
המופלאהמאןמשפחת

הגדולהחיות"גןאתררנרלטכהרצאתכלייפרבץפיוסם 1922כשנת

הגרמניתהספרותשלהמגוונתהפארנהנקרב ,) 1המודרנית"הספרותשל

חיפושיותשתירה"היינריכמאן",ה"תרמסמאן"אתגםכמרנןמוצאיםאבר

זאת,מלנדכדעותיהן.לזרזרמנרגזותותמידמקרםנאותרתמידהנמצאות

כנפיראילרשחרדים-לכנים,פסיםנעלותהןהתרמסמאןשלהמגןכנפי

המופיעותקטנות,אדומותבקודרתעםכחרל-לנן·אדרםהןההיינריכמאן

למורתכליי,פרנץאגב,רציני.לנושאעליזהה~דמהרקזרשרב.ונעלמות

היהשלאודאישלו,החיותנגן·חרסו-טעםמעטלאלעצמושחידשה

 jעזנצררת ) 2קולבאנסהאתמתארהואהנההסתכלות.כישורןנעדר

אתמאןתרמאסמתארפארסטרס",נ"ד"ריותר,הרכהמאוחריםבימים

כנעלתמאן)למשפחתקררנהאישיתידידהאגב,(שחיתה,קולבאבטח

לאנספרהזמרתכילומר,צררךאיןכאופיה).סימפאטית(אמנםעזפני

אך jשמלרת•הסרראהכמהערדעליהישרכן ) Bהאמיתינשמהקדריה

הכחשה.השמיעלאמאןתרמאסרגםמהרהעדפוענחהזהותה

שנתחיתה 1922שנתדווקא jהרכנת"את"אחרכנרכלייאגב,

היחסיםאתניתקושהשנייםלאחרמאן,רתרמאסהיינריךניןהגדולהפיוס

עליונייחדשעודכהשקפותשרנינשלהראשונה,העולםמלחמתנימי

זה,ריבשיעשעכמהעדלנרמזכיריםכמרנןכליישלזכריוהדיבור.את

אנשינקרבואוהדיהםמתנגדיהםאתדמם,כתמציתהאחיםלשנישעלה

פרפולארינושאהספרותמעסקניגזלההגיגהפיוס ;הגרמניתהספרות

זההיהלאכיכאן,להוסיףכדאיהטובהדיוקלמעןררנ"אפשררירת.ומשמח

מטובדינרלאהיינריךמאן.כמשפחתהיחידה"נררגז"ואדפןפניםנשרם

המסכנהירליהאך jהקונסרבטיביותדעותיהנשלירליה,אחותועםרערעד

כןרעלמאן)כמשפחתנדיר(מקרהכתנהלאואפילומפורסמת,חיתהלא

מאןכמשפחתוהדחייההמשיכההפנימיים,היחסיםנריב.התענייןלאאיש

הספרותנמצאהדברשלנסופרוהשערות.לסברותנדלהכלתינושאהם

כרוכיםלעולםירדדרתרמאסשהיינריךהעובדה,מןמתעשרתהגרמנית

ספרותיותיצירותהולידההשנייםניןההיאבקותשהרייותר,ארפחותיח,ד

התחרדת.שלעוקצהניטלהיההיד,אחיםאנשיםלאראם iהרכה
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גרמניה,בצפוןקטנהבעירנולדהקודםהדורשלגרמניהסופריגדול
העובדה,עםבהתחשב . 1875בשנתזההיהלינק.בשםונמל,מסחרעיר

מפתיעמאן,תומאסשלהולדתויוםמאזשנהמאהכמעטחלפושכבר
אםהדברבולטניחרדורלבנטיים.מודרנייםכתביוכלכמהעדהדבר
מןהרחוקיםתקופה,באותהשנולדואחריםסופריםלכתביכתביואתנשווה
שלאחיומכתבימעטלאגםאור.שנותוכמהכמהכברהמודרניהאדם

היהתומאסהבכור,הבןהיההיינרידבינתיים.התיישןהיינרין,תומאס,

ספריםכתבמאןתומאסהיינרין.אחרשניםחמשנולדהואהשני.הבן

-אלהטרופיםבימיםלהאמיןקשהממש-יצירתוושונים.רבים
מאןהיינרידשליצירתוגם(אגב,שנה.ששיםמאשרפחותלאעלמשתרעת
"ביתכגוןיצירותכוללתכתביורשימתשנים).מספראותועלמשתרעת

"הדר ,)ד"פיאורנציה" ,) 6קרגר""טוניו ,)""טריסטאן" ,) 4בודנברוק"

 1 ) 10הגדולה"ןהקךאליציה"פריזריך 1 ) 9בךךנציה""המךןת ,) Bמלכות"

 ,) 13ואחיו""יוסף ,) 12הקסמים""הר ,) 11בלתי-פוליטי"אדםשלעיונים

 ,) 16פאוסטוס"ד"רשל"התהוותו ,) 15פאוסטוס""ד"ר ,) 14בוויימר""לוטה

השונילמרותכולה.הרשימהזוואין ,) 17קרול"פליכסהנוכלשל"וידויו
גדול,במפעליסודנושאיכמהקיימיםמאן,תומאסשלשביצירתווהגיוון
חזרה ;עצמועלחוזראינומאןתומאס :טעותלמנועכדיזה.וענףמקיף
הלוקיםהרבה,סופריםשלמכתביהםלנושמסתברכפימעלה,אינה

המבקר)(ועלהקוראעלמהרהעדנמאסיםספריהםוכתוצאהזובתכונה
אףהואיסודיים,נושאיםבכמהושובשובמטפלאמנםמאןתומאסובצדק.

יצירתוגוףנמצאוכתוצאהומעמיק.מוסיףשונות,בצורותאליהםחוזר
בההקיר :בולטותדוגמאותכמהרקמונהאניעומק.שלנוסףלמימןזוכה

הנובדמויותנפשיתזהותשלהקווים jהקסמים"ו"הר"טריסטאן"בין

הפעולהשיטותשביןהדימיון jאשנבןפרןגוסטבקרגר,טוניובודנברדק,
רחלשביןהנפשקירבת ;בנעוריו)יעקבשל(וגםויוסףקרולפליכסשל

התפקידאתק'הזכירהראויומןוכהנה.כהנהועוד jמלכות""הודוגיבורת
והשאלה jמאןתומאסשליצירותיובמרביתלמוסיקהשנועדהנכבד

שאלההאמן.שלושליחותוזהותועל-ושובשובהחוזרתהמטרידה
ברורמאן.היינרידשלביצירתוגםמרכזיבמקוםעומדתזואחרונה

פעםכלמסוייםנושאולפתחולהעמיקלחדורמאן,תומאסשלזושתכונה
לראותלוהמאפשרתהספרות,לחוקרביותררצויהתכונההיאמחדש,

השקפהנקודתמתוןולדוןיותר,אחידהראייההסופרשליצירתואת
בהמוניהם.מאןתומאסיצירתעלהספרותחוקריעטוואכןיותר.כוללנית

זוהימאן.תומאסשלנעוריםיצירתהואבודנברוק""ביתהרומאן
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סיפוריםמספרופיוסםכתבכברכןלפניהגדולה.הראשונהיצירתוגם
השנים.במרוצתכתיבתואתשייחדוהסגנוןומןהתמטיקהמןבהםשיש

תחתוגדלגדלהספרבודנברוק"."ביתעלמאןתומאסעבדשניםשלוש
הסופרשלרשימותיולפימראש.המתוכנניםלמימדיםמעברהרבהידיו,

פניםבשרםלנובלה.אולילסיפור,היתההראשוניתשהתוכניתמסתבר,
בהוצאתהעמודיםמספרבדיוק(זהועמודים 729בןלרומאןלאואופן

האחים,שניהתכוונושתחילהכאן,לציידמענייןפישר).הוצאתהבכורה,

היהכברימיםבאותםמשפחה"."יומןמעיןיחדלכתובוהיינרין,תומאס
 ;ספרותיפירסרםלעצמולרכושהספיקכברהוא ;ידועהיינריןשלשמו

יחדלהעלותהתוכניתבצילו.היהחוסהעדייןממנו,הצעיראחיותומאס,
בניאתמאןתומאסחקראמנם,מהרה.עדהשתבשהילדות'נות iזכר

להכנתמפורטותלהוראותשנרגעמהשונים.לפרטיםביחסמשפחתו
תומאסחייבזהשבשטחהרי-קולינריותבקודרתכמהועודקרפיונים,

הנדרשת.האינפורמציהאתממנוחסכהשלאלאמו,תודהמאן

זרשנה . 25בןהמחברבהירת , 1900בשנתנסתיימההרומאןכתיבת

נאלץהואאחרות.מבחינותגםמאןתומאסבחייתמורותשנתחיתה
מאןתומאסמכתבימפתיעה.במהירותשרבושוחרר ;לצבאלהתגייס
עליזאורלומר,אפילוניתז .) 18הפרשהעלאדרשופכיםתקופהמאותה
בריאותהיהלשחרורהרשמיהנימוקהמכתבים.כותבלונתכווןשלאלמדי,
להזכיררק(כדאיטען.כןהימנית,ברגלומכאביםסבלמאןתומאסלקריה.

עבודהועבדהשמונים,לגילהגיעתרמאסכיהידועה,העובדהאתכאן
להיינרין).ביחסגםנכוןהדבראותו ;האחרוןליומועדכמעטפוריה

הסמכויותאתששיכנעוהםהחדשהמגוייסשלכאביואםברורכןכללא
משפחתשלידידנכב,דתראובעלשרופאלגמריברוראולם ;הצבאיות

הצבאילרופאמקורבגםהנוחיותלמרבהשהיהמאן,הגברתושלמאן
לעיןהנראיתההתלהבותחוסראוליבנידון.השפעתואתהפעילהאחראי,
הממוניםלהחלטתמשהוהיאאףתרמההירוקהחיילשלהצבאלסדרי
השערהעלסומכתהייתילאאבל-הגרמנילצבאזהנוסףנכסעללוותר
שלמכתביואמרנו,שכברכפימקרם,מכלהאחוזים.מאתבכלזומעיד

הואגיוסואחרקצרזמןכברהמעשה.סיפוראתמספריםמאןתומאס

בתקווהומסייםהצבאי,מבית-החולים ) 19מרטנסקורטלידידוכותב

לשחרורהתקווהכלומר,צבא,במדילראותויזכהלאהידידכיהצנועה
היינריןלאחיובמכתביםואילו ,) 20הראשוניםהימיםלמןאותרפעמה

בירתוהעליזהמאורע ,) 21המיודדהרופאמעשהאתבפירוטתומאסמספר

טסדורפף.בשםמשותףמכרעללהיינריןתומאסשלתלונתוהואבפרשה
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הצבאימהשירותהתחמקתרמאסכימאןלאמאכמכתבלטעוןהעזאשר
תביעהשלאפשרותהיינריןנפנימזכיראפילותרמאספנים.העמדתע"י

עלתרמאסשלזעמונתממשה.לאהנראה,כפיאשר,),אפשררת 22משפטית
משתי 1עליהלהתעכבזרפרשהראויהומדוענאמת.קרמיהוא"העלילה"

ערלהאינוהמאהכתחילתצבאילשירותהתלהבותוחוסרראשית, :סיברת
 ;הראשונההעולםמלחמתנשנותהמאולצתהפטרי.רטיתהתנהגותועםיפה

מאןתרמאסהתחמקותנידהמקשרהחוטהיאיותר,חשוכהשניה,וסיכה

אחדקררל,פליכסמאחזכההנפלאההסצינהלנידהצבאיהשירותמן
לשירותכשירותועלהבוחניםעיניאתמאן,תרמאסשלהאהוביםמיצרריר
מתארםשהואכשדונותאותםמאןנתרמאסנרהיולאממילאצבאי.
היהלאלדעת,זאתקררל,פליכסהלואקררל.פליכסאצלכזאתבחינה

הומס,האלמןישרבכליואתירשהוא ;הפשוטיםהנוכליםדרךעלנרכל
המשחקיםהאמניםשלמסויימת,במידהרגם,והרמאים,הגנניםשלפטרונם
אמנותייםאלאומגושמיםגסיםאינםפליכסשלשבכליומכאן ;נדריבעולם
שלכזרגרנדיוזיתלרמאותכללמסרגלהיהלאמאןתומסודאי,חן.ומלאי
שנר,הבורגניתהיסודיתההגינותמיגנלרתבתחוםאבל, ;קררלפליכס

וכעבוררע.לאלגמריהצבאיהשירותמןהשחרורממינחןיצאהוא
הזמןמןוחלקמרומםרוחבמצב ,כבראותרמוצאיםאנומעטיםחדשים
השמשית.באיטליהאחיו,בחברת

ש"בית , 1901בשנתבאיטליה,מאןתרמאסשלשהייתובזמןזההיה
מיידמסחררתלהצלחהזכהלאברדנבררק""בית .לאוריצאברנדברוק"

כלומר, , 1929בשנתרבביטחה.לאטדרכואתעשההואאן-הופעתועם
לפרסמאןתרמאסזכההררמאן,שנתפרסםאחרשניםושמרנהעשרים

ברדנברוק""ביתמעלותאתבדבריהםהדגישוהפרסדשרפטי-נרכל
אשרהתעלמות ; ) 1924 (לאורבינתייםשיצאהקסמים"מ"הרוהתעלמו
אלמאןתרמאסשלמכתבוזהבעניךמענייןמאן.תרמאסאתהרגיזה
מזכירזהבמכתב ,) 23נובלפרסחלוקתאחרמעטיםחדשיםז'י,דאבזרה
לתרגוםבקשרעליו,שנתקבלוותגרנותהקסמים""הראתמאןתרמאס
כעיקרבפרסזכהכימעיר,הוארכןימים.באותםלהופיעשעמדהצרפתי
שזעתרהמבקריםאחדברדנבררק"."ביתשלו,הנעוריםלררמאןהודרת
בחריפותבשעתוהתבטאאפילוהפרס,מתןבקביעתהמכריעותמןחיתה

לחלוטין,מוטעההשוודיתהאקדמיהשתפישתאלאהקסמים"."הרכנגד
לומקנההיהלאעצמובפניברדנבררק""ביתשהרילהוסיף.מאןממהר
לבחורלאקדמיהשאיפשררהםאשרוהיוקרההפירסרםהעמדה,אתלעולם

תרמאסכהגדרת"משעשעת",היאזר ה;.;·רפראם .) 24הפרסכמקבלבר
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האחריםולאעצמומאןתרמאסשלאהעובדה,יותרערדמשעשעתהרימאן,
כתבביותרהחשובותיצירותיואת :ימיםבאותםמראשלנחשהיכלו

"יוסףהאפוסהםהלוא jנרכלבפרסשזכהלאחרשניםמאןתרמאס
הנכבדיםשהשופטיםמאחרפארסטרס"."ד"רשלומעשה-הרזיםואחיו"
ישממנו,והתעלמומדילנועזהקסמים""הראתאפילוכשעתרמצאר
"ד"רלמיקראיותרעדרמועטההתלהבותמגליםהיושהםלהניח

פארסטרס".

הנעוריםליצירתנפרזמשקלייחוסכנגדטעןעצמומאןתרמאסאםגם
ברדנבררק""ביתהנהיותר,ובשלותיותרמאוחרותיצירותחשבוןעלשלו
זהבספרשיששרםעללחוקר,ולחוקר.לבירגראףזהבמכרהונשארהיה

משןמאןתרמאסאתלהעסיקהיועתידיםאשרמספר,נושאיםשלפיתוח
אולינכב,דתפקידהיהלמרסיקהלמשל.המרסיקה,נושאחייו.ימיכל

מאןשתרמאסהוא,מקרהלאמאן.תרמאסשלוביצירתובחייומכריע,
וכייעו,דידכבמשלחבמרסיקההבחירהשלהאפשרותאתשקלבצעירותו

שניפנולבסוףהציור.לעברתקופת-מהנטההיינריןהבכורשאחיושעה
שימשההמרסיקההרימקצועי,למרסיקאיהיהלאגםאםלכתיבה.האחים

רעדברדנבררק""ביתלמןבלתי-נדלה,השראהמקררמאןלתרמאסלו
לאשגםכשםמאן,מתרמאסחירפהשלאאחר,נושאפארסטרס".ל"ד"ר
בעייתלומר,מוטבשמאארהסופר,בעייתהואמאן,מהיינריןחירפה
מכובדת,בורגניתמשפחהשלזהלצאצאלוהיוהנראה,כפיבכלל.האמן

בחירתו,בשלמועטיםלאנפשייםמאבקיםלינק,העירמןסנטורשלזהבן
האםלעיתיםתמהמאןתרמאסהסופר.שלידובמשלחכורחו,בעלכמעט

אמרפעםלאהאמן.שלכל-כןנחרץהבלתילקיומומטפיזיתהצדקהיש
עיניים.אחיזתעלמבוססתהציבוריתשעמדתורציני,בהומורעצמו,על
האמןשלהפרובלמטיקהמןמשהר l'מהרגביםאזרחיםביןלסופר,לו,מה

הצעיר.ברדנבררקהנרשלבתיאורוברדנבררק",ב"ביתכברמופיעבחברה
תרמאסשלגילו(בערןשש-עשרהבגילמתהענוגברדנבררקהנראמנם
אמנותיתהתפתחותלכלללהגיעמספיקלאוהואאביר),עליובמרתמאן

נוטלתחייו,תוכןשהיאהמרסיקה,החיים.בפניחסינותחסדהנרשלמה.
ביתבמסגרתהצעידהנראתלדאותישאמנםלחיות.הרצוןאתממנו

בכותרתשנאמרכפימשפחה,שלירידתהאתמתארהספדברדנבדרק.
הקשראןמראש.לכליהונדרןזרלמשפחהאחרוןנצרהואוהנרהמשנה.

-מאןתרמאסשלאחרותביצירותומופיעחוזרוהמרותהאמנותשביד
עומדתקרגר""טוניובנובלהפארסטרס". ,",",בררנציה"ב"מררתכמר

משיגהואהנר,כמרשלאלהנו.במהותוקרובטוניובמרכז.האמןבעיית
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טוביו, !מתירבאיזהאולם,מצליח.(סופר)לאמןהופךהואמטרתו,את
המחשבה,חסריהעיניים,לכתוליבמשךהכבדה,התוגהובעלהעינייםשתור

הבינוניים.אתאוהבהואבריקו.דבתןרגליהםהמניעיםוהנעימים,הקלילים
שכתרךהמהוגניםהאזרחיםאתהבורגנים,אתאוהבלמסגרתשמתרץהאמן

משרםאלארעמרצוןלאאכזריים,קצתוהםבעירת,להםשאיןהמסגרת,
רצה,שהואלמההגיעקרגרטרנירמעודנות.כןכלתחושותלהםשאיד
הזרהדםבעלתבתרנו,היאאמרירושתאוליעליו.דואבתנפשראן

עירהצפונית,בעירמקומראתלמצואלונותנתשאינהלמרתק,והגעגועים
תרמאסתההספקללאעיניים.כחוליהםשאנשיההקרה,והמסחרהנמל
בההעשייהלמסגרתשמחוץזהקירםעלהאמן,שלייעודועלוכרתמאן

כלליעלהפדנטיתהקפדתולינק.העירמןהסנטוראביר,בביתהורגל
מסויימתנוקשותעלהשמירההשיטתית,עבודתודרךוהתנהגות,נימוס

שתומאסדברים-חיצוניתלהופעהשנוגעמהבכלבמוסכמותוהאחיזה
בשנתשהתחילהצפריהוהבלתיהארוכהנדודיובדרןגםעליהםשמרמאן

המהוגנתלחברהההשתייכותאוגדןעלפיצוימעיןהםאלההלוא- 1933
להתגברהיהשאי-אפשרוכשדונותנטיותנשלצעיר,בגילעודוהמבוססת

עליהם.
ובשניהםברדנבררק,הברשלדמותושלנוסףפיתוחהואקרגרטוניו

דמויותלזהותלנראלאןצעיר.בגיליוצרםמשלרביםקוריםכמרבןיש
טוניו,כמרהצ,דמןלבבכאבעמדלאמאןתרמאסיוצרן.עםלגמריאלה

חיזרמאןתרמאסהעיניים.כחולתבאינגבררגובגעגועיםבצערמתבונן

לאשהונשא 1903בשנתהכיראותהפרינגסהיים,קטיהאחרבהתלהבות

והזוויגפרינגסהייםאלפרדפרופסורשלבתםחיתהקטיה . 1905בשנת
אןהיהדות,אתעזבלימים ;יהודינולדפרינגסהייםאלפרד ;דוםלבית
בתםפרוטסטנטית,חיתההזוויגאשתו jאחרתדתעצמועלקיבללא
והזוויג ) 25"קלדרדטש"הסאטיריהשבועוןממייסדיאחדדום,ארנסטשל

אינםשבעליהןנשיםעלרומניםומחברתהנשיםלזכויותלוחמתדום,

העדויותכללפיעיניים.שחורתחיתהשקטיהלומרלמותראותן.מבינים
מאו.דמאושריםנישואיםמאןותומאספרינגסהייםקטיהשלהנישואיםהיו

למןרבות,לכןהעדויותבספק.מוטלתאינההזוגבנישביןההרמוניה
שלושבעל-פהשבכתבלדבריםועדעצמומאןתומאסומכתביכתבי

קלאוסכתבהוריושלונישואיהםפגישתםעלמקסיםתיאורלהם.הקרובים
האוטו-בספרומאן.ותומאסקטיהשלהבכורוהבןהשניהילדמאן,

בניכמרביתהוא,(אףמאןקלאוסמספר ,) 26המיפנח""נקודתביוגראפי,

שנייםביד"בריתזוחיתה-מובהק)ספרותיכשרוןבעלהמשפחה,

1~ 



המופלאהמאןמשפחת

מדיבנדההיתהשאוליבמערכהיחדלעמודקיוואשרורגישים,בודדים
תקיניםנישואיםחיילנגדתהאבהחלטת ,) 27עצמו"בפנימהםאחדלכל
אלהעזההמשיכהעללהתגברעל-מנתמוסריתהחלטההבן,בעיניהיא,

הבןעלגםאלאההדרים,עלרקלאלומדיםאבדהבןשלמדבריוהמרדת.
האם,שלהתאוםהאחשםעלקלאוסמאן,תרמאסהיינריןקלארסעלעצמו,

הצליחלאמאןקלאדסהאב.שםעלמאסתר ,הגדולהדודשםעלהיינריד
מאןבמשפחתרווחתשחיתההמרות,אלהתהומיתהמשיכהעללהתגבר

העומדסופרמאן,קלארסהתאבדו).דהיינריןתדמאסשלהאחיות(שתי
הצבאבמסגרתבהםשיילחםגומדעמדשבניגרמניהגדול,אבירבצל

בעירהתאבד 1949למאי 21ב·המרדת.פיתוייכנגדעמדלאהאמריקאי,
אחריתאתשכתבלאחרמעטיםשבדעותהתאבדהואנקבר.גםרשםקאן,

אריקה.ולאחותולאמוהקדישהואהספראת ;המיפנה"ל"נקרדתהדברים
צעירמאן,(ביבי)מיכאלאחותו.אריקהחיתהביותרהקרובהידידתו

לקטיההיההזכרנו,שכברכפימספ.רבמקרםהלוויה,בשעתניגןהאחים,
בנפשה.קשורהחיתהשנפשרמוסיקאי,קלארס,תארם,אחפרינגסהיים

 ,) 28הררלזדנגים""דםמאן,תרמאסשלסיפורנתפרסם 1921בשנתוהנה

הגדולים,מאןתרמאסכתביכלכמעטכמדפישרבהרצאתיצאלאהסיפור
במינכן."פנטזרס"בהרצאתפרטי,ובדפוסמצומצמתבמהדורהאם,כי

עומדתהאחרתלזר.זהמארדהקשוריםובאחות,באחעניינוזהסיפור

אחיה.אתרקאוהבתהיא-אותראוהבתאינהשהיאגברללהינשא
מעשהבמידת-מהאישרת.בקשריוהאחרתהאחנכנסיםהחתונהלפנירעוד

ערבבאותוביקורםשללמדיהגיוניתתוצאההואוהאחותהאחשלזה
הציק·(מתוןורגנושל"זיגפריד"לאופרהוהאזינוחזרשםהאופרהבבית
הרקעאווירתהרידהזכררנדת,התיאוריםכללפיהניבלדנג")."טבעתלדס

כיכאן,להזכירהראוימןפרינגסהיים.מביתמשהדבהםישוהמשפחה
לסופרתבמכתבהסיפור.בגנותהתבטאהפירסדם,אחרקצרזמןמאן,תרמאס

אגב, ,) 20מדיומקוטעשניהמדרגההואשהסיפוראומרהואגרהרדאדלה
אליו,לחזורנוהגהיהמסדיים,כבדשאלהתענייןהתחילמאןתדמאסכאשר

אחאהבתבדשאאלשדבחזרמאוחרתביצירהדאבןאותו.ולגדרןלהעמיק
המשעשעלרדמאןהנדונה ;ובן)אםאהבתגםלכן(ובתוספתואחות

שתדמאסלציידכדאימטעה,רושםמיצירתלהימנעעל-מנת"הנבחר".
פרינגסהיים.קלאדסגיסועםמאדרטוביםביחסיםתמידהיהמאן

מידיקיבלהשקטיהלמדימפוקפקתחתונהמתנתהזכרנוכבראם

"הדרהרדמאןאתזהבמקדםנזכירלאאםערדלשנעשההריבעלה,
ונשיואיהםאהבתםאתמתארזהורמאן . 1909בשנתשנתפרסםמלכות",
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קיבלהלאמעולםשאשהספקכלואידפרינגסהיים,רקטיהמאןתרמאסשל
והאהובההמקסימההאשה :לשכוחלאונאיותר.יפהנישואיןמתנת
אתנושאתואחיו",שב"ירסףרחלהיאהלואמאן,תרמאסבכתביבירתו
פרינגסהיים.קטיהשלפניהתורי

אחרלעקרבנהנהמאןתרמאסכתבישלשהחוקרכן,לפניציינואם
כוזב·"ביתהנעוריםבררמאןלסופרהאופיינייםהנושאיםגיבושתחילת
והמסיבותהאנשיםהפרטים,משפענסערממשהבירגראףהריבורק",

ההררים,דרובחייובמיוחדעצמו,הסופרבחייהקבלותלהםלמצואשאפשר
משפחתהיאברדנבררקשמשפחתספקכלאידהיצירה.מרכזהואשהוא
ושמענייןמשמערתלהןאףשישראריאצירתכמרבן,קלות,ברראריאצירתמאן,

הקודמיםהדורותמאן.היינריןהגדול,האחכתביעםלהשרותןבירתו
ירהאןהסבתא,הרריברדנבררק".ב"ביתמלאלייצוגזוכיםמאןביתשל

רמאדאםקרגרכלברכטכורמןמופיעיםאליזבת,רקטרינהמארטיהיינריך
צפוניתנמלעירבאותהומיוחסתותיקהלמשפחהקרגרהשםאגב,קרגר.
חלקיתפררייקציהברדנבררק,כהנוהואשאףקרגר",ב"טרניושרבמופיע
ברדנבררקירהאןהםקרוייםשברומאןהסב,הררימופיעיםכןהסופר.של

מאןזיגמרנדירהאןוהסבתא,הסבדרשמפ.לביתברדנבררקראנטראנט
בטסי.ואשתוברדנבררקירהאןהקונסולהםהלואמארטי,לביתואליזבת

בר.לטעותשאיןובפירוטבהרחבהמתוארוהדודות,הזרדיםההררים,דור
הואמאן,היינריןירהאןתרמאסהסנטורהואהלואמאן,תרמאסשלאביר

שבכלבירתוהמעניינתהזמרתאוליוהוא ;ברדנבררקתרמאסהסנטור
לגמריבררוהליבקי,הסנטורמןשכשתיירובתמונותכשמסתכליםהספר.

למשל,כ,ךברדנבררק".ב"ביתכזהבפירוטמאןתרמאסתארמיאת
עשוישהיהברדנבררק,תרמאסשלשפמועלפעמיםהרבההסופרהתעכב

צידילשניומשרכיםדקדקמסולסליםשלוהקצרותושנירבה,בקפידה
ומטופח.מטופלהנזכר,הסוגמןמפראושפםמאןלסנטרוהיהואכןהפנים.

ונמצאארפנתיפעםהיהזהכגוןשפםכמרבן,בתצלום.להתבונןרקצריך
 ;והוכחהעדרתלשמשיכולאינועצמוובפניהרבה,אנשיםשלפניהםעל
שפם,היהמאןלתרמאסגםאגב,לתמונה.מצטרפיםהרבהפרטיםאך

שלהאגרסיביותגםבעצםכרגע.שתארנרהרהאגרסיביהסוגמןלאאולם

מספריםברדנבררק"מ"ביתדפיםהרבה-מדרמהחיתההאבשלשפמו
לחפותשבאהחיצוניותלחיצוניותו,הסנטורשלכמעטהחולניתהדאגהעל
נעוריהשםאשרמאן,ירליהלאם,ביחסהמצבהואשרנההפנימי.ההרסעל
המקסימה,האשהברדנבררק,גרדהכמרבןזוהיבררנס.דה·סילבהירליההיה

רבתן•בצלמוממשהמופיעהאב,כמרשלאאולם,והמושכת.המיסתררית
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ירליהשיער.אדומתברדבבררקגרדהמה.תחפושתלובשתמאןירליהמיתר,
גרדהואילופסנתר,עלניגבהמאןירליהשיער.שחררתהיתהמאן

קריארלי.דםקצתזרםמאןירליהשלבעורקיהבכינור.מנגנתברדנבררק
ומרירתשרנה.למוצארמזכלאידאךמסביבתה,דחררגתמופלאההיאגרדה

ואליזבתמאןפריזריוכמירחוהסנטור,שלוהאחיותהאחהןבספרחשובות
האחשבןלומר,ישרטובי.כריסטיאןכשמרתהמופיעיםמאן,היפרליטה

יצרוהואכריסטיאןדווקא.וורדיםמשקפייםדרךובזרדהבזרדהתבונןלא

ברדנבררק""ביתאםלחולי-רוח.מחסהבביתחייואתהמסייםלמדי,עלוב
בצררהזרשקיעהמסמלשכריסטיאןהרימשפחה,שלשקיעתהאתמתאר

יודעהואהמאיים.בגורלנלחםברדנבררקתרמאסהסנטורבירתו.הגלריה
כריסטיאן.כןלא ,) 30העצמיכברדועלשומרהואאךאבודה,שהמערכה

גופנייםפגמיםמליברוברדההקלה,הדרךאתתמידלעצמומחפשהוא
כאשרכריסטיאן,תגובתהיאאופייניתאחריות.כלמעצמולנערכדי

היהימירשכלהוא,ומרכה.מרומהעצמומרגישהוא :לפניומתתומאס

מקרוםהאחשהישגיעצמואתלהשלותמנסהוהיההגרף,פגעיעלמתלונן
היההוא-אנושחולהכריסטיאן,שהוא,שעהבריאשהאחבזאת,פשוט
זר.משרנהנחמהעללוותרעתהצריך

דמותשהיאבררואולםיותר,אוהדלתיאורזכתהבודנברוקטוני
העובריםהאסונותכלטראגית.דמותהואברדנברוקשתרמאסשעהקומית,

בתאשההיאהספרשלסיומועםמאומה.אותהמלמדיםאינםעליה
מאותהשרנהלאהיאאך-מאודעמההרעובאמתשהחייםחמישים,

שלהראשוןבעמודשפגשנוהשמונה,בתמצחיקה,וקצתמפונקתילדה
צעירגברטוניאהבהומאושרת,קצרהתקופהמשךנעוריה,בימיהספר.

השפיעוכןועלברדנברוק,ביתשלהמשפחתילייחוסמתאיםהיהשלא
המשפחהשבחירתחיתה,שבדברהאירוניהאחר.למישהולהינשאעליה
לבטובתהיאטוניאךטוני,שלמבחירתהפחותהרבהמוצלחתהיתה
והיחידההראשונהאהבתהמימיהגירושין.אחרהוריהאתמאשימהולא

מרוטן,אהובהשלמפיוששמעהוהשקפותמשפטיםכמהלטונינשארו
הבלתי-אפשרייםבמקומותבדיבוריהלעיתיםמשלבתהיאאלהומשפטים

אתמעבדתלאהיאהגדולה.מאהבתהלטונישנשארמהכלזהבירתו.
לתמונהאותםומצרפתאותם,מלקטתפשוטהיא ;הנסידנרתואתהרשמים

מתפתחתדמאסמשתנה.דבלתיסטטיתזמרתהיאלכןהומוגנית.בלתי
לקומית.הופכתהיאכןרעלמשתנהאינהטוניהטראגדיה.לקראת

משפחהקרובישדנים,אנשיםערדלזהותניתןהאלההדמויותמלבד
הרדמאןהופעתשלאחרכך,כדיעדלינק.העירשלבולטיםואזרחים
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הדמויותזהרתעלסנסאצירניים"גילויים"מיניכללינקבעירהתפרסמו
"זול".מפתחורמאןשנתבבנך,מאןתרמאסאתהאשימורגםשבספר.
ברדנבררק.משפחתלביןמאןמשפחתביןזהרתעלדיברנוכאןעד

רב-שינויישהבניםבדורואילוהמשפחה.אבדתדורותנאמדו,היו,אלה
אח,דבןרקנולדגרדההיפהולאשתוברדנבררקתדמאסלסנטורמשמערת.

ברדנ-הנדזה,בןמראש.לכלהישנידוןמדרדרת,למשפחהוענוגרךנצר
יצירתבחשיבותמאןתדמאסכשמעטלימים,יוצרו.עלמארדאהובברוק,

ארטדבירגראפייםקדריםבהנוישהנר.אתלטובהזכרעדייןשלו,הנעורים
מאן.תרמאסשלחייודרךאינהברדנבררקהנדשלחייודרךאךיוצרו,של
הואבדדנברדקשהנדלדמוהיהניתןיתר,הפשטתבזאתהיתהלאאם

לאכןרעלהממושמעהאזרחאתלגמריהכריעשבדשהאמןמאןתדמאס
הסיפורגיבורלגביגםנכרנהאגב,קביעה,אותהלחידת.נוחבדנמצא

שבשלושהכאןלהזכירכדאיאשנבך.פזןגרסטבהסופרבדרנציה""המזות
"הספרות :אחיולהיינריךמאןתרמאסנותב 1901שנתלפברוארעשר
למרותה,נתרןלהיותאפשרכיצדלעולם,אביןלאזאת !המזותהיא
שיהיהנידתוהמשובחדבר,שלבסופר !בנאמנותאותהלשנוא ) 31ליבמ

להיפוכו,להגיעכאפשרותהמרותאתלתפוש :זאתהואללמדנוביכולתה
מחשבותאגבכבדרךמאןתומאסמזכירמנתבבאותו ,) 32ווחייםל

למרץבשביעילאח,כותבשרבהואמכןלאחרמחודשופחותהתאבדות.
היינריד ;"שטריות"יעשהלאתרמאס,שהוא,ומציין,אותרומרגיע , 1901
לאתיולדאוגצוידראינולאיטליהנפשובמנוחתבשלווהלנסועיכול

המילהלמשמעותביחסמהססעדייןהצדמןהקוראראםיותר.הצעיר
שלצלאףמשאיראינוהמנתבשלהמשכרהריזה,בהקשר"שטויות"

התגברלימים, .ת· 1להתאבדבזאתמתכווןמאןשתומאסשבקליםקלספק
הדרובכלמופיעהמרותכאמן.לאאך ;כאדםנפרט,המוותמשיכתעל

משולבוהואמאן.תומאסיצירתשלהכותרתגולתפארסטרס",ב"ד"ר
המרותעלהמחשבההשניים.ביןלהפרידשאיןעדהציירהוביכולתבאמנות
מבחינהאלאמטפיזיים,בגעגועיםרקלאמאןבמשפחתמהלניםלהמצאה
אומללהמהןאחתכלמאן,רירליהמאןקולההאחיות,שתי ;ממשפיזית
שניביצירותנמצאקולה,אתבמיוחדשתיהן,אתהתאבדן.שלה,בדרכה
בשנתאף,בחריהחייםמןנפרדהאשרהראשונההיתהקולההאחים.

שלבמזמןמאןתומאסעברכברזמןפרקבאותוותשע.עשריםבגיל , 1910
אדםאשרחולשהמוסרי,פגםבהתאבדותרואהוהואבהתפתחותו,זה

נותבקולהמרתלאחר .לעצמולהרשותרשאיאינוייעודואחרהממלא
שהואביותרהמעטיםהאנשיםאחדארנברג,פארללידידומאןתרמאס

132 



המופלאהמאןמשפחת

"לו :שלישיגרףשלריחוקבלשוןולאהמקורבנוכחבגרףאליהםפונה
סבורזה,במעשהלכולנועוללהמהלעצמה,לדמייןמסוגלתחיתהקולה
למצואוננסההכלעלנדברעוד---זאת.ערשהחיתהשלאאני,
תרמאסמתייחסלימים, ,) 33קל"כךכלשאינוענייןהמסכנה,לקולהזכרת
צווייגסטפןשלהתאבדותואחרסלחנות.פחותבערדלהתאבדותמאן
(צורייגצורייגשלהראשונהאשתוצווייג,לפריזריקהמאןתרמאסכתב

כלחשלאצררייג)(סטפןהוא"האם :השביח)אשתועםיחדהתאבד
התאכזבוואשרגדול,שמרהיהביניהםהאלפים,מאותכלפיאחריותרגש
קצורתבכללגורלהרביםהחבריםכלפי 1מהסתלקותוקשותספקללא

וחסרהנערץלו,משהיהערוךלאיןלהםקשההנדודיםלחםאשרהעולם,
 ,) 34 "?החמריתהדאגה

רגשותקלאוס.בנוהתאבדותהיההזקןלפטריארךביותרקשהמכה
 , 6 ד..-1949בהסה,להרמזמאןתרמאסשיגראותובמכתבמשתקפיםשונים

וגםוהאבלהצערעםיחדבצער.ההשתתפותעללהסהמרזההואבו
קלארסלחובה.קלארסאתדןשהואספקאיןהרימסויימתעצמיתהאשמה

כלפיולאהקרובההמשפחהכלפילא-התחייבויותיועלשמרלא
שלו.הנעוריםיצירתלמןבהשקפותיוארוכהדרךצעדמאןתומאסהחברה.
וכאןברדנבררק.ביתשלוהאחרוןהיחידהבןהואהנרשאמרנו,כפי

תומאסלסנטורשהרימאן.למשפחתברזנברוקמשפחתבידרבשונייש
ילדים.חמישהנולדוברונס,סילבהרהלביתמאן,ירליהולאשתומאן

למסורתבהתאםהמלא,(שמותומאסהיההשניהבכור.היהמאןהיינריך
האחיות,שתינולדוכךאחרהיינריך).יוהאןתומאס :הטובההמשפחתית

שנתייםבןהיהויקטורויקטור.הקטןהאחנולדולבסוףוקולה.יוליה
בתבואה,למסחרהחברהפורקההאבמותלאחרהאב.מתכאשרבלבד

האםמכרהשכך,מכיווןהמשפחה.ראשאחריושהשאירלצוואהבהתאם
מינכן,לעירהקטןוהבןהבנותשתיעםועברההמשפחתיהביתאת

"בבית"עצמהאתהרגישהלאשמעולםמסתבר,יותר.והעליזההדרומית
לאשרכזיבהישלצמיתותהמקוםאתעזבהשבההמהירותלינק.בעיר
כברמינכן,לעירהקטניםילדיהשלושתעםעברהשהאםשעהזו.הנחה
היינריךלעצמם.דרךלחפשהיינריך,במיוחדהגזולים,הבניםשניהחלו
סייםבלינק,בגפונשארתומאסואילו ;עצמוברשותעמדכברמאן

למסעדתיצאכךואחרלאםקצרהלתקופההצטרףהספר,ביתאתאיכשהו
גםאםקבועה,הכנסההיתההגדוליםהאחיםלשניעצמאיים.למגוריםועבר
שררישהואתדירלהתלונןנוהגהיההיינריךהאב.מעזבוןגדולה,לא

מביןיותרהשיטתיהיהספקללאהואהסתדר.תומאסכספית.במבוכה
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משפחתלבידברדנבררקמשפחתשבידהשונילענייןנחזוראןהאחים.שני
החמישה.מתוןארבעההשמטתלענייןדיוק,ביתר :הבניםכדררמאן

להיסטוריהויקטורהקטןהאחשייולאכברוהתנאים,הזמןחשבוןלפי
הגדוליםהאחיםלשניהקטןויקטוריחסיפרשתלינק.שבעירהמשפחתית

שלמכתביואתקראלאהמסכןשריקטררטובעליזה.פרשהבכללהיא
ונרגעחושפניזה.קריאהמחומרנהנההיההואאםרבספקתרמאס.אחיו

זהמכתב . 2.2.1922ברטרם,לארנסטמאןתרמאסשלמכתבוהואללב

מאן.רתרמאסמאןהיינרידביןההתפיי~רתלאחרמועטיםימיםנכתב
השניםמשןהתפתחהאחים·הארהבים-שרנאים-מתחריםשניביןהריב

שלהמסובכתהפרשהכלקשה.אידיארלרגיתלמחלוקתאישיתמהתחרות
אי·להרבהשגרמההראשונה),העולם(מלחמתוהמלחמה,מאןתרמאס

היינרידשביןהמחלרסתמןרבה,במדיההתחילה,-נחתוחוסרהבנה
לאיבהפרצהאבלכןלפניקיימתחיתהשכברמחלוקתמאן,רתרמאס
הנאציהאיוםכאשרמכן,לאחרשניםרקלגמריוחוסלה ;המלחמהבשנות
חרבהתרמאסחשהמלחמהפרוץעםאח.דבמחנההאחיםשניאתאיחד

רכךהלאום.לצוניבמישריןמכוונתשאינהכתיבהמכללהינזרלעצמו

מאןכתרמאסשיטתיעובדלגביהבלתי-גמור.הקסמים"מ"הרנפרדהוא
עובדה,זאת.להדגישישגדול.קרבןאםכיפנים,העמדתלאזוחיתה

מושלמות.בלתיויצירותפרגמנטיםאחריוהותירולאכמעטמאןתרמאס
מיצירהאותרומרחיבברומעמיקברדשמסריים,לנושאחוזרהיהגםהוא

סיפורישלהשלייtז.יהכרךבידאמנםהמלא.למיצויהשהגיעעדליצירה,

"להתאוורר"כדיעבודתו,אתהפסיקוהאחרוןהרביעיהכרךלביןיוסף

שלועזרתולפיבוויימר"."לוטהאתובקלותבשטףוכתבהנושא,מןקצת
עובדהואהיהכללבדרךוהלוא ;העט"מןלו"זרםממשהזההררמאן

דרשהכנראהואחיו""יוסףהעצומההטטרלוגיהשלהענקיםעבודתאיטי.
פעם·ר 'llאהזקנההאשהשלהמקסיםהתיאורולאחרקלה.הפסקהאיזו

מאןתומאסחזרשוב-הגרמנייםהסרפדיםנסיושלאהבתואתעוררה
מאןתומאסכתבפעםעלילותיו.סיפוראתוסייםשלול"יוסף"בנאמנות

לסיפורחזרימיוובערובקררל"."פליכסהואהלואאותו,סייםולאסיפור
לרומאןהפתיחהכבפרקברוהשתמששנים,עשרותשלהפסקהאחרזה,
היחידהחשובהפרגמנטוזהרנסתיימה,לאהרומאןכתיבתשם.אותובעל

להבהירעל-מנתאלאנאמרלאזאתכלמאן.תרמאסשלהזירעהביצירתו
הקסמים"."הרעלהעבודהמןלהתנזרמאןתרמאסעלהיהקשהכמהעד

העמדהנקיטתבכללהאםכדאי,זהקרבןהיההאםהיא,אחרתשאלה
מאןתומאסאמראכןהמלחמהפורץעםנכרנה.חיתהמאןתרמאסשל
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לחלוטיןהזדהההוא ;חגיגית"עם"מלחמתעלדיברהואמוזרים.דברים
שרבמאךרתרמאסאחרת,מלחמהובאהכשבתרגשהלימים,מולדתו.עם

מפעלמכתיבתו,התנזרלאשוב-מולדתוכמרצדנאותרבהעמדלא
מכתיבהשהתנזרותהאמיןלאשרבאךמאר,דברורהעמדהנקטהוא ;חייו

עלהעבודהואת"יוסף"השלמתאתראההוא ;הדברהואבהפרך ;מרעילה
בשנתאולםבגרמניה.האימיםמשטרלהפלתכתרומתופאוסטוס" ,","
בעיתוןמאמרפיוסםהוא 1914בנובמבראחרת.חשבכאמור, , 1914

מסהפיוסםכךאחרבמלחמה"."מחשבותהכותרתתחתרובדשאו""בריא
"פריזריו-ברורדיומאעניינילבידבינהשהקשרכביכול,היסטורית

הערכהישאבלפריזריך,שלאידיאליזציהכאךאיךהגדולה".והקואליציה

היהפריזריוהעולם".כלכבגד"פרוסיהשלוהערצהלהישגיו,גדולה
ביןלקוראהחדשה.גרמניהשלעיצובהלמעןדרוששהיהקרבך"קרבך",
עלחביבהפריזריך,שלהגדולהיריבתוטרזיה,שמריהמסתבר,השורות

הקרבןכנראה,זהו,להגן.יצאהואעליופריזרי,ךמאשריותרהכותב

להשקפותיו.מסוייםובניגודהעםבשירותכתיבה-מאךמתומאסשנדרש

שכביכולמסהכתבהואאףמאך.היינריושלפירסוםהיההבאהפירסום

פרסוםולאחרזולה.אמילעלמסהכתבהוא ;מעודכנתבפרשהעסקהלא
תרמאסרבות.שביםמשךהשני,עםהאחדלדברהאחיםשביהפסיקוזה

אך ;פוליטי"בלתיאדםשלב"עיוניםאחיואתוהתקיףהוסיףערדמאן

כאמור,בא,הפיוסהספר.פירסרםלפנישניםלתוקפונכנסכברהברוגז
הסיבה ;מאךהיינריושלקשהמחלה-החיצוניתהעילה ; 1922בשנת

הניגודים.כללמרותזה,אתזהוהערכתםהאחיםשניאהבת-האמיתית

אתמצארהאחיםשניכאשרהנאצים,עלייתעםנתחסלוהמחלוקתשרידי
בתקרפ·הדבריםמשתניםכיצדלראות,מענייךאח.דבמחנהלבסוף,עצמם,

המלחמה,ובימיהראשונה,העולםמלחמתשטרםבימיםההפכפכה.תנו
מאשריותרנכוןבאורהדבריםאתראהאשרהיינרי,ךספקללאזההיה

לועזרוהמוסריתועמדתותרמאסשלהאירוניתעליונותואךתרמאס.
למדישהסתבךלאחרהעוול.לבידהצדקביןהבכרנההעמדהאתלמצוא
והבנהשקולהלמחשבההגיעארבעים,בךנהירתוההיסטוריהבנבכי

יצירתוואילוחיוניותם.בכלנירםאףעומדיםומחשבתויצירתווגרףרבה
התיישנההשנים,במשךהרבהנשתנולאשהשקפותיומאך,היינריושל

ארכוס""פרופסורכגרןביצירתו,פניניםכמהזהמכלללהוציאיש ;בחלקה
הרביעי'.'"הגריוכמרבן

במכתבויקטור.האחים,לצעירחוזריםאבר-1922בהגדולהפיוסעם
שלהנעלהבמרבן(הרי"אחי :מאךתרמאסכותבבוסרםלארנססהנזכר
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חראריבכלאתראשרטוב,בחרוחראהשני ;אחדאחרקליישהמילה
רמהנאמרמה ,) 35 "_--ימיםמספרלפניקשהחלהאפשרי)בלתי

הגדולים.שנישלמחשבותיהםאתידעלאהטוב"ש"הבחררטובנדבר,
בחיים)אזהיולאכברהאחיות(שתיהשלושהמןהיחידויקטרו,זההיה
כנראההארץשלהחדשיםהאדוניםגם . 1933לאחרבגרמניהנשאראשר
האחים,ביןהקשרחודשגרמניהמפלתלאחריתירה.חשיבותלדייחסולא
לפניהקטןויקטורהספיקהתימהון,למרבהלהיפגש.הספיקוערדרחם
היינריןלפנימעטיםחודשיםלעולמו,ואשדןהלןהאחים(צעירמרתו

מאןלביתזהמקופחנצרמוחלטת.הפתעההגדוליםאתלהפתיעהבכור)
"חמישהההולמתהכותרתבעלזכרונות,ספרזההיה !ספרהראאףפיוסם
תרמאסשלהדיפלומטייםהמכתבים ,) 36מאז"משפחתשלתמרנההיינו,
שעשועהםהקטן,האחשלצפריהבלתימפעלועלמגיבהואבהםמאן,

אתהגדוליםלאחיםשלחהטובשויקטורמסתברומירקם-אמנות.לקורא
במכתבהכנה.שלבשלביםהיהעודהספדכאשרהראשונים,הפרקים
לדשטובבעדינות,לאחיורומזהואמאןתומאסשלהראשוןהתגובה
לשניולהניחעצמו,ויקטרושלשלד,בתרלדרתירהבאיםבפרקיםלהתרכז
התערב,שתומאסאלאבזאת,דילאיבין.והמניד ,) 37 •••הגדוליםהאחים
ביקשהנראה,כפילספר.הכותרתבמתןבהחלטיות,גםאןבעדינותאמנם

ואחיד","יוסףמשקלעלואחיד","תרמאסלספרלקוראתחילהויקטרו
בידיחיתהשטעותונטרחסמרןהואכאילוהדבראתמקבלתרמאסכמרבן.

הכחשה,לתרמאס,לו,לשלוחלויקטררמייעץזר,ידיעהשהביאהעיתוןכתב
גםרכןהעיתון,ערוכיעםהטעות""תיקוןאתלסדרעצמועלומקבל

בה,להשתמשרצהויקטרולאכמרבן,(אשר,זהמעיןשכותרתלריקטרר,

לא ,) 38להיינריןטעםוחסרכבדעלבוןהיאהיא)העיתונאיםטעותואן

תמרנההיינו,"חמישההכותרתעלהחליטכברשריקטרדלאחדבזאת,די
בסדרהיאמאןמשפחתשלהתמרנהכיתרמאס,לוכותבמאן"משפחתשל

זאת !נרימןאלפדדאתמדייותרמזכיריםהיינו""חמישהאןגמור,
פיוסםומשפחתו,מאןתרמאסשלקורבידידאגב,בזימן,אלפרדכילדעת,
הסטודנטיםהתקוממותרקעעל ,) 39ששה"היו"הםבשםורמאן 1944בשנת

ייתכןהכותרת.נשארהזאת,בכלמינכן.בעירההיטלריסטיהמשטרבגד
שלספררשללזרדרמהאינהשלוהכותרתכיהחליט,הטוביז~ריקטרר
מספקתבמידהעצותלקבלכברזכהכיהיה,שסבורייתכן ;בזימןאלפרד

להכניסהספיקלאהפתאומיתפטירתושבגללוייתכן ;הגדוליםהאחיםמן
למיודעומכתבמאןתומאסכתבערדהריאלה,בכלדילאבנוסח.שינויים
ספרהואויקטורשלשספררבאב,ירלירסהוותיקהספרותמבקרמשכבר,
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 ,>) oברשכתובמהכלעלמדייותרלסמוךכדאילאאךמאו,דחביב

לנר,מסתברהריקרמי,מימונעדרשאינוזה,אינטרמצולאחר
סבירענייןהואברדנברוקמשפחתשלהבניםמדורהקטןהאחשהשמטת
לשתישנרגעמההליבקית.להיסטוריהשייולאבאמתהואבהחלט.
מופיעותהןאולםבודנבררק",ב"ביתמופיעותלאאמנםהןהריהאחיות,

בעלהואמאן,שלרוחניתבהיסטוריהאשר,פארסטוס",ב"ד"רומופיעות
נגיעערדהביכורים.שבררמאןהמשפחתיתההיסטוריהמןיותרמשקל
מאלףפרקזהרואףפארסטרס",ב"ד"רהשתיםתוארובהולצורה,לדרך

בולטת :מענייןפרטהלבלתשומתכאןנשארבינתייםאבללכשעצמו.
היינריךהגדול,האחהיעדרותהיאהלואאחת,רציניתהיעדרותניותר
לאזןיכוליםגםאנחנורנות.שניםמשךתומאסשלומתחרוירינומאן,
הוריוביתואתהוריואתתארמאןהיינרידהשני.הצדמןהחשבוןאת

רתרמאסמאןהיינרידשכתבישככלמעניין,וכרת.ובנובלותבסיפורים
שאפשרעדהשניים,קורניםההרריםאתבראייתםהרימזה,זהשוניםמאן

ברומאןלמשל,מופיעים,והאבהאםהשונות.ביצירותהדמויותאתלזהות

קירבהלמצואיקשהלא ,) 41האזרחים"תקופתאר"ירג'נימאןהיינרידשל
נ"יוגני"והנהנרדנברוק".שנ"ניתהמרכזיותהדמויותלביןביניהם
רביםבסיפוריםהבכור.הבןהואהלואאח,דבנןואשתוהקונסולנתברכו
אתשבתהאשרקולה,האומללההאחותמופיעהמאןהיינריךשלובמחזה

באיבודנסתיימואשרהאבודים,חייה .) 42הבכוראחיהשלדמיונוואתליבו
ניןישהאמת,למעןשרנות.ראייהמנקודותושרב,שרבמתואריםלדעת,

כברבאלהואףקולה,שלהאכזרימרתהלפניערדשנכתבוהללוהיצירות
מאןשהיינרידציינו,כבראלה.חייםשלהטראגיהמימןאתהיינרידדמגיש
שעהבחברה.וקיומוהאמןבבעייתלעסוקהידברשניהםמאןותומאס
אשנבך,פרןגוסטבקרגר,טוניונודנברוק,(הנוהאמןמאןתרמאסשאצל

אצלהריעצמו,היוצרשלמסרייםאספקטמגלםוערד)לברקיךאדריאן
נדמותהאמןקירםשלהבעייתיותמתגלמתרנותביצירותמאןהיינריך
בשרשינרחבלעיסוקמאןהיינרידהגיעומכאן-השחקניתהאחות
זהווהמשחק.החשקןשלמציאותיתזאתרעם·מתעתעתהחלומי~!'המהות
ליצירותהכוונהשבהם.הפחותאינווגתההרבה,סופריםשהעסיקנושא
הסיפוררכן ) 14"'זzחקנית"המחזה ,) 43"העיירה"כגוןמאןהיינרידשל
ארנמרכזהנושאעומדבהןרבותיצירותעודרכןהזהה,הכותרתנעל

העלילה.בשולי

עלהיינריומסיפוריבכמהשאמנםכאן,להוסיףישהדיוקלמען
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בארחהלאלבטחאך-ירחוצעיראחזמרתברפרוףמופיעהבערריו

האחרת.ארההרריםנמרבהירות

לרהמאפשרתהיאזותכונהאירוני.מסתייג,סופרהואמאןתומאס

לאחרושניםהקסומה,בודנבררקכגרדהתחילההנערצתהאםאתלתאר
הסנטר-שלהכנרתשתיפאוסטוס".שב"ד"רהעלובהרודהכסנטוריתמכן,

תארמאןתומאסוקולה.יוליהמאן,שלאחיותיוהןוקלאריסה,אינםריח,
אכזרי.תאררוהיינריך.אחיומאשראהבהפחותבהרבהקולההאחרתאת

החיים.שטחיבכלגמורכישלוןומסכנה,פאתטיתהיאשלרקלאריסה
מתארהיינריךוגדולה.רומאנטיותשלמימדלההיקנההיינריךואילו
מוצלחת.בלתיכבדיחהנמעטחייהאתמתארתומאס ;כטראגדיהחייהאת
אלמנותהבשנותבאם.שחלהשינויודאיהואביותרהמדהיםהשינויאבל

רודהלסנטוריתבודנברוקמגרדההפכהתינוק,בבןמטופלתהארוכות,
חולףשהזמןהפגמיםאתלהסתירהצלחהכלללאהמנסההמגוחכת,

הפךבודנבררק,גרדהאתעטהאשרהמיסתוריןמעטהבחיצוניותה.

המזדקנת.הסנטוראלמנתאצלמסנןלמנייריזם
ב"ד"רורדהשהסנטוריתמאןתומאסמכחישאחיוויקטורבפני

תמרנהזוהי-נתבאחרבמקרםואילו ,) 45האםדמותהיאהיאפאוסטרס"
אמי.שלקרה

הגיעהאשרקריאולי,ממוצאבראזיל,ילידתברונם,סילבהזהיוליה

מתהמאן,היינריךיוהאןתומאסלסנטורלרוקסמההצפוניתהנמללעיר
כך",כלעצובהייתילא"מימיפאוסטוס"."ד"רשנכתבלפניוכרתשנים

עודעצובהחיתההנראה,נפיהאם,שלזקנתהאךמאן.תומאסאזאמר
המרות.מןיותר

שיעורבעליכסופריםעלינומקובליםמאןהיינריךואחיומאןתרמאס
מקובליםגםהםהגרמנית.הספרותפניבעיצובחלקםרבאשרקרמה,

היושרהמצפון,בשםכדובריםהנאצי,המשטרנגדאמיציםכלוחמיםעלינו
הפרימיטיביים.היצריםלכלרסןושליחתעריצותדינרי,שלבזמןוהחוברת
"חסידיעלכנמניםטובים",כ"גרמניםהאחיםשניעלינומקובליםממילא
קומתםבשיעורלזלזללנווחלילהבעיקרה,נכרנהזרגישההעולם'.'אומות

הואמוזרזאת,עםהקרובים-רחוקים.האחיםשנישלרהמרסריהאמנותי

שעבורוהסברנההפתלתלההארוכה,הדרךמןעיןלהעליםאגרשנוהגים
וברצוניהנאור.ההומאניזםאלשהגיעועדכךכלהשוניםהאחיםשני

הראשונותבשניםהאחיםשניבנתבישהופיעהמס.ויימתגטיהלהאירכאן
היינריך,אצליותרבמודגשהמופיעהנטיח ;בהחייםשאברזרלמאה

נעימהבלתיהיאלנראשרגטיה ;תומאסאצלפחותהרבהובמודגש
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האפשרככלחזקהעינייםשתיאתעוצמיםכרגילאנוכןועלבמיוחד
המוקדמתבתקופה :בגלדיהדבריםבאייאמרולראותה.בהחלטומסרבים

שניהגדולים.האחיםשניבכתביאנטישמיתנימהמופיעהיצירתםשל
דבריהםאתקראלאמייותר.מאוחרותבשניםלחלוטיןבהםחזרוהאחים
סמללמעיןשהפכוהיהודים,רדיפותוכנגדהנאציהמשטרכנגדהבוטים

אחתמאן,לתומאסואחיל""יוסףאתקראלאומיזה.עריצותמשטרשל
מאן,תרמאסשלהמיוחדההומורהסופר.שלבירתוהמקסימותהיצירות

ביזתו,הרחבבהקשרםהדבריםאתלראותהכושרוהיריעה,הנשימהרוחב
היצירה.שלהיסודמתכונותהםהאפיוהריחוקהפסיכולוגיתהחדירה
ישאךלשלטון,הנאציםעלובטרם"יוסף"עללעבודהחלמאןתומאס
אפרסלכתובבוצרנוהסופראתחיזקוהפוליטייםשהמאורעותלהניח,
אתהמדגישהיצירהולכתובדווקא,היהודיהעםשלהעברלנבכיהחודר
זבןהטטרלזגיהכרכיארבעתהופעתתאריכיהאדם.שלועוכרכברדד

הראשון,החלק :עצמובפניסיפרומהרריםההוצאהביתשלמיקומו

הצעיר","יוסףהשני,החלק . 1933בשנתבברליןהופיעיעקב","סיפורי
במצרים","יוסףהשלישי,החלק . 1934בשנתבברלין,לאוריצאעדיין

יצאהמשביר","יוסףהאחרון,החלקואילו . 1936ב"בווינההתפרסם
נושאתוהחינניתהנאוהרחלכיהזכרנו,וכברבשטוקהולם. 1943ב"לאור
יהודיממוצאלאבבתפרינגסהיים,לביתמאןקטיהשלפניהתוריאת
האפוסשלשבסיומוכאן,להזכירוכדאיכדאיזאתעםיחדברצויה.ואם

אלאאינהשהיהדותהשקפתו.אתמוחלטבכיורומאןתרמאסמביע
לכניר.יעקבשבברכתישובשררתעלבהרחבהומתעכבהנצרות,מבשרת

כפי-מהםלהתעלםטעםכלואיןלבן,גביעלבשחררכתרניםהדברים
אצלנו.שנהוג

דוגמאותעלאםכיאלו,מעידדקויותעללהתעכבוצרביאיןאן
נקודה(המוקדמים)מאןתרמאסבכתביכאמור,ממש.שלאנטישמיותשל
מדגישהאני(המוקדמים).מאןהיינרידבכתבימאשרפחותבולטתזר

בכתביהם :האחיםשנישלהמוקדמיםבכתביםהואשהמדוברשרב,
מאןתומאסשלבסיפוראנטישמית.לבטיהזכרכלאיןיותרהמאוחרים

שטיין,פרןהבררניתאחת,גברתמופיעה ,) 46לאושר""הרצון , 1896משנת
אלאבלב,דזרולאסרת-טעם.אפורהבשמלהומכרעותקטבהיהודיהשהיא

מיוחדתנטיחלהםישבכללהיהלומיםגדולים.יהלומיםמתבצנציםשבאזביה
משניים)בתפקידים(כרגילהמופיעותהיהודיותשלבאזניהןלהתבצנץ
משפחתמתראותברדנבררק"ב"ביתתקופה.באותההאחיםשניבסיפורי

ובסיומובעיר,הבכורהעלבודנברוקבמשפחתמתחרהשהיאהגנסטרם,
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קארייריסטהואהגנסטרםהיינריןהניצחון.אתלנחולעתידההספר,של
הואהפאטריצי.בודנברוקלביתגמורבניגודהעומדמהר,שהתעשר
ועבותותשחורותשערותיהאשרמפרנקפורט,גברתאיזועםהתחתן

זמלינגר".היהשמהאגב//ודרך ;בעירביותרהגדוליםהיהלומיםרלאזניה
קוראתשהיאפיעלאףשרה,הגברתשלוזzשמהטוענת,גםבודנברוקטוני

לאררה.לעצמה
"בארץמאן,היינרידשלברומןעדינים.רמזיםאלאאינםאלהאן
הגדוליםהבנקאיםעלברורההתקפהיש , 1900בשנתשהופיע ,) 47הזלילה"

כולןהדמויותשכללהדגיש,הראוימןאמנםתקופה.אותהשלהיהודיים
 ;שליליותהןיהודיות,אינןאםוביןיהודיותהןאםביןבספר,המופיעות
פרוייקציהשהואלןפף,הסופראחת,משנהדמותרקהיאזהמכללהיוצאת
הרדיפהאתבחריפותמאןהיינריןמתקיףברומאןמאן.היינרידשלעצמית

הגדולים.הכספיםאנשיחוגהואהמתוארהחוגועמדה.השפעהרכוש,אחר

המין.ובחייהחברתייםבחייםהגדול,ההוןבעסקי jבכלשולטתהשחיתות
הםכלל.זאתלתפושמבליהניצול,ועלהמידמהעלחייםההוןאנשי

השחיתות.מהותאתלתפושמסוגליםשאינםעדכזאת,במידהמושחתים
יהודי.שהואלונזרלמותרטרקהיימר.ל.ג/יימסניצבההוןאיליבראש
(המנגינהלו.שיירהלאונזיההוןשלוחלקהגרמניתבחברהשולטהוא

בעולםהשולטים//הציונים"גםועכשיו/'היהודים"עלחדשההעתיקה
(לטרקהיימר)לוכנועההעיתונותצפרי.)בלתימכיורןלעיתיםנשמעת
עלשולטותנשיהםהבורסה,עלשולטיםשהבעליםשעהרצונו.אתרערשה
מחלקותהןהרוח.בעולםיצליחרמימיוקובעותוהאמנות,הספרותעולם
תמידלאזוחלוקהשלהן.האהוביםביןביותרהשמניםההצלחהנתחיאת

בקנאתןהכפפהאתלזוזוהזורקותנשיםישחיכוכים,ללאמסתדרת
ליהפךהואביותרשהכדאימובןממילאהפנאי.לשערתמאהביהןלתהילת
שהרי-טרקהיימר,ל.ג/יימסשלאשתוטרקהיימר,אדלהשללמאהבה
למאהביםלגמוליכולהשהיאומההאשה,חשיבותכןהבעלכחשיבות

כבעלה,שאדלה,לומרלמותרלעשרת.מסוגלתאשהכלדווקאלאושלה
פנילהעמידאדלהמנסהשבספרומגוחכתעלובהבסצינהיהודיה.היא

מביןהנשמטצומזייאנדריאסשלבאהבתוולזכותלחזורכדיברצויה
התמימה.התרמיתלמשמעהיסטריבצחוקפורץהאחרוןרזהן-ידיה

לעשרתהצליחהספר,שלהאישיםוחדלהדוחה//הגיבור//צרמזיי,אנדריאס

העצמיתכשגאוותואדלה.שללחסדיההודותקצרהספרותיתקאריירה
דווקאאדלהעםבמקוםלמיטההולןוהואהתועלתנישכלועלמשתלטת

מורדהואטרקהיימר,ל.ג'יימסשלאהובתןהשדופה.מצקהביינאיימהעם
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אתלאשהלשאתאותרמחייביםוער,דזאתהמדומה.מגדולתומהרהחיש
לצאתכדיהזרג.בנילשניבטוחגיהינוםיהיהזה ;הורלגאריתביינאיימה

צומזייאנדריאסהנוצרישהזרגפהנציידמאן,היינרידכלפיחרבהידי

רטרקהיימראדלהמאשרמבחילפחותלאזרגהםמצקהרביינאיימה
הפררלטריםגםמושחתים.היהודייםהכסףאילירקלארכןהיהודיים.
ולאואביה).ביינאיימה(לראיהכמרתם.גרועיםהמפלגהוחבריהמופיעים

חן•ורמאןזהאידמושחתת.הדםאצולתגםמושחתת,הכסףאצולתרק

הגרמניתהחברהביקורתכאןישמופגנת.אנטישמיתנימהעםצדדי

היהודיםשלהתפישהמןלהתעלםנכרןזהיהאשלאאלאבכללותה.
ברומאן.המרבעתהגרמני,הלאומיההוןעלכחולשים

אותנולהרגיזהעלולהאחת,ישנהשבספרהקאריקטרררתבגלריית
הרצל,שלנעימהבלתיקאריקטררה :הוגנתאינהבוודאיושהיאבמיוח,ד
הסיפורבסירםהופךיפה-הזקןהדוקטורהציונים.עלארסילגלוגהמלווה

אתשאיבדהעלאומללהאדלהשהריטוקהיימו,אדלהשללמאהבה
השימושכן, ...ציוןאבליאתלנחםהואהציונותרצוהקודםמאהבה

בחוגיםודווקא , 1900בשנתכבררווחהיהגנאיכמילת"ציונים"במילה
 ...צפוייםבלתי

 ,) 48פרנסנהתיארדרוהיהמאןתרמאסעלבירתוהאהוביםהסופריםאחד

קרובשהיהלפרנטנה, ) 49בויסט""אפיהררמאןאתהזכיררבותפעמים

 :הנזכרהררמאןמןהזקןבריסטדבריאתציטטופעמיםללבו.במיוחד
והעובדתיתהרוחניתהאמנותית,ההיסטוריהגםאכן,נרחב".שדה"זהו

כגרמניםודונםומרה,קשהבתקופהחיוהםנרחב.'זtדההיאמאןבנישל
אמנםלהם.קלההיתהלאמולדתםעםנמנעבלתיקונפליקטלידישהגיעו
בנוונןגרמניםהםועמיתיוואחיוהואכיפעם,לאאמרמאןתומאס
שאינםמדםהעקרביםגרמניהשליטיולאהמילה,שלוהאמיתיהעמוק
ישברמאןמשפחתבניאךהגרמנית.המסורתאללהתייחסכללרשאים
פרצההמלחמהסיוםלאחרואפילו ;בגרמניהישבווהנאציםבגולה

אתלשכוחאיןגםאמנםמאן.תומאסשלשמוסביבמכוערתמחלוקת
בטרםהישישהסופריםנסיובהםשזכההספרותייםוהפרסיםהרבהכבוד

מאןלתומאסלוכאבכילהזכיר,הראוימןארצו.בניהגרמניםמידימותו
האח·בשנותיומהיינרידלחלוטיןכמעטהתעלמההמערביתשגרמניהעל

נפטראךגרמניה,למזרחמארה"בלעקורהיינרידעמדכידוע, :רובות
התכנית.התגשמהבטרם

ניתךהספרפאוסטוס"."ד"רהואמאןתרמאסשלביותרהכאובספרו
יכולראינובייעודוהנאבקהאמןשלספרוזהוומות.בכמהלהתפרש
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אבדנה.אתלמנועיכולראינוגרמנהיאתהאוהבהגרמנישלספורדוהרלו.
מגרוש.בזשלמפירכזראהבהלהצהרתזכרעמיםמעט
 1971סתר,

הערות

1. Franz Blei: Das grosse Bestiarium der modernen Literatur, Ro· 
wohlt Verlag, 1922. 

2. Annette Kolb. 

ההיט·השלטוןבשנותמגרמניההגדה·צדפתי'גרמניממוצאגרמניהסופדת
לדיסטי.

קולבאנטהשלפניהתוריאתהנושאתפארסטרס""ד"רבדרמאןהזמרת
 . Jeannette Scheurl :בשםמופיעה

. 1901 , 4. Buddenbrooks: Verfall einer Familie, Berlin, S. Fischer 
. 1903 , 5. Tristan. Berlin, S. Fischer 

. 1903 , 6. Tonio Kroger. Berlin, S. Fischer 
. 1906 , 7. Fiorenza. Berlin, S. Fischer 

. 1909 , 8. Konigliche Hoheit. Berlin, S. Fischer 
. 1912 , 9. Der Tod in Venedig. Mtinchen, Hyperionverlag 

. 1915 , 10. Friedrich und die grosse Koalition. Berlin, S. Fischer 
. 1918 , 11. Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin, S. Fischer 

. 1924 , 12. Der Zauberbcrg. Berlin, S. Fischer 
. 13. Joseph und seine Brtider : a) Die Geschichten J aakobs. Berlin, S 
-Fischer, 1933. b) Der junge Joseph. Berlin, S. Fischer, 1934. c) Jo 
• seph in A.gypten, Wien, Bermann-Fischer, 1936, d) Joseph, der Er 

. 1943 , nahrer, Stockholm, Bermann Fischer 
. 1939 , 14. Lotte in Weimar. Stockholm, Bermann-Fischer 

• 15. Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Lever 
, ktihn, erzahlt von einem Freunde. Stockholm, Bermann-Fischer 

. 1943 
• J 6. Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans. Ams 

. 1949 , terdam, Bermann-Fischer, Querido-Ver!ag 
17. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster 

. 1954 , Teil. Frankfurt a.M" S. Fischer 

 18 .בתרע"ישנערךכרכים,בשלושהמאןתומסמכתבישלמערלהמבחרקיים
המוזריםנישואיהמאן,אדיקהתולדותאדיקה.ביותר,והאהובההבכורה

קלארסאחיהלבידשבינהוההבנההדוחקרבתארזן,ה.ו.המשודדעם

בתולדותמרתקתפרשההםאףאביהשלהספרותילמפעלוומסירותה

עתרנאיתגםחיתהמאןאדיקה :יררת :iבחרסולמנועכדי .מאןמשפחת

3. 
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ללאהיאמאזתדמאסמכתבישלהמדעיתעריכתהעצמה.בזכותוסופרת

דופי.
Thomas Mann. Briefe. 

a) 1889-1936. 

b) 1937-1947. 

c) 1948-1955. 

hg. von Erika Mann. Frankfurt a.M" S. Fischer, 1961, 1963. 

19. Kurt Martens, 1870-1945. 

כרכיםבשלושהלהוצאההכוונה ,מאןתומסמכתבימוזכריםבומקרםבכל

למקרהמקרהבכלמציינתאנילמעלה.הזנותיהאשר ,מאןאריקהבעריכת

הנמען.שםואתהנזכר,המכתבשלהתאריךאת

 .•גיום 11.1900מרטנס,קורטאל

20. 

 • zs: • 11.1900 ,מאזהיינרידאל

 • 29.12.1900מאן,היינרידאל

 • 20.1.1930ג•י,דאבזרהאל

Das Amiisanteste ist -- dass ich den Preis ausschliesslich oder " 
" doch ganz vorwiegend fiir meinen Jugendroman "Buddenbrooks 

erhalten habe. Das ist wenigstens die Auffassung der Akademie, die 
aber ganz offenber im lrrtum ist. "Buddenbrooks" allein hatten mir 
niemals die Geltung verschafft, welche der Akademie ermoglicht 

". und sie bestimmt hatte, mir den Preis zu verleihen 

21. 

22. 

23. 

24. 

. Kladderadatch 25 . , 1848בשנתבברליןנוסד 

. 1949 , 26. Der Wendepunkt, ein Lebensbericht 

27. Ihre Ehe war also nicht die Begegung zweier polarer Elemente; eher 
handelte es sich wohl um die Vereinigung von zwi Wesen, die sich 
miteinander verwandt wussten - um ein Biindniss zwischen zwei 
Einsamen und Empfindlichen, die gemeinsam einen Kampf zu bes
tehen hofften, dem jeder fiir sich villeicht nicht gewachsen ware. 
(S. 17). 

28. Walsungenblut. 

29. An Adele Gerhard, 9.7.21. 
"Walsungenblut" ist zweiten Ranges, ich meine selbst innerhalb 
meiner Produktion, - zu anekdotisch. 

 .30באב.יוליוסלמבקר 31.8.1910ב"מאןתומסשכתבמכתבזהבהקשרמעניין
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בובדבברוקתומסחייאתלראייתוומסכיםהנבתועלבאבליוליוסמודהמאן

מודרניים".גבורהכ"חיי
odernea וDass Thomas Bulidenbrooks Leben, wie Sie andeuten, ein n 

. Heldenleben ist, hatte bisher nur ein Kritiker begriffen 

 31 .במקורהאותיותפיזור

 32 .כב"ל.

. 3.9.1910 , 33 An Pal1l Ehrenberg 
Hatte Carla sich vorzustellen vcrmocht, was sie uns allen mit ihrer 

-That anthat, ich glaube, sie htitte sie nicht begangen. -- Wir wol 
len dann alles durchsprechen und der That der armen Carla, was 

. nicht ganz leicht ist, gerecht zu werden versuchen 

. 15.9.1942 , 34. An Fridcrike Zweig 
-War er sich kciner Verpflichtung bewusst gegen die Hunderttau 
-sende, unter dc11en sein Name grosse war, und auf die seine Abdan 
-kung tief depremierend wirken musste ? Gegen die vielen Schick 

salsgenossen in aller Welt. denen das Brot des Exils ungleich harter 
'! t. als es ihm, dem Gefeierten und materiell Sorgenlosen war ~ i 

. 2.2.1922 , 5. An Ernst Bertram ד

1r einen ; der andere ןMein Bruder (ich habe in hoherem Sinn ja n 
-ist ein guter Bursch, mit dem kci11e Feindschaft moglich ware) er 

.--kranktc vor einigen Tagen schwer 

, 36. "Wir waren fiinf, Bildniss dcr Familie Mann", Siidvcrlag Konstanz 
. 1949 

-37. Es muss sich doch wohl n1chr und mehr zu ciner in Polling, Wei 
henstephan, im Felde und in Miinchen spielenden Autobiographie 

ziehen, dcnn \\'as sollst Du mit uns Briidern noch viel וzusammer 
? anfangen 

-8. Und doch sollte ich \vohl sicher sein, dass Du eine solche Gesch ~ 

-macklosigkeit (und Taktlosigkeit gegen Heinrich) Dir nicht ausge 
. dacht haben kannst 

. 1944 ," 39. Alfred Neumann, "Es waren ihrer sechs 

 40 . • 24.3.1950באב,יוליוסאל
. 1928 , 41. Eugenie oder die Biirgerzeit 

. 1881-1910 , 42. Carla Mann 

. 1909 , 43. Dic kleine Stadt 

. 1910 , 44. Schaupi1:lerin. D1·an1<t in drei Akten. Berlin 

. 20.2.1948 , 45. An Viktor Mann 
-Deine eigenc Ant\vort, die Frau Roddc betreffend, hatte nicht rich 

tigcr sein konnen. Mit Mama hat sie cigentlich nur durch die 
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Tochter Verwandschaft und aJlenfalls durch das deracinierte nach 
Mi.inchen i.ibergesiedelte norddeutsche Patriziertum. 

46. Der Wille zum Gli.ick. 

47. Im Schlaraffenland. Ein Roman unter feinen Leuten. Mi.inchen, 
1900. 

48. Theodor Fontane, 1819-1898. 
49. Effi Briest, 1895. 
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