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სსპაII 
ეოველ კჭირეული სალიტერატურო, სამეცნიერო. და საინფორმაციო. გაზეთი; რედაქ უიდ: 

        

ბათომი, ინტერნაციონალის პროსწექტი ჰი მად 

  

თასის 4(6- ი. 

„MM 2 

  

მა აღრ დაითვლის 
” # > 18 თებერვლიდან ბათომში გამოდის ყოველ კვირეული 

” სალიტერატურო, სამეცნიერო და საინფორმაციო გაზეთი 

ისპIრM%I“, 
გა სეთის უახლოეს თანამძშრომლებად მოწჯეულნი 

81099 C> 23928 

  

, "გაზეთის ფასი: თვიურად, ბ! 

  

    

აა. ს 9) საქართქელოს 
დეჯა ქალაქმა იდღესასწაულა ქარ- 

> თული ოპერის -- ,,აბესალომ და ეთე- 

რის““ მეა! ედ დადგმა, : 

წვენი კულტურული გამა”ჯვება 
_. უდაო. რ-ღაც ხუთიოდ წლის გან– 

L” მავლობაში ჩვენ შევსძელი » დიდი 

' კულტურული საქმის გაკეთება მე– 

%X საუკუნის. მეოცე წლეები სა– 

ართველოს ისტორიაში კულტურუ- 

ი. რენესა”სის დატათ აღინიშნება. 

ღორ!ინდა ქართული თე ტრი, კი- 

მეცნიერება, ფილიოსო- 

038. ა 

ემთხვევაში მე მინდა მივაპკრო მუ- 

'სიკის ალო უღძინების მნი'შენელობაზ ე 

"ჩვენი ეროვნული კულტუ რისათვის. 
ის ფაქტი, რომ კომპოზიტორ ზაქა- 

„,აბესა- 

ხომ და ეთერი“ სეზონის 

ანმავლობა?ი ასჯერ. დაიდე, . თბი- 

' ლისში – აშკარად მეტყველებს „ქარ- 

თული. მუსიკალური “შემოქმედების 

აღორძინებაზე და ჩვენი ოპერის უჩ- 

ოთხი 

58.) ვეულო გამარჯვებაზე. 

ი 

” 

# 
ქ 

ჩვენში. ნაკლებად აფასებღენ მუ–- 

სიკალური შემოქმედების საზოგა- 

დოებრივ მნი'შვნბლობას, მაგრამ 

იყო რამდენიმე თავგანწირული ადა– 

მიანი, რომელთა წყალობიი ჩვენ. 

შევძელით მუსიკალური შემოქმედე- 

ბის ურთულესი „ ფორმის - ოპერის 

შექმნაც. 

ქორიძე, ბალანჩივაძე, აღნიაშვი- 

ლი, კარგ რუთელი, კა5ბელ აშვილი,, 
ჩხიკვაძე, კავსაძე, არაყიშვილი, ფო- 

ცხვერაშვილი, და 

სხვა–– აი ის ნიადაგი, რომელმაც 

წარმოშვა ზაქარია ფალიაშვილის 

„აბესალომ და ეთერი''. ზემოდ ჩა- 

სულხანიშვილი 

: მოთვლილმა პირებმა მუსიკალურ შე- 

” _ მოქმედებისათვის დიჯი მასალა შე 

§= 
  
წ 

  

აი. - 

  

5. 

> 

= 

იმუშავეს, დააგროვეს და, დაამზა– 

დეს. მოზწიფებული ყანა ჩვენმა ნი- 

ჭიერმ კომპოზიტორმა ზაქარიამ 

მომკო. და მოგვცა ქართველი ერის 

მუსიკალური სულის სინთეტიჯრი 

გამოსახულება, 

სრულ ჰე შმარიტებას ჯღიაიებს 
ბ-ნი ემილიო. ვაგგი (იხ „ლომისი“ 
X 25), როდესაც ამბობს, 

„_ „აბესალომ და. ეთერი“ დიდ გულ- 
ხმაერობას გა:ოიწვევს ევროპაში, 

როგორც მეტისმეტად ო -იგინალუ- 
რი და ახალი მუსიკალუ5 · სახეების 
მქონე ოპერა 

ევროპაში ოპერა დიდ კრიზისს 

განიცდის, მოსაკალური “შემოქმედე- 

რომ 

– 

არიან საქა რიველოს საუკეთესო. ლიტერატურუ- 

8; ლი ძალები. რნააავალალი 

25%. მიიღება გაზეთზე ხელის მოწერა. 

ინაზე მიწოდებ.–– 200.000 მ. 
' ცალკე ნომერი-- 40.000 მ. 

| რედაქციის დროე” ითი მისამართი: 
მექ ინტერნაციონალის პროსპექტი # ავ, 

8 ევე აევ აა აგია უალათალვენთსათალთ 

“მაგრამ მკითხველის ყურადღება ამ, 

ა 
ნ
ა
ნ
ა
ხ
 
ალ
ალ
ად
 
თი
ათ
ას
ი 

ოლ
ია
 

' ქართული ოპერის დღესასფაული. 
ბის ამ ფორმამ უკვე ამოსწურა თა- 

ვისი სასიცოცხლო. წყაროები, ამი– 

ტომ არის, რომ ევროპამ დასავლუ– 

რი მუსიკის უკანასკნელი ბკორდები 

––დებიუსი, კორსაკოვი, “მტრაუსი 

და სხ. მოძველებულად გამოაცხადა 

და ბალეტსა და პანტომიმაში გა- 

დაეშვა. : 

აღმოსავლური და განსაკუთრე- 

ბით-კი ქართული მუსიკა ევროპისა– 
"თვის დიდათ საინტერესოა, რადგან 
იგი თავისებურია ღა განსაკუთრე- 
ბით სახავს სიცოცხლის ირაციო- 

ნალ მხარეს, ქართულ მუსიკაში ბე– 

მოლები და დისონანსები არღვევენ 

კონ, კრეტიულ ფორმის ინდივიდუა- 

ლობას · და საზღვარ დაუდებელ "სამ“. 
ყაროსკენ. გიზიდავენ ეს განსაცვიფ-' 
რებელი თავისებურობა ქართული 
მუსიკალური შემოქმედებისა უნაკ- 
ლოდ ასახა თავის ოპერაში ზაქ. 
ფალიაშვილმა. ,,აბესა_ლომ და: ეთე– 

რი'-. სწორედ რომ, ის ფოკუსია, 

რომელშიდაც საკვირველის ხელოვა- 
ნებით "არის შედუღებული მთელი 

ქართული მუსიკალური კილო-კავე- 
ბი. ამით აიხსნება ის გარემოება, 

"რომ ქართვეღ მა ერმა „ცაბესალომ 

და ეთერი" საგოგმანებლად გაიხა– 

და; მართალია პროფესორი ჩემო– 

დანოვი, როდესაც სწერს: „,ჩვენ, 

რუსები, ვისმენ თ „აბესალომს!“ არა 

იმ სულიერი კრთომით, როგორც 

საქართველოს ნამდვილი 'მკილი, 

რადგანაც არ "შეგვიძლიან. ისე ღრ- 

მად ჩავწვდეთ ქართველი ხალხის 
სუღ იერ იდუმალებას, როგორც მის 

სისხლსა და ხორცს შეუძლიან““ 

ფსიქიურ- 

ირაციონალური განცდის უტყუარი 

"მუსიკალური ასახვაა და ამაშია მი- 

სი წონა და ფასი. 

ფალიაშვილის ,,აბესალომი““ გა– 

მართლებულია არა მარტო "როგორც 

ქართული მუსიკალური შემოქმედების 
საუკეთესო ნიმუში, არამედ, როგორც 
ევროპიული , ოსტატობით გამოქან–- 

დაკებული ოპერაც. მუსიკის მცოდ- 
ნე. პიოთაგან აღიარებულია, რომ 

„აბესალომ და ეთერი“ დიდად, სა- 
ინტერესო. მოვლეხაა, როგორც ვო- 
კალური, ისე ორკესტრის მხრით. 

ყოველივე ამის 'ძეძდეგ რა გასა- 

კვირია, თუ ფალიაშვილის კეპბესა- 

ლომის'“ მეასეჯერ დადგმა ქართუ- 
ლი ოპერის დღესასწაულად გადაიქ- 
ცა, ხოლო. მისი “შემომქმედი მად- 

ლიერმა ერმა დიდების "ძარავანდე- 
დით “შემო ა,.,” 

გ „აბესალომი“ «ჩვენი 

თ, ს,   
  

ქალაქის აჩქარებული, ნერვიული 

მოძრა იბა თხოულობს ზედმეტი ენე- 
რგიის დ ხარჯვას: ადამიანი იღლე· 
ბა, ითენთება, სხეული მძიმდება გან- 
ცდებით, სურვილებით, . ფიქრებით, 
სისხლის მიმოქცევა ფიზიოლოგიუ- 

რად ღებულობს არითმიულ ხასიათს 

და საერთოდ ტონალობა არსებობის 

ირღვევა... ორგანო-ფსიქიღრ დამძი– 

მებას, განცდების წვას და ნერვიულ 
ოდი ცს ტალუში ლ შეეერეიდევ» გა“ 
რო 'ატორტმანებს მეშჩანურ-ბურჟუ- 
აზიული ფარისევლობა, ფლიდობა, 
ფუფუნების საგნები, ს; რნელობანი, 

საღებავები, ვნ, ბის ამ შლელი ნარ-” 

კოზები„ სპორტები და ნატრიები: 
დაღლილი კუნთები” ჰკარგავს მო- 
ტორულ მეგრძნობათა დინამიზმს და 
რც ერთი განცდის შემოქმედებით 

განსახეობას სული ადამიანის ვერ 
ასრულებს: ირღვევა ნორმალობა 
ასოციების ურთი-ერთობაში და ვერც 

"ჯრთ რეალობის შეცნობას სული. 
ვეი ახერხებს ლოგიურ-სინთეტიურ 
აპოდიქტიზმის ფარგლებში. დაუმ- 

თავრებელ განცდას მოსდევს დაუმ–- 
თავრე "ელი ასოციაცია და ბოლოს 

ეს პროცესი, ფსიქიურ ჩვეულებად 
გადაქცეული, იღებს დეგენერაციის 
სახეს; დაუპირდაპიროთ ერთმანეთს 
ნორმალური და დეგენერატული ასო” 
ციაციები: ! 

#. ნორმალური ასოციაცია: 

მკრთალი ნათელი სავსე მთვარისა 

მშობელ ქვეყანას ზედ მოფენოდა 

და თეთრი ზოლი "მორის მთებისა 
ლაჟვარდ სივრცეში დაინ თქმებოდა. 

(ილია ტავტავაძე). 

ი 82 დეგენერატული ასოციაცია:   წრეულს ზამთარი უცნაურია 

და ეს ქვეყანა ირყევა შავად; 
მეუმარულე ბებეზ ურიას 
არავინ გაუხდება ავად. 

(კოლაუ ნადირაძე). 

მკითხველი უცბად შეამჩნევს გან– 
სხვავებას: 1 მთვარის სახეს, მშობელ 

“ქვეყანას გადაფენილს, მოსდევს სახე 
თეთრი ზოლისა, რომელიც ლაჟვარდ 

სივრცეში ინთქმება:.. სრული, და- 

მთავრებული ასოციაციაა სახეთა. 

3 ზამთრისუცნაურობას, ქვეყნის რყე- 
ასთან შეფარდებულს, მოსდევს ბე- 

ბერ ურიას სახე: არც ერთ ნორმა- 
ლურ ადამიანს ასეთი ასოციაციაა არ 
მოუვა თავში: ზამთარი ღცნაურია, 

ქვეყანა ირყევა შავად, მაგრამ რა 

შუაშია ბებერი ურია აქ? ცხადია, 
ვინც ამრიგად აწყობს აზრებს, ის 
მხოლოდ სიტყვებით აზროვნობს; პა- 
ტოლოგიიდან · როგორც ვიცით, სი- 
ტყვებით აზროვნება სწორეთ დეტე- 

რეხატებს ახასიათებს, : 

ჩემს წინაშე გა მლილია გაზეთი 
«რუბიკონის» საბენეფისო. ნომრები--- 
4--5: ორივე ნომერი დაუფასებელ 
ღირებულებას წარმოადგენს პატო- 
ლოგებისა და ნევროლოგებისათვის: 

არა მარტო. სტილი, თქმა, პათოსი, 
არა მარტო ფორმა, გარეგნობა, 
არამედ მორალი, იდეა, სული ამ გა- 
ზეთის ფურცლებზე მოთავსებული 

მასალების იძლევა უტყუარ დოკუ- 
მენტებს _ ატოლოგიურ კადნიერებისა 
და შვიათობისას: მე ვამზადებ წიგნს-- 
«გრიგოლ რობაქიძე აპოლოგია», 

რომლის შესახებ ვიტყვი მხოლოდ, 
რომ აქ არის 27 ტეზისი (ტიციან 

ტაბაძე), ბობორიკინმაც დაწერა 

80-მდი მოთხრობა, მაგრამ დარჩა 

ბობორიკინად. მოუსმინოთ პაოლო. 

იაშვილს, რომელიც ხოტბას ასხამს 
რობაქიძეს “შემდეგი ჟარგონით: 

«სჭრი ლექსებს მაგარ, რკინის 

ღვედებათ, 
და გვაბარბაცებ სიტყვის შანთებით; 
საქართველო. კი გეიმედება   ირრებაქიძის გსდახათებით > 

ლიტერატურული "ბლოკ-ნოტი. 

IL 

    

სევროსი და დეგენერაციის ლიტურგიას, 

აი ნაწყვეტი «თვით» რობაქიძის 

ლექსიდან «ქალაქი ფენომენი»: როი- 

მელიც დიდ-ს ამბითაა დასტამბოლი: 

«ცხენი მეწამული მზის ყვითელ 
კალოდან. 

ზედ ქალი ტიტველი მორთული 
. რტოებით, 

დაუცხრომელი მოელავს იმთარ 
და მოაქვს სანადიმოთ 
უშრეტი იშტა». 

„განა. ყველგან ამ სიტყვებში არ 

ისმის ბლაგვი რახუნი მეტად გამოფი– 
ტული და დაჭიმული კუნთების? გა– 

"ნა აქ არ არის კარიკატურული” დე- 
მონ სტრაცია ჭკუისა და აზროვნების 

ძალდატანებისა, დეგენერატული ასო- 

ციაციებისა და მორალის? 27 ტე- 
ზისიანი «აპოლოგია», «ირრობაქი- 

ძის გადანათება» «იშმტარის უშრეტი 

იმტა», პეგელი და მარჩიელობა, -– და 
„სხვა, თითებ შორის საგოგმანებელი 
მარგალიტები, ხშირად ამოიკითხება 
ხოლმე გაზ. რუბიკონის M# 5. მა- 

გრამ ეხლა თვალი გადავავლოთ IM 
4, სადაც მოთავსებულია «თვით» 
რობაქიძის ფელეტონი: «დაბრუნება 
მიწასთან», «მეცხრამეტე საუკუნის 
პოეზიამი ნამდვილი ყვავილი დეკა–- 

დანსის სურნელებას იძლევა: ––ამბ– 
ობს რობაქიძე, მაშ ბაირონი, ლე- 

კონტ დელილი,; გოეტე დეკადენტე- 
ბი ყოფილან,,.. ნეჯტა სად ამოიკით- 

ხა რობაქიძემ ეს «ჭე შმარიტება»? თუ 
ძალა დაატანა თავის თავს და „მოუ– 
ვიდა უეცარი გადახვევა «პოეტური» 

პასაჟების დენაში'“'7 მაგრამ, რამოდე- 
ნიმე სტრიქონით ქვევით ყური და 
უგდოთ კიდევ და რობაქიძე საქარ- 
თველოში აღმოაჩენს ამერიკას; «მსუ- 

რს სან ირო ცირეკიძეზე და სე 
რგო კლდიაშვილზე ერთად ვილაპა- 
“რაკო. «ერთად» – ჩეში თემის მხრით): 

(კურსივი რობაქიძის: რას ნიშ- 

ნავს ეს ოევერანსი და პოზა?) ერთიც 

და მეორეც პოეტია ჩემთვის. სწე- 
რენ პოემებს «მინიატიურები» ს სა- 
ხით, ვიცი, სანდრო ცირიკიძეს ეს 
სიტყვა (ალბად «მინიატიურა») არ ' 

მოეწონება, მაგრამ აქ სხვა სიტყვა 
ვერ მოვნახე (მადლობა ღმერთს! 

ერთად ერთი “შემთხვევაა, რომ რო- 
ბაქიძემ დათმო, თავის «გენიალობა» 

-–– ესეც რუბიკონელების «ქართუ- 
ლი». პდოზასა და პოეზიის მორის 
არის ზღვარი! 

აქ ორი «გენიალური» აზრია: ერ- 

თი – ცირეკიძე და სყრგი კლდიაშვი– 
“ლი წერენ ბოემეს «მინიატიურის 
სახით», მეორე – პროზისა და პოე- 
ზიის მორის არის ზღვარი. ცირეკი- 
ძისა და კლდიაშვილის კალმების მი- 

ლეული ნაცოდვილარი თუ პოემე- 
ბია « ილდ ჰაროლდსა» და «ფაუ- 

სტს» რა დავარქვათ მაშინ? რა პო- 

ემებია, რის თქმა უნდა რობაქიძეს? 

რა არის ეს? თავხედობა თუ მწერლო– 
ბის „მასხ. იად აგდება? იგნორანტუ- 

ლი მეკტიჩუობა, თუ რუბიკონს გა– 

დასული ლისანსი · დეგენერატული 
პათოსის? ()სი§ცსი Lიძლი? გრი- 
გოლაუ? (თუ ნადირაძე კოლაუ შე 
იძლება, რობაქიძე გრიგოლაუს რა 

უჭირს?) გაკადნიერებამ უკვე გადა- 
ლახა რუბიკონი; ამის მაგალითებს 
ჩვენ ვხედავთ გაზ, «რუბიკონი»-ს 
ფურცლებზე: ტოაბ.ხ2,. დაუსრულე- 
ბელი ტრაბახი, 'ერთმ.ნეთის ქება, 
კასტიური მორალი, ბარბაროსული 
პერსონალიზმი, სიტყვების უკანტ- 
როლო. ხპარება, დეგენ ერატული და- 

პინთვა და ყელჭიოვება, უსისტემოდ 
წამოსროლილ სიტყვების აკუმულია- 

ცია, მოკლებული ყოველგვარ ფო- 
ნეჯიურს. და სემანტიურ კარტაჟს, 

რიტორიული სიმშრალე და უს; ლო. 
ზვიადობა – ყველაფერი ეს ძალიან 
წააგავს ინტოსაციით, და შასაარსიი   თბილისის ყოფილ ქალაქის თავის   

ალ. ხატისოვის «რეჩებს». გაზ. «რუ- 

ბიკონ» ში სხვათა შორის დაბექდი- 

ლია რობაქიძის მშრალი, წმინ- 

და პროზაიკული ლექსი: «ქალა 

ქი ფენომენი», რომელიც წარმო »დ– 

გენს კომპილიატიურ თარგმანს ბელ- 

გიელ მწერლის ემილ ვერიჰაღ5ენის 

ლექსებისა და პოემებისას, რობაქიძე 

უსირცხვილოდ აცხადებს საკუთარ 

ლექსად იმ აზრებს, რომელნიც ეკუ- 

თვნის ემილ ვერჰარენს. მხოლოდ, 

ეტყობა თარგმნილია რუსული თაC- 

გმანით და არა ფრანგული ორიგი- 

ნალით; მერე რას წარმოადგენს თვ- 

ით რობაქიძის თარგმანი წმინდა ეს- 

თეტიურ-კრიტიკული 
სით? კომპილიატიური თარგმანი იწ- 

ყება ბლაგვი და მშრალი სტრზიქო- 

ნებით: 8 

თვ:ლსაზრი- 

თეატრის პრობლემა”). 

პროლეტარული თეატრი, 7 

პროლეტარული თეატრის 

იდეოლოგიური ამოცანები. 

პროლეტარიატის თეატრალურ: 

იდეოლოგიაზე ლაპარაკი, ნიშნავს 

მუშათა კლასის იდეოლოგიაზე მსჯი- 

ლობას: მისი გაღრმავება, განვითა- 

რება და გავრცელება––აი უზოგადე- 

სი ამოცანა. ამ იდეოლოგიას ეწინა» 

აღმდეგება ყოველივე ის, რაც ატა- 
რებს პესიმიზმის, პასიობის, სტატი- 

კის, ანარქიის, 

ტიკის, ინდივიდუალიზმის ბეჭედს, 

ოპტიმიზმი,აქტივობა, რევოლიუციო- 

სკეპტიციზმის, მის- 

ნურობა, ორგანიზაც”ულობა, ჯვით– 

დამკვიდრება, პოზიტივიზმი, კო=ე1- 

ტივიზმი––აი რა ახასიათებ. პროლე- 

ტარულ იდეოლოგიას. 

იგი გამოიხატება '„ბირველეს ყო 

ვლისა რეპერტუარში. იგი ძველია, 

როგორც ქვეყანა, რომელმაც იგი 

წარ"ოშო. ამიტომ ვერც ერთი პიე- 

სა ვერ წავა პიოლეტარულ თეატრ- 

ში, თუ იგი გადამუშავებულ» არ 

იქნება ამ ახალი იდეოლოგიის თა–- 

ნახმად. ეს გადამუშავება ა5 განისა– 

ზღვრება მარტო დრამატიული შე- 

მოქმედების სფეროთი: აღა ნაკლებ, 

მნიშვნელოვანია შემოქმედება რეჟ-- 

სორული, ე. ი სცენიური, რომელ- 

საც შეუძლია სულ სხვანაირად გ'ა- 

შუქოს ძველი ლიტერატურული მა- 
სალა, 

აქედან პროლეტარული თეატრი 

ერთხელ და სამუდამოდ განთავისუ- 

ფლებული უნჯა იკმნეს ძველი დღა- 
მატურგიის ფესტი”შიდან –- სიავტო 5ო. 

უფლებიდან. 
საზოგადოებრივი შეგნების ორგა- 

ნიზაცკის თეატრის 
აქვს რამოდენიმე გზა. 

დაე, მან რევოლიუციონური. მარ. 
ქსიზმის ნათელი სხივით ახალ იდე- 

სა'მჟა თებით, 

'ოლოგიუ5 გარდატეხაში გააჩირაღ– 

დნოს იმ ეპოქების სურათები, 5ო- 
დესაც ცხოვრება მიექანებოდა სხა 

კლასების ნებით, რომლებიც დღეს 

ჩაესვენენ. ან ესვენებიან. საზოგადოე- 
ბრივი არენიდან. 

დაე, თეატრი ნუ ჩასთვლის წვრი- 

ლმანად არსებულით მეცადინეობას 

და საკითხების დასმას და გადაწყვე- 

ტას, რომელიც წამოყენებულია სო- 

ციალური რევოლიუციისა და პიო- 

__ % თეატრალური ხელოვნების გარშემ=. ამ– 
ჟამად დიდი კამათი სწარმოებს: „ასპიროზი“ 
თავის ფურცლებზე ადგი ს დაფთმობს ყველა 
მამართულებათა მოსაზრებებ, აღნიშნული საკი- 
თხის შესახებ. პირველ წეოილს უ+”მობთ რუსე 
თის თეატრალუო კ: ს კ. ტახონოვიჩ. ს 
წერილის თაოგმანს, 

  

      
   

  

  

ქალაქი ფენომენი 

ელექტროს ელფებით 
როგორც ლევიაფ:ნი 

მთვლემარე. იღველფები” 
თუ ამ სტრი+ანებში რამე პოე- 

ზია არის მაშინ გაჩეჩილაძის კ'ლენ- 
ფარიც (სორაპანის 
ტური "შემოქმედება ყოფ-ლა. ამ- 

ბობენ, რობაქიძემ დაწერა მი- 

სტერია, «ლონდ ოთ»: ჯერ-ჯერობათ 

ნაწყვეტები. “ამ რაც 
არის «რუბიკონი»-ს ფურცლებზე მო- 

თავსებული, დაახლოებეთ ისეთ შთა- 
ბეჭდილებას ახდენს, როგოოც პიო- 

გამოცემა) პოე- 
9 

სი» «ლონ დასი» 

„ვანსალის 1C ნმ5 I1მLII,.. რობაქიძის 

ენის ღირებულებას და 

ჩევნ მაშინ გა- 
«გენია- 

ქართული 
სემანტიურ სისწორეს 

მ.ოვამზეურებო, 
ლურო, «ლონდას» მთელი ორ/გინა- 
ლი და:მშვენებს « იუბიკონ » ს ფურ- 

ცლებს. 

როდესც 

  

ლეტარიატის 
დით. 

დიქტატუნის პეიიო“ “ 

დაე, თეატ5მ» თვალები მიაპყროს. · 

   
მომავალს და სცენ იურ გეგმამ» შ 

ქმნ.ს მომავალი წყობილების «ფო: 

მები. # 

  

" “ზროფესიონალ და პროლეტა- 

რულ აქტითრის ანტითე“ ხა, > 

დიდი ხანია ამტკიცებენ, თ-თქოის #' 

პროლეტარული და გლეხური თე>- · 
ტრ ს საფუძველს ცნობისმოყვარეო- ' 

ბა შეადგენდეს; ამ საფუძველს უპი- 
რისპირებენ პროფესიონალური “ტქ- 

ტიორის ცნებას: «კუსტარნ იკობა» 

უკვე გამოვიდა ჩვენი თვალთახედვის 

სფ–როდან, და რამდენადაც «პროფე- · 

სიონალიზმი» გადადის «მოხელეობა- 

ში», «მდი ნად ჩეენ არ შმეგვე'მინება 

მ გრამ საქმე 

ის არს, რომ პროფესიონალიზმი 

სხვა ' 
კლ იLის 

პროფესიონალიზმის, 

რამესაც ნიშნავს – საკუთარი. 

უარყოფას, გუშმინდელი 

პიოლეტარის დეკლასაციას და ამა”ი. 
მისი საშიშროება, საში მროება ახა- 

ლი აქტიორის იდეოლოაგიის და ფსი- 3 
ქოლოგიის დამახანჯები)ა ინტელი- 

ბუნტუთს ღა წვრილ-ბურკუაზაულ'. 
წიის ჩვეულებებითა და შეხედულე-. · 
ბებით. კიდევ მეტი, ცნობილი ტ.-. 

ბის პ”ოფესიონალიზმი დაკავ მირე- 
ბულია ძველი იდეოლოგი“ თ გაჟქღენ- 
თილ და ძველ ფორმებში "შემოსილ 
ხელოენება! თან. 

როგორია პროლეტა5ული. აქტი 1 
ორის სახე? ' 

აქტიორი--ავტო ხის ტექსტის გრა- 
მოფონი ადგილს აქ ხი- 

ოოს, რომელააც შეუჭჰლია თვ თ 

  

უთმ აბს 

იყოს ავ ზორი ე. ი. ადგილს უთმობს!" | 
–-იმბროვიზატორს. 

აქტიო ი – მახიონეტი ბეჟ სორის 

ხელშ ' "იცვლება აქტიო მაა მემომქა 

შედით, სცენიურ» მთლიანობას მე 1- 
მნის მონაწელით. 

აქტიორ - სპეციალისტის ნაცკლა ა 

სიტყვაში (დ ჟამა!, ჟსტ მი (პანტო- 

მიძ.), სიმღე 5აში (ოპე 5ა). ცეკვაში 

(ბალეტი) –– გამოდის 
სინთეტისტი, რომელსაც» შეუძლია 
სრულღირებული მოქმედება ტოხა-. 

ლობით, სიმდკრით, პლასტიკით და 

ბალეტით. აა ავავეა 
გ!:ნცდის აქტიო5ის ნაცვლად, რო-. 

მელსაც სცენიუ5 გეგმა'ში · გადააქვს. |. 

თავისი პირადი შემთხვივით––ემო.- 
ციონალური ცდა და “ნაცვლად წა- I. 

რმო ჯგენის აქტიორისა, რომელიც ს 

ხელმძღვანელობას ძველი (ხიკიებ.ს |“ 

აქტიორი.- 

           



  

    

  

    

    
    

      

ის სახე!'. 

შველი 

"უთმობს აქტიორს-– “რევოლიუცითხნერს, 

რომელიც ჰქმნის ახალ თეატოს, 

რომლასთკ“საც 

მასალაა. 

  

· 

"მ.ქს ნორდაუ. 

“ დედ მიწის ზურგზე ირ არის კუ- 

იცნობენ ამ დიდე- 

ნაწერებს მაქს 

თხე, სადაც არ 

_ ბული · ადამიან+ს 

ნორღაუთი ლიტერატურული ევ- 

როპა გატ-ცებულია დღეს-·ც; პის 
CიიVC60V00CIIC მთლი ძლ IIILII- 

    

6იCიი0IL-ს, «პარადოქსებს» და გან-. 
"საკუთრებით «გად გვარებას» (LI1L0L- 

– გატაცებით ცელწულობენ დღე- 

    

ლ7 ნახეე საინტერესო. მოვლე– 

ნაა ლიტერატურის კრიტიკის ისტო     
   

დით შე-არაღებული მკვლევარი. 
„ დღეს ევროპაში ახლ აზრებად 

«ავრცელებენ იმას, რასაც მაქს ნო- 

რდაუ ათეულ წლეების წინედ ლა- 
პარაკობდა, (მაგ. ოს, ”პენგლერი). 

. 1880 წლიდან ნორდაუ დას» ხლ- 

აპრ რიზში და დააწყო ნევროლო- 

და პატალოგიის შკსწავლა, 
იც შემდეგში მან ლიტერა- 

კრიტიკი“ მეტოდათ. გამოი- 

   
    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

ცნება“ გად. გვა იება““ 

მეცნიერ, ებაში მალერმ» 
1 ი რ თი. : 

  

   

  

პაბი 

ხივი ერი ტრიის, სისხ- 

რთლის უფლების, პოლი–- 

ტი, V და სოციალოგიის მ ავ ლ 
ს „კითხებს. მ. გრამ დღემდე არც თქ- 

ეხ. და არც თქვენ მოწ ფეებს არ 

გიცდიათ თქკენი ძე ხოდის ძომ ოჯ- 
სა ერთ ფართო სფეიოში –ლი- 

ატურისა დ. ხელოკნებ-ს სფე- 

  

     
     
      

    

   

   

     

    

          

    

            

    

       
    

   
    

2 # L. 

2 2 პუშკინის წათქვ მია: –– პოეტის 
სიტყვა იგივე საქსაე არისო, რუსე- 

თის მძლავრძა გენიოსმა ა– თქშაში 
მოკლეთ · წო მკაფიოთ გადასქრა ის 

· დავა, რომელიც ოღათ ჰყოფს ხე- 

C> "ლოვნებას, ორიოდე სიტყვის, ერ- 
“თი არიიქთსის საშუალებით მოგვცა 

მთ, ალე თეორია ხელოვნების ერთი 
კალმის მოსმ ·თ გააქარწყლია ეჯაწ. 

” ' დუალიზმი. ხელოვნებაში და იქ მო– 
ჩიზმი, ერთიანობა დააჰყარა.--არ 

"არის ისეთი «წძინდა» ხელოვნება, 
“რომელიც იწყება მარტო სიტყვით 

და თავდება ს-ტყვითვე ნამდვილი 
' ხელოვნებაა «ს, რომელიც ერით 

„ მთლიან სახეთ აპიროვნებს სიტყვას 
“და საქმეს. ეს აზრია გატარებული 
"პუშკინის ნათქვამში. ეს მუდამ იქ- 

ნება სახელმძღვანელო, საზოგადოთ, 
'ხელოვნებ სთვის და, 
თუ იმ მხატვრული 
"დაფასებისაღვისი 

ბუ კინის“ ნათქვამი ჩვენ შეკგვი/- 
ლია სათაურათ გავუკეთოთ ქართუ- 
ლი მწერლობის ისტორიას, ქართუ- 

ლი პოეტის სიტყვ» ყოველთვის იყო. 
საქმევ ეღრყვა საქმე ქმნიდა ქარ- 
თულ მწერლობაში მთლიან მშვე- 
წუნებს. ქართული მწერლობის 

  
კერძოთ, ამა 
ნაწარმოების 

'დამკვიდრებისათვის. „ეს არის წითე- 

ლი ხაზივით გავლებული - მთელ -მე- 
ა» 

აიი აიტებით (და ანნნებინ” პრო- 

' ლეტარული აქტიორი იძლევა კლა- 

სიური ფსიქოლოგიის. გამოვლის, ებას, 

„ისთვისაც იგი იყენებს მთელ თავის“ 

იქიურ ძალთ. კომპლექსს და თა- 

ს პროდეტარულ ინტუიციის და 

ტაზიის. ფსიქიუოთ ნიადაგზე ჰქმ- 

CL. აქტიორნი- “=–კონსერვატო- 

რი, რომელიც უკან. იხედება, ადგილს 

ძველი-- მხალოდ 

ახალი აქტიორი ხასიათდ ბა ო”ჩ- 

მაქს ნორდაუ. 

1849--1923 
პარიზში გარდ იცვალა» ლიტერ:- 

ტურის სახელგ+ნ თქმული კრიტიკოსი 

"რიაში, როგო5ც თავისებური მეტო-. 

წელს მ.ქს ნო5დაუ ტურინის · 

განიზაციულობით, რომელიც სცენი- 

უზ სახეებს ჰქმნის რეჟისორის კომ- 
პოზიციის საერთო. გეგმით. 

ნაცვლად აქტიორ-ინდივიდუალი- 

სტისა, რომელიც დადგმ ს ცენტრ- 

ში თავის თავს ათავსებს, რომელიც 

მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, 

ნაცვლად ფრაზიო5ი და პოზაურ აქ- 

ტეორისა,–-–ახლი აქტიორი არის 

კილექტივისტი. 
ნაცვლად აქტიორ--ქურუმისა, 

რომელიც. ზევიდან ქვევით იცქირე- 

ბა, ახალი აქტიორი არის იდეოლო- 

გი თავისი კლასის” და ამასთანავე   მისი მოსამს,ხორეც. 

დეგენერატებად იწოდებიან არა 

მარტო ბოროტმომკმედნი, მეძავი 
ქალები, ანარქისტები და აშკარა სუ- 

ლელები, არამედ მათ რიცხვ. ხში- 
რად ეკუთვნიან მწერლები და მხატ- 

ვრები, მხილოდ იმ განსხვავებით, 

რომ დინამიტისა და მახვილის ნაც- 

კვლად, უკანასკნელნი _ კალამსა . და 
საღებავს იმარჯვებენ. > 

სამწუხარო. ის არის, რომ ამ უკა- 

ნისკნელ ხ-ნებში, გადაგვარებულ 
მწერლებს და მხატვრებს გაუჩნდეს 
მრავალი თაყვანისძცემელნი და მიმ- 
დევარნი, 

ამ გარემოებას დიდი გ ნმანადგუ- 

“რებელი შედეგები დაურჩება, რად- 
გან წიგნებსა დ. ხელოვნების ნიმუ- 

შებს დიდი გავლეხა აქვს მ.საზე», 
ამ ამონაწერიდ.ნ უკვე ნათელი 

ხდება, თუ როგორის კრიტრიუმით 

უდგებოდა ლიტერატურულ მსატვ. 
რული შემოქმედების კვ ლიფიკაცი-ს 

მაქს ნორდაუ. 

ამ პაწია წერილში, რასაკვირველია, 

ჩვენ ვერ შე ,სძლებთ მაქს ნორდაუს 

კონ სპექტიურ 

(ეს სხვ დ ოსათვის გად ვსდოთ). 

გარდ, ლიტერ ტურული მოღვა- 
წეობისა, მ ქს ნორდაუ იღწვოდა 

თავისი ერის (ებრაელთ ) საკეთილ- 
დღეოდაც6 იგი იყო სიონისტუუი 
მოძრ.ოპის ს: ლის ჩ მდგმელი უკა 

ნასკნელ დღეებამდე. ჯეო კიდევ ამ 
რამდეხიძე. წლის წინედ მ-დლიერმა 
ებოაელთა ეომა დიდია „მბით იდღე-“ 
სასწაულა ღირსეული შვილის 70ს 

წლის' იუბილე. 
ამ ჟ მად მაქს ნორდ უ 74 წლის 

მოხუცი იყო, მ უხედავად ამ“სი” მა- 

სმა გარდ ცვალებამ დიდი მწუხარე- 
ბა გაძოიწვი ,; არა მ.რტო მის ერ- 

ში, არ. მედ მთელს განათლებულ 
კაცობრიობაში, 

დ.ხ,სიათებასXც-კი. 

-–-ა. ე.   
ვ იტეული 

ინის თეორია, სათაური საქართველოს მწერლობის. -- ,,მარადი 

''.--ქართველი პოეტის სიტყვა წარსულში 

ფასი განძი. - პროპაგანდა თუ ბუნებრივი 

ელი დრო“ და ,,წვრილი ხმა'“ რა ურჩევნია სელოვნებას? უბრა- 

ობა ხელოვნებაში. არ ვარგა ძალების გადამეტება.--,, ხალი 

"სიტქვები'', ძველი ,,მოდა'“.-- რა არის საჭირო ახალი კალმისთვის? 
> ორი ს ტჟვა ერთი ,,ძველი““ 

"შენიშვნები. 

“კენ. გახედვას. ეროვნული წუხ ლის 

„ერი და წელში იმართებოდა. ქარ- 

  

და აწმყოში.-- 

ყალა? –-,,დამნაცრე- 

კალმის „2-2. >. 

ცხრამეტე საუკუნეში "ვრი ორბე- 
ლიანიდან ე. ხიხო ძვილამდე. ეს იყო 

გან უწყვეტელი და თავდადებული 
ძიე"ა, მწერლობა ეძებდა საქართვე- 

ლოს. საქართველოს სახის გათვა– 
ლ სწინება იყო მისი მისწრაფების 
საგანი. ამ «ფრონტზე» იდგა. ქარ- 

თველ) ბოეტი, მოედა აVწძყოს და 

ეტ 2ფოდა. წარსულს წარსულის 

მოგონებით ფილიალის მომავლის 

> ((რემლში ილესებოდა“?“ ქარ- 

თული მწე ლობის ;,0ნაღველი““ 

იგი მისწვ ჯა საქ.რთველოს სახეს, 

დადგა ის მილოსის ვენერისებურ 
ძეგლათ, «რომელსაც უყურებდა დაძ-: 

ცირებული მოღუნული ქართველი 

თული შემოქპედებით გამოსახული 

საქართველო. მპრ»ლა გავდა მილო– 
სის ვეწერას, რომლ.ს სჯახლოკეს, 

რომლის ერთ “მეხედვამ წელში გა- 
მართა პატარა, მახიხჯი ცხოვრების- 

გან მიწასთან. გასწორებულ, ადა- 
მიანი, ”) 

მწერლობა იყო ის ,,ხ. ნჯალი““, 

რომელიც ,მოციქულათ!'' იგ ხავნე 

ბოდა „,მტიის გულითან'“, ეს „ იყო. 
ბრძოლა დაუღალავი, იმედით სავსე. 

ამ ბრძოლის ცეცხლში გამოიქჭედა 

საქართველოს: ენოვნ ული „მე. 
25 ეურშმელიი მწერლობის ბიძოლა- 
  

ასპირო ზხ ი 

'გამთარში, 
თუმც თოვლი მატობს მაღლობზე, 

გულში გუზგუზებს ბუხარი... 

ფეხთ მოვიმაგრ,, ქალმნები, 

თავს ––ქუდი, ნაკალმუხარი. 

ვე-ევი-ისევ. ახლუოადი 

გამოხუმრება ზახლურად,“ 

ის ჯერ არ. დამკირვებია, 

ბევრი მწყენია ამ ქვეყნად, 
ბევრი რამ გამკვირვებია 

საგახაფხულოთ მზათ არი!.. 

მისი ქვითინის ჭირიმე, 

სიცილი ისმის "ჩვენს ხმაში 

მზე ავჯარშიაც მზე არის, 

სიცილით კბილთა მჩენია: 

„მე რომ სიცილში მდენია!,. 

რას აქნევს შენი ზუზუნი? 

ვერ ჩაჰკლა ჩემი ჩანგის ხმა 

და ჩემი ბუხრის გუგუნი! 

სჭქარბობდე ჩემსა ხმაურსა, 

მჯინც ცის რისხვას ატარებ 

და ქვეყნის აუხააეზა 

ვერ ”შეედრები ჩემს მღეაას“ 

ჩემი ჩყნგურის წკიიალსა, 

და უკვდავებას თუ: იკვეხნ, 
აქაც დარჩები ძლეული, 

ჩემი ს“მღე5რის ჩვეული! 

თუ მას მიწუნებ, რომ მნახე 

სადა და კდემამოსილი, 2 

_. აღაპს იხდი და ჩემთვის 

სულ „ ქორწილი!.. 

და მაინც გულით ბებერით 

'მ,ნ– თუ სხვამ დაგიმონია, 

მე ვ -რებადაც არ მიჩანს, 

ეს იყო ნამდვილი აჯანყება კულ- 
ტურული თავდაცვისათვის. · ქართ– 

ველ პოეტს სწამდა ის, რაც 87ვე> 
ნივრათ არის გამოთქმული ემ. ვერ- 
ჰაონის ლექსში: ““) სწამდა, რომ 

რაიც არ უნდა 

გველოდეს ხვედოათ 
ამ გამოუცნობს 
წუთისოფელში, 

მწვანე ან წითელ 

“შმესამოსელში 

დიდებით მოვა 

მძლე გაზაფხული. 
ქართული მწერლობისთვ ს სჩანდა 

ერთი უღრმესი 

მარადი ძალა, 

რომელიც ჟჭელა 
სიცოცხლის ძალებს ( 
არ დაფარულათ 
და ფატალურათ 

სულ წინ უსაზღვ ოთ, 
წინ მიაქანებს. 

ქ-რთველმა პოეტმა 

შშექმნა ის „მარადი ძალა“, რომელ- 
მაკ კულტურული წარღვნისგან გა- 

დაარჩინა საქართველოს ,.ყველა სა- 
სიცოცხლო. ძალები“. 

ამ საქმეს ასრულებდა ქართველი 
პოეტი და ამით ის ემს-ხურებოდა 
,,წმინდა'/ ხელოვნებასაც. 

# X# 

აღმო ბინა, 

სამარულისსი. , ლრმენისრ. მო 
წინავის (# 13) სიტყვები: 

– ნაციონალური სხეულის საში -· 
ნელი რღვევისა და სრული განად- 
გურების საბედ-სწერო. პერსბექტი- 

ვის წინაშე ქართველ მოღვაწეთა 
ენე”გია იჭ .მებოდა და საშნელი 
წინააღმდეგობას უწევდა ცარიზმ ს 

უხეშ პოლიტიკას. მდგომარეობა აი- 

ძულებდა ამ მოღვაწეებს (ცხოვრე 
ბის ყოველნაი5 სფეროშია შეჭრი-   5 წი, VCინMCMMI, „სხ ი ირთაგი   -). ,,ლომისი'', Mს,15. 

"ძველი ვარ, მაგრამ ასლებში 

თუმც სქვივის ჩემს ,,ყმაწვილურში'“ 

ჯოხს ვათრევ. მაგრაჭ ყავარჯნათ 

შმიშით კი ვეზ რა მაშინებს, 

ნირსაც ვერ მიხიის ზამთარი 

და გული მუდამ ხალისში . 

ტლუდა ვართ მე და ჩანგ-რი, 

მაშინც 261 როცა ვსტირი მე, 

ბევრს ვიშმშიც ეყვის ის ც იემლი, 

ქარს ვკითხავ: ,,ქსრო. რაღად ჰქრი?! 

თუნდ უფრო. მძაფრად ჰკიოდე, 

წვიმა და თქეში ვით სჯობნის . 

სიცილით ცრემლთა თქრიალსა? 

ზიზღით მოისმენს “შენს ხმაურს 

'მე– რომ გმირები გგონია!“., 

ნ. ზომლეთელი 1 

ლიყვენ, რადგანაც არც ერთი დარ- 
გი ჩვენი ცხოვრებისა რუსეთის იე 

რიშებისგან დაზღვეული 
რუნველყოფილი არ იყო. ერთი და ხეს““, 

პოლიტიკოსიც იყო, 

ეკონომისტიც და მწეი ლიც, პოე- 

და უხ- 

იც... 

თანამედროვე მწერლობას არ ემ- 

შემო.ქძედებითი 'მე– 

მისი წინაპარი, მაგრამ არის ამ მწერ- 
ლობა'მი მოუდრეკელი 

ცდაა „გაჰკვეთოს ქარი, გააპოს წყა– 

ლი, გადაიაროს კლდენი და 
ნი''. ისარ ემონება აჯმყოს „,ბედის 

“, როგორც არ ემონა მას, 
მისი დიდებული წინაპარი –-მე+19-ე 
საუკუნის მწერლობა. 

რა ვუყოთ რომ ახლანდელი პოე– 
ტის სიტყვას იმდენათ არ ეტყობა 

ფდ-. 

=55) გადასავლელი ძალა. რა ვუ- 
ყოთ, რომ, მაგალითათ, გალაქტიონ 

მოწოდებაში: -– ,,ან. 
განახლება ან. სიკვდილი'“; ჩვენ ვე 5 
ვხედავთ, როგორ აქვს წარმოდგე- 

დიდ ძალათ 

მ» მევან> ჩვენ. თავის. თავათ ის, რომ 

არის ,,თერგი“ “-სებური მოუსგენრო- 

ბა რომელსაც შეპნაროდა 

პავჭავაძე. ჩვენ გვწამს, 
მედროვე ქართული მწერლობა ან 
მართლა იპოვნის განახლების გზებს, 
ან მოკვდება; ,,მყოალ 

არ მოიკალათებს 

ნებს, 

ეს კმაჯ4ა ძვირფას 

განძი ეოთნაირათ უჰკირავს ხელ ძი 

კერძოთ ჩვენი ორივე მიძართულე 

ბის. პრესას, თუმცა სხვა მხრივ დი- 
დი განსხვავებაა მათში. 

მართულებაშია, ძიება. 

მეორეც ეძებს ,,დაკარგული საყვაო- 

ორივე ძი- 

ერთიცკ2 დ. | თო.. 

ტეოფილ გოტიე. 

ვენესიური · პარნამალი, 
ერთი არია მეუცნაურა, · 

ჭიანუორებზე რომ ეწვალება; 

მას ატირებენ მუდამ არღნები 

და მაშინ. ძაღლებს უყვართ წავლება, 

ამტვრი- ნებულ ფანჩატურებში, 

მით ფლეიტები და ფისტონები 

რომ “ეძ. ხიან გრიზეტკებს ვ'ლსში 

დ) უხდებიან. ამაყ ტოლებად. 

მოხეტიალე გიტარისტები 

«უბეში მორცხვად ხელს რომ ივლე- 

ბენ, 

და ხმა ჩახლეჩილ კაფე-'შმანტანში 

მაგიდებთან რო. ააწივლებინ. 

უსინათლო. რო მღერის ფაგოტზე, 

თითებს რომ ადებს სადაც არ” უნდა 

ძაღლი რო თეფშით გაირინდება 

ათასში ერთხელ თუ გახმაურდა, 

და პაგონიანი ფანტასტიური, 

'მუაღიმისას ანკესზე სწრაფად, 

გრძნეულებაში რიტმს წამოაგებს 

და გადაისვრის ღვთიურ მიზრაფად. 

ატ-ცებულმა ძველ ბრწყინვ:ლებით 
ისევ აანთო. მზით მოგროვილი 

და ძველ ფრ.ზებში გ:მო:ქ ნა 

არაბესკები მოოქროვილი! = 

გ. ლეონიძე. 

შრუბლანი დლ ს უიმე 
ობა, 

კვდება ხელები ცივი. 
დღესაც” თიმლისის ტევე, ვარ: 
იქ ორთქმავალი კივის. 

და ღრუბლი.:ნი ჯღეა. 

ბაღში მივდ“ვარ კვნესით. 

ათოვლილია მთები. 

“მორიდან ოდნავ მესმ- ს 

მწველი მუსიკის ხმები. 

ვფიქრობ, და ისევ მცივა. 

გულს ენატრება ტყვია. 
და სიზმარივით მივალ 

და ნაწვიმარი დღეა. 

ქვეყნის გლოვა და წყევლა 
ჩემს იღბალს “უკვე. მიწვდა. __ 
თითქოს კუბოში ვწევარ. 

თითქოს მაყრიან მიწას. 

ხვალეც იქნება წვიმა, 

ცივი იანვრის თვეა. 

უიმედობა მიმაქვს, 

და ღრუბლიანი დღეა... 

იანვარი. თბილისი, 

ტერენტი გრანელი. 

ლის საფლავს'“.. ეძებს 

5 „მოგონებებში, 

შკვიიდებ> ძველი 
ნა” მთებს, არ უშვებს არც 
არც ს თერილმნს; ბოდეს 
ამ შჰედარებისთვ ს აჰა“)1» 

იჩენდა | არ ინახავს, რასაკვირველია, 

კინივით 
9 სი | სი ნდომ.ა ეს “შენახული 

ღრე- | ხელ-ახლა შექმნას 

საყვარლის'' სახე. 

სფლისვენ: იხედებოდა 

ნებლო. ძალებს. მაგრამ ამ 
კლდე- | მაშინ მეტი იყო ხელოვნება, 

ტიკას უქირავს 

პოესაში დღე, მეტი ადგილი 
რე პოეტის ,,სიტყვას''. 

თ « 

ახალი 

სიათს იღებს ხში»ათ. ეს 

ილია | ბაც:––ახლა, როგოოც არას 

წარსულის 
დოკუმენტები“ > 

იგ ანებს წარსულის ,.:ზუს'', კცსა– 
დროის 
დიდს 

ვითხოვ 

ორივე 
გოგოლი. ს პლიუ ძკინს წააგავს, ყვე- 

დაფერს იღებს და ინახ გს უჯრა მი. 

პლიუშ 
უაზროთ და უმიზნოთ. მი- 

გადა» რ 

ჩიოს, გადააძუშაოს და გამოაჩინოს, 

სადაკარგული 

მე-19-ე საუკუნის მწეთლობ ც, 
მეტადიე პირველ ნახევაო'ში, წაო– 

ისიკ წარ- 

სულიდან კრებდა მომავლის სააღმშე- 

ძიება ძი 

ახლა 

მეტია პუბლ.ცისტიკა. პუბლიცის 
დროგამო მვებით 

ჯ კიდ 

რაღაც მშრალი პიოპაგანდის ხა- 
,,სიტყვა““. 

ზემოთ მე აღვნისნე აძ მხრივ გა- 
ცდა, | ლაქტიონ ტაბიძ ს მოწოდება. ასე-. 

თივეა პაოლო. იაშვილის ძოწოდე- 

დუოოს 

თახა საჭილ ოა მაღალი ხმა და უკანასკნე- 

ლობას დასჭირდება პი»ველი 

: უდიდესი მიზანი („ა 

ქართველ»  პოკტის (ზა   
ლი გაწევა. ქართულ პოეზიას, მწეო- 

ტოხის 
გუბეშმი'' კი | მიცემ „ და ის უნდა იყოს ამისთკის 

მოისვე- | მხათ... საჭი. ელაი = "შეგნება, 
რომ „აწვროილი ხპა"" აღარავის აღარ 

განძათ. ეს ესმის ეხლა ს. უკუნეა დიდი ძუ- 

'მაობის, დიდი ეხყრგიის და დიდია 
ენტუზიაზძის... აზოი, რომელიც 

რკიხით და თუჯით. ა= გაიჭედება, 

ის არ იქაება ძარადიულ., და საერ- 

ოცნება 

იყოს, 

როგოოც ი. 

ბიდგან ვიცით, გაზეთის გ 

ლობიწწიდეა ჯერ კიდევ · 
დაბადშზის წინად ყოი 
დროს, როდესაც არამც 
დი იყო ხმარებაში  ? 

არამედ მასზედ წარმოდგენაც 1 
ჰქონდათ. 

ასეთ ტეხნიკუ5 ს დაზრერლენე 
გამო. გაზეთები არ იწერებოდა. · 

ა” იბეჭდებოდა. 

ხალხის ენით. ის, რასაც ჩვენის 
გებით, საგაზთოთ მნიშვნელობ. 
ჰქონდა სიტყვიერად, ე. ი. 

ერთში გადაცემით უნდა გა; 
ბუოლიყო: ამისთვის 

დაქირავებულ პირების მი, 
ორგანიზაციულად მოწყობილი. 

უროების საშუალებით; ხოლო. 2 

დენ და ქუჩებში MM .. 

ეკითხა. 

გაზეთის კითხვის «>> ქ. 

ახალი ამბის გაგების 

უცხოელებს განგებ '„უხვდე ოდხ 

ბოდნენ. 

საგაზეთო. ცნობებს ასრიბრივთი! 
ბი სწერდნენ, ძაგრამ,. როგორც. ზ, 

ვით ვთქვით, ამ საქმეში თვით მა 
საც იყო ჩარეული და 

დანი“ მწულ 

ცნობა მიეცა. 

წემსივის 

ყოველი მოგზაური, ჯარისკ. 
მაწანწალა მსახიობები მასწავლ, 
ლები, "მეგირდ,ბი – ყველას ევალღ, 

ბოდა ახალ ამბების თქძა და გავ5: 

ცელება; ამგვარად, , ყველა 
“ერთად და ცალცალკე ცოცხა: 
ზეთს შეადგენდხენ. 1 

ცოცხალი გაზეთის =... 

ბი. ისინი კანიკულების დროს სტუ · 

და გამობოუნებისათანავე ახალ–ა! 

ამბებსაც ავრცელებდე. ქალა, 

და,სოფლად 
1570 წ. ასეთი წესი. წვალება 

| ლოდ. გაუხადეს. სასაძართლოს” 9 “მ 
რიკებსაც. 

მე-)8-ე საუკუნეში ამბებ 

ათი მიიღო, რომ „M0Vს CIII5I 

ბის გაძყიდველთა ორგანიზ 
სადაც, სხვათ) შორის, ამ._ 

ზაციის ერთ-ერთ ყრილობაზე დ, 
ლაქების შუასდგომლობაც კი იყო 

აღძრული და გარჩეული, რომ ისი: 

დმფცელა რომ მათ ს სევ და ს 

ი! ტო, უიის. ერის ყველა ხმებით და ” 

რაინდული ეპოპეებით, 

მთელ ქვეყნიეოებას „ყურის 
ი ირიალი“', დ 

ია ლა ამ მაგარი შემოქ. 
დების მოწოდებ-ს და ვეკითხები ჩემ 
თავს, რათ დასპირდა ეს ავტოს, 

ან რედაქცია. პროპაგანდა ხომ 

ვე= “შექმნის ყუთის , „მტ„ლეჯელ გრი- 
ალ“'' პოეზია მი, პოეტის «სიტყვაში» 

თავის თავათ უნდა ისმოდეს „გრია- 
ლი'' თუ ეს ბუხეარივი ძალა არ 

'შესწევს, ვერავითა ი დაკანოხებით, 

პროპაგანდით ვერ გამოვ ”წკევთ. პოე– 

ზიას არ ეჭირვება პროპაგანდული 

საზრდო, ის ამ მხრივ თავისუფალი 
ფრინველია, რომელიც. არ მკის, აო 

სთესს მაგრამ ყოველ თვის მაძღრათ 

გრძნობს თავს. · 
ახლანდელი პოეტის .,სიტქეა“' 

ვერ არის ასე მაძღარი და ამიტომ 

იჯერებს გულს მხატვრული პუბლი- 
ცისტიკით, ამიტომ არის დაწვოი- 

ლებული მ სი ხმა. საქმეც იმაძია, 
რომ ,,დედა მუშაობის, დიდი ეწერ- 

გიის და დ-დი ენტუზიაზძის საუკუ- 

ხე'“ სრულიად არ სიწვიბს ხელს 

მაგარ ძემოჟძედებას. მხატვ“ ბულ, 

მწერლობა სუსტი რღეს ყველგან, 
არა მარტო. საქართველოში „,დიდძ ა 

ენტუზიაLმი დრომ" , მოგეცა ისეთი 

„წვრილი ხმა' მხატვრულ მწერ- 
ლობა”მი, როგორიც არის, მაგალი–- 

თათ, ახოი ბარბიუსი ,,CXI0VMხ“, 

ველეთრმანის ,,ყ II0M60M'' სინკლე- 
რის /LსMIMMს /იწწMC“ ,,დი- 

დი მუშაობის'' ხანაში კრთება და 

ხუნდება პიროენება, 

ითქკიფება, ექცევა საერთო. მაკ- 
რატლის ქვეშ. ხელოვნების საგახი 
კი პაროვნებაა. მე არ ვამბობ, რომ 
ჯერ უნდა იკოს. თავისებუ“ იი სახის 

პიროვნება   და მერე აელუეი-. 
გაიხადოს ის თაიის- ს. «ნათ, 

რო. გვიან კი ბიულეტენებს” სწერ- 

სურვილი, 

ხალხში იმზომ დიდი იყო, რომ, გი- 
ვერნიეს სიტყვით, ხშირათ “გალები. 

გზაში ღა ახალ ამბებზე ელაპარაკე– 

თუ ვინძე 
სადძე საყურადღებო ამბავს” გაიგებ– 

' და, ის ვ-ლდებული იყო მისულიყო. 

კბი თე 

განსაკუთრებითი სიმარტივით ას.იუ-. 
ლებდხენ უნივერსიტეტის შიკრიკე-. 

დენტების სამშობლოში გ:(კილებისა. 

' გი წ 
ცელების საქმეძ ისეთი ფართე ხასი- 

I ს 

ილესება დ» . 
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მ მებს იც დაე ვათ გაზეთის თანამ მრომ- 

“ლებთა შორის აძბებს გავრცელე- 
ბი "საქმეში, რადგან თურმე ისინი 

საბრ რი ყ ) ლაზე ად“ე ტყობილობდენ 

თავიანთ სადალაქოებში საყურად- 
რიმა ამბებს, პირის საპარსავათ მი- 

ე რომ რაკ უფრო მიდიოდა 
ო, მით უფრო. მეტი საჭირო და 

=3ცილებელი. შეხქნა გაზეთი რო- 
გოღოც ბ მკითხველი საზოგადოებისა- 

თვის, აგრეთვე მთავრობისთვისაც. 
და აი, ამ დროს რომში დაარსდა 

თ კაის დაწესებულება, რომ- 
ს ფუ ქციას შეადგენდა საგაზე- 

· ამბების 'მეჯროვება 

ელებას. > 

“120 წ. ქრისტეს დაბადების წინ 

ვრობის ხელმძღვან ელობით ვრცე- 
'დებოდა საგაზეთო უწყება სახელ– 

ოდებით ,,გბიიმ105 MეXI0I6C““. ამის 
ჭემდეგ. კი გაზეთის გამოცემის იდეია 

ფრო. დიდ. ადგილს იკერს და ცე- 
არის დროს ის ყოველდღიურათ 

იწყებს გამოსვლას, მთავრობის ოფა- 
ციოზი ,,40(8 LXIIიმ'' ს სახელწო- 
დებით, რომელშიაც სენატის მოქ- 

მედებები და განკარგულებები იუწ- 

   

    

  

    
   

              

   
   
   
    

    

    

     

  

   
   
     

   

  

     
    

    

     

   
   
   

    

   

    

  

   

      

   

და გავრ– 

  
პრაქტიკული 

ა რევოლიუციონურა “შემოქმედების 
მორ-»გ საკითხად დაისვა განათლებ ს 

რეორგანიზაციის საკითხ ; რეორგა– 
ნიზ-ც-ა საჭიროა როგორც ტეხნ - 

> დისც პლინაბულ-; (Cსე ფსიქო- 
ლოგიუ =-მეთ «დიური. ახალი სა.ზო- 
გადოებ“ივი პი ნციპ-, ახალი ს.ს- 

ლ სტურ-რეეოლიუც ონურ. მო- 
ლი მოითხოვს ახალ »კდემაურ- 

მეცნიერულ თვალთახედვას ამ 
ვალთახედვის შესამუშავებლად აკა– 

რის განათლებს კოჰ სერ,ატმ) 
“ სწარმოებს ენერგიული მუშაობა ამხ. 

'დ.. ქუთათელაძ.ს ხელ 'ძღვანელო.- 

ა ეწყობა დროგამოშვებით მშე–- 

ს 'უი-ინდუქტიუ ვე ხასიათ ს 
ონფეზენციები, სამეცნ -ე იო-საპე– 

დაგოგიო. კომისია არჩეს პედაგო- 

C გიურ -აკადემიუ= საკ "თხებს, თვალ- 
ყურს ადევნებს სასწ«ვ:-ებლებში გა- 

“ კვეთ-ლების წარმოების სისტემას, 

_ თვალყურთს ადევნებს (მასაც, “თუ 

რჯოდენად ეს სისტემა შეეფარდება 
I. ფევვლ უციონურ სოციალის, 
5“ შოუ მხედველობას, 
როგორც გადმოგვცემენ, ამ დღე- 

"ებში დაიწყება მუშაობა სასწავლებ- 
“ლების გამწმენდ» კომ»ს ისა. პრინ- 

ც.პი გაწმენ დისა _ სიამ 
განათლებ.ს სფეროში მოღვაწეები 
მეეფერებოდენ ' თავვანთ· სოფლ- 

მწეფველობ თ, ცოდნით, ნიჭით, 
გამოცდილებ%თ და გამჭ იიახობ-თ 

მ რთულ და პასუხსაგებ დ ნიშნუ- 
ლებას, როგორიც არს ს ხალხო. 

  

მი, 3-ს. 

  

9- 
„ი სიმართლე უნდა «თქვას «მ 

თვალსაზრისით «ჩვენს სკოლებშ-, 
თუმცა იშვიათად, ძაინც “მეგხვდებათ 

ატვარი პიროვნებათ, გა იკვეულ 
ბეთ გადააქ(-ევს მთელი- დროის 

(დინარეობი–“ მისწრაფებას, რო- 
რც ვსთქვით, ტურგენ ვმა მაზა– 

ვის სახეძი ც0,ა01I0ნ! M# I6CIM“) 

"თვალ წინ ' დაგვიყენა მატერიალი- 

სტუზი მიდრეკილება თავისი დროის, 

“_ _ დღეს მე მგონია, ვერც · ტუჩგე- 
ნევი, ვეიც ტოლსტოი, ვერც სხვა 

28. რომ; ლიმე გენიოსი ვეთ შექმნიდა 

““ დიდ სახეებს, ,,დიდი დროის“ მაგ– 

რატელი მოხვდებოდა მათ ”შემოქჰე- 

დებასაც. ყოველნაირ გამომკვლეველს 
ხელში უნდა უჩერდებოდეს ის, რა- 
საც იკვლევს, რაც არ ემო იჩილება, 
ხელიდა§ უსხლტება, იმას ვერ 

გამოიკვლეკს. ხელოვნე ,ას „უფრო 

დამო” მძინ ებული და, 0უ შეიჰ ლება, 
ასე ითქვას, ხელ მოსაკიდებელი დრო 

ურჩევნია, 

    
    

   

    

  

     

  

ჩვენი თანამედროვე პოეტის „სიტ- 

“ ყვაში“' არას ცდა, რომ გამოუსხლ 

“ ტეს ჯ,დამნაცრებელი'· დუოის 

“ ბრქყალებს. ცდა მეტია, ვიდზე შე 
(524 საძლებლობა, წინააღმდეგობა 

“ქმნის ტრაგედიას. მე-19-ე საუკუნის 
: მწერლობაც განიცდიდა, ახლახდე- 

> ლიც განიცდის ამ ტრაგედიას. მაგ- 
რამ სხვანაითი იყო. განცდა. მაშიი, 

სხვანაირია დღეს. 
“ სხვა არის, როცა. აკაკი წერეთე- 

ლა ამბობდა 
; თავი ტარიელ მგონია 

ოცხებით გარკმოცულსა 

· მაგრამ, ვაიმე, რომ ექკი 

მოუგზავნია ჯოჯოხეთა: 
გ მაცდუი სარკეში მ.ხედებს, 

ოფნებას მიკლავს... გუღს 

. მიხეთქს!... 
ამბო” ს ფრიდონ და ავთ ხდილ 

_ ჯერ ვერ 'გადიხდის ოპსაო!...     3 და შეს ტარიელს მიგავხა= · 
“მი ცივი“ ეე უბრომყვლ. , I 

ყებოდა და რომელსაც რომაელები 
დიდის ხალისით და სიყვარულით 
კითხულობდნენ. 

გაზეთები იწერებოდა ფიცარზე 

გადაკრულთეთრ გიპსზზე, რამოდე- 
ნიმე ეგზემპლიარად, საიდანაც იწერ– 
დნენ (ცნობებს და უგზავნიდნენ 
მოდმივი ხელის მომწერლებს. 

მიუხედავად ორიათასი წლების 
გავლისა, მაშინდელი ამბების 'მინა- 

არსი თითქმის სავსებით ჩამოგავს 
დღევან დელს გაზეთებისას. 

საიულისტრზაციო.ი მოვიყვან თ რა- 

მოდენიმე მაგალითს: 

1) მენიალა ანზიდია გაიქცა, თან 
დიდძალი ფული გაიტაცა. 

2) გუშინ ქალაქში მეხი 
ვარდა. მეხმა მუხა დასწვა. 

ჩამო- 

3) ღვინის სარდაფში ჩხუბი მოხ- 
და, პატრონი დაკ- 

რილი. 

4) ტიტაინიმ ყასბებს სასჯელი 

მიუსაჯა, რადგან მათ ხორცი წინა- 

სწარ 'შეუმოწმებლივ გაჰყიდეს. 

ა-, ასეთია მ–კლეთ გაზეთის ის- 
ტორია. 

სახიფათოთაა 

კ გულიაშვილი. 

განაწღებჩს. რეშრმანჩზასIIIს. საჰIIIIსი. 
შენიშვნები. 
ელემენტები რომელთა არსებობა 
დ.» მოღვაწეობა არაძც თუ სკოლებ- 
შა, არამედ სკოლის გარეთაც უს.რ- 

გებლო და უმიზნოა. ჩვენ ვიცით, 
რომ ზოგიერთ სასწავლებელ”მი 
დღემდ.· „დომოსტროის“ პრინცი- 

ბებით ხელმძღვან ელობენ, არამც თუ 
მ»სწავლებლებ»ი, არამედ გამგეებ ც, 3 

თავიანთ ადმინისტრატიულ იდეურ 
პრ,ცქტიკ+ში, რაც ყოვლად დაუ მვე–- 
ბელია ჩვენ პირობებში, 

დროა მოხდეს გადაფასებ· პედა–- 
გოგიურ ღირებულებათა! ეს საკთ- 

ხი ძველ სკოლასაც ჰქონდა დ.სმუ- 
ლი; ამას მოითხოვს. პრიხციპ, არა 

მარტო. სოციალისტურ: და რევო- 
ლიუციონური, ბრამედ უბრალო. 

ევოლიუციონურ-ჰუმანიური; მხო- 
ლოდ ამ ღარებულებათა გადაფასე- 
ბას ესაჭიაოება ხელმძღვანელობა 

«იდეოლოგიურ-მეთოჯიური, ცოდნა, 

ენერგია, აქტივობა, აქტუალობა. 

სამწუხაროდ ყველგან დღეს ამას 
ვერ შეხვდებით დ) თქმ. ად უნდ”, 
პედაგოგიუი საქმეების მოგვარებას 
ეს ხელს უშლის განათლების კო- 
მისარიატმა გაზეთებმ· გამოქვეყნა 

ბრძ.ნება, სადაც ნათქვამია: გამგემ 
პერიოდულად უნდა წარუდგინოს 
განათლების კომისარიატს ცნობები 

თვითეული მასწავლებლ. ს შესახებ. 
ეხლანდელ პირობებში აძ გან– 

კარგულებას ზევრი გამგე ვერ ·'შეას– 
რულებს, რადგან ისინი მასწავლებ - 

ლების გაკვეთილებზე არ ესწრებიან. 
ზოგიერთი გაშგე ცრუ კლას კურ 

პოზაში ჩამდგარ, რათა თავის პ»- 

როვნული სიდიადე მეტ) შ.რავ-ნ- 
დედით შემოსოს, არ.მც თუ კლასებ- 

მართალი არის, მაგრამ რ.? 

რისთვის დავკარგო იმედი? 
გმირს წინა უძღვის ყოველთვის 

უძლური წინა მოობედი!... 

და სხვაა, როცა პაოლო. იაშვი- 
ლი, ან გალაქტიონ ტაბიძე გვპირ- 

დებიან ,,ყუოის მგლეჯელ გრ ალს ' 
»»გიგანტიური მთის ლანდშაფტის 
უდიდესი იდეის“ განხორციელებას 

და ამით არ მიაჩნიათ თავი გმირის 

უძლუ5ზ წინამორბედათ, 
ეადვილებათ ჩვენ ახალგაზრდებს 

თავისი ძალების გადამეტება. ყველა– 
ზე ვერ ვატყვი, ოასაკვირველია, 
ამას. არ ითქმის ეს მაგალითად ვ. 

რუხაძის და მთელი მისი სკოლის 

შესახებ. ის მოსაწონია თავის უბ- 

რალოობით. 24 წლის განმავლობა- 
ში ვ. რუხაძეს არ დაუჩემებია ის, 

რაც არ შეეძლო, პირიქით, შეძლე– 
ბა მეტი ქონდა, ვიდრე იჩემებდა. 

არ რცხვენოდა აღეარებია თავისი 
სუძლურება“', როცა ,.ცხოვრების 
ბოქჭყვალებში'' იძულეჯულია ი 

ეფიქზა,-- ,,რამდენს ვიგებ, რამდენს 

ვაგებ“... მაგრამ ამ ცივი ანგარი ძე- 

ბის ბრქჭყალებიდანაც სწვდებოდა 

მისი “მემოქმედებითი ძალა „კხოვრე– 

რების ყვავილებს”, დი. #- თე» 
უხდა, ჯეი კიდევ არ ამ“წურულა 
ეს ძალა. 

პოეტის „სიტყვას“ ძალა უნდა 

ემორჩილებოდეს თავისთავათ. ამას 

უნ და გრძნობდეს ის, ვისაც“ ესმის 

ეს სიტყვა... ვ96რ+- ეიძლება 
ხაკლებათ არის გახვითაიებული ჩე- 
მი ესთეტიური გემოვნება, მაგრამ 

მე უფრო მომწოხს ღა უფრო. ძლი- 
ერათ მიმაჩნია აკაკი, თუმცა ის უძ- 

ლურათ აღიარებს თავის თავს, არ 
აკლდება ძლიერება პუმკინის „სიტ- 
ყვას“, თუმც: ის ამბობს თავის 

თავზე: 7 დ 

MI MCX% ICICM MIMX0XMVIIIX. MM02 . 
ჩიხს M0X#06C1 800CX IM9I0#MCC 0L",, 

იყო 

აო 

"ნება, თუ ის არ გახდა ხალხის გუ- 

_ ასპიროზი 
ში, არამედ სამასწავლებლ– ოთახ- 
შიაც თვეში ერთხელაც არ “შედის, 

ყოველი გამგე პირნათლად რომ 

ასრულებდეს თავის მოვ+ლეობას, 
ცხადია მათი უსაქმო თანაშემწეების 

შენ.ხვს განათლების ორგანოების 

სალაროს ეგრე მძიმედ არ დააწვე- 
ბოდა. 2 

ზოგიერთ სასწავლებელში არავი–- 
თარი საქიროება არ მოითხოვს ორი 
გამგის ყოლას: რა საჭიროა. მაგა- 
ლითა 9, ბათომის ქალთა ტეხა იკე,მ- 
ში გამგის თანაშემწე? «როცა ამ 

სასწავლებელში გამგის · თანაშემწე 
არ იყო, საქმე უარესად არ მიადი- 

აა იდაარლი 
პირნათლად ასრულებდა და დღეს:ც 

ასრულებს თავისს მოვალეობა” და 
ორი გამგის შენახვას სრულებით 

კორპორაცია   

არავითა 5ი ადმინისტრატიუღი და 
პედაგოგიური საჭიროება არ მოით- 

ხოვს, 

ჩვენ ღრმად დარწმუნებული ვართ 
განათლების კომისარიატი და სხვა 

ხელის უფალნი, რომელთ-ც უმე- 

შევო კავშირი აქვთ სასწავლებლებ- 
თან, მხმდველობა”ში მიიღებენ ჩვენ. 
მიე5 ნათქვამს: ასეთი გზით მუშაო- 
ბა იქნება ერთგვარი მიზან. შეწო- 

ნილი და წინდახედული, ეკონომია 

ს.ხელმწიფო. ხარჯების საიდან შე- 

იმთი მდგომიარეობის, რომელნიც 
მართლაც ესაჭიროებიან სახელმწი– 

„ასპიროზი“. 

ბათომის ამ სათაურით „,ბრჭო– 

მოთავსებულია წერილია, 

რომელიც მო-გვყავს სავსებით: 

გამოვიდა სალიტერატურო, სა- 

მეცნიერო. და საინ ფარმაციო. გაზე- 
თი--,,ასპიროზი““. 

ბათომში დღემდე ასეთი გაზეთი 

არ გამოსოლა; მეტსაც ვიტყვით, 

სცასპიროზის'! პირველი ნომერი, 

როგორც პლატფოომით, აგრეთკე 

მასალებით მეტად სასიამოვნო. “შთა- 

ბექდილებას 
გილი არ აქვს პოლიტიკური ხასია- 

თის უბადრუკ პამფლეტებს, რო- 

ბორც ეს თბილელ ლიტერატურულ 
ორგანოებს Lჩკევია. „ასპიროზი“ 

ყოველგვარი პოლატიკის გარეშე 

სდგას და პირნათლად იცავს ხელოვ- 

ნებისადმი სამსახურის” პრინციპს. 

გაზეთში მოთავსებულია» “შემდეგი 

წერილები და ლექსები: მოწ ნავე: 

»მიები” პრინცეპი ქართულ შემოქ- 

ს, ,,ლიტერატუ 

რული ბლოკ-ნოტი''-L. ,,მოხსენება 

კ. კაპანელის „სული და იდეაზე“, 

;,/განათლების საქმე აჭარაში“, 

გმსთეტიუთი იდეალი” და ხელო 

ლაში" > 

ახდენს. გაზეთში ად- 

მედებაში” "თ. _   

ფოს და კერძოთ კ? განათლების 
საქმეს. 

ე. 

ნების პრინციპი“ --კ. კაპანელისა. 

„ბიბლიოგრაფია ბ. ტაბიძის ჟურ- 

ნალებზე““ პ. აბრა 'იასი, „,თეატრის 

კვირეული“, „,ლიტერატურული მა” 
ტიანე““, ლექსები: „საქართველო -–– 

ნ. ზომლეთელისა, „ცეცხლის რკა- 

ლებ“მა““-–ი ხონელისა, „,ათანაინ'“ 

––ბურუსაშვილისა, კღორი“/--დ. 

ცვარნამისა, „ცისფერი თვალები““- – 

გ. ნუ_კუბიძისა და სხ. 

გაზეთს რედაქტორობს 

რულიძე, სცემს ალ. ესაკია. 

„ცასპიროზის“' პირველი ნომრის 

შესახებ უფრო დაწვრილებით 'მშემ- 

დეგ მი მოვილაპარაკებთ, ხოლო. ამ 

ჟამად არ "შემიძლია ჩემი სიხარული 

არ გამოვსთქვა ამ ყოველმხრით გა- 

მარჩთლებული გაზეთის გამოსვლის 

გამო ბათომ მი. > 

დააწმუნებული ვარ, მკითხველი 
საზოგადოება ღიისებულად დააფა- 

სებს ამ სიმპატიურ «ორგანოს და 

ყოველგვარ დახმარებას გაუწევს მას. 

ვუსურვოთ დღეგრძელობა „კასპი 

როზს''! 

ლიტერატორი. 

ლიტერატურული მატიანე: 
საქართველო. 

ბათომი. ” 

ქართული დრამის უახლოესი რე- 

პერტუა - ი. 

“დღეს უფასო წარმოდგენა შ. 

დ.დი.ნის «როს ნადიმობდენ». 

ხუთშმაბათს-- ზუდერმანის სოცი- 

ალური პიესა ,,პატიოსნება““. 

მომავალ კვირას  გედევანიშვი- 

ლის ,,სინ-თლე“'“ 1 ნაწ, 

„სურამის ციხე“ ბათომის ეკრანზე, 

· ამ ახლო. მომავალში ბათომის ეკ- 

აკაკის, პუშკინს არ დასჭირდება 
ძახილი,--ჩემი ხმა წვრილი არ აოი- 

სო. უბრალო. არიან ისიხი, და ამა- 

მია ძათი ძლიერება. 

< « # 

ხელოვნებას უყვარს უბრალოობა 
ეს აო ნიმხავს, რომ ე'მიხია „ახალი 
სიტყვების“. პი4ზიქით, „ახალი სიტ- 

ყებ,” ერთ-ერთი მიზანია საგანია 

"შემოქმედების. „უბრალო. რამეთ, ად– 

ვილ მისაწდომათ და გასაგებათ უ9ხ- 

და გადააქციოს შემოქძედებამ ,,ახა- 
ლი სიტყვები““. მაგრამ, როცა პო- 

ეტი, თუ პუბლიცისტი გვაყოუებს 
,,ახალი სიტყვებით'', როცა უბოა- 
ლო. რამესაც ართულებს და ძიუწ- 
დომელათ ხდის, მა ძინ “შემო.ქძედება 

ვერ” მიაღწევს ვერც ,)ყულის” ძგლე- 
ჯელ გრიალს”'. 

პოეტის „კსიტყვას“ ძალა არ ექ- 

ლის მესაიდუმლე. უმრავლესობა 

ჩვენი ახლანდელი ბოეტების ამ მხ– 
რივ მიდის „,,ა(კდეხილი გზით“. 

სიტყვა. ცდება გულს, · გრძნობას, 
სიტყვა განყენებული, გამორებული 

იჭეთს მეტ ადგილს. იქნება თანა- 
მედროვე პოეტი ფიქრობს, რომ 

„,სახელდებული საგახი სხვანაირათ 

იგრიხება, თით 1ო სახელამდი იგი 

არც კი არსებობდა, ან თუ ქონდა 

ყოფა, სახელით მიიღო. უკან ასკნე– 

ლი არსებობა““,”) 
ამ თეორიას აქვს არსებობის უფ- 

ლეა, სადაც გნებავთ, ხელოვნეაა- 

ში კი არა. ხელოვნება ვყრ იპოვნის 
ამაში სასიცოცხლო. ძალებს. 

აკაკი ამბობს ერთ თავს შენ ი'მშვ- 
ნაში, ––-,,რითაც გავიმსჭვალებოდი 

ხოლმე, იმაზე ვწერდიო''. 2 

„გამსჭვალვა'' საძირკველია ნამ– 
დვილი ხელოვნების თუ პოეტის 
/ნეტყვი“ აქედან არ გამომდინა-       ") მეოცნებე ნიამორები, M 8 გრ. რობაქი- მიილვი 2 ე! 

რანზე უჩვენებენ ახლად გად ღებულ 
კინო-სუ=;თს დ. ჭონქ ძის მოთხრო– 

ბიდან ,,სუ“მის (კიხეს““. 4მ კინო– 

სურ თმა თბილისში დიდძ:ლი საზო- 

გადოება მიიზიდა, 

სტუდენტთა სამეცნიერო -სალ. 
წრეში. 

დღეს შესდგება წრ ს მორიგი ლე- 

ქცი. წევრთათვის დ სწორება ს-ვ-ლ– 
დებულოა. დასაწყისი სრულ 11 ს – 

ათზე. 

ბიმ-ბომი. 

გასტროლები აკადემ ურ თეატრში 

რეობს, ის გულს ვერ მოხვდება "და 
მა მასადამე საქძეთაც ვერ გადაიქცე- 

ვა- თახამედროვე „ახლი სიტყვე- 

ბის“” სიმდიდრეს თან ახლავს გოძ- 

ნობის სიღარიბე, საშინელი ერთფე- 

როვნების და ნაძალადეობის ბეჭედი 
აზის ამ მხრივ ჩვენ ჯეო უცნობ სა- 

ხელებს. ძნელია ამათგან · ჯერ ვინ- 
მეს გამო.ცალკევება, რომელიმე პი- 
როვხების გამოყოფა. არის მხოლოდ 
პატარ -პატარა ნიშხები აქა იქ, მაგ– 

რაძ ჯერ ვერ ვიტყვით, რა არის 
ამ ზედაპირის ქკემ. წვეთავს ცოტ- 
ცოტათ, და ჯერ არ ვიცით, ამო- 

დინდება თუ არა დაუ მრეტელი 

წყარო. · 2 
წყაროს უნდა ქონდეს ბუნებრივი 

ამოსადენი,. გაუგებარი სიტყვებით 
აი მიეცემა ეს, უფრო. დაეხ მო-ბა, 
ნამდვილია “მემოქძედება არ უხდა მი- 

სდევდეს ' ეგ. წოდ. მოდას. ჩვენი. 

დღევახდელი მწერლობა კი ზედმე- 
ტპათ აო.ს ამითი გატაცებული. ეს 

გატაცება ეტყობათ ხახ და ხა: ძველ 
ხაცხობებსაც. ამასგან უნდა გახთა- 

ვისუფლდეხ. თავისუფალი, დამოუკი 
დებელი ხიკი უხდა მიუძღოდეს Vინ 

შემოქძედებას. ნიჭი ვერ გაიხარე: ს, 

თუ ის დამოკიდებულია საზოგადოე- 
ბოივი მიმართულებისგან, უარესია, 
როცა მოდი სგახ ხდება დამოკიდებუ– 

ლია. მოდათ გადაექცათ თანაძედრო– 

ვე მწერლებს გაუგებრათ ლაპარაკი. 
ძკითხველ წრეებში არც იკიდებს 

ფეხ მესაფე იისი მოთხოვნილება: 
გაუგებ ოობაძი ეძებენ მშვეLიერებას, 
კაოგია და ლამაზი ძათთვის, რასაც 
ვე9% გ'იგეს უბრალო მომაკვდავი. 

ნურავინ იფიქრებს, რომ- ახალი§ 
ეს მოდა. მწე ლობის ისტორიაში ის 

დიდი, დიდი ბანის წარსულს ეკუთ- 

ნის. იყო ისეთი დრო, როცა მწე- 
რალი ცდილობდა გამიჯვნას... ისე 

წერას, რომ მიუწვდომელი ყოფი- 

ლიყო უმრავლესობისთვის, არ იღე- 

თ, სიხა- 

თქმა. გაბედული და ზომ "ელი. იუ- 

მორი მჭრელი. სიცილი ჰომერიუ- 
ლი, დასვენება სულის და: კმ ყოფი- 

ლება სხეულის. სინამდვილე 1695-- 

კის ქარცეცხლში. არც ერთი ზედ- 
მეტი სიტყვა. სცენიდ ნ. 
ჩობთ შმორის სუნი. აუცილებლივ 

გენი ლურია. მსახ-ობები უ ღრეს.თ 
მუსიკალურია.- 

ბათომის საზოგადოებ. ბლფროთო- 
ვ-ნებით შეხვდა. პატივისცემა დამსა– 

ხურებული იყო. ადგილობრივ იუ- 
მორისტთათვი ძვირფასი გ-კვეთი 
ლია. 

არ გ ხრ- 

მარქსისტული ლიტერატურის 

- გამოცემა. 

სახელმწიფო. გამომცემლობა შეუ- 
დგა მარქსისტული ლიტერატურის 

გამოცემას ქართულად; ამ ახლო «ო- 

მავალში გამოცემული იქნება: 

კ. მაქსი «გოტის პროგრამი" კრ – 
ტიკა», «მრომის ხელფასი და მო- 

გება», «სამო ქალაქო. ომა საფრანგე– 
თში», «18  ბრიუმერი», 
ბრძოლა საფრანგეთმა». 

ფ. ენგელსი «მეცნიერული სო- 

ციალიზმის განვითარება, «ლიუდ- 

ვიგ ფეირბახი», «რევოლიუკია და 
კონტრ-რევოლიუცია გერძანია'ში» 

კ. მარქსი და ფ. ენგელსი--წერი- 

ლებ9 
რ ლიუქსემბურგი -- «სოციალური 

რეფორმა და რევოლიუცია». 

გ. პლეხანოვე–-«მატერიალიზმია 
ისტორიის, მიმოხილვა». 5 

«კლასთა 

«მეოცნებე ნიამორები». 

თბილისში გამოვიდა ჟუონალ «მე- 

ოცნებე ნიამორების» მე-9 „»M ვალ. 
გაფრინ დაშვილის რედაქტორობით. 

აკაკის გარდაცვალებიდგან ა წლის 
თავზე. - 

სრულიად საქართველოს მწე იალ– 
თა კავშირის საბჭოს დადგენილებით 

აკაკს გარდაცვალებიდა” ბ წლის 
თავხე, 18 თებერვალს გაიმართა მო- 

რიგი ლიტერ. ხუთ მაბათი, 

ლიც ეძღვხა მგოსან აკაკის. ,სიტყვე– 
ბი წარმოსთქვე: კ გამსახურდ. აძ, 
კ. აბაშიძემ, არ. ჭუბოაძემ. 

„მშვენიერ» ელენე“. 
ამ ახლო. ხანში თბილისის საო 

პერო თეატ ეში კოტე 

მარჯანი'შვილი დადგაძს ოპერეტა – 
„მშვენიერ ელენეს” ახალის გაგეძი». 
ეს ოპერეტა რეჟისორმა მარჯა- 
ხიშვილმა დასდგა ბ წლის წიხედ 

მის პიერ დაარსებულ „თავისუფალ 
თეატრმი”, 

რეჟისორი 

,,აბესალომ და ეთერი'' მეასეჯერ 

იდგმის. 

"თებერვლის 21 თბილისის საოპე- 
რო თეატრში დაიდგა ოპერა 
„,აბესალომ და ეთერი - მეასეჯერ. 

წარმოდგენას სახეიმო ელფერი 

ჰქონდა, რადგან ოთხი სეზონის გან- 

ბდა „ჩვეულებრივ“ საგანს, აო ეხე- 
ბოდა „უბრალო მომაკვდავების სუ- 

ლწა“ და გულს”: „ეს მეუფერე-თდა 
„დიდი“ მკიოხველის გემოვხებ.ს, იმ 
დიდი მკითხველის, როძალსა კ «ჩვე– 

ულათ» მიაჩხდა თავის თავი, როძე- 
ლიც ამაყობდა იმით, რომ «სხვებს» 

არ გავდა. 

«დამნაცრებელმა» დრომ «მ «იღო. 

ეს მოდა მორეული წარსულის სა- 
ფლავიდან და «ახლა» დაგვიყენა 
წინ. ისეთივე გამიჯვნის სურვილით 
არის ნაკარხახევი, ოასაც აძბობს მა- 

გალითათ კ. გამსახურდ აჯ -- ჩემთვის 

არა ერთხელ მოუმართავთ ს ყვედუ- 
რით, თუ რისთვის ეხმარო«ბ ჯერ უხ- 
მარებელ უცხო. სიტყვებს. მე ამ სა– 

ყვედურს“არ“ მივპეცევდი' ყურადღე- 
ბას, რადგან საქართველოსი ჯეო 
გერა ვხედავ ისეთ კოსტისგესტს მკათ- 
ხველეიისას, რომლის ე'თეტიუდ ბეზო– 

ვხებას მწერალშა ანგარაში უხდა გაყწი- 
ოთსო!.. ") (ხაზი ჩუშაა) 

უ ანგარიშ გასაწევი მკითხველი 

არ არის, მაშინ, ალბათ, ძწე”ალი 

სწერს თავისთვის, თავისთანა «იჩეუ- 
ლებისთვის», შაშინ აოის ალბათ ეო- 

თგვარი ესთეტიური სიამოვნება იმა- 

ში, როძ წერა გაუგებარი ოჩება უმ–- 

რავლესობისთვის, 

თო 

ხელოენ ება ველ ჩამოვა შარს, ხალ– 

ხის დამახინჯებულ გეძოვნ ეაამჯის, 
ვერც ისე მაღლა ავა, როომ სულ არა 

ექნეს რა სხერთო სინამდვ ალესთ.ნ, 
ხალხთან. მე მწამს მაღალი: გემოვნე- 

ბ, უმაღლესი ესთეტიუზი გახვითა“ 
რება და ხიქიც «ახალი სიტყვების» 
მოტ 5ფიალე მწერლების, მაგრაძ მა- 

თი მემოქძედება წააგავს იმ ელექტ- 
რონულ სინათლეს, რომელზედაც 
ჩეხოვის გმირი ამბობს, ეს მოგონი–- 

ლია, გონებრივია, მე თქვენ მომვ-   ლომისი M 10, 

„ წყისი» და «ძოხუცი ქალი» როსა! 

- «,ბბლი გამომცემელი გენოიხ , დ ი. 

რომე: 

“ და ძეოცის დასაწყისი» მწერლობა! 

  

«რითი. 

    
    

    

   
    
   

    

    

     

    

    

      

    

  

    
    

    
   

    

    

   
   
   

   

      

   

  

    

   
    

  

    

   

  

     

    

     

    

   

  

მავლობაშ. ჟით და იმავე ქ»ლაქმ. 
იგი ასჯე5 დ იდგა. >” 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 

მიმდინარე წელს თბილისი სა 

ხელმწიფო ”უნივე2სიტეტი” გ§მოუმი 
ვებს პი -ველ რიგს უნივეი: იტეტშ. 

სწავლა დამთა5 ებულ ექიმებისას.. 
საექიმო. ნაწილს ას ”ულებს 70 კაცი.. 

რუხეთი. 

მეერჰოლდის იუბილე. 8 

ამ ახლო მომავალში მოსკოვში | 

იუბილეს გადაუხდიან ცნობილ რე< 
ჟისორს მეერჰოლდს მისი 20 წლის 

სცენიურ მოღვაწეობის “მესრულების 
გამო, დაიდგმება მარსელ მაოტინეს 
პიესას «ღამე». 

თეატ“ ალური რევი 

კიევში -8 თეატრია, რომელში- | 
დაც ხალწი მრავალად დადის. 'ოპე- 

რას რეჟისორობს სამარინ -მოლჟსკი. 
კიევმი მოქმედობს ორი უკრაიხუ- 

ლი თეატრი. : 

რუსი დრამატურგება უცხოეთში. 

რუსმა დოიამატუ<გებმა ს ლმოწმა 

და სონაემ პარიზ?მი დასდგეს დრამა 
საბჭოთა რუსეთის ცხოვორებიდ.ნ, 

რაძაც დიდი ინტერეს-· გამოიწვია. | 

ახალი კინო-სურათი, 

ოდესაში გადაღებული იქმნა. ახა– 
ლი კინო-სუბათი «ძადამ ბეტერფ- · 

ლიაი». სურათი საუცხოვოდ "არის 
შესრულებული. # ვცე 4 · 

5, ტერძანია. 2 

"ი, შაგა _ის ახალი რომანებ. 

ჰანოვერში გამოქვეყნდ» ცნობი 
„გერმანელ რომანისტი ი. ძაგაფ. 

ახალი წიგნები: «გაზაფხულის დასა 2 

    
  

ბი ნატურალისტური ხასიათ საა, რო. 

მლებ'მიდაც საუცხოვოთ არის 'და-. 

ცული გერძანული კოლორიტი. _ 
#29 

გენრიხ დიცის გარდაცვალება. 2 

'მტუტგარდტში გარდაიცვალა ( 

გენრის დიც ს ბიერ დაარსებულია. 
«ინტერნაციონალური ბიბლიოთეკა» 

რომელმაც გამოსცა მაოჟსის, ენგე 
სის, ლასალის, ბებელის, კაუცკის 
მერინგის, ბერხ ძტეინის ' და. " 

თხხულებანი. _ 

  

კინო გერმანიაში. 

კინო სურათი «კარნ ავალის ბავ 
ვი» დიდ ”შთაბეკდილაბას ხდ, 

გერმანია ში.. სურათ მი. 9=ნ- 
ბენ მოზჟუხინ» და ლისენკო. 8 

    

რუსული კინო სურათები 

ნიაში, =.4 

გერმანია'მი წარმატებით. 

შეძდეგი რუსული კინო-სურ წ 
«ძავი ფიიხველი», «ლ.მაზ ქალ. ა- 
თვის», «ბლუ ძნათე», და «მეფის სა- 

იდუმლო». ა % 2 

  

=> ი _” _ _-_ 

რედაქტორი თ, სიხარულიძე 
გამო მცემელა ალ, ესაკია 

ცით ისეთი ცეცხლი რომ. სულს. 

>. 

მეტი Lითბოა საჭირო... რთ 

«ციური ხმები, ეგ საკვირველები», 
რაც თან ახლავს ძე:19-ე საუკუნის. 

ათბობდესო .. 

   

წარსულს უნდა. დაუბრუნდეს ამ. 
მხრივ ახალი კალამი, რომედი. აც- 

დენილ გზაზეა დ.მდგა ეი და «მიხომ · 
ვერ ხძარობს .თ ვის ძალას. ._ 3:09 

ოზი სიტყვა მინდა ვთქვა გ თა ი- 

ბისას ერთი «ჰველი» კალაის ”მეს. 

ხებ. ორი სიტ ვით ა% "დაფასდება · 
ისეთი დიდი ძწერალი, როგორიც. == 

არის ან. ერისთავ-ხოშუ რიას“ და... 
ფღმელიფ თვადისაიის ადგილს ფა 

იჭერდა. უფრო. დიდი ქვეყნის მწერ- 
ლობა მიაც, მაგიამ აო მომეწონა. 

«ლომ სას» კილო: =»ათუო ძველებურ =>. 

ღარსეულ გულმხურვალებით არ “მე- გ 

იძლება დღეს იუბილეს მოწყობა... 
ან.სტასია ერისთაკ-ხოშ5 'რიასათვის, _ 

ნივთიერათ ხომ ძ.ინც უზრუნველ. კ 
ყოფილ იქნას ეს მწერალი ქალი -#. 

ძსა პმოზუცებულობისასა, ამი. “დღი ესი 

მაინც აო არია?", “ 28 

მე აი მომეწჯონა ეს კილო, მო- 

კლებული „ძველებურ“ გულმხურებ> 
ლებას”, ეს მოულოდნული იყო ჩემ- 

თვის „ლომისისგ“ ნ“ და ამიტოპ მო- 
ვიტ ნე აქ ორი სიტყვა აძ 
ძველი კალმის ”შესახებ. ის ღარLია 

აოა მ.რტო. . «ნივთაერ ·უზრ»ნველ- 
ყოფის», არამედ მისი. სამჯტერლო 
მოღვაწეობის ფართოთ გაცნობის და 
ყვალა მისი ნაწერების«გამოცემისაც. 

ინას, 

ერთი . “ 

 



  

   
    

     
     

  

     

    

#2 6 „ ასპირო%ი. 

აეააადენაემ ბეი რიბერი რენა ერისი ერეინიგეარაერეის ამირ ებევე ასეე ეეე 3 
50 1VMCM0L 0“M6/)569MMLC. 

#მნმყყიე# დმე609M2 VMCIIVI 108. CI ბIIVLIბ (6. ნყციმI-0CCXი)). 
ჩ 8MIMV სნხინს 9 V9იIIX 200108 აეI070XCIIIX. II CVXVMCIIIX ჯ06მX08., წმMIVI სყ ხეთ. 

XმIMIIIIICC ც80C0M9 

    

   
   
    

   
   
   

      

  

    

    
    

    

  

   

         

   

     

           

669361. 8C 50 |0L 080. 8 06), 2, წ0I. | ბინი 
ც 6 I I - |) ILII4 MMCI0C1C9:. 

  

>1 თ 837VM, (ამასაცინიბიი 35, ”010თ."“1--98.. 
:-82LV, 0ყხოიტგიეი. 4, Iიურდს. 11-- 35. 

I ” წიე... LVI0ICII9I 95 IV. 10 I. წ) – 7I0I9M-ნგ ნ 8 ილ. '/, ძ. 35 LC, 8 იმყ. '/, თ. 18 მ:88251. LV 1გ26. 4072 წ2უ. 128103097 II /0. Iი| | | #8IM 00)! ი „009 2 ან 9 + ინე “უიი, _ა- >...“ 
2: 25 III. 7. | C00CVMII1IIII0007სCI101% '/, თ, 58%. 

I0.ა8/)CILIMCL | 
1იი. 1IIდ.IIICთ, აეეე ჩტეL 12 ==99- 

კანე ასსა ი) 
= ა2-იინ =_2 რიირრიირრირი68ი 

თ ინის საწ 
ოგლობჟინის ქუჩა, M9 15, 

    MX მდა. II3(0.IIIII ე ი მვიბი წინიMIIნIX. (0მნ|)IIIL. 

....""        
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ანამარია 
ხე-ტყის დამამზადებელი განყოფ. · 

ა ა" რის ტანის გრ სმუნილურ ე. ) მეურ ჩეობისა 

  

უიი «ია 

C : 255 9-2 ურის თ ა ია 
“ ერის სახელმწიფო. სარდაფის (ეოფილი საუფლისწულო. მამულების) ღვისოები: - ძეიდველების სა აეურ დღებოთ, · რობ. 

უ
ა
ღ
გ
ფ
ფ
ვ
-
!
 

  _ «ნაფარეული7, თელიბნი, | '_ 23 წმგერვლ/დან. 1923 წ, 
3 «<წისონდალი», 2 7 ათხანაერი დაიწ: ქება გა ბერდე ეა სასერსჩს 25 (00 2, ერთი ჭ. აგსე 

მაო» -; . ას, სს; ვბ.. ტომარა. , 

იგივე განყოფილება მიიღებს ყოველნაირ დაკვეთებს 

ასასერს და დასაფქვავ მასალებისა, _     
      

   

5 საწყობი ღიაა დილის 9 საათიდან 2-20-. ი.“ შის კმარტიიი ვლადიკავკავის ქუჩა, # 97. 

წ , ბ.=–>> 

ს» 2–=8=0))LC 7”
. 
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– 5ფფიფოლთთთC ააყათათიის   ი5C5
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; I» ჩი 1%XII#. 1 61, : | პირეელი ფარმაცევტიული შრომის. |. 
კა აააასააულლიბ არტელი 

28 
– წიინVთ+C. წ. ი მოსხCCCLI 'ტეხნთ- იე! 

2-# M 3-> წახთინი#ი წ. C. MI. X. ა ა? 52 
I ჩ განთარი+თით საა _ ვაჭრობა და მრეწველობა ეოველგვა5. სააფოლაქო. მა- 225985531 0- ი 

2 ალების. გ: აჟიდეა ბით“ უმათ და წვრილათ ხელსხერჯდ 

” > ფასებში. 

» » I 
(რთ გ მივიღეთ გერმანულ და სხვ· ევროპიულ ფირმების . 

16 4 დიდი პარტია მედიკამენტებისა. = 

(== 
1)ლ= 13 8 : (8 გ ე გეთებთ 9-2 ხელტე არ ქიმ. ვაა" 

15 | 
1. 2 ჩვენი საწეობიდან გასული სამკურნალო. საქონელი III 

:9 გ წინასწარ შემოწმებულია საკუთარ ქიმიურ>ანალიტიურ | 

-2 « ? 8 > ლაბორატორიაში, | 

მასსა. 3820IM0ნ#MI0IIC6. ს3. /IMIIIIX. 0MI80IMVIX. C)/X/MCIIX II2წ2M0ნ. IL. 0MIVIIM210IIIC9 (CM ს(XCVM. V. შ10M2M0M, წ მთ. გამგეობა და საწყობი: ბათომი, მიხეილის ჰ #14. ი+VMრ, VI. Iმტიაიისა, 38. Iიიიძ ა!“ 198. ბოხ. ინ, 1080XXX63074VM. ზ ონი 9-–--51, 8 «იყნი+იC ხიI1)MX M3857VM #, =-- / აწევის             
    „აო 7. == გს 

ანაეიეი ბებ იიი იები იიი იას გეაუიეი ) 7) ა 1711 გ ა იქ გა ა აიას” ემე” ე იგ გ ი ე ე ია. 
”L აყარის პომუნალუტი მეურნეობა. შუბი გა პრლიპბრაშიულე მანჰრფილეგა >” 

წამ ლ მომრაში IL, ჰნძმჩსა დ) 1) ტარ, Iსნებს. 
მიიღება დანაკვეთები სხვა და სხვა სამსატვრო- -სალიტოგრაფიო სამუშაოს შესრულე” აზე: 

  

        

საკანტორო. წიგნები 
ბროშიურები 

ბლანკები 
სხვა და სხვა გამოცემები 

ბლოკ-ნოტები 

საქორწინო და სადარბაზო ბარათები 
განცხადებანი სიგნატ. 

აფიშები, ფურცლები და სხ. 

  

    
მიიდება დანაკვეთები სხუა და სხვა სახა“: ვე ისე მესრულებ”ს სწრთფი და წესიერი. · , აა. ჯიდათ ვავა „ია სხვა და ს'ვა ნაწარმოები: 

ლ-გასავლის დავთრები, სატრარებელ საქვითარო. წიგნები, პაპიროსის ქაღალდის ეტიკეტები, ბლო 

  

„ნოტები და სხ მრავალგვარი ქალთა სადარბაზო ბარა. ები, ასფა ს 

ყოველგვარ? ცნობების” მის:ღებ            
ად უნდა მიმართონ ბოლიგრაფ - ოგლობჟინ ს ქუზა        

  

    

    
  

    

+ იი 0 IV ი. 
სისა 
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