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მეცნიერება 
მეცნიერების კვლევა-ძიება წააგავს 

მაღაროს თხრას: ირგვლივ ბნელა, 

ნოტიო წყვდიადით გარშემორტყმუ- 

ლი, პატარა ადგილი განათებულია 

პატარა სინათლით: მუშა ხოხვით, 

ჩოჩვით თხრის და ნელ–ნელა მიი–- 

წევა: წინ-– სიღრმეში, თან შიში იპ- 

ყრობს მას – შიში 

უსუსურობის ამ. სიღრმეში; დრო. გა- 

მოშმვებით მუშას ენატრება მორეუ- 

ლობის განათება, სილრმის დაუსრუ- 

ლებლობის ხალვა, (კოდნა უხილა- 

ვისა... ჩვენი სულიც სამეცნიერო 

მაღა იოებიდან = წუთისოფლიური 

წვრილმანო-ბიდან ეგრე იხედება სივ- 

რცის უსაზღვროებაში – იხედება მკ- 

რთოლვარე და ვნებიანი. მგრძნობი- 

ერი და გოძნეული იმ მორეულო- 

ბაში, რომელიც ხან ემუქრება მას, 

ხან. იმედებსა და ილლიუზიებს უსა- 

ხავს. ვერც ელექტრონის ბორიალე-., 

ბა, ვერც ასანსიონების გმინვა, ვერც 

: ტარტანი მაშინების--ვერავითარი ცი- 

ვილიზაცკია პოეზიას ვერ ავნებს: . 

გ · გარკვეულს ყოველთვის გარშემოერ- 

''ტყმის. გაურკვეველი და დღევანდე– 
ლი აკადემიზმით "დათან წყობებული 

_ სოფლმხედველობა შორეული წარ- 
სულის სოფლმხედ ეხლობაზე არა ნა– 

“კლებად ესთეტიურია: „ფილოსოფი- 
ური იდეა ყოვლობეს . ევოლიუციის“ 
ენათესავება მეორე იდეას, რომელიც 

„ ფუძეა ყოველგვარი პოეზიის--ბიო-. 

ფსიქიზმს – ყოვლობის სულიერო- 

ბას. სფეროები სივრცემ· მოძრაო- 

ბენ; სულიერად არსებობენ, პლანე- 

”ტებზე ხდება დრამები, მსგავსი ჩვე- 

ნი წუთისოფლიური დო:მებისა; წვე- 

თი წყალი ბოლოს და ბოლოს მთე–- 

ლი სამყაროა: ქიმია და ბიოლოგია 

“მესავალია ახალი კოსმოლოგიის; 

მეცნიერება და მეტაფიზი კა ერთმა–- 

ნეთს უახლოვდებიან; სქოლასტიუ- 
რი და კასტიური ხასიათი ე კარგება 

თანამედროვე მეცნიერებას: ელემენ-. 

ტები. კოსმოლოგიისა მთავლდებიან 

აკადემიზმის ვითარებაში და პასტე- 

რის საექსპერიმენტო შუშეამი საღი 

ევოლიუციონიზმის თვალთახედვით 

ისეთივე პოეზიაა, როგორც რამბუ- 

იეს სალონებში, 

'ბრობლემა ბიოლოგიური ევოლი- 

უცაისა და სოციალური ვითარების 

არა მარტო „მეცნიჯრების პრობლე– 

მაა, არამედ ფილოსოფიისა და ბოე- 

ზიისუც: მართალია, სამყაროის მა– 

ღაროებში ჩვენ გარმემორტყმული 

თეატრის 

: ალ, განი. 

მასიური თეატრი. 

ზროლეტარული თეატრი ინტიმ- 

არის თეატრი მასიური, ური, გბ 

'მერული, რჩეულთა და თავდადებუ– 

ლთა თეატრი ადგილს უთმობს თე- 

ატრს მასიურს, მონუმენტალურს, რო- 

მელიც მისაწვდომია და „გასაგებია 

მასისათვის... ახალი თეატრი არის 

არა ინდივიდუალურ განცდების თე– 

ატრი, არამედ დიდ კოლექტიურ მთქ- 

ყძედებათა მხ სტვრული არენ გა საიდა ნაც 

მასისაკენ მოჰქრის უბრალო, მაგ– 

რამ ნათელი და საერთო. სწ 5:ფვათა 

იდეები; მოკლე, მაგრამ ძლიერი სი- 

“რ ბი, 

უიი - შინაარს ეფარდება მასი- 

"ურ, მონუმენტალურ თეატრის ფო- 

რმა: ღეკლამაციური და ვოკალური 

“ი 

ხოროები, მასიური" პროცესები ღა” 

ცეკვა, კოლექტიური პლასტიკა და 

პატარაობისას და” 

  
–უმ2---   

ყოველ 
  

და პოეზია. 

ვართ წყვდიადი”, მაგრამ გან/ს»დის 

შინაგანი ხილეს -– როვითმქვრეტი ასხი- 

ვოსნება სულიერობის ანათებს ჩვენი 

მძღვან ელობს ფსიქოლოგიური პრო- 

ცესის ვითარებას; იქ, სადაც საჭი– 

როა ონთოლოგიური პრაქტიციზმის 

განხორციელება 2 

დუქტიურ-დედექტიურ სილლოგიზა- 
ცია ფაქტების ასახულ თვისებათა 

აუცილებელია, მაგრამა როდესაც 

სული ჩვენი ლოგიურ განსაზღვრუ- 

ლობიდან გრძნობისა და ნების სფე- 

როებში შედის, როდესაც ჩვენ გვა- 

მეცნიერება---ინ- 

ბისა და მიზნებს “ოლცოდინარობა, 

როდესაც ჩვენ გვათამაშებს და გვა- 

ღაღობებს შემთხვევათა დემონიური 

თქრიალი, როდესაც ჩვენს ყოველ– 

დღიურ წვრილმანობასა და განგაშ- 

ში შემოისისინებს ცივად სევდა შო- 

რეულობის, მაშინ ჩვენ ვგრძნობთ 

ჩვენი პლანეტარული არსებობის უნუ- 

გე'მობას, ჩვენი მეცნიერული პრაქ- 

ტიციზმის რელიატივობას და საგან-. 

თა და მოვლენათა შორის შეგრძნო- 

ბილ ხარვეზებს ჩვენი განცდა ავსებს 

უნიომისტურად 

ლის' შინაგანი ხილვით და „აზოკრი- 

თული ლირი ხშით, 

მეცნიერებას შეადგენს გარკვეული 
რიგი, სისტემა იდეათა; მეცნიერება 

გონებისა და ხიი §6ი§-ის წყობაა, 

პოეზია ისახება მეცნიერების წიაღში 

––კვლევა-ძიების პროცესში, იქ, 

სადაც მეცნიერება თავის ხიი 86ი§- 

ით იძირება, იძენძება გრძნობათა 

არითმია” მი პოეზია ვნებისნი აბო- 

რიალებაა შეყვარებული სულის; ქა- 

ღალდი, ტილო, ქანდაკება, პანო- 

რამა, მხოლოდ სტატიურ-მატერიუ- 

ლი ფორმებია ამ დინამიურ-ეროტი- 

ული თვი «გადამსახი სულის ქმნადი 

აბორიალებას მარადობისა და უსა- 

ზღვრრებისაცენ; -ბრეზია” ელვიური 
კოსმიური ღელვის, 

მსოფლით 

გამოკ ითომაა 

დინამიური ამოძახილია 

რიტშის; პოეზია იდეების ფერხულია 

გრძნობის სასახლემი; პოეხია ტან- 

ჯული სულის სხივოსანი აკვამლე– 

ბაა––სევდის სიმფონიაა ტანჯვის სა– 

მრეკლოში 

პოეხია სიღრმის ხილვაა და გან- 

ცდა მარადობის,   
პრობლემა 

ასეულ სხეულების მიმიკა, ობრ:ლო. 

და გარკვეული გრიმები (ნიღაბამდე), 

აგრეთვე კოსტიუმები, როგორც ზო- 

ტულ მთლიანის ელემენტები, I 

ამოიგად ჩვენ მივდივართ ისეთ 

თეატრში, რომელიც იტევს მასას 
ე. ი. თეატრში ღია გაერზხზე 2 

გორც ერთი კოლექტივის წევრთა 

თანასწორუფლებიანობა, სპობს თა- 

ნამედროვე თეატრალურ “შენობების 

კლასიუ5 კონ სტრუქციას და მოით–- 

ხოვს თეატრში ადგილების გათანას- 

წორებას მოხერხების პრინციპის თა–- 

ნახმად. 

სცენას: და აუდიტორიას შორის 

უნდა წაი მ ლოს ხაზი და თეატრი 

მოეწყოს ისე, რომ სცენა და აუდი- 

ტორია მედუღდეს (პროსცენიუში, 

მრგვალი სცენა და სხ,)   

კვირეული სალიტერატურო, 

ას მელიც ამ.იიაანად ისახავს ტხივრების 

სოფლმხედველობის მაღაროებს, აფა-. 

რთოებს განსახეობათა ინტუიტიურ · 

წრე წირს. იქ, სადა(კ გონება ხელ- 

|-გვრულ პროცესს=არ პეფძლია დი 

თრთოლებს და გვაძანძაგებს მიზეზე- 2 

(დგზნებული სუ- | 

გად კონსტრუქტიულ და კოლორი-. 

–– 

1 
      

9ხ სტვრული ფორმების 

გადაფასება, 

არის თე- 

ატრი, რო– 

2 ი. 2 
გამოსახვას ან ფოტოგრაფიულად. და 
გრამოფონულად (ნატურალიზმი), ან 

ტიპიურ განზოგადებით და სახით 

(რეალიზმი). ჩვენ ვიცით, რომ მხა- 

იგი შარიაეს დს ამდერგეს 502. 
“ბის ასლს, ან ილი ეზიას, ყოველგვა- 

1 რი ხელოენ ება არის უტყუარი გა- 

მოკრთომა შემომქმედთა და მაყი- 

რებელთა კლა:იური ბუნებისა, 3რთ- 
ლეტარელი თეატრი ახდენ ცხოვრების 

| ფერისცვალებას კლასაური ფსიქოლთგი- 

ის და იდეოლოგიის შმუეშაბანდით და 

ამიტომ იგი არც რეალისტურია და 

არც ნატურალისტური. : 

არის თეატრი, რომელიც პირველ 

რიგზე ფორმას სყენებს.. ეს ფორმა. ან 

გარეგნულად ბორკავს შინაარს (კლა”- 
სიციზმი), ან ხდება ძველი ფორმე- 
ბის რესტავრაცია და სტილიზაცია 
ძველი იდეოლოგიის. შენახვით. ან და. 
შინაარსს სრულებით არ ექცევა ყლ- 

რადღება და მთავარი ყურადღება · 
მიპყრობილია ფორმისადმ», რომელ- 

საც ეძლევა აბსოლიუტური მნ იშენე- 

ლობა (ესთეტიზში). > 

პროლეტარული თ XV 

შინაარსიანი” და აქმნის ა ალი შმინაარსი– · 

სადში მეფარდებულ ფორმას. · 

ყურადღებას აპყრობს ასეთი მასა 
ბის; ექსბ ესივ ბას რ 

' კონსტრუქციას. 

%ანია-- სუპრემატი ხში, 
ქერა 

პროლეტარული თეატრი უარჭეოფს. 

ერგელგვარ ფეტიში ზმს, 'და შათ რიცხ- 

ვში, მასალის ფეტიში ზმსაც. წევას > 

თეატრს, როგო5ც ყოველგვარ 

ხელოვნებას, “შმეუძლია აირჩიოს ჯანა- 

ლიტიური გ ხა, მას შეუძლია მიხნად. 

დაისახოს არსის ძირითადი ელემენ-- 

ტის შერჩევა და მისი რეალიზაცია 

და მლის სა მუალებით ( კუბიზმი)” თე- 

ატრს შელძლია "დაეყრდნოს არსე– 

ბული კულტურის ელემენტებს და 
მიიფოს ნაწილი მთელად, მაგალი 

ლე“, 
-#X. % 

      
     

   

'ამეცნიერო და საინფორმაციო- 

| ზიტივიზმს. და 
1 ლის 'აეატრი, სიმბოლიზმი არის ხე–- 

ი უადრესად მაა 

არის თეატრი, რომელიც „გატა- L| 
ცებულია შასალა'ხე მუშაობით, რაც |. 

ხელოვნების ცოცხალ. შინაარს ჩრ- 2 

დილავს. შემომქმედი · მთელ „თავის 2 

“და მის „რიგა ა» 

» 

გაზე 

მაშინ იხმი (ფუტურიზმი). პროლეტა- 

ნული კვლრერა პინფეტიჟდში იგი 
“აშენებს... ახალ ქვეყანას, როგორც 

? აღათი სცლოდრათ- როლიი- 
უფდებიანი და განოყოფელი მემ- 

კვიტრე. : ! 
ჟკანასკნელად, თეატრი, როგორც 

აყოფლგვარი ხელოგნება, არის „მხა– 

ტვრულად გარდატეხილი იდეოლოგი:, 
რომლიც. ბირველის 'მეხედვით, აღ 

ატაჭებს აშმკარა არისტოკრატიულ 

ან ბურჟუაზიულ სახეს, მაგრამ არ- 

"სებიიად არის გახრწნილი და რეაქ- 

ციონური, 
აძ. მთელი რიგი მაგალითებისა: 

მპსტერიის და არლეკინის თესტრი, 

, მისტერია––რელიგიურ. ანუ ავტო- 

რიტჰარულ იდეოლოგიის გან სახიე- 

რებას. 'არლეკინობა დაფუძნებულია 

"თეატრალური ტიპების მარადისობის” 

' ყალ? იდეაზე. ო.ითავე აღნიშნული, · 

სტი 'ი ეწინ ააღმდეგება პროლეტა- 

რული იდეოლოგიის 'სტილს ---პო– 

აიი რელატივიზმსა. 

სი. სდა მარითოხეტული. სტი- ღაური 

  

ლოვნების ენაზე გადათარგმნილი, მე- 

'ტაფისი კურ--მისტიური დუალიზმი. 

მარიონეტად . "ადამიანი ხდება მხო- 
მ. ჯიასის წარმოდგენით, რო.- 

ებულ ისტორიულ ეპბო- 
უსაქმოთ" და შეითვი- 

ბასიური სოფლმხედვე- 

   

    

   

    

      

   

      

      

ალის მებრძოლი 1 კლასისა- 

აფირ 

, "იმპრესიონი ხშის 'თე- 

ესკს და იმპრესიონიზმს 

სანემერიი ბანაში აკასთასბ ნაბრლავყ.! 
აღნი მს ული სტილი წარმომდგარია · 

პსიქოლოგიურ დამლილობის და და-. 

ნაწილების ნიადაგზე. გროტესკს მუ- ! 

“დამ ახასიათებს შინაგანი წინააღმდე– 

'გობა, თვითუარყოფა. იმპრესიონიზ- 

მი არის კაპიტალისტური აგონიის 

ნერვიული მოქალაქის“ ფსიქოლოგი– 

ური განცდა, როდესაც მთლიანი 

პიროვნება საშინლად კნინდება, ' 

"ფოლადის გიგანტი, საყოველთაო. 

ორგანიზატოოი, ქვეყნის მშენებელი 

სოციალური ანტაგონიზმს გარეშე, 

ზიზღით უცქერის ამ. ავადმყოფი სუ- 

ლის ნაყოფს, რომელიც სასი კვდი- 

  

  თად, მისი (ნაწილის) დინამიზმი, და 

ჩვენი, თეატრი, ამ ბოლო. დროს, 

ამკარად დაადგა აღორძინების · გზას, 

უკვე პეოთხე წელიწადია, · თბი“ 
ლის მი, ამ მხრივ, მეტად ინტენსიუ- 

რი მუშაობა სწარმოებს. საზოგა– 

დოებაც დაინტერესებულია სათეატ- 

რო. საკითხებით. ზოგი რამ თვალ- 

საჩინო, უკვე ნიადაგ მოკიდებულია 

და ჩვენ გვგონია, რომ ახლო მო- 

მავალ”მი, ქაითული თეატრის კრი- 

ზისიც დაძლეული იქნება, თუ კი 

ჩვენი თეატრის მესვეურთა მაჯის 

ცებ არ მოდუნდება და კვლავ 
გაღრმავდება, გაფართოვდება ზემო- 

ხსენებული ინტენსიგობა. 

ქართული თეატრის კრიზასის სა- 

თავე ჯერ კიდევ 1905--6 წლიდან 
იწყება და უმთავრესი მიზეზი ამ 

კრიხისისა გახლდათ ორი გარე- 

მოება: 

პირველი-–ახალ დრამატიულ ლი-_. 

ტერატურის უქონლობა და მეორე – 

ძველ, ნიჭიერ მსახიობთა, 

თანობით, სცენიდან _ მოცილება. 

დრამატიული ლიტერატურა, იმ სა- 

ხით, რა სახითაც მას სააუფე: 

თეატრი აწვდიდა საზოგადოება 

ს ნუდეებ მიუღებელი შეიქმნა, 

გ. ერისთავის ყალიბის ყოფა-ცხოვ· 

რების კომედიამ თავისი საქძე უკვე 

დაასრულა: შეჰქმნა თ:ვის თავად, 

ერთგვარი ტიპი მსახიობისა, · მშეიმუ- 

"მაგა უწყებული სასცენო. გარემოე-. 

ბანი დ) აქ, ამ ნიადაგხე გაყინა, 

ანტონ ოვმა და ცაგარელმა ასეთი 

კომედიების ტიპის უკანასკნელი 

სიტყვა სთქ;ვეს.   
ყართულ თეატრის საპითხი. 

(> 

| ეხლაც კი, დიდ სასახელოდ მიაჩნი- 

თა და”: % 

ლოთ არის განწირული. 

თვალსაჩინო. ნაწილს წარმოადგენდა, 

ეგრედ წოდებული, «ისტორიული» 

დინამებიც. «მაგრამ ყველამ ვიცით 

ამ პიესების ლიტერატურული ღი- 

რებულება. ,,სამმობლ:““ დ. ერის- 

თავის ხომ ვ. სარდურს «Lმ ხმV96!» 

არის, მხოლოდ მომქმედ პირთა და 

გეოგრაფიულ ს:ხელების შეცვლით. 
მაგრამ მიუხედავად ამისა ასეთ პიე- 

სებს მაინც ჩვენ სცენ აზე უოპირვე- 

ლესი ადგილი ეკავა. იმიტომ 

მოხდა, რომ მა მინდელმა ქართვგე- 

ლობამ თეატრი პოლიტიკურ ტრი- 

ბუნად გადააქცია და თეატრში ჰპო– 

ებდა ადგილს, სადღაც მას შეეძლო. 
თავის ნაციონალურ ზოახვათა გამ· 

ჟდაქნება. ასეთმა „ისტორიულმა“ 

პიესემა დიდი კვალი დააჩნი-. 

ეს ჩვენ სცენას. ჩვენს მსახიობთ, 

ხიმშიაშვილი ათ ლევან ს როლის 
შესრულება და ვინც ამ როლს ხეი- 
რიანად ითამამებს, მას უკვე ე5თ-. 

გვარი “მარკა აქვს. : 

მაინც, „ისტორიულ“ პიესებისა 

ჩვენი თეატრის რეპერტუარის სამი 

მეოთხედი იყო. გადმოთარგმნილი და 

გადმოკეთებული პიესები, 

ასეთი გადმოთარგმნა და 

კეთება, უმთავრესად, “რუსულიდან 

ხდებოდა. არ ითქმის, რომ ასეთ 

პიესებ' თვისი სამსახურუ არ „გბე- 

წიოს, ეს რომ ყოფილიყო. ზომიე- 

რად: მაგრამ როცა ძთელი სეზონე- 

ბის განმავლობაში ქართული თეატ- 

რი ასეთ პიესების გარდა არას 

სდგამდა, აშკარაა რომ ამ გარემო- 

გა დმო-“ 

თით: რედაქცია: ბათომი, ინტერნაციოსალის პროსპექტი 

: ლის სახით? 

ივე ეს უცხოა ახალი | ბურუსით მოცულა ; გვეჩვენება. ასეთ 

  

| გვა კმაყოფილებდა. ჩვენი გემოვნება 

წელიწადი». 

  

ტში როდესაც თბილისში ორუსუ- 

ლი, დრამა გაცილებით უკეთ თა- 

'9-რობდა იმავე ბიესებს ორიგინა- 

' რაც შეეხება თვით. სახიობობას, 
აქაც დაახლოვებით იგივე მდგომა- · 

რეობაა. ხალასი ნიჭები თომელთა 
წყალობით შმეიქპნა ჩვენი თეატრის ' 

„ოქროს ხანა“ მოდუნდნენ და თან 
და თანობით სცენას ჩამოშორდენ. 

მ, საფაროვი– აბაშიძე, ნატ. გაბო- 
ნია,: ვ. აბამიძე, ვლ. ალექსი-მესხი– 
მგილი, ში მესხი, 25 ყიფიანი! 

ქართული თეატრის ფალავანნი! აი 
ხელი ხელ საგოგმანებელნი. მათ 

თვისი. საქმე ბრწყინვალე. დაასრუ- 

ლეს და მათი ნაცვალი კი ვინ იყო? 

ამის გარდა სახიოგადოება აიზარ- გაოდ გადოეიალი გ 
და. თეატრს სხვა მოთხოვნილებანიც 

წამოუყენა. დაიბადა რეჟისორის 
საკითხ-ცკ. მხოლოდ ნიქი მსახიობის 

აი 

ს. >. 

  

და. დინ წაიიროთა ქართულ თეატ.“ ? 

  აღარ აკმაყოფილებდა. 

ყოველი გარდამავალი წაწა ე აის 

ისტორიაში ქმნის 2 ნევროზულ ატ- 

მოსფერას.. ადამიანის გონება · გხას 1 

ლად გასაგები, ჭეშმარიტება მატე- 

მატიკური სისწორით გარკვეული 

დროს მუდამ ახასიათებს უბელადო- 

ბა, ხოლო. უბელადობა ქმნის ანარ– 

“უკანასკნელ ათ ტერატურპში, ურევ ებსაბიი კიევალი 

ლური, წესწყობილება _ 
დაადგა ახალ 

„აძ 
% ავთ      

მა კმაყოფილებელი ხელოევხება: ბულ-, 

ბულისა და ვარდის პოეხია ერთმხ-. 

რივ და დემოკოატიულ ფრთის გა- 

ლექსილი პუბლიცისტიკა ვეღარ 

'მეიცვალა, მოთხოვნილება გაიხარ-. 

და. ეს იყო ლიტერატურულ რევო- 
ლიუციის კონტიურები, ჩასახული 

საზოგადოების გულში. მაგრამ ყვე- 

ლაფერი ეს დაფარული იყო საჭი - 

რომელმაც ააფეთქა ძველი დანგრე- 

ული ტახტი პოეზიის და ჩვენ ლი- 

ტერატურა მი თანამედროების ელე– 

მენტების შემოტანას "შეეცადა. ,,ცის– 

ფერი ყანწები“ იყო. ბომბა, რო-- 

ძელმაც დაანგრია “" არსებული ლი- 

ტერატურული მკოლები, მაგრამ 

სამაგიერო სახე, რმა, რაობა, 

ჩვენი ლიტერატურის მომავლის “შე- 

მოხაზვა ვერ შესძლო. ეს აშკარა 

იყო. თავიჯაწვე ყველასათვის. ჩვენ 

„,ბომბის'“ დამსახურებას ხაზს ვუს- 
ვამდით და მოუწოდებდით ახალი 

გზის ძიებისაკენ, ამკარა იყო ყვე- 

ლასათვის გარდა თვით ყანწელები- 

სა. ისინი თავს · საქართველოს ლი- 

ტერატურის დი კტატორათ აცხა- 

დებდენ და გარდა თავის თავისა 

ათავის ცნობდენ. მათ „ბარიკადები“ 

ააშენეს და ყან წელების და მათ მიმ- 

დევართა გარდა ყველა ბარიკადას 
იქით მოამწყვდიეს. ისინი გაიტაცა 

_ მანიამ განდიდებისამ და წინასწარ _ 
დათვოენ. ლიტერატგრულ ბატრ- 

“ნობით. ათი წეღი იყო საჭირო, 

რომ ცხოვრებას დაემორჩილებინა 

მისი ურჩი ძომღერალნი, არათუ მა– 

თი დღევანდელი პოეზია, რთეორი- 

ტიული V ერილებითაც ა მკარათ უარ- 

ყოფენ თავის ნაადრევათ გამოცხა– 

დებულ დიკტატორობას და დგებიან 

ჩვენს სწორ თვალსაზრისზე. 

„ჩვენი დღევანდელი მწერლობა 
ძიებით ხასიათდება, მარტო. ეს კმა- 

რა, რომ თანაგრძნობით ”მეხედო. 

მაგრამ. ამ ძიების დანახვა ბევრს არ 

ტეტი'მვილის წერილი) 

ჩვენი დღევანდელი მწერლობა ძი- 

ებით ხასიათდება», დასკენა: არსებუ- 

ლი მკოლები (მათ “მორის ყანწე–   ებას კატასტროფა უნდა მოჰყოლო.-   მაშინდელ რეპერტუარის ერთ 

კარგავს, სული იტანჯება, იძედი · 

"იკარგება; ჩვეულებრივი და ადვი- 

ყანფელები ძიების გზაზე. · 

შრ ავა · გადაშეწება. თავის დროზე კა 

1 "ზი იყო ის სტილი, როგორც სწერ-' 

ქიას. ასეთი ანარქია იყო. ჩვენს ლი-. ას 

ასტ 

მეტორტიან- |. 
„იგრძნო. ყველამ რომ იმდღემდე 'და- L 

     

შმეუძლია, (რუბიკონი, MM 4, ვ. კო– 

ბითი ზრდამ 

> 

> 
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      მიზეზები - ჩვე 

სი! დ: ყოხილივე 
'მოაღნიმნულ გარემოებამ შებიი იჩი“ 

ეწთვრ ი არ“ 

რის კითნ : გრა : 

ნა, ჯერ კიდევ 1905 --6 წყ» და“ 

' შემდეგ– კი კრიზისის თან და თანო- 

კატასტროფამდეც მი- ი” 

ვიდა. (ო“58 

თბილისში 1914-–18-მდე თეატ- 
რი, როგორც ერთი რამ მთლიანი, _ 
აღარ არსებობდა, თუ-კი არ ჩაგთ- 

ლით მსახიობთა „ინიციატივით გა- 

მართულ შემთხვევითი ხასიათის წარ- 

მოდგენებს. კ 

ურემი რომ 'გადაბრუნ დება... გხაც 

მაშინ გამოჩნდებაო, ნათქვამია, ასე- 

ვე მოხდა სათეატრო საკითხშიაც. 
შეწყდა თეატრის მაჯის (კემა და' 
მისმა ჭირისუფლებმა მხოლოდ მა– ი 

შინ ღა დაიწყეს ახალი გზების ძი-.... 

ბა, 230217 
ა'აზე შემდეგ. 2398. 0-5 > 

7 კ. ანდრონიკაშვილი... 

  

   

      

   

  

   

   

  

   

          

     

    
             

    

          

   

  

ჩვენი მწერლობის. 
გხის ძებნა: ' 2. 

95. მკითხველს და მწერალს ”შემაერ-. 
თებელი აპარატი დზეკარგათ.––ისი- 

ნი დღეს ცალკე არსებობენ. და .' 
ბათიშვის მიზეხი-ა სიტყვის სისტ, 

საჭიროა სწორი. · 

_ დენ. დღემდე. მაგრამ · ყოველ. ეპოქას. 

აქვს თვისი სტილი, როზო. > 

სტილს აქვს თავისი ეპოქა 
_ ეს სტილი ძიების პროცე 

ული ქეშმარიტ 
   
   

  

   65“ ალი ერთმახეთს “ი 
ბენ, რასაკვირველია ამის მიხე! 
უფრო. ღრმაა, ვიდრე ,,სიტყვის სი- 

სტემის. გადაშენება". მაგრამ ' ამაზე 

შემდეგ. ახლა გავყვეთ ავტორს, 
რომელიც მხოლოთ“ სიტყვაზე საუბ- · 
რობს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია... 

ყანწელის დასკვნა, რომ. ჟვთყის 
დროზე კარგი იყო ის სტილი, რთ... 

გორც დღემდე სწერდენ“, ხოლო. : 
დღეიდან აღარ ვარგა. ჩემის აზრით 

არც დღემდე იყო მისაღები. ასეთ 

ო კან · დახევას ავტორი“ ფილოსო- : 

ფიურ საფუძველს _ უდებს! ეპოქას... _ 

0 

დამება: 

  რო ხყო გაბედული დაყივლება. „(ფი არ. აქვს სტილი, _ სტ ილს აქვს ! 2501 

„,ცისფერი ყანწები““ იყო. მმტა- ა “ ეპოქაო.. ეს სიტყვების · თაძაშია მ-ი 
"ყან წელების მიმდევართა თუ დაა%ე- 

რებს. სიტყვა და „სიტყვის. სისტე- 

მა'“-სტილი : საშვალება, ' ფორმაა 

ცხოვრების ურთიერთობის გამოსა– _ 

ხატავათ. იგი ეპოქის დამახასიათე- 

ბელია და არა ეპოქა მისი. ი 

ყოველ შემთხვევაში ავტორს აზ 

აკმაყოფილებს არსებული სტილი, 

სიტყვა: «სტილი ძიების ბიოცეს მია». 

ჩვენ, რასაკვირველია, ვეთანხმებით, 

ავტორს და დიდი სიამოვნებით ვის- 

მენთ მისგან უფრო. მეტსაც: => 

„,კართველი მწერლები ხშირათ... 

ამაოდ ეძებდენ ახალ სიტყვას და ისევ 

მო მინაურებული სი ბით გამო-....... 

<დიან შემოქმკდებინ ასპარეხზე, 5ნდა _  _ / 
=“ “ისეთ სიტყვებს ხმარობენ, L ა. 

| 

#. 

ომ მხო-.. 
ლოთ ავტორებს ესმით'“. | 

დიახ, ასეთია ჩვენი მწერლები და ! 

უპირველეს ყოვლისა ყანწელები. 

„,აბრაკადაბრაკა'" ვ. გაფრინდაშ- 

ვილს თუ ესმის მხოლოთ. მე, რა–- 

სა კვირველია, სათაურზე მოგახსე- 

ნებთ. “რმინაარსი არც ავცორს ესმის ; 

ალბათ. : 7 

ყველა ამის შემდეგ ავტორი და– 

ას კვნის: ; > 

დღეს ხელოვნებაში გათავდა მო- 

ზეიძე ოლიმპიის ხმა-მაღალი სიცი· 

ლი და სიმღერა, დღეს შემოქმედება 

ამღერება კი არ არის, არამედ ,,მე- 

მეცნების პოეზია", აქ სიტყვას ისე- 

თივე სისწორე უნდა, როგორც ფი- 

ლოსოფიაში, მხოლოდ იმ დამატე- 

ბით, რომ აქ მეტი უნდა იყვეს სირ. > 

ყვის ბზნება და დინაძიკა''. 

და ცოტას ქვევით: 
„,სიტყვი ინდივიდუალური შე- 

მოქმედება ”ესაძლებელია, · მაგრამ... 

ახალი სიტყვა ჯერ ავტორმა უნდა | , 
„ დაიმორჩილოს და ”შემდეგ სიტყვამ. L : 

კი მკითხველი'“. 3 L - 

აქედან დასკვნა; ათი წლის პრაქ- 

ტიკამ ყანწელებს დაუმტ კიც), რომ = 

L45   ლებისაც) აუ არის ნამდვილსახეობა "მათი გზა არ არის წაშდვეილი გზა; 
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პოეზიად ჰსთქმიან და ' რასაც “თან ქვა კანონები და ესთეტიიურ ცხოვ- წ) ) „ს-ა ... 

ახლავს მუდამ ტრადიცია. 1 რების ახალი პრინციპები მცირე აგი ჩვენი გურია, 2 

ამისთვის უნდა მიხვიდეთ ამ ” ბო- წვრიმალთა ჩვენებითაც კი (როგორც ო, რა ჩახლართულია!.. . 

ეტთან ახალის თვალებით, რომლებ- საპირფარეშო, სიძვირფასე, ავეჯეუ-“ ხალხური, 

ლი, წარმოდგენა-სადილებამდე) ის შიც ფე ჩამრეტილია“ ადრე აკითხ 

ლექსების მონ გონებანი/ სიტყვებს ოცნებობდა ხელოვნებაც შეეყვანა 

ცხოვრებაში, რომ მით შეემკოთ ოთა- მისთვის არა აქეს ჩვეუ იი აზრი, 

ნუ თუ „სიტყვებიც -/რ ჩაპქონენ | ხის კედლები, ჭურჭელი, ნივთეული 

     

მწერლობის დიკტატორათ აცხადებდა “ 
თავს ჩამოდ "ს დაუმს ხურებელ ტახ- 

ტიდან და მიყვება ძიების გზას, 

გზას „,პასპიროზისას“”. 

გრ, ნუცუბიძე. 

“ რომელსაც უნ და გაყვეს ჩვენი მწერ– 
ლობა. რომ სანის ახლი გზის 
ძიება. ჩვენ. გვახარებს ყოველგვარი 

“ გამოფხიზლება, ჩვენ გვახარებს ხე- 
ა “ლო. ბ! თა მრავლობა ძიების გზაზე. 

"გვახარებს. რომ შკოლა, რომელიც 
„,Xუმათის წვერი'' და ,,საყორნია'“, 

;,გადმოსაყარა"“ და ,„,კგანდრეკილი““, 

„,სომლიას"? თხემი. ცად უტყორცნია 

         
       

    

ი) “ნის მანეს. სახის ნაკვთები მკვირც–- 
დ ასახულია. ხშირი ულვაშები 

"აშუქებენ ნაფიქრ სახეს და აშლილ 
თმათა დახშირებას. 

' თვითონ თითქოს დაუდეგარია, 
: მ მრთოლი სახე ატაცებულია “შინაუ5 

პექით. თითქოს მეხდატეხილი გვა- 
_  გონებდეს ლიუციფერს ჩვენდ“ტოულ 

ააა2 ·ლერს. დე-რუას 'მ-ერ. დახატულს. 7 

   
   

  

   

   

    
    
   
    

    
   
     

    

     

  

   

    

ს | პართენ. ' 

__ შემოხვეულ. ბოლის 

ტანისამოსში ან ახალგაზდა ბოდ- 

მეორე. ნაგვიანები-- უ9იისტლერის. 

აქ სახე ყომრალია. თითქოს აფარე- 
_. · ბული ბამბით, თვალთა მტრედისფე- “ 

ალი ნისლიანდება. შიღლ 
ულეაშები შეპრთვიან მოკლე წვერს: 

ამელიც სახეს აფინებს 
თოვლებს. · დგას სარ კეში თუ წყალ- 

2. ში, "ეს არის პოეტის სახე გაისში, 
ერთი თამამი ხელის აქნევა აცხა- 

“დებს სიცოცხლეს. ეს დაჭიმული 
_ ნაკვთი სულ მისია, როცა უჭირავს. 

“ სიგარა თუ პაპიიოსი, # 

"ის მუდამ პსწევს და სულ. უნღა > საშუალებით 
დეს ხალხს. ამნაირად: პარ- 

"მეოცნებე დაპსახა უ«ისტლერ- 
ს ამოუცნობი ავტორი ჰერო.. 

იადისა და სამხრის «ავნებისა, მა– 
ინ "როცა მანეს პორტრზეთი ეხია- 

V რება სარკმელთა ' და ლაჟვარდის 

ტრგბულ და. გნებულ. კოლორი- 
მეშელბილბ 

_ 1068 §VI5 II8ი1(6! Lტ7ი,! 

ი ის აბი 
1-7VI) I 8209 

“ს აქაც იმ გარეგან ელემენტებით 
- _ შევიცნობთ "მის 'მემოქმედებას. ეს 

ხიმ წივილია მონისა, რომელიც. 

3. განათლებული 

: „..მეტად შემიყვარდა ახლად გაც- 
ნობილი პოლკოვნიკი ბარონ 'დე– 

' პრესალე. ბაკარას თ:ამაშმობით მოღ- 
ლილს დიდი ზრუნვა აწუხებს სამ- 

შობლოს კეთილდღეობისა, 

5- რობო, ვეკითხები ერთხელ: კი“ 

დევ მოჰყვებით არა სამხედრო. ხალ- 
ხის გინებას თქვენს ბრძანებაში? იქ 

ნებ უკეთესი სახელწოდება გაქვთ 
გამოგოხილი, ვიდიე ჩვეულებრივი 
,,ტალახმი მოსვრილი ღორებია?'' 

ახლა თქვენი მუქარა, პოლკოვნიკო, 
კოსმოპოლიტებს ხომ არ უპირებთ 

თქვენი კეთილშობილური მახვილით 

მუცლების გამოფათვრას? 

„ –– დასწყევლოს ეშმაკმა,-- მიპასუ- 
ხებს, თქვენ რა გიმავთ, სულ 
თამნზე ხართ, ჩემი საქმე კი სულ 

სხვაა, მოვალეობის, ადამიანი გახლა– 
ვართ... ყოველ შემთხვევაში ჯერ 

დავხედავ, ქარი საით ჰქრის... თუ 

მთავრობამ მტკიცე ნაბიჯი გად-სდგა, 

ოჰ, მერწმუნეთ, რომ სულ მ:ლე 
ჩავუხ'მოა ხმას ყველა კოსმოპოლი- 

ტებ! ჩემი სასტიკი ბრძანებებით.., 

– და თუ მთავრობა ვერ მოიქ- 

-) რედაქციის შენიშვნა ოქტავ მირბო 
ჩვენთვის საინტერესოა ორნაირად: მირბო, 
როგორც ღირსეული მხატვარი და მირბო, 
როგორც პირველი პროტესტანტი საფრან- 

ბეთის იმპერიალისტური პოლიტიკის წინა- 
აღმდეგ (მაროკოს ეპოპეა). ამის გამო რამ- 
დენჯერმე დუელი გადაიხადა მირბომ რო- 
გორც „სამშობლოს მოღალატემ“, 

,/განათლებული ველურები'' აკრძალუ- 
ლი იყო რუსეთში ცარიზმის დროს, 

ნშორდება. ოცნებას · 

  

   
    

' | აჰყვეს ბინდები ხმირად. განზრახვაც. ' 

სწირა | ვიადება, რითაც ის ,პსტკბებო: 

   

” კვუვი». 
ეს გეტყვის, რომ პოემა უნდა 

გაოცნებოს ნამდვილ და მრავალფე- 
რიან აზრით: და რომ ამავე დროს 

რამდენიმე მსგასი გულისხმიერება 
არსებობს, ეს ნიშნეული ახასიათებს 

უმეტესად დიდ ' ნაწარმოებებს. ეს 
ქტყობა პოეს. ასევე იბსენსაც, ვისი 

დრამებიც. ერთნაირად ირჩევა ამ 

«ქვე შეთ მდინარებით» აი რად იტა- 

“ცებს იგი უვიც საზოგადოებას და 
მხატვრებსაც. ნამდვილ მასმი ექე- 
რეტთ ორ თანაბარ პიესას: ერთი 
ჩვეულ ცხოვრების დრამა მაყურე- 

"ბელია სულთან შეწირვით; მეორე 
' შეუცნობლობის ფარგლებში, იდუ- 

მალების ნათელჩრდილშმი, აშლილ 

ბინდებში, ჯანყში, სადაც სხგვავდე- 
ბა ცხოვრება წყალქვეშ ქმნადობის. 

სად თითქოს აქტების ფესვებიც 
ჰსჩანს და მხოლოდ 23 ირ. ლთათ- 

ვის და ნათლად მზირალთათვის. 
მალარმეც ჰსცდილობდა. C ავის 

პოემაში "ეგრძნობინებინა : იდუმალი 

და უხილავ ეჩვენებინა: იგი ამბობდა: 

«მეც ნართაულად ვიტყოდიო» ეს 
“კი მუდამ არ ჩაივლის ისე, რომ "არ. 

“დულობას, დ წ./ , ა.ა 

_. ყოველ შემთხვევა?ი, მან მოახერ- 
ხა შეექმნა წყნარი პოეზია. ამ დეკ- 

ლამაციორულ გაზვიადების და მფრი- 

ნავ ტაეპების მჭევრმეტყველობის 

შემდეგ, რაც უსათუოდ ცუდი მემ- 
კვიდრეობაა ფრანგულ პოეზიის. 

აი კვინტ-ესენცია, სიქანგე ხე- 

ლოვნებისა და დღეინდელ ოქუზოს 
ჰურჭელში ძალიან ('ოტა ესენციაა, 

· საკძარისია სურსელით აავსო. მი- 

ლიონ გვარ ყვავილთა მიერ ამდგა- 
რი საუკუნე. ეს ოცნების პოეზიაა, 
განსხვავებული მრავალსიტ ყვიან   

  

  

· ოკტავ მირბო, 

ი 
ცა აგრე, მაშინ, პოლკოვნიკო, რა- 
ღას აპირებთ? 

–- მაშინ სულ სხე: საქმეა, ერბოსა- 
ვით დავიწყებ ცურვ:ს'. მოვყვები ამ: 

გარყვნილთა კანონების დაცვას... 
უნებურად დავემორჩილები ძროხათა 
რესპუბლიკას. ან და მეტი რა 'მე– 
მიძლიან? მშე ხომ თავიდან ფეხამდე 

ჯარისკაცი ვარ! დ) თუ ეს ასეა, 
მა'მასადამე, ხმ»! კრინტი! 

=–_ მემდეგ მელანქოლიურად დაუ- 
მატა: =85> 

– აი, ხომ პხედავ, რანაირ ვარ- 

დებით მოფენილია უბადრუკ ჯა- 

რისკაცის სავალი გზა. რას იხამ, 

პატრიოტიზმი ამას ითხოვეს... 

<2 ამასთანავე ბოლკოვნიკის ხა– 

რისხიც... “ 

–– რაღა თქმა უნდა, პატრიოტიზმი 
და ხარისხების მიღწევა ერთი და 

იგივეა, მამაცი ბოლკოვნიკი ბოლ- 

თის ცემით დაიბიჯებდა ვრცელს და 
ფართო. დარბაზში. 

– ვფიცავ, საფრანგეთი დაღუბ- 
ვის გზაზეა დამდგარი... კოსმოპბო- 

ლიტების ბრქყალებს ვერსად ვერ 

გაექცევა. : 
=> თქვენ სულ კოსმოპოლიტები 

გაკერიათ ენაზე. მაპატიეთ და გამაგე– 
ბინეთ, როგორ გესმთ კოსმოპო- 
ლიტიზმი? 

29% კოსმოპოლიტიზმი? 

–- დიახ, · გეთაყეათ!.. 

–- აბა რა ვიცი? ის ვიცი, რომ 

კოსმოპოლიტები ღორები 

ველურები. 
(ფრანგულით). 

არიან, 

გამმეივდ 8. რ ინაც საა 30092. განაგო 

ანგებო. შეხე- ა სალა, 

| პუჭჭნწი პირუტყვები, 

სი მს(0010C )100CI ძი IL9C- 
ი0§ ძი #0I556LL... 

"ხშირად აზრი ბნელდება, იხლარ- 
თება. სერია იშვიათ სიტყვების გან- 
სხვავებული დაუდგრომელ ბრწყინ- 

ვალებით, მოფენილი ი" ი:თ პატი- 

ოსან თვალებით, რომელთა "მნიშვ- 
ნელობა გაუმჟღავნ ებელმა მისთვის 

რომ არ იოცნებო. გარდცვლილ ქა- 
ლის რომელიმე დამარყვლულ მა- 

ნიაკზე, წარსულ ძალადობის ნამ- 

სხვერპლ გვირგვინზე, რომლის ოქ- 
როც გაიფანტა დანაშაულისთვის. · 

მაგრამ 

„ანტი ჩქამი ცეცხლებით:. სინათ: 

წვეთი შესმული ყოველ წუთს; 
მით მბრუნავი ცეცხლი ზღვის _ 
დელისა, დაბინდული ვარსკვდ 

    

ამოცანაა, რომლი! კანონიერ 83 

მტკიცდება მისივე სიტყვებით: · · 

„როცა ჰსწერენ, შავს · 

თეთრზე“, მას ის, როგორ 
”დუმლოს“ სიცხადქეზე-- ს :- 

"ის, რაც ამ საუცხო საენიოვა ალი 

    

დლ
C”
 

  

    
  

   
აააფვე-    

როგორც ირკვევა თანისთანობით, 
მალარმე დიდათ დავალებულია ინ- 

ტაცებით, გადაღმა ქვეყანით, 
ესთეტიზპით, ბოლოს მისი სინტ'ქ- 

“სისით, აღარ მოვიხსენებთ, რომ ძას 

ანა, იყო სწავლა 
რენესანსისა, რომლის ჩუმი“ მხედრე– 
ბიც არიან: როსეტი, მორისი, გრე- 

“ნი – ამდენი. “მთაგონებულ და ძვირ · 

ფასი მხატვარი. მალარმეც- ამას. პფი- 

ქრობდა საფრანგეთისთვის თოდეს- 
ღაც მან დაარსა და ხელმძღვანელო- 
ბას უწევდა ' საკუთარ ჟურნალ: 

ათორობთბთათ ან ათნატოაატდთთიაგბთაონათმხლარიად ოა ირაბარიარი არიი აღთი– _3- 

ლონი.., 23 

– უფრო მარტივათ ამიხსენით, 
პო.დკოვნ იკო! ! : 

ერთი სიტყვით, ყველანი გარეწ- 
რები ა“-იან... 

თანაც შეიგინა და 

ბოლებით დაიძახა: . 1 
–_– გაუმარჯოს საფრანგეთს... 

შემდეგ მან ინება ჩემთვის გაეცნო 
თავისი უფოოსი გენერალი არ'მი–- 

ნარი, რომელიც განთქმული იყო. 
როგორც ახალ'ჰენების საუკეთესო. 

მმართველთაგანი და დამწყაარებუ- 

ლი, ბევრჯელ მივსულვარ მასთა 

ინტერვიუზე, · მაგრამ; ყოველთვის 

ნერალი არშინარი მაინტერესებდა, 

როგორც ჩვენი ქვეყნის ზოოლო- 

გიური პატრიოტი, რომელსაც აგრე 

უთაკილნია ჟურნალ-გაზეთებში გაა- 

მზეურებინა თავისი : პოლიტიკის 

მთავარი ხაზი: . 

–- ,,რამდენადაც მეტს სისასტი– 

კეს გამოვიჩენ თ ახალშენებში და 

გან უკითხავად დავსჯით დამნაშავეს 

თუ უდანაშაულოს) რამდენადაც 

მეტ ტყავს გავაძრობთ მათ, იმდე- 
ნად“ უფრო. "მეგვიყვარებენ... ხმალი 

და მათრ.ხი ყველა ხელშეკრულო- 

ბაზე საუკეთესო. ფარი. არის ჩვენი 

ქვეყნისთვის!”.. და მიტომაც; 

კ,რაც შეიძლება ვქლიტოთ მეტი, 

ვქლიტოთ დაუხოგველად.“.. 
განა რომ ასეთი ადამიანის გაც- 

ნობა ფრიად Lახარბიელო. უნდა ყო- 

ფილიყო. ჩეძთვი ს, რაკილა ერთი 

გავიცანი, ისიც კრძალვით მომექცა, 

როგორც ისეთს ადამიანს ოომელ-   საც ახლო. დიმოკიდებულება ჰქონ» 

დე! ხომ ირჩევა ბრილი- 

    

   

    

ა- - ღვთისმსახურებისა 
ტი. 

ფრანგულად დაწერა ბეკფორდმა და 

რომელიც ბოეტმა გადაბეჭდა თვით 

წინთქმით შემკული, 

თვით ის დაიბადა პარიზმი 1894 

წელს, იმ ქუჩაზე რომელსაც, დღეს 
ხე55მძ6 L8ICV6CIC ეწოდება; აქედან 
ბუნებრივია მისთვის ძველი საფრან– 

გეთი;: მას არა “”შმორდება ძველი 
დარბაისლობა, ენამზიანი საუღბარი,-– 
და ვისი საუბარი იყო ასე ბრწყინ- 
ვალე და ლამაზი როგორც მისი: 
რაც არი; ბროლი და ვარდები! 

: ლიტერატურული ახალგაზდობა 

უსმენდა როგორც ქადაგს და ჯა- 
დოსანს. ნატივი ხმა, ნაკვთები 

დი. უჭრე- 
თქმა სიძვირფასით ყვე– 

დი სიოჟეტის შემცველი ლიტერა- 
ტურის, მუსიკის (ის აღმერთებს 

'ვაგნერს). ხელოვნების და „ხოვრე- 

ნაზი 

  

     

  

    

        

    

   

გლისით. მისი ოცნებით, ჟინიან გა-. 
, მისი 

უნდოდა ხელოვნება ყველგან 'მეეყ-. 
ინგლისის. 

'ციგარის გა” 

ხელცარიელი დავბრუნებულვარ. გე- |. 

“ბის სხვადასხვაობამდე ჰსძებნიდა რა 

ნივთებში იდუმალ ანალოგიურ, შე- 
მაერთებელ გვირაბებს, დარნებს. ამ 
იგად მსოფლიო. ახლად იქმნება 

პოეტმი. მსოფლიო. შემკულია · მის- 
"თვის რომ შეცული ჰყავს ოდცნება- 

ში როგორც ზღვა სადაფი. როგორ 

  

   
   

   

  

# 

    

უფრო პოეზიაზე · მსჯე- 
ლობდა,: ჰსძებნიდა დოღმატებს და 
სიფრთხილით ამტკიცებდა ყველა- 
ფერა, რაც სიმბოლისტ-–- დეკადენ- 

ტების ახალგაზდა ჯგუფმა შეიყვანა 
საუკუნო. პოეზიაში. : 

_ იშვიათად უნდა შეეხოთ ალექ- 
სანდრიელ ლექსის დიდ ორღანოს, 

განაცხადა მან. 

"თუმცა სა კუთა=ზ 

ის გაურბოდა ყოველივე ახლის შშე– 

მოღება” და უხლებათ დასტოვა; 
ზომა, ცეზურა, რითმა, მისი ლექსი 

კლასიკურია. . 
მართლაც, ლექსის მორფი (ფორ- 

მა) ფრიად სუბიექტური, ცვალება– 

და პრესასთან. 

ერთ მშვენიერს დღე მარტოდ 
მარტო, მიველი სადარბაზოდ. ეს 
პირველი იყო, რომ მის ბინაზე ფე– 

ხი შევდგი. მან ისეთი ზრდილობანი 
სიტლანქით მიმიღო, როგორსაც 
სჩვევ-ან საზოგადოდ სამხედრო. 
პირნი, იგი წითელ მანტიით დაფა–. 

რულ სავარძელში იჯდა და ყალი- 

ონით ბოლთასა სცემჯა, თავახიანი 
ბრძანებით იქვე მის გვერდით ბატ- 

კნის ტყავით დაფარულს სავარძელს 
მივაშურე. ოთახი არაჩვეულებრივად 
იყო მორთული, ნ:ირ-ნაირი და უც- 
ნაური ტყავებით, რომელთა ამოც- 
“ნობა ანდამატივით მიზიდავდა. 

    

–- აბა რას მიირთმევთ, კიუ,ეა- 
სოს, არაყს თუ..?. 

=> სულ ერთი გახლაკთ, -გენე- 
'რალო, ; 

მან ჩაიღიმა. ეს სიკეთის ნიშნად 

მივიღე, რომ ყურადღება დავიმსა- 
ხურე სუდანის უმაღლეს განმანათ- 

ლებელის მხრით. 

ვიდრე გენერალი არშინარი 

დის მზრუნველობით სასმელებს ალა- 

გებდა, მე შევუდექი ოთახის თვა- 
ლიერებას: იგი მეტად ჩამობნელებუ- 
ლი იყო. აღმოსავლური ხალები და 

მატერიები ჰბურავდნენ ფახჯრებს 

და დარაბებს და გემოვხე- 

ბით პკაზმავდნენ ოთახს, კედლები 

აქრელებული იყო. მოჭარბებული 
ხაირ-ნაირი და მ'ხარავი იარაღებით, 
ბუხარზე, ორს ვაზას შუა, იდგა 

ჯო ჯო, რომელსაც ირგვლივ ყვავილე- 
ბის ნ:ცვლად · ფხეკილი ადაძიანისთმე- 

ბი დაეფინათ. ჯოჯოს თათებში შუშის 
ბურთი ექირა,კს რომლის შუაშიც 

დი” 

სიროს   მოთავსებული იყო, ციბერბლატი,,, 

'ფაფცებდ ამდენ «ცვოცვდლო გამო 
ვაბილი ნაპოვრით. 

შემოქმედებაში, 

დი და უმნიშვნელო. კითხვა. მან 

შეიცნო და ასწავლიდა რომ ლექსში 

მხოლოდ უნდა იოცნებო, 
მისთვისაც არი მისი დიდი ”გავ- 

ლენა იმ წუთებში», როცა პოეზიას 
გადაჰქონ და ლექსებში მოთხრობებში, 

ცხოვრების ანეგდოტები, ისტორია, 
სიყვარული. პოეზია --,,გარდასვლის 

დებდა მალა<მე; 
რისხდეს რგი, თუ, ყველას. · მიემსა–- 
ხუა, თუ, ყველგან იხმარება მუდ- 
მივბდ.. ·. > 

- 59 საუცხოვო” ჩვენებამ, კე>ილ- 
მობილურ, ცხოვრებამ გარდა მისი. 

შემოქმედებისა ––მიანიჭა · მალარმეს 

ახალგაზდა მწერალთა მასწავლებ- 
ლის და სკოლის ოსტატის სახელი. 

ზვიადი გავლენაა, თუმცა მოკლე- 

დროული, რადგანაც გონებ. მუდ- 

მივ ჰმორდება, იცვლება, ნაპირდე– 
“ბა ზღვიეი ზვირთივით. გარდა 

დროულ ფაქტისა არის სამარადო 
ფაქტი -– სილამაზე, რომელსაც, ვერ 

დააქკნობს წელთახიდვა, ზოგიერთი 

მისი ლექსები: ყვავილები, გამოცხა- 
დება, ჰეროდიადე, ს მირის ფავნები, 

აგრედვე ზოგი მისი პოემები პრო- 

მაგრამ ყველაზე მეტად თვით კედ- 
ლები იპყრობდნენ ჩემს ყურადღე- 

| ბას: მათზე ასრული იყო მეტად 
სიფრიფანა მობჭყვრიალე ტყავი, 

ოდნავ შუქზე მწვანე და მუქ - წი- 
თელად მომბრწყინავი. არ ვიცი 

რატომ, ამის შენიშვნამ ჩემზე მე- 

ტდ ავადმყიფური ”შთაბეჭქდილება 
მო.ხდინა, კედლის ტყ ვებიდან მო- 
დიოდა მეტად უცნაური სუნი, ერთ- 
სა და იმავე. დაოს მკვეთთი და 
მძიმე. 6 

–- აჰა, თქვენ ამ ტყჯვებს ათვ:– 
ლიერებთ? -–გამომეხმაურა გენერალი 
და სახე გპუბრწყინდ., ნესტოებმა 

ბერვა დაუწყეს. 
“–-- დიახ, გენერალო, . 

–- ხომ არ გეოცებათ? 

დიახ... 

== ბევრი არაფერია, -- ეგ ზანგ- 

თა ტყავები გაულ „ვთ. 

– რაო? ზან... 

დიახ, დიახ, ზანგთა ტყავები, 
ჩინებული აზრია, ხომ? ჰ'ვე 

უკვე ვიგრძენი, რომ გავფითრდი. 
სული თითქოს მეხუთებოდა, თავს 
ძალა დავატანე, არა მეგრძნობებინა 
მისთვის. 

_– 

– მირალ ც რომ ჩინებოლი «აზ- 
რია,,. დ 'ვეთანხმე ყ 2ყმანის შემდეგ. 

“– თუ ასე არ მოვიქცევით,-- 
ორატორობ და გენერალი,-–-ზანგები 
სოულიად უსარგებლონი იქნებიან 
და ზარალის მეტს არას მოუტანენ 
ჩვენს რესპუბლიკას. ვცდილობ, ქვე- 
ყანა დავაჯე რო, მაგრამ სად არის,., 
აბა, ყმაწვალო, მოდით ახლოს და   ხელით ნახეთ; ტყავი, მართლაც), 

მდგომარეობის გამოსახვაა“ "- აცხა- · 

არც “უნდა გან- | 
| „დაცემის ყვავილები, პარიზი 

ამ. 

„ ნახეთ, 
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აღავებული სოფლებში ღამით .· 

მოუსვენარი ავი ძ:ღლები, 

სუფრა გ' ნთქმული სმითა და ჭამით 

და მჭვარტლი ·ნი შავი სახლები... 

ტურფა ზაფხული და გაზაფხული, 
'მემოდგომა კი---ჰუდამ მტირალი, 

ზამთარი თეთრ –– ქუდ---ჩამოფაფხული 

და სახიფათო. ნასაკირალი... 

ნ, ზომლეთელი. 

  

« 

ზით: ჩივილი შემოდგომის, ზამთრუ-. 

ლი ჟრჟოლა, "მომავლის ფენომენი. 
თითქმის მთელ წიგნშია რომელსაც =>. 

ასე ლამახად “უწოდა. IIღ011 I606. 2 

არჩევდა და ჰბეჭქდავდა ყოველ დარ- · 
ჩეულს დასრულებულს, საკუთარ 
ანტოლოგიას, რჩეულ ფლორას. 

ნამდვილ ეს ფლორა უმაღლეს და... 
მტკიცე ხელოვნებისა, გაგრძელებაა. · 

ბოდლერის ,,ბოროტ ყვავილებისა : (აწაცინ 

დაგზე რო, აიფოთლა გოგირდით 
და სისხლით ასურნელებულ თაიგუ-. “> 
ლად, ეშმაკეულ და სასტიკ. აყვავე-.... 
ბით, ლამით გამლილს თუმც ბულ... 

ნებრივად, : = 257532 

მალარშეს ლექსები თითქოს პანენ-ა C-. 

ჟერის მიმოზებია · ციებიან ტვინის... · 

ყვავილსათბობიდან, თითქოს ხელოვ-.._ 
ნური, განგებ აღზდილი. ან ქიმიუ-. 
რი ყეავილები სარკემი აშლილი- 
იშვიათი ორქიდეები, საკვირველ · 
სახით მეოცნებენი, საკვირველ მი

თ _8 

ფითLხათასნაირ სიტყვით რო ეხიევიან. >. 

გაიგო არა ძნელია არსებაა თუ. 

რამე ძვირფასი? ; 

გ. ლეონიძე. 

ჩინებული გამოდის, პირველი. ხა-. 
რისხისა. ხომ ასე არის, სინჯევით, 
ერთ:! აბა თუ ბაჭები არიან, ამისი 
მზგავსი რამე გააკეთონ. : 

წ. მოვდექით და ოთახის თვალიე- · 
რებას მივყეთ ხელი. გენერალს ხან... 
ერთგან 
თან, გვასინჯვინებდა თან 
ამაყად იძახდა: : 

–- ხომ ჩინებული აზრია, ჰა? აბა, 
კარგად გასინჯეთ... რა 

მტკიცეა! ოდნავი წვეთი არ გაჟვა– 
ნავს.,. წვენი ბიღჯეტისათვის ეს და- 
უშრეტელი წყარო. იქნება. 

ისეთი სახე მივიღე, თითქოს მარ... 
თლა დიდად დავინტერესებული ვი- 
ყავი ტყბვეულობის წარმოების ასე- 
თი ახალი სარგებლობით და ახლა 
ტეხნიკური კითხვები მივეცი. 

–- სულ რამდენი ზანიის რყაიია 
საჭირო, რომ ი ამენდ. ხას +. 
წია ოთახი ასე მოერთოთ? 

–– დაახლოებით ას (კხრა, 

და 

ასე , 

ერთი პაწია სოფლის მცხოვრებნი... 1 
იკმარებენ. რაღა თქმა უნდა, ყველა... 
ტყავი კედ ლებისთვის არ შეიძლება ხდაი 
გავიმეტოთ. ქალის ტყავები, მაგა-. · 
ლითად, უფრო. ნაზია, თხელი, რი- _ 
თაც შე-ძლება მეტად ხელოენუ4ნი. : 
ნივთები გაკეთდეს: სამკაულები, პა- 
წია აბგებ-, საფუ =ეები, გზასთვის 
საჭირო ნივთები, თვით ხელთათმა- 
ნებიც კი... ოჰ, სამგლოვიარო. ხელ– 
თათმანები საუკეთესო. ხარისხისა გა- 
მოდის... ძმ 

გენერალმა ჩაიცინა და მეც უნე- 
ბორად ბანი მივეცი, თუმკა ყელშა. · 
სული მებჯინებოდა, ასეთ კაცი ჭა- 
მიას სახლშია ყოფნით, 

  

   

“ 

მივყავდით. ხან მეორეს- “ 2. 
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მერის შერილი: 
„მთვარე შევღებე წითელ ხენდროთი. 

არ მინდა ღამემ ჰორი მაკმაროს. 

სოსო, წაღვერში რო. დამხვედროდი -– 

უარს გეტყოდი როგორც საქმაროს. 

"ვარს და არც მათი მჯღაბნელ 

წ საც უმორჩილებენ : 

' ხალხს, იქმნება ეს პირდაბირი შმე– 

“ ერთება, პროტექტორატი და სხვა 

“ბას, იმიტომ რომ ყვილა 

“ ხომ ჩახეთ, რა მშვენიერი 

მე პოეტებში მძულს ზინაიდა, 

ის მამაკაცთან ვნახე მწოლარი, 

და შეგიძულე, შენც, ვინაოდან 
არა მსურს გავხდე სხვის 

ვ:ჟი ვერ იგრძნობს 

ნაცოლარი > 

ქალის სინაზეს, 

ვაჟმა ქალის 'მუბლს დაადვა ჩალმა, 

მოსეს ათ-მცნებას ვამსხვრევ სინაზე, 

რომ ქალის ტანი შმეიგრძნოს ქ:ლმა, 

მე არ მოვკვდე როგორც ჰანელე, 

კიდევ მეყოფა ვნება ქალური. 

და შენ კი, რადგან ვერ გამანელე–– : 

მსურს ქალის ტუჩი ვგერტიკალუ რი, 

მარუთა შმუამდინარელი 

აზნაურ ასულს. 
'მენ ყელგამოჭრილს ჰგევხარ ჯეირანს, 

მეუცნაურა შენი სახელი 
და მარტო შენი თვალებ ი მჯერა 

როცა დგებიან მოყამბახენი. 

“ როცა მთვარეზე გავალთ ოროლი 

უზანგში ფეხი “შედგება ცხელი: 

მა'მინ ეგ ტანი აზნაურული 

წამო ვა როგორც სვეტი ცხოველი. 

დატრიალ დება გარს მირაჟები 

და სამუდამოთ ვიქნებით ორი 

გვაჯირითებენ ჩქარი რაშები 

სანამ მკერდებში ჩადგება ბროლი. 

· ჩვენ გვაგვატალღებს მთვარის მორევი 

და შეგვაშინებს მთვარის 

შენ თავს მომტაცებს მე 

დიდება 
მოურავი 

"როცა ღაჯჯება მზე დღის ყეენი 
ყელი 

და ხორბლისფერი, ძვირფასი ხელი 

„ გაქცეულ ფაფარს დაეკიდება. 

ს, მცხეთა, 

    

_ ქართული დრამა. 

რონი. 8» აწია შვილის. ' აკადემიური 

თეატრი. ხუთშაბათი, 22 თებერვალი. 

დიდის ინტერესით მოველოდით 
შან მიაშვილის როდამს, მოველო–- 

· დით. ახალ თქმას. ჩვენი დრამატურ- 

გიბ ისე ღარიბია, რომ ყოველ ახალ 

პიესას ; საზოგადოება ალფრთოვან ე- 

ბით ხედება. მაგრამ აღფრთოვანე- 

ბასთან ერთად ახალ პიესს ხვთება 

ახალი მოთხოვნილება, ახლი გე- 

მოვნებ,ა სამწუხაროდ "შან'მიაშჭჯი · 

ლის როდამი ამ მხრივ დამაკმაყო– 

ფილებლათ ვერ ჩაითვლება. ჯა შვე“ 

ბის თავადისა“" და „,„ჟალი გრძნეუ- 

ლის“ ავტორისაგან ,,როდამი“? 

: ; : ' 

როცა ოთახის დათვალიერებას 

მოვრჩით, ისევ ჩვენ ჩვენს ტყავებზე 

ჩამოვსხედით. გენერალმა საჭროდ 

დაენახა უფრო. საფუძვლიანი გან- 

: "მარტებანი მოეცა. 

=- თუმცა არც გაზეთები მიყ- 
ი აგ- 

ტორები, მაგრამ მა”ნც ასეთი დარ- 

ბაზობის წინააღმდეგი არა მაქვს რა, 

იქნებ თქვენც გამოგადგეთ ასეთი 

ბედნიერი შემთხვევ, და ფართოდ 

გაავრცელოთ ჩემი საახალშენო. სის– 

ტემა. აი, ორიოდ სიტყვით, რაშია 

საქმე: მოგეხსენებათ, ბევრი ლაპა-. 

რაკი. არ მიყვარს; ჩემი ერთად ერ- 

თი სამუალება ხალხთა გასანათლებ- 

ად მათი ამოწყვერაა... რანაირი 

რეჟიმიც არ უნდა იყოს, რომელ– 

დაპყ იობილ 

ა სხ ა, ––ყოველთვის ერთსა და 

ივე შედეგებს აღწეე: ღაღსრულე- 
ბელს ტრიალ-წიალს და უსიამოვნ ე– 

ეს ძაღ– 

ლის ნაშენები არ ურიგდებიან და 

კიდევ თავ-თავ«ან თკენ მ-იწევენ. ამ 

სისტემით კი მიზანს პირდაპირ ვაღ 

წევთ. ხომ გესმით, ახლა?., უბედუ- 

რება ისაა, რომ ამდენი გვამები 

საქმეს მეტის მეტად გვიჭირვებენ... 

დამარხვას ვე5 ვასწ“ებთ... იხიწნე- 

ბიან და ათს ეპიდემიურ ავადმყო- 

ფობას იწვევენ . და ა”, ერი ჟველა 

ეს თავ“დან ავიკილრთ, ერთ ხერხს 

მივმართე: ვატყავებინებ გვამებს... 

ტყავები 
ამოდის? ამნაირად, ჩემი სისტემა 

ორ მიზანს აღწევს: აჯიაწყების ში- 

ში აღარ გვექნება და იმავე დროს 

გ. ლეონიძე. 

  

   

ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, პიესა 

''არ არის ისტორი ელი: იგი არც 

ერთ ებოქას არ ეწებება, "მინაარსი 

'მაბლონიური. ეფეკტები უცეცხლო. 
| ;,როდამისებურ““ დრამატურგს პო- 

ებთ ყველა ქართულ ისტორიულ 
დრამებში, რომლებმაც თავი მოგვა– 

ატრალმა ზეპირათ იცის. პიესა ქარ- 

“შეიძლება რომ ჩაწეროს. 

აღნი ნულ ს:ღამოს მსახიობნი 

ცდილობდენ პიესის გამართლებას. 
იყო ძველი გადამღერებული სახეები. 

ახალის მოცემა, ოასაკვირველია, 
შეეძლო. არც რეჟისორს და არც 

მსახიობებს, რადგან პიესა "საამისო. 

შევქპნ ით ერთგვარ წარმოების ფრი- 

ად შემოსავლიან დარგს. ხომ ხე- 
დავთ, სარგებლობის მეტი არა მა– 

ფიქრებს რა. რას იტყვით ამაზე? 

–- პრინციპიულად გეთანხმებით, 

–-ვუპასუხე,-- მაგრამ ლეში, გენე- 

რალო, ლეშს რაღას უშვრებით? იქ- 

ნებ საჭმელად გადგებოდეთ? 

გენერალი ორიოდ წუთით 7მე- 

ყოყმან და და “შემდეგ ბეჯითად მი- 

პასუხა: · 

=2 ლეში?, უბედურობა ისაა, რომ 

ზანგის ხორცი არ იჭმევა. ზოგიერ- 

თის ხორც. პირდაპირ მომშხამველია, 

თუმც, ხოგიერთა სა მვალებით გაწ- 

მენდის “შემდეგ “შმეგვეძლო. ჯარისთ- 

ვის საუცხოვო. კონ სერვები მიგვე– 

წოდებისა, მაგრამ ამას კარგი მო.- 

ფიქრება სჭ რია. ამის შესახებ "მთავ- 

რობას ოფოო. დასაბუთებულ წინა- 

დადებას მიეცემ. ერთით კი დღე- 

ვანდელი ჩვენი მთავრობა ისეთ სა– 

ეჭვო კოსმოპოლიტებისგან “შმესდგე– 

ბა, როგორც გრძნობის 

ხალხი ვი თუ ა5ც კი დამეთანხ– 

მნონ... სწორედ ეს გრძნობიერება 

გეღუპავს, ყმაწვილო, საბოლოოდ 

ყველანი Lველ ქათმებაღდ გადავიქ- 
ცევით. გადაგვავიწყდ; მტკ-ცე გარ– 
დაწყვეტილება, რა გვესაქმება ზანგ- 
თა ბედი? ზანგი ხომ ადამიანი არაა, 

ის თითქჰის პირუტყვია და ამის გა– 

მო ახმაუ რება როდი ჰღირს. ჩემის 

აზრით, არაუშავდა რა თეთრკანია- 

ნებზეც რომ გავავრცელოთ ასეთი 

წესი, ზოგიერთ შემთხვევა”შ“, რა 

თქმა უნდ. პაი, ვთქვათ, თუნდა 

დამნ აშავეებზე, რომელთაგანაც სავ- 

სეა საპყ ოობილიის ყველა »ჯურღმუ- 

რომ... 

  

“თუკში გახვეული 
ძულა და რომლებიც ყოველმა თე“ 

თული სცენის რეპერტუარში არ. 

  

     
მასალას სრულიად არ იძლევა, . აღ- 
სანიშნავია მაჭარაძე, ძნელაძე, ფრო- 
ნისპირელი. ყურადღება მიიქცია გ. 
ჟურულმა ღრმა თავისებურ მტრი- 

ებით. 

სიზმარი კო”მკშმი. კ. ანდრონიკა'შვილისა, 

იმავე დღეს. 
დრამატიული ესკიზია. 

შვენის ზომიერი ეფეკტები. აქტიო- 

რები სიყვარულით თამაშობდენ. 

თინა ჩვეულებრივი სიკეკლუცით 

ჩაატარა ა, ქიქოძემ. ყურადღება 

მიიქცია დ. მჟავიამ. ზურაბის როლს 

ყმაწვილურის სიხალისით თამა'მობ– 

და ვალ. გუნია. არ მოგვეწონა 

მხოლოთ მისი მორთულობა, 

ლამაზი 

პატიოსნწება-–-–ზუდერმანის..აკადემიური თე- 

ატრი. 1 მარტი. 

პიესა სიმ მრალითა და უმოძრბო- · 

ბით ეთიკის საკითხების შესახებ და- 

წერილ ტრაქტატს უფრო. გავს, ვიდ- 

რე დრამატიულ ნაწარმოებს. მ'მრა–- 
ლი და გრძელი მსჯელობა პატიოს- 

ნების კლასობრივ გაგების “შესახებ 
სა კმაოთ მოსაწყენია. ავტორი არ 

აზროვნობს სახეებით, არ ხსნის თე- 

მის რკალებს მოქმედებით, პრამედ 
სჯაბაასით, პრაქტიკულ ფილოსო- 

ფიის თვალსაზრისით, ახალგაზრდა 

რობერტი, რომელსაც ნაწილობრივ 

შეუგნია თავის კლასის მსოფლმხედ- 
ველობა, ჩან ერგია სიძულვილი გარ. 

ყვნილ მებატონეებისა, თავის ნებით 

აღებულ მისიას ოჯახის პატიოსნე- 

ბის დაცვის შესახებ უარყოფს გრაფ 
ტრასტის, მოარულ მეშჩანურ ფი- 
ლოსოფიის განმასახიერებელის გავ- 

ლენით. ჩვენთვის ყოვლად. მიულღე- 
ბელია პიესის ასე დასრულება: პიე- 

სის გმირი რობერტი არა თუ ასრუ- 
ლებს გმირულ ომს მოწინააღმდეგე– 

თა წინააღმდეგ, თვითონ შედის სისხ- 

ლის მწოველთა წრემი. ასეთი გა- 
ბურჟუებული პროლეტარი „· უფრო. 
მხეცი გამოდის, ერთად ერთია სა- 

ინტერესო. პიესაში: სურათები ბა- 
ტონ მექარხნეები” დამოკიდებულე- | · 
ბისა დამონავებულ მუშებთახ. თვი- 

თონ იდეა ბიესის ჩვენ თვის მიუღე- 

ბელია და. ჩვენი რეპერტუარისათვის | 

აუცილებლივ შეუფერებელი. 
"პიესა კარგათ. იყო: დაღგძული, 
მონაწილენი სერიოზულათ ცდი- 

ლობდენ ანსამბლის მოცემას. მხატე- 

რული მიღწევა იყო, თუ კი შეიძ- 
| ლება საერთოდ აღნიშნულ პიესაში 
ეხლანდელ პირობებში რაიმეს მიღ- 

წევა. ხაზი უნდა გაუსვათ ვალ. გუ- 
ნიას. გარეგანი 'ძეხედულება,„ დამ- 
შვიდებული კილო. მისი ლაპარაკისა, 
მოძრაობა–- ყველა ეს ქმნიდა სახეს, |“ 
ისე როგორც ეს ავტორს წარმოედ-. 

გინა ალბათ. გრაფ ტრასტი. ხომ 

თვით ავტორის ფილოსოფიაა სერ- 

დობის დასამყარებლათ. 

აუცილებლივ ყურადღების ღირ- 
სია მ, გელოვანი. მუშა, ერთ დროს 

მებრძოლი, დასახიჩრებული ბატო- 
ნის სამსახურში, ჩამხრჩვალი სიღა- 
აკის ტალახში„: ბატონის ერ- | ტაკის -ტ + ტ ყუ 

მოჭრილ ძონად გამხდარი, რომელ- 
შიაც ხანდახნ გაიღვიძეს კლა- 
სობრივი შეგნება მაგრამ ოქროს 
ბრჭყიალი მლე მოკლავ” ხოლმე 

  

ლი. ეშმაკმა უწყის, რამდენი ხარ- | 
ჯი და დავიდარაბა უნდა ' გადაგვხ- 

დეს მათს გამოისად. მერე და რის- 

თვის? რა თავში სახლელად გვინდა- 
ნან? მერე და რა მშვენიერი ტყავე- 

ბი გამოვა მათგან! დამნაშავის ტყა- 

ვი,--ამახე ყველა ანთროპოლოგი 

დაგეთანხმებათ, ' უკეთესი რამაა, 

მაგრამ აბა ბიჭი ხართ და ხელი ახე– 

ლით! მაშინ ყველანი აგიმხედრდე- 

ბიან და” თავხე კაკალს გადამამტვე- 

რევენ... 

._ გენერალო, ---შჯვეკითხე მო–- 

უთმენ ლად, –– ერთმა გენიოსურმა 

აზრმა გამიარა. 

–- რაო? 

– განა არ შეიძლება 

შავად გადავღებოთ, როგოოთც 
გები? ამითი ყველა სანტიმეტალო– 

ბას მოვუღებთ ბოლოს. 

–- ჰოს, მერე? 

_– მერე რა მერე, 

ისინიც დავხოცოთ... 

ვატყავოთ. 

გენერალმა სერიოხულად ”მუბ- 

ლი შეიჭმუხნა. - 

–- არა – მიპასუხებს, ––მოტყუება 

რა საჭიროა! ასეთი ტყავი კანონის 

წინააღმდეგი იქნებოდა,.. მე კი ჯა- 

რისკაცი ვარ, პატიოსანი მხედარი... 

ეხლა კი დროა, ყმაწვილო, სამუშაო. 

და საზრუნავი ბევრი რამა მაქვს... 

უნდა დავ მორდეთ ერთმანეთს... 

საჩქაროდ ჭიქა გამოვცალე 

და ქუდმოგლეჯილმა კარებისაკენ 

გამოვაშურე... - 
: დარიალი, 

თ ეთრები 

ავდგეთ და 
შემდეგ და- 

  

ქვეყან ახე მშვი- |. 

სა
).
 

ზან– 

მის პატიოსნებას, სახე გელოვანის 

მიერ შექმნილი აუცილებლივ მხატ- 
ვრული იყო და იმავე დროს საკმა- 

ოდ რეალუდი, 
აღსან ი'მნავია დ, ძნ ელაძე. ამ. სა- 

ღამ ის მან მოგვცა სახე ახალგაზრ- 

და მუშათა წრიდან გამოსულ ინ.- 
ტელიგენტისა, რომლის ბპატიოსნე- 

ბას ფეხქვეშ თელავენ ყოველ წუთს. 
კარგნი იყვნენ შ, გომელაური, 

გ. ჟურული, დ. მჟავია, გ. ფრონის- 
პირელი, მ. მდივა”ი, ე ციმაკური- 

ძე და სხვები. საერთოდ პიესის ას- 

რულებამ კარგი მთაბექდილება და- 

სტოვა. 

საზოგადოება არ დასწრებია, თუ 

მხედველობაში არ მიგიღეთბ თბატი- 

სუფალ მსახიობებს, პრესის და სხვა 

ორგანიზაციების წარმომადგენ ლებს, 

რომლებიც თეატრში უბილეთოდ 

დადიან. ჩვენი საზოგადოება ერთობ 

გაურბის ამ ბოლო დროს თეატრს. 
“შეიძლება თეატრი იყოს ამაში დამ- 

ნშავე, მაგრამ ამ გზით მისი გასწო- 
რება ყოვლად შეუძლებელია. დარ. 

ბაზის სიცალიერე მოგლავს ქართულ 

თეატრს ბათომი. საქირრა დარბაზი 

სავსე და კრიტიკა სასტიკი, რომ 

ქართველი მსახიობი ფხიზლათ იდ- 

გეს თავის პოსტზე და არ ფიქრობ- 

დეს ქართველი საზოგადოების ცირ- 

კში ძებნას, როგორც ამას უკვე 

ფიქრობენ ეხლა. 

, 

საქართველო. 

ბათომი... 

აღმოჩენილი ხელთნაწერი. 

კუნის ხელთნაწერი «მოგზაურობა 
სარდალ გაბრიელის ძის იონა მი- 
'"ტროპოლიტისაგან»..._ ხელთნაწერი 

წარმოადგენს ძვირფას მასალას მე-18 
„საუკუნის საქართველოს საგარეო ვი- 

| თარების გამოსარკვევად. ჩვენი გაზე- 

"თის მომავალ ნომერში აღმოჩენილი 

ს ს ეციალითრი წერილი 2, 
% 

“ა, ყაზბეგის. დაუბეჭდავი ნაწე- 
რები. : 

«ასპიროზის» რედაქციას ხელში. 
ჩაუვარდა ალ. ყაზბეგის დაუბექჭდავი 
ნაწერები, მომავალ #-ში გამოვა- 

· ქვეყნებთ ერთ მათგანს, 

„ასე ამბობდა ზარატუსტრა“ ქარ- 
თულად. 

დ. კასრაძემ გერმანოლით სთარ– 
გმნა ფრიდრიხ ნიცშეს უკვდავი «ასე 

"ამბობდა ზარატუსტრა»... 

_ დაწვრილებით შემდეგ. 
სტუდენტთა სამეცნიერო სალიტე- 

რატურო წრეში. : 

დღეს ფოსტის თეატრში გაიმარ- 

თება. წრის მორიგი. ლექცია, დასა- 

დ 

წყისი +. საათზე. 

მოხეტიალე მუსიკოსი ილიკო 
ქურხული. : 

დამსახურებულმა მსახიობმა ვალ, 

გუნიამ მიიღო წერილი ცნობილ 

მოხეტიალე მუსიკოსის ილიკო. ქურ- 

ხულისაგან. იგი ორი წლის წინეთ 

გაემგზავრა უცხოვთში და ამ ჟამათ 

ბულგარეთში, ქ. ტირნოვომმია, რო- 

გორც თვითონ სწერს, მას 'მემოუგ- 

„ლია ტრაპიზონი, სტამბოლი, ბოლ– 

' გარიის სატახტო. ქალაქი სოფია და 

ჯ ამჟამათ პროვინციებში დადის. ბულ- 

გარიაში იგი კარგათ მიუღიათ. გას– 

ცნობია იქაურ "ხელოვნებას და მე- 

ცნიერებას. წათკითხავს რამოდენიმე 

ლექცია. დაუბეგდავს ბროშიურა, 

მატერიალურად უზრუნველყოფილია. 

საქართველოს სამუზეუმო ქონება. 

თბილისში რუსეთიდან მოიტანეს 

4 ვაგონი სამუზეუმო. ქონ ება. ამ 

დღეებში მოელიან კიდევ 7 ვაგონს. 

ვიქ. დოლიძის გამგზავრება, 

ახალგაზრდა კომპოზიტორი ვ. 

დოლიძე მიემგზავრე?ა ევროპაში, 
ამის გამო მან თებერვლის 14 თბი- 

ლის”მი გამართა გამოსამშვიდობებე- 

ლი საღამო. დაიდგა ოპერა ,კლეი- 

ლას“ 1 და 2 მოქმედება დი ადგი-   

  
დ. კასრაძემ აღმოაჩინა 18 საუ- | 6 
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  ლები ახალ ოპერეტიდან ,,ცისაწა““, 
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ცრუ არქეოლოგი. ვალ. გუნიასი, 

დღეს, აკადემიურ თეატრში “ქარ- 

თული დრამა გაიმეორებს ვალ. გუ- 

ნიას მეტად საინტერესო კომედიას 
«ზოგი მარგებელია», ანუ 

«ცრუ არქეოლო-გი», 

ორი ჯიბგირი, აკადემიური თეატრი. 

ხუთმაბათს, 8 მარტს აგადემიურ. 

თეატრში დაიდგმება «ორი ჯიბგირი», 

ჭირი C ოუ 

ოპერეტა. 
კორნევილის ზარები. რაბისის თეატრი, 

26 თებერვალი. 

„,კორნ ევილის ზარები” სასიამოთ 

მოსასმენი ოპბერეტაა. მუსიკა ტკბი- 

ლი, ტონი კლასიკური, უწმაწურო- 

ბას ადგილი არ აქვს, აღნი'მნულ 
საღამოს ჩატარდა ერთობ სუსტათ. 

იუმორი ავტორის მიერ ესე სიყვა. 

რულით ჩაქსოვილი სრულიად არ 

სჩანდა. მსახიობთა შმორის ყურად- 
ღების ღირსია კარაკურბატოვი. 

როლის სწორი გაგება და ნიჭიერი 

თამამი, სალიხოვი, ლიუტკევიჩი და 

სხვანი ბაქიაობდენ უნიჭო. თამა მით 

და მოუხეშაობით. ქალებში კბპბრგი 

იყო სობოლსკაია. მირსკაიას ხმა 

ლამაზი აქვს, ხოლო თამაში სუს- 
ტობდა. ბალეტში აღსანიშნავია გუბ- 

სკაია და კრავჩენკო. მათ ში აუცი- 

ლებლივ ღვივის ცეცხლი. საერთო. 

შთაბეჭდილება მეტად ცივი იყო. 

საზოგადოებას ბოლომდე ირ მოუ- 

ცდია. 
ლ!'ჰომ, 

ხელის მომწერთა საჟურადღებოთ. 

· იმ ხელის მომწერთ, რომელთაც, რაიმე მიზეზის გამო, არ მიუღიათ 

· ჩვენი გაზეთის პირველი ან მეორე ნომერი, რედაქცია უმორჩილე- 

: სად სთხოვს დაუყონებლივ აცნობონ მას-- ინტერნაციონალის პრო- 

სპექტი Mი 32. 

„.პსპიროზის“ " რედაქცია. 

ლიტერატურული მატიანე. 

რუსეთი, 

რუხი მსახიობები ამერიკაში, 

გაზეთი „LVCIIIC ტ#0161Cლმ0“-ის 
ნობით ცნობილ ვიოლონჩელისტის 

ნაუმ ბენდიცკის კონცერტები დი–- 
დის წარმატებით მიდის ამერიკის 

თეატრებში. 6-2 | 
ზენდიცკისთან ერთად ამერიკაში 

მოგზაურობენ რახმანინოვი და. ნ. 
კო შჩიცი, : 

ახალი ; გამოცემანი. 

ე ლად. ეწოდება 'დხოგრ 

  

გამოჩენილ მემუსიკეთა+ : ყვერვუბ: ==. 2-+ 

1 ჩა2 ი. 

  

ბერლიოზოს, ვაჟენერს; “ მასახსს. > 52230 
ვეჟანა დესდს, დებიისრს- -ჰV. -I111 >. 89--. 
ვოლფს, შტრაუსსა და მალერს, 158 

წიგნი კროპოტკინზე. 

პეტროგრადში გამოვიდა წერლე- 

ბის კრებულია რუსეთის გამოჩენილ 

ანარქისტ კროპოტკინის შესახებ. 

ჟან-როსტანის წიგნი. 

    
    

  

    
   

                        

    

    
   

    
     

     
      

    

   

    

ამ ახლო მომავალში პეტროგია:· 

დში გამოვა ცნობილ ფრანგ მწერ- 

ლის ჟან-როსტანის «მდიდართა კა- 
ნონი»–ს რუსული თარგმანი. 

ტერმასია, : 

ჰუგო იუნგერსი, | 
ცნობილმა გამომგონებმა ჰუგო... 

იუნგერსმა დაამზადა დიდი სამგზავ– 
რო ჰაეროპლანის მოდელი, რომელ- 
იც გადაიყვანს ასამდე მგზავრს დიდ. 

მანძილზე. ? 

მსოფლიო ომის ისტორია 

გერმანიის ცხრა დიდი გამომცემ- · 
ლობა გაერთიანდა მონ უემენტალურ 

ათტომიან მსოფლიო ომის ისტო- 
რიის გამოსაცემად. გამოცემას რე- 
დაქტორობს გენ. მ. შვარტე. თვი- 

თეული ტომი დაიჭერს 600 გვერდს. 

დრამა-სატირა. 

პოსტდამში გამოვი ა ი, გოლის 
დრამა-სატირა“ ს იმეტუმალემი“ . წიგ- 
ნი გადაითარგმნა რუსულ ენაზედაც. 2 

რაბინდრანატ თაგორეს ახალი 
წიგნი 2. 

მიუნქენში გამოვიდა ცნობილ ინ- 
დოელ მწერლის რაბინდრანატ თა-.. 2 

გორეს მოთხრობების 3 გერმანული. 27 

თარგმანი. წიგნს ეწოდება. „»დამშე-. > 

მლ ქვი- ეე... 
,,თანამედროვე ცხოვრების სახა- ... 

2 2 რება"... ბაი 23 

ამ სათაურით ბერლინში გამოვი- 3 

და „ამერიკელ მწერლის ეპეტონ“ სინ-. 
“ კლერის ახალი წიგნის გერმანული · 

' თარგმანი, საქა ვი ავალთ => -. 
სინკლერი განთქმოლი რომანის-. .. 

ტია და რწმენით სოციალისტი. 

მისი წიგნი, რომელსაც. რიკუ-. კპ 
   

შეიცავს ' სამ. რ 

რომელსაც ეწოდება 

  

: გამომცემლობა „ «პეტროგრადი»-მა 
გამოუშვა გუსტავ ნოსკეს «მოგონე- 
ბანი გერმანიის რევოლიუციაზე»-- 
გორდონის თარგმანი, წიგნმი აწე- 
რილია პერიოდი კილის აბჯანყები- 
დან კაპის შეთქმულობამდე. 

– გამომცემლობა «ვრემიამ» გა- 

მოუშვა «ვ. გ. კოროლენ კოს წერი-. 
ლები» წერილები შეეხება 1888-- 
1901 წ. პერიოდს. : 

–- პეტროგრადში გამოიცა პოკ 

როვსკის «რუსული კულტურის იL- 

ტორია”, 

ევრეინოვის წიგნი, 

ცნობილმა რეჟისორმა ევრეინოვ- 
მა გამოაქვეყნა ახალი წიგნი: «ცხო- 

ვრების თეატრალიზაცია». 

გროსმანის წიგნი დოსტოევსკის 

შესახებ, 

პეტროგრადში გამოქვეყნ და გრო- 

სმანის წიგნი «სემინარები დოსტო- 

ევსკის შესახებ», რომელშიდაც ბევ- 
რი ახალი მასალებია მიცემული დი- 

დებულ მწერლის ცხოვრების. და 
მოღვაწეობის შესახებ, : 

„მწერლობა და რევოლიუცია“. 
გამოვიდა ჟურნალ „მწერლობისა 

და რევოლიუციის“ 7 ნომერი, ჟურ- 

ნალი მოთავსებულია შემდეგი მა- 
ოემა 

«მეფე-ქალწული» მიტროხან ას სურა- 

თებით; ლუნაჩარსკი -–- „განთავი- 

სუფლებული დონ-კიხოტი“, პისკა- 
რევის ილიუსტრაციებით და ს 

ახალი წიგნები. 

ახლო მომავალი გამოვა შემდე- 

გი წიგნები: „მოგონებანი აღ ექსან 

დრე ბლოკზე" ვ. ე. მეიერჰოლდისა, 
სადაც მოთავსებული იქნება აგრეთ- 

ვე ბლოკის წერილები მეიერჰოლდი– 

სადმი, ფეოდორ სოლოგუბის 1929 

წ. ლექსები. გორფელდის წიგნი ფ. 
სოლოგუბზე კუზმინ ის წერილები 

ხელოვნების შესახებ, ტარლეს წიგნი 

«გამაოჯვებულნი და დამარცხებულ- 

ნი» (ევროპა ომის შემდეგ)... და სხ, 

რომენ როლანის ახალი წიგნი. 

პეტროგრადში გამოიცა რომენ 

როლანის ახალი წიგნის «ჩვენი დღე- 

ბის მ მუსი კენის» რუსული თარგ 

მანი. წიგნი შეიცავს ახალი დროის 

             

    

   

    

              

    

  

   

        

   

   

    

    
      

    

                

ლო მესამე ტომი, ელიხაც. 
დება «სახოგადოების წიგნი» ეხებ. 

L პიროვნებისა და საზოგადოების ურ- 
"თიერთობის საკითხს, ამავე ტომში 

: გამუქებულია კაპიტალისტა რი ომი- 
სა და სოციალისტური. რევოლიუ- 

ციის პრობლეზები. არვარ საბი 
) : “ო 

ბლასკო იბანესის. უკანასკნელი 2. 
; რომანი ას ი ა. 

გსულ წელს გარდაცვალებულ · 
ცნობილ ისპანელ მწერლის ბლასკო .._ 

იბანესის წიგნს ეწოდება «აპოკალია- + 

სიური მხედრები». წიგნი გადაითარ- : : 

გმნა გერმანულ ენაზე და დიდი ინ- · 
ტერესი გამოიწვია გერმანიაში, 2: 

წარევი, 
ვინ მოჰკლა ჟორესი.. 

ცნობილმა ფრანგმა ჟურნალისტმა > 
ჟაკ მენილმა ჟურნალ «საზოგადოე- აა 

ბრივ პროგრესში» "გამოაქვეყნა სენ-. 

საციური წერ“ლა ჟან ჟოთესის მკვ- 
ლელობის შესახებ წაი. >. 

მენილი ასაბუთებს. რომ ჟორესის 

მოკვლის, ორგანიზჯცია ეკუთვნოდა ,... 
თვითმყრობელუბ? რუსეთის ელჩს · ს ააძს 

საფრანგეთში ი%ვილსკის, რომილიც . ' 

1914 წლის ომის წინა დღეებმი““ 
დიდ მუშაობას აწარმოებდა პარიზში 
საფრანგეთის. ომშმი ჩათრევის · მიზ- 

თი LL % % 
ჟაკ მენილი, სხვათა შორის, 'წე- 

რს: „ის, ვინც ყურადღებით #«დევწე- 
ბდა თვალ-ყურს ვილენის (ჟ რესი 

მკვლელი) პროცესს, აშკარად დაი- 
ნახავდა, რომ ვილენ ს) –– ეს ნახევრად ; 

იდიოტი ადამიანი, უბრალო, იარაღი ა) ბანა 

იყო. სხვის ხელში... მენილი თავის... 
წერილს ასე ათავებს: „ბურქუაზიუ- 8 

ლმა საფრანგეთმა არაფერი არ, გა: ! 
აკითა ჟორესის სიცოცხლის დასა- 

ცავად, რადგან იგი ჟორესს უცქე- , 

როდა როგორც მტერს და სურდა 

მისი. დაღუპვა“,.. 

რედაქტორი თ, სიხარულიძე. 2.   
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აა, (ტანგს- მხდარო. ს ომისარის 

ბრძანება. #M# 45. 
95 თებერვალი, 1943 წ. ქალ. %ო 
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1 

(საყ. სამხ. სწავლების დარგში), 

წითელ ხრმიის ხუთი წლისა დ ხა აეეე საბ. ოთა ფირ 

უფლების დამეარების · წლის თა: ვის 'ხეიძობაში კვალ. იობა 

მიიღო. ქალ. გარნიზონის ნაწილების 

რისტანის | შესვი ა. სამხედრო. სწავლების ს სიანყაბს. წვე ვა- 

ნდელთა მწეობრი რიგ ები ასდენენ სასურეელ შთაბეჭდილებას დ და 

ამტკიცებენ სკოლების ძი ერაუნ რთა ენერგიას დ ცა სიევარულს საეო– 

ველთაო. სამსედრი. სყა 3 ლ ყაისადმი; საძაI +- სახელით მად- 

ლობას უცხადებ სკოლების მეთაურთა შემადგ ენლობას და წვე- 

ვასდელებს, რომლებმაც შეიგნეს საჟოველთაო. სამსედრო. სწავ 

არიან შეავსონ 

ბსთოძის ; რი( ცხუში, აქა“ 

რ 2 
« საფარე ული >, 

« წინონდალი 2 
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პირველი ფარმაცეგტიული · 38 8აშ | 
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