაში გაკვეთილი დამთავრდა, 

მოწაფეებმა თავიანთ ნივთებს ხელი დაავლეს, ახლა ალაყაფის კარი ღია იყო და 

ყველანი შინისკენ მიეშურებოდნენ. 



ჰანოს და კაის წიგნები იღლიაში ჰქონდათ ამოჩრილი. ისინი ქალაქგარეთ, პატარა 

წითელ ვილამდე ერთად მიდიოდნენ, მერე ყმაწვილ გრაფს მამის სახლამდე კიდევ 

კარგა მანძილი უნდა გაევლო მარტო, ტანთ კი პალტო არ ეცვა. 

დილით ჩამოწოლილი ნისლი ახლა თოვლად ქცეულიყო. ფართო, თეთრი 

ფანტელები მიწაზე ეშვებოდა და წყლად მიდიოდა. მეგობრები ერთმანეთს 

ბუდენბროკების ბაღის ჭიშკართან დაშორდნენ, მაგრამ ჰანო ბაღის შუა გზამდეც არ 

იქნებოდა მისული, რომ კაი დაეწია და კისერზე ხელი გადახვია. 

- გულს ნუ გაიტეხ... ჯობია, დღეს სულაც არ დაუკრა! - წყნარად უთხრა და მალე მისი 

წერწეტა, ხელმიშვებული ფიგურა ქარბუქში გაუჩინარდა. 

ჰანომ წიგნები დერეფანში, დათვის ფიტულის გამოწვდილ ლანგარზე დაყარა და 

დედის სანახავად სასტუმრო ოთახისკენ გაემართა. გერდა შეზლონგზე იჯდა და 

რაღაც ყვითელყდიან წიგნს კითხულობდა. შვილის ნაბიჯების ხმა რომ გაიგონა, მუქი 

თაფლისფერი, ახლო-ახლო განლაგებული, ლურჯჩრდილებჩაწოლილი თვალები 

ასწია და ჰანოს დააცქერდა. ჰანო დედას წინ დაუდგა, დედამ ორივე ხელი თავზე 

მოავლო და შუბლზე აკოცა. 

ჰანო თავის ოთახში ავიდა. ფროილაინ კლემენტინას მისთვის მცირე საუზმე 

მოემზადებინა. ხელ-პირი დაიბანა და ისაუზმა, შემდეგ პულტიდან მისთვის უკვე 

ნაცნობი რუსული სიგარეტების კოლოფი აიღო და გააბოლა. ცოტა ხნის მერე 

ფისჰარმონიას მიუჯდა და ბახის რომელიღაც ძნელი, მკაცრი ფუგა დაუკრა. ბოლოს 

ხელები კეფაზე შემოიწყო და ფანჯარაში გაიხედა, თოვლის ფანტელები უხმოდ 

ეშვებოდნენ დაბლა. ბურუსი იდგა. ფანჯრიდან აღარ მოჩანდა მობუტბუტე 

შადრევნიანი კოხტა ბაღი, ხედს მეზობელი ვილის რუხი კედელი ფარავდა. 

ოთხ საათზე ისადილეს. გერდა ბუდენბროკი, პატარა იოჰანი და ფროილაინ 

კლემენტინა მარტონი იყვნენ. ნასადილევს ჰანომ სალონში ნოტები მიალაგ-მოალაგა 

და დედის მოლოდინში როიალთან ჩამოჯდა. დედა-შვილმა ბეთჰოვენის სონატა 

Opus 24 დაუკრა. ადაჟიოში ვიოლინო ანგელოზურ ხმებს გამოსცემდა, მაგრამ გერდამ 

მაინც უკმაყოფილოდ მოიშორა ნიკაპიდან ინსტრუმენტი, ამრეზით დახედა და თქვა, 

აწყობილი არ არისო. გერდას მეტი აღარ დაუკრავს, მოსასვენებლად ზევით ავიდა. 

ჰანო სალონში დარჩა, ვიწრო ვერანდაზე გამავალ მინის კართან მივიდა და 

რამდენიმე წუთს დათოვლილ ბაღს გასცქეროდა. უეცრად უკან დაიხია, კარზე 

კრემისფერი ფარდა ნაჩქარევად ჩამოსწია და როიალს მიაწყდა. ოთახი მოყვითალო 

ბინდში ჩაეფლო. ჰანო ერთხანს გაუნძრევლად იდგა როიალთან. ერთ წერტილზე 

უაზროდ შეჩერებული თვალები ნელ-ნელა მიებნიდა, დაენისლა, აუწყლიანდა... 

როიალს მიუჯდა და თავისი ერთ-ერთი ფანტაზია წამოიწყო. 

ეს იყო სულ მარტივი, უბრალო მოტივი, არარაობა, არარსებული მელოდიის 

ნაწყვეტი, ერთნახევარტაქტიანი ფრაზა და როცა ჰანომ მისი სუსტი ხელებისთვის 



შეუფერებელი ძალით იგი ბანებში ცალფად ისე აახმიანა, თითქოს ფრაზა 

ტრომბონებს უნდა აეტაცათ და ყველა მომდევნო ხმის საწყისად და საფუძვლად 

გამოეცხადებინათ, კაცი ვერ მიხვდებოდა, ამ ნაწყვეტით რას გულისხმობდა, მაგრამ 

როცა იგივე ფრაზა ვერცხლისებურად შეფერილი დისკანტით წკრიალით გაიმეორა, 

აღმოჩნდა, რომ იგი მხოლოდ ერთი ტონალობიდან მეორეში ნაღვლიანი და 

ტკივილნარევი გადასვლა იყო. ეს გახლდათ ერთი ამოსუნთქვით გაკეთებული 

საცოდავი აღმოჩენა, რომელიც დახვეწილი და საზეიმო შესრულების წყალობით 

თავისებური, იდუმალი, მრავალმნიშვნელოვანი აზრით შეფერილიყო. შემდეგ 

დაიწყო მღელვარე სვლა. დაუდეგარი რბოლა სინკოპებისა, სინკოპები რაღაცას 

დაეძებდნენ, გზა ებნეოდათ, მათ ყივილი კვეთდა, თითქოს ვიღაცის სული 

გაგონილით აღვსილიყო და აბობოქრებულიყო. იმ გაგონილს კი გაჩუმება არ სწადდა, 

სხვადასხვა ჰარმონიაში გაისმოდა კითხვით, მოთქმით, სულს ღაფავდა, რაღაცას 

ივედრებოდა, რაღაცას ჰპირდებოდა. და აღტყინება უფრო ემატებოდა აბეზარი 

ტრიოლების წრეში უმწეოდ გამომწყვდეულ სინკოპებს. ბგერებში ამოტივტივებულმა 

შიშის ყივილმა ფორმა მაინც მიიღო, ბგერები ერთმანეთს შეერწყნენ, მელოდიად 

იქცნენ და დადგა წამი, როცა საყვირების გუნდის ფიცხმა და მავედრებელმა ხმამ 

ძალა მოიკრიბა და სხვა ხმებზე გაბატონდა. დაუდეგარმა, ბობოქარმა, გზააბნეულმა 

ხმებმა ჩაიჩოქეს! დადუმდნენ და მარტივ რიტმში ნაღვლიანი და ბავშვურად 

მავედრებელი ქორალი გამოიკვეთა. ქორალი საეკლესიო საგალობლების ყაიდაზე 

დასრულდა კიდეც. ფერმატას შემდეგ სიჩუმემ დაისადგურა. შეხეთ, უეცრად 

ვერცხლისებური წკრიალით კვლავ პირველმა მოტივმა ამოყო თავი - ამ საცოდავმა 

აღმოჩენამ, ამ სულელურმა თუ იდუმალმა ფრაზამ, ამ ტკბილმა, მტკივნეულმა 

გადასვლამ ერთი ტონალობიდან მეორეში. აქ კი თითქოს ქარიშხალი ამოვარდაო, 

აბობოქრებულ ხმებს მხოლოდ დაფდაფისებური აქცენტები, ველური თავგანწირვის 

ხმები თოკავდა. რა მოხდა? რას გვიქადდა ეს ქარიშხალი? თითქოს ბუკი და ნაღარა 

ამბოხს ყიჟინებდა. შემდეგ ბგერები თითქოს შეიკრიბა, შეერთდა, უფრო მტკიცე 

რიტმები გამოიკვეთა და ახალი ფრაზა დაიწყო, თამამი იმპროვიზაცია, მონადირის 

სიმღერასავით ლაღი და ბობოქარი, მაგრამ მელოდიას სიხარულის ნიშანწყალი არ 

აჩნდა, სასოწარკვეთილი ნაღვლით იყო გაჟღენთილი, მასში გახმიანებული 

სიგნალები შიშის ყივილს უფრო ჰგავდა და ამ ბგერების ჟღერაში, უცნაურ და 

ახირებულ ჰარმონიებში ისევ და ისევ გაისმოდა ტანჯვით, ცდომით და სიტკბოთი 

აღსავსე ის პირველი იდუმალი მოტივი... და შემდეგ ერთმანეთს გამუდმებით, 

სწრაფად ენაცვლებოდნენ ამოუცნობი, გაუგებარი ბგერები, რიტმები და ჰარმონიები. 

ჰანო მათზე ვეღარ მეუფეობდა, ისინი მისი თითების ქვეშ იბადებოდნენ, ფორმას 

იღებდნენ და იგიც ისე განიცდიდა მათ, რომ წინასწარ არც ჰქონდა შეცნობილი, რას 

სჩადიოდა. ოდნავ წინ გადახრილი იჯდა, პირი ოდნავ გაეღო, თვალდანისლული 

სადღაც შორს იყურებოდა, წაბლისფერი კულულები საფეთქლებზე ეყარა. რა მოხდა? 

რას განიცდიდა ჰანო?! იქნებ საშინელ დაბრკოლებებს სძლევდა, დრაკონებს 

ხოცავდა, კლდეებზე მიცოცავდა, ტალღებს უმკლავდებოდა ან ცეცხლში იკაფავდა 

გზას! და კვლავ გამყივანი ხარხარივით თუ საოცრად წმინდა აღთქმასავით 



გამოიკვლია გზა პირველმა მოტივმა, ამ უბრალო ხატმა, ამ ერთი ტონალობიდან 

მეორეში ჩაკარგვამ, დიახ, თითქოს ის კვლავ ახალ და ახალ ძლიერ აღმაფრენას 

უხმობდა. მას ოქტავებში გადავლილი ყიჟინა მოსდევდა, შემდეგ ბობოქარი ტალღები 

აიზიდნენ, ნელი, შეუჩერებელი ზეასვლა დაიწყო, დაუოკებელი, შმაგი ნაღვლითა და 

დარდით აღსავსე ქრომატიული სწრაფვა. ბგერების ქარიშხალს უეცარი, 

შემაკრთობელი და გულში ჩამწვდომი პიანისიმო კვეთდა, თითქოს ფეხქვეშ მიწა 

გეცლებოდა და ვნებათა ღელვაში ინთქმებოდი. თითქოს ერთხელ კი მოინდომა 

მგზნებარე, ნაღვლიანმა, მავედრებელმა აკორდმა შორს, ნაზად გამოეცა ხმა, მაგრამ ეს 

ხმები ამხედრებული კაკოფონიის ნიაღვარმა წალეკა. ტალღები ბობოქრობდნენ, წინ 

მიისწრაფოდნენ, უკან იხევდნენ, ყალყზე დგებოდნენ, ძირს ეშვებოდნენ და ისევ 

გამოუთქმელი მიზნისკენ მიილტვოდნენ. დასასრული უნდა დამდგარიყო, აი, ახლა 

უნდა მოსულიყო, ამ წუთში, ამაზრზენ კულმინაციურ წერტილზე, სადაც მოთქმა-

ვაება უკვე აუტანელი ხდებოდა... და ისიც მოვიდა, მისი დაოკება აღარ შეიძლებოდა, 

ნაღველთან ჭიდილი მეტს ვეღარ გაგრძელდებოდა, დასასრული დადგა, თითქოს 

ფარდა გადაიხსნა, ჭიშკარი განიხვნა, ეკალბარდებიც გაიკაფა, ცეცხლი დაიშრიტა... 

ხსნის, შვების, სისავსის, სრულყოფილი კმაყოფილების წამი დადგა, აღტყინებული 

ამოძახილით ყველაფერი ტკბილხმოვან აკორდში გაიშალა და ეს აკორდი მყისვე 

ჩაიძირა ტკბილ და ნაღვლიან რიტარდანდოში ახმიანებულ სხვა აკორდში. ეს იყო 

პირველი მოტივი! მას რაც მოჰყვა, ეს იყო ზეიმი, ტრიუმფი, იმავე ფრაზის 

აღვირახსნილი ორგია, რომელიც ყველა ნიუანსში იწონებდა თავს, ყველა ოქტავაში 

გაისმოდა, მოთქვამდა, ტრემოლანდოში ცახცახებდა, მღეროდა, ხარობდა, 

ქვითინებდა, ორკესტრული ხმოვანებით, ჟღერადობით, ციმციმა და შუშხუნა 

დიდებულებით იბადებოდა. იყო რაღაც პირველყოფილი და ტლანქი და ამავე დროს 

რაღაც ასკეტურად რელიგიური, რაღაც რწმენისა და თავგანწირვის ნიშანწყალი ამ 

უბრალო, მოკლე, ბავშვური, ერთნახევარტაქტიანი მელოდიის ფანატიკურ კულტში. 

რაღაც მკრეხელურიც იგრძნობოდა ამ მელოდიით უნაპირო, დაუოკებელ, 

უსასრულო ტკბობაში და რაღაც ცინიკური სასოწარკვეთილებაც, სიხარბე და 

განცხრომის წყურვილი, რომ ამ მოტივიდან სიტკბოს უკანასკნელი წვეთიც 

გამოესრუტა, ღონის მიხდამდე, მოყირჭებამდე, გულის რევამდე შეესვა ეს ტკბილი 

სამსალა, სანამ ბოლოს Moll-ში გრძელი, წყნარი არპეჯო არ გაისმა, ერთი ტონით 

მაღლა აიწია, Dur-ში გადავიდა და ნაღვლიანად და ნარნარად ჩაკვდა კიდეც. 

ჰანო ერთ წუთს ისევ წყნარად იჯდა. ნიკაპი მკერდზე ჩამოვარდნოდა, ხელები 

მუხლებზე დაეწყო, შემდეგ ფეხზე წამოდგა და როიალი დახურა. სახეზე ფერი აღარ 

ედო, მუხლები ეკვეთებოდა, თვალები ეწვოდა, მეზობელ ოთახში გავიდა, 

შეზლონგზე გაიშოტა და ასე დიდხანს, დიდხანს იწვა გაუნძრევლად. 

ნავახშმევს ჰანომ დედასთან ჭადრაკი ითამაშა, არც ერთს არ მოუგია. ნაშუაღამევს კი 

თავის ოთახში სანთლის შუქზე კვლავ ფისჰარმონიას მიუჯდა და რახან დაკვრა აღარ 

შეიძლებოდა, ფიქრებში უკრავდა, თუმცა აპირებდა, დილით ექვსის ნახევარზე 

ამდგარიყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი დავალებანი მაინც მოემზადებინა. 



ასეთი იყო პატარა იოჰანის ცხოვრების ერთი დღე. 

 

 

მესამე თავი 

ტიფმა ასე იცის: ადამიანი თავს უქეიფოდ გრძნობს, გუნება სწრაფად უფუჭდება და 

სასოწარკვეთილებამდე მიდის, ამავე დროს ფიზიკურ სისუსტესაც გრძნობს. სისუსტე 

მხოლოდ კუნთებსა და სახსრებზე კი არ ვრცელდება, ყველა შინაგანი ორგანოს 

ფუნქციებს ადამბლავებს, პირველ რიგში კი კუჭს მისწვდება და კუჭი საკვების 

მიღებაზე უარს ამბობს ხოლმე. ადამიანი ძილს თავს ვერ ართმევს, მაგრამ საშინელი 

დაღლილობის მიუხედავად, შფოთიანად, ზერელედ სძინავს, ძილში კრთება და 

ბურანს მაინც ვერ აღწევს თავს. ტვინი სტკივა, თავიც უმძიმდება, ტვინი თითქოს 

ბურუსში აქვს გახვეული, თავბრუ ეხვევა, სხეულის ყველა ასო უბჟუის, ხანდახან, 

სრულიად უმიზეზოდ, ცხვირიდან სისხლიც წასკდება. 

ეს ინტროდუქცია გახლავთ. 

შემდეგ ავადმყოფს შეამცივნებს, მთელ სხეულს აუძაგძაგებს, კბილს კბილზე 

არტყმევინებს. ეს უკვე სიცხის მაუწყებელია, სიცხე მყისვე მაღლა ავარდება. 

ავადმყოფს მკერდსა და მუცელზე ოსპის მარცვლისოდენა წითელ ლაქებს გამოაყრის, 

ლაქები თითის დაჭერით უფერულდება, მაგრამ კანს იმწამსვე ხელახლა აჩნდება. 

პულსი აჩქარებულია, წუთში ასამდე ადის. თერმომეტრი ორმოცს უჩვენებს. ასე 

გადის პირველი კვირა. 

მეორე კვირაში ადამიანს თავის და სხეულის ტკივილი უქრება. სამაგიეროდ 

თავბრუსხვევა უძლიერდება, ყურები ისე უბჟუის და უგუგუნებს, რომ სმენა 

აკლდება, სახის გამომეტყველებაც სულელური აქვს, პირი ღია, თვალები 

დანისლული და უაზრო, გონება დაბინდულია, ავადმყოფი ძილად არის 

მიგდებული, თუმცა ხშირად კი არ სძინავს, მძიმე ბურანშია. ამ დროს ოთახში მისი 

ბოდვა გაისმის, მისი მოდუნება და უმწეობა ბინძური და გულის ამრევი ხდება. 

ღრძილები, კბილები და ენა მოშავო ლორწოთი ეფარება, რაც სუნთქვას წამლავს. 

სხეული უსივდება და გულაღმა უძრავად წევს. თვითონ ლოგინშია ჩაძირული, 

მუხლები კი გაფარჩხული აქვს. მთელი ორგანიზმი შფოთიანად, აჩქარებულად და 

ზერელედ მუშაობს, სუნთქვა გახშირებულია, პულსი წუთში ასოცჯერ ურტყამს 

უწესრიგოდ. ავადმყოფს ქუთუთოები ნახევრად აქვს დახუჭული, ლოყები უღვივის, 

ისე წითლად აღარ, როგორც პირველი მაღალი სიცხეების დროს, ახლა ლოყებზე 

მოლურჯო ფერი აქვს გადაკრული, მკერდსა და მუცელზე ოსპის მარცვლისოდენა, 

წითელი ლაქებიც მრავლდება. სიცხე ორმოცდაერთ გრადუსამდე ადის. 



მესამე კვირას სისუსტე მწვერვალს აღწევს. ხმამაღალი ბოდვა აღარ ისმის და ვერავინ 

იტყვის, ავადმყოფის სული წყვდიადშია ჩაკარგული თუ თავის სხეულს 

განრიდებული, ღრმა, უსიტყვო ოცნებაში დარიალებს, საიდანაც არც ხმას გვაწვდენს 

და არც სიცოცხლის ნიშანწყალს გვაგრძნობინებს. ავადმყოფი უგრძნობლად წევს. 

იწყება კრიზისი. 

ზოგიერთი ავადმყოფისთვის დიაგნოზის დასმა ძნელდება. მაგალითად, თუ 

ავადმყოფობის საწყისი სიმპტომები: უგუნებობა, დაღლილობა, უმადობა, შფოთიანი 

ძილი, თავის ტკივილი მაშინაც შეინიშნებოდა, როცა პაციენტი, თავისიანების 

სასოება და იმედი, სრულიად ჯანსაღი იყო? და თუ ამ სიმპტომების გაძლიერებაც 

შეიძლებოდა უჩვეულოდ არ მიგვეჩნია? მცოდნე, გამოცდილი ექიმი, როგორიც, 

მაგალითად, დოქტორი ლანგჰალსი გახლავთ, - სანდომიანი დოქტორი ლანგჰალსი, 

შავბალნიანი, პატარა ხელები რომა აქვს, სიტუაციას მაშინვე აუღებს ალღოს, 

ავადმყოფობას თავის სახელს დაარქმევს, ავბედითი წითელი ლაქების გამოყრა 

მკერდსა და მუცელზე კი მის ვარაუდს სავსებით დაადასტურებს. ის არც რეჟიმის 

დანიშვნასა და წამლების შერჩევაში შეყოყმანდება. უპირველეს ყოვლისა, ავადმყოფს 

რაც შეიძლება ვრცელ, ჰაერიან ოთახში დააწვენს, ოთახის ტემპერატურა ჩვიდმეტ 

გრადუსს არ უნდა აღემატებოდეს. განსაკუთრებით იზრუნებს სისუფთავეზე, 

ლოგინის ხშირად გამოცვლას მოითხოვს, რომ სანამდეც შეიძლება ავადმყოფი 

გაუნძრევლად წოლით გაჩენილი იარებისგან დაიფაროს. სველი ტილოს ნაჭრით 

პირის ღრუს ხშირად გამოასუფთავებინებს, წამლებიდან ავადმყოფს იოდისა და 

იოდკალიუმის ნაერთს მისცემს, ქინაქინასა და ანტიპირინს გამოუწერს, პირველ 

რიგში კი, რადგან კუჭ-ნაწლავია დაავადებული, ზედმიწევნით მსუბუქსა და 

ზედმიწევნით მომაღონიერებელ დიეტას დაუნიშნავს. გამასავათებელ სიცხესთან 

ექიმი აბაზანებით იბრძოლებს, ავადმყოფი სავსე აბაზანაში დღე-ღამის 

განმავლობაში, ყოველ სამ საათში ერთხელ უნდა ჩასვან, აბაზანაში წყალი ფეხებიდან 

თავისკენ თანდათან უნდა ცივდებოდეს. ყოველი აბაზანის შემდეგ რაიმე აღმგზნებ 

და მოსამაგრებელ საშუალებას მიაწვდის, კონიაკს ან შამპანურს. 

მხოლოდ ესაა, რომ ექიმი ამ საშუალებებს ალალბედზე ხმარობს, ყოველი 

შემთხვევისთვის, ავადმყოფს ისინი არგებს თუ არა, არ იცის. არც ის იცის, ყველაფერ 

ამას რაიმე აზრი და მიზანი თუ აქვს, რადგან მან ერთი რამ არ იცის, ერთი კითხვაა 

მისთვის წყვდიადით მოცული, მესამე კვირის დადგომამდე, კრიზისამდე ვერ გაუცია 

ავადმყოფის ყოფნა-არყოფნის კითხვაზე პასუხი. არ იცის, ეს ავადმყოფობა, 

რომელსაც იგი „ტიფს“ უწოდებს, ამ შემთხვევაში უმნიშვნელო უბედურებად 

გვევლინება, ინფექციის სავალალო შედეგია და შეიძლება მეცნიერების გამოგონილ 

საშუალებებს დაემორჩილოს და განიკურნოს, თუ ის გარდაუვალი სიკვდილის ერთ-

ერთი ფორმაა, რომელიც შეიძლებოდა სულ სხვა ნიღბით გამოჩენილიყო. მაშინ მისი 

დამთრგუნველი წამალი ამქვეყნად არ არსებობს. 



ტიფმა ასე იცის: მძიმე, სიცხიან ბურანში ჩაკარგულ ავადმყოფს სიცოცხლის 

გამამხნევებელი ყიჟინა მისძახის, წყვდიადის, სიცივის, სიმშვიდისკენ მიმავალ გზაზე 

დამდგარი ადამიანის სულს ეს ხმა მჭექარედ წამოეწევა. ადამიანი ამ მხნე ძახილს, 

უკან დასაბრუნებელ მაცდურ მოწოდებას ყურად იღებს. ეს ხმა მას იმ გარემოდან 

უყივის, რომელიც უკვე მიტოვებული აქვს და მივიწყებული. და თუ ეს ძახილი კაცის 

სულში მოვალეობისა და სირცხვილის გრძნობას გააღვიძებს, განახლებულ ენერგიას, 

სიხარულს, მხნეობას შთაბერავს და უკან მოტოვებული წუთისოფლისკენ 

სიყვარულით მოახედებს, მაშინ რაც უნდა შორს იყოს გასული უცხო და 

გავარვარებულ ბილიკზე, მობრუნდება და იცოცხლებს. მაგრამ, თუ სიცოცხლის ხმის 

გაგონებაზე ავადმყოფი შიშისა და ზიზღისგან უსიამოდ შეკრთება, სიცოცხლის 

გახსენებაზე, ამ მხიარულ, გამომწვევ ხმაზე თავს გადააქნევს, სიცოცხლის ლანდს 

ხელს ჰკრავს და მის წინ გადაშლილი უსასრულობისკენ მიმავალ გზაზე გაიჭრება... 

არა, მაშინ, ცხადია, ის აღარ იცოცხლებს. 

 

 

მეოთხე თავი 

- არა ხარ მართალი, გერდა, არა ხარ მართალი, - ალბათ, მეასეჯერ მაინც ეუბნებოდა 

საყვედურით გერდას დადარდიანებული ფროილაინ ვაიჰბროტი. ტერეზა 

ვაიჰბროტი თავისი ყოფილი მოწაფის სასტუმრო ოთახში შეკრებილ შინაურთა წრეში 

იჯდა, მრგვალ მაგიდას მის გარდა გერდა ბუდენბროკი, ფრაუ პერმანედერი, ერიკა 

ვაინშენკი, საბრალო კლოტილდე და ბრაიტენშტრასელი ქალბატონი ბუდენბროკები 

უსხდნენ. ტერეზა ვაიჰბროტს ჩაჩის მწვანე ლენტები ბავშვურ მხრებამდე სცემდა. 

ერთი ლენტი ზევით აეწია, რომ მაგიდაზე ხელი თავისუფლად ემოძრავებინა. 

სამოცდათხუთმეტი წლის მოხუცი მთლად დალეულიყო. 

- არა ხარ მართალი, უნდა გითხრა, რომ სწორად არ იქცევი, გერდა! - აკანკალებული 

ხმით ბეჯითად გაიმეორა მან, - მე ცალი ფეხი სამარეში მიდგას, ორი დღე დამრჩენია 

და შენ გინდა მე... შენ გინდა ყველანი მიგვატოვო, გინდა სამუდამოდ დაგვშორდე... 

აქედან წახვიდე. ცოტა ხნით რომ მიემგზავრებოდე, სხვაა... მაგრამ სამუდამოდ! - 

ტერეზა ვაიჰბროტმა ჩიტივით პატარა თავი გააქნია. თაფლისფერ, ჭკვიან თვალებში 

ნაღველი ჩასდგომოდა, - მართალია, ბევრი უბედურება განიცადე... 

- არა, უბედურება კი არა, გერდას აღარაფერი დარჩენია, - თქვა ფრაუ პერმანედერმა, - 

ჩვენ ეგოისტობის გამოჩენის უფლება არა გვაქვს, ტერეზა! გერდას წასვლა უნდა და 

წავა კიდეც, ვერაფერს გავაწყობთ. გერდა თომასთან ერთად ოცდაერთი წლის წინ 

ჩამოვიდა აქ. ჩვენ იგი შევიყვარეთ, თუმცა თვითონ ყოველთვის ვეჯავრებოდით... ჰო, 

გერდა, ასე იყო, ნუ შემეკამათები! მაგრამ თომასი აღარ არის, აღარავინ აღარ არის 

ცოცხალი. ჩვენ რას წარმოვადგენთ მისთვის? შენი წასვლა გულს გვტკენს, გერდა, 



მაგრამ გაემგზავრე, ღმერთი იყოს შენი შემწე. იმაზეც მადლობელი ვართ, რომ 

თომასის სიკვდილისთანავე არ მიგვატოვე. 

შემოდგომის საღამო იდგა. პასტორ პრინგსჰაიმის მიერ კურთხეული პატარა იოჰანი 

(იუსტუს, იოჰან, კასპარ) ექვსი თვე იქნებოდა, ქალაქის ჭიშკარგადაღმა, ჭალის პირას 

ქვიშაქვის ჯვრის ძირში, საგვარეულო გერბამოკვეთილი ფილის ქვეშ იწვა. წვიმა 

ბაღის ნახევრად გაძარცულ ხეივანში დატყლაშუნებდა. ხანდახან ქარი დაუბერავდა 

და წვიმის წვეთებს ფანჯრის მინებს მოარეკავდა. რვავე ქალი ძაძებში იყო გახვეული. 

ოჯახს გერდა ბუდენბროკთან გამოსამშვიდობებლად მოეყარა თავი. გერდას 

განზრახული ჰქონდა, ამსტერდამში დაბრუნებულიყო და თავის მოხუც მამასთან 

ძველებურად დაეკრა დუეტები. აქ მას არავითარი ვალდებულება აღარ აკავებდა. 

ფრაუ პერმანედერს აღარაფერი ჰქონდა მოსამიზეზებელი, იძულებული იყო, გერდას 

გადაწყვეტილებას უსიტყვოდ შერიგებოდა, მაგრამ თავს უბედურად გრძნობდა. 

სენატორის ქვრივი ქალაქში რომ დარჩენილიყო, საზოგადოებაში ძველი ადგილი და 

რანგი შეენარჩუნებინა და ქონებაც აქვე დაეტოვებინა, მაშინ კიდევ შეიძლებოდა 

ოჯახის პრესტიჟზე ლაპარაკი. ასე იყო თუ ისე, ფრაუ ანტონია, სანამ პირში სული 

ედგა და ხალხი უყურებდა, თავაწეული ივლიდა, ბაბუამისს მთელი ქვეყანა 

ოთხცხენშებმული დროშკით ჰქონდა მოვლილი. 

ფრაუ ანტონიამ უკუღმართი ცხოვრება განვლო, კუჭიც მუდამ აწუხებდა, მაგრამ 

ორმოცდაათ წელს მაინც არ მისცემდა კაცი. თუმცა სახეზე ბუსუსები გასჩენოდა, 

კანიც გამოხუნებოდა და ზედა ტუჩზეც - ტონი ბუდენბროკის მოხდენილ ზედა 

ტუჩზეც - ულვაშები უფრო დამჩნეოდა, სამგლოვიარო თავსაბურის ქვეშ სადად 

გადავარცხნილ თმაში არც ერთი ღერი თეთრი თმა არ ერია. 

მისი ბიძაშვილი, საბრალო კლოტილდე, გერდას გამგზავრებას ისე ეკიდებოდა, 

როგორც ამგვარ ამბავს საერთოდ უნდა მოეკიდოს კაცი - გულგრილად და 

თვინიერად. ვახშამზე კარგად დანაყრდა, ახლა კი ძველებურად უფერული და 

გამხდარი კლოტილდე სასტუმრო ოთახში იჯდა და გაჭიანურებულად და 

ალერსიანად ლაპარაკობდა. 

ოცდათერთმეტ წლამდე მიღწეული ერიკა ვაინშენკიც არ იყო იმის ქალი, რომ 

ბიცოლასთან გამოთხოვებას შეეშფოთებინა. ერიკას უფრო მძიმე დარდი ჰქონდა 

გადატანილი და ნაადრევი უხალისობა და სიდინჯე ეტყობოდა. მის მოღლილ, 

წყლისფერ თვალებში, ბატონ გრიუნლიჰისეულ თვალებში, კაცი სვეგამწარებული 

ცხოვრების მორჩილებას წაიკითხავდა და მის წუწუნა ხმაშიც ბედისადმი 

მორჩილებას იგრძნობდა. 

რაც შეეხება ქალბატონ ბუდენბროკებს, ბიძია გოტჰოლდის ქალიშვილებს, მათ 

სახეზე ჩვეული ამრეზილი გამომეტყველება ედოთ. ფრიდერიკე და ჰენრიეტე 



წლების განმავლობაში კიდევ უფრო გაძვალტყავებულიყვნენ, ყველაზე უმცროსი, 

ორმოცდაცამეტი წლის ფიფი კი მთლად ბურთივით დამრგვალებულიყო. 

ამ საღამოს მოხუცი ქალბატონი კროგერი - ბიძია იუსტუსის ქვრივიც 

მოეპატიჟებინათ, მაგრამ თურმე უქეიფოდ ბრძანდებოდა, ან იქნებ ხეირიანი კაბაც არ 

გააჩნდა, ვინ იცის! 

საუბარი გერდას გამგზავრების გარშემო ტრიალებდა. ლაპარაკობდნენ მატარებელზე, 

რომლითაც უნდა წასულიყო, ვილისა და ავეჯის გაყიდვაზეც. ეს უკანასკნელი საქმე 

მაკლერ გოშს მიანდვეს. გერდას თან არაფერი მიჰქონდა, როგორც ჩამოვიდა, ისე 

მიდიოდა. 

შემდეგ ფრაუ პერმანედერმა ლაპარაკი ცხოვრებაზე ჩამოაგდო, უმნიშვნელოვანესი 

ამბები გაიხსენა და წარსულსა და მომავალზე დაიწყო მსჯელობა, თუმცა მომავალზე 

სალაპარაკო აღარ დარჩენოდათ რა. 

- ჰო, მე რომ მოვკვდები, ერიკაც, სადაც უნდა, იქ წავიდეს, - თქვა მან, - მე კი, 

ჩემდათავად, სხვაგან ცხოვრება არ შემიძლია. სანამ პირში სული მიდგას, ეს 

დარჩენილი რამდენიმე კაცი ერთმანეთს ნუ დავცილდებით. კვირაში ერთხელ 

ჩემთან მოდით სადილად... ნასადილევს ოჯახის მატიანეს წავიკითხავთ, - ფრაუ 

პერმანედერმა საოჯახო დოკუმენტებით სავსე პორტფელს ხელი დაადო, - ჰო, გერდა, 

დიდი მადლობელი ვარ, ამას რომ მიტოვებ… ჰო, გადაწყვეტილია... გესმის, ტილდა? 

თუმცა, შენც თავისუფლად შეგეძლო მიგეპატიჟებინეთ. კაცმა რომ თქვას, შენ ჩემზე 

უარეს დღეში არა ხარ. ჰო, ასე ხდება ხოლმე, კაცი წელებზე ფეხს იდგამს, იბრძვის, არ 

ისვენებს... შენ კი იჯექი შენთვის და მომავალს მოთმინებით ელოდი. მაგრამ სწორედ 

იმიტომაც ხარ ნამდვილი აქლემი, ტილდა, კი ნუ გეწყინება, ამას რომ გეუბნები... 

- ოი, რას ამბობ, ტონი? - ღიმილით მიუგო ტილდამ. 

- ძალიან მწყინს, რომ ქრისტიანს ვერ ვემშვიდობები, - თქვა გერდამ და ლაპარაკი 

ქრისტიანზე ჩამოვარდა. ნაკლებად მოსალოდნელი იყო ქრისტიანს ოდესმე 

ღირსებოდა იმ დაწესებულებიდან გამოსვლა, თუმცა არც ისე ჰქონდა საქმე, რომ მისი 

თავისუფლად გაშვება არ შეიძლებოდა. მაგრამ ფრაუ ალინას ქმრის იქ ყოფნა 

სავსებით აძლევდა ხელს. როგორც ფრაუ პერმანედერი ირწმუნებოდა, ალინა 

ბუდენბროკი ექიმთან იყო შეთქმული და ქრისტიანი თავის დღეებს, ალბათ, იქ 

დაასრულებდა. 

შემდეგ სიჩუმე ჩამოვარდა. საუბარი ნელ-ნელა და ფრთხილად გადავიდა ახლახან 

მომხდარ ამბებზე, პატარა იოჰანის სახელის ხსენებაზე ოთახში კვლავ სიჩუმე ჩამოწვა 

და წვიმის შხაპუნი უფრო ძლიერად გაისმა. 

ჰანოს უკანასკნელი ავადმყოფობა რაღაც საიდუმლო ბურუსში იყო გახვეული და, 

ეტყობა, შემზარავად ვითარდებოდა. არც ერთი არ უყურებდა ერთმანეთს სახეში, 
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