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„სულ ბოლო დრომდე საქართველოს დამოუკიდებლობის წლების (1918 წლის მაი-
სიდან 1921 წლის თებერვლამდე) ქართულ კულტურას ტაბუ ჰქონდა დადებული, რაკი 
მაშინდელი სოციალ-დემოკრატიული („მენშევიკური“) მთავრობა ხალხის უბოროტეს 
მტრად და მოღალატედ იყო აღიარებული (არსებითად, ისევე როგორც ყველაფერი არა-
საბჭოთა და არაკომუნისტური), მექანიკურად ამოშალეს ჩვენი ისტორიიდან ისიც, რა-
საც იმ წლებში თვით ხალხი ქმნიდა, ხაზი გადაუსვეს მის მაშინდელ მოქმედებას. ის ორი 
წელიწადი და რამდენიმე თვე თითქოს არც ყოფილა. ერთადერთი, რისი უგულებელყო-
ფაც ვერ მოხერხდა, ჩვენი ეროვნული უნივერსიტეტის დაარსება იყო (რაც რამდენიმე 
თვით უსწრებდა დამოუკიდებლობის ოფიციალურ გამოცხადებას).  სხვა მნიშვნელოვან 
ფაქტებს ან სულ არ ახსენებდნენ, ან – ცალყბად, გაგიკვირდებათ, აგდებულად და გა-
ბოროტებით.

ნამდვილად კი ის წლები დიდად ნაყოფიერი იყო სწორედ სულიერი, შემოქმედებითი 
თვალსაზრისით. კულტურის ყველა დარგში – მეცნიერებაში, განათლებაში, ლიტერატუ-
რასა და ხელოვნებაში – დროის იმ სულ მცირე მონაკვეთში, მძიმე ეკონომიკური პირობე-
ბის მიუხედავად, ყოველი მხრით მტრული ძალებით გარშემორტყმულმა საქართველომ 
ბევრი რამ ახალი და მნიშვნელოვანი შექმნა (ერთადერთი დარგი, იმ წლებს რომ კვალი 
არ დაუტოვებია, ხუროთმოძღვრებაა). გასაოცრად მრავალმხრივი და ინტენსიური იყო 
შემოქმედებითი ცხოვრება. ასეთი აღტყინება მხოლოდ ეროვნული აღმავლობის დროსაა 
შესაძლებელი.“

ვახტანგ ბერიძე

კულტურა და ხელოვნება დამოუკიდებელ საქართველოში 
(1918-1921 წლებში)
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“Until recently the Georgian Culture of the period of Georgian Independence (May 1918 
February 1921) was under the rigid taboo. As the Social Democratic (“Menshevik”) government was 
recognized the biggest enemy and traitor of the Georgian people (in essence as everything else that 
was non- Soviet and non-communist), the crucial period was mechanically erased from our history, 
as well as everything the people of Georgia created in those years. As if those two years and a half 
had never occurred. The only thing they failed to discard was the establishment of the National 
University (the inauguration of which preceded the official declaration of the independence for 
several months.). Other important facts were either disregarded and never mentioned or mentioned 
disrespectfully and even with contempt. 

While those years were fruitful and meaningful from the spiritual and artistic standpoint. 
Georgia, despite being totally surrounded by the hostile forces, experiencing dire economic hardship 
managed to reach highest points of development in all cultural spheres – science, education, 
literature and art, in a brief period of history. (The only sphere where development hindered was 
architecture). Artistic life was amazingly rich and intensive, similar enthusiasm may be observed 
only during the national rise.”

Vakhtang Beridze

Culture and Art in Independent Georgia 

(1918-1921)
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1918 წლის 26 მაისს, კვირას, ნაშუადღევის 5 საათსა და 10 წუთზე ქალაქ
თბილისში, გოლოვინის გამზირზე, კავკასიის ყოფი-

ლი მეფისნაცვლის სასახლის თეთრ დარბაზში, საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ერთხმად 
მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი. 

საქართველომ ნანატრი დამოუკიდებლობა მოიპოვა. მსოფლიოში შექმნილი ვითარებით 
„ისარგებლა“ და, პირველი მსოფლიო ომისა თუ 1917 წლის რევოლუციების გამო, დაშლილ- 
დასუსტებულ რუსეთს თავი დააღწია. ევროპული ფასეულობებისა და მისწრაფებების მოტრ-
ფიალე დემოკრატიული რესპუბლიკის განვითარებას მრავალი ფაქტორი უშლიდა ხელს, მათ 
შორის: ბოლშევიკური რუსეთი, დენიკინის არმია, მეზობელ ქვეყნებთან ტერიტორიული კონ-
ფლიქტები და მძიმე სოციალური თუ ეკონომიკური ვითარება. 1921 წლის 25 თებერვალს საბ-
ჭოთა არმია საქართველოს ტერიტორიაზე შემოიჭრა, საომარი მოქმედებები მარტის ბოლო-
მდე გაგრძელდა. დამფუძნებელი კრების გადაწყვეტილებით, დემოკრატიული რესპუბლიკის 
მთავრობის წევრთა უმრავლესობა ემიგრაციაში გაემგზავრა. უთანასწორო ბრძოლაში დაუძ-
ლურებული საქართველო დამარცხდა. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის ხანმოკლე, არასრული სამწ-
ლიანი მონაკვეთი ქვეყნის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ეს არის პერიოდი, როდე-
საც უმოკლეს დროში ქართული კულტურა განვითარების ახალ საფეხურზე აღმოჩნდა და, 
მრავალი დაბრკოლების მიუხედავად, მსოფლიო კულტურული პროცესების მონაწილე გახდა, 
შეძლო საკუთარი თვითმყოფადობისა და შემოქმედებითი პოტენციალის გამომჟღავნება და 
თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება. გაზვიადებული 
არ იქნება, თუ ვიტყვით: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა მსოფლიოში მიმდინარე 
კულტურული პროცესების ავანგარდში იყო. 

დემოკრატიულ საქართველოში სახელოვნებო საზღვრები გაიხსნა – აქაურ ხელოვანებს 
მიეცათ დასავლეთთან უშუალოდ დაკავშირებისა და მისი ყურადღების მოხელთების საშუა-
ლება, რასაც საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ვერ ახერხებდა რუსული იმპერიის მარწუ-
ხებში მოქცეული ქვეყანა. 

პოლიტიკური წნეხისაგან გათავისუფლებამ ხელოვანები ახალი თვალსაწიერითა და შე-
საძლებლობებით აღჭურვა. რუსეთის 1917 წლის რევოლუციების შემდგომ განვითარებულმა 
პოლიტიკურმა თუ კულტურულმა რეპრესიებმა რუსეთის იმპერიაში მოღვაწე მრავალ ნიჭი-
ერ ადამიანს შეუზღუდა საარსებო სივრცე და თავისუფალ, დემოკრატიულ საქართველოში 
დაუდო ბინა. შესაბამისად, ინტერკულტურულმა ურთიერთობებმა დადებითად იმოქმედა შე-
მოქმედებითი ცხოვრების გამოცოცხლებასა და განვითარებაზე. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში კულტურის ყველა დარგის აღ-
მავლობა შეინიშნება. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქართულის, როგორც სახელმწი-
ფო ენის, განმტკიცებას – უცხოენოვან თეატრალურ დასთა საქმიანობის პარალელურად, 
ქართულენოვანი წარმოდგენების დადგმის აუცილებლობაც გაჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ 
ქართული თეატრის (დრამის) განვითარებას საკუთარი სივრცის არქონა აფერხებდა, მაინც 
შეძლეს ისეთი პიესების დადგმა, როგორებიც იყო: ი. გედევანიშვილის „მსხვერპლი“, „სინათ-
ლე“, ა. ცაგარლის „ხანუმა“ და სხვ. განსაკუთრებული გამოცოცხლება მუსიკალურ ცხოვრე-
ბაში შეინიშნება. 1918 წელს დაარსდა ქართული სამუსიკო საზოგადოება, რომლის მიზანიც 
იყო ხალხური სიმღერების შეგროვება და მათზე ზრუნვა, ქართული მუსიკალური სასწავლებ-
ლების დაარსება და ხალხში მუსიკალური ცოდნის გავრცელება. განსაკუთრებულ მოვლენად 
უნდა ჩაითვალოს ქართულენოვანი ოპერების დადგმა. ქართულ სცენაზე პირველად დაიდგა 
საბალეტო წარმოდგენები. 

1918 წლიდან თბილისში გაიხსნა არტისტული კაფეები, რომლებიც არა მხოლოდ – შეკრე-
ბის ადგილი, არამედ კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრიც იყო – აქ იკრიბებოდნენ 
მწერლები და პოეტები, იმართებოდა ლექციები და პოეზიის საღამოები. 
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მნიშვნელოვნად იცვლება სახვითი ხელოვნების სფეროც − სახელმწიფო აფინანსებს და სასწა-
ვლებლად უცხოეთში გზავნის ახალგაზრდა მხატვრებს, აწყობენ გამოფენებს, იქმნება ხელოვნების 
მუზეუმი. ზრუნავენ სიძველეთა კვლევასა და დაცვაზე, ეწყობა ექსპედიციები, იმართება სიმპოზი-
უმები, რომლებზეც კულტურულ მემკვიდრეობაზე გაფრთხილებისა და მოვლის საკითხებს იხილა-
ვენ. 

საბჭოთა პროპაგანდისტული რეჟიმი წლების განმავლობაში ცდილობდა საქართველოს დემოკ-
რატიული რესპუბლიკის არსებობის მიჩქმალვასა და მასთან დაკავშირებული ფაქტების დამახინ-
ჯებას. ფაქტობრივად, 1918-1921 წწ. არა მარტო -კულტურას, არამედ დემოკრატიული მთავრობის 
არსებობასაც ტაბუ ედო და ის ეპოქა უგულებელიყოფოდა, რომელმაც კულტურის ყველა დარგი 
მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობით გაამდიდრა. საბედნიეროდ, 
დღეს ამ პერიოდით დაინტერესება გაიზარდა. დემოკრატიული რესპუბლიკის სხვადასხვა სფეროს 
შესახებ არა ერთი ნაშრომი დაიწერა და გამოქვეყნდა, მაგრამ კულტურის სფერო შედარებით შე-
უსწავლელია. ერთადერთი ნაშრომი, საბჭოთა დროს გამოცემული, აკადემიკოს ვახტანგ ბერიძის 
პუბლიკაციაა: „კულტურა და ხელოვნება დამოუკიდებელ საქართველოში (1918-1921 წლებში) “. 

გამოცემის მიზანია, ფართო საზოგადოებას გააცნოს ქართული კულტურის სამწლიანი ისტო-
რია. იმდროინდელი მრავალფეროვანი კულტურული მოვლენისა და ფაქტის მნიშვნელობიდან გა-
მომდინარე, საჭიროდ მივიჩნიეთ, კულტურის სფერო ცალკე, ყოველდღიურ ქრონიკებად წარმო-
გვედგინა. მომზადდა ალბომი − „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921 წწ. ) 
კულტურის ქრონიკები“, რომელშიც ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, მეცნიერული შეფასების, 
ანალიზისა და დასკვნის გარეშე წარმოგვიდგება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
კულტურული ცხოვრების ყოველდღიური ისტორია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს პირ-
ველი რესპუბლიკის ყოველდღიური მატიანე (1918-1921) − „დამოუკიდებლობის 1028 დღე“ − უკვე 
გამოცემულია. 

ნაშრომი დაეხმარება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მკვლევრებს, უკეთ გაარ-
კვიონ როგორც სოციალურ-პოლიტიკური, ისე ყოველდღიურ-ყოფითი თუ ინტელექტუალური ვი-
თარება. 

ალბომი „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921 წწ. ) კულტურის ქრონიკე-
ბი“ მოიცავს 1918 წლის 26 მაისიდან 1921 წლის 18 მარტამდე − საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართვე-
ლოს ოკუპაციამდე პერიოდს. მასალა 1918-1921 წწ. არსებული პერიოდულ გამოცემათაგან ამოვკ-
რიბეთ. აღსანიშნავია ის სირთულე, რომელსაც წავაწყდით ვიზუალური ილუსტრაციის მოძიებისას, 
რადგან საბჭოთა დიქტატურამ იმ დროს მოღვაწე მრავალი ადამიანის არქივი გაანადგურა. თუმცა 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 
კონსერვატორიის მუზეუმისა და ჟურნალების − „თეატრი და ცხოვრება“ და „ეშმაკის მათრახი“ − მე-
შვეობით, ეს დანაკლისი რამდენადმე შევავსეთ. 

სალომე ჭანტურიძე
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On May 26, 1918, on Sunday, In Tbilisi, Golovyn Avenue, in the white chamber of the former
palace of the Russian Viceroy, at 10 past 5 in the evening, the Georgia’s 

National Assembly unanimously adopted the Act of Georgia’s Independence without the observance of legal 
prerequisites. 

Georgia acquired long desired Independence. It “benefitted” by the world situation and escaped Russia left 
in total disarray and weakened by the World War I and 1917 Revolution. The development of the Democratic 
Republic sharing European values and aspirations was hindered by multiple factors, Bolshevik Russia, Denikin’s 
Army, territorial conflicts with the neighbouring states and grave socio economic background among them. On 
February 25, 1921 the Soviet Army invaded Georgia and the military activities continued until the end of March. 
Upon the decision of the Founding Assembly the majority of the Democratic Republic government members 
emigrated. Georgia, weakened in the unequal war suffered defeat. 

The brief, incomplete three year period of the existence of the Georgian Democratic Republic is crucially 
important phase of the country’s history. This is the phase, when in the shortest possible period the Georgian 
Culture reached a new level of the development and notwithstanding the multiple obstacles became a participant 
of the world cultural processes, managed to maintain uniqueness and realize its potential and assume the 
honourable, leading place in the contemporary civilized world. It would not be an exaggeration to say that Georgia 
was in the avant-gardein the world of the period. 

Art borders of art have opened in Democratic Georgia – the art people residing in Georgia were given an 
opportunity to establish contacts with the Western space, which was impossible to achieve for the country trapped 
in the claws of the Russian Empire. 

The art free of political press opened new horizons and opportunities for the people of art. Similar change was 
a result of the fact that the political and cultural oppressions having aroused after the 1917 revolution restricted 
the living space for many talented people and made them seek home in free, democratic Georgia. Subsequently 
intercultural relationships had a positive effect upon the revival and development of the artistic activity. 

Upsurge in all fields of culture could be observed in the period of Democratic Republic Particular attention 
used to be paid to the solidifying of the Georgian as a State Language – necessity of staging Georgian language 
performances along with the foreign language drama companies arose. Despite the fact the development of the 
Georgian drama was hindered by the nonexistence of their own space, they managed to stage performances 
like “The Victim” and “The Light” by Gedevanishvili, A. Tsagareli “Khanuma” and others. Musical life experienced 
particular revival. Georgian Music Society was established in 1918, the principal goal of which was to collect folk 
songs and their preservation, elaboration of plans regarding the music school and spread of music knowledge 
among the population. Staging Georgian language operas should be regarded an event of crucial importance. The 
Georgian stages also welcomed the first ballet performances. 

From 1918 artistic cafes were opened in Tbilisi, becoming not only the places for rendezvous but as the 
centres of the cultural life as well. The writers and the poets used to gather there, lectures were delivered and the 
poetry evenings arranged. 

The sphere of fine art undergoes major changes– the government finances and sends the young artists abroad 
to train, exhibitions are arranged, Art Museum is established, major steps are taken in the direction of study and 
protection of antiquities, various expeditions and symposiums are conducted, where discussions are held on the 
protection and care of the historical heritage. 

The Soviet propaganda regime was hushing up the fact of the existence of Georgia’s Democrativ Republic 
for years distorting the facts in connection. Factually not only the culture but the existence of the Democratic 



Government of the years 1918 – 1920 was under a rigid taboo, with flagrant disregard of the period, which 
preserved us the versatile, diverse heritage practically in every field of art. Fortunately, the interest for the 
given period is immense. Quite a number of works have been created and published on different aspects of the 
Democratic Republic. However the cultural sphere is still less thoroughly studied. The only work issued in the 
Soviet period is the publication of the academician VakhtangBeridze: “Culture and Art in independent Georgia 
(1918 – 1929). ”

The objective of the publication is to get the public familiar with the three year cultural history of the 
Georgian Democratic Republic. With regards to the diverse and important events taking place in the cultural 
sphere of the given period, we found it expedient to present the cultural sphere separately in the form of daily 
chronicles and the album “Cultural Chronicles of the Georgian Democratic Republic (1918-1920)”, in which daily 
history of the cultural life of the Democratic Republic of Georgia is presented in a chronological order, without 
scientific analysis and conclusion. It should also be pointed out that there already exists the daily of Georgia’s first 
Republic (1918-1929) – “1028 Days of Independence”. The publication is a perfect auxiliary work for the Scholars 
of Georgian Democratic Republic, both for the study of socio-political and daily way of life as well as intellectual 
condition. The album “Cultural Chronicles of the Georgian Democratic Republic (1918-1921)”include the period 
from May 26 1918 to March 18 1921 – occupation of Georgia by the Soviet Russia. The materials are compiled 
from the periodicals published within the years of 1918-1921. We have tried to be objective and offer the readers 
both positive and unfavourable reviews and analyses. The difficulty of retrieving visual materials should also be 
noted, as the Soviet dictatorship has destroyed the archives of many people conducting activities at the time, 
therefore the materials are scarce, although we repaired the damage to a certain degree with the help of the 
Parliamentary National Library, Tbilisi VanoSarajishvili Conservatoire museum and the magazines “Theatre and 
Life” and “Eshmakis Matrakhi” (devil’s Whip). 

Salome Tchanturidze
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26 მაისი/კვირა
ქართულ კლუბში 13 საათზე ქართული დრამატული დასის მსახიობე-
ბის მონაწილეობით ისტორიული დრამა „და-ძმა“ წარმოადგინეს, რომ-
ლის შემოსავლის 30 % ეროვ. დემ. პარტ. პირველი უბნის კომიტეტის 
სასარგებლოდ გადაიდო (2; №101).
გაზ. „საქართველოში“ დაიბეჭდა ინ. ბანის ლექსი „სამშობლოს“ (2; 
№101).

27 მაისი/ორშაბათი
არტისტულ თეატრში 20 საათზე მხიარული ოპერეტა „არშინ-მალ-ა-
ლან“ წარმოადგინეს. დირიჟორი − ბ. სიმონი. მონაწილეობდნენ მსა-
ხიობები: ტ. აბაშიძე, ჩერქეზოვი, მ. ურბნელი, მარგველაშვილი, ვასო 
აბაშიძე, ა. იმედაშვილი, ს. ჟივიძე, ს. მადალიანი (2; №101).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ი. გრიშაშვილის ლექსი „საქართვე-
ლოს ზვარაკი“, რომელიც ავტორმა 1918 წლის 28 აპრილს თბილისში 
დაწერა (3; №242).

28 მაისი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოში“ დ. კასრაძის წერილი „ოპერა „ქრისტინე“ დაიბეჭ-
და (2; №102).

30 მაისი/ხუთშაბათი
ქართულ კლუბში 19:30 საათზე ოპერეტა „არშინ-მალ-ალან“ წარმოა-
დგინეს (2;№104).

May 26th/Sunday

Historical drama “Siblings” was performed in the Georgian Club at 13 Hrs, 
with the participation of the Georgian Drama Company, 30% from the earn-
ings of which were allocated for the 1st ballot station committee of National 
Democratic Party (2; №101).

“Samshoblo” newspaper published the poem by In. Bani (2; №101).

May 27/Monday

A merry musical comedy “Arshin Mal Alan” was performed at the Artistic the-
atre at 20:00. Director B. Simon. The actors: T. Abashidze, Cherkesov, M. Urb-
neli, Margvelashvili, Vaso Abashidze, A. Inedashvili, S. Zhividze, S. MAdaliani 
(2; №101).
“Sakhalkho Saqme” newspaper printed a poem by I. Grishashvili “Sakartvelos 
Sacrifice”, written by the poet on April 28, 1918, in Tbilisi (3; №242).

May 28 /Tuesday

“Sakartvelo” newspaper publishes the article by D. Kasradze on the opera 
“Christine” (2; №102).

May 30/ Thursday

Operetta “Arshin Mal Alan” was performed in the Georgian Club at 19:30 
(2;№104).

ვანო გოგოშვილი  
„მთარგმნელი ქართული ოპერეტების „არშინ მალალანის“ და „მაშტი იბადისა“. 
თვითგანვითარებული. მისგან ნათარგმნ ოპერეტებს პროვინციაში სდგავენ მის ნება 
დაურთველად, ამიტომ აცხადებს, არავის ნება არა აქვს ეს პიესები ჩემს ნება დაურთველად 
დადგასო“ (6; №12). 

Vano Gogoshvili 
“Translator of the Georgian operettas “Arshin Mal Alan” and :Mashti Ibadi”. Self-taught. The 
operettas he translates are staged in provinces without his permission, so he declares no one has 
the right to stage these plays without his consent.“ 

მარიამ მიხ. გოგოშვილისა 
„ქართული სცენის მოყვარე ათი წელიწადია, ქართულ სახალხო სცენაზე მუშაკობს. 
უკანასკნელი ოთხი წელიწადი თათრულ ოპერეტა „არშინ მალ ალან“ -ში გულჩორას 
როლს ასრულებს... “ (6;№12) 

Mariam. M. Gogoshvili  
“Admirer of the Georgian theatre, has been on the stage for ten years. For the last four 
years has been playing Gulchora’s part in Azeri “Arshin Mal Alan” operetta... “ 
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გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ი. ვადაჭკორიას ლექსი „გა-
უმარჯოს საქართველოს“ (3; №242).

31 მაისი/პარასკევი
თბილისის საკრებულო საზაფხულო შენობაში (მიხ. პროსპ. ) ქართულ-
მა საოპერეტო დასმა „არშინ-მალ-ალან“ წარმოადგინა (2; №105).

1 ივნისი/შაბათი
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ცნობა – 1912 წ. თბილისში დაარ-
სებული ქართული კულტურის მოყვარეთა საზოგადოება კულტურისა 
და შრომის კავშირად გადაკეთდა (2; №106).
ქართულ კლუბში 19:30 საათზე დ. არაყიშვილის კონცერტი გაიმართა. 
სოლისტები: ვ. სარაჯიშვილი, გ. აბაშიძე, ხორინა. პირველად შესრუ-
ლდა ქართული რაფსოდია (2; №106).

2 ივნისი/კვირა
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა გურჯის წერილი კ. ფოცხვერაშვი-
ლის დღევანდელი კონცერტის თაობაზე (2; №107).
სახელმწიფო თეატრში 12 საათზე, პირველად თავისუფალ საქართვე-
ლოში, კოტე ფოცხვერაშვილისა და ნიკო ქართველის ხელმძღვანელო-
ბით, ქართულ სარევოლუციო და ეროვნულ ჰიმნ-საგალობელთა კონ-
ცერტი გაიმართა. მრავალრიცხოვანი სიმფონიური ორკესტრისა და 
ქალ-ვაჟთა გუნდის მიერ სხვადასხვა ავტორის სანიმუშო თხზულებანი 
(ქართული ეროვნული ჰიმნი, ლაშქრული, ლოცვა ქართველი ერისა, ქა-
რთული მარშები და სხვა) შესრულდა (2; №107).
ქართულ კლუბში 13 საათზე, ქართული დრამატული დასის მსახიო-
ბების მონაწილეობით, ისტორიული დრამა „და-ძმა“ წარმოადგინეს, 
რომლის შემოსავლის 30 % ერ. დემ. პარტ. პირველი უბნის კომიტეტის 
სასარგებლოდ გადაიდო (2; №107).
გაზ. „საქართველოში“ დაიბეჭდა მიხ. თუმანიშვილის ლექსები (2; 
№107).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ნიკო სულხანიშვილისა და 
კოტე ფოცხვერაშვილის ფოტოები, წარწერით: „მათი ეროვნული კონ-
ცერტების გამო“ (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ბელეტრისტი მწერლის, რე-
ვაზ ფავლენიშვილის (1864-1918) ნეკროლოგი და მცირე ბიოგრაფიული 
ცნობები (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობ ვიქტორ გამყრელიძის 
ფოტო, წარწერით: „სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავი“. მას ერთვის 
ქართველ მსახიობთა კავშირის საბჭოს წერილიც (6; №8).

“Sakhalkho Saqme” paper publishes poem by I. Vadachkoria “Gaumarjos 
saqartvelos” (3; №242).

May 31/Friday

“Arshin Mal Alan” was staged by the Georgian operetta company in Tbilisi 
Council summer residence (m. Prosp) (2; №105).

June 1/Saturday

Notice in “Sakartvelo” paper, The “Society of the Admirers of the Georgian 
Culture founded in Tbilisi in 1912 was transformed into the Union of Culture 
and Labour (2; №106). 
D Arakishvili concert was held in the Georgian Club at 19:30. Soloists: V. Sa-
rajishvili, G. Abashidze, Khorina. The Georgian Rhapsody was performed for 
the first time (2; №106).

June 2 / Sunday

“Sakartvelo” paper published Gurji article regarding today’s concert of K. 
Pockhverashvili (2; №107).

State Theatre, at 12:00for the first time in free Georgia, the academy of the 
Gerogian revolutionary and national hymns (anthems) and chants gave a 
concert headed by Kote Pockhverashvili and Niko Kartveli. Masterpieces of 
various authors have been performed by the Symphony orchestra and the 
Women’s and Male Chorus (Georgia’s national anthem, Military, Prayer of the 
Georgian Nation, Georgian marches etc. ) (2; №107).

In Gerorgian Club at 13:00, historical drama “The siblings” was performed 
by the participation of the Georgian drama group, 30% from the earnings of 
which were allocated for the 1st ballot station committee of National Demo-
cratic Party (2; №107).

“Sakartvelo” paper published the poems by Mikheil Tumanishvili (2; №107).
“Theatre and Life” magazine published the photos of Niko Sulkhanishvili and 
Kote Pockhverashvili under the title: „For their national concerts” (6; №8). 
“Theatre and Life” magazine published the obituary of the novelist Revaz Pa-
lavandishvili (1864-1918) an brief biography (6; №8).

“Theatre and Life” magazine published the photo fo the actor Victor M. Gam-
krelidze with the inscription: “30 years on stage. ” The letter of the Georgian 
Actor’s Union is appended (6; №8).

ალექსანდრე წუწუნავა 
„საქართველოს სახელმწიფო თეატრის გამგე − მმართველად (კომისარად) მიწვეული“ (6; №8). 

Alexander Tsutsunava  
“Head of the State Theatre – invited as the manager (commissar)“ 
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ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა, რომ გრიგოლ საქა-
რიქედელმა დ. კლდიაშვილის მოთხრობა „მსხვერპლი“ ორმოქმედებიან 
პიესად გადააკეთა (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ექიმ შტოკმანის წერილი 
კომპოზიტორ რ. გოგნიაშვილზე − ოპერა „ქრისტინეს“ ავტორზე (6; 
№8).
„ქართულ ორიგინალურ ოპერას, ქართველ მომღერალ-მუსიკოსთა კავ-
შირის თაოსნობით, ძლივს ბედმა გაუღიმა. მაისის 21, 23 და 25 ქართულმა 
კლუბმა სხენებული კავშირის მეცადინეობით, წარმოადგინა ახალგაზრდა 
კომპოზიტორის რევაზ გოგნიაშვილის პირველი ორიგინალური ოპერა 
„ქრისტინე“... ამ ოპერამ კი ერთბაშად ახალი სხივი შეაშუქა ჩვენს სამუსი-
კო ცხოვრებაში: ქართველი კომპოზიტორი, შინაარსი ქართულ-ხალხური, 
მუსიკა განსაკუთრებით ბოლო მოქმედებები ნამდვილი ჩვენი ეროვნული, 
ყოველივე ეს, დიაღაც რომ დიდი ყურადღების ღირსია“... ექიმი შტოკმანი 
(6; №8).

3 ივნისი/ორშაბათი
კატო მიქელაძის რედაქტორობით გაზ. „ხმა ქართველი ქალისა“ დაი-
ბეჭდა (16; №15).

4 ივნისი/სამშაბათი
სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელთა კლუბი გაიხსნა. ბოლოს კი მრა-
ვალფეროვანი საღამო გაიმართა (2; №108).
გაზ. „საქართველოში“ დაიბეჭდა დ. კასრაძის წერილი დიმიტრი არა-
ყიშვილის კონცერტის შესახებ (2; №108).
ქართულ კლუბში 19:30 საათზე ოპერეტა „არშინ-მალ-ალან“ წარმოა-
დგინეს (2; №108).

5 ივნისი/ოთხშაბათი
გაზ. „საქართველოში“ დაიბეჭდა გ. ჟორდანიას წერილი „კულტურისა 
და შრომის კავშირის“ წევრად მიღების შესახებ (2; №109).
გაზ. „საქართველოში“ დაიბეჭდა ილიკო აბაშიძის წერილი, რომელიც 2 
ივნისს სახელმწიფო თეატრში გამართულ „ქართულ ჰიმნ-საგალობელ-
თა აკადემიის“ (კ. ფოცხვერაშვილისა და ნ. ქართველის ხელმძღვანე-
ლობით გამართულ) კონცერტს შეეხებოდა (2; №109).
„სიტყვების დრო წავიდა, დადგა დრო საქმისა, შემოქმედებითის შრო-
მისა, ცხოვრების ახალ ფორმების აღმშენებლობისა. 
საჭიროა საქმიანობა კულტურულ ნიადაგზე, ზრუნვა საქართველოში 
ნივთიერ და სულიერ კულტურის აყვავებაზე. ამ უკანასკნელი შრო-

“Theatre and Life” magazine prints a note that Grygol Saqarideli changed D. 
Kldiashvili story “The Victim” into a two act play (6; №8).

“Theatre and Life” magazine published Dt. Stockmann’s letter about the au-
thor of the opera “Christine”, composer R. Gogniashvili (6; №8).

“Georgian authentic opera headed by the Union of the Georgian singers and 
musicians had a true strike of luck. On May 21, 23 and 25, due to the efforts 
of the Georgian Club and the mentioned Union presented the first authentic 
opera By the composer Revaz Gogniashvili “Christine”... The opera casts an 
entirely new light onto our musical life: Georgian composer, the Georgian 
Folk Story, especially the final acts, truly national, and all this deserves undi-
vided attention”... doctor Stockmann (6; №8). 

June 3/Monday

“Khma Kartveli Qalisa” edited by Kato Miqeladze was issued (17; №15).

June 4/Tuesday

The Club of the Listeners of the Peoples University was launched, an enter-
taining evening followed the event (2; №108).
“Sakartvelo” paper published D. Kasradze letter on the concert of Dimitri Ar-
akishvili (2; №108).
Operetta “Arshin Mal Alan” was performed in the Georgian Club at 19:30 (2; 
№108).

June 5/Wednesday

“Sakartvelo” paper publishes the letter by G. Zhordania on becoming mem-
ber of “Culture and Labour” Union (2; №109).
“Sakartvelo” paper published Iliko Abashidze’s letter regarding the June 2 
concert held in the State Theatre by the “Academy of Georgian Hymns and 
Chants (held under the supervision of K. Pockhverashvili and N. Kartveli) (2; 
№109).
“Time of words is gone, it is time for deeds and creative work, new forms of 
molding. Work has to be done on the cultural grounds, much should be done 
for the flourish of material and spiritual culture in Georgia. Newly established 

რევაზ გოგნიაშვილი  
კომპოზიტორი, ოპერა „ქრისტინეს“ ავტორი (ფოტო დაცულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში)

Revaz Gogniashvili 
Composer, author of the opera “Christine”
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მისთვის მოუწოდებს ქართველებს ახლად დაარსებული კულტურისა 
და შრომის კავშირი. “ გ. ჟორდანია (2; N190). 

6 ივნისი/ხუთშაბათი
არტისტულ თეატრში 20 საათზე ახალი აზიური ოპერეტა „მაშტი იბადი 
ანუ ეს არ იყოს, ის იყოს“ წარმოადგინეს. ი. რევაზიშვილის ბენეფისი. 
მონაწილეობდნენ: მ. გოგოშვილი, ვ. მარგველაშვილი, მ. ჯანოევი, ნ. 
ჩაგუნავა, ნ. მირველოვი და სხვანი. გამგე: ნ. ჩაგუნავა (2; №110).
გაზ. „საქართველოში“ დაიბეჭდა გ. ლეონიძის ლექსი „26 მაისი“ (2; 
№110).

26 მაისი

ვამაყობ, როგორც გულზვიადი მეისრაბარი

დასისხლულ მარჯნით იჭედება ჩემი სახელი. 

ცხელ არმაზიდან ატირდება შავი ძახილი. 

აცეცხლებულა ტოპაზებით ამაყი სახლი. 

მზე პერანგს იცვამს ყირმიზისას – მთებში ნაფარი;

რკინის კვნესაში ხმალსა ჰფარავ მეისრაბარი!

საწყალ აჩრდილებს, რომ სდიოდათ სული მიწისა,

აღარ აცვიათ ტურნირებზე თეთრი რძიანა;

აღარ ანახლებთ ხმა სოლომონ ლეონიძისა–

დგებიან როგორც კეისარი ვესპასიანე. 

შვინდის დროშებით გავაგიჟებ ყომრალ მოედანს. 

– დღევანდელი მზე საქართველოს ისევ მოიტანს. 

ნელდება ცეცხლის კოშმარებში ოდრიკალები – 

თეთრი ფიქრები მახვევია მადრიგალებად. 

და გორგასლანის მელანდება შავი სურათი,

მისრეთი, ჰინდი, ბაბილონი და ასურეთი. 

ჩემსკენ მოჰქრიან იალქნებით სპარსი, აბაში, 

ჩემი სახელი დაიხევა აღტაცებაში. 

დღეს სიხარული – ვით ცეკვაში მთვრალი სალომე,

როგორც ეთერის სარეცელზე აბესალომი!

ქართლოსის ლანდი ბრწყინვალებით გამეთარეშა –

არმაზისაკენ!

გ. ლეონიძე (2; N110) 

9 ივნისი/კვირა
ქართულ კლუბში 19:30 საათზე ეროვნული კონცერტი გაიმართა. ქა-
რთველთა სამხედრო კავშირის ქალ-ვაჟთა მომღერალთა გუნდმა, 
კომპოზიტორ ნ. პ. სულხანიშვილის ლოტბარობით, ქართველ კომპო-
ზიტორთა ნაწარმოებები შეასრულეს. კონცერტის გამგე − ილიკო აბა-
შიძე (2; №112).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ იოსებ მჭედლიშვილის 
ლექსი „მეცხრამეტე გაზაფხულზე: სომხეთი, ჩემი ერთგული“. რომე-
ლიც 1917 წლის 27 მაისს დაწერა (3; №253).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ უცნობი ავტორის წერილი გამოქვეყნდა, 
სათაურით: „ჩვენი თეატრი“, რომელშიც ქართული დრამისა და ოპერის 
მდგომარეობაზეა საუბარი (6; №9).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ რაბინდრანათ თაგორის − ინდოელი 
მწერლის ფოტო დაიბეჭდა (6; №9).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა მარიჯანის წერილი „რად 
გამებუტე?“ (დღიურიდან „ნერვების ცეკვა“ ) (6; №9).

Culture and Labour Union hails the Georgians to such activities. ” G. Zhorda-
nia (2; N190)

June 6 /Thursday 

The new Asian operetta “mashti Ibadi, or Not this one but the other” in Artis-
tic Theatre at 20:00 hrs. Benefit performance of I. Revazishvili. Participants: 
M. Gogoshvili, V. Margvelashvili, M. Janoev, N. Chagunava, N. Mirvelov and 
others. Director: N. Chagunava (2; №110).
“Sakartvelo” paper published the poem by G Leonidze “26th of May” (2; 
№110).

            May 26

I’m filled with pride

My name is being molded by blood stained corals. 

Black lament will be heard from blazing Armazi

The noble House is ablaze with topazes. 

The sun puts on the garments of vermilion –the one it wore in the moun-
tains;

The archer is molding a sabre!

Pitiable ghosts are not clad in snow white vestments;;

And are not revived by the voice of Solomon Leonidze--

They stand like Emperor Vespasian. 

I shall send the dull grey square into the frenzy of cornelian – red flags. 

The sun of Today will bring Georgia again --. 

The bows are waning in the fiery nightmares -- 

White thoughts surround me as madrigals. 

And I have a vision of a black drawing of Gorgasali,

Misreti, Hindi, Babylon and Assyria 

The Persians are sailing my way 

and my name will get torn in ecstasy 

The pleasure – as Salome groggy from her dance 

And as Abesalom on the bed of Eteri. 

The shadow of Karthlos hails me to Armazi!

G. Leonidze (2; N110)

June 9/Sunday

National Concert was held at the Georgian Club at 19:30. The mixed women’s 
and male chorus of the military union led by the choirmaster N. P. Sulkha-
nishvili performed the pieces by the Georgian composers. Concert director 
Iliko Abashidze (2; №112).

“Sakhlkho Saqme” paper published a poem by Ioseb Mchedlishvili ”On the 
nineteenth spring: Armenia my Faithful”, which he wrote on May 27, 1917 
(3; №253). 

“Theatre and Life” magazine published a letter by an unknown author, titled 
“Our Theatre”, describing the state of the Georgian drama and opera (6; №9).

“Theatre and Life” magazine published the photo of the Indian writer Ra-
bindranath Tagore (6; №9).

“Theatre and Life” magazine published Marijani letter “Why you took of-
fence”? (From the diary “Dance of the nerves”. ) (6; №9).
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ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ პოეტ მიხეილ თუმანიშვილის ფოტო, ბი-
ოგრაფია და ლექსები დაიბეჭდა (6; №9).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა იოსებ არიმათიელის წერილი 
მსახიობ ვიქტორ გამყრელიძის შესახებ (6; №9).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ექიმ შტოკმანის წერილი 
ოპერა „ქრისტინეს“ შესახებ (6; №9).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ვინმე „ვარუნის“ წერილი 
თელავის შესახებ, რომელშიც თელავში გამართულ წარმოდგენებსა 
და, ამ მხრივ, დიდ ჩამორჩენაზეა საუბარი. მიზეზად კი თეატრის შენო-
ბის არქონაა დასახელებული (6; №9).

11 ივნისი/სამშაბათი
ქართულ კლუბში 19:30 საათზე ორკესტრის საბენეფისოდ რ. გოგ-
ნიაშვილის ახალი ოპერა „ქრისტინე“ წარმოადგინეს. დირიჟორი − ნ. 
ქართველი (2; №112).
გაზ. „საქართველოში“ დ. კასრაძის წერილი ქართულ კონცერტზე გა-
მოქვეყნდა (2; №114).
კულტურისა და შრომის კავშირის გამგეობაში 18 საათზე გამგეობის 
კრება გაიმართა (2; №112).

13 ივნისი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ვ. გამყრელიძის (სასცენო მოღვა-

“Theatre and Life” magazine published the Photo, biography and poems of 
Mikhel Tumanishvili (6; №9).
“Theatre and Life” magazine letter by Ioseb Arimathieli on the actor Victor 
Gamkrelidze (6; №9).
“Theatre and Life” magazine published a letter of Doctor Stockman on the 
opera “Chriistine” (6; №9).

“Theatre and Life “magazine publishes a letter authored by a “Varun” on Tela-
vi, discussing the performances in Telavi and backwardness in this respect, 
naming the absence of the building as the reason (6; №9).

June 11/Tuesday

In the Georgian Club at 19:30 for the orchestra benefit, the new opera by 
R. Gogniashvili “Christine” was presented. Conductor N. Kartveli (2; №112).: 
“Sakartvelo” paper published a letter by D. Kasradze on the Georgian concert 
(2; №114).
In Culture and Labour Union administration office meeting of the board was 
held at 18:00 (2; №112).

June 13 /Thursday

“Saqartvelo” paper published a photo and the biography of V. Gamkrelidze 

ოპერის „ქრისტინე“ 
აღმასრულებელნი  
ი. სარაჯიშვილი, 
ო. კალანდაძე-აგასოვი  
და ბ. კურბატოვი 

Performers of the opera 
“Christine”  
Sarajishvili,  
O. Kalandadze − Agasov 
 and B. Kurbatov 

ნიკო სულხანიშვილი 
კომპოზიტორი, ლოტბარი, მომღერალი (ფოტო დაცულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Niko Sulkhanishvili 
composer, choirmaster, singer
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წეობის 30 წლის გამო) ფოტო და ბიოგრაფია ივ. მჭედლიშვილის ავტო-
რობით (2; №116).
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა წერილი ნ. სულხანიშვილის კონცე-
რტის შესახებ (2; №116).
თბილისის რომის ქართველ კათოლიკეთა შუაბაზრის ეკლესიაში საქა-
რთველოს გათავისუფლების სამადლობლად წირვა და პარაკლისი გა-
დაიხადეს (2; №112).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ ი. ვადაჭკორიას ლექსი „მწარე ფიქრები“ 
გამოქვეყნდა (3; №256).

15 ივნისი/შაბათი
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ილ. აბაშიძის წერილი ქართული 
მუსიკალური გუნდის შესახებ (2; №117).
ქართულ კლუბში 19:30 საათზე ოპერეტა − „ეს არ იყოს, ის იყოს ანუ მა-
შტი იბადი“ − წარმოადგინეს. თარგმანი ვ. გოგოშვილისა. მონაწილეობ-
დნენ: სარვარი − მ. ჯანოევი, მაშტი იბადი − ი. რევაზოვი, გულნაზი − მ. 
გოგოშვილისა, სამანა − მარგველაშვილი, რუსტან-ბეგი − კ. ჩაგუნავა, 
კოჩი ასკანა − ს. სულთანოვი. გამგე ვ. გოგოშვილი (2; №117).

16 ივნისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში 21 საათზე ქართველ მსახიობთა კავშირმა და-
მსახურებული მსახიობის − ვიქტორ გამყრელიძის − სასცენო მოღვა-
წეობის 30 წლის აღსანიშნავი წარმოდგენა გამართა. უჩვენეს აკაკის 
„პატარა კახი“, ა. ცაგარლის „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“ და ვ. გუნიას 
„არივ დარია“ (2; №118).
ქართულ კლუბში 12 საათზე გაიმართა გ. ქუჩიშვილის დილა (1; №118).

18 ივნისი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ანონსი – სახელმწიფო თეატრში 
24, 26, 28 ივნისს ქართველ მსახიობთა“ საპროფესიო კავშირი წარმო-
ადგენს ნ. შიუკაშვილის „სულელს“, მონაწილეობს მსახიობი ნინო ჩხე-
იძე. ეს სპექტაკლი ქუთაისის სცენაზე თორმეტჯერ წარმოადგინეს (2; 
№119).
გაზ. „საქართველოში“ ილიკო აბაშიძის წერილი გამოქვეყნდა, რომე-
ლიც 14 ივნისს გამართულ დ. არაყიშვილის კონცერტს შეეხებოდა (2; 
№119).

19 ივნისი/ოთხშაბათი
„საქართველოში“ გამოქვეყნდა ანონსი 26 ივნისს, 19 საათზე, საფილა-
რმონიო საზოგადოების კრების გამართვასთან დაკავშირებით, რო-
მელზეც საზოგადოების ნაციონალიზაცია უნდა განიხილონ (2; №120).

(dedicated to 30th anniversary of scenic activity) authored by Iv. Mchedlishvili 
(2; №116).
“Saqartvelo” paper issues letter on N. Sulkhanishvili concert. Gratitude service 
was (2; №116).
Public service for Georgia’s Independence was said at the marketplace of the 
Georgian Roman Catholic Church in Tbilisi (2; №112).
“Sakhalkho Saqme” paper published the poem by the poet I. Vadachkoria “Bit-
ter thoughts” (3; №256).

June 15 /Satterday

“Saqartvelo” paper published the article by Il. Abashidze about the Georgian 
musical group (2; №117).
Georgian operetta “Not this one but the other or Mashti ibadi” was performed 
in the Georgian Club at 19:30. Translation by V. Gogoshvili. Cast: Sarvar – M. 
Janoev, Mashti Ibadi – I. Revazov, Gulnaza – M. Gogoshvili, Samana – Marg-
velashvili, Rustan-Beg – K. Chagunava, Kochi Askana – S. Sultanov. Director V. 
Gogoshvili (2; №117).

June 16/Sunday

The performance dedicated to the 30 years of scenic career of the honoured 
actor Victor Gamkrelidze took place in the State Theatre at 21:00. Akaki’s “Pat-
ara Kakhi”, “You won’t have it any more” by Tsagareli and “Upside Down” by V. 
Gunia were performed (2; №118).
G. Qutchishvili Matinee took place in the Georgian Club at 12:00 (1; №118).

June 18/Tuesday

Announcement was made in “Saqartvelo” paper, “The Fool” by N. Shiukashvili 
will be performed in the State Theatre on June 24, 26, 28 presented by the Pro-
fessional Union of the Georgian Actors, with participation of Nino Chkheidze. 
The play has been shown 12 times on Kutaisi stage (2; №119).
“Saqartvelo” paper published an article regarding June 14 concert of D. Arak-
ishvili (2; №119).

June 19/Wednesday

“Saqartvelo” paper placed announcement about the June 26 meeting of Phil-
harmonic Society at 19:00, where nationalization of the society will be dis-
cussed (2; №120).

ვიქტორ გამყრელიძე 
 მსახიობი (ფოტო 
დაცულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ 
ბიბლიოთეკაში) 

Victor Gamkrelidze 
an actor (National 
Parliamentary Library of 
Georgia) 
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გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ზ. ჩხიკვაძის სტატია „დ. ე. არა-
ყიშვილის კონცერტი“, რომელშიც ავტორი ეხება 14 ივნისს თბილისში 
გამართულ დიმიტრი არაყიშვილის კონცერტს. ავტორი კონცერტს და-
დებითად აფასებს და უმაღლესი დონის მუსიკას უწოდებს, სტატიის 
ბოლოს კი დანანებით აღნიშნავს, რომ კონცერტს ცოტა მაყურებელი 
დაესწრო (3; №260).
„კონცერტი შესდგებოდა ორი განყოფილებისაგან. მთელი პირველი გა-
ნყოფილება იყო რომანსებისა, 16 სხვა და სხვა ნაირი ნაწარმოები, სულ 
ერთის ავტორისა. თვით არაყიშვილისა... მეორე განყოფილება შესდგე-
ბოდა სიმფონიური ნომრებისაგან, რომელიც ერთიან აღფრთოვანებას 
იწვევდა, და არ იცოდი რომელი ნაწარმოები რომელსა სჯობდა... ეტყობა 
ნიჭიერ კომპოზიტორს ზედმიწევნითი ალღო აუღია ჩვენი ეროვნული სიმ-
ღერებისა და ორკესტროვკის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიუქ-
ცევია სიმებიან და ხის საკრავ იარაღებისათვის. რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი 
ენიანი თუ უენო სალამურის მაგვარი საკრავები და დუდუკისა და ჭიანურის 
მაგვარი იარაღებზე დაწყობილი ჰანგები, ჩვენ ეროვნულ კილოსთან სწო-
რედ ზედგამოწყობილია და გულზე მალამოდ გედება... ერთი სიტყვით 14 
ივნისის კონცერტი მუსიკალური დღესასწაულის საღამო იყო... “ ზ. ჩხიკვაძე 
(3; №260). 

20 ივნისი/ხუთშაბათი
გაზეთ „სახალხო საქმეში“ იოსებ მჭედლიშვილის ლექსი „მეთვრამეტე 
გაზაფხულზე“ გამოქვეყნდა (3; №261).
კატო მიქელაძის რედაქტორობით, გაზ. „ხმა ქართველი ქალისა“ გამო-
ვიდა (16; №17).

22 ივნისი/შაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართული ოპერეტა „არშინ-მალ-ალან“ 
წარმოადგინეს ვერა მარგველაშვილის ბენეფისი. დაირის დამკვრელი, 
დირიჟორი მაღალიანი (2; №122).

23 ივნისი/კვირა
კ. ი. ზუბალაშვილის სახელობის ქალაქის სახალხო სახლში 19:30 საათ-
ზე სახალხო სახლთან არსებული ქართველი სცენის მოყვარეთა დასმა 
ა. ცაგარლის 4 მოქმედებიანი კომედია „ხანუმა“ წარმოადგინა. რეჟისო-
რი – კ. შათირიშვილი (2; №123).

24 ივნისი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 19:30 საათზე ნინო ჩხეიძის მონაწილეობით ნ. 
შიუკაშვილის პიესა „სულელი“ (ნინო ჩხეიძის გასტროლი) წარმოადგი-
ნეს, რომელიც ქუთაისში 12-ჯერ წარმოადგინეს. პიესას აქამდე ცენ-
ზურა კრძალავდა. ლიზას ნ. ჩხეიძე განასახიერებდა, ბარათაშვილს კი 
− ახალგაზრდა მსახიობი ჭიაურელი (2; №124).

“Sakhlkho Saqme” paper published an article by Z. Chkhikvadze “D. Arakishvi-
li Concert”, in which the author discusses D. Arakishvili concert held in Tbilisi 
on June 14. The author praises the concert referring to it as the music of high-
est level, in the end of the article he expresses regret over the small number 
of listeners at the concert (3; №260).

“The concert was in two parts The first part was entirely dedicated to the 
romantic songs, 16 different pieces by one composer, Arakishvili... the second 
part consisted of symphonic pieces which were received with enthusiasm, it 
was hard to decide which was the best... It seems he’s a gifted composer with 
the deep knowledge of the national songs and had paid much attention to the 
stringed and wooden instruments during the orchestration. It is natural that 
the tunes placed on instruments similar to Salamuri or pipes and bag pipes 
sound strikingly native and close, soothing the soul... Thus the June 14 con-
cert was a truly festive musical evening... Z. Chkhikvadze (3; №260).

June 20 /Thursday

“Sakhalkho saqme” published Ioseb Mchedlishvili poem “On the eighteenth 
spring: something” (3; №261). 
“Khma Kartveli Kalisa” was edited by Kato Mikeladze (17; №17).

June 22/Saturday

Operetta “Arshin Mal Alan” was performed in the Georgian Club at 21:00 
Vera Margvelashvili benefit performance. Tambourine player, conductor 
Naghaliani (2; №122).

June 23/Sunday

Tsagareli 4 act comedy “Khanuma” was performed by the Group of Georgian 
Drama lovers in K. I. Zubalashvili City People’s House at 19:30. Director K. 
Shatirishvili (2; №123).

June 24/Monday

N. Shiukashvili drama “The Fool” with the participation of Nino Chkheidze, 
was performed in the State Theatre at 19:30. (Nino Chkheidze guest perfor-
mance), which has been given in Kutaisi 12 times. The play was banned by 
the censorship. Nino Chkheidze played Liza, Baratashvili − by a young actor 
Chiaureli (2; №124).

დიმიტრი არაყიშვილი  
კომპოზიტორი, პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე (ფოტო დაცულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Dimitry Arakishvili  
composer, teacher, public figure. (National Parliamentary Library of Georgia)
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26 ივნისი/ოთხშაბათი
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ანონსი -კულტურისა და შრომის 
კავშირის საჯარო კრება, რომელიც უნდა გამართულიყო 23 ივნისს, 
ვლ. გობეჩიას დაკრძალვის გამო, გადაიდო, და გაიმართება ხუთშა-
ბათს, ივნისის 27-ს, 19 საათზე, ქართული კლუბის საზამთრო ბინაზე 
(2; №125).
სახელმწიფო თეატრში 19:30 საათზე თბილისში მეორედ წარმოადგი-
ნეს ნ. შიუკაშვილის პიესა „სულელი“ ნინო ჩხეიძის მონაწილეობით 
(ნინო ჩხეიძის გასტროლი). რეჟისორი − მ. ქორელი (2; №125).

28 ივნისი/პარასკევი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ ი. ვადაჭკორიას ლექსი „ბრძოლის სიმღერა“ 
გამოქვეყნდა (3; №267).

30 ივნისი/კვირა

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა კონსტანტინე გამსახურდიას 
ლექსი „კვინკლოსიდან „დიდ ქალაქში“, რომელიც ავტორმა ამავე წლის 
ივნისში თბილისში დაწერა (3; №269).

1 ივლისი/ორშაბათი

თბილისში საფილარმონიო საზოგადოების ბინაზე, სლეპცოვის №4-ში, 
19 საათზე საფილარმონიო საზოგადოების საგანგებო წევრთა კრება 
გაიმართა, რომელზეც საზოგადოების სამუსიკო სკოლის რეორგანიზა-
ციის საკითხები განიხილეს (3; №269).

4 ივლისი/ხუთშაბათი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ დარია ახვლედიანის ლექსი „ტანჯული 
ერის შვილი“ გამოქვეყნდა (3; №272).

5 ივლისი/პარასკევი

გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ცნობა ეროვნული კონცერტის 9 
ივლისამდე გადადების შესახებ, კათალიკოს კირიონის გარდაცვალე-
ბის გამო (2; №130).

გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა სამხედრო კავშირის ქალ-ვაჟთა 
გუნდის გამგე ილ. აბაშიძის ინფორმაცია, რომ დასრულდა ქართულ ჰი-
მნთა კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია (2; №130).

გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ი. კარგარეთელის წერილი ქვეყა-
ნაში კულტურის სფეროში არსებული პრობლემების შესახებ (2; №130).

June 26/Wednesday

“Saqartvelo” paper announced a public meeting of the Culture and Labour 
Union, which was to be held in June 23 and was postponed due to the funeral 
of V. l. Gobechia. The meeting will be held on June 27, at 19:00, at the winter 
headquarters of the club (2; №125).
N. Shiukashvili drama “The Fool” with the participation of Nino Chkeidze was 
performed for the second time in the State Theatre at 19:30 (Nino Chkheidze 
Guest performance). Director M. Koreli (2; №125).

June 28/Friday

“Sakhalkho Saqme” paper published I. Vadachkoria poem “Battle chant” (3; 
№267).

June 30/Sunday

“Sakhajkho Saqme” paper published Konstantine Gamsakhurdia poem “From 
Kwinklos to a ”large City”, written by the author in June of the same year in 
Tbilisi (3; №269).

July 1 /Monday

Meeting of the extraordinary members of the Philharmonic Society was held 
in Slepcov st №4 in Tbilisi at the headquarters of the said society at 19:00, 
where the Society’s Musical School reorganization issues were addressed (3; 
№269).

July 4 /Thursday

“Sakhalkho Saqme” paper published Daria Akhvlediani poem “The Son of the 
Martyred Nation” (3; №272).

July 5/Friday

“Saqartvelo” paper publishes a note on postponement of the National con-
cert up to July 9, due to the death of Catholicos Kirion (2; №130).
“Saqartvelo” paper published an announcement by the Military Union wom-
en and male chorus choirmaster Il. Abashidze that the admission of those 
wishing to participate in the competiton of the Georgian Hymns has ended 
(2; №130).
“Saqartvelo” paper printed I. Kargareteli article on the problems existing in 
the sphere of culture (2; №130).

ნინო ჩხეიძე 
მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Nino Chkeidze  
actress (National Parliamentary Library of Georgia)
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„ჩვენს კურთხეულ ქვეყანაში დემოკრატიული წეს-წყობილება ფეხს 
იკიდებს და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მადლიანი სხივი თავისუფლე-
ბისა ყველას თანაბრად მოეფინება... მაგრამ ვაი თუ გამოცდილმა და 
გამოქნილმა უფრო ხელსაყრელად მოიხმაროს შვება გამოცდილებისა, 
ვაი თუ გარეული შინაურს პანღურით გაუმასპინძლდეს, კანონის წინა-
შე თანასწორობის ძალით კისერზედ წამოასკუპდეს“... ი. კარგარეთე-
ლი (2; N130). 

6 ივლისი/შაბათი
გაზ. „სახალხო საქმის“ ცნობით, მუშათა კლუბისა და დემოკრატიული 
კლუბის წარმომადგენლები შეხვდნენ სახალხო სახლთან არსებულ ქა-
რთულ წარმოდგენათა გამმართველ წრეს, რათა შეთახნმებულიყვნენ 
მუშათათვის წარმოდგენების სისტემატურად გამართვის თაობაზე. სა-
ხალხო სახლის წრემ დიდი სიხარულით მიიღო ეს წინადადება (3; №273).

7ივლისი/კვირა
ქართულ კლუბში საღამოს 20 საათზე გაიმართა არტურ ლაისტის 
ლექცია (გერმანულად) ქართული პოეზიის შესახებ (2; №130).
ჟურ. „ARS“-ის დარბაზში (გოლოვინის №8) მხატვრების: ლადო გუდია-
შვილისა და ალექსანდრე ბაჟბეუქ მელიქოვის ნახატების გამოფენა გა-
იხსნა (2; №130).
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ცნობა − თბილისის ქართული სა-
ფი ლარმონიო საზოგადოების გამგეობა აცხადებს კონკურსს და აწე-
სებს პრემიას ქართულ ენაზე შედგენილი სამუსიკო სახელმძღვანელო-
ების დასაწერად (2; №132).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა დარია ახვლედიანის ლექსი 
სამშობლოზე (6; №10).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მუშა მიხ. დევიძის ლექსი 
„გლეხებს“ (6; №10).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ს. წერეთლის წერილი ქარ-
თულ ხელოვნებაზე, რომელშიც განილულია ქართული კლუბის წარმო-
დგენები (6; №10).

9 ივლისი/სამშაბათს
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე ქართველთა სამხედრო კავშირის ქალ- 
ვაჟ მომღერალთა გაძლიერებულმა გუნდმა ეროვნული კონცერტი გა-
მართა. კომპოზიტორი − ნ. სულხანიშვილი (2; №132).
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა ცნობა − არქიტექტორმა სვიმონ 
კლდიაშვილმა თბილისის უნივერსიტეტს 62 გერმანულენოვანი წიგნი 
და რამდენიმე სამეცნიერო ჟურნალი შესწირა (2; №133).

“Democratic way of life is establishing in our blessed country... ut what if the 
more experienced and cunning use their experience and what if the outsiders 
kick out the kinsmen pointing to the equality before the law, domineering 
them... ” I. Kargareteli (2; N130)

July 6/Saturday

“Sakhalkho Saqme” paper announces that the representatives of the Labour 
Club and the Democratic Club had a meeting with the Circle organizing Geor-
gian performances at the People’s House, in order to agree on holding perma-
nent performances for the workers. The People’s House circle accepted the 
proposal with great enthusiasm (3; №273). 

July 7 /Sunday

Arthur Leist delivered a lecture (in German) on Georgian poetry in the Geor-
gian Club at 20:00 (2; №130).

Art exhibition of works by Lado Gudiashvili and Alexander Bazhbeuk Melikov 
opened in the hall of “ARS”- magazine (Golovyn №8) (2; №130).

Announcement was made in “Saqartvelo” paper about the competition to be 
held by the administration of the Philharmonic Society and an award they will 
appoint for the creation of music text books in Georgian (2; №132). 

“Theatre and Life” magazine published Daria Akhvlediani poem on Mother-
land (6; №10).

“Theatre and Life” magazine published a poem by the worker Mikh. Devidze 
“To the peasants” (6; №10).

“Theatre and Life” magazine published S. Tsereteli letter on Georgian art, 
where he addresses performances held on the stage of the Georgian Club 
(6; №10).

July 9/Tuesday

National Concert was held by the Women’s and Male Chorus of the Military 
Union in the State Theatre at 20:00. Composer N. Sulkhanishvili (2; №132).
“Saqartvelo” paper published a note saying that Tbilisi State University archi-
tect Svimon Kldiashvili has donated 62 German books and several scientific 
magazines to the University (2; №133).

მიხეილ კავსაძე 
„ქართული ეროვნული გუნდის ლოტბარი − მისი კონცერტის 
გამართვის გამო“ 

Mikheil Kavsadze 
“Choirmaster of the Georgian National Chorus – on his concert“ 
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10 ივლისი/ოთხშაბათი
დემოკრატიულ კლუბ მუშტაიდში 19:30 საათზე ქართველ მომღერა-
ლთა გუნდმა, მ. კავსაძის ლოტბარობით, 3 მოქმედებიანი სახალხო 
კონცერტი გამართა (2; №133).

11 ივლისი/ხუთშაბათი
„ახალ საკრებულოში“ − მეორე ქართულ კლუბში 20 საათზე ქართული 
ოპერის დასმა „არშინ მალ-ალან“ წარმოადგინა (3; №278).

13 ივლისი/შაბათი
ხაშურში ქართველმა მსახიობებმა − ვასო აბაშიძემ და ნიკ. გვარა-
ძემ − მხიარული კომედია „დამთხვეული ღენერალი“ წარმოადგინეს  
(2; №137).

გაზ. „საქართველოში“, „მსმენელის“ ავტორობით, გამოქვეყნდა წერი-
ლი, რომელიც 9 ივლისს გამართულ ეროვნულ კონცერტს შეეხებოდა 
(2; №137).

14 ივლისი/კვირა
მეორე ქართულ კლუბში (ახალ საკრებულოში) 17 საათზე დიდი სეირ-
ნობა გაიმართა (2; №138).

17 ივლისი/ოთხშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ვალერიან გაფრინდაშვილის ლექსი „რკალი-
დან: მაღალი მთვარე“ გამოქვეყნდა (3; №283).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ იოსებ მჭედლიშვილის ლექსი „სიმღერა“ 
გამოქვეყნდა, რომელიც ავტორმა თავის მეგობარს, მიტო გულისა-
შვილს, მიუძღვნა (3; №283).

18 ივლისი/ხუთშაბათი
კონსერვატორიის დირექტორიის ცნობით, კონსერვატორიის პროფე-
სორთა კოლეგიის დადგენილების თანახმად, სახალხო განათლების 
სამინისტროს კონსერვატორიის დირექტორად დაამტკიცა კომპოზი-
ტორი ზაქარია ფალიაშილი (3; №285).

19 ივლისი/პარასკევი
გაიმართა კლუბების წარმომადგენელთა კრება, რომელზეც თვითმმა-
რთველობის გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა. მის თანახმად, კლუბები 
ღამის 11 საათზე უნდა დაიხუროს (3; №285).

20 ივლისი/შაბათი
მსახიობთა კავშირის კანტორაში 19 საათზე მწერალთა კავშირის საბ-
ჭოს კრება გაიმართა (2; №143).

July 10/Wednesday

3 act concert was held in the Democratic Club Mushtaidi by the Chorus of the 
Georgian singers headed by the Choirmaster M. Kavsadze at 19:30 (2; №133). 

July 11/Thursday

“Arshin Mal Alan” was performed in a “New assembly” − the second Georgian 
Club, by the group of the Georgian opera at 20:00 (3; №278). 

July 13/Saturday

A merry comedy “Demented General” was performed in Khashuri with the 
participation of Vaso Abashidze and Nick. Gvaradze (2; №137). 

“Saqartvelo” paper published an article authored by “The Listener”, on the 
National concert held on July 9 (2; №137).

July 14/Sunday

The magnificent morning fete was held in the Second Georgian Club (The new 
Assembly) at 17:00 (2; №138).

July 17/Wednesday

“Sakhalkho Saqme” paper published Valerian Gaprindashvili poem “From the 
bow: the high moon” (3; №283).
“Sakhalkho Saqme” published a poem by Ioseb Mchedlishvili “The song”, 
which the author dedicated to his friend Mito GulisaSvili (3; №283).

July 18 /Thursday

On the notice of the head of Conservatoire, composer Zacharia Paliashvili was 
approved as the head of the Conservatoire of the Ministry of Education upon 
the decision of the collegium of the Conservatoire professors (3; №285).

July 19/Friday

The meeting of the representatives of the Clubs was held where they were 
handed the decision of the local government according to which the clubs 
were to be closed by 11 o’clock at night (3; №285). 

July 20/Saturday

Writers Union meeting will be held in the administration office of the Actor’s 
Union at 19:00 (2; №143).

ვასო აბაშიძე  
მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Vaso Abashidze 
actor (National Parliamentary Library of Georgia)
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21 ივლისი/კვირა
ქართულ-გერმანული კულტურული საზოგადოების საინიციატივო 
ჯგუფმა 11 საათზე პირველი სხდომა გამართა. ორგანიზატორები: 
ტიტე მარგველაშვილი, არტურ ლაისტი, მ. პაპავა, გრ. ვეშაპელი, ალ. 
ასათიანი (2; №141).

24 ივლისი/ოთხშაბათი
გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნდა წერილი ქართულ-გერმანული 
კულტურული საზოგადოების საინიციატივო ჯგუფის დაარსების შე-
სახებ. დაიბეჭდა ერთ-ერთი ორგანიზატორის, სხდომაზე გამოსული 
ტიტე მარგველაშვილის, სიტყვის ტექსტი (2; №146).

25 ივლისი/ხუთშაბათი
19 საათზე თავისუფალმა თეატრმა და სახელოსნო კლუბმა, მ. კავსაძის 
მომღერალთა გუნდის მონაწილეობით, სახალხო კონცერტი გამართეს 
(2; №147).

26 ივლისი/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი გერმანუ-
ლ-ქართული კულტურული საზოგადოების პირველი სხდომის გამა-
რთვისა და დღის წესრიგის შესახებ (1; №2).
არტისტული საზოგადოების საზამთრო თეატრში, ქართვ. სამხედრო 
კავშირის ცენტრალური კომიტეტის ორგანიზებით, ხევსურთა ფარი-
კაობა (კეჭნაობა) და, ნ. სულხანიშვილის ლოტბარობით, ეროვნული 
კონცერტი გაიმართა (2; №147).

July 21/Sunday

Initiative group of the Georgian – German Culture Society had the first meet-
ing at 11:00. Organizers Tite Margvelashvili, Arthur Leist, M. Papava. Gr. Ve-
shapeli, Al. Asatiani (2; №141).

July 24/Wednesday

“Saqartvelo” paper published a letter in regards with the establishment of the 
Georgian-German Cultural Society initiative group and a speech made by one 
of the organizers –Tite Margvelashvili at the meeting (2; №146). 

July 25/Thursday

The Free Theatre and the workshop club held a public concert with the par-
ticipation of M. Kavsadze Chorus (2; №147).

July 26/Friday

“Saqartvelos respublika” paper published a notice on the first meeting of the 
Georgian-German Cultural Society and its agenda (1; №2). 
Khevsurian fencing (Kechnaoba) and the National concert, Choirmaster N. 
Sulkhanishvili, will be held in winter theatre of the Artistic Society, organized 
by the Military Union central committee (2; №147).

ტიტე მარგველაშვილი 
 ქართულ-გერმანული კულტურული საზოგადოების საინიციატივო  
ჯგუფისა და ეროვნულ- დემოკრატიული პარტიის წევრი  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში)

Tite Margvelashvili – 
member of the Georgian-German Cultural society initiative group 
and the National – Democratic Party 
(National Parliamentary Library of Georgia). 

მ. კავსაძის მომღერალთა გუნდი  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

M. Kavsadze Chorus 
actress (National Parliamentary Library of Georgia)
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27ივლისი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა კინოთეატრ 
„ამირანის“ უახლოეს დღეებში გახსნასთან დაკავშირებით (1; №3).

28 ივლისი/კვირა
საკათალიკოსო საბჭოს ბინაზე 13 საათზე, მიტროპოლიტ ლეონიდეს 
თავმჯდომარეობით,ქართული გალობის შესაფერის დონეზე აყვანა-
სთან დაკავშირებული კრება გაიმართა (1; №4).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ფედერალისტური პარტიის წევრის, არისტო 
ჭუმბაძის, ლექსი „თეთრი ოცნების საგანძურიდან“ გამოქვეყნდა, რო-
მელიც ავტორმა 1918 წლის ივლისში თბილისში დაწერა (3; №292).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა წერილი „ხელოვნების სა-
ხელოსნოები“, რომელშიც თბილისის კონსერვატორიაზეა საუბარი (6; 
№11).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ სომეხი პუბლიცისტისა და საზოგადო მო-
ღვაწის, ამბარცუმ არაქელიანის შესახებ იოსებ იმედაშვილის წერილი 
გამოქვეყნდა (6; №11).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გ. გრძელის წერილი „ხელოვნება რელი-
გიაში“ გამოქვეყნდა (6; №11).

30 ივლისი/სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა განცხადება ქართულ-გერმანული 
კულტურული საზოგადოების წევრთა მოვალეობის შესახებ. საზოგა-
დოება მკითხველს გაწევრიანებისა და მისთვის ნივთიერი დახმარების 
გაწევისკენ მოუწოდებდა (3; №293).

31 ივლისი/ოთხშაბათი
დემოკრატიულ კლუბ „მუშტაიდში“ ქართული გუნდის სიმღერების 
კონცერტი გაიმართა, გლეხური სიმღერების გუნდს ტრადიციულად მ. 
კავსაძე ხელმძღვანელობდა (3; №294).

4 აგვისტო/კვირა
წმ. ნინოს საზაფხულო ბაღში 20 საათზე მეხუთე ქართული პოლკის 
მეომართა შვილების გამოსაზრდელი ფონდის დასაარსებლად დიდი 
სეირნობა (კონცერტი, კაბარე და ცეკვა საღამოს სამ საათამდე) გაიმა-
რთა. დიასახლისი − ქალბატონი ბალუევისა (1; №10).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „ქართული უნი-
ვერსიტეტისა და თეატრის დასახმარებლად მთავრობის ნებართვით 
იმართება ხუთ მილიონიანი მომგებიანი ლატარეა. ყველა დაბრკოლება 
დაძლეულია და ბილეთები უახლოეს მომავალში გამოვა“ (1; №10).

July 27/Saturday

“Saqartvelos Respublika“ paper published a notice regarding the opening of 
“Amirani” cinema within the next few days (1; №3). 

July 28 /Sunday 

A meeting was held at the headquarters of the Catholicosate at 13:00, chaired 
by metropolitan Leonide, in regards with the issue to raise the level of the 
Georgian chants to the relevant level (1; №4). 

“Sakhalkho Saqme” paper published the poem by Aristo Chumbadze. Mem-
ber of the Federalist Party, “From the treasury of the white dreams”, written 
by the author in Tbilisi, July, 1918 (3; №292). 

“Theatre and Life”magazine printed a letter “Art Workshops” which tells 
about Tbilisi Conservatoire (6; №11).

“Theatre and Life” magazine published a letter by Ioseb Imedashvili about the 
Armenian publicist and public figure Ambarcum Araqelian (6; №11).

“Theatre and Life” magazine published a letter by G. Grdzeli “Art in religion” 
(6; №11).

July 30/Tuesday

“Sakhalkho Saqme” paper printed an add about the responsibilities of the 
Georgian-German Cultural Society members. The society appealed to the 
readers to become members and offer it material assistance (3; №293). 

July 31 /Wednesday

Concert of the Georgian choral songs, the m. Kavsadze traditionally guided 
the concert of the village (peasant) songs (3; №294). 

August 4 /Sunday

Promenade (concert, cabaret and dances up to 3 o’clock in the morning) took 
place in St. Nino garden at 20:00, for the establishment of the fund in aid of 
the children of the fifth Georgian regiment, the hostess Mrs. Baluev (1; №10). 

“Saqartvelos Respublika” paper published a notice, “For the aid of the Geor-
gian University and the theatre, five million lottery is to be held with the per-
mission of the government. All the issues are settled and the tickets will be 
sold soon. ” (1; №10). 

ვანო კაკაბაძე − სცენის მოყვარე  
„ვანო კაკაბაძე ითვლება ერთ საუკეთესო სცენის მოყვარეთაგან თელავში. იგი პირველად 
სცენაზე გამოვიდა ამ ოცდა ათი წლის წინეთ და მას აქეთ ერთგულად და დაუზარელად 
ემსახურება სამშობლო სცენის აყვავებას... “ 

Vano Kakabadze – amateur actor  
“Vano kakabadze is regarded one of the best amateur actors in Telavi. He first appeared on stage some 
30 years ago and since then serves the promotion of the native stage with great devotion... “ 



25

გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი „ნამწვი“ გა-
მოქვეყნდა (3; №298).

10 აგვისტო/ შაბათი
გაზ. „სახალხო საქმის“ ცნობით, ძმებმა კავსაძეებმა ქართული სიმღე-
რა-გალობის სწავლება გადაწყვიტეს. 6 თვიანი მეცადინეობა ჩუღუ-
რეთში, წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის სკოლის დარბაზში, ჩატარდება (3; 
№302).

11 აგვისტო/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − მთავრობის 
დადგენილებით, ეროვნული საბჭოს ხელოვნების კომისიის მოხსენება 
საქართველოს ღერბის შესახებ ფრაქციებს გადაეცათ განსახილველად 
(1; №15).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა შალვა დადიანის წე-
რილი „ხელოვნება და სახელმწიფო“ (1; №15).

„გარდა საერთო ხელოვნების დიადი მნიშვნელობისა ერისა თუ კაცობრი-
ობის ცხოვრებაში ის გარემოებაც, რომ თვით საქართველო თუ კულტურუ-
ლად აქამომდე დაიცვა რამემ ეს უწინარეს ყოვლისა ხელოვნებამ... მთელი 
მეცხრამეტე საუკუნე მაინც რომ მხოლოდ მაგითი, ხელოვნებით ვსულდგმუ-
ლებდით. მწერლობა, თეატრი! ეგ იყო ჩვენი ტრიბუნა, ჩვენი პოლიტიკური 
სარბიელი, ჩვენი კულტურის შენების სახსარი... “ შალვა დადიანი (1; №15). 

13 აგვისტო/ სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ სოციალისტ-ფედერალისტ არისტო ჭუმბაძის 
ლექსი „თეთრი ოცნების“ საგანძურიდან“ გამოქვეყნდა (3; №304).

17 აგვისტო/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართველ-
თა სამხედრო კავშირის კომიტეტმა მიიღო 11 ჰიმნი. 25 აგვიტოს გაიმა-
რთება კონკურსი (1; №19).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − თბილისში 
კონსერვატორიის ახალი დირექტორი, პროფესორი ჩერეპნინი ჩამოვი-
და (1; №19).

18 აგვისტო/კვირა
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ სიკო ფაშალიშვილის ლექ-
სი „გაუმხელელი ექსპრომტი“, რომელიც პოეტმა 3 აგვისტოს თელავში 
დაწერა (3; №308).

“Sakhalkho Saqme” paper published I. Grishashvili poem “Cigarette butt” (3; 
№298). 

August 10 /Saturday

“Sakhalkho Saqme” papers notifies that the Kavsadze brothers established 
the courses of the Georgian Songs and Chants. 6 month course will be given 
in the hall of the St. Nicholas Church School (3; №302). 

August 11/Sunday

“Saqatvelos Respublica” paper notifies that upon the decree of the Govern-
ment, the statement by the National Council art commission on the seal of 
Georgia was handed to the factions for consideration (1; №15). 
“Saqartvelos Respublika” paper issued Shalva Dadiani letter “Art and State” 
(1; №15). 

“Apart from the great importance of art in the life of the nation or the man-
kind, it is evident that if something protected Georgia culturally it was art in 
the first place... ll throughout the 19th century we fed we survived due to the 
art. Literature, theatre!!! It used to be our platform, political arena, means to 
build culture... Shalva Dadiani. (1; №15)

August 13 /Tuesday

“Sakhalkho Saqme” paper published the poem the Socialist-Federalist Aristo 
Chumburidze – „from the treasury of the white dream” (3; №304).

August 17 /Saturday

“Saqartvelos Respublika” published a note that the Georgian Military Union 
Committee has received 11 anthems. The competition will be held on August 
25 (1; №19). 
“Saqartvelos Respublika” paper notifies that the new rector of Tbilisi Con-
servatoire, professor Cherepnyn has arrived (1; №19). 

August 18 /Sunday 

“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by the poet Siko Pashalishvili 
“Hidden impromptu”, which the poet wrote in Telavi on August 3 (3; №308). 

ნიკოლაი ჩერეპნინი  
დირიჟორი, კომპოზიტორი, პედაგოგი 

Nicholas Cherepnyn  
conductor, composer, teacher
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20 აგვისტო/სამშაბათი
ქართული სამუსიკო საზოგადოების გამგეობამ პირველი კრება ჩაა-
ტარა. თავმჯდომარედ ე. მაჩაბელი, მის ამხანაგად − მ. ბალანჩივაძე, 
მდივნად − ილ. აბაშიძე, ხაზინადრად კი − ბ. ტარუაშვილი აირჩიეს. გა-
მგეობამ დაადგინა: ქ. ქუთაისში გაიხსნას განყოფილება და დაარსდეს 
მუსიკალური სკოლა, რომლის მომწყობად და ხელმძღვანელად ერთხ-
მად აირჩიეს მ. ბალანჩივაძე (1; №22).

22 აგვისტო/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − თბილისში 
ახლად ჩამოსული კონსერვატორიის დირექტორი, პროფესორი ჩერეპ-
ნინი გაეცნო საკონკურსო ჰიმნებს. კონკურსზე განზრახულია რამდე-
ნიმე ჰიმნის მისი დირიჟორობით შესრულება (1; №22).

25 აგვისტო/კვირა
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ცნობა − კავსაძის ხელმძღვანე-
ლობით, ქართული გუნდი სახალხო კონცერტს გამართავს (3; №310).

27 აგვისტო/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ ქართული თეატრის შესახებ უც-
ნობი ავტორის წერილი გამოქვეყნდა, რომელიც გაზეთ „ერთობის“ 
№179-ში მოთავსებულ ამავე ხასიათის წერილს ეხმაურება (1; №26).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „დაარსდა 
ახალი საზოგადოება და ამნაირად მთელი ქონება ქართული საფილა-
რმონიო საზოგადოებისა გადმოეცა „ქართულ სამუსიკო საზოგადოე-
ბას“ (1; №26).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა კ. ფოცხვერაშვი-
ლის წერილი ჰიმნის შესახებ (1; №26).

„გთხოვთ გამოაცხადოთ, რომ მე როგორც ხელოვანი მთელი ჩემი არსებით 
წინააღმდეგი ვარ საქართველოსთვის ეროვნულ ჰიმნის ფულით ყიდვისა, 
ავტორის უფლებით მოვითხოვ რომ ჩემი ჰიმნი კერძო პირების კონკურსში 
არ იქნება შეტანილი. ეროვნული ჰიმნის ცნობა და დაკანონება მხოლოდ 
მთავრობის საქმეა“. კოტე ფოცხვერაშვილი 

August 20 /Tuesday

Georgian Musical Society held its first meeting, chaired by E. Machabeli, by 
assisted M. Balanchivadze, Ilia Abashidze was elected as secretary, B. Taru-
ashvili as treasurer. The administration stated that a department should open 
in Kutaisi as well as the music school, for the establishment and arrangement 
of which M. Balanchivadze was elected unanimously (1; №22). 

August 22 /Thursday

“Saqartvelos Respublika” notifies that the newly arrived rector of the Con-
servatoire, professor Cherepnyn got acquainted with the competition an-
thems and several of the anthems may be conducted by him on the day of 
the competition (1; №22). 

August 25 /Sunday

“Sakhalkho Saqme“ paper notifies that the Georgian Chorus, headed by Ka-
vsadze, will conduct a public concert (3; №310).t 

August 27/Tuesday

“Saqartvelos Respublika” paper published a letter by the unknown author 
about the Georgian theatre. It responds to the letter of similar character pub-
lished by “Ertoba” paper №179 (1; №26). 
“Saqartvelos Respublica” paper notifies that “a new society has been estab-
lished and therefore the whole property of the Georgian Philharmonic Socie-
ty was handed to the “Georgian Musical Society” (1; №26). 
“Saqartvelos Respublika” paper published k. Pockhverashvili letter regarding 
the anthem (1; №26). 

“I would like you to make it known that I, as an artist, resist the purchase of 
the national anthem, and demand with the right of the author that my an-
them does not compete at the competition of private persons. Only the govern-
ment has a right to approve and legalize the anthem.” Kote Pockhverashvili 

ნიკოლაი ჩერეპნინი 
შარჟი (6; №9; 1920) 

Nicholas Cherepnyn 
caricature
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29 აგვისტო/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ჰიმნთა კო-
ნკურსი გაიმართება 1 სექტემბერს, კვირას, ქართული კლუბის ბაღში 
(1; №28) (1; №28).

30 აგვისტო/პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა მხატვარ დავით კაკაბაძის სტა-
ტია „როგორ უნდა მოეწყოს ჩვენში ხელოვნების საქმე“. ავტორი მიმო-
იხილავს ევროპულ გამოცდილებას და დადებითად აფასებს ქართულ 
მოდელს ხელოვნების სისტემის განათლების სამინისტროსთან ერთად 
არსებობის შესახებ. ავტორის აზრით, „ხელოვნება განათლებას უნდა 
ემსახურებოდეს“. იგი სურვილს გამოთქვამს, მთავრობამ ხელოვნები-
სათვის მეტი ფინანსური რესურსი გამოყოს (3; №318).

1 სექტემბერი/კვირა
ქართულ კლუბში ჰიმნთა კონკურსი გაიმართა. მთავრობას ჟიურიში 
ალექსანდრე ჩოჩია (აბაშელი) წარმოადგენს (1; №31).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ „საიდუმლო“ ავტორის მიერ წერი-
ლი „ჰიმნი“ გამოქვეყნდა (1; №31).

3 სექტემბერი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა „პარ-დონ“ -ის წერი-
ლი ჰიმნთა კონკურსთან დაკავშირებით (1; №32).

August 29 /Thursday

“Saqartvelos Respublica” paper notifies that the competition of anthems will 
be held on September the 1st, on Sunday , in the garden of the Georgian Club 
(1; №28) (1; №28). 

August 30/Friday

“Sakhalkho Saqme” paper published an article by the artist Davit Kakabadze 
“titled “How the artistic issues should be arranged here”, the author talks 
about European experience, gives positive evaluation to the Georgian model 
of coexisting of the art system and the Ministry of Education In the author’s 
opinion – “art should serve the education. ” He hopes more financial resourc-
es are assigned by the government for art (3; №318). 

September 1/Sunday

Competition of anthems took place in the Georgian Club. Alexandre Chochia 
(Abasheli) represents the government in a group of judges (1; №31). 
“Saqartvelos Respublika” prints a letter “Anthem” by a “secret” author (1; 
№31). 

September 3 /Tuesday

“Saqartvelos Respublika” publishes a “Par-don” letter in respect the Anthems 
competition (1; №32).

კოტე ფოცხვერაშვილი  
კომპოზიტორი, დირიჟორი (ფოტო დაცულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Dimitry Arakishvili 
Kote Pockhverashvili – composer, conductor 
 (National Parliamentary Library of Georgia)

კოტე ფოცხვერაშვილი  
თამარ თავაძის შარჟი (6; №4,1919) 

Kote Pockhverashvili  

caricature by Tamar Tavadze 
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5 სექტემბერი/ხუთშაბათი
ახალი ელექტროთეატრი − „კინოტიტანიკი“ გაიხსნა. მის. ჩერქეზიშვი-
ლის ქ. №93 (1; №34).

8 სექტემბერი/კვირა
მეორე ქართულ კლუბში (ყოფ. ხარფუხის ქუჩა) ვ. გამყრელიძისა და 
ე. ანდრონიკაშვილის მონაწილეობით წარმოადგენენ დ. ერისთავის 
ისტორიულ დრამას – „სამშობლო“ (1; №37).

10 სექტემბერი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოების სკოლა (ყოფილი საფილარმონიო საზოგადო-
ება) იწყებს მოსწავლეთა მიღებას (1; №40).

11 სექტემბერი/ოთხშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ სახელმწიფო თეატრის ოპერის დასის შემა-
დგენლობის ამსახველი ცნობა დაიბეჭდა. საოპერო სეზონი 15 სეტემ-
ბერს გაიხსნება (3; №328).

12 სექტემბერი/ხუთშაბათი
ქართული თეატრი დასის (1918-1919) შემადგენლობის ამსახველი ცნო-
ბა გამოქვეყნდა (1; №40).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა რ. ხუნდაძის წერილი ქა-
რთული საეკლესიო გალობის შესახებ (6; №12).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ახალგაზრდა მწერლის, დავით 
ჩხეიძის, ფოტო (6; №12).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა იოსებ არიმათიელის წერი-
ლი „ხელოვნების სამინისტრო“ (6; №12).

„... როდესაც ჩვენი ზოგიერთი სახელმწიფო მესვეურნი ჯერ კიდევ იმაზე კა-
მათობენ − ხელოვნების დარგს ცალკე უწყება მივანიჭოთ თუ განათლების 
უწყებას მივაკოსოთო, მწარედ გვეცინება. ჩვენ არაერთგზის მოვითხოვეთ, 
რომ ამ დარგს სამშობლოში განსაკუთრებული მართველობა უნდა მიენი-
ჭოს და შეიძლება იმდენი სკოლამ ვერ შეძლოს... 
ჩვენი სახელმწიფოებრივი მათნი ნუ გადაეღობებიან საქართველოს ხელო-
ვნების ცალკე სამინისტროს შექმნას: ჩვენს ხელოვნებას ამის უფლება წარ-
სულმა მიანიჭა, აწმყომ უნდა განუმტკიცოს... მის შესახებ ხარჯებზე ლაპა-
რაკიც კი მეტია: თავისი სახსრითაც რომ ვერ ირჩინოს თავი, სახელმწიფო 
ხაზინა მაინც მოვალეა გაუძღვეს“. იოსებ არიმათიელი (6; №12). 

September 5/Thursday

New electric-theatre “Kinotitaniki” was opened at the address №93 Cherqe-
zishvili st (1; №34). 

September 8/Sunday

D. Eristavi historical drama “Motherland” will be presented in the second 
Georgian Club (former Kharpukhi), with the participation of V. Gamkrelidze 
and E. Andronikashvili (1; №37). 

September 10/Tuesday

“Saqartvelos respublika” paper notifies that the Georgian Musical Society 
School (former Philharmonic Society) begins admission of the students (1; 
№40). 

September 11/Wednesday

“Sakhalkho Saqme” paper published the opera singers list. Opera season will 
start on September 15 (3; №328). 

September 12/Thursday

Drama Theatre group list (1918-1919) is issued (1; №40). 
“Theatre and Life magazine published R. Khundadze article on the Georgian 
Church chants (6; №12).
“Theatre and Life” magazine printed a photo of the young writer Davit 
Chkeidze (6; №12).
“Theatre and Life” magazine published Ioseb Arimathieli letter “Art ministry” 
(6; №12).

“... When some of our state leaders still argue whether the art should be-
come a separate institution or be integrated into the Ministry of Education, it 
evokes a bitter smile. We have asked repeatedly the given field to be awarded 
a particular status in our country, while the schools may fail to give it a 
proper management. The state representatives should not interfere with the 
establishment of the separate ministry for art. Our art has been given such 
a right by the past and the present should just fortify its status... peculations 
about the expenses in regards with the art should not be even considered. If 
it fails to sustain itself, it is a duty of the state treasury to support it. ” Ioseb 
Arimathieli. (6; №12)

ელო (ელისაბედ) ანდრონიკაშვილი  
მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Elo (Elizabeth) Andronikashvili  
actress(National Parliamentary Library of Georgia)
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14 სექტემბერი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ ლატარიის ბილეთების რეკლამა 
გამოქვეყნდა, რომელიც ქართული უნივერსიტეტისა და თეატრის სა-
სარგებლოდ იყიდება (1; №42).

15 სექტემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრმა ახალი სეზონი რიჰარდ ვაგნერის ოპერა „ტანჰე-
იზერით“ გახსნა (3; №331).

17 სექტემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) „რიგოლეტოს“ წა-
რმოადგენენ (1; №43).

18 სექტემბერი/ოთხშაბათი
ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ დაადგინა, ჩამოაყალიბოს მო-
მღერალთა გუნდი მუსიკალური კულტურის აღდგენის მიზნით. მსუ-
რველებს მუსიკას კონსერვატორიის პროფესორ-მასწავლებლები შეა-
სწავლიან (3; №333).

19 სექტემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე სამ-
მოქმედებიანი ოპერა, რიჰარდ ვაგნერის „ტანჰეიზერი“, წარმოადგინეს 
(1; №45).
სასახლის კარის ბინაზე 11 საათზე მარქსისტული ჯგუფის მწერალ-ხე-
ლოვანთა კრება შედგა (1; №45).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ სანდრო ჩაჩიკაშვილის ლექსი „სონეტი“ გამოქ-
ვეყნდა (3; №334).

20 სექტემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე 
ოთხმოქმედებიანი ოპერა „კარმენი“ წარმოადგინეს (1; №46).

21 სექტემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე სამ-
მოქმედებიანი ოპერა − რიჰარდ ვაგნერის „ტანჰეიზერი“ წარმოადგი-
ნეს (1; №47).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ ივ. პეტ. სარაჯიშვილისა და მოქანდაკე 
იაკობ ნიკოლაძის ფოტოები დაიბეჭდა (6; №13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დიანოზ კიკნაველიძის მოწო-
დება ფოტოების გამოყენებით ნახატების შექმნასთან დაკავშირებით 
(6; №13).

September 14/Saturday

“Saqartvelos Respublika” paper printed an ad for the lottery tickets sold in 
benefit of the Georgian University and the Theatre (1; №42).

September 15/Sunday

The new Season bean in the State Theatre with Richrd Wagner’s “Tanhaüser” 
(3; №331). 

September 17/Tuesday

Rigoletto will be performed in the State Theatre (Opera 1918-1919 Season) 
(1; №43).

September 18/Wednesday

The Georgian Music Society made a decision to form a group of singers with 
the aim of the restoration of musical culture. Those willing will be taught mu-
sic by the teaching staff of the conservatoire (3; №333). 

September 19/Thursday

Richard Wagner’s three act opera “Tanhaüser” was performed in the State 
Theatre at 20:00 (1; №45).
At the “Palace Court” headquarters, the meeting of the writers and artists of 
the Marxist group was held at 11:00 (1; №45).
“Sakhalkho Saqme” paper published the poem :Sonnet” by Sandro Cha-
chikashvili (3; №334). 

September 20/Friday

4 act opera “Carmen” was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera 
1918-1919 season) (1; №46).

September 21/Saturday

Richard Wagner’s three act opera “Tanhaüser” was performed in the State 
Theatre at 20:00. (Opera 1918-1919 season) (1; №47).

“Theatre and Life” magazine published the photos of Pet. Sarajishvily and the 
sculptor Iakob Nikoladze (6; №13). 

“Theatre and Life” magazine published an appeal of Dianoz Kiknavelidze to 
make drawings from the photos (6; №13). 

სახელმწიფო თეატრის დასის (1918-1919) 
შემადგენლობა

State Theatre group of actors (1918-1919)
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22 სექტემბერი/კვირა
ქართულ კლუბში 21 საათზე, კომპოზიტორ ნ. სულხანიშვილის ხელმ-
ძღვანელობით, ეროვნული კონცერტი გაიმართა. მონაწილეობდნენ: 
კომპოზიტორი მ. ი. ბალანჩივაძე, მომღერალი ქ-ნი კალანდაძე, ბ-ნი 
ჭუმბურიძე (1; №46).

24 სექტემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე 
ოთხმოქმედებიანი ოპერა „კარმენი“ წარმოადგინეს (1; №48).

25 სექტემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „ფა-
უსტი“ წარმოადგინეს. თარგმანი ს. მარკოვისა (1; №49).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „თეატრი და მუსიკა“, 
რომელიც ზაქარია ფალიაშვილის შემოქმედებას ეხებოდა (3; №341).

26 სექტემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე ოთხმოქმედებიანი ოპერა „მეფის სა-
ცოლე“ წარმოადგინეს. მუსიკა რიმსკი-კორსაკოვისა (1; №50).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ბელეტ-
რისტ ვ. ბარნოვის მოთხრობა „ისნის ცისკარი“ მწერალ მელანიას შვი-
ლმა სცენარად გადააკეთა (1; №50).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ი. გრიშა-
შვილის ცნობილი გამოკვლევა „საიათნოვა და ძველი ტფილისი“ უკვე 
იბეჭდება და მოკლე ხანში გაიყიდება (1; №50).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ოპერის 
მომღერალი ივ. სარაჯიშვილი უკეთ შეიქნა. ექიმებს იმედი აქვთ მისი 
მორჩენისა (1; №50).

27 სექტემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „პიკის 
ქალი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ჩაიკოვსკისა (1; №51).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ლექსი და წერილი 
ქართული თეატრისა და უნივერსიტეტის დასახმარებლად ლატარიის 
მოწყობის თაობაზე (1; №51).

29 სექტემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე,ფაუსტი“ 
წარმოადგინეს. მუსიკა გუნოსი (1; №53).

September 22/Sunday

National concert was held in The Georgian Club at 21:00, headed by the com-
poser N. Sulkhanishvili. Composer M. Balanchivadze, singer Mme Kaland-
adze, and Mr. Chumburidze participated in the concert (1; №46).

September 24/Tuesday

4 act opera “Carmen” was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera 
1918-1919 season) (1; №48). 

September 25/Wednesday

“Faust” was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera 1918-1919 sea-
son), translation by S. Markov (1; №49).
“Sakhalkho Saqme” published the letter “Theatre and Music” addressing the 
creative work of Zacharia Paliashvili (3; №341).

September 26/Thursday4 

4 act opera “Tsarskaya Nevesta” was performed in the State Theatre at 20:00, 
Music by Rimsky Korsakov (1; №50).
“Saqartvelos respublika” paper published the notice that V. Barnovi story 
“Isani daybreak” was transformed into the screenplay by the son of the writ-
er Melania (1; №50).
“Saqartvelos Respublika” paper announced that the famous study by Ioseb 
Grishashvili “Sayatnova and Old Tbilisi” was in print and was soon to be on 
sale (1; №50).
“Saqartvelos Respublika” paper printed a notice that the singer Iv. Sarajishvili 
was feeling better and the doctors are optimistic about his health (1; №50). 

September 27/Friday

“Pikovaya Dama was performed in the State Theatre at 20:00, music by Tchai-
kovsky (Opera season 1918-1919), (1; №51).
“Saqartvelos Respublika” published a verse and a letter, full of pathos, on the 
lottery in benefit of the Georgian University and Georgian Theatre (1; №51).

September 29/Sunday

“Faust” by Guno was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera Season 
1918-1919) (1; №53).

ვანო სარაჯიშვილი და კაპელნიცკი  
(ფოტო დაცულია თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Vano Sarajishvili and Kapelnicki  
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)
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სახელმწიფო თეატრის (ოპერის) დირიჟორად მოიწვიეს ა. ცენოვსკი (5; 
№39).
მუშათა კლუბში (მის. პროსპ. №65) საღამოს 20 საათზე შედგება ლიტე-
რატურულ-მუსიკალური საღამო ილიკო ქურხულისა. მონაწილეობენ: 
ილია ნაკაშიძე, გალაკტიონ ტაბიძე, გიორგი ქუჩიშვილი და მოხეტიალე 
მუსიკოსი ნიკოლოზ სახაროვი (1; №50).

30 სექტემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე სპექტაკლი „ტოსკა“ წარმოადგინეს 
(3; №345).

1 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „პიკის 
ქალი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ჩაიკოვსკისა (1; №54).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა კრიტიკული წერი-
ლი ნ. სულხანიშვილის 22 სექტემბერს გამართულ კონცერტთან დაკა-
ვშირებით (1; №54).

2 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „აიდა“ 
წარმოადგინეს. მუსიკა ვერდისა (1; №55).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ იოსებ მჭედლიშვილის ლექსი „მეგობრის 
დასაფლავება“ გამოქვეყნდა, რომელიც ავტორმა არჩილ საყვარელი-
ძეს მიუძღვნა (3; №347).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართველ 
მსახიობთა კავშირმა მიიღო მთავრობის წინადადება, სახელმწიფო თე-
ატრს სეზონის მოსაწყობად მიაშველოს თავისი წევრები. ამის შესახებ 
სახელმწიფო თეატრში კრება 1 ოქტომბერს გაიმართა (1; №55).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა ოპერის მო-
მღერალ ივ. პ. სარაჯიშვილის დღითი დღე გაუმჯობესებასთან დაკა-
ვშირებით. ამ მოკლე ხანში მომღერლის სასარგებლოდ, ილ. აბაშიძის 
ინიციატივით, გაიმართება „ფრიად საგულისხმო“ საღამო (1; №55).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „კომპოზი-
ტორ ზ. ფალიაშვილის ოპერა „აბესალომ და ეთერი“ საგანგებო ჟიურიმ 
უკვე მოისმინა. ჟიურიში შედიოდნენ პროფ. ჩერეპნინი, პროფ. აიზბე-
რგი, კომპ. სამინსკი, პიანისტი ნიკოლაევი, დირიჟორები: სტოლერმანი 
და ცენოვსკი და არტისტები, ასევე − თეატრის კომისარი ალექსანდე 
წუწუნავა და ანტრეპრენიორი ლევიცკი, რომელთა ინიციატივითაც 
მოწვეული იყო ჟიური. ერთხმად დაადგინეს საოპერო დადგმა, როგო-
რც „ნამდვილი ქართული ორიგინალური ხელოვნური ნაწარმოებისა“. 

Tsenovsky was invited as conductor of the State Theatre (Opera) (5; №39).

Iliko Kurkhuli Literary-musical evening will be hold in the Workers’ Club (on 
Mikh. Ave №65) at 20:00, with participation of Ilia Nakashidze, Galaqtion 
Tabidze, Giorgi Kuchishvili and strolling musician Nicholas Sakharov (1; №50). 

September 30/Monday

“Tosca’ was performed in the State Theatre at 20:00 (3; №345).

October 1/Tuesday

“Pikovaya Dama” was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera season 
1918-1919), music by Tchaikovsky (1; №54).
“Saqartvelos Respublika paper published a critical letter regarding the Sep-
tember 22 concert of N. Sulkhanishvili (1; №54).

October 2/ Wednesday 

Verdi “Aida” was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera season 
1918-1919), (1; №55).

“Sakhalkho Saqme” paper published poem by Ioseb Mchedlishvili “Friend’s 
Funeral” dedicated by the author to Archil Sakvarelidze (3; №347). 

“Saqartvelos Respublika” published a notice telling that the Georgian Actors’ 
Union received a proposal from the government to let their members to help 
the State Theatre conduct the season. Government meeting over the issue 
was held on October 1 (1; №55).

“Sakartvelos Respublica paper issues the note on the improvement of health 
of Iv. P. Sarajishvili. Soon, on the initiative of Il. Abashidze an “Important” 
evening will be arranged in the benefit of the singer (1; №55).

“Saqartvelos Respublica” paper announced that the extraordinary group 
of judges has already heard Z. Paliashvili opera “Abesalom and Eteri”. The 
group of judges included: professor Cherepnyn, Professor Izeberg, compos-
er Saminsky, piano player Nikolayev, conductors Stollerman and Tsenovsky, 
the representatives of the actors, Theatre commissar Alexander Tsutsunava 
and entrepreneur Levicky, on the initiative of whom the group of judges was 
summoned. The performance was praised unanimously as an authentic tru-
ly Georgian artistic creation. ” The opera due to its complexity and size (5 

ილიკო ქურხული  
 მოხეტიალე მუსიკოსი, მევიოლინე, მესტვირე  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Iliko Kurkhuli  
 Strolling musician, violin player and a piper.  
(National Parliamentary Library of Georgia)
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ამ სეზონში ოპერა, სირთულისა და სიდიდის გამო (5 აქტია, რომელსაც 
დიდი მომზადება ესაჭიროება), იანვარში ქართულად დაიდგმება. ლი-
ბრეტო უკვე გამოცემულია ქართულ ენაზე და იყიდება ყველა სამუსი-
კო და წ. კ. საზ. წიგნის მაღაზიაში“ (1; №55).

3 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
კ. ი. ზუბალაშვილის სახელობის ქალაქის სახ. სახლში სეზონი ახალი 
ორიგინალური პიესით №21 – I გაიხსნა. რეჟისორი − კ. შათირიშვილი. 
რეჟისორის თანაშემწე − ალ. ბადრიძე (3; №347).

4 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „დუბრო-
ვსკი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ნაპრავნიკისა (1; №57).

5 ოქტომბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „ტანჰეი-
ზერი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ვაგნერისა (1; №58).
კონსერვატორიის დარბაზში (გრიბოედოვის ქუჩა) გალაკტიონ ტა-
ბიძის პოეზიის საღამო გაიმართა. საღამო ორი ნაწილისაგან შედგე-
ბოდა, პირველ ნაწილში გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებაზე სიტყვა 
წარმოთქვეს გრიგოლ რობაქიძემ და ვახტანგ კოტეტიშვილმა, მეორე 
განყოფილებაში კი თავიანთი ლექსები წაიკითხეს: გალაკტიონ ტაბი-
ძემ, გრიგოლ რობაქიძემ, სანდრო ყანჩელმა, ალექსანდრე არსენიშვი-
ლმა, ტიციან ტაბიძემ, ლელი ჯაფარიძემ, მგოსანმა გ. ქუჩიშვილმა, გრ. 
ცეცხლაძემ, ლ. მაჭავარიანმა და სხვ (1; №58) (3; №352).

6 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „ტოსკა“ 
წარმოადგინეს. მუსიკა პუჩინისა (1; №59).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „ქართველ 
მსახიობთა კავშირმა რწმუნებულთა იმ კომისიაში, რომელიც ქართუ-
ლი წარმოდგენების გამართვას მოთავეობს, სახელმწიფო თეატრში და-
ნიშნა ვასო აბაშიძე, შ. დადიანი და ალ. იმედაშვილი“ (1; №59).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − გერმანე 
გოგიტიძემ უკვე დაასრულა „ქრისტინეს“ კინემატოგრაფიული ვერსია. 
მას პირველად უჩვენებენ ტფილისის კინემატოგრაფებში (1; №59).

acts, requiring serious preparation) will be performed in January. Georgian. 
Libretto is ready and is sold in almost every musical or ordinary bookshop. ” 
(1; №55).

October 3/Thursday

The season in the K. I. Zubalashvili city s/ House was opened with a new play 
№21 – I. Director K. Shatirishvili, assistant director Al. Badridze (3; №347). 

October 4 /Friday

“Dubrovsky” was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera season 
1918-1919), music by Napravnyk (1; №57).

October 5/Saturday

“Tanhaüser” was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera season 
1918-1919), Music by Wagner (1; №58).

Galaktion Tabidze evening was held in the hall of the Conservatoire (Griboye-
dov st). The evening consisted of two parts, in the first part Grigol Robakidze 
and Vakhtang Kotetishvili talked about the poetry of Galaktion Tabidze, in the 
second part Galaktion Tabidze, Grigol Robakidze, Sandro Kancheli, Alexander 
Arsenishvilim Tizian Tabidze, Leli Japaridze, G. Kuchishvili, G. Cecxladze, L. 
Machavariani and others read their poems (1; №58) (3; №352). 

October 6/Sunday

“Tosca” was performed in the State Theatre (Opera season 1918-1919), at 
20:00. Music by Puccini (1; №59).
“Saqartvelos Respublika” paper published a note Vaso Abashidze, Sh. Dadiani 
and Al. Imedashvili were appointed responsible persons for the arrangement 
of Georgian performances in the State Theatre by the Union of Georgian Ac-
tors (1; №59).
“Saqartvelos Respublika” paper announces that Germane Gogitidze has al-
ready finished the film “Christine”. The play will be fist shown by in Tbilisi 
cinemas (1; №59).

გალაკტიონ ტაბიძე  
პოეტი, საზოგადო მოღვაწე. დავით კაკაბაძის ჩანახატი (6; №12,1919) 

Galaktion Tabidze,  
poet, public figure – portrait by Davit Kakabadze
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8 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „მეფის 
საცოლე“ წარმოადგინეს. მუსიკა რიმსკი-კორსაკოვისა (1; №60).

9 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „რიგო-
ლეტო“ წარმოადგინეს. მუსიკა ვერდისა (1; №61).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ვ. ნოზაძის წერილი 
„კულტურული საქმიანობა“ (1; №61).
ქართულ წარმოდგენათა სახალხო სახლთან არსებული წრე 20 საათზე 
„ლაქიას“ და „დავას“ წარმოადგენს (1; №61).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ მარიჯანის ლექსი „ნედლი მასალა“ გამოქვეყ-
ნდა (3; №353).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ წერილი „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა, 
რომელშიც ავტორი, ფსევდონიმით − „ლადო“, საუბრობს ბოლო ხანს 
ქართულ თეატრში მიმდინარე მნიშვნელოვან ძვრებზე (3; №353).

10 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე, „დუბრო-
ვსკი“ წარმოადგინეს (1; №62).

11 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „პიკის 
ქალი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ჩაიკოვსკისა (1; №63). 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული 
მუსიკალური სკოლის წარმომადგენლები ეწვივნენ მთავრობის თავ-
მჯდომარეს და დედათა ინსტიტუტის შენობის დათმობა სთხოვეს. ბ. 
ნ. ჟორდანიამ თანაუგრძნო სკოლის წარმომადგენლებს. მთავრობის 
სახელოვნო კომისიამ ბ. ა. ახმეტელს დედათა ინსტიტუტის შენობის 
დათვალიერება დაავალა, რათა იქ განთავსდეს ქართული მუსიკალური 
სკოლა (1; №63).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „ეროვნული 
საბჭოს ხელოვნების სექციამ შუამდგომლობით მიმართა მთავრობას, 
რათა ყოფილი დიდების ტაძრის შენობა (რუსთაველის პროსპექტზე) 
გადაეცეს სექციას სხვადასხვა მხატვრულ გამოფენათა მოწყობის მიზ-
ნით. ეს ცნობა მოხსენდა სამხედრო მინისტრსაც“ (1; №63).

12 ოქტომბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე, „მანონი“ 
წარმოადგინეს. მუსიკა მასნესი (1; №64).

October 8/Tuesday

“Tsarskaya Nevesta” was performd in the State Theatre at 20:00, Music by 
Rimsky – Korsakov. (opera Season 1918-1919) (1; №60).

October 9/Wednesday

“Rigoletto” by Verdi was performed in the State Theatre at 20:00 (opera Sea-
son 1918-1919) (1; №61).

“Saqartvelos Respublika” paper published V. Nozadze letter “Cultural” activ-
ities” (1; №61).

“The footman” and “An argument” was performed by the circle organizing 
Georgian Performances at the Peoples House. ” At 120:00 (1; №61).

“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Theatre and Life” in which 
the author under the Pen name “Lado” discusses important changes taking 
place in the Georgian Theatre (3; №353).

October 10/Thursday 

“Dubrovsky” was performed in the State Theatre (Opera season 1918-1919), 
at 20:00 (1; №62).

October 11/Friday

“Pikovaya Dama” was performed in the State Theatre at 20:00 (opera Season 
1918-1919). Music by Tchaikovsky (1; №63).

“Saqartvelos Respublika” paper announced that the representatives of the 
Georgian Musical School met the government chairman with the request of 
conceding the building of the Mothers Institute to the school. Mr. Zhordania 
promised help and asked Mr. Akhmeteli to inspect the building in order to 
house the Georgian Musical School (1; №63). 

“Saqartvelos Respublika” paper writes that the art subdivision of the national 
Council appealed to the government on handing the building of the former 
temple of glory (located on Rustaveli Ave,) to the subdivision for the arrange-
ment of artistic exhibitions, the Military Minister was also notified on the 
abovesaid (1; №63).

October 12/Saturday

“Manon: by Massenet was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera 
season 1918-1919) (1; №64). 

ვანო სარაჯიშვილი  
ფილმში – „ქრისტინე“ (ფოტო დაცულია ვ. სარაჯიშვილის. სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის 
მუზეუმში) 

Vano Sarajishvili in the film “Christine,»  
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)
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გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა უახლოეს 
მომავალში თფილისში ნიკოლოზ ტაბეცკის დრამატული კურსების 
გახსნის შესახებ, რომლის პირველი ხარისხის კურსდამთავრებულებს 
თავისუფალი ხელოვანის წოდება მიენიჭებათ (1; №64).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სამუსიკო 
საზოგადოების გამგეობამ გადაწყვიტა, დაარსოს სკოლასთან მომღე-
რალთა სტუდია, რომელიც შეისწავლის ოპერებს და ყოველგვარ რე-
პერტუარს. ამასთანავე, გამგეობა აცხადებს, რომ ქართული ოპერები-
სათვის აარსებს ქალ-ვაჟთა გუნდს (1; №64).

13 ოქტომბერი/კვირა
სახალხო სახლში 11 საათზე რაჭული დილა გაიმართა (1; №64).
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „ევგენი 
ონეგინი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ჩაიკოვსკისა (1; №65).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი 
„ხვალ თვალახვეულს“ (3; № №357). 

16 ოქტომბერი/ ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „მანონი“ 
წარმოადგინეს. მუსიკა მასნესი (1; №66).

17 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „ტოსკა“ 
წარმოადგინეს. მუსიკა პუჩინისა (1; №67).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ იოსებ მჭედლიშვილის ლექ-
სი „ყაზარმაში“, რომელიც ქართველ ჯარისკაცებს ეძღვნება (3; №359).

18 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „ბორის 
გოდუნოვი“ წარმოადგინეს. მუსიკა მუსორგსკისა (1; №68).

19 ოქტომბერი/ შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „ებრაე-
ლი ქალი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ჰალევისა (1; №69).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა სახელმწიფო თე-
ატრის კომისრის, ალექსანდრე წუწუნავას, მოწოდება − „საქართვე-
ლოს რესპუბლიკის სახელმწიფო თეატრთან არსებული ქართული 
დრამატული ხელოვნების სტუდია აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას 15 
წლიდან 30 წლამდე. სტუდიაში ასწავლიან ყველა საგანს დრამატულ 
ხელოვნებასთან დაკავშირებულს, აგრეთვე რითმულ გიმნასტიკას ჟაკ 
დალკროზის სისტემით“ (1; №69).

20 ოქტომბერი/ კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერის სეზონი 1918-1919) 20 საათზე „რიგო-
ლეტო“ წარმოადგინეს. მუსიკა ვერდისა (1; №70).
სახალხო თეატრში 20 საათზე სახალხო სახლთან არსებულმა ქართულ 
წარმოდგენათა მმართველმა წრემ შირვანზადეს დრამა „ნამუსისათ-
ვის“ წარმოადგინა (1; №70).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა კომპოზიტორ რევაზ გოგ-
ნიაშვილის ფოტო და მასზე სვიმონ წერეთლის წერილი (6; №14).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მწერლისა და საზოგადო მო-
ღვაწის, არსენ ანტონის ძე მამულაშვილის − ლალიონის (1886-1918), 
ფოტო და ნეკროლოგი (6; №14).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ანა ალექსის ასულ კავთელის 
ფოტო და მცირე ბიოგრაფია (6; №14).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − სოფელ ხაშმში და-

“Saqartvelos Respublica placed announcement on the opening of Nicholas 
Tabecki Drama Courses in Tbilisis, the best (first level) graduates from which 
will be awarded the title of the Free Artist (1; №64). 
“Saqartvelos Respublika” paper announces that the management of the Mu-
sical Society made a decision to form a singers’ studio at the school, where 
operas and the whole repertoire will be taught, besides they declare that that 
they are forming women’s and male group of singers will be prepared for the 
Georgian operas (1; №64). 

13 October /Sunday

Racha matinee took place in the People’s House at 11:00 o’clock (1; №64). 
Yevgeny Onegyn was performed in the State Theatre at 20L00 (Opera season 
1918-1919), music by Tchaikovsky (1; №65). 
“Sakhlkho Saqme” paper published a poem by Ioseb Grishashvili “Tomorrow 
blindfolded”. (3; № №357)

October 16/Wednesday

“Manon” by Massenet was performed in State Theatre” at 20:00 (Opera sea-
son 1918-1919) (1; №66). 

October 17/Thursday

“Tosca” by Puccini was performed in the State Theatre at 20:00 (Opera sea-
son 1918-1919), 20:00 (1; №67). 
“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by Ioseb Mchedlishvili “In the 
Barrak”, dedicated to the Georgian soldiers (3; №359). 

October 18/Friday

“Boris Godunov” by Modest Mussorgsky was performed in State Theatre at 
20:00 (Opera Season 1918-1919). მ(1; №68). 

October 19 /Saturday

“Zhydovka” by Halevi was performed in the State Theatre, at 22:00 (Opera 
season 1918-1919) (1; №69). 
“Saqartvelos Respublika” paper printed an announcement by Alexander Tsut-
sunava, commissar of the State Theatre on the admission of the youths from 
15 to 30 to the Georgian Drama Art Studio at the State Theatre. The students 
will be taught all the subjects connected with drama art, as well as rhythmic 
gymnastics Jacques Dalcroze system” (1; №69). 

October 20/Sunday

State Theatre (Opera season 1918-1919) Verdi Rigoletto was performed at 
20:00 (1; №70). 
Shirvanzade “Namus” was performed in the People’s Theatre by the manage-
ment of the representative Georgian circle at a People’s House, at 20:00 (1; 
№70). 
“Theatre an Life” magazine published a photo of the composer Revaz Gogni-
ashvili with the article of Svimon Tsereteli (6; №14).
“Theatre and Life” magazine published the photo and an obituary Arsen A. 
Mamulashvili – Lalioni (1886-1918) (6; №14).
“Theatre and Life” magazine printed a photo of Anna A. Kavteli and a brief 
biography (6; №14).
“Theatre Life” magazine made an announcement that I. Gulisashvili 4 act play 
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იდგა ი. გულისაშვილის 4 მოქმედებიანი პიესა „ცხოვრების ბრძოლა“ 
(6; №14).

21 ოქტომბერი/ ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 18 საათზე „აიდა“ წარმოადგინეს (3; №362).

23 ოქტომბერი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა მარიჯანის ლექსი, სახელწოდე-
ბით − „უღიმღამო საღამო“ (3; №364).

24 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
კონსერვატორიის დარბაზში რუსი პოეტების ამქარ „კალჩუგას“ საღა-
მო გაიმართა. მათ გარდა, მონაწილეობდნენ „ცისფერყანწელებიც“ (1; 
№73).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა გურჯანელის წე-
რილი ქართულ სამუსიკო საზოგადოებასა და კვარტეტის კონცერტის 
გამო (1; №74).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ვ. გორგაძის ლექსი „რვეულიდან 
− „დედაქალაქის ტრიოლეტები“ (3; №367).
გაზ. „თეატრი და ცხოვრება“ პ. სართანიას ნეკროლოგი დაიბეჭდა  
(6; №14). 

25 ოქტომბერი/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − დემოკრა-
ტიულ კლუბ მუშტაიდში კლუბთან არსებული ქართულ წარმოდგენათა 
მმართველი წრე, დამსახურებული მსახიობ ვიქტორ გამყრელიძისა და 
პ. ფრანგიშვილის მონაწილეობით, მართავს მორიგ წარმოდგენას − დ. 
ერისთავის „სამშობლოს“ (1; №76).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა კონსტანტინე გამსახურდიას 
ლექსი „ნოემბრის ქარი“ (3; №368).
გაზ. „შრომაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ამ დღეებში თბილისში დაარსდა 
სახელოვნებო საზოგადოება, სახელწოდებით − „თეთრი გიორგი“. სა-
ზოგადოების თავმჯდომარედ აირჩიეს მგოსანი გალაკტიონ ტაბიძე (5; 
№60).

26 ოქტომბერი/შაბათი
კონსერვატორიის დარბაზში გაიმართა გერმანული მუსიკის შემსრუ-
ლებელი კვარტეტის პირველი კონცერტი. პროგრამაშია გერმანული, 
რუსული, ფრანგული, სკანდინავიური და ქართველი კომპოზიტორების 
ნაწარმოებები (1; №70).

“Battle of life” was performed in the Khashi village (6; №14).

October 21/Monday

“Aida” was performed in the State Theatre at 18:00 (3; №362). 

October 23

“Sakhalkho saqme” paper published Marijani poem “A dull evening” (3; 
№364). 

October 24/Thursday

An evening of the guild of the Russian poets “Kalchuga” took place in the 
conservatoire hall. “TSisferkantselebi” also participated in the arrangement 
(1; №73). 
“Saqartvelos Respublika” paper published Gurjaaneli letter on the Georgian 
Musical Society and the Quartet concert. ” (1; №74). 
“Sakhalkho Saqme” paper published V. Gorgadze poem “From the notebook 
– Triolets of the capital city”) (3; №367).
“Theatre and Life” paper published P. Sartania obituary. (6; №14)

October 25/Friday

“Saqartvelos Respublika” paper announced that the management circle of 
the Georgian performance at a Democrativ Club Mushtaidi is to present a 
new performance with the participation of the distinguished actors Victor 
Gamkrelidze and P. Prangishvili, “Motherland” by D. Eristavi” (1; №76). 

“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by K. Gamsakhurdia “November 
Wind” (3; №368).

“Shroma” paper issued a note that in these days am artistic society “Tetri 
Giorgi” was founded in Tbilisi. The society is chaired by the poet Galaktion 
Tabidze (5; №60). 

October26/Saturday

The first concert – Quartet with German music was held in the Conservatoire 
hall. The program includes the works of German, Russian, French, Scandina-
vian and Georgian composers (1; №70). 

პლატონ სართანია 
„24 ოქტომბერს 1918 წ. ქ. ზუგდიდის დრამატულმა წრემ დაჰკარგა საუკეთესო 
წევრი პ. სართანია. ჩუმი მუშაკი, ენერგიული, დაუღალავი ხალხის შვილი, 
დემოკრატიის წრიდან გამოსული, ის თავის სიცოცხლეს მის საკეთილდღეოთ 
სწირავდა, მაგრამ სწირავდა ხელოვნების სახით. „ხალხის სამსახური ხელოვნებაში!“ 
აი, მისი ლოზუნგი, მიზანი სიცოცხლისა და ამ მიზანს უკანასკნელ წუთამდე 
ემსახურებოდა“. (6; №14). 

Platon Sartania 
“On October 24, Zugdidi Drama Circle lost its leading actor P. Sartania. The calm working 
person, energetic, tireless son of the public, adherent to democratic principles, devoting 
life to the cause, but he did it through art. “Serving people in art” was his slogan, life aim, 
which he served to the last moment of his life.“ 
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27 ოქტომბერი/კვირა
სახალხო სახლში 20 საათზე სახალხო სახლთან არსებული ქართულ 
წარმოდგენათა მმართველი წრე წარმოადგენს ტ. რამიშვილის დრამას 
„მეზობლები“ (1; №77).

28 ოქტომბერი/ორშაბათი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოება 1 ნოემბერს კონსერვატორიის დარბაზში მა-
რთავს კონცერტს. შესრულდება გერმანული მუსიკა (1; №78).

30 ოქტომბერი/სამშაბათი

სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის მთავარი გაზეთის − „შრო-
მის“ ფონდის გასაძლიერებლად, ა. ცენოვსკის ხელმძღვანელობით, 
სიმფონიურმა ორკესტრმა კონცერტი გამართა (5; №63).

1 ნოემბერი /პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ „დ. ცვარ-ნამი“ -ის (დავით მებუკე) ლექსი „რე-
სტორანში“ გამოქვეყნდა (3; №372).

3 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე წარმოადგინეს „პიკის ქალი“ ალეშ-
კოს მონაწილეობით (1; №82).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა კონსტანტინე გამსახურდიას ლექსი 
„ფერად–ფერადი“, რომელიც ავტორმა 1918 წლის სექტემებრში დაწე-
რა (3; №374).

4 ნოემბერი/ორშაბათი
სახალხო სახლში ელისაბედ ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით „მაღაროს 
უფროსი მუშა“ და „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“ წამოადგინეს (3; №374).

5 ნოემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს. მუ-
სიკა ჩაიკოვსკისა. მონაწილეობდნენ: შვამბერგი, იანსა, მოროზოვისა, 
ზალიპსკი (1; №83).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ცნობა, რომლის თანახმადაც, გასა-
ყიდად გამოვიდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ახალი კრებული „საიათნო-
ვა“ (3; №375).

6 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე „ჯამბაზები“ − ოპერა ორ მოქმედე-
ბად წარმოადგინეს (1; №84).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ს. აბულაძის ლექსი „ფრთხილად“  
(3; №376).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა რეკლამა ი. გრიშა-
შვილის წიგნის „საიათნოვას“ გამოსვლასა და გაყიდვასთან დაკავშირე-
ბით (1; №85).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა დ. ლეჟავას წერილი 
კონსერვატორიის ახალი დირექტორის, პროფ. ჩერეპნინის შესახებ (1; 
№84).

October 27/Sunday

T. Ramishvili drama ”The neighbours” was performed in the People’s House at 
20:00, by the circle of the management circle of the Georgian performances 
at a People’s House (1; №77). 

October 28/Monday

“Saqartvelos respublika” paper announced that the concert will be held on 
November 1 in the Conservatoire hall by the Georgian Musical Society. Ger-
man music will be given at the concert (1; №78). 

October 30/Tueday

Concert of the symphonic orchestra headed by A. Cenovsky will be held 
for the assistance of the fund of the Social-Revolutionary party newspaper 
“Shroma” (5; №63). 

November 1 / Friday

“Sakhalkho Saqme” paper published “D. Cvar-nami (Davit Mebuke) poem “In 
the restaurant” (3; №372). 

November 3/Sunday

“Pikovaya Dama” was performed in the State Theatre at 20:00 with the par-
ticipation of Aleshko (1; №80). 
:Sakhalkho Saqme” paper published a poem by Konstantine Gamsakhurdia, 
“Of multiple colours“, written by the author in September 1918 (3; №374). 

November 4/Monday

“The senior worker of the mine” and “It won’t have it again” was performed in 
the People’s House with the participation of Elene Cherqezishvili (3; №374). 

November 5/Tuesday

People’s Theatre performed: Yevgeny Onegin” at 20:00, music by Tchaikovsky, 
with participation of Schwamberg, Yansa, Morozov, Zalipsky (1; №83). 

“Sakhalkho Saqme” paper published a notice saying that a new collection 
“Sayatnova” of the poet Ioseb Grishashvili was on sale” (3; №375). 

November 6/Wednesday

“The clown” (Wedding in Moloros) (1; №84). 

“Sakhalkho Saqme” paper issued S. Abuladze poem “Beware” (3; №376). 

“Saqartvelos Respublika” made an announcement regarding the issue of I. 
Grishashvili book “Sayatnova” (1; №85). 

“Saqartvelos Respublika” published D. Lezhava letter on the new head of the 
Conservatoire Cherepnyn (1; №84). 



37

7 ნოემბერი/ხუთშაბათი
ზუბალაშვილის სახელობის სახალხო სახლში 20 საათზე სპექტაკლი 
„ქრისტინე“ წარმოადგინეს, რომელშიც მთავარ როლს ელისაბედ ჩერ-
ქეზიშვილი ასრულებს (3; №378).

8 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე „რომეო და ჯულიეტა“ წარმოადგი-
ნეს. მუსიკა გუნოსი (1; №87).

9 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში 12 საათზე გაიმართება „ევგენი ონეგინი“. მუ-
სიკა ჩაიკოვსკისა. მონაწილეობენ: საბანეევა, ბერეზიანი და ვრონსკი 
(1; №88).

10 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში 12 საათზე ოპერა „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგი-
ნეს, 20 საათზე კი − „ებრაელი ქალი“. დირიჟორი − სტოლერმანი (3; 
№380).

12 ნოემბერი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ლექსი ქართულ ლა-
ტარიაზე (1; №89).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „თეატრი და ცხოვრება“, 
რომელშც განხილულია ქართული თეატრის მდგომარეობა და პრო-
ბლემები (3№381). 

13 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე „ტოსკას“ წარმოადგენენ. მუსიკა პუ-
ჩინისა (1; №90).

15 ნოემბერი/პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ რაუდ გოგოხიას ლექსი 
„ნუღარ შემხვდებით“ (სახალხო საქმე №384, 15 ნოემბერი). 
ქართულ კლუბში 20: 30 საათზე თამარ მაჩაბლის კონცერტი გაიმართა, 
მონაწილეობდნენ: ე. სჰანიოლი, ი. ლასქარი, ა. ბალაბანი, ნ. ბენდინც-
კი, ნ. ბექთაბეგოვი, ბ. პროზოროვსკი (3; №378).

16 ნოემბერი/შაბათს
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე „სოფლის პატიოსნება“ წარმოადგი-
ნეს მ. ი. ალეშკოს, ვ. ა. ბერეზინის, ფ. ნ. პოლიაევის მონაწილეობით, 
ასევე − „ჯამბაზები“ ო. ა. შულგინას, ტ. ორდას და ა. ნ. კანშინის მონა-
წილეობით (1; №92).

November 7/Thursday

The play “Christine” was performed in the Zubalashvili People’s House at 
20:00, with Elene Cherqesishvili in the principal role (3; №378).

November 8 /Friday

“Romeo and Juliet” was performed in the State Theatre at 20:00, music by 
Gounod. Participants: Sabaneeva, and Bereziani (1; №87). 

November 9/Saturday

Yevgeny Onegyn will be performed in the State Theatre at 12:00 in the morn-
ing, music by Tchaikovsky (1; №88). 

November 10/Sunday

“Zhydovka” in the State Theatre, at 12:00 hrs. Opera Yevgeny Onegyn was 
given at 20:00 hrs. “Zhydovka” was conducted by Stollerman (3; №380). 

November 12/Tuesday

“Saqartvelos Respublika” published a verse on the Georgian Lottery (1; №89). 

“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Theatre and Life” address-
ing the current state of the Georgian theatre and the existing problems. ” 
(Sakhalkho Saqme №381, November 12)

November 13/Wednesday

Tosca will be played in the State Theatre at 20:00. Music by Puccini (1; №90). 

November 15/Friday 

“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by Raud Gogokhia “Do not meet 
me” (Sakhalkho Saqme №384, November 15)

Tamar Machabeli concert was held in the Georgian Club at 20:30. Partici-
pants: E. Shanioli, I. Lasqari. A. Balabani. N. Bendincki, N. Begtabegov, B. Pro-
zorovski (3; №378).

November 16/Saturday

“Selskaya Chiest” was performed in the State Theatre at 20:00, with the par-
ticipation of M. I. Aleshko, V. A. Berezyn, P. N. Polyaev. “The Clown” was also 
performed with the participation of O. A. Shulgyn, T, Orda and A. N. Kanshyn 
(1; №92). 

კონსერვატორიის რექტორი, ნიკოლაი ჩერეპნინი  
თანამშრომლებსა და მუსიკოსებთან ერთად (ფოტო 
დაცულია ვ. სარაჯიშვილის სახე. სახელმწიფო 
კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Head of the Conservatoire Nicholas Cherepnyn  
with the co-workers and musicians (Vano Sarajishvili Tbilisi 
State Conservatoire museum)
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17 ნოემბერი/კვირას
სახელმწიფო თეატრში 12 საათზე „კარმენი“ წარმოადგინეს, 20 საათზე 
კი „მადამ ბატერფლაი“ და ბალეტი „ქორწილი მოლოროსიაში“ (1; №94).

18 ნოემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში ქართული დრამატული საზოგადოების ახალმა 
დასმა სეზონი ბრიეს 5 მოქმედებიანი მუსიკალური დრამით „სარწმუ-
ნოება“ გახსნა. რეჟისორი − გ. ჯაბადარი (1; №91).

19 ნოემბერი/ სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის ღამე“ წა-
რმოადგინეს ტ. ი. საბანეევას და ტ. ორდას მონაწილეობით (1; №95).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ცნობა − თბილისში გაიმართა 
მსახიობთა კავშირის სხდომა, რომელზეც განიხილეს მსახიობთა მძიმე 
სოციალური მდგომარეობა (3; №387).

20 ნოემბერი/ ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 18:30 საათზე „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს 
ო. ა. შულგინას, ტ. ორდას, ბ. ი. ზალიპსკის მონაწილეობით. მუსიკა 
ჩაიკოვსკისა (1; №96).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ლევ. მეტრეველი აქვეყნებს წერილს „მგოსან 
ვაჟა ფშაველას სამკითხველო ქუთაისში“. ავტორი საუბრობს ქუთაის-
ში არსებული სამკითხველოს გასაჭირზე და მკითხველს ქველმოქმედე-
ბისაკენ მოუწოდებს (3; №388).

21 ნოემბერი/ ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 18:30 საათზე „ჰუგენოტები“ წარმოა-
დგინეს საბანეევას, ალეშკოს, კანშინის, ნიკოლსკის და ისეცკის მონა-
წილეობით. მუსიკა მეიერბერისა (1; №97).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, ლიკსუსის 
ავტორობით, რომელშიც განხილულია ახალი სპექტაკლი „სარწმუნოე-
ბა“ (1; №97).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ კ. ჭიჭინაძის ლექსი „ღამის თევა“ დაიბეჭდა (3; 
№389).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „თეატრი და ხელოვნე-
ბა“, რომელშიც განხილულია თანამედროვე ქართული თეატრის მდგო-
მარეობა (3; №389).

22 ნოემბერი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრში ქართულმა დრამატულმა საზოგადოებამ მეო-
რედ წარმოადგინა „სარწმუნოება“ (შეცვლილი ანსამბლით) (1; №97).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა სტატია ქართულ თეატრზე, 
სათაურით „დგომა თუ წინსვლა“ (6; №15).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა მუშა მწერლის გ. შინატეხე-
ლის ლექსი და ფოტო (6; №15).

დაიბეჭდა ქართული სცენის მსახიობის, ს. ივანიძის ფოტო, რომელსაც 
ახლავს შ. დადიანის წერილი (6; №15).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ი. გრიშაშვილის ფოტო, რო-
მელსაც ახლავს ი. არიმათიელის წერილი (6; №15).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა მუშა მწერლის, მიხა დევა-
ძის, ფოტო და მისივე ლექსი „ამონაკვნესი“ (6; №15).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა თეატრის მეგობრის, სო-
ლომონ ახვლედიანის, წერილი ქართულ თეატრზე (6; №15).

November 17/Sunday

“Carmen” was performed in the State Theatre at 12:00, In the evening at 
20:00 “M-me Butterfly” and “Wedding at Moloros” (1; №94). 

November 18/Monday

Season in the State Theatre was opened by the new group of actors of the 
Georgian Drama Society, with the 5 act musical drama by Brier “Faith” , direc-
tor G. Jabadari (1; №91). 

November 19/Tuesday

“Faust” and “Valpurgis Night” were performed in the State Theatre, at 19:00 
with the participation of T. I. Sabaneev and T. Orda (1; №95). 
“Sakhalkho Saqme” paper announced that a meeting of the Actor’s Union 
was held, at which hard social conditions of the actors were addressed (3; 
№387). 

November 20/Wednesday

“Yevgeny Onegyn” was performed in the State Theatre at 18:30, music by 
Tchaikovsky. Participants O. A. Shulgyn, T. Orda, B. I Zalipski (1; №96). 
“Sakhalkho Saqme” paper published an article by L. Metreveli “Library of the 
poet Vazha Pshavela in Kutaisi” The author writes about the problems of Ku-
taisi library and appeals to the readers charity (3; №388). 

November 21/ Thursday

Les Huguenots by Meyerbeer was performed in the State Theatre (Opera), 
at 18:30, with the participation of Sabaneev, Aleshko, Kanshyn, Nikolsky and 
Isecky (1; №97). 
“Saqartvelos Respublika” paper printed a letter authored by Lyksus, where a 
new performance “Faith” is reviewed (1; №97). 
“Sakhalkho Saqme” published a poem by K. Chichinadze “Night Vigil” (3; 
№389). 
“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Theatre and Art” which 
addresses the situation, existing in the contemporary Georgian theatre. 3; 
№389) 

November 22/Friday

“The Play “Faith” was performed for the second time in the State Theatre by 
the actors of the Georgian Dramatic Society (a new group of actors) (1; №97). 

“Theatre and Life” magazine published an article on Georgian Theatre titled 
“Standstill or progress” (6; №15). 

“Theatre and Life” paper published a poem and the photo of the worker writ-
er G. Shinatekheli (6; №15).

Photo of S. Ivanidze, actor of the Georgian stage was printed followed by the 
article by Sh. Dadianii (6; №15).

“Theatre and Life” magazine published I. Grishashvili photo, with the letter by 
I. Arimathieli (6; №15).

“Theatre and Life” magazine published the photo of the worker write Mikha 
Devadze and his poem “Lament” (6; №15).

„Theatre and Life” magazine published an article by the Theatre friend Solo-
mon Akhvlediani. On Georgian Theatre” (6; №15).



39

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა მუშა მ. დევაძის წერილი, 
რომელიც ღვინობისთვის 27 გამართულ კ. ფოცხვერაშვილის სამუსიკო 
დილას შეეხებოდა (6; №15).

23 ნოემბერი/ შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 18:30 საათზე წარმოადგინეს „ტრავია-
ტა“ ტ. ი. საბანეევას, ბ. ი. ზალიპსკის, ფ. ნ. პოლიაევის მონაწილეობით 
(1; №98).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ქართული 
სამუსიკო საზოგადოების მუშაობასთან დაკავშირებით (1; №99).
ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ მეორე კამერული კონცერტი გა-
მართა, რომელშიც ჩერეპნინი, ბენდიცკი და ქართული სამუსიკო სკო-
ლის კვარტეტი მონაწილეობდნენ (5; №72).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ იოსებ გრიშაშვილის წერილი „სონეტის 
გარშემო“ დაიბეჭდა. ავტორი უპირისპირდება გრიგოლ რობაქიძის 
მიერ ქართველი პოეტების სონეტების კრიტიკას, გრიშაშვილი საკმა-
ოდ მწვავედ და უკმეხად პასუხობს რობაქიძეს და თავხედობას უწუნე-
ბს (3; №391).
„მე ველაპარაკები იმ რობაქიძეს, რომელმაც ქართველ საზოგადოების გა-
მოჯავრებით ცნობილ გაზეთ „კავკაზის“ ფურცლებზე მოიკალათა, ხოლო 
როცა ყველგან „ლილა გაუხუნდა“, პოეტობაც კი დაიწყო, ალბათ იმ იმე-
დით, რომ „საფილოსოფოსო დიპლომი“ თუ გაუადვილებდა პარნასისკენ 
გზას. 
რობაქიძე ერთში შეცდა. მას თავისი მოღვაწეობა უკანასკნელ გამოსვლით 
(ე. ი. ფუტურისტობით) უნდა დაეწყო, მას კი თავდაყირა გამოუვიდა. ის გა-
ნგებისაგან „მგოსნად“ იყო მოწოდებული, მან კი თავისი ჰარაქათი ფილო-
სოფიას შეალია და... ხომ მოგეხსენებათ „ჰარაქათ-გამოლეული“ პოეტი 
ვერ პოეტობს... 
საწყალი რობაქიძე! ის კი არ იცის რომ იგი რახანია განიდევნა ხელოვნე-
ბის ტაძრიდან, როგორც კათაკმეველი კრიტიკოსი!... “ ი. გრიშაშვილი (3; 
№391). 

24 ნოემბერი/ კვირა
სახელმწიფო თეატრში 12 საათზე „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის ღამე“ 
წარმოადგინეს. მონაწილეობდნენ: შვამბერგი, მოლჩანოვი, ნიკოლსკი. 
საღამოს, 18:30 საათზე კი − „ტოსკა“ და „ქორწილი უკრაინაში“. მონაწი-
ლეობდნენ: მ. ი. ალეშკო, კანშინი, ორდა (1; №100).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ სიკო ფაშალიშვილის ლექსი „გრძნობათა 
მწუხრზე“ გამოქვეყნდა (3; №392).
დემოკრატიულ კლუბში „მუშტაიდი“ წარმოადგინეს ავქსენტი ცაგარ-
ლის კომედია „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“ ელისაბედ ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით (5; №85).

26 ნოემბერი/ სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 18:30 საათზე წარმოადგინეს „სევილიელი და-
ლაქი“. მონაწილეობდნენ: ტ. ი. საბანეევა, ბ. ი. ზალიპსკი, ფ. ნ. პოლია-
ევი და ვ. ა. ნიკოლსკი (1; №101).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა წერილი „თეატრი და ხელოვნება“, 
რომელშიც უცნობი ავტორი განიხილავს სპექტაკლს „სარწმუნოება“. 
მიუხედავად იმისა, რომ ავტორი სპექტაკლის საკმაოდ ბევრ ნაკლზე 
საუბრობს, მაინც დადებითად აფასებს მას და მკითხველს მის ნახვას 
ურჩევს (3; №393).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ლევ. მეტრეველის წერილი „ახალი დასი“ და-
იბეჭდა, რომელშიც ავტორი მიმოიხილავს უკანასკნელი წლების ქა-
რთულ დასს და ბოლოხანს მის გამოცოცხლებასა და აქტიურობაზე 
საუბრობს (3; №393).

“Theatre and Life “ magazine published an article of the worker M. Devadze 
on the K. Pockhverashvili musical held on October 27 (6; №15).

November 23/Saturday

Traviata was performed in the State Theatre (opera) at 18:30, with the partic-
ipation of T. Sabanee, B. I. Zalipski, P. N. Polyaev (1; №98). 

“Saqartvelos Respublika” paper published an article regarding the work with 
the Georgian Musical Society (1; №99). 

The second chamber concert was conducted by the Georgian Musical Socie-
ty, in which the quartets of Cheriapyn, Bendicki and Georgian Music School 
participated (5; №72).

“Sakhalkho Saqme” published an article by the poet Ioseb Grishashvili “Re-
garding the Sonnet”, confronting the Grigol Robakidze’s criticism of the son-
nets by Georgian writers. Grishashvili response to Robakidze is sharp and 
rather crude, he disapproves of Robakidze’s impudence (3; №391).

“I address Robakidze who addresses us from the pages of the paper”Kavkaz” 
famous for its mockery of the Georgian society. Having failed in everything 
else he took up poetry, probably hoping that “Philosophy diploma” would 
make his way to Parnassus easier. 

Robakidze made one error. He had to begin his creative activities with the 
latest performance (Futurism), but he got it all upside down. Providence be-
stowed a gift of poet upon him but he spent all the efforts on philosophy... 
that’s the way it happens... he exhausted poet is a failure…

Poor Robakidze, he isn’t even aware that he’s been long driven out of the art 
temple as someone not initiated yet! ... “ I. Grishashvili (3; №391).

November 24/Sunday

“Faust” and “Valpurgis Night” was performed in the State Theatre at 12:00. 
Participants: Schwamberg, Molchanov, Nikolsky. In the evening at 18:00 “To-
sca” and “Wedding in Ukraine”, participants: M. I. Aleshko, Kanshyn, Orda (1; 
№100). 
“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by Siko Pashalishvili “Nightfall of 
the feelings” (3; №392). 
In Mushtaidi Democratic Club Avksenty Tsagareli comedy “It’s all gone” was 
performed with the participation of Elene Cherqezishvili (5; №85). 

November 26/Tuesday

“Barber of Seville” was performed in the State Theatre at 18:30, Participants: 
T. I. Sabaneev, B. I. Zalipski, P. N. Polyaev and V. A. Nikolsky (1; №101). 

“Sakhalkho Saqme” published an article: “Theatre and Art”, in which an un-
known author addresses the play “Faith”. Despite the fact that the author 
writes about quite a number of shortcomings he still takes a positive view and 
advises the readers to see the performance (3; №393). 

“Sakhalkho Saqme” published an article “The new drama group” by Lev Me-
trevelli, in which the author reviews the ultimate years of the Georgian drama 
group and writes about its activation lately (3; №393). 
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27 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 18:30 საათზე „ებრაელი ქალი“ წარმო-
ედგინეს. მონაწილეობდნენ: ალეშკო, კანშინი და ისეცკი (1; №102).
ნოემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ებრაელი ქალი“ წარმოადგინეს (3; 
№393).

29 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 18:30 საათზე „კარმენი“ წარმოადგინეს. 
მონაწილეობდნენ: ე. ა. სპიტკო, მ. ს. მარკოვი, ა. ი. ინაევი, ლ. ი. ისეცკი 
(1; №104).

30 ნოემბერი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში (ოპერა) 18:30 საათზე წარმოადგენენ „რიგოლეტოს“ ტ. ი. 
საბანეევის, ტ. ორდას, ბ. ზალიპსკის, ლ. ისეცკის მონაწილეობით (1; 
№105).

1 დეკემბერი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 12 საათზე წარმოადგინეს „ჯამბაზები“ 
და „ქორწილი უკრაინაში“, 18:30 საათზე კი − „დუბროვსკი“ (1; №106).

3 დეკემბერი/სამშაბათი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „თეატრი და ხელოვნება“, 
რომელშიც განხილულია დაგეგმილი და უკვე დადგმული ქართული 
დრამები, მათი რეჟისორები და დასი (3; №399).

6 დეკემბერი/პარასკევი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ გიორგი ქუჩიშვილის ლექსი 
„შალვა დადიანს“, რომელიც იუმორისტული შინაარსისაა და რეკლამი-
სათვის პოეზიის გამოყენებას ეხება (3; №401).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ კ. ჭიჭინაძის ლექსი „ზაფხულ-
ზე“ (3; №401).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ივანე ყიფიანის ლექსი „ნო-
ემბრის პროფილი“ (3; №401).

7 დეკემბერი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 18:30 საათზე „ნერონი“ წარმოადგინეს. 
გაიმართა კანშინის ბენეფისი. მონაწილეობდნენ: შულგინა, შვამბერგი, 
პოლიაევი, მოლჩანოვი და ისეცკი (1; №109).

ქართულ კლუბში 19 საათზე გაიმართა დიდი სალიტერატურო-სამუსი-
კო-საცეკვაო საღამო ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ სასარგებლოდ. 
მონაწილეობდნენ (ანბანით) : ანდრონიკაშვილი ელო, ახვლედიანისა დ. 
, ბერიძე თ. , გრიშაშვილი ი. , დადიანი შ. , დევიძე მ. , მარიჯანი, კირვა-
ლიძე ვ. , საათაშვილი ივ. , ტაბიძე გალ. , ფაშალიშვილი ს. , ქუჩიშვილი 
გ. , შინატეხელი გ. და სხვ (1; №109).

8 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში 12:00 საათზე „ებრაელი ქალი“ წარმოადგინეს. 
მონაწილეობდნენ: შვამბერგი, მარკოვი, მოლჩანოვი და ისეცკი. საღა-
მოს, 18:30 საათზე, წარმოადგინეს „ლაკმე“ საბანეევას, ზალიპსკის, ორ-
დას მონაწილეობით (1; №111).

November 27/Wednesday

“Zhydovka” was performed in the State Theatre (Opera) at 18:30. Partici-
pants: Aleshko, Kanshyn, Isecky (1; №102).

Novemmber 28/Thursday

“Zhydovka was performed in the State Theatre (Opera) (3; №393). 

November 29/Friday

“Carmem” was performed in the State Theatre (Opera) at 18:30, participants: 
E. A. Spytko, M. S Markov, A. I. Inayev. L. I. Isecky (1; №104). 

November 30/Saturday

“Saqartvelos Respublika paper announced that “Rigoletto” will be performed 
in the State Theatre (Opera), at 18:30 with the participation T. I. Sabaneev, T. 
Orda, B. Zalipski, L. Isecky (1; №105). 

December 1/Sunday

“Pagliacci” and “The Wedding in Ukraine” were performed in the State The-
atre (opera) at 12:00 in the morning. At 18:30 “Dubrovsky” was performed 
(1; №106). 

December 3/Tuesday

“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Theatre and Art” where al-
ready staged and planned Georgian dramas are reviewed, as well as their 
directors and the group of actors (3; №399). 

December 6/Friday

“Sakhalkho Saqme published Giorgi Quchishvili poem “To Shalva Dadiani” 
which is written humorously and touches on using poetry for advertisement 
(3; №401). 
“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by K. Chichinadze “On Summer” 
(3; №401). 
“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by the poet Ivane Kipiani “No-
vember profile” (3; №401). 

December 7/Saturday

“Nero” was performed in the State Theatre (Opera) at 18:30, Benefit evening 
of Kanshyn. Participants: Shulgyna, Schwamberg, Palyaev, Molchanov and 
Isecki (1; №109). 
A big literary –musical dancing evening was held in The Georgian Club at 
19:00, in favour of magazine “Theatre and Life”. Participants: (alphabetically) 
Andronikashvili-Akhvlediani Elot, D. Beridze, T. Grishashvili, Dadiani Sh. Devi-
dze M. , Marijani, V. Kirvalidze, V. Saatashvili Iv. Tabidze Gal. , S. Pashaleishvili, 
G. Quchishvili, G. Shinatekheli and others (1; №109).

December 8/Sunday

“Saqartvelos Respublika” paper announced the performance of “Zhydov-
ka” at 12:00 with the participation of Schwanberg, Markov, Molchanov and 
Isecky. “Lakme” was performed at 18:00 in the evening, with the participa-
tion of Sabaneev, Zalipsky and Orda (1; №111).
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9 დეკემბერი/ორშაბათი

სახელმწიფო თეატრში ა. სუმბათაშილის ისტორიული ლეგენდა „ღალა-
ტი“ წარმოადგინეს (3; №403).

9 დეკემბერი/ორშაბათი

სახელმწიფო თეატრში ა. სუმბათაშილის ისტორიული ლეგენდა „ღალა-
ტი“ წარმოადგინეს (3; №403).

10 დეკემბერი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აიდა“ წარმოადგინეს. მონაწილეობ-
დნენ: ალეშკო, მოროზოვა, კანშინი, ორდა, ისეცკი (1; №112).

11 დეკემბერი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს. 
მონაწილეობდნენ: საბანეევა, მოროზოვა, ზალიპსკი და ნიკოლსკი (1; 
№112).

12 დეკემბერი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გვარდიის დღის ძღვნად წარმოადგინეს 
„დიდი აპათეოზი“, „ჯამბაზები“ და ბალეტი (1; №114).

13 დეკემბერი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრში შიუკაშვილის ორიგინალური პიესა „მთის ზღა-
პარი“ წარმოადგინეს (3; №406).

14 დეკემბერი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − მიხეილ 
კავსაძის მომღერალთა გუნდი მართავს კონცერტ-ლექციას (1; №114).
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს (1; №115).

15 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 12 საათზე საბავშვო ოპერები „შვიდი 
თიკანი“, „წითელქუდა“ და ბალეტი წარმოადგინეს, 18:30 საათზე კი − 
„ნერონი“ შულგინას, შვანბერგის, იანსას, კანშინის, ისეცკის მონაწილე-
ობით (1; №116).

17 დეკემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს. 
მონაწილეობდნენ: საბანეევა, ზალიპსკი, ნიკოლსკი (1; №117).

19 დეკემბერი/ხუთშაბათი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგენენ „სევილიელ დალაქს“ საბანეევას, 
ზალიპსკის, ნიკოლსკის, დემიანენკოს მონაწილეობით (1; №118).

20 დეკემბერი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 18:30 საათზე „ტრავიატა“ წარმოადგი-
ნეს. მონაწილეობდნენ: საბანეევა, სარაჯიშვილი, ინაევი (1; №120).

გაზეთ „სახალხო საქმის“ ცნობით, 20 და 23 დეკემბერს საღამოს შვიდ 
საათზე სახელმწიფო თეატრში წარმოადგენენ იოსებ გედევანიშვილის 
ზღაპარ „სინათლეს“, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საოპერო 
დასის ბალეტი, ბ-ნ ვაკარეცის ხელმძღვანელობით, გუნდი და ორკესტ-
რი კოტე ფოცხვერაშვილის ლოტბარობით. რეჟისორი შალვა დადიანი 
(3; №412).

December 9/Sunday

“Zhydovka” was performed in the State Theatre with the participation of 
Schwamberg, Markov, Molchanov and Isecky (3; №403). 

December 9/Monday

“Historic drama “Treachery” by Sumbatashvilis was performed in the State 
Theatre (3; №403). 

December 10/Tuesday

“Aida” was performed in the State Theatre (Opera) with the participation of 
Aleshko, Morozova, Kanshyn, Orda, Isecky (1; №112).

December 11/Wednesday

“Hofman’s Fairy tales” were performed in the State Theatre (Opera). Partici-
pants: Sabaneev, Morozova, Zalipsky and Nikolsky (1; №112).

December 12/Thursday

“Great Apotheosis”, “Pagliacci” and a ballet were performed in the State The-
atre dedicated to the Guard’s Day (1; №114).

December 13/Friday

A creative play by Shiukadhvili “Mountain Fairy tale” was performed in the 
State theatre (3; №406). 

December 14/Saturday

“Saqartvelos Respublika” paper made an announcement on the concert − lec-
ture held by Mikheil Kavsadze group of Singers (1; №114).
“Pikovaya Dama” was performed in the State Theatre (Opera) (1; №115).

December 15/Sunday

The children’s opera’s “The seven goats” “Red riding hood” and a ballet were 
performed at 12:00 morning, in the evening at 18:30 “Nero” was performed 
with the participation of Shulgyna, Schwanberg, Iansa, Kanshyn and Isecky 
(1; №116).

December 17/Tuesday

“Hoffman’s Fairy tales” were performed in the State Theatre (opera) with par-
ticipation of Sabaneeva, Zalipszky, Nikolsky (1; №117).

December 19/Thursday

“Saqartvelos Respublika” announced the performance of the “Barber of Se-
ville’ in the State Theatre (opera) with the participation of Sabaneeva, Zalip-
ski, Nikolski, Demyanenko (1; №118).

December 20/Friday

“Traviata” was performed in the State Opera at 18:30 with the participation 
of Sabaneeva, Darajishvili, Inaev (1; №120).
According the notice of “Sakhalkho Saqme” paper on December 20 and 23, 
“Ioseb Gedevanishvili fairy tale “Sinatle” will be performed in the State The-
atre at seven o’clock in the evening, with the participation of the ballet of 
the opera group headed by Mr. Vakarec, Choir and the orchestra led by Kote 
Pockhverashvili, director Shalva Dadiani (3; №412). 
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22 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 12 საათზე წარმოადგენენ „ევგენი ონე-
გინს“, 19 საათზე კი − „ალს“ (1; №121).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ნ. შიუკაშვილის წერილი სა-
მუსიკო საზოგადოებაზე (6; №16).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ს. გლახაშვილის წერილი 
თეატრზე: „ჩვენი თეატრის გამო“ (6; №16).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა მიუდგომელის წერილი „სა-
ქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფალი ხელოვნება“ (6; №16).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მწერალ ნინო ორბელიანის 
ახალგაზრდობის ფოტო, წარწერით: „ამჟამად მძიმე ავადმყოფი უკი-
დურეს გაჭირვებაშია“ (6; №16).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა წერილი, რომელშიც განხი-
ლულია 1918 წლის 24 ნოემბერს ქართველ მსახიობთა საპროფესიო კა-
ვშირის კრება (6; №16).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა მსახიობ ვალ. შალი-
კაშვილის მძიმე ავადმყოფობის შესახებ. ექიმების ცნობით, მისი სოხუ-
მში გამგზავრება აუცილებელია (6; №16).

25 დეკემბერი/ოთხშაბათს
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 19 საათზე „ზაზა“ წარმოადგინეს. მონა-
წილეობდნენ: ალეშკო, იანსა, ზალიპსკი, პოლიაევი (1; №124).

December 22/Sunday

“Yevgeny Onegyn” was performed in the State Theatre (opera) at 12:00 hrs. 
in the morning and “Mermaid” at 19:00 hrs (1; №121).
“Theatre and Life” magazine published N. Shiukashvili letter on the musical 
society (6; №16).

“Theatre and Life Magazine” published S. Glakhashvili article on theatre “For 
our Theatre” (6; №16).
“Theatre and Life” magazine published Miudgomeli letter “Georgia’s Inde-
pendence and Free Art. ” (6; №16).
“Theatre and Life” magazine published a photo of the writer Nino Orbeliani 
taken in the youth with the inscription: “Presently is seriously ill and in dire 
need. ” (6; №16). 
“Theatre and Life” magazine published a letter which addresses the 1918, 24 
November meeting of the Professional Union of Georgian Actors (6; №16).
“Theatre and Life” magazine published a notice on the serious illness of the 
actor Val, Shalikashvili. According to the doctors he should be taken to Sokhu-
mi urgently (6; №16).

December 25/Wednesday

“Opera “Zaza” was performed in the State Theatre (Opera) at 19:00 hrs. Par-
ticipants: Aleshko, Yansa, Zalipski, Polyaev (1; №124).

იოსებ (სოსო) გედევანიშვილი  
მწერალი, დრამატურგი, პოლიტიკოსი, გენერალი 
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Ioseb (Soso) Gedevanishvili 
writer, playwright, politician, General actress 
(National Parliamentary Library of Georgia)

ვანო ბარველი  
„სახალხო სახლში რეჟისორად მიწვეული“ (6; №16).

Vano Baveli  
”invited as director to People’s House” 
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26 დეკემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 19 საათზე „ლაკმე“ და ბალეტი წარმო-
ადგინეს. მონაწილეობდნენ: საბანეევა, მოროზოვი, სარაჯიშვილი (1; 
№125).

27 დეკემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს. 
გაიმართა დირიჟორ სამუსიდის ბენეფისი (1; №126).
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე წარმოადგინეს ავქსენტი ცაგარლის 
ისტორიული პიესა „ქართველი დედა“. რეჟისორი − შალვა დადიანი (3; 
№418).

28 დეკემბერი/შაბათი
ქართულ სამუსიკო სასწავლებელში გაიმართა3 კამერული კონცერტი 
ვოლ-ლევიცკისა და ქართული სამუსიკო სკოლის კვარტეტის მონაწი-
ლეობით (3; №415).

29 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 12 საათზე ქალთა 2-ე გიმნაზიის ღარიბ 
მოწაფეთა სასარგებლოდ წარმოადგინეს „სევილიელი დალაქი“ საბანე-
ევას, სარაჯიშვილის, ვრონსკის, ნიკოლსკის და დემიანენკოს მონაწი-
ლეობით, საღამოს კი − „ტოსკა“ და ბალეტი, ალეშკოს, კანშინის, პოლი-
აევის მონაწილეობით (1; №128).

30 დეკემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (სეზონი 1918-1919 წწ. ) ქართულმა სამუსიკო 
საზოგადოებამ ეროვნული კონცერტი გამართა, რომელიც სამშობლოს 
დამცველ მეომრებს მიეძღვნა. პროგრამა დ. არაყიშვილის თხზულებე-
ბისაგან შედგებოდა. მონაწილეობდნენ: ო. ა. შულგინა, ე. ა. ზორინა, ი. 
პ. სარაჯიშვილი, ფ. ნ. პოლიაევი და სიმფონიური ორკესტრი, ავტორის 
დირიჟორობით (1; №122).

31 დეკემბერი/სამშაბათი
ქართულ კლუბში გაიმართა ახალი წლის მიგებება ლ. მ. სტუპელის 
ლოტბარობით (1; №129).

December 26 / Thursday

“Lakme” and a ballet were performed in the State Theatre (Opera), at 19:00 
hrs. Participants: Sabanaeva, Morozov, Sarajishvili (1; №125).

December 27/Friday

“Hoffman’s Fairytales” were performed in the State Theatre” (Opera), benefit 
evening of conductor Samus (1; №126). 
A. Tsagareli historical drama “The Georgian Mother” was performed in the 
State Theatre at 19:00 hrs. Director Shalva Dadiani (3; №418). 

December 28/ Saturday

3 chamber concerts were held in the Georgian Music School with the partici-
pation of Vol-Volsky and the quartet of the Georgian Music School (3; №415). 

December 29 /Sunday

“Barber of Seville” was performed in the State Theatre (Opera) at 12:00 hrs 
in favour of the insolvent students of the 2nd Gymnasium, with the partici-
pation of Sabaneeva, Sarajishvilim Vronsky, Nikolsky and Demyanenko Tosca 
and a ballet were played in the evening, with the participation of Saramo, 
Aleshko, Kanshyn, Plyaev (1; №128).

December 30 /Monday

National Concert was held in the State Theatre (Season 1918-1919), by the 
Georgian Music Society, dedicated to the soldiers defending the motherland, 
The program consisted of D. Arakishvili works. Participants: O. A. Shulgina, E. 
A. Zorina, I. P. Sarajishvili, P. N. Polyaev and the Symphonic Orchestra led by 
the author (1; №122).

December 31/Tuesday

Welcoming New Year was conducted in the Georgian Club led by L. M. Stup-
pel (1; №129).

ვალერიან შალიკაშვილი  
რეჟისორი, მსახიობი, დრამატურგი (ფოტო დაცულია საქართველოს  
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Valerian Shalikashvili  
director, actor playwright. (National Parliamentary Library of Georgia)
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1 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით უჩვენეს „კატა, თხა და ცხვა-
რი“, საღამოს კი − მხატვრული საღამო გაიმართა (4; №1).
სახელმწიფო თეატრში სამშობლოს დამცველ მეომართა პატივსაცემად 
და სასარგებლოდ გაიმართა დიდი მხატვრული საღამო. მონაწილეობ-
დნენ: სახელმწიფო თეატრის, სამუსიკო საზოგადოების და მსახიობთა 
კავშირის საუკეთესო ძალები. რეჟისორი ალ. წუწუნავა (1; №1).
გაზ. „შრომაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − მგოსანი სანდრო შანშიაშვილი 
ჯარისკაცად ჩაეწერა ბათუმის პოლკში (5; №1).

გაზ. „შრომაში“ გამოქვეყნდა წერილი „დ. არაყიშვილს“, რომელშიც გა-
კრიტიკებულია არაყიშვილის კონცერტი. წერილის ავტორი კომპოზი-
ტორს რუსული ენის ხშირ გამოყენებასა და ქართული ენის დაუფასებ-
ლობას საყვედურობს (5; №1).

„დ. არაყიშვილს“ 
„თქვენ საღამოზე მწარეთ ვიცინეთ,
ქართულის ნაცვლად რუსული ვისმინეთ,
ნუთუ ყველა გაწყდა მღერალი ქართული,
რომ არ მოგვესმინა მღერა ჩიქორთული?“ (5; №1). 

2 იანვარი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით წარმოადგინეს „პიკის ქალი“, 
საღამოს კი − „რიგოლეტო“ (4; №2).

არტისტული საზოგადოების თეატრში ქართულმა სტუდიამ ქართველ 
მეომართა პატივსაცემად ა. სუმბათაშვილის „ღალატი“ წარმოადგინა. 
რეჟისორები: ზ. ბერიშვილი, გ. ჯაბადარი (1; №1).

3 იანვარი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრი. 19 საათზე „კავშირი“ -ს დასი (წარმოდგენა №8) 
პირველად ქართულ სცენაზე წარმოადგენს ლეო ქიაჩელის რომანს 
„ტარიელ გოლუა“. რაჟისორი − შალვა დადიანი (4; №2).

4 იანვარი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით სადღესასწაულო რეპერტუა-
რია: საბავშვო ოპერები „შვიდი თიკანი“, „წითელქუდა“ და ბალეტი, სა-
ღამოს კი − „ჰოფმანის ზღაპრები“ (1; №3).

January 1 /Wednesday

“The cat a goat and a sheep” was performed in the State Theatre, and an 
artistic evening was held in the (4; №1).

Grand artistic soiree was held in honour of the Georgian soldiers, defenders 
of the motherland. The leading actors from the State Theatre, Music Society 
and the Actors Union took part in the soiree. Director Al. Tsutsunava (1; №1). 

“Shroma” paper issued a notice on the poet Sandro Shanshiashvili, who en-
rolled into the Batumi regiment (5; №1).

“Shroma” paper printed a letter “To D. Arakishvili” where He is criticizes for 
his concert. The the author reproaches frequent use of the Russian language 
by the composer and neglect of his own language (5; №1).

To D. Arakishvili 
The fun we had at your evening was bitter,
All we heard was Russian not Georgian 
Have all Georgian singers died out  
To save us from hearing pigeon Georgian? (5; №1).

January 2/Thursday

“Pikovaya Dama” was performed in the morning and “Rigoletto at the evening 
performance in the State Theatre (4; №2).
“A. Sumbatashvili “Treachery” was performed by the Georgian Studio in the 
theatre of the Artistic Society, in honour of the Georgian soldiers. DirectorsZ. 
Berishvili and G. Jabadari (1; №1).

January 3/Friday

Leo Kiaceli “Tariel Golua” was performed for the first time at the Georgian 
staged by the “Union” group of actors (performance №8) in the State Theatre 
at 19:00 hrs. Director Shalva Dadiani (4; №2).

Januay 4/Saturday

Festive Repertoire Children’s operas “Seven baby goats” the “Red riding 
hood” and a ballet were played at the morning performance of the State The-
atre” In the evening “Hoffman’s Fairytales? were on (1; №3).

 დიმიტრი არაყიშვილის შარჟი 
შესრულებული ელენე ახვლედიანის მიერ (6; №3,1919)

Caricature of Dimitry Arakishvil  
made by Elene Akhvlediani
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January 5/Sunday

“D. Eristavi historical drama ”Motherland” was shown in the State theatre at 
19:00hrs. By the “Union” company (performance №9). Director Shalva Dad-
iani (4; №4).
“Matiko” was shown in the Georgian Club with the participation of Vaso 
Abashidze and Elisabed Cherqezishvili” (4; №4).
“Management circle of the Georgian House performed I “Mother and Son” by 
I. Chavchavadze, II “Argument” by Eristavi, the fourth act, III Literary part, in 
the „Mushtaidi” Democratic Club at 18:00 hrs (4; №4).
Grand concert was held in the Conservatoire hall in favour of the families 
of the fallen soldiers for the Democratic Republic of Georgia. Among partic-
ipants were head of the Conservatoire N. N. Cherepnyn, professors of the 
conservatory and the actors (1; №3).

January 7/Tuesday

“Mermaid” was shown at the matinee in the State Theatre (opera) with the 
participation of Mandenova, Yansa, Molchanov, Nikolsky. In the evening Ro-
meo and Juliet was performed with Sabaneev, Zalipski, Vronsky and Isecky 
(4; №5).
“Ertoba” paper published N. Chkhikvadze poem “Marching song. ” (Composi-
tion by K. Pockhverashvili) (4; №5).

January 8/Wednesdsay

“Mermaid” was shown at the morning performance in the State Theatre with 
Mandenova, Yansa, Molchanov and Nikolsky. In the evening “Romeo and Ju-
liet” was performed with the participation of Sabaneev, Zalipski, Vronsky and 
Isecky (1; №5).

January 9/Thursday

“Carmen” was performed at the matinee in the State Theatre (opera) and in 
the evening “Romeo and Juliet” (4; №5).

January 10/Thursday

Sophocles tragedy “Antigone” was performed by the “Union” company in the 
State Theatre at 19:00 hrs. Translation by Gvazava, director Kushitashvili, Art-
ist Al. Zalzman (4; №6).

5 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „კავშირი“ -ს დასმა (წარმოდგენა №9) 
დ. ერისთავის ისტორიული პიესა „სამშობლო“ წარმოადგინა. რეჟისო-
რი − შალვა დადიანი (4; №4).
ქართულ კლუბში წარმოადგინეს „მათიკო“ ვასო აბაშიძისა და ელისა-
ბედ ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით (4; №4).
დემოკრატიულ კლუბში „მუშტაიდი“ 18 საათზე ქართ. სახ. წარ. მმა-
რთვ. წრის მიერ ი. ჭავჭავაძის „დედა-შვილი“ და ერისთავის „დავა“ წარ-
მოადგინეს (4; №4). 
კონსერვატორიის დარბაზში გაიმართა დიდი კონცერტი საქართვე-
ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ომში დახოცილ ჯართა ოჯახების 
სასარგებლოდ. მონაწილეობდენენ: კონსერვატორიის დირექტორი: ნ. 
ნ. ჩერეპნინი, კონსერვატორიის პროფესორნი და თეატრის მსახიობნი 
(1; №3).

7 იანვარი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით წარმოადგინეს „ალი“, მანდე-
ნოვას, იანსას, მოლჩანოვის, ნიკოლსკის მონაწილეობით, საღამოს კი − 
„რომეო და ჯულიეტა“ − საბანეევას, ზალიპსკის, ვრონსკის და ისეცკის 
მონაწილეობით (4; №5).

გაზ. „ერთობაში“ გამოქვეყნდა ნ. ჩხიკვაძის ლექსი „ლაშქრული“ (მუსი-
კოს კ. ფოცხვერაშვილის კომპოზიციით) (4; №5).

8 იანვარი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით წარმოადგინეს „ალი“ მანდენო-
ვას, იანსას, მოლჩანოვის, ნიკოლსკის მონაწილეობით, საღამოს კი − 
„რომეო და ჯულიეტა“ − საბანეევას, ზალიპსკის, ვრონსკის და ისეცკის 
მონაწილეობით (1; №5).

9 იანვარი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით წარმოადგინეს „კარმენი“, სა-
ღამოს კი − „რომეო და ჯულიეტა“ (4; №5).

10 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „კავშირი“ -ს დასმა (წარმოდგენა 
№10) წარმოადგინა სოფოკლეს ტრაგედია „ანტიგონე“. თარგმანი გ. 
გვაზავასი. რეჟისორი − ყუშიტაშვილი. მხატვარი − ალ. ზალცმანი (4; 
№6).

შალვა დადიანი 
 შარჟი შესრულებული მიხეილ ჭიაურელის მიერ (6; №10,1920)

Shalva Dadiani  
caricature done by Mikheil Chiaurelli
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January11/Saturday

“Faust” was performed in the State Theatre (opera), with Sabaneev, Zalipski, 
Morozov, Inashvili (1; №6).

January 12/Sunday

4 act drama “The suit with twenty one crosses” by Ia Ekaladze was performed 
in the People’s House at 19:00 hrs by the management circle of the Georgian 
performances at a People’s house (4; №7).
“A 5 act drama by Akaki was performed at “Mushtaidi” Democratic Club by 
the management circle of the Georgian performances at a People’s House, 
directed by P. Frangishvili (4; №7).
“Ertoba” –paper published a poem greeting (To the Army and Guards) by V. 
Rukhadze (4; №8).

January 13/Monday

Grand Concert was conducted in the “Tarto” theatre at 19:00, in favour of 
the families of the fallen officers and the guerillas of the Georgian partisan 
regiment of Batumi with the participation of the best Georgian actors of the 
opera and drama from”Tarto”or other theatres (1; №7).

January 14/Tuesday

“Fra Diavolo” was performed for the benefit evening of S. I. Yevlakhov in the 
State Theatre (opera) with the participation of Sabaneeva, Yansa, Zalipski. Ol-
yaev, Nikolsky, Molchanov, Demyanenko (1; №9).

January 15/Wdnesday

“The Pearl Fishers” was shown in the State Theatre (opera) with the partici-
pation of Sabaneeva, Sarajishvili, Vronsky (1; №9).

11 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „ფაუსტი“ საბანეევას, 
ზალიპსკის, მოროზოვას, ინაშვილის მონაწილეობით (1; №6).

12 იანვარი/კვირა

სახალხო სახლში 19 საათზე სახ. სახ. არს. ქართ. წარ. მმართვ. წრემ ია 
ეკალაძის 4 მოქმედებიანი დრამა „ნომერი ოცდა ერთი ჯვრით“ წარმო-
ადგინა (4; №7).

დემოკრატიულ კლუბში „მუშტაიდი“ 18 საათზე დემ. კლ. არს. წრთ. სახ. 
წარ. მმართ. წრემ აკაკის 5 მოქმედებიანი დრამა „პატარა კახი“ წარმო-
ადგინა. რეჟისორი − პ. ფრანგიშვილი (4; №7).

გაზ. „ერთობაში“ გამოქვეყნდა ვ. რუხაძის ლექსი „მისალმება (ჯარს და 

გვარდიას) “ (4; №8).

13 იანვარი/ორშაბათი
თეატრში „ტარტო“ 19:00 საათზე დიდი კონცერტი გაიმართა ბათუმის 
ქართული პარტიზანული პოლკის ოფიცერთა და პარტიზანთა დაღუ-
პულების ოჯახების სასარგებლოდ. მონაწილეობდნენ საუკეთესო ძა-
ლები ქართველი მსახიობებისა, ოპერისა და დრამისა, „ტარტოსი“ და 
სხვა თეატრებისა (1; №7).

14 იანვარი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახოვის საბენეფისოდ გაიმა-
რთა „ფრა-დიავოლო“, საბანეევას, იანსას, ზალიპსკის, ოლიაევის, ნი-
კოლსკის, მოლჩანოვის, დემიანენკოს მონაწილეობით (1; №9).

15 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „მარგალიტის მაძიე-
ბელნი“ საბანეევას, სარაჯიშვილის, ვრონსკის მონაწილეობით (1; №9). 

პ. ფრანგიშვილი  
რეჟისორი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

P. Frangishvili  
composer, teacher, public figure (National Parliamentary  
Library of Georgia)
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16 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „აფრიკელი ქალი“ ალეშ-
კოს, ვიშემირსკის, მარკოვის, პოლიაევის, ისეცკის მონაწილეობით (1; 
№9).

17 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „კავშირი“ -ს დასმა ( წარმოდგენა 
№12) წარმოადგინა ი. გედევანიშვილის ზღაპარი–ფეერია − „სინათლე“. 
რეჟისორი − შ. დადიანი (4; №12).

18 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „კამორა“, საბანეევას, 
მოროზოვას, იანსას, ზალიპსკის, პოლიაევის, ვრონსკის, ისეცკის მო-
ნაწილეობით (1; №9).
დემოკრატიულ კლუბში „მუშტაიდი“ ამიერკავკასიის მარქსისტთა ცენ-
ტრალურ კომიტეტთან არსებულმა საფინანსო კომისიამ ახალგაზრდა 
მარქსისტთა ორგანიზაციების მატერიალური მდგომარეობის გამოსა-
კეთებლად დიდი სალიტერატურო საღამო გამართა (4; №7).

19 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „რიგოლეტო“. დირიჟორ 
სტოლერმანის ბენეფისი. მონაწილეობდნენ: საბანეევა, იანსა, ზალიპს-
კი, კანშინი, ნიკოლსკი, დემიანენკო (1; №9).
დემოკრატიულ კლუბში „მუშტაიდი“ 18 საათზე დემ. კლ. არს. წრთ. სახ. 
წარ. მმართ. წრემ წარმოადგინა ყაზბეგის დრამა „ყაჩაღი არსენა“. რე-
ჟისორი – პ. ფრანგიშვილი (4; №14).
გაზ. „შრომაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − უახლოეს ხანებში გამოვა ჟურ-
ნალი „შვიდი მნათობი“, რომელშიც დ. კაკაბაძის ნახატები დაიბეჭდება 
(5; №13).

20 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „კავშირი“-ს დასმა (წარმოდგენა 
№13) მეექვსედ წარმოადგინა ი. გედევანიშვილის „სინათლე“. რეჟისო-
რი − შ. დადიანი (4; №14).

21 იანვარი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 19 საათზე „ტაისი“ წარმოადგინეს. ე. ა. 
ვრონსკის ბენეფისი, შულგინას, ვიშემირსკაიას, ვლადინას, მოლჩანო-
ვის, დემიანენკოს მონაწილეობით (1; №15).

January 16/Thursday

“African Woman” performed in the State Theatre (opera) with Aleshko, 
Vishemisky, Markov, Polyaev, Isecky (1; №9).

January 17/Friday

“Sinatle” by I. Gedevanishvili fairy-tale was performed in the State Theatre at 
19:00 hrs. by the “Union” company. Director Sh. Dadiani (4; №12).

January 18/Saturday

“Camorra” was performed in the State Theatre with the participation of Saba-
neeva, Morozova, Yansa, Zalipski, Polyaev, Vronsky, Isecki (1; №9).
Great Literary evening was arranged by the financial commission at a central 
committee of Transcaucasia Marxists in the “Mushtaiidi” Democratic Club for 
the strengthening of the resources of the Marxists Youth Organizations (4; 
№7).

January 19/Sunday

“Rigoletto” was played at the benefit evening of the conductor Stolermann 
in the State Theatre. Participants: Sabaneeva, Yansa, Zalipsky, Kanshyn, Nikol-
sky, Demyanenko (1; №9).
“”Brigand Arsena” a drama by Kazbegi was performed by the circle organizing 
Georgian Performances at a People’s House in the “Mushtaidi” Democratic 
Club, at 18:00 hrs. Director P. Frangishvili (4; №14).
“Shroma” paper announces that soon “Shvidi Mnatobi” magazine will be is-
sued where Davit Kakabadze paintings will be printed (5; №13).

January 20/Monday

”Sinatle” by Gedevanishvili was performed for the sixth time in the State The-
atre at 19:00 by the “Union” company (performance №13). Director Shalva 
Dadiani (4; №14).

January 21/Tuesday

“Thais” was performed in the State Theatre at 19:00 hrs. Benefit evening of 
E. A. Vronsky. Participants Shulgyna, Vishemirskaya, Vladina, Molchanov, De-
myanenko (1; №15).

ვანო სარაჯიშვილი  
ნადირის როლში ბიზეს ოპერიდან „მარგალიტის მაძიებელნი“  
(ფოტო დაცულია თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Vano Sarajishvili as beast 
in Georges Bizet’s opera Les pêcheurs de perles 
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)



51

22 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ფრა დიავოლო“ წარმოადგინეს. მონა-
წილეობდნენ: საბანეევა, იანსა, ზალიპსკი, პალიაევი, ნიკოლსკი, მოლ-
ჩანოვი, დემიანენკო, ეზროვი (1; №16. ) 

23 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 19:00 საათზე „კავშირი“-ს დასმა (წარმოდგენა 
№14) მეექვსედ წარმოადგინა ი. გედევანიშვილის „სინათლე“. რეჟისო-
რი − შ. დადიანი (4; №17).
გაზ. „კლდეში“ ლ. მაჭავარიანის ლექსი „დედაქალაქში“ დაიბეჭდა (14; 
№13).

24 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პირველად ქართულ ენაზე დაიდგა „დე-
მონი“. ს. ი. ევლახიშვილის დირექცია. რეჟისორი ალ. წუწუნავა. მსახი-
ობები: შულგინა, ხორინა, სარაჯიშვილი, ინაევი, ისეცკი, დემიანენკო, 
კურბატოვი. დირიჟორ სტოლერმანის ბენეფისი (1; №18).
გაზ. „ერთობაში“ გამოქვეყნდა №65-ის წერილი ქართულ თეატრზე, 
რომელშიც წარმოდგენაზე მისული მაყურებლის ქმედებაა გაკრიტიკე-
ბული (4; №18).

„სადღეისო

ქართულ წარმოდგენებზე

„როცა თეატრში მიდის ადამიანი ცდილობს მოიგონოს ის, რაც მას უნახავს 
წაუკითხავს ან ვინმესგან გაუგონია სასცენო დარგში. აი, ასე ხდება საზო-
გადოთ, მაგრამ არა გვგონია ამ აზრით მოდიოდეს ყოველი ჩვენგანი ქა-
რთულ წარმოდგენებზე. 

მაგ. , როცა მე ქართულ წარმოდგენაზე მივდივარ, რუსეთის ზოგიერთი გა-
ზეთების ის წერილები მაგონდება, რომელშიაც ომის დაწყების დღეებში 
ყბად აღებული იყო გერმანიაში „პრუსიული რეჟიმით“ დამყარებული წეს-
რიგი. 

მაშინ გერმანიის მოძულე გაზეთები წერდნენ: რა სახელმწიფოა ის, სადაც 
ბაღში ვაშლის მოწყვეტისთვის ერთი კანონით სჯიან, ქვაფენილიდამ ქუჩა-
ში გადახვევისთვის − მეორეთი, ქუჩაში ყვავილის მოწყვეტისთვის − მესამე-
თი, უალაგო ალაგას გაფურთხებისათვის − მეოთხეთი და სხვაო... 

მოქალაქე შებოჭილია, თავისუფლებით ვერ სარგებლობსო − ასეთი იყო ამ 
გაზეთების დასკვნა. 

ერთ ქართულ წარმოდგენაზე ვინატრე − რა კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი 
კანონები ჩვენშიც მოქმედებდეს მეთქი. 

მაშინ დაისჯებოდა ის თეატრალი, რომნელიც პალტოთი და ქუდით პარტე-
რში იჯდა, რომელიც პარტერიდან „გალიორკაზე“ თუ „იარუსზე“ მჯდომარეს 
ელაპარაკებოდა, რომელსაც (დედას) ჩვილი ბავშვი მოეყვანა და ბავშვი 
ტირილით მაყურებელთ თავს აბეზრებდა. 

დაისჯებოდნენ აგრეთვე ისინი, რომლებიც მთელი წარმოდგენის დროს 
ბატებივით სისინებენ, ჭლექიანებივით ახველებენ „სიჩუმე, ხალხნო“ − გაი-
ძახიან და უალაგო ალაგას და არა თავის დროზე ტაშის ცემით გულს აწყა-
ლებენ... 

მთელ საზოგადოებაზე ჩვენ არას ვიტყვით, ამ საზოგადოების ერთმა ნაწი-
ლმა კი ჩვენი თეატრი პირდაპირ „ბალაგანათ“ გადააქცია. 

მეტად ძნელი საქმეა ქართულ წარმოდგენისთვის ბოლომდე ცქერა, სცენა-
ზე ნათქვამის მოსმენა. 

ჩვენი მსახიობნიც თითქოს შეჩვევიან „ბალაგანურ“ გემოვნების დამაკმაყო-
ფილებელ თამაშს!... “ №65 ( 4; №18) 

January 22/Wednesday

“Fra Diavolo” was performed in the State Theatre (opera). Participants: Sa-
baneeva, Yansa, Za;ipski, Palyaev, Nikolsky, Molchanov, Demyanenko, Yezrov 
(1; №16).

January 23/Thursday

“Sinatle” by I. Gedevanishvili was performed for the sixth time (performance 
№14) in the State Theatre at 19:00 hrs. By the “Union” company. Director 
Shalva Dadiani (4; №17).
“Klde” paper published a poem by L. Machavariani “In the capital city. ” (18; 
№13). 

January 24/Friday

“Daemon” was performed in Georgian language for the first time in the State 
Theatre. Management S. I. Evlakhishvili. Director Al. Tsutsunava. Actors: 
Shulgina, Khorina, Sarajishvili, Inayev, Isecki, Demyanenko, Kurbatov, Benefit 
evening of conductor Stolermann (1; №18).
“Ertoba” paper published №65 letter on Georgian theatre, which criticizes 
the conduct of the audience (4; №18).

On Georgian performances

When one goes to the theatre he tries to remember all he has read or seen or 
heard about the scenic field. This is what happens usually but we do not think 
that we all go to the Georgian performance with these thought. 

When I go to the Georgian performance some articles from the Russian news-
papers come to my mind. They ridiculed the order established by “Prussian 
regime” in the days the war broke out. 

Germany hating papers then wrote that they had different laws for the pun-
ishment of someone who picked an apple, or turned from the pavement to the 
street, picked flower in the street or spat in an inappropriate place etc and 
etc... 

The citizen was restrained, unable to enjoy the freedom, they would say. As 
for me I thought it would have been so nice to have such order and laws over 
here. 

A theatre goer who sat at the performance in a coat and a hat would be 
punished, or the other one in the stalls striking conversation with someone 
at the circle tier, who had brought a child to the theatre and it annoyed the 
audience with crying. 

Or, those hissing like geese all throughout the performance, or had coughing 
fits and shouted “Be quiet folks” or broke into applause in an appropriate 
time... 

This does not include entire society but a part of it that has turned our theatre 
into a low farce. 

It is hard to watch the Georgian performance to the end or listen to whatever 
is said on the stage. 

It seems our actors have also got used to act in a way that satisfies the “low 
farce” tastes. !... “ №65 ( 4; №18)
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25 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში გაიმართა ბალეტის ბენეფისი. I − ბალეტის 
დიდი დივერტისმენტი II ოპერა „სოფლის პატიოსნება“. მონაწილეო-
ბენ ალეშკო, იანსა, მარკოვი, ინაევი. III ოპერა „ჯადოსნური ფლეიტა“  
(1; №19).

26 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში „კატა, თხა, თიკანი“, „შვიდი თიკანი“, „წითელ-
ქუდა“, „ქორწილი მოლოროსიაში“ წარმოადგინეს (1; №20).
დემოკრატიულ კლუბში „მუშტაიდი“ დილით, 11:30 საათზე, დახო-
ცილ გვარდიელთა დასახმარებლად სალიტერატურო დილა გაიმართა  
(4; №19).

27 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „კავშირი“-ს დასმა (წარმოდგენა №15) 
მერვედ წარმოადგინა ი. გედევანიშვილის ზღაპარი „სინათლე“. ბალეტი 
ვაკარეცის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი − შ. დადიანი (4; №20).

28 იანვარი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „კამორა“ და საბალეტო დივერტისმენტი წარ-
მოადგინეს (4; №21).

29 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ქართულ ენაზე მეორედ წარმოადგინეს 
„დემონი“. რეჟისორი − ალექსანდრე წუწუნავა. ახალი დეკორაციები − 
ზალცმანისა (4; №22).
კ. ზუბალაშვილის სახელობის ქალაქის სახალხო სახლში სახლთან 
არსებულმა ქართული წარმოდგენის მმართველმა წრემ „დღენი ჩვენი 
ცხოვრებისა“ წარმოადგინა. რეჟისორი − ივ. ბარველი (4; №22).

30 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ფიფქია“ წარმოადგინეს. გაიმართა 
ხოროს ბენეფისი საბანეევას, ალეშკოს, სპიტკოს, იანსას, ზალიპსკის, 
პოლიაევის მონაწილეობით (1; №23).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა დია ჩიანე-
ლის წიგნის „შემოდგომის ცრემლების“ დაბეჭდვის და მაღაზიებში გა-
ყიდვის თაობაზე (1; №23).
ერთობის უბნის მუშათა კლუბში 19 საათზე სამოტოციკლეტო-ტყვი-
ისმფრქვეველთა რაზმმა და სცენის მოყვარეებმა ამავე რაზმის სამკი-
თხველოს სასარგებლოდ წარმოადგინეს ერთაწმინდელის 3 მოქმედე-
ბიანი დრამა „სიკვდილით დასჯა“. ა. რეჟისორი − ზ. გრემი (4; №23).

January 25/Saturday
Benefit evening of Ballet in the State Theatre. I – Grand divertissement of 
ballet. II – Cavalleria Rusticana, Participants: Aleshko, Yansa, Markov, Inayev. 
III – Magic Flute (1; №19).

January 26/Sunday

“The cat, a goat and a sheep”, “7 baby goats”, “Red Riding Hood”, “Wedding 
in Moloros” were performed in the State Theatre (1; №20).
Liteary matinee will be held in “Mustaidi: Democratic Club, at 11:30 for the 
aid of the families of the deceased guardsmen (4; №19).

January 27/Monday

8th performance of the I. Gedevanishvili ballet “Sinatle” was staged in the 
State Theatre by the “Union” company at 19:00 hrs, led by Vakarecky. (Per-
formance №15). Director Shalva Dadiani (4; №20).

January 28/Tuesday

Camorra and ballet divetissement were performed in the State Theatre (4; 
№21).

January 29/Wednesday

“Daemon” was performed in Georgian for the second time on the stage of 
the State Theatre (opera). Director Al. Tsutsunava, with the new set design by 
Zalzmann (4; №22).
“The days of our lfe” was performed in K. Zubalashvili City People’s House 
by the circle organizing the Georgian performances, Director Iv. Barveli (4; 
№22).

January 30 /Thursday

“Snegurochka” was performed in the State Theatre (opera), Chorus benefit, 
With participation of Sabaneeva, Aleshko, Spitko, Yansa, Zalipski, Polyaev (1; 
№23).
“Saqartvelos Respublika” paper issued a notice on on publishing and sales of 
the book by Dia Chianeli “Autumn Tears” (1; №23).
S. Ertatsmindeli 3 act drama, “Capital punishment” was performed by the 
machine gunners squad and the amateurs in favour of the library of the men-
tioned squad. Director Z. Gremi (4; №23).

ს. სტოლერმანი  
დირიჟორი − ჩანახატი შესრულებულია შალვა ქიქოძის მიერ

S. Stolermann  
Conductor – The sketch is made by Shalva Kikodze 
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გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი 
„ტფილისი“, რომელიც ავტორმა 1919 წლის იანვრის დასაწყისში დაწე-
რა (3; №444). 
სახელმწიფო თეატრი. 19 საათზე „კავშირი“ -ს დასმა (წარმოდგენა №16) 
მერვედ წარმოადგინა ი. გედევანიშვილის ზღაპარი „სინათლე“. ბალეტი 
− ვაკარეცის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი − შ. დადიანი (4; №23). 

1 თებერვალი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ბოჰემა“ წარმოადგინეს. მონაწილეობ-
დნენ: შულგინა, ვესელოვზოროვა, ზალიპსკი, ვრონსკი, ინაევი, ნიკოლ-
სკი, დემიანენკო, ეზროვი (1; №24).
კ. ზუბალაშვილის სახელობის ქალაქის სახალხო სახლში სახლთან არ-
სებული ქართული წარმოდგენის მმართველმა წრემ „დღენი ჩვენი ცხო-
ვრებისა“ წარმოადგინა. რეჟისორი − ივ. ბარველი (4; №22).

2 თებერვალი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პირველი ქართული ოპერა „თქმულება 
შოთა რუსთაველზე“ წარმოადგინეს. მუსიკა დ. არაყიშვილისა. დირი-
ჟორი − სტოლერმანი. რეჟისორი − ალ. წუწუნავა. მონაწილეობენ: შუ-
ლგინა, აგასოვა, სპიტკო, სარაჯიშვილი, პოლიაევი (1; №25).1

1 ე. კლარი − ფოტოგრაფი, წარმოშობით გერმანელი, რუსეთში გადასახლებული,
1893-დან დასახლდა თბილისში. საკუთარი ფოტოატელიეს გარდა, ოპერის თეატრის 
გადამღებად მუშაობდა

The poem “Tbiliisi” by the poet I. Mchedlishvili, written in beginning of Janu-
ary 1919 was published in “Sakhalkho Saqme Paper. (3; №444) 

8th performance of the I. Gedevanishvili ballet “Sinatle” was staged in the 
State Theatre by the “Union” company at 19:00 hrs, led by Vakarecky. (perfor-
mance №16). Director Shalva Dadiani (4; №23).

February 1/Saturday 

“Boheme” was performed in the State Theatre (opera) with he participation 
of Shulgyna, Verelovzorova, Zalipsky, Vronsky, Inayev, Nikolsky, Demyanenko, 
Ezrov (1; №24).
“The days of our life” directed by Iv. Barveli was performed in K. Zubalashvili 
City People’s House by the Circle organizing Georgian performances (4; №22).

February 2/Sunday

The first Georgian opera “Legend of Shota Rustaveli” by D. Arakishvili was per-
formed in the State Theatre (opera). Conductor Stolermann, director Al. Tsut-
sunava. Participants: Shulgyna, Agasova, Spytko, Sarajishvili, Polyaev (1; №25).1

“Mermaid” was performed in Georgian, at the matinee in State Theatre (op-

1 E. Klar was born in Poltava. He moved to Tiflis in1893 and opened his own photo 
studio in the city centre on Golovin avenue. Later he became a photographer of 
Opera theatre. 

„თქმულება შოთა რუსთაველზე“  
ოპერა დ. არაყიშვილისა „[გადაღებული სახ. თეატ. კლარის1 მიერ 
ავტორ-შემსრულებელნი და დამდგმელნი] 
ლოტბარი ს. სტოლერმანი; მოკარნახე ნიკოლაევი; 
ივ. პ სარაჯიშვილი − შოთა რუსთაველი; ხორმეისტერი − კორშონი; 
ე. ი ბაუერზაკსი; ა. რ. წუწუნავა; მხატვარი ა. ა. ზალცმანი; 
ს. ი. ევლახიშვილი და სხვ.“ (6; №2)

“Legend of Shota Rustaveli” Arakishvili opera  
Author, State Theatre performers and directors. (“taken by Klar1) Choirmaster 
Stolerman; prompter Nikolayev; Iv. P. Sarajishvili – Rustaveli; Choirmaster 
– Koroshyn; W. I. Bauerzachs; A. R. Tsutsunava; artist – A A. Zalcmann; S. I.
Evlakhshvili and others. “ (6; №2)

„თქმულება შოთა რუსთაველზე“ 
ოპერა დ. არაყიშვილისა (6; №2)

“Legend of Shota Rustaveli” 
Arakishvili opera 
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სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ალი“ წარმოადგინეს, შვამბე-
რგის, იანსას, ნიკოლსკის, დემიანენკოს მონაწილეობით, საღამოს კი − 
„დემონი“ − ინაევის ბენეფისი − შულგინას, ხორინას, სარაჯიშვილის, 
ინაევის, ისეცკის, კურბატოვის, დემიანენკოს მონაწილეობით ქართულ 
ენაზე (1; №26).
დემოკრატიულ კლუბში „მუშტაიდი“ 18 საათზე 4 მოქმედებიანი დრამა 
„ქართველი დედა“ წარმოადგინეს (4; №26).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ ვ. ჩლაიძის ლექსი „ქართველის სიმღერა“ 
გამოქვეყნდა (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ექიმ შტოკმანის წერილი ქა-
რთულ ფილარმონიულ საზოგადოებაზე (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ფოტო ს. ილორელისა, რომე-
ლიც ავტორია პიესისა „აჭარა“ (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა შეფასება ოპერისა „დემო-
ნი“, რომელიც 22 იანვარს წარმოადგინეს (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ანონსი -კვირას, 23 თებე-
რვალს, ქართულ კლუბში თეატრისა და ცხოვრების სასარგებლოდ გა-
იმართება დიდი სალიტერატურო-სამხატვრო საღამო (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართულ უნივერ-
სიტეტში დაფუძნდა ქართული მუსიკის კათედრა. ლექტორად მიწვეუ-
ლია კომპოზიტორი კ. ფოცხვერაშვილი (6; №1).

3 თებერვალი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „კავშირი“-ს დასმა (წარმოდგენა 
№17) პირველად ქართულ ენაზე შექსპირის კომედია „დიდი ამბავი 
ტყუილუბრალოდ“ წარმოადგინა (4; №26).

4 თებერვალი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „მანონი“ -საბანეევას 
ბენეფისი − ზალიპსკის, ინაევის, ნიკოლსკის, ეზროვის მონაწილეობით 
(1; №24).
კ. ზუბალაშვილის სახელობის ქალაქის სახალხო სახლში სახალხო 
სახლთან არსებული ქართული წარმოდგენის მმართველმა წრემ ელ. 
ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით კ. ხახანაშვილის „ლაქია“ და ვ. გუნიას 
„დედისერთა“ წარმოადგინა. რეჟისორი − ივ. ბარველი (1; №27).

era), with the participation of Sxhwamberf, Yansa, Nikolsky and Demyanenko 
(1; №26).

“The Georgian Mother” 4 act drama, was performed in “Mushtaidi” Demo-
cratic Club, at 18:00 (4; №26).

“Theatre and Life” magazine published V. Chlaidze poem :The song of the 
Georgian” (6; №1).

“Theatre and Life” magazine published I. Grishashvili verse “To the low 
heeled” (6; №1).

“Theatre and Life” magazine published an article by Dr. Stockman on the Phil-
harmonic Society (6; №1).

“Theatre and Life” magazine published S. Iloreli photo January 22 (6; №1).

“Theatre and Life” made announcement that a Grand literary-artistic evening 
will be held in the Georgian Club in favour of Theatre and Life” magazine, on 
Sunday, February 23rd (6; №1).

“Theatre and Life” magazine announced the founding of the department of 
the Georgian Music in the Georgian university, composer K. Pockhverashvili is 
invited as the Teacher (6; №1).

February 3 /Monday

“Much ado about nothing” by Shakespeare will be performed in Georgian for 
the first, in the State Theatre at 19:00 by the “Union” company (performance 
№ 17) (4; №26).

February 4/Tuesday

“Operan “Manon” was performed in the State Theatre. Benefit evening of 
Sabaneeva. Participants: Zalipski, Inaev, Nikolsky, Ezrov (1; №24).
Circle organizing Georgian performances at a People’s House performed El. 
Cherkezishvili “Footman and V. Gunia “The only child” in K. Zubalashvili Peo-
ples House, directed by Iv. Barveli (1; №27).

მგოსანი იასამანი  
(მიხეილ კინწურაშვილი) (6; №1, 1919) 

Poet Lilac  
(Mikheil Kincurashvili)
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5 თებერვალი/ოთხშაბათი
არტისტულ თეატრში, ს. მაღალიანის მონაწილეობით, წარმოადგინეს 
„არშინ-მალ-ალან“. ვ. გოგოშვილის თარგმანი (4; №28).

6 თებერვალი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტრავიატა“ წარმოადგინეს. მონაწილე-
ობდნენ: საბანეევა, ზალიპსკი, ვრონსკი. სუფლიორ ნ. ი. ნიკოლაევის 
ბენეფისი (1; №28).

7 თებერვალი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრში 19 საათზე „კავშირი“ -ს დასმა (წარმოდგენა 
№18) წარმოადგინა ი. გედევანიშვილის პიესა − „მსხვერპლი“. რეჟისო-
რი − კ. ანდრონიკაშვილი (4; №29).

არტისტულ თეატრში „არშინ-მალ-ალან“ წარმოადგინეს. ვ. გოგოშვი-
ლის თარგმანი (4; №30).

8 თებერვალი/შაბათი
დ. არაყიშვილის სასცენო მოღვაწეობის 15 წლის აღსანიშნავად სახელ-
მწიფო თეატრში (ოპერა) პირველი ქართული ოპერა „თქმულება შოთა 
რუსთაველზე“ წარმოადგინეს (4; №31).
საჩაიე „ძმურ ნუგეშში“ საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა 
სარევოლუციო პარტიის სასარგებლოდ კულტურული საღამო გაი-
მართა, რომელზეც ლექსები წაიკითხეს იოსებ გრიშაშვილმა, პოეტმა 
მჭედლიშვილმა, ხოლო იმღერეს თამარ მაჩაბელმა, ბეჟანიშვილმა (3; 
№452).
ჟურ. „ახირებული“ გამოქვეყნდა შალვა ქიქოძის კარიკატურები (11, 
№1). 

9 თებერვალი/კვირა
კ. ზუბალაშვილის სახელობის ქალაქის სახალხო სახლში სახალხო სახ-
ლთან არსებულმა ქართული წარმოდგენის მმართველმა წრემ „იმედის 
დაღუპვა“ წარმოადგინა (4; №31).

10 თებერვალი/ორშაბათი 
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტოსკა“ წარმოადგინეს. მონაწილეობ-
დნენ: მარიამ ივანეს ასული ალეშკო, ზალიპსკი, ვრონსკი (1; №33).

12 თებერვალი/ოთხშაბათი 
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს. გაიმართა 
ა. მ. კანშინის გამოსათხოვარი ბენეფისი. მონაწილეობდნენ: შვანბე-
რგი, იანსა, მოროზოვი, კანშინი, პოლიაევი, ინაევი (1; №33).

13 თებერვალი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ბორის გოდუნოვი“ წარმოადგინეს. 
გაიმართა ა. ნიკოლსკის გამოსათხოვარი ბენეფისი. მონაწილეობდნენ: 
ალეშკო, იანსა, მოროზოვი, კანშინი, ზალიპსკი, ისეცკი (1; №35).

14 თებერვალი/პარასკევი
ჟურ. „ახირებული“ გამოქვეყნდა შალვა ქიქოძის კარიკატურები (11; 
№2).

15 თებერვალი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აიდა“ წარმოადგინეს. შვამბერგის ბე-
ნეფისი. მონაწილეობდნენ: სპიტკო, კანშინი, ვრონსკი, ისეცკი, დემია-
ნენკო (1; №35).

February 5/Wednesday
“Arshin Mal Alan” was performed in Artistic Theatre, with the participation of S. 
Maghaliani, in the translation of V. Gogoshvili (4; №28).

February 6 /Thursday

Traviata with the participation of Sabaneeva, Zalipsky, Vronsky, was performed 
in the State Theatre (opera) benefit evening of the prompter N. I. Nikolayev (1; 
№28).

February 7/Friday

“The Victim” by I. Gedevanishvili was performed in the State Theatre at 19:00 
hrs. By the “Union” company (performance № 18) Director K. Andronikashvili (4; 
№29).
Maghaliani “Arshin Mal Alan” was performed in the Artistic Theatre. Translation 
by V. Gogogshvili (4; №30).

February 8/Saturday

The first Georgian opera “Legend of Shota Rustaveli”, was performed in the State 
Theatre (opera) in honour of the 15 year anniversary of D. Arakishvili scenic ac-
tivity (4; №31).

“Tea Shop “Brotherly Comfort” hosted a cultural evening in favour of Georgia’s 
Social Federalist Party, where the poets Ioseb Grishashvili and Mchedlishvili re-
cited poems, Tamar Machabeli and Bezhanishvili performed sings (3; №452)., 

“”Akhirebuli” published Shalva Kikodze caricatures. (11, №1)

February 9/Sunday

“Crash of Hope” was performed by the Circle organizing Georgian performances 
in the K. Zubalashvili People’s House (4; №31).

February 10/Monday 

“Tosca” was performed in the State Theatre (opera) with the participation of 
Mariam I. Aleshko, Zalipski and Vronsky (1; №33).

February 12 /Wednesday 

“Pikovaya Dama” was performed in the State Theatre (opera), Kanshyn’s farewell 
benefit evening, with the participation of Schwanberg, Iansa, Morozov, Kanshyn, 
Polyaev, Inaev (1; №33).

February 13/Thursday 

“Boris Godunov” was performed in the State Theatre as a farewell evening of 
A. Nikolsky, with the participation of Aleshko, Yansa, Morozov, Kanshyn, Zalipski, 
Isecki (1; №35).

February 14/Friday

“Akhirebuli” magazine published Shalva Kikodze caricatures (11; №2).

February 15 /Saturday

“Aida” was performed in the State Theatre (opera) as a benefit evening of 
Schwamberg. Participants: Spytko, Kanshyn, Vronsky, Isecki, Demyanenko (1; 
№35).
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16 თებერვალი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „მანონი“ წარმოადგინეს − ე. ა. სპიტ-
კოს ბენეფისი − საბანეევას, ზალიპსკის, ნიკოლსკის მონაწილეობით (1; 
№38).

20 თებერვალი/ხუთშაბათი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწიფო 
თეატრში (ოპერა) პირველად წარმოდგენილი იქნება ხუთმოქმედებია-
ნი ორიგინალური ქართული ოპერა „აბესალომ და ეთერი“. მუსიკალუ-
რი ნაწილი მზადდება კომპოზიტორ ზაქარია ფალიაშვილის ხელმძღვა-
ნელობით. რეჟისორი ალ. წუწუნავა. მხატვარი ბ. ზალცმანი (1; №38).

21 თებერვალი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში პირველად დაიდგა ზაქარია ფალიაშვილის 5 
მოქმედებიანი ორიგინალური ოპერა „აბესალომ და ეთერი“ (3; №462).

 23 თებერვალი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ფიფქია“ წარმოადგინეს − ი. მ. 
მოლჩანოვის ბენეფისი − საღამოს კი − „სევილიელი დალაქი“ − დემია-
ნენკოს ბენეფისი (1; №43).

February 16/Tueday

“Manon” was performed in the State Theatre (opera). Benefit evening of E. 
A. Spytko, with the participation of Sabaneeva, Zalipski, Nikolsky (1; №38). 

February 20 /Thursday 

“Saqartvelos Respublika” paper announced that 5 act Georgian opera “Abesa-
lom and Eteri” will be performed for the first time in the State Theatre (opera) 
Composer Zacharia Paliashvili. Musical part is being prepared by the super-
vision of the author himself. Artistic scenic part by Al. Tsutsunava, who will 
be conducting the opera. Designer B. Zalzmann, The opera will be led by the 
author (1; №38). 

February 21 /Friday 

“Abesalom and Eteri”, 5 act opera by Zacharia Paliashvili was performed for 
the first time in the State Theatre (3; №462).

February 23/Sunday

“Sniegurochka” was performed in the State Theatre (opera) at the matiee. In 
the evening “Barber of Seville” was played. Benefit evening of Demyanenko 
(1; №43).

ოპერის „აბესალომ და ეთერი“ პრემიერის შემდეგ 
(დაცულია თბილისის სახელმწიფო 
კონსერვატორიის მუზეუმში) 

After the opening night 
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)

ოპერა „აბესალომ და ეთერი“  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Opera “Abesalom and Eteri” 
(National Parliamentary Library of Georgia)
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ქართულ კლუბში ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ სასარგებლოდ 
გაიმართა დიდი სამხატვრო-სამუსიკო-სალიტერატურო საღამო. საღა-
მოს დიასახლისი − ე. ს. ბენდუქიძისა. პოეზია: გრიშაშვილი ი. , ტაბიძე 
გ. , მუსიკა − ბახუტაშვილი-შულგინასი, კალანდაძე, აგასოვი, ივ. სარა-
ჯიშვილი, ივ. ინაშვილი და ვ. ლორთქიფანიძე. შეასრულებენ ქართველ 
კომპოზიტორთა − არაყიშვილის, ბალანჩივაძის, გოგნიაშვილის, ჯაბა-
დარის, ფოცხვერაშვილის და სხვ. ნაწარმოებთ. იუმორისტიკა − ქართ. 
დრამ. მსახიობთა მონაწილეობით. ქართული ბალეტი − ბალეტმაისტერ 
ალბერტისა და ელო ანდრონიკაშვილის მონაწილეობით. საზანდარი − 
სანდროს ლოტბარობით (1; №43).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა მარიჯანის ლექსი, სათაურით − „სა-
ხადიანი ლექსი“, რომელიც ავტორმა 1919 წლის 27 იანვარს დაწერა (3; 
№464).

Grand artistic – musical − literary soiree was held in the Georgian Club in 
favour of the “Theatre and Life” magazine. The hostess E. D. Bendukidze. 
Participants: Poetry: I. Grishashvili, I. Tabidze. Music: Bakhutashvili, Shulgy-
na, Kalandadze, Agasov, Iv. Sarajishvili, Iv. Inashvili and V. Lortkipanidze will 
perform the pieces of the Georgian composers – Arakishvili, Balanchivadze, 
Gogniashvili, Jabadari, Pockhverashvili and others. Humour – with the partici-
pation of the Georgian drama actors. Georgian ballet – with the participation 
of the choreographer Alberti and Elo Andronikashvili. Sazandari – choirmas-
ter Sandro (1; №43).

“Sakhalkho Saqme” published a poem by Marijani titled”Viral Verse”, written 
by the author on January 27, 1919 (3; №464). 

ოპერის „აბესალომ და ეთერი“  
ჩანახატი შესრულებულია მიხეილ ჭიაურელის მიერ (12; №21,1920)

“Abesalom and Eteri”  
Sketch made by Mikheil Chiaureli” 

ბ. ი. ზალიპსკი  
საოპერო დასის მსახიობი,  
„აბესალომ და ეთერის“ აღმასრულებელი (6; №2)

B. I. Zalipski 
“Actor of the opera company, performer in “Abesalom and Eteri” 

ო. ბახუტაშვილი-შულგინა 
საოპერო მსახიობი

O. Bakhutashvili-Shulgina  
Shulgyna – opera singer 
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25 თებერვალი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ზ. ფალიაშვილის 25 წლის იუბილეს აღ-
სანიშნავად, „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს. შულგინას, ზალიპ-
სკის, პოლიაევის, ლორთქიფანიძის მონაწილეობით (1; №44).

26 თებერვალი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „კოპელია“ და „ბახუსის გაღვიძება“ წარ- 
მოადგინეს. პრიმაბალერინა ბაუერზაკსის და ბალეტმაისტერ ვაკარე-
ცის ბენეფისი (1; №45).

27 თებერვალი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „მარგალიტის მაძიებელნი“ წარმოა-
დგინეს − ი. სარაჯიშვილის ბენეფისი − საბანეევას, ვრონსკის მონაწი-
ლეობით. აქვეა წერილი ივ. სარაჯიშვილის ბენეფისზე (1; №45).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ზ. ჩხიკვაძის სტატია „ქართუ-
ლი ოპერა“, რომელშიც ავტორი ძალზე დადებითად აფასებს ოპერის 
„აბესალომ და ეთერის“ პრემიერას, ზოგადად − ზაქარია ფალიაშვილის 
შემოქმედებას. ავტორი სტატიის ბოლოს აღფრთოვანებით აღნიშნავს 
ოპერისადმი სახელმწიფოსა და მთავრობის დიდ ყურადღებას და ხელ-
შეწყობას (3; №467).
„ქართველი საზოგადოება და ჩვენში მყოფნი უცხოელებიც კი კარგად იც-
ნობენ ვანო სარაჯიშვილის შემოქმედებით ნიჭს და ამისათვის მისი ნიჭის 
დასახასიათებლად სიტყვას არ გავაგრძელებთ, ვიტყვით მხოლოდ, რომ 
სიმღერები და საერთოდ მუსიკა დამახასიათებელი თვისება იყო წარსულში 
ჩვენი ერისა; წარსულში ჩვენი ერი არამც თუ სასიამო მოვლენას, მწუხარე-
ბასაც კი მუსიკა-სიმღერებში აქსოვდა − სიმღერით სტიროდა, სიმღერითვე 
იცინოდა; სწორედ ჩვენი ეროვნული სიმღერების ერთი საუკეთესო გადა-
მახალისებელია ვანო სარაჯიშვილი; ის ღრმად ჩასწვდა ჩვენ ეროვნულ 
სიმღერებს, გაამშვენიერა ის და ატკბობდა საზოგადოებას მთელი რიგი 
მუსიკალურ ჰარმონიით აღსავსე სიმღერებით... “ უცნობი ავტორი (1; №45) 

February 25/Tuesday

“Abesalom and Eteri” performed to commemorate 25 years of Z. Paliashvili 
career, with the participation of Shulgyna, Zalipski, Polyaev, Lortkipanidze (1; 
№44).

February 26 /Wednesday

“Copelia” and “Awakening of Vakh” were performed in the State Theatre (op-
era), benefit evening of the prime ballerina Bauersachs and choreographer 
Vakarecki (1; №45).

February 27 /Thursday

“Pearl Fishers” was performed in the State Theatre (opera), Benefit evening 
of I. Sarajishvili. With the participation of Sabaneeva, Vronsky. Here is the 
letter on Iv. Sarajishvili benefit evening (1; №45).

“Sakhalkho Saqme” published article by by Z. Chkhikvadze “Georgian Opera”, 
where the author praises “Abesalom and Eteri” opening night, and the works 
of Zacharia Paliashvili in general. In the end of the letter the author points 
out with enthusiasm, to the support and attention the government exerts on 
opera (3; №467).

”The Georgian Society and the foreigner living here are well familiar with the 
talent of Vano Sarajishvil, so there is no need to add anything, we shall only 
remind you that singing had always been characteristic, distinctive feature of 
our nation; In the past, our people expressed through singing not only positive 
emotions but the sadness as well – they mourned and rejoiced through songs. 
Vano Sarajishvili is one of the best revivers of our national songs, and having 
added gloss to the harmony brought much pleasure to the public... “ unknown 
author. (1; №45)

პრიმაბალერინა ბაუერზაკსი − მსახიობი 

                            ბაუერზაკს

მაღალქუსლიან ფეხსაცმელებს აღარ ატარებს,

როგორ უხდება ჩვენი ცეკვა, ცეკვა დავლური!

თვით სიარულიც ქართული აქვს აღმოსავლური. –

დადის და მუხლებს ხან ანელებს, ხან აღადარებს. 

სულ ფეხით დადის, და მით მიკლავს გულსა იარულს. 

მე ხომ ჩემს ლექსებს არ ვაკადრებ ფეხით სიარულს 

მაშ ის ამ ქცევას რომელ მგოსნის ლექსებს ადარებს?!

               ი. გრიშაშვილი (8;№1) 

Pima Ballerina Bauerzachs 

                         To Bauerzachs 

She stopped to wear the high heeled shoes,

Our dance suits her so much!

Even her pace is so Georgian, so oriental. –

Her knees slowing down or gaining speed 

She walks all the time and hurts me thus 

I cannot allow my muse to go by foot -

So which poems and the poets does she find likeness with? 

               I. Grishashvili (8;№1)

ალექსანდრე ზალცმანის 
ჩანახატები  
აბესალომ და ეთერი 

Sketches by Alexamder 
Zalzmann  
“Abesalom and Eteri”
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1 მარტი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ნერონი“ წარმოადგინეს. კორშონის ბენეფისი. 
„ჰოფმანის ზღაპრები“. ზალიპსკის ბენეფისი. მონაწილეობენ: საბანეე-
ვა, ნიკოლსკი (1; №47).

2 მარტი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ევგენი ონეგინი“, საღამოს კი 
„ლაკმე“ წარმოადგინეს. მონაწილეობდნენ: საბანეევა, ზალიპსკი, ნიკო-
ლსკი (1; №49).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ გამოქვეყნდა ილ. აბაშიძის წერილი 
ქართულ თეატრზე, კერძოდ, ზაქარია ფალიაშვილის ოპერაზე „აბესა-
ლომ და ეთერი“ (1; №49).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ ი. იმედაშვილის სტატია თეატრის შესა-
ხებ გამოქვეყნდა (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა სომეხთა სახ. მგოსნის, მწე-
რალ ჰოვანეს თუმანიანის ფოტო (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ფოტო გედეონ ვას. გედევანო-
ვისა და მასზე იოსებ არიმათიელის გამოსათხოვარი წერილი (6; №2).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დომენტი ართილაყვას (1895-
1918) ფოტო − ახალგაზრდა მხატვარი − წარწერით: „ბოლშევიკური 
მოძრაობის გამო ხარკოვში მომწყდეული, სადაც დაიღუპა“ (6; №2).

March 1/Saturday

“Nero” was performed in the State Theatre. Benefit evening of Korshon. 
“”Hoffman’s Fairy-tales” were shown at the benefit evening of Zalipski. Par-
ticipated: Sabaneeva, Nikolski (1; №47).

March 2/Sunday

“Yevgeny Onegyn” was performed at the matinee in the State Theatre (opera) 
and ”Lakme” in the evening. Participants: Sabaneeva, Zalipski, Nikolsky (1; 
№49).
Il. Abashidze article on Georgian Theatre was published in “Saqartvelos Res-
publica, namely Zacharia Paliashvili opera “Abesalom and Eteri” (1; №49). 
“Theatre and Life” magazine published the article by I. Imedashvili on Theatre 
(6; №2).
“Theatre and Life” magazine published a photo of Ovanes Tumanyan, Arme-
nian people’s poet (6; №2).
“Theatre and Life” magazine published a photo of Gedeon V. Gedevanov and 
a farewell letter dedicated to him by Ioseb Arimathielli (6; №2).

“Theatre and Life» magazine published a photo of Domenti Artilakva (1895-
1918) the young artist – with the inscription – he was trapped in Kharkov due 
to the Bolshevik unrest, where he died. “ (6; №2).

ე. გ. ბროჯი  
„პროფ. სიმღერების თბ. კონსერ. ახლო ხანში სახელმ. თეატრში გაიმართა მისი 35 წ. 
სამუსიკო მოღვაწ. დღესასწაული. დაიდგმება ოპ. რიგოლეტო. შეასრ. რიგოლეტოს“ 
(6; №2)

E. G. Broggi  
professor of voice in Tbilisi Conservatoire. Soon 35th anniversay of his work will be 
celebrated in the State Theatre. Rigoletto will be performed with his participation 

ალ. მაისურაძე  
ლოტბარი (6; №2)

Al. MAisuradze
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მთავრობამ ათასი თუმანით დაასაჩუქრა დამსახურებული კომპოზი-
ტორი დ. არაყიშვილი და ზ. ფალიაშვილი. გარდა ამისა, ორივეს ებოძა 
ჯილდო ხელოვანთა − ქნარზე გამოსახული საქართველოს გერბი (6; 
№2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − „ინგლისელთა 
დრამატული დასი შესდგა და წარმოდგენებს მართავს არტისტული სა-
ზოგადოების თეატრში“ (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − ახალგაზრდა მგო-
სანი დ. ჭანჭათელი წერს პიესას „ჩოლოქი“, რომელშიც დასურათდება 
1918 წ. 8 აპრილის მოვლენები (6; №2).
რეჟისორის თანაშემწე შაქრო ბერიაშვილი ახალციხესთან ბრძოლის 
გამო დააჯილდოეს (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -რეჟისორი გ. ჯაბა-
დარი და სამხ. საბჭოს თავმჯდომარე, შ. ამირეჯიბი, წარუდგნენ მთა-
ვრობის თავმჯდომარე ნ. ჟორდანიას და დახმარება სთხოვეს ქართუ-
ლი თეატრისთვის (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა წერილი ჟურნალ „თეატრი 
და ცხოვრების“ სასარგებლოდ გამართული საღამოს შესახებ (6; №2).
„ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრეფიაო, ჩვენზეა ნათქვამი. 
ჩვენი სამშობლოს თავისუფლება, საქართველოს მუშა-მშრომელი ხალხის 
თვითმოქმედება, წოდებრიობის მოსპობა, მიწა-მამულის გლეხებზე გა-
ნაწილება, მწერლობის მტერთა ბრჭყალებიდან განთავისუფლება და 
სამშობლო ხელოვნების ეროვნულ ნიადაგზე შედგომა აი ვარდი ჩვენის 
გულისა... ყველა ამისათვის რომ გარეშე მტერნი და შინაური უცხო ტომის 
მტერ-მოყვარენი გამძაფრებით გვებრძვიან, − ეს არ გვიკვირს, − გასაოცა-
რი და სამწუხარო ისაა, რომ თვით ჩვენში − ქართველებში ჯერ კიდევ ბევ-
რია ისეთი, რომელიც ამ ვარდს ირგვლივ ეკლებს კი არ აცლის, არამედ 
თვითონ მოსავს ეკლებით... ვერ იქმნა და ისტორიის გაკვეთილები ჯერაც 
ვერ შევისწავლეთ რომ შეცდომები არ გავიმეოროთ: წინად თუ კუთხურ-წო-
დებრივი სიბეცე გვღუპავდა, დღეს პარტიულ-ჯგუფური ლიბრი თვალიდან 
ვერ მოგვიშორებია. ის როდი კმარა, ქართველი ვარო, ვიძახოთ, ან ამა თუ 
იმ პარტიის წევრიო, და პარტიული შეურიგებლობით ქვეყნის სასარგებლო 
მუშაკებს გზა ავუქციოთ, არამედ ისა, რომ საუკეთესო მართვა გამგეობით 
შინაურსა და შორით მაყურებელსაც თავი შევაყვაროთ. პარტიული ჟინია-
ნობით კი ბევრ ჩვენს საზოგადო საქვეყნო დაწესებულებაში ან საკუთა-
რი უვიცი კაცი გვიზის, ან უცხო ტომელი − ეკალი ჩვენი ვარდისა... “იოსებ            
ი მედაშვილი (6; №2) 

„ქართული კლუბის პატარა სცენა შეაკეთეს. აქ ქართული დრამატული სა-
ზოგადოების სტუდია ოთხშაბათ-შაბათობით მართავს ქართულ წარმოდგე-
ნებს. შესრულების მხრივ ახალგაზრდა მსახიობთ დიდი ნაბიჯი გადადგეს 
წინ. ყველა უნაკლოდ ასრულებდა თავის როლს, კერძოდ აღსანიშნავი 
არიან: ანჯაფარიძე, ქიქოძე, გელოვანი, სანაძე და სხვ. , რომელიც ჩვენს 
ნამდვილ მსახიობებით ღარიბ სცენაზე ძლიერ ძალას წარმოადგენენ. ჩვე-
ნი საზოგადოება კი გულცივათ ეკიდება ამ დიად საქმის დაწყებას. მაშინ 
როდესაც რუსული ოპერები გაჭედილია ჩვენი საზოგადოებით, ჩვენთვის 
უცხო ხელოვნების წარმომადგენელს ვასაჩუქრებთ პირველ ჩვენი ხელო-
ვნების ჯილდოთი: ქნარითა და ღერბით, ჩვენი კლუბის სცენის აუდიტორია, 
სადაც იზრდებიან ნამდვილი სცენის მუშაკნი, თითქმის ცალიერია. დიდი 
საყვედური ჩვენს საზოგადოებას, სალამი ახალგაზრდა მუშაკთ და მათ ხე-
ლმძღვანელთ... “ სვ. წერეთელი (6; №2) 

3 მარტი/ორშაბათი
გაზ. „კლდეში“ ლადო მაჭავარიანის ლექსი „დატეხილი უდაბნო“ გამოქ-
ვეყნდა (14; №37).

The government has awarded thousand roubles to the distinguished compos-
ers D. Arakishvili and Z. Paliashvili. Besides both were given memorable award 
of the artists– the state emblem of Georgia on lyre (6; №2). 

“Theatre and Life” magazine announced that the „Company of English actors 
has been formed and performs in the Theatre of Theatrical Society. “ (6; №2).

“Theatre and Life” magazine announced that the young poet D. Chanchateli 
is writing a play “Choloqi” in which the events of Aprill 8 will which will be 
addressed (6; №2).

Assistant director Shaqro Beriashvili was awarded for the participation in the 
battle near Akhalcikhe (6; №2).

“Theatre and Life” magazine published a note that director G. Jabadari and 
chairman of the artistic council S. Amirejibi met head of the government N. 
Zhordania and asked for the assistance of the Georgian theatre (6; №2).

“Theatre and Life” magazine printed a letter about the evening held for the 
assistance of the “Theatre and Life” magazine (6; №2).

“No Rose without thorns” is all about us. 

Freedom of our country, individual activities of workers, abolition of class sys-

tem, distribution of land between the peasants, deliverance of the writers from 

the enemy claws and putting art on national path is the rose of our soul... 

These are the things for which the enemies or friends confront us. - however 

this is not what surprises us, - to our regret, here in Georgia there still are 

people who instead of removing the thorns add more... we somehow fail to 

learn lessons of history in order not to repeat the mistakes: if in the past class 

belonging and localism were our worst enemies now party and group belong-

ing veil blinds our eyes. It is not enough to be just Georgian or belonging to 

a certain party and bypass a helpful individual with party irreconcilability. 

What matters is to become acceptable and lovable to kin or outsider. Mean-

while our state institutions are flooded with undereducated kinsmen full of 

party obstinacy, - the thorns of our roses... Ioseb Imedashvili. (6; №2)

“The small stage of the Georgian Club has been repaired. Here Georgian 

Dramatic Society conducts Georgian performances on Wednesdays and Sat-

urdays. The young actors made a big success. They all performed well, es-

pecially Anjaparidze, kikodze, Gelovani, Sanadze and others who represent 

true force on our theatre poor in good actors. Our society is indifferent to this 

pressing issue. Meanwhile the public frequents Russian operas, we award the 

major national prizes, the state symbol and the lyre, to the representatives of 

the alien art , while the hall of our club, where the true workers of the stage 

are brought up, is almost empty. Shame on our society. Cheers to the young 
workers and their tutors... S. Tsereteli (6; №2)

March 3/Monday

“Klde” paper published Lado Machavariani poem “Unleashed Desert” (5; 
№37).
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4 მარტი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საბანეევას, სარაჯიშვილის, ვრონსკის 
მონაწილეობით „ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №50).

5 მარტი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ქართულ ენაზე „დემონი“ წარმოადგი-
ნეს. მონაწილეობდნენ: შულგინა, ხორინა, სარაჯიშვილი, ინაშვილი, 
ისეცკი, დემიანენკო (1; №51).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ი. მჭედლიშვილის ლექსი „მე-
ცხრამეტე გაზაფხული − სიმღერა“, რომელიც ავტორმა 26 თებერვალს 
დაწერა (3; №474).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „თეატრი და ცხოვრება“, 
რომელშიც საუბარი იყო მსახიობ ვასო აბაშიძის საიუბილეო საღა-
მო-ბენეფისის გამართვის შესახებ (3; №474).

6 მარტი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ჰუგენოტები“ წარმოადგინეს. მონაწი-
ლეობდნენ: საბანეევა, ალეშკო, კანშინი, ისეცკი, ვრონსკი (1; №51).

7 მარტი/პარასკევი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 7, 8, 9 მა-
რტს გაიმართება „უმუშევართა დღეები“. ზალიპსკის და საბანეევას მო-
ნაწილეობით „კამორა“ წარმოადგინეს (1; №53).

8 მარტი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) შულგინას, აღასოვას, კალანდაძის, 
სპიტკოს, სარაჯიშვილის, ინაშვილისა და პოლიაევის მონაწილეობით, 
„თქმულება შოთა რუსთაველზე“ წარმოადგინეს (1; №53).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 7, 8, 9 მა-
რტს არტისტული საზოგადოების დარბაზში გაიმართება „უმუშევართა 
დღეები“. არაჩვეულებრივი კონცერტი-კაბარე. პირველად იდგმება ქა-
რთულ სცენაზე „სამი იტალიელი ქალი“. საღამოს დიასახლისი ა. ქა-
ვთარაძე (1; №54).

9 მარტი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „რიგოლეტო“ წარმოადგინეს, 
რომელშიც მონაწილეობდნენ: აღასოვა, ხორინა, მოლჩანოვი, ინაევი, 
ისეცკი, საღამოს კი ჩაიკოვსკის ოპერა − „ქოშები“, რომელშიც მონა-
წილეობდნენ: შვამბერგი, სპიტკო, კანშინი, ვრონსკი, ისეცკი ( 1; №55) 

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ვ. კულულაშილის ლექსი „ვარსკვლა-
ვი“ (3; №476).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა კ. ჭიჭინაძის ლექსი „ახალგაზრდა 
დიასახლისი“ (3; №476).

10 მარტი/ორშაბათი
გაზ. „კლდეში“ ლ. გუგუშვილის ლექსი „გიშრის ღამეები“ გამოქვეყნდა 
(14; №37).

11 მარტი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) შულგინას, გრასელის, მოროზოვას, სა-
რაჯიშვილის, ინაევის მონაწილეობით, მესამედ წარმოადგინეს „აბესა-
ლომ და ეთერი“ (1; №55).

12 მარტი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საბანეევას, სპიტკოს, მოროზოვის, 
ვრონსკის, ისეცკის, დემიანენკოს მონაწილეობით, „გეიშა“ წარმოადგი-
ნეს (1; №55).

March 4/Tuesday

“Traviata” was performed in the State Theatre (opera) with the participation 
of Sabaneeva, Sarajishvili, Vronsky (1; №50).

March 5/Wednesday

“Daemon” was performed in the State Theatre (opera) in Georgian. Partici-
pants: Shulgyna, Khorina, Sarajishvili, Inashvili, Isecky, Demyanenko (1; №51).
“Sakhalkho Saqme” paper published I. Mchedlishvili poem “The nineteenth 
spring – The song”, written by the author on February 26 (3; №474). 
“Article “Theatre and Life” was published in the paper “”Sakhalkho Saqme, 
which addressed the issues on holding benefit evening in honour of the fa-
mous singer Vaso Abashidze (3; №474). 

March 6/Thursday

“Huguenots” was performed in the State Theatre (opera). Participants: Saba-
neeva, Kanshyn, Isecki, Vronsky (1; №51).

March 7 /Friaday 

“”Saqartvelos Respublika” announces that on March 7, 8, 9 “The days of Un-
employed” will be held. “Camorra: was performed with the participation of 
Zalipski, Sabaneeva (1; №53). 

March 8/Saturday

“Legend Of Shota Rustaveli” was performed in the State Theatre (opera) with 
participation of Shulgyna, Agasova, Kalandadze, Spytko, Satajishvili, Inashvili 
amd Polyaev (1; №53).
“Saqartvelos Respublica” paper announces that “The days of the Unem-
ployed” will be held in the hall of the Artistic Society, on March 7, 6, 9. The 
magnificent concert cabaret. “Three Italian Women” will be performed on 
the Georgian stage for the first time. Evening host A. Kavtaradze (1; №54).

March 9 /Sunday

“Rigoletto” was performed in the morning at the State Opera (opera). Partic-
ipants: Agasova, Khorina, Molchanov, Inaev, Isecky. In the evening “Cherivi-
chki” was shown. Participants: Schwamberg, Spytko, Kanshyn, Vronsky, Isecki 
(1; №55).
“Sakhalkho Saqme” paper published V. Kululashvili poem”The Star” (3; 
№476).
“Sakhalkho Saqme” paper published K. Chichinadze poem “The young House-
wife” (3; №476).

March 10/Monday

“Klde” paper published L. Gugushvili poem “Agate Nights” (5; №37).

March 11 /Tuesday

The third performance of “Abesalom and Eteri” was held in the State Theatre 
with the participations of Shulgyna, Graseli, Morozova, Sarajishvili, Inaev (1; 
№55).

March 12 /Wednesday

“Geysha” was performed in the State Theatre (opera) with the participation 
of Sabaneeva, Spytko, Morozov, Vronsky, Isecki, Demyanenko (1; №55).
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სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) შვამბერგის, იანსას, კანშინის, პოლიაე-
ვის მონაწილეობით, „ოტელო“ წარმოადგინეს (1; №55).

13 მარტი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საბანეევას, სარაჯიშვილის, ინაევის, 
ისეცკის მონაწილეობით, „მანონი“ წარმოადგინეს (1; №55).

15 მარტი/შაბათი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ რაუდ გოგოხიას ლექსი „მა-
რტის 12“ (3; №480).

16 მარტი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით წარმოადგინეს „პიკის ქალი“, 
საღამოს კი − „ფაუსტი“. მონაწილეობდნენ: საბანეევა, სარაჯიშვილი, 
ნიკოლსკი, ვრონსკი (1; №56).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა მარიჯანის ლექსი „ფოსტის ყუთ-
თან“, რომელიც ავტორმა 1918 წლის 26 ოქტომბერს დაწერა (3; №481).

17 მარტი/ორშაბათი

ქართულ კლუბში გაიმართა სალიტერატურო გამართლება-დისპუტი, 
თემაზე − „საქართველო და სომხეთი“ (3; №481).

გარდაიცვალა მგოსანი ნინო ორბელიანი (6;№3). 

18 მარტი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს. 
მონაწილეობდნენ: შულგინა, გრანელი, სარაჯიშვილი და ინაშვილი (1; 
№61).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ნინო ორბელიანის „ლექსი გრიშა-
შვილს“, რომელიც ავტორმა ახალგაზრდა მგოსან იოსებ გრიშაშვილს 
მიუძღვნა (3; №483).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ი. მჭედლიშვილის ლექსი „Talia 
Sabaneeva“, რომელიც ავტორმა 14 მარტს დაწერა (3; №484).

20 მარტი/ხუთშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა დარია ახვლედიანის ნინო ორბელი-
ანის გარდაცვალებისადმი მიძღვნილი ლექსი „ნინო ორბელიანს“ (3; 
№484).

“Othello” was performed in the State Theatre (opera) with the participation 
of Schwamberg, Iansa, Kanshyn, Polyaev (1; №55). 

March 13/Thursday

“Manon” was performed in the State Theatre (opera) with the participation 
of Sabaneeva, Sarajishvili, Inaev, Isecki (1; №55).

March 15/Saturday

“Sakhalkho Saqme” paper published the poem by the poet Raud Gogokhia 
“March 12” (3; №480). 

March 16/ Sunday

“Pykovaya Dama” was performed in the State Theatre (opera) at the matinee 
and “Faust” in the evening, with the participation of Sabaneeva, Sarajishvili, 
Nikolsky and Vronsky (1; №56).
“Sakhalkho Saqme” paper Published Marijani poem “At the mail-box”, writ-
ten by the author on October 26, 1018 (3; №481). 

March 17/Monday

Literary dispute “Georgia – Armenia” was conducted in the Georgian Club (3; 
№481).

March 18/Tuesday

“Abesalom and Etery” opera was performed in the State Theatre (opera). Par-
ticipants: Shulgyna Graneli, Sarajishvili and Inashvili (1; №61). 

“Sakhalkho Saqme” paper published Nino Orbeliani poem “Poem to Grish-
ashvili” which the author dedicated to the poet Ioseb Grishashvili. (3; №483,) 

“Sakhalkho Saqme” paper published I. Mchedlishvili verse „Talia Sabaneeva” 
, written on March 14 (3; №484).

March 20/thursday

“Sakhalkho Saqme” published Daria Akhvlediani poem on the death of Nino 
Orbeliani (3; №484).

ნინო ორბელიანი  
პოეტი, მსახიობი

Nino Orbeliani  
Poet, actress
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21 მარტი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „წითელი მზე“ წარმოადგინეს. მონაწი-
ლეობდნენ: სპიტკო, მოროზოვა, ვრონსკი, ტაბენეცკი, მოლჩანოვი და 
დემიანენკო (1; №61).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მცირე წერილი სა-
ქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჰიმნის შესახებ (1; №61).

22 მარტი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ოტელო“ წარმოადგინეს. მონაწილეობ-
დნენ: შვამბერგი, იანსა, კანშინი, პოლიაევი (1; №61).
კონსერვატორიის დარბაზში ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ გა-
მართა მეოთხე კამერული კონცერტი ი. სარაჯიშვილის, ი. ფიშბერგის 
და ქართ. სამ. საზ. სიმებიანი კვარტეტის მონაწილეობით (1; №64).

23 მარტი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში დილით − „ფიფქია“. საღამოს კი „მინიონი“ წა-
რმოადგინეს საბანეევას, სპიტკოს, სარაჯიშვილისა და ნიკოლსკის მო-
ნაწილეობით (1; №61).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ქართული სამ. საზ. 
მიმართვა ქალაქის მმართველობისადმი − ზაფხულის განმავლობაში 
სიმებიანი ორკესტრი გამართავს კონცერტ-საღამოებს ხალხის ყოფის 
შესამსუბუქებლად. მას მთავრობა დახმარებას შეჰპირდა (1; №66).

24 მარტი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში მგოსან იოსებ გრიშაშვილის საღამო გაიმართა 
(3; №480).

25 მარტი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „გეიშა“ წარმოადგინეს. მონაწილეობ-
დნენ: საბანეევა, სპიტკო, ვრონსკი, ტაბენცკი, მოლჩანოვი და პოლია-
ევი (1; №66).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ქართულ 
სამუსიკო სასწავლებელში ახალდაარსებულ ქალთა წრეზე (1; №67).

26 მარტი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტრუბადური“ წარმოადგინეს. მონაწი-
ლეობდნენ: ალეშკო, სპიტკო, მარკოვი, პოლიაევი (1; №66).

March 21/Friday

”The red Sun” was performed in the State Theatre (opera). Participants: Spyt-
ko, Morozova, Vronsky, Tabenecky, Molchanova and Demyanenko (1; №61).
A brief article on the anthem of the Georgian Democratic Republic was pub-
lished in “Saqartvelos respublika” (1; №61).

March 22 /Saturday

“Othello” with participation of Schwamberg, Iansa, Kanshyn and Polyaev was 
performed in the State Theatre (opera) (1; №61).
The fourth chamber concert was conducted with the participation of I. Sara-
jishvili, I. Fishbergh and the Georgian string quartet by the Georgian Musical 
Society in the hall of the Conservatoire (1; №64).

March 23/Sunday

“Sniegurochka” was performed in the morning in the State Theatre. In the 
evening “Mignon” was shown with the participation of Sabaneeva, Spytko, 
Sarajishvili and Nikolsjy (1; №61).
An appeal of the Georgian Music Society to the city government was pub-
lished in “Saqartvelos Respublika” announcing that the string orchestra will 
conduct evening concerts during the summer, to improve the condition of the 
people. The government promised to help (1; №66).

March 24/Monday

The evening of the poet Ioseb Grishashvili was held in the State Theatre (3; 
№480).

March 25 /Tuesday 

The opera “Geisha” was performed in the State Theatre (opera). Participants: 
Sabaneeva, Spytko, Vronsky, Tabenecky, Molchanov and Polyaev (1; №66).
The paper “Saqartvelos Respublika” published an article on the newly estab-
lished women’s circle in the Georgian music school (1; №67).

March 26 /Wednesday

“Troubadour” was performed in the State Theatre (opera). Participants: 
Aleshko, Spytko, Markov, Polyaev (1; №66).

ელენე ახვლედიანის ჩანახატები  
იოსებ გრიშაშვილი, ალექსანდრე წუწუნავა, იუზა ზარდალიშვილი (6; №25,1920)

Sketches by Elene Akhvlediani  
Ioseb Grishashvili, Alexander Tsutsunava, Yuza Zardalishvili. 
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გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი − ქართ. სა-
მუსიკო საზოგადოება თელავის მოსახლეობის სურვილის საფუძველ-
ზე 24 მარტს აარსებს სამუსიკო სკოლას თელავში. ხელმძღვანელად 
ჩხიკვაძე დაინიშნა (1; №68).

27 მარტი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს. 
მონაწილეობდნენ: შულგინა, გრანელი, სარაჯიშვილი და ინაევი (1; 
№66).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სიმონ წეველის ლექსი „სიმღერა 
პირველ ამბორზე“ (3; №490).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ „დამსწრეს“ ფსევდონიმით გამოქვეყნდა სტა-
ტია „თეატრი და ცხოვრება“, რომელშიც საუბარია 24 მარტს თბილისში 
გამართულ იოსებ გრიშაშვილის საღამოზე (3; №490).

28 მარტი/პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ზ. ჩხიკვაძის სტატია „ლუდვიგ ბე-
თჰოვენი“, რომელშიც ავტორი ცნობილი კომპოზიტორის მუსიკალურ 
შედევრებს განიხილავს და საქართველოში მათ შესრულებაზე სა-
უბრობს (3; №491).

29 მარტი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „წითელი მზე“ წარმოადგინეს. მონაწი-
ლეობდნენ: სპიტკო,მოროზოვი, ვრონსკი, ტაბენცკი, მოლჩანოვისა და 
დემიანენკო (1; №66).

30 მარტი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით − „ქოშები“, საღამოს კი საბანე-
ევას მონაწილეობით „ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №71).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ი. ვადაჭკორიას ლექსი „ვით ვიმ-
ღეროთ“, რომელიც ავტორმა ახალციხეში დაწერა (3; №493).
ქუთაისში დაიბეჭდა ჟურნალი „თეატრი და მუსიკა“, რომელიც მხატვ-
რულად გაუფორმებიათ: ლადო გუდიაშვილს, ალ. ზალცმანს, გიორგი 
ლუჩიაშვილს, გრიგოლ მესხს, მერი მიქელაძეს, მიხეილ ჭიაურელსა და 
Chalico-ს (8;№1). 
ჟურ. „თეატრი და მუსიკა“ აკაკი ფაღავას წერილი „შენიშვნები სცენის 
შესახებ“ დაიბეჭდა (8;№1). 
„თუ ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ისეთი ქარიშხალი არ ამოვარდა, რო-
მელიც მირეგვმორეგვავს ყველაფერს − ქართული სასცენო ხელოვნებაც 
ერთხელ სწორსა და ახალ გზაზე გამოსული უეჭველად მიაღწევს თავის 
მიზანს. მიზანი კი ის იქნება, რომ ქართულმა ხელოვნებამ საერთოდ და 
კერძოთ სასცენომ დაიმკვიდროს ეროვნული ინდივიდუალობის სახე და 
საქვეყნოთ გამოაჩინოს იგი, რაც საკაცობრიო ხელოვნების სალაროში თა-
ვისი წვლილი შეიტანოს. ეჭვს გარეშეა, რომ ქართული სცენა გამოაჩენს თა-
ვის „მე“-ს და ამ იმედით ვუსურვოთ მას წინსვლა და მის მუშაკთ სასურველი 
იდეალის მიღწევა. “ აკაკი ფაღავა (8;№1). 

ჟურ. „თეატრი და მუსიკა“ (8;№1) 
1919 წელს მარტში ქუთაისში გამოვიდა ჟურნალი „თეატრი და მუსი-
კა“. ჟურნალი მხატვრულად გაუფორმებიათ ლადო გუდიაშვილს, ალ. 
ზალცმანს, გიორგი ლუჩიაშვილს, გრიგოლ მესხს, მერი მიქელაძეს, 
შალვა ქიქოძეს და მიხეილ ჭიაურელს. ჟურნალში დაიბეჭდა მ. ქორე-
ლის წერილი „ჩვენი სცენის დღევანდელი საჭიროება“ და დასის წევრთა 
ფოტოები (8; №1).

“Saqartvelos Respublika” paper announced that upon the request of Telavi 
population the Georgian Music Society founds music school on March 24 in 
Telavi. Chkhikvadze is appointed the headmaster of the school (1; №68).

March 27/Thursday

“Abesalom and Eteri” was performed in the State Theatre (opera). Partici-
pants: Shulgyna, Graneli, Sarajishvili and Inaev (1; №66).

“Sakhalkho Saqme” paper published Simon Tseveli poem “Song on the first 
kiss” (3; №490).

“sakhalkho saqme” paper publeshed an article “Theatre and Life” by the 
author with the pen name “Damstre”, which addresses Ioseb Groshashvili 
evening held on March 24 in Tbilisi (3; №490).

March 28/Friday

“Sakhalkho Saqme” published Z. Chkhikvadze article “Ludwig Beethoven” 
where the author reviews the musical masterpieces of the famous composer 
and performance of these pieces in Georgia (3; №491).

March 29/Saturday

“The red Sun” was performed in the State Theatre (opera). Participants: Spyt-
ko, Morozov, Vronsky, Tabeneckt, Molchanov and Demyanenko (1; №66).

March 30 /Sunday

“Cherivichki” was performed in the State Theatre (opera) at the matinee, and 
„Traviata” in the evening, with the participation of Sabaneeva (1; №71). 

“Shall we sing”, a poem by I. Vadachkoria, written by the author in Akhalcikhe 
was published in the paper “Sakhalkho Saqme” (3; №493). 

“Theatre and Music” magazine was issued in Kutaisi artistic design of which 
was done by Lado Gudiashvli, Al. Zalzmann, Giorgi Luchianashvili, Grygol 
Meskhi, Marry Mikeladze, Mikheil Chiaureli and Chalico. (8;№1).

“Theatre and Music” magazine published Akaki Paghava article “Notes on the 
stage”. (8;№1)

“If a violent hurricane does not strike our political life and destroy everything 
in sight – the Georgian scenic art, following the new, correct path will no 
doubt reach its goal. The goal should be the establishment of national and 
individual art features, and attain fame, contributing thus to the art of the 
mankind. It’s doubtless that the Georgian theatre will find its place and with 
such a hope I would like to wish it progress and attainment of noble ideals to 
its representatives. “ Akaki Paghava. (8;№1)

“Theatre and Music” magazine “ (8;№1)

“Theatre and Music” magazine was issued in Kutaisi on March 1919, artis-
tic design of which was done by Lado Gudiashvli, Al. Zalzmann, Giorgi Luch-
ianashvili, Grygol Mexkhi, Marry Mikeladze, Mikheil Chiaureli The magazine 
published M. Koreli article “Current needs of our theatre” and the photos of 
the present company (8; №1).
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1 აპრილი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში ოპერის დასმა თბილისის ვაჟთა მერვე გიმნა-
ზიის ღარიბ მოსწავლეთა დასახმარებლად საქველმოქმედო წარმო-
დგენა გამართა. საბანეევას მონაწილეობით წარმოადგენენ „რომეო და 
ჯულიეტას“, ალეშკოს მონაწილეობით კი − „სოფლის პატიოსნებას“. 
საქველმოქმედო წარმოდგენები 2, 3 და 4 აპრილსაც გაგრძელდება და 
წარმოადგენენ სპექტაკლებს „სამსონ და დალილა“, „ბოკაჩო“ და „აბე-
სალომ და ეთერი“ (3; №494).

April 1/Tuesday

Opera company conducted a concert in favour of the underprivileged stu-
dents of the 8th gymnasium in the State Theatre. “Romeo and Juliet will be 
performed with the participation of Sabaneeva. Aleshko will participate in 
Cavalleria Rusticana”. Charity performances will continue on 2, 3, and 4th of 
April and “Samson and Delilah”, “Boccaccio” and “Abesalom and Eteri” will 
be shown (3; №494).

მიხეილ ქორელი  
ქუთაისის ქალაქის თეატრის რეჟისორი – ჩანახატი შესრულებულია  
მიხეილ ჭიაურელის მიერ (8; №1) 

Mikheil Qoreli  
Director of Kutaisi Theatre – the sketch is made by Mikheil Chiaureli

ქუთაისის დრამატული საზოგადოება  
გამგეობა და დასი (1918-1919 წწ.) (8; №1)

Kutaisi Drama Society  
administration and the company (1918-1919)

ქუთაისის დრამატული დასი (8; №1). 

Kutaisi Drama Company



66

2 აპრილი/ოთხშაბაი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ვახტანგ გარიკის წერილი „ორი 
ოპერა“, რომელშიც ავტორი ქართული საოპერო თეატრის განვითარე-
ბასა და ორ ახალ გამორჩეულ წარმოდგენაზე − „თქმულება შოთა რუს-
თაველზე“ და „ქეთო და კოტე“ − საუბრობს. ავტორი აღფრთოვანებუ-
ლი წერს 117 წლიანი ჩაგვრის შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოში 
კულტურის აღორძინების სწრაფ ტემპებზე (3; №495).
„ერის კულტურული სახე მარტო პოლიტიკური ცხოვრებით არ ისაზღვრება. 
მარტო პოლიტიკა არ არის მისი სულიერი ღირებულობის გამომხატველი. 
პოლიტიკა დაკავშირებულია ერის ფიზიკურ არსებობასთან. იგი სწყვეტს 
ცხოვრების რთულ საკითხებს, აძლევს ერთ ვითარებას, გადაწყვეტილებას, 
მიმდინარეობას. 
სულ სხვა სახისაა ხელოვნება. ერის შემოქმედების ნიჭი, მისი ნებისყოფის 
პოტენციალი, რთული ფუნქციები მხოლოდ ხელოვნებაში აღისახება. ხე-
ლოვნება გამოააშკარავებს მის სრულ სახეს, იგი ნათელყოფს ადამიანის 
სულიერ კულტურას. და ეს კულტურა დიადია მაშინ, როდესაც ხელოვნება 
აძლევს იმპულსს. 
საქართველომ მოიპოვა არა მარტო პოლიტიკური თავისუფლება, არამედ 
კულტურული თავისუფლებაც. ეს უკანასკნელი უფრო გააფართოვებს, განა-
დიდებს, გაანათებს, განამტკიცებს პირველს... “ ვახ. გარიკი
„ერთმა ტფილისის რუსმა ჟურნალისტმა სთქვა: „რომ მკითხონ: გჯერა თუ 
არა საქართველოს თავისუფლება, პოლიტიკური უფლებაო?! მე ვუპასუხებ-
დი: მჯერა, მჯერა არა იმიტომ რომ საქართველოს აქვს თავისი ტერიტორია, 
თავისი ტყეები, ველმინდვრები, არამედ მჯერა იმიტომ, რომ საქართვე-
ლოს ჰყვანან პოეტები მას აქვს ბრწყინვალე წარსული. აქვს „ხელოვნება“... 
ვახ. გარიკი
„თქმულება შოთა რუსთაველზე“ და „აბესალომ და ეთერი“ − ორივე ოპერა 
შესანიშნავია. ორივეს ეროვნული სახე აქვს. ერთიც და მეორეც ეროვნუ-
ლი ჰანგებით საზრდოობენ. მართალია, ნაკლიც ახლავს თან, მაგრამ ჯერ 
ერთი რომ უნაკლო არაფერია ამ ქვეყნად, მეორე კი ის რომ ნუ დაგავი-
წყდებათ, ქართული ოპერის ისტორია მხოლოდ ამ ოპერით დაიწყო“... ვახ. 
გარიკი (3; №495) 

3 აპრილი/ხუთშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა მარიჯანის ლექსი „შენი სურა-
თი“, რომელიც ავტორმა 1918 წლის 21 აგვისტოს აღბულახში დაწერა 
(3; №496).

4 აპრილი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ მეშვიდედ წა-
რმოადგინეს (1; №75).
ქართულ კლუბში წარმოადგენენ აზიურ მხიარულ ოპერეტას „თუ ეს არ 
იქნება, ის იყოს“ ვასო აბაშიძის, ელ. ჩერქეზიშვილის, ტასო აბაშიძის 
მონაწილეობით (1; №75).
1919 წლის 4 აპრილს თბილისში გრიგოლ ცეცხლაძის რედაქტორობით 
გამოვიდა ჟურნალი „თოლაბულისის სარტყელი“. ჟურნალში დაიბეჭდა 
გალაკტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის, რაჟდენ გვეტაძის, შალვა კა-
რმელის, ლადო მაჭავარიანის, რაუდ გოგოხიას, გრიგოლ ცეცხლაძის, 
კოკი ებრალიძის, ლიენა ლანის, გ. მეგრელიშვილის ლექსები (13; №1).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა აფიშა, რომელიც 5 აპრილს „ახალ 
კლუბში“ ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ 
დაგეგმილ „გრანდიოზული სატრადიციო საღამოს“ გამართვას იუწყე-
ბოდა. საღამოს ფარგლებში გაიმართებოდა სპექტაკლი − კონცერტი 
− ბალი − კაბარე (3; №497).

5აპრილი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „სადკო“ წარმოადგინეს (1; №75).
ზუბალაშვილის სახალხო სახლში „ტარტიუფი ანუ მუზმუზელა“ წარმო-
ადგინეს. რეჟისორი − ი. ბარველი (3; №498).

April 2/Wednesday 

“An article by Vakhtang Garyk :”The Two operas” , where the author discusses 
the development of the Georgian Opera Theatre and two new performanc-
es “Legend of Shota Rustaveli” and “Keto and Kote”. The author writes with 
enthusiasm about the rapid cultural growth after 117 years of oppression in 
Georgia (3; №495). 

The nation’s cultural features can not the measure№ by the politics alone. Pol-
icy does not measure the spiritual values. Politics is connected with the physi-
cal survival. It settles the complex issues of life, unfolding of events, decision. 

Art is entirely different. The artistic talent of the nation, the potential of the 
will, complex functions are reflected only in art. Art unveils its full features, 
it lightens the man’s spiritual culture. Such culture is great when the art 
becomes its pulse. 

Georgia achieved not only political freedom but cultural as well. And the 
latter will expand, enlarge, enlighten and fortify the former... Vakh. Garyk

One of the Russian journalists in Tbilisi said: “If I am asked whether I believe 
in Georgia’s independence and a political right, I would answer: yes I do and 
not only because Georgia has its own territory, forests, fields and valleys but 
because Georgia has poets, it has glorious past and it has art... ” Vakh. Garyk

“The legend of Shota Rustaveli” and “Abesalom and Eteri” are both mag-
nificent. Both bear national features and both feed on the national music. 
They may have some shortcomings, but nothing is ideal in the world and you 
should always keep in mind that the history of the Georgian opera began with 

this opera... ” Vakh. Garyk (3; №495). 

April 3 /Thursday

Marijani poem “Your photo” was published by “Sakhalkho Saqme”, written by 
the author on August 21, 1918, in Aghbulakhi (3; №496). 

April 4 /Friday

“Abesalom and Eteri” was performed for the seventh time in the State Thea-
tre (opera) (1; №75). 

A merry Asian operetta “If not this than the other” was performed in the 
Georgian Club with the participation of El. Cherqezishvili, Taso Abashidze (1; 
№75). 

The magazine “Tolabauri Sartkeli” edited by Grygol Cecxladze was issued in 
Tbilisi on April 4, 1919. The poems by Galaktyon Tabidze, Giorgi Leonidze, 
Razhden Gvetadze, Shalva Karmeli, Lado Machavariani, Raud Gogokhia, Grigol 
Ceckhladze, Loli Ebralidze, Liena Lani, Sh. Dordeli, G. Megrelishvili (13; №1).

“Sakhalkho Saqme” paper published a poster announcing a grand traditional 
evening planned by the University students for April 5 in the “New Club”. A 
concert a ball and a cabaret will be held within the framework of the evening 
(3; №497). 

April 5/Saturday

Opera “Sadko” was performed in the State Theatre (opera) (1; №75). 

In the People’s House of Zubalashvili “Tartuffe” was performed. Director I. 
Barveli (3; №498). 
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6 აპრილი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით − „ფაუსტი“, საღამოს კი „გეიშა“ 
წარმოადგინეს (1; №75).
კონსერვატორიის დარბაზში ვოლ-ლევიცკაიას კონცერტი გაიმართა 
(1; №75).
თბილისის ქართველ მსახიობთა ერთი ნაწილი გაემგზავრა საგარეჯო-
ში, სადაც გამართავენ მხოლოდ ორ წარმოდგენას: „უბედური“ და „მე 
მოვკვდი“ (1; №75).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა სტატია ქართულ თეატრზე 
(6; №3).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა შ. ამირანაშვილის სტატია 
ქართულ ხელოვნებაზე (6; №3).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა დ. ჭინჭათელის ლექსი „ალ-
ბომში“ (6; №3).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა საოპერო მსახიობის, ინაშვი-
ლის, ფოტო ოპერიდან − „დემონი (6; №3). “. 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ვიქტორ დოლიძის ფოტო, წარ-
წერით: „ფოტო ახალგაზრდა მუსიკოსის დოლიძის − დაწერა ოპერა 
„ქეთო და კოტე“ (6; №3).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ვ. შალიკაშვილის ფოტო (6; 

April 6/Sunday

“Faust” was performed in the morning and “Geisha” in the evening in the 
State Theatre (opera) (1; №75). 

Vol – Levicky concert was held in the Conservatoire hall (1; №75). 

Part of Tbilisi Georgian actors left for Sagarejo, where they will perform only 
two plays: “Unfortunate” and “I’m Dead” (1; №75). 

“Theatre and Life” magazine published ab article on Georgian Theatre (6; 
№3).
“Theatre and Life” magazine published Sh. Amiranashvili article on Georgian 
Art (6; №3).
”Theatre and Life” magazine published D. Chinchateli poem “In the album” 
(6; №3).
Photo of opera actor Inashvili from “Daemon” was printed in “Theatre and 
Life” (6; №3).
“Theatre and Life” magazine printed Viktor Dolidze photo with the inscrip-
tion: Photo of the young musician Dolidze composed the opera “Keto and 
Kote. ” (6; №3). 

იასე რაჭველი  
მწერალი, პოლიტიკოსი (6; №3)

Iase Racchveli  
writer, politician 

ჰოვანეს აბელიანი  
სომეხთა სახელგანთქმული მსახიობი (6; №3)

Hovanes Abelyan  
Famous Armenian actor. “
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№3).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ავჭალის თეატრის მოკარნა-
ხის, მიხეილ თუშმალიშვილის, ფოტო (6; №3).

7 აპრილი/ორშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; 
№75).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − თბილისის 
ქართველ მსახიობთა ერთი ნაწილი გაემგზავრა საგარეჯოში, სადაც ვ. 
გუნიას სამმოქმედებიან კომედიას „სიძე-სიმამრი“ წარმოადგენენ (1; 
№75).

9 აპრილი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ალეშკოს მონაწილეობით „ბოკაჩო“ წა-
რმოადგინეს (1; №79).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოება აცხადებს, რომ „26 მაისისთვის − საქართვე-
ლოს დამოუკიდებლობის წლისთავისათვის სრულდება განსაკუთრე-
ბული კონტატა. ორიგინალური ლექსის ავტორს კი დააჯილდოვებენ 
500 მანეთით. ვინც უკვე დაწერილ ლექსს შეარჩევს, ჯილდოდ 100 მა-
ნეთს მიიღებს. ვადა განსაზღვრულია ერთი კვირით“ (1; №79).

10 აპრილი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს − 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 1919, №79. გვ. 1

11 აპრილი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „მადამ ბატერფლაი“ წარმოადგინეს. ი. 
ა. სამუსიდის ბენეფისი (1; №81).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ქართული 
სამუსიკო საზოგადოების მომავალ გეგმებსა და საქმიანობაზე. წერილ-
ში განხილულია 31 მარტს ილ. აბაშიძის მოხსენება, რომელიც ავტორმა 
ქართული სამუსიკო საზოგადოების კრებაზე წაიკითხა (1; №81).

12 აპრილი/შაბათი 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − გაზ. „სა-
ქართველოს“ რედაქცია გამართავს მხატვრულ საღამოს (სურათები, 
შარჟები, ახალი სანახაობა, საუკეთესო არტისტული ძალების კონცე-
რტი). დიასახლისი − ნინო გვაზავა. მონაწილეობას მიიღებენ: ქ-ნები 
ვოლ-ლევიცკაია, სპანიოლი, ჰარტმანი. ბატონები: სარაჯიშვილი, ინა-

“Theatre and Life” magazine printed V. Shalikashvili photo (6; №3).

“Theatre and Life” magazine printed the photo of mikheil Tushmalishvili, 
prompter of Avchala Theatre (6; №3).

April 7 /Monday

“Yevgeny Onegyn” was performed in the State Theatre (opera) (1; №75). 
“Saqartvelos Respublika” announced that a part of the Georgian actors from 
Tbilisi left for Sagarejo, where they will stage V. Gunia three act comedy “Son 
and father in law. ” (1; №75). 

April 9/Wednesday

“Boccaccio” was performed in the State Theatre (opera) with participation of 
Aleshko (1; №79). 

“”Saqartvelos Respublika printed the announcement by the Georgian Music 
Society that by May 26 − anniversary of the Georgian independence − special 
cantata will be performed The author of the authentic verse will be awarded 
500 roubles. Those who choose an already written verse will get 100 roubles. 
Deadline one week. ” (1; №79). 

April 10/Thursday

“Saqartvelos Respublika” announced that “Abesalom and Eteri” was per-
formed in the State Theatre (Opera),1919, №79. გვ. 1

April 11/Friday

“Madame Butterfly was performed in the State Theatre (opera) Benefit 
evening of I. A. Samusidi (1; №81). 
“”Saqartvelos Respublika” published an article about the future plans and 
activities of the Georgian Music Society. The letter reviews statement of Il. 
Abashidze , which he made at the meeting of the Georgian Music Society (1; 
№81). 

April 12/Saturday 

“Saqartvelos Respublica” printed an announcement that “artistic evening of 
the editor’s board of “Saqartvelo” paper will be held , portraits, caricatures, a 
new show, the concert of the best artistic force. Hostess Nino Gvazava. Partic-
ipants: Mme Vol – Levickaya, Spaniol, Gartman, Messrs Sarajishvili, Inashvili, 

მუშა მოლექსე მიხეილ გორდაძე  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Worker and poet Mikheil Gordadze 
(National Parliamentary Library of Georgia)
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შვილი, კაპელნიცკი. ქართული სამუსიკო საზოგადოების კვარტეტი: 
ფიშბერგი, ბელსკი, მელაბედ ბენდიცკი. საბალეტო დივერტისმენტი 
თ. ნ. ბეგთაბეგიშვილის ხელმძღვანელობით. მონაწილეობენ: ლასკარი, 
სემიონოვა, კუზნეცოვი, ბეგთაბეგიშვილი, რესნერი და სხვ. კონცე-
რტის შემდეგ გაიმართა დიდი ნადიმი (1; №82. ) 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ტფილისის 
კონსერვატორიის პროფესორთა კოლეგიამ თავის სხდომაზე კონსე-
რვატორიის ინსპექტორი ზაქარია ფალიაშვილი არტისტულ-პედაგო-
გიურ ასპარეზზე ოცდახუთწლიანი მოღვაწეობისათვის კონსერვატო-
რიის პროფესორის უმაღლესი ხარისხით დააჯილდოვა (1; №84).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, რომელშიც 
იუწყებიან, რომ ქართული სამუსიკო საზოგადოების ფილიალის დასაა-
რსებლად თელავში მივლინებული ზ. ჩხიკვაძე დაბრუნდა. იგი უახლო-
ეს დღეებში ამავე მისიით სოხუმში მიემგზავრება. გაზ. „საქართველოს 
რესპუბლიკა“,1919,№84. გვ. 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − აპრილის 
დამლევს „დიდების ტაძარში“ თანამედროვე ქართული მხატვრობისა 
და ქანდაკების გამოფენა გაიმართება (1; №84).

13 აპრილი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით ქართულ ენაზე „დემონი“ წა-
რმოადგინეს, საღამოს კი ალეშკოს მონაწილეობით − „ტრუბადური“ (1; 
№81).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − შ. დადი-
ანის მონაწილეობით ქართველ მსახიობთა წარმოდგენა გაიმართება 
ქალაქ გორში. წარმოადგენენ ახალ პიესას „შვილი თუ სიყვარული“. 
როლები განაწილებულია თბილისის სახელმწიფო თეატრის ქართველ 
მსახიობთა შორის (1; №75).

14 აპრილი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საბანეევას მონაწილეობით „რიგოლე-
ტო“ წარმოადგინეს (1; №81).
გაზ. „კლდეში“ ლადო მაჭავარიანის ლექსი „ქუთაისი“ გამოქვეყნდა (14; 
№43).

15 აპრილი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ცნობილი პეტროგრადელი მსახიობი 
ქალის, მ. ს. დავიდოვას მონაწილეობით, „კარმენი“ წარმოადგინეს. რე-
ჟისორი − ა. წუწუნავა (1; №81).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა კონსტანტინე გამსახურდიას 
ლექსი „სავიატრას დედოფალს“, რომელიც ავტორმა 1918 წლის 30 
აგვისტოს ბერლინში დაწერა (3; №505).

16 აპრილი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში, საბანეევას, ფრადიაკოლოსა და დავიდოვას 
მონაწილეობით, „ებრაელი ქალი“ წარმოადგინეს (3; №503).

17 აპრილი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ჟურნალ „ისკუსტვოს“ საღამო გაიმა-
რთა. საბანეევას მონაწილეობით − გალასპექტაკლი „ფრა დიავოლო“, 
პეტროგრადის მუსიკალური დრამის მსახიობ მ. ს. დავიდოვას მონაწი-
ლეობით „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს (მესამე აქტი) (1; №86).
კონსერვატორიის დარბაზში ტიციან ტაბიძის პოეზიის საღამო გაი-
მართა. მონაწილეობდნენ: გრიგოლ რობაქიძე, პაოლო იაშვილი, ილია 
ზდანევიჩი, ალ. არსენიშვილი, ვალერიან გაფრინდაშვილი, სერგეი გო-
როდეცკი, სერგეი რაფალოვიჩი, გალაკტიონ ტაბიძე, შალვა ამირეჯი-
ბი, ნიკო მიწიშვილი, დ. კოპალი, ალექსანდრე ჩაჩიკაშვილი (1; №82).

La[e;nicky. Quartet from the Georgian Music Society: Fishberg, Belsky, Mel-
abed Bendicky. Ballet divertissement led by T. N. Begtabegishvili, Resner and 
others. Participants: Laskari, Semyonova, Kuznecov, Begtabegishvili, Ressner 
and others. Great banquet was held afterwards (1; №82). 

“Saqartvelos Respublica announced that The collegium of professors of Tbili-
si Conservatoire, at their meeting, has awarded Zacharia Paliashvili with the 
highest degree of the Conservatoire professor, for the twenty five year artistic 
and pedagogical work (1; №84). 

“Saqartvelos Respublika” paper published an article which informs that Z. 
Chkhikvadze, dispatched to Telavi on official business to found a branch of the 
music school has come back. Within the next few days he will travel to Sokhu-
mi with the same mission. “Saqartvelos Respublika” paper 1919, P. №84 p. 
“Saqartvelos Respublika” paper announced that an exhibition of contempo-
rary Georgian art and Sculpture will be held in the “Temple of the Glory” by 
the end of April (1; №84). 

April 13 /Sunday

“Daemon” in Georgian language was performed in the State Theatre (opera) 
at the matinee. In the evening Troubadour” with the participation of Aleshko 
(1; №81). 

“Saqartvelos Respublika” paper informs that the performance of the Geor-
gian actors will be held in the town of Gori with the participation of Shalva 
Dadiani and a new play “The child or love” will be presented. The partici-
pants: Georgian actors of the State Theatre (1; №75). 

April 14 /Monday

“RIgoletto” was performed with the participation of Sabaneeva in the State 
Theatre (opera) (1; №81). 

“Klde” paper published a poem by Lado Machavariani “Kutaisi” (5; №43).

April 15/Tuesday

“Carmen” was performed in the State Theatre (opera) with the participation 
of the famous Petersburg actress M. S. Davidova. Director Al. Tsutsunava (1; 
№81). 

“Sakhalkho Saqme” paper published Konstantine Gamsakhurdia “To Saviatra 
Queen”, written by the author on August 30, 1918 in Berlin (3; №505).

April 16/Wednesday

“Zhydovka” was performed in the State Theatre with the participation of Sa-
baneeva, Fradiacolo and Sabaneeva (3; №503). 

April 17/Thursday

The evening of the magazine “Iskustvo” took place in the State Theatre (op-
era). “Fra Diavolo” was performed with the participation of Sabaneeva. “Hoff-
man’s Fairy-tales” was performed with the participation of the Petersburg 
actress of musical drama M. S. Davidova (the third act) (1; №86). 

The evening of Tizian Tabisze was held in the Conservatoire hall. Participants: 
Grygol Robakidze, Paolo Iashvili, Ilia indashvili, Sergey Gorofecky, Sergey Sap-
alovich, Galaktion Tabidze, Shalva Amirejibi, Niko Micishvili, D. Kopali, Alexan-
der Chachikashili (1; №82).
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18 აპრილი/პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა რამდენიმე ლექსი აღდგომის დღე-
სასწაულთან დაკავშირებით. ფსევდონიმით „მე არა ვარ“ გამოქვეყნდა 
ლექსი „წითელი კვრცხები“, რომელშიც ავტორი პოლიტიკურ ოპონე-
ნტებს და პრესას ქილიკნარევი ტონით სურვილებს უძღვნის (3; №508).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ფსევდონიმით – „რაჭველი მაკვირველი“ ქვე-
ყნდება ლექსი „სააღდგომო მისალოცი“, რომელშიც ავტორი სოცი-
ალ-დემოკრატებს, ესერებსა და ეროვნულ-დემორკატებს ქილიკით 
ულოცავს აღდგომას და აშარჟებს მათ (3; №508).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი 
„გასტროლიორის თაიგული“, რომელიც ავტორმა ფოთში დაწერა (3; 
№508).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ფსევდონიმით დაიბეჭდა ლექსი „დიდება ჩემს 
სამშობლოს“ №11 (3; №508).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა კ. ფოცხვერაშვილის ფოტო (6; 
№4).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა კომპოზიტორ ზ. ფალიაშვილის 
ფოტო და ი. არიმათიელის წერილი ქართულ ოპერაზე (6; №4).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მწერალ შიო არაგვისპირელის 
ფოტო და მცირე ბიოგრაფია (6; №5).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ნ. შიუკაშვილის წერილის 
„ვითა ფოთლები“ შეფასება (6; №5).

April 18 /Friday

“Sakhalkho Saqme” published several poems in connection with the Easter 
festivities. The verse “Red adds” was published under the pen-name “I am 
not here”, in which the author addresses the political opponents and the me-
dia with irony (3; №508). 
“Sakhalkho Saqme” paper published the poem Easter greeting” under the 
pen name, “Rachveli Makvirveli” by which the author sends ironical greetings 
to the Social democrats, S. R. -s and national democrats, making fun of them 
(3; №508).
“Sakhalkho Saqme” paper published Ioseb Grishashvili poem “Guest actor’s 
bunch of flowers” which the poet wrote in Poti (3; №508). 
“Sakhalkho Saqme” paper published a poem “Glory to my motherland” the 
pen name of the author was №11 (3; №508).
“Theatre and Life” magazine published the photo of K. Pockhverashvili (6; 
№4).
“Theatre and Life” magazine published the photo of the composer Z. Paliash-
vili and an article on Georgian opera by I. Arimathieli (6; №4).
“Theatre and Life” magazine published a photo of Shio Aragvispireli and a 
brief biography (6; №5).
‘Theatre and Life” magazine published N. Shiukashvili critical article to for the 
poem (6; №5).

ლადო გუდიაშვილის ჩანახატი „აღდგომა“ (6; №12,1920)

Sketch by Lado Gudiashvili “Easter”

ელო ანდრონიკაშვილი, 
მსახიობი

Elo 
Andronikashvili 
actress
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ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა გ. ქუჩიშვილის ლექსი „სიმ-
ღერა“ (6; №5).

ჟურნალში „თეატრი და ცხოვრება“ ცნობა ვერაგულად მოკლული მო-
მღერლის, დ. ლეჟავას, შესახებ (6; №5).

ჟურნალში „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მხატვრების: მოსე და 
ირაკლი თოიძეების ფოტო (6; №5). 

ჟურნალში „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ვ. კოტეტიშვილის წე-
რილი შ. არაგვისპირელის სამწერლო მოღვაწეობის 30 წლის აღსანიშ-
ნავად (6; №5).

19 აპრილი/შაბათი
გაზ. „კლდეში“ ქვეყნდება შიო მღვიმელის ლექსი „მთის ნიავი“ (14; 
№37).

21 აპრილი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრის (ოპერა) სააღდგომო რეპერტუარი. დილით 
„აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს, საღამოს კი − მ. ს. დავიდოვას 
მონაწილეობით - „სამსონი და დალილა“ (1; №86).

22 აპრილი/სამშაბათი

თეატრის (ოპერა) სააღდგომო რეპერტუარი. დილით − „რუსლანი და 
ლიუდმილა“ წარმოადგინეს, საღამოს კი − „ტრავიატა“ (1; №86).

23 აპრილი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „აიდა“ წარმოადგინეს, საღამოს 
კი − „კარმენი“ (1; №86).

სოხუმში სამუსიკო საზოგადოება დაარსდა. თავმჯდომარედ − ასტა-
მურ ინალიფა, მის ამხანაგად კი ნ. თავდგირიძე დაინიშნა (6; №5).

24 აპრილი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით − დირიჟორ ს. ა. სტოლერმა-
ნის ბენეფისი. 1. საბანეევას მონაწილეობით − „სევილიელი დალაქი“ 2. 
ალეშკოს მონაწილეობით − „ალეკო“ (1; №86).

25 აპრილი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ზ. ფალიაშვილის ბენეფისი გაიმართა- 
მეათედ წარმოადგინეს „აბესალომ და ეთერი“ (1; №86).

“Theatre and Life” magazine published G. Kuchishvili “A song” (6; №5).

“Theatre and Life” magazine prints a notice on the treacherously murdered 
singer D. Lezhava (6; №5).

“Theatre and :ife” magazine published the photo of Moses and Irakli Toidze 
(6; №5).

“Theatre and Life” magazine published V. Kotetishvili article to commemorate 
the 30th anniversary of Sh. Aragvispireli literary work (6; №5).

April 19 /Saturday

“Klde” paper printed a poem by Shio Mghvimeli “Mountain Breeze” (5; №37).

April 21/Monday

Easter Repertoire in the State Theatre (opera). ”Abesalom and Eteri” in the 
morning. Evening performance Samson and Delilah” (1; №86).

April 22 /Tuesday

Easter Repertoire in the Theatre (opera). Morning performance: ”Ruslan and 
Lyudmila” and “Traviata” in the evening (1; №86).

April 23 /Wednesday

“Aida” was performed in the morning in the State Theatre. “Carmen” was 
performed in the evening (1; №86).

Music Society was established in Sokhumi chaired by Ascavur Inalieva, assis-
tant N. Tavdgiridze (6; №5).

April 24/Thursday

Benefit event of conductor S. A. Stollermann in the State Theatre (opera). 1. 
“Barber of Seville” with the participation of Sabaneeva, 2. “Aleko” with the 
participation of Aleshko (1; №86).

April 25/Friday

Tenth performance of “Abesalom and Eteri” was held in the State Theatre 
(opera). Benefit event of Z. Paliashvili. Tenth performance of “Abesalom and 
Eteri” (1; №86).

თამარ აფხაზიშვილი  
 „დაუზარელი, მუყაითი სახალხო პროვინციალური სცენის მოღვაწე  
თ. აფხაზიშვილი 20 წლის წინათ გამოვიდა თბილისის სცენაზე და  
დღემდე ყველა სახალხო სცენაზე მუშაკობს“...

Tamar Apkhazishvili - 
diligent, honoured worker of the provincial stage, who made a step into Tbilisi theatre 20 
years ago and is still active on every stage... 
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1919 წლის აპრილში ჟურნალი „შვიდი მნათობი“ დაიბეჭდა. 
დავით კაკაბაძე საქართველოს ღერბის შესახებ (კონკურსისა და შეს-
რულების შესახებ) 

ჟურნალი „შვიდი მნათობი“, 1919 წ. 
„სწორედ ჩვენი ღერბის შესრულების კონკურსი მოხდა არაშესაფერ პირო-
ბებში, და ეს არის უმთავრესი მიზეზი ღერბის უვარგისობისა. მთავრობამ 
დაარღვია კონკურსის უმთავრესი პირობები. პირველი პირობა, რომელიც 
უკვე კონკურსის შედეგს სწყვეტდა, ეს იყო დამფასებელთა შემადგენლო-
ბა. კონკურსის პირობების მიხედვით დამფასებელთა კოლეგია უნდა ყო-
ფილიყო შემდგარი მთავრობის, პარლამენტის, მეცნიერთა და მხატვართა 
საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან. მთავრობამ ეს პირობა დაარღვია: 
დამფასებელთა შორის არ იყო მოწვეული არც მეცნიერი და არც მხატვარი. 
კონკურსის ნამდვილ დაფასებას კი აუცილებლად ესაჭიროება როგორც მეც-
ნიერი, ისე მხატვარი. ამ უმთავრესი პირობის დარღვევას, რასაკვირველია, 
მოყვა სხვა პირობების დარღვევაც, რადგან დამფასებელთა შემადგენლო-
ბაზედ იყო დამყარებული სხვა პირობების დაცვა. კონკურსის მეორე პირობა 
იყო, რომ ღერბი შესრულებული ყოფილიყო ქართული სტილის მიხედვით. 
მიღებულ პროექტში ქართული სტილი სრულებით არ არის დაცული. მესამე 
პირობა აღნიშნავდა, რომ ღერბის შესრულების დროს უნდა ყოფილიყო და-
ცული ზოგადი ღერალდიკური წესი. მიღებულ პროექტში კი არც ერთი უმთა-
ვრესი ღერალდიკური წესი არ არის დაცული. ჩვენი ღერბის სახეს შეადგენს 
თეთრი გიორგი შვიდი მნათობით. დამფასებელთათვის სრულებით შეუმჩნე-
ველი დარჩა, რომ მიღებულ პროექტში ცხრა მნათობი იყო. 
მიღებული ღერბის სახე შესრულებულია შარლემანის მიერ. შესწორების 
შემდეგ ღერბის სახე წარმოადგენს შემდეგს: თეთრი გიორგი ცხენზედ 
მჯდომარე შვიდი მნათობით მრგვალ ფარზედ. ღერბისთვის დამახასიათე-
ბელი უნდა ყოფილიყო გარეგნული მხარეც, და, რასაკვირველია, ქართუ-
ლი ღერბი უნდა ყოფილიყო შესრულებული ქართული სტილის მიხედვით. 
ჩვენ ვამტკიცებთ და ვიმეორებთ, რომ შარლემანის მიერ შესრულებულ 
ღერბის სახეში სრულებით არ არის დაცული ქართული სტილი. პირიქით, 
გიორგის სახე შესრულებულია რუსული საეკლესიო-სახატო რიგის მიხედ-
ვით. იყო დრო როდესაც საქართველოს ხელოვნება ბრწყინვალე ხანას 
განიცდიდა. მან შექმნა განსაკუთრებული თავისი ფორმები ხელოვნების 
ყველა დარგში, და კერძოდ მხატვრობაში კი თავისი რიგიც შეიმუშავა. 
ჩვენ გვაქვს სრული საერო, ისე საეკლესიო მხატვრობა. არავითარი საჭი-
როება არ მოითხოვს, რომ ჩვენი ღერბის სახე რუსულ რიგზედ იქნას აგებუ-
ლი, როდესაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი სტილი. “ (7; №1). 

26 აპრილი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ალეშკოს, კანშინის, პოლიაევის მონა-
წილეობით „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს (1; №86).

27 აპრილი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) − დილით 1. „კატა, თხა, ცხვარი“ ; 2. 
„შვიდი თიკანი“; 3. „წითელქუდა“. საღამოს საბანეევას მონაწილეობით 
„ფაუსტი“ და „ვალპურგიის ღამე“ წარმოადგინეს (1; №86).

28 აპრილი/ორშაბათი
ველისციხეში ქართული სცენის მოყვარეთა დასმა სპექტაკლი წარმო-
ადგინა (6; №5).

29 აპრილი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პეტროგრადის მუსიკალური დრამის 
ცნობილი მსახიობი ქალის, მ. ს. დავიდოვას მონაწილეობით, „კარმენი“ 
წარმოადგინეს (1; №86).

“Shvidi Mnatobi” magazine was issued in April, 1919. 

David Kakabadze on the Coat of Arms of Georgia (Regarding the competiotion 
and performance)

“Shvidi Mnatobi” magazine 1919. 

“Competition for the creation of our Cot of Arms has been conducted in ir-
relevant conditions, and that is the reason for it being so unsuitable“. The 
government has violated the principal term of the competition, which deter-
mined the final result – the composition of the judges. In accordance with the 
competition terms the collegium of the judges should have been formed by 
the representatives of the government, parliament, science and art. The gov-
ernment breached the term. No representatives of scientists or the artists were 
among the judges. Although the fair evaluation of the competition required 
the presence of both the scientists and the artists. The violation of the princi-
pal term was followed by the breach of other terms as well, as the observance 
of the terms was based upon the composition of the jury. The second term 
of the competition implied the Coat of Arms to be performed in a Georgian 
style. In the accepted project the Georgian style has not been observed at all. 
The third term implied the observance of general heraldic rules. No principal 
heraldic rules have been observed by the accepted project. The face of our seal 
features Saint George and seven heavenly bodies. The project judges failed to 
notice that there were nine heavenly bodies on the Coat of Arms. 

The face of the accepted project was designed by Charlemagne. After the 
introduction of alterations the face features: White Giorgi riding a horse with 
seven heavenly bodies on the round. The coat of arms had to have charac-
teristic external features, and had to be performed in the Georgian style. We 
declare that Georgian style has not been preserved on the face of the Coat of 
Arms performed by Charlemagne. The face of St. George, on the contrary is 
performed in accordance with the Russian Church icons. There was a bril-
liant epoch when the Georgian artists created unique forms in every field of 
art, elaborating unique forms. 

We have our own secular and church art forms and there is no need to borrow 
the style of the Coat of Arms from Russians. “

April 26/Saturday

“Pikovaya Dama” was performed with the participation of Aleshko, Kanshyn, 
Polyaeva, in the State Theatre (opera). ” (1; №86).

April 27/Sunday

“The cat, a goat and a Sheep”; 2. “7 baby goat kids”, 3. “Red Riding Hood” 
were performed in the State Theatre (opera) in the morning. In the evening 
“Faust” and “Walpurgis Night” with the participation of Sabaneeva, were per-
formed (1; №86).

April 28/Monday

A performance was held by the Georgian amateur actors’ company (6; №5).

April 29/Tueasday

“Carmen” was performed in the State Theatre (opera) with the participation 
of the famous actress of musical drama from Petersburgh M. S. Davidova (1; 
№86).
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30 აპრილი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გაიმართა ტ. ი. საბანეევას გამოსამშვი-
დობებლი სპექტაკლი და ბენეფისი − წარმოადგინეს „მადამ ბატერფ-
ლაი“ (1; №93).

1 მაისი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) სადღესასწაულო უქმეს გამო, წარმო-
ადგინეს „სევილიელი დალაქი“. როზინას პარტიას შეასრულებს მ. ს. 
დავიდოვა (1; №94).
მაისში თბილისში გამოვიდა ყოველთვიური ჟურნალი „თოლაბაურის 
სარტყელი“. რედაქტორი გრიგოლ ცეცხლაძე. ჟურნალში დაიბეჭდა 
გალაკტიონ ტაბიძის, ივ. ყიფიანის, აკაკი ბერეკაშვილის, გრიგოლ ცე-
ცხლაძის, ლადო მაჭავარიანის, რაჟდენ გვეტაძის, შალვა კარმელის 
ლექსები. ჟურნალს ერთვის დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის 
ჩანახატები. ასევე გამოქვეყნებულია ცნობა გალაკტიონ ტაბიძის წიგ-
ნის გამოსვლის შესახებ ჟურ (13; №2).

3 მაისი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტაისი“ წარმოადგინეს (1; №94).

4 მაისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ჯამბაზები“ და ბალეტი წა-
რმოადგინეს, საღამოს კი მ. ს. მარკოვის ბენეფისი გაიმართა. წარმოა-
დგინეს „აფრიკელი ქალი“ ალეშკოს მონაწილეობით (1; №94). 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა გურჯანელის წე-
რილი საეკლესიო გალობის საქმისა და სასულიერო კონცერტის გამა-
რთვის შესახებ (1; №96).
14 საათზე დიდების ტაძარში გაიხსნა ქართველ მხატვართა სურათების 
გამოფენა. გახსნას დაესწრნენ წარმომადგენელნი საქართველოს მთა-
ვრობის, დამფუძნებელი კრების, ყველა ქართული საკულტურო-საგა-
ნმანათლებლო დაწესებულების, უცხო სახელმწიფოთა მისიის წევრნი 
და დიდძალი საზოგადოება. გამოფენის პირველ დღეს სურათების გა-
მოფენა ინახულა ორი ათას სულზე მეტმა (1; №98).
ქართულ კლუბში ქართველმა მსახიობებმა ცნობილი დრამა „სამშო-
ბლო“ წარმოადგინეს, რომელშიც მონაწილეობდნენ: შალვა დადიანი, 
ნ. დავითაშვილი, გ. ფრონისპირელი, გამყრელიძე, იშხნელი, ძნელაძე, 
გუგუშვილი (3; №517).

5 მაისი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „დემონი“ (ქართულ ენაზე) წარმოადგი-
ნეს (1; №96).

April 30/ Wednesday

“Madame Butterfly” was held as a farewell performance of T. I. Sabaneeva in 
the State Theatre (opera) (1; №93). 

May 1 /Thyrsday 

“The Barber of Seville”, with the participation of Davidova, will be held in the 
State Theatre (opera) for the festive holiday. M. S. Davidova will sing Rosan-
na’a part (1; №94).

A monthly magazine “Tolabauri Sartkeli” was issued in Tbilisi, in May. Editor 
Grygol Ceckhladze. The magazine published the poems by Galaktion Tabidze, 
Iv. Kipiani, Akaki Berekashvili, Grygol Ceckhladze, Lado Machavariani, Razh-
den Gvetadze, Shalva Karmeli. The magazine is appended by the sketches of 
DaviT Kakabadze and Lado Gudiashvili. There is also an announcement about 
the publication of Galaktion Tabidze book (13; №2).

May 3/Saturday

The opera “Thais” was performed in the State Theatre (opera) (1; №94).

My 4/Sunday

“Pagliacci” and a ballet were performed in the State Theatre (opera) in the 
morning. The Benefit event of M. S. Markov took place in the evening. “Afri-
can Woman” was performed with the participation of “Aleshko”” (1; №94).
“Saqartvelos Respublica” paper wrote on the concert of Spiritual music con-
cert (1; №96).
The exhibition of Georgian artists was opened in a solemn ceremony in the 
Glory Temple at 14:00hrs. The opening was attended by the representatives 
of the Georgian government; Founder’s meeting all Georgian cultural edu-
cational institutions, members of the foreign missions and the public. Over 
two thousand persons had attended the exhibition on the first day (1; №98).
A famous drama ”Motherland” was performed in the Georgian Club by the 
Georgian actors. Among the participants were: Shalva Dadiani, N. Davitashvi-
li, G. Pronospireli, GAmkrelidze, Ishkhneli, Dzneladze, Gugushvili (3; №517). 

May 5/Monday

“Daemon” was performed (In Georgian) in the State Theatre (opera) (1; 
№96).

ანნა დავიდოვა  
„საოპერო დრამატული მსახიობი ქალი“ 

Anna Davidova  
opera drama actress
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6 მაისი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ალეშკოს მონაწილეობით „ტრუბადუ-
რი“ წარმოადინეს (1; №96).

7 მაისი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ მეთერთმეტედ 
წარმოადგინეს (1; №96).

8 მაისი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ე. ა. ვრონსკის 10 წლის იუბილე აღინიშ-
ნა. ალეშკოს მონაწილეობით „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №98).

9 მაისი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მესხეთისა და ჯავახეთის დამხმარე კო-
მიტეტის სასარგებლოდ „თქმულება შოთა რუსთაველზე“ და ბალეტი 
წარმოადგინეს (1; №98).

10 მაისი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტაისი“ წარმოადგინეს (1; №98).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ სახელმწიფო თეატრის განცხადება გამოქვე-
ყნდა: სახელმწიფო თეატრის დირექცია იწვევს საოპერო გუნდის მო-
მღერლებს. დირექციის განცხადების თანახმად, შერჩეულ მომღერ- 
ლებს ჯამაგირი დაენიშნებათ (3; №522).

11 მაისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ტრავიატა“ წარმოადგინეს, სა-
ღამოს კი − „სადკო“. გაიმართა ნ. ნ. ჩერეპნინის ბენეფისი (1; №98).
სახელმწიფო თეატრში ქართული სამუსიკო და საქველმოქმედო საზო-
გადოებანი გამართავენ „სასულიერო კონცერტს“. მუსიკა დ. არაყიშვი-
ლისა (1; №99).
ქართულ კლუბში ქართველმა მსახიობებმა ე. ნინოშვილის ცნობილი 
მოთხრობის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „ქრისტინე“ წარმოადგი-
ნეს. ბილეთის ფასი ხელმისაწვდომია (3; №523).

12 მაისი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „წითელი მზე“ დაიდგა (1; №102).

May 6 /Tuesday

“Troubadour” was performed in the State Theatre (opera) with the participa-
tion of Aleshko (1; №96).

May 7/Wednesday

The eleventh performance of “Abesalom and Eteri” was performed in the 
State Theatre (opera) (1; №96).

May 8/Thursday

10 year anniversary of scenic career of E. A. Vronsky was held in the State 
Theatre (opera). “Yevgeny Onegyn was performed with the participation of 
Aleshko (1; №98).

May 9 /Friday

The ballet and “the legend of Shota Rustaveli” were held in favour of the 
Meskheti and Javakheti support committee in the Sate Theatre (opera) (1; 
№98).

May 10 /Satyrday

“Thais” was performed in the State Theatre (opera) (1; №98).

“Sakhalkho Saqme” published an announcement of the State Theatre: The 
administration of the State Theatre invites the singers to the opera chorus, in 
accordance with the statement of the administration the selected singers will 
be paid salaries (3; №522).

May 11/Sunday

“Traviata” was performed in the morning in State Theatre (opera) In the 
evening “Sadko”, benefit evening of N. N. Cherepnyn (1; №98).

“Spiritual concert” will be held in the State Theatre by Georgian Musical and 
charity societies. Music by D. Arakishvili (1; №99).

“Cristine” by the famous story of E. Ninoshvili will be performed in the Geor-
gian Club by the Georgian actors. The ticket price is affordable (3; №523). 

May 12 /Monday

“The Red Sun” was formed in the State Theatre (opera) (1; №102).

ევგენი გუზიკოვი და ძმები შანიძეები  
(ფოტო დაცულია თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. 
სახელმწიფო კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Yevgeny Guzikov and Shanidze brothers 
 (Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)
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13 მაისი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ნ. ბ. ტაბენცკის ბენეფისი − „მშვენიერი 
ელენე“ წარმოადგინეს (1; №102).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 18 მაისს, 
დილის 11 საათზე, ქართული კლუბის დარბაზში დანიშნულია ქართუ-
ლი სამუსიკო საზოგადოების წლიური საერთო კრება (1; №103).

14 მაისი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მეთორმეტედ წარმოადგინეს „აბესა-
ლომ და ეთერი“ (1; №102).

15 მაისი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პეტროგრადის მუსიკალური დრამის 
ცნობილი მსახიობის, მ. ს. დავიდოვას მონაწილეობით „მადმუაზელ ნი-
ტუში“ წარმოადგინეს (1; №103).

16 მაისი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში ქართულმა სამუსიკო და საქველმოქმედო სა-
ზოგადოებამ სასულიერო კონცერტზე ახალი ლიტურგია წარმოადგი-
ნა. მუსიკა დ. არაყიშვილისა (1; №103).

17 მაისი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ალეშკოს და ენრიკო ბროჯის მონაწი-
ლეობით „ტრუბადური“ წარმოადგინეს (1; №107).

18 მაისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით − „ალი“, საღამოს, ო. ა. შულგი-
ნას მონაწილეობით, მეცამეტედ წარმოადგინეს „აბესალომ და ეთერი“ 
(1; №107).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ რაუდ გოგოხიას ლექსი „მა-
ისის ყვავილები (3; №529).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ლევ. მეტრეველის სტატია „ქართუ-
ლი კალამი: ჟამი მოგონებებისა“, რომელიც ავტორმა შიო არაგვისპი-
რელის შემოქმედებას მიუძღვნა (3; №529).

19 მაისი/ორშაბათი
მწერალთა კავშირის საბჭომ შიო არაგვისპირელის პატივსაცემად სა-
ზეიმო სალიტერატურო საღამო გამართა. საღამოზე მოხსენებით წარ-
დგნენ ივანე გომართელი და აკაკი პაპავა (3; №529). 

May 13/Tuesday

Benefit evening of N. B. Tabenecky – “Elena” was performed (1; №102).
“Saqartvelos Respublika” paper announced that the annual general meeting 
of the Georgian Music Society will be held in the hall of the Georgian Club on 
May 18, at 11: 00 hrs (1; №103).

May 14. /Wednesday

The twelfth performance of “Abesalom and Eteri” Was held in the State The-
atre (opera) (1; №102).

May 15/ Thursday

«Mam’zelle Nitouche» with the participation of famous actress of musical 
drama from Petersburg M. S. Davidova was performed in the State Theatre 
(opera). (1; №103

May 16/Friday

Georgian Music and Charity Society presented a new liturgy at the spiritual 
concert held in the State Theatre. Music by D. Arakishvili (1; №103).

May 17 /Saturday

“Troubadour” was performed in the State Theatre (opera) with the participa-
tion of Aleshko and Enrico Noggi (1; №107). 

May 18/Sunday

“Mermaid” was performed in the State Theatre in the morning; at the evening 
performance the thirteenth performance of “Abesalom and Eteri” was held 
(1; №107).

“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by Raud Gogokhia “May flow-
ers” (3; №529). 

“Sakhalkho Saqme “ paper published L. Metreveli article “Georgian pen, re-
membrance time” dedicated to Shio Aragvispireli (3; №529).May 

May 19/Monday 

The Writers Union council held a literary evening for Shio Aragvispireli. Ivane 
Gomarteli and Akaki Papava made speeches at the evening. (3; №529)

ივანე გომართელი  
ექიმი, პოლიტიკოსი, მწერალი და პუბლიცისტი  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში)

Ivane Gomarteli  
doctor, politician, writer (National Parliamentary  
Library of Georgia)
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20 მაისი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მ. ს. დავიდოვას მონაწილეობით „კა-
რმენი“ წარმოადგინეს (1; №107).
ქართველ მსახიობთა კავშირის წლიური კრება გაიმართა (6; №5).

21 მაისი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მ. ი. ალეშკოს მონაწილეობით უკანას-
კნელად წარმოადგენენ „ევგენი ონეგინს“ (1; №110).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ იბეჭდება ს. აბულაძის ლექსი „ამხანაგ დავით 
ყიფშიძის ხსოვნას“ (3; №531).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ ვ. გარრიკის ფსევდონიმით სტატია „ქართვე-
ლი მხატვრები“ დაიბეჭდა, რომელშიც ავტორი განიხილავს თბილისში 
გამართულ მხატვართა გამოფენას. მისი აზრით, ახალ ქართულ მხატ-
ვრობაში ფუტურიზმი დომინირებს (3; №531).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი თბილისში გამართული 
შიო არაგვისპირელის საღამოსა და, ზოგადად, არაგვისპირელის შე-
მოქმედების შესახებ (3; №531).

22 მაისი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „სადკო“ წარმოადგინეს (1; №110).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი 26 მაისს 
ქალთა გამგეობის ორგანიზებით გასამართი ღონისძიებებებისა (1; 
№111).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა - მოხეტიალე 
მუსიკოს ილიკო ქურხულს კახეთის გზაზე და თბილისში შეეძლება ქა-
ლაქის ქუჩებსა და მოედნებზე შემთხვევით გამვლელ-გამომვლელთათ-
ვის მუსიკაზე ლექციების კითხვა და მუსიკის დაკვრა (1; №111). 

23 მაისი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ორკესტრის ბენეფისი გაიმართა -მე-
თოთხმეტედ წარმოადგინეს „აბესალომ და ეთერი“ (1; №110).
სახალხო სახლში ქართული სამუსიკო და საქველმოქმედო საზოგადო-
ების სასულიერო კონცერტი გაიმართა. მუსიკა დ. არაყიშვილისა (1; 
№111).

24 მაისი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მ. ს. დავიდოვას მონაწილეობით „სევი-
ლიელი დალაქი“ წარმოადგინეს (1; №111).

May 20/ Tuesday

“Carmen” was performed in the State Theatre (opera) with the participation 
of M. S. Davidova (1; №107).

Annual meeting of the Georgian Actors’ Union was held (6; №5).

My 21 /Wednesday

Final performance of “Yevgeni Oniegin” with the participation of M. I. Alesh-
ko was held in the State Theatre (opera). Tatiana’s part will be performed by 
Aleshko (1; №110).

“Sakhalkho Saqme” paper published S. Abuladze poem “In memory of com-
rade Davit Kipshidze. ” (3; №531).

“Sakhalkho Saqme” paper published Garick’s article “Georgian artists”, where 
the author reviews the exhibition held in Tbilisi and the processes taking 
place in Georgian art, dominated by futurism (3; №531).

“Sakhalkho Saqme” published an article about Sio Aragviispireli evening and 
his works in general (3; №531).

May 22 /Thursday

“Sadko” was performed in the State Theatre (opera) (1; №110).

“Saqartvelos Respublika” published an announcement on the arrangements 
to be held by the Women’s Board on May 26 (1; №111).

“Saqartvelos Respublika announced that the minstrel Iliko Kurkhuli would be 
allowed to play music and deliver lectures on music the passersby in Tbilisi 
and on the road to Kakheti (1; №111).

May 23/Friday

Benefit evening of the Orchestra and the fourteenth performance of “Abesa-
lom and Eteri” in the State Theatre )opera0 (1; №110).

Spiritual Concert of the Georgian Music and Charity Society was held in the 
People’s House, music by D. Arakishvili (1; №111).

May 24/Saturday

“Barber of Seville” was performed in The State Theatre (opera) with the par-
ticipation of M. S. Davidova (1; №111).

აკაკი პაპავა  
ლიტერატორი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Akaki Papava  
man of letters  
(National Parliamentary Library of Georgia)
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გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა საქართველოს და-
მოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების განრიგი (1; 
№113).

25 მაისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ებრაელთა პირველი გიმნაზიის მშო-
ბელთა წრის სახსრების გასაძლიერებლად დილით „ებრაელის ქალი“ 
წარმოადგინეს, საღამოს კი − ალეშკოს მონაწილეობით, „პიკის ქალი“ 
(1; №111).

26 მაისი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საქართველოს დამოუკიდებლობის გა-
მოცხადების წლისთავზე სააღლუმო სპექტაკლები წარმოადგინეს: 1. 
„თქმულება შოთა რუსთაველზე“ 2. „აბესალომ და ეთერი“ 3. „ამირანი“ 
(ფოცხვერაშვილის სიმფონიური პოემა) (1; №113).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დ. ერისთავისა და მ. ბებუთა-
შვილის ფოტოები, წარწერით: „სამშობლოს“ დამდგმელნი“ (6; №6).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა შ. დადიანის წერილი ქა-
რთველი მსახიობების შესახებ (6; №6).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობების - კ. მესხისა და კ. 
ყიფიანის ფოტოები (6; №6). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობ ნინო ჩხეიძის სურა-
თები და მის შესახებ წერილი (6; №6).

27 მაისი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) კომპრიმარიოს ბენეფისი გაიმართა. 
წარმოადგინეს „კარმენი“ დავიდოვას და ორდას მონაწილეობით (1; 
№113).

28 მაისი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) სარაჯიშვილის და ინაშვილის მონა-
წილეობით მეთხუტმეტედ და უკანასკნელად „აბესალომ და ეთერი 
წარმოადგინეს. სარაჯიშვილი მეთოთხმეტედ ასრულებს აბესალომის 
როლს და ატკბობს საზოგადოებას, აგრეთვე − ინაშვილიც მურმანის 
როლის შესრულებით (1; №113).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ი. მჭედლიშვილის ლექსი „ოცდა ექვს მაისს“ 
დაიბეჭდა (3; №536).

29 მაისი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მ. ს. დავიდოვას და ორდას მონაწილე-
ობით წარმოადგინეს „ბორის გოდუნოვი“ (1; №113).
სახელმწიფო თეატრში დილით, 12 საათზე, კ. ფოცხვერაშვილის მე-
თაურობითა და მონაწილეობით, ტფილისში სრულიად საქართველოს 
დამკვრელ-მომღერალთა ვოკალურ-ინსტრუმენტული „დამფუძნებელი 
ყრილობა-კონცერტი“ გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ: ხუთას 
ქალ-ვაჟთაგან შემდგარი ხორო, სამას კაცთაგან ხმა შეწყობილი მე-
საყვირეთა ორკესტრი, გურული დამკვრელ-მომღერალ-მოცეკვავეთა 
გუნდი, სახელმწიფო თეატრის ახალი საოპერო ხორო, სახელმწიფო 
თეატრის არტისტები: ვ. სარაჯიშვილი, ა. ინაშვილი. კომპოზიტორები: 
ჩერეპნინი, გარტმანი, არაყიშვილი, ფალიაშვილი და სხვანი. გურიიდან 
მოწვეული გუნდი შეასრულებს, სხვათაშორის პირველად − ტფილისში, 
ნადურს, ელესას, ხელხვავს, საეკლესიო საგალობლებს და სხვ. დასას-
რულ გაიმართა ძველი ქართული ფერხული და საომარ-საზეიმო ცეკვა 
„ხორუმი“. კონცერტის გახსნაში მონაწილეობდნენქართული სამუსიკო 
საზოგადოების გამგეობა, დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისი-
ის წარმომადგენლები, ხოროს დამაარსებლები (1; №115).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა ქართულმა 
სამუსიკო საზოგადოებისა და ამიერ კავკასიის კოოპერატივის კავში-
რის მიერ კაპელას დაარსების შესახებ (1; №116).

“Saqrtvelos Respublika” paper published the schedule of the arrangements 
to be carried out for Georgia’s Independence Day (1; №113).

May 25/Sunday

“Jewish woman” was performed in the State Theatre (opera) in the morning 
for the benefit of the circle of the parents of the first Jewish gymnasium. In 
the evening “Pikovaya Dama” was performed with Aleshko participation (1; 
№111).

May 26/Monday

The solemn performances to be held in the State Theatre (opera) for the anni-
versary of Georgia’s Declaration of Independence: “Legend of Shota Rustave-
li” 2. “Abesalom and Eteri”, 3. ”Amirani” (Symphonic poem of Pockhverashvili 
(1; №113).
“Theatre and Life” magazine published D. Eristavi and M. Bebutashvili photos 
with the inscription: Directors of “Samshoblo” (6; №6).
“Theatre and Life” magazine published Sh. Dadiani article on Georgian actors. 
− (6; №6).
“Theatre and Life” magazine printed the photos of the actress Nino Chkheidze 
and the photos of the actors: K. Meskhi and K. Kipiani (6; №6).
“Theatre and Life” magazine published the photos of the actress Nino Chk-
heidze and an article about her (6; №6).

May 27 /Tuesday

Benefit event of Comprimario in the State Theatre (opera), Carmen was per-
formed with the participation of Davidova and Orda (1; №113).

May 28/Wednesday

!5th and the final performance of “Abesalom and Eteri” in the State Theatre 
(opera). Sarajishvili sings Abesalom’s part for the 14th time, bringing delight 
to the public as well as Inashvili singing Murman’ s part (1; №113).

“Sakhalkho Saqme” paper published Mchedlishvili poem “To May 26th” (3; 
№536). 

May 29/Thursday

“Boris Godunov” was performed in the the State Theatre (opera) with the 
participation of M. S. Davidova and Orda (1; №113).

The first all Georgian vocal – instrumental “founding congress – concert“ of 
the performers and musicians was held in the State Theatre at 12:00 hrs. in 
the morning, headed by K. Pockhverashvili. The participants were: the Chorus 
of five hundred women and men, well accorded orchestra of trumpet players, 
company of Gurian players singers and dancers, a new opera chorus of the 
State Theatre, actors of the State Theatre: V. Sarajishvili, A. Inashvili. Com-
posers: Cherepnyn, Gartman, Arakishvili, Paliashvili and others. The chorus 
from Guria will perform, for the first time in Tbilisi Naduri, Elesa, Khlkhva-
gi, church chants etc. Finally Georgian dances and an old Georgian military, 
festive dance “Khorumi” was performed. The Georgian Music Society Board 
and representatives of the art commission of the Constituent Assembly and 
founders of the Chorus participated in the concert opening (1; №115).

“Saqartvelos Respublica” paper published the notice on foundation of a 
capella by the Georgian Music Society and the Union of Trans Caucasian Co-
operative (1; №116).
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30 მაისი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პრიმაბალერინა ბაუერზაკსისა და ბა-
ლეტმაისტერ ვაკარეცის ბენეფისი გაიმართა. წარმოადგინეს საბალე-
ტო სპექტაკლები − 1. „გრძნეული ფლეიტა“ 2. „საბალეტო დივერტისმე-
ნტი“ 3. „ქორწილი მოლოროსიაში“ (1; №115).

31 მაისი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ჰუგენოტები“ წარმოადგინეს (1; №113).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა ქართული 
სახელოვნებათმცოდნეო ცენტრის დაარსების შესახებ. ცენტრში გაე-
რთიანდა მწერლობის, მუსიკის, მხატვრობის და მსახიობთა კავშირის 
12 წარმომადგენელი. თავმჯდომარედ აირჩიეს კ. მაყაშვილი, მდივნად 
− შ. დადიანი (1; №117).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი ქართული 
სამუსიკო საზოგადოების წლიური კრების 1 ივნისს 11 საათზე დანიშ-
ვნასთან დაკავშირებით, რომელზეც მოხსენებას წაიკითხავს ილ. აბა-
შიძე (1; №117).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი ქალთა სამუ-
სიკო წრის შეკრების 8 ივნისს გადადებასთან დაკავშირებით (1; №117).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ პოეტ რაუდ გოგოხიას ლექსი „ტრიპტიხი“ დაი-
ბეჭდა, რომელიც სამი ნაწილისაგან შედგება: ჯვარცმა, დასაფლავება 
და აღდგომა (3; №538).

1 ივნისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით მ. ი. ალეშკოს ბენეფისი − „ჰოფ-
მანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს, საღამოს კი უკანასკნელი სპექტაკლი 
მ. დავიდოვას მონაწილეობით − „კარმენი“ (1; №118).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, თუ როგორ 
აღნიშნეს 26 მაისის დღესასწაული ქუთაისში (1; №118).

2 ივნისი/ორშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოების გამგეობის წევრი, ილ. აბაშიძე თანამდებო-
ბიდან გადადგა და გამგეობიდან გამოვიდა (1; №121).

3 ივნისი/სამშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში 3, 4, 5 და 6 ივნისს გაიმართება პირველი ქა-
რთული ფილმების ჩვენება. წარმოადგენენ: გვარდიის დღეს, დამფუძ-
ნებელი კრების გახსნასა და „ქრისტინეს“ (3; №540).

May 30 /Friday

Benefit event of Prima Ballerina Bauerzachs and Choreographer Vakarecky 
with the performance of 1. Magic Flute”, 2. “Ballet Divertissement”. 3. “Wed-
ding in Moloros. ” In State Theatre (1; №115).

May 31/Saturday

“Huguenots” was performed in the State Theatre (1; №113).

“Saqartvelos Respublika” paper issued a notice on the creation of the Geor-
gian Art Studies Centre. The centre was joined by 12 representatives of the 
Literary, Music. Art and Actors’ Union. K. Makashvili was elected chairman, 
Sh. Dadiani secretary (1; №117).

“Saqartvelos Respublika” paper made an announcement on scheduling the 
annual meeting of the Georgian Music Society on June 1st at 11 o’clock. Il. 
Abashidze will deliver a report (1; №117).

“Saqartvelos Respublika” paper made an announcement on postponing the 
meeting of the Women’s Music Circle to June 8th (1; №117).

“Sakhalkho Saqme” paper published Raud Gogokhia poem “Triptych” consist-
ing of three parts: Crucifixion, Burial and Resurrection (3; №538). 

June 1/Sunday

In the State Theatre (opera) M. I. Aleshko benefit event in the morning – 
“Hoffman’s Fairy-tales In the evening the final performance with the partici-
pation of M. Davidova, “Carmen” (1; №118).

“Saqartvelos Resspublika” paper published an article on the celebrations of 
May 26th in Kutaisi (1; №118).

June 2 /Monday

“Saqartvelos Respublika” paper issued a notice that the Board member of the 
Georgian Music Society Il. Abashidze resigned and left the board (1; №121). 

June 3/Tuesday 

The first Georgian films: Guards Day, Opening of the Founding Assembly and 
“will Christine will be shown in the Second Georgian Club. On 3, 4, 5, ans 6th 
of June (3; №540). 

ანა თულაშვილი კოლეგებსა და მოწაფეებთან ერთად 
(ფოტო დაცულია ვ. სარაჯიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Anna Tulashvili with the colleagues and pupils 
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)
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4 ივნისი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ტ. ს. ორდას მონაწილეობით, წარმოა-
დგინეს „რიგოლეტო“ (1; №119).

5ივნისი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში, ორდას მონაწილეობით, „რიგოლეტო“ წარმოა-
დგინეს (3; №542).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ბაჩანას ფსევდონიმით გამოქვეყნდა ლექსი 
„სიმღერა ჩემს ნუგეშს“ (3; №542).

6 ივნისი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) თ. ჰარტმანის და კ. ფოცხვერაშვილის 
დირიჟორობით გაიმართა „დიდი ევროპულ-ქართული სიმფონიური 
კონცერტი“ (1; №120).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ქართველ 
მსახიობთა კავშირის ყრილობის შესახებ. კრებაზე მსახიობ ნინო ჩხე-
იძის იუბილეს აღსანიშნავი ღონისძიებების განრიგი განიხილეს (1; 
№120).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა - ახალგაზ-
რდა მომღერალი, ვ. ლორთქიფანიძე, მომავალ სეზონში მიწვეულია 
ბაქოს საოპერო სცენაზე (1; №123).
„ძმურ ნუგეშში“ ეროვნული პარტიის დღე აღნიშნეს. დღისით ორკესტ-
რის კონცერტი გაიმართა, საღამოს კი − კაბარე (5;№52).

7ივნისი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ტ. ს. ორდას და მ. ს. დავიდოვას მონა-
წილეობით, „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგინეს (1; №119).

8 ივნისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ტ. ს. ორდას და ალეშკოს მონაწილეო-
ბით, „ტოსკა“ წარმოადგინეს (1; №119).
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით ქართველ მსახიობთა დასისა 
და მრავალრიცხოვანი სამხედრო ორკესტრის მონაწილეობით, კ. ფო-
ცხვერაშვილის და ვ. მიზანდარის დირიჟორობით, „დიდი მხატვრული 
სახალხო წარმოდგენა-კონცერტი“ გაიმართა. წარმოადგინეს: „ამირა-
ნი“ -სიმფონიური პოემა კ. ფოცხვერაშვილისა; „დარისპანის გასაჭირი“ 
− კომედია დ. კლდიაშვილისა; „სიმართლე“ – 1 მოქმედებიანი კომედია. 
თარგმანი გ. ქორიძისა (1; №124).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა გალაკტიონ 
ტაბიძის ლექსების მეორე ტომის გამოსვლის შესახებ (1; №124).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, თუ როგორ 
აღინიშნა 26 მაისი თელავში (1; №124).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, თუ როგორ 
გამოვიდა ქართული სამუსიკო საზოგადოების კრებაზე ილ. აბაშიძე (1; 
№124).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა შიო მღვიმელის ლექსი „სალამი“, 
რომელიც ავტორმა 25 მაისს დაწერა (3; №545).
ქართულ კლუბში ეკრანზე წარმოადგინეს „პირველი ქართული კინემა-
ტოგრაფიული სურათები“ : „გვარდიის დღე საქართველოს დედაქალაქ-
ში“, „დამფუძნებელი კრების გახსნის დღესასწაული“ და „ქრისტინე“ (3; 
№545).

9 ივნისი/ორშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში პირველი ქართული ფილმები აჩვენეს  
(3; №542).

June 4/Wednesday 

“Rigoletto” will be performed in State Theatre (opera) with the participation 
of Orda (1; №119).

June 5/Thursday 

“Rigoletto” with the participation of Orda was performed in the State Theatre 
(3; №542).

“Song to my comfort” under the pen name Bachana was published by 
“Sakhalkho Saqme” paper (3; №542).

June 6/Friday

“A big European – Georgian Symphonic Concert was held in the State Theatre 
(opera), conductors T. Gartman and K. Pockhverashvili (1; №120).
“Saqartvelos Respublika” published an article addressing the Assembly of the 
Georgian Actors Union. The Schedule of arrangements in memory of Nino 
Chkheidze were discussed (1; №120).
“Saqartvelos Respublika” paper issued a notice that the young singer V. Lort-
kipanidze is invited to Baku Opera for the next season (1; №123).
In “Brotherly Comfort” the day of the National Party was commemorated. 
Orchestra Concert was held in the afternoon and Cabaret in the evening. 
(5;№52).

June 7/Saturday

“Barber of Seville” was performed in the State Theatre (opera) with the par-
ticipation of T. S. Orda and M. S. Davidova (1; №119).

June 8/Sunday

“Tosca” was performed in the State Theatre” (opera) with the participation of 
T. S. Orda and Aleshko (1; №119).

A big performance – concert was held in the State heater (opera) with the 
participation of the Georgian Actors Company and a grand orchestra conduct-
ed by K. Pockhverashvili and V. Mizandari. “Amirani “ – a symphonic poem by 
K. Pockhverashvili was performed; D, Kldiashvili comedy: “Darispan’s Misfor-
tune” ; 1 act comedy in G Kikodze translation “Truth” (1; №124).

‘Saqartvelos Respublika” paper issued an ad about the publication of the II 
volume of Galaktion Tabidze poetry (1; №124).

“Saqartvelos Respublika” paper published an article on the celebration of 
May 26 in Telavi (1; №124).

“Saqartvelos Resoublika” paper published a letter on the report Il. Abashidze 
delivered at the meeting of the Georgian Music Society (1; №124).

Shio Mhghvimeli poem “Greeting” was published by “Sakhalkho Saqme” pa-
per, which the poet wrote on May 25th (3; №545).

First show of the films took place in the Georgian Club. Three shows included: 
The Guards Day in the Georgian Capital”, Founding Assembly opening festivi-
ty” and “Christine” (3; №545).

June 9/Monday

Show of the first Georgian films took place in the Second Georgian Club (3; 
№542). 
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10 ივნისი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ალეშკოს და ორდას მონაწილეობით, 
„ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №119).

11 ივნისი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში შექსპირის პიესა „ოტელო“ დაიდგა. თარგმანი 
ივანე მაჩაბლისა (3; №546).

 12 ივნისი/ხუთშაბათი
ქართულ კლუბში ნ. პაატაშვილის სკოლის სასარგებლოდ დიდი საღა-
მო-წარმოდგენა გაიმართა (3; №546).

13 ივნისი/პარასკევი
ქართული სამუსიკო და საქველმოქმედო საზოგადოებებმა კონსერვა-
ტორიაში სასულიერო კონცერტი გამართეს. მუსიკა დიმიტრი არა-
ყიშვილისა (3; №547).

14 ივნისი/შაბათი
საჩაიე „ძმურ ნუგეშში“ გაიმართა საქართველოს სოციალისტ-ფედერა-
ლისტთა ტფილისის კომიტეტის დღე. მონაწილეობდნენ პოეტები: ს. 
ფაშალიშვილი, გ. ტაბიძე, ტ. ტაბიძე, ლ. ჯაფარიძე, ი. მჭედლიშვილი, 
რომლებმაც თავიანთი ახალი ლექსები წაიკითხეს. იმღერა გუნდმა. 
მთელი დღის განმავლობაში გათენებამდე ნუგბარითა და სასმელით 
ვაჭრობდნენ (3; №549).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა წერილი „სახელოვნებო ცენტრი“, 
რომელიც მიეძღვნა 10 ივნისს თბილისში გახსნილ სახელოვნებო ცე-
ნტრს კოტე მაყაშვილის, დიმიტრი არაყიშვილის, გრიგოლ რობაქიძისა 
და სხვათა მოთავეობით. ცენტრი კულტურის ყველა სფეროს აერთია-
ნებს. ცენტრის წარმომადგენლებს შეხვდა მთავრობის თავმჯდომარე 
ნოე ჟორდანია და შემდგომ საქმიანობაში აქტიური დახმარება აღუთ-
ქვა, ცენტრის წესდება გადაცემულია დამფუძნებელი კრების სახელო-
ვნებო კომისიისათვის განსახილველად (3; №549).
გაზ „სახალხო საქმეში“ მოხეტიალე მუსიკოსის, ილიკო ქურხულის 
მიერ დაწერილი ქართული ეროვნული ჰიმნი „მიჯაჭვული ამირანი“ და-
იბეჭდა (3; №549).

15 ივნისი/კვირა
თბილისში სამუსიკო საზოგადოების შემაჯამებელი კრება გაიმართა, 
რომელზეც ერთი წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში 
წარმოადგინეს (3; №549).

June 10/Tuesday 

“Yevgeni Onegin” was performed by Aleshko and Orda in the State Theatre 
(opera) (1; №119).

June 11/Wednesday

“Othello” by Shakespeare was performed in the State Theatre in Ivane Mach-
abeli translation (3; №546).

June 12 / Thursday

A grand evening-performance was held in favour of N. Paatashvili school (3; 
№546).

June 13 /Friday

The Georgian Music and Charity Society held a Spiritual Concert in the Con-
servatoire. Music by D, Arakishvili (3; №547).

June 14 /Saturday

The Day of the Georgian Socialist Federalists Tbilisi Committee was held in a 
tea shop “Brotherly Comfort”. Among the participants were the poets: S. Pa-
shalishvili, G. Tabidze, T. Tabidze, L. Japaridze, I. Mchedlishvili, who read their 
new poems. The songs were performed by the Chorus. The sale of luxury food 
and the drinks was arranged which continued well on into the small hours of 
the next day (3; №549).
“Sakhalkho Saqme” paper printed an article “Art Centre’ which informs the 
readers about the Artistic Centre, opened in Tbilisi on June 10, with the ef-
forts of Kote Makashvili, Dimitri Arakishvili, Grygol Robakidze and others. 
The centre includes all cultural spheres. Chairman of the government, Noe 
Zhordania met with the centre representatives and promised them active 
support. The centre charter has been submitted to the Founding Assembly 
Art Commission for consideration (3; №549).
“Georgian national anthem “Chained Amiran” written by Iliko Kurkhuli was 
printed by “Sakhalkho Saqme” paper (3; №549).

June 15/Sunday

Summarizing meeting of the Music Society was held in Tbilisi, where reports 
were delivered on the annual activities (3; №549). 

ტ. ს. ორდა – იაგოს როლში ( „ოტელო“)

T. S. Orda – plays Iago (“Othello”)
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ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა გ. ტაბიძის ფოტო, წარწერით: 
„მისი ლექსების მეორე ტომის გამოცემის გამო“ (6; №7).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა საოპერო მსახიობ ე. ა. სპიტ-
კოს ფოტო (6; №7).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ნ. შიუკაშვილის წერილი ქა-
რთულ თეატრზე (6; №7).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ფოტო და ნეკროლოგი მუშა 
პოეტ მიხეილ გორდაძისა (6; №7).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა შიო მღვიმელის ლექსი ქა-
რთულ ლატარიაზე (6; №7).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა დ. ერისთავის ბიოგრაფია 
(6; №7).
ქართული კლუბის საზაფხულო შენობაში „დიდი სეირნობა“ გაიმართა. 
შემოსული თანხა ქალაქის მე-8 ქალთა გიმნაზიის ღარიბ გოგონათა და-
სახმარებლად გამოიყო (3; №550).

19 ივნისი/ხუთშაბათი
ქართული სამუსიკო საზოგადოებისა და ამიერკავკასიის კოოპერატი-
ვთა კავშირმა 17 საათზე ახალშეკრებილი კაპელას პირველი რეპეტი-
ცია ჩაატარა (1; №132).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სამსონ ფირცხალავას კრიტიკუ-
ლი წერილი „ქართული თეატრი“, რომელშიც ავტორი მწვავედ აკრი-
ტიკებს ქართულ თეატრს. ავტორის აზრით, მაშინ, როდესაც სრული 
თავისუფლებაა ხელოვნებაში და ყველა სფერო ვითარდება, ქართული 
თეატრი ვერ ართმევს თავს თავის დანიშნულებას და პროგრესს ვერ 
განიცდის (3; №553).

20 ივნისი/პარასკევი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა გურჯაანელის წე-
რილი დ. არაყიშვილის ლოტბარობით გამართულ პირველი სასულიერო 
კონცერტების (16 და 23 მაისს) შესახებ (1; №133).

21 ივნისი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე ქალბატონი პერინის სკოლის ბალე-
ტის პირველი გამოსვლა გაიმართა. შესრულდა: 1. კლასიკური და პლა-
სტიკური ეტიუდები 2. კლასიკური ცეკვა 3. სხვადასხვა ერთა ცეკვა. 
ორკესტრს დირიჟორობდა ვ. ლ. ბეგთაბეგიშვილი (1; №133).

“Theatre and Life” magazine published G. Tabidze photo saying : “For the 
publication of the II volume of his poems” (6; №7).

“Theatre and Life” magazine published a photo of E. A. Spytko, opera singer 
(6; №7).

“Theatre and Life” magazine published N. Shiukashvili article on Georgian 
Theatre (6; №7).

“Theatre and Life” magazine published a photo and an obituary of working 
poet Mikheil Gordadze (6; №7).

“Theatre and Life” magazine published a verse on Georgian Lottery (6; №7).

“Theatre and Life” magazine published D. Eristavi biography (6; №7).

“A grand promenade cup of tea” was held at the summer residence of the 
Georgian Club. The collected money was assigned for the insolvent girls of 
the 8th gymnasium (3; №550).

June 19/Thursday

The Georgian Music Society and the ტhe Union of Transcaucasia Cooperatives 
conducted the first rehearsal of the newly formed capella at 17:00 (1; №132). 

“Sakhalkho Saqme” paper published a critical letter by Samson Pirckhalava 
“Georgian Theatre”, in which the author subjects the Georgian theatre to a 
severe criticism. In his opinion despite the full freedom of art and all other 
spheres are developing the Georgian Theatre fails to cope with the goals and 
has no apparent progress (3; №553).

June 20/Friday

“Saqartvelos Respublika” paper published an article by Gurjaaneli on the 
first Spiritual Concerts conducted by D. Arakishvili (On 16 and 23 of May) (1; 
№133). 

June 21 /Saturday

The first performance of Mme Perini Ballet School was held in the State The-
atre at 20:00. The performance included: 1. Classical and plastic erudes. 2. 
Classic dance, 3. Dances of different nations. Orchestra conductor V. L. Beg-
tabegishvili (1; №133). 

ნინო ჩხეიძე  
მსახიობი (6; №7)

Nino Chkheidze  
Actress 
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გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა „თაგუნას“ 
მეორე წიგნის გამოსვლის შესახებ (1; №134).

22 ივნისი/კვირა
გაზეთ „სახალხო საქმეში“ ქვეყნდება სტატია „ქართული კინემატოგრა-
ფია“, რომელშიც აქამდე გადაღებული დოკუმენტური და მხატვრული 
ფილმებია განხილული. ავტორი, ფსევდონიმით „№“, აღტაცებით სა-
უბრობს საზეიმო ღონისძიებებისას გადაღებულ სურათებზე (3; №556).
ქართულ კლუბში მესხეთ-ჯავახეთის დღე აღინიშნა. დღისით დიდი სა-
ბავშვო დღესასწაული გაიმართა მ. სუნდუკიანის ხელმძღვანელობით. 
საღამოს კი − დიდი სეირნობა „გამოუცნობი გამოცანები“. კონცერტზე 
იმღერეს ქალბატონმა ვოლ-ლევიცკაიამ, ბატონებმა სარაჯიშვილმა, 
ინაშვილმა, პოლიაევმა. იცეკვეს ბაუერზაკმა, ვაკარ ეციმ. ლექსები 
წაიკითხეს პაოლო იაშვილმა, ლელი ჯაფარიძემ, გალაკტიონ ტაბიძემ, 
თაგუნამ. დიასახლისი − მ. რამიშვილისა (1; №133) (3; №555).

24 ივნისი/სამშაბათი
ქართულ კლუბში 20 საათზე ქართველმა მსახიობებმა უფასო წარმო-
დგენა გამართეს − „ვაის გავეყარე, უის შევეყარე“ (3; №557).

25ივნისი/ოთხშაბათი

დემორკატიულ კლუბში 20 საათზე მიხეილ კავსაძის სახალხო მომღე-
რალთა გუნდმა 3 განყოფილებიანი კონცერტი გამართა. შესრულდა: 
„ფერხული“, „ცანგალა“ და სხვ (3; №558).

27 ივნისი/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − შაბათ- 
კვირას ფრონტზე დახოცილ მეომართა ოჯახების დასახმარებლად სა-
ხალხო სეირნობა გაიმართება (1; №139).

28 ივნისი/შაბათი
სასახლის ბაღში ი. მ. სუნდუკიანის ხელმძღვანელობით ბავშვთა დღი-
სადმი მიძღვნილი ღონისძებები გაიმართა (1; №139).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, რომელშიც სა-
გარეჯოს თეატრში თბილისის დრამატული დასის გასტროლებზეა 
საუბარი. წარმოდგენები, შ. დადიანის თაოსნობით, 24 და 25 ივნისს 
გაიმართა. წარმოადგინეს „ქრისტინე“, „დამნაშავე“ და „დედისერთა“. 
სპექტაკლის დაწყებამდე მაყურებელს თეატრის მნიშვნელობაზე ი. 
იმედაშვილი გაესაუბრა. დასში ირიცხებოდნენ: ელ. ანდრონიკაშვილი, 
ელ. ჩერქეზიშვილი, შ. დადიანი, ანკარა, ფრონისპირელი, ი. ბარველი, 
ფანიაშვილი, აბდუშელი (1; №140).
ქართულ კლუბში „საღამო ქართულ და უკრაინელების სიმღერებისა“ 
გაიმართა. ქართული სიმღერები დიმიტრი არაყიშვილის ნაწარმოებე-
ბიდან შესრულდა. უკრაინელმა მომღერლებმა და გუნდმა მუშენკოს 
ლოტბარობით იმღერეს (3; №561).

An advertisement of the second book of “The mouse” was made in “Saqart-
velos Respublica” paper (1; №134). 

June 22/Sunday

An article “Georgian Cinematography” is published in “Sakhalkho Saqme” 
paper, where all documentaries and feature films, made in the past are ad-
dressed. The author under the pen name “№” speaks with excitement about 
the films made at the festive arrangements (3; №556). 
Meskheti – Javakheti day was celebrated in the Georgian Club. A big chil-
dren’s event was held during the day headed by M. Sundukyan. In the evening 
a promenade “Unsolved Mysteries”. Concert: Songs: Mme. Vol-Levickaya 
Messrs: Sarajishvili, Inashvili, Polyaev. Ballet: Bauerzachs, Vakarecly. Poetry: 
Paolo Iashvili, Leli Japaridze, Galaktion Tabidze, Taguna. Hostess M Ramishvili 
(1; №133) (3; №555). 

June 24/Tuesday

Free performance will be held in the Georgian Club at 20:00. “Went from bad 
to worse” was performed (3; №557). 

June 25/Wednesday

3 act concert was held in the Democratic Club at 20:00 by the peoples chorus 
of Mikheil Kavsadze. Folk dances :Perkhuli” and “Cangala” were performed 
(3; №558).

June 27/Friday

“Saqartvelos Respublica” paper announced the Public promenade to be held 
for the families of the fallen soldiers on Saturday and Sunday (1; №139). 

June 28Saturday

Arrangements dedicated to the Children’s Day took place in the palace garden 
led by I. M. Sundტkyan (1; №139). 
“Saqartvelos Respublica published an article addressing Tbilisi Drama Com-
pany guest performances in Sagarejo Theatre. The performances ked by Sh. 
Dadiani were held on 24 and 25th June. “Christine”, “Culprit” and “The only 
child” were performed. Before the performance I. Imedashvili addressed the 
audience on the importance of the theatre. The company members were: El. 
Andronikashvili, El. Cherqezishvili, Sh. Dadiani, Ankara, Pronispireli, I. Barveli, 
Paniashvili, Abdusheli (1; №140). 
An evening of Georgian and Ukrainian songs was held in the Georgian Club. 
The Georgian songs were from Dimitri Arakishvili works. Ukrainian singers 
and the Chorus were led by Choirmaster Mushenko (3; №561).

მარია პერინი  
მოცეკვავე, პედაგოგი (ფოტო დაცულია საქართველოს  
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში)

Maria Perini  
dancer, teacher (National Parliamentary Library of Georgia)
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23 ივნისი/კვირას
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე ქალბატონი პერინის სკოლის ბალე-
ტი განმეორებით წარმოადგინეს:1. კლასიკური და პლასტიკური ეტიუ-
დები 2. კლასიკური ცეკვა 3. სხვადასხვა ერთა ცეკვა. ორკესტრს დირი-
ჟორობდა ვ. ლ. ბეგთაბეგიშვილი (1; №140).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი ქართულ 
კლუბში 11 საათზე ქართული სამუსიკო საზოგადოების არჩევნებისა 
(1; №140).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა გურჯანელის წერი-
ლი ქართულ კლუბში ზაფხულის სეზონის წარმოდგენების გამართვის 
თაობაზე (1; №140).

1 ივლისი/სამშაბათი
ქალაქის გამგეობამ შიო არაგვისპირელის სამწერლობო სალიტერატუ-
რო მოღვაწეობის პატივსაცემად კუკიის სკოლას მისი სახელი მიანიჭა 
(3; №563).

3 ივლისი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში იუმორისტული ოპერა და ბალეტი დაიდგა. ქა-
რთველ საოპერო მომღერალთა დასმა პირველად ქართულ ენაზე „ვანო 
წამებული“ წარმოადგინა (1; №144).4 ივლისი/პარასკევი

4 ივლისი/პარასკევი
ქართულ კლუბში 17 საათზე გაიმართა პირველი „საბავშვო საღამო“  
ი. მ. სუნდუკიანცის ხელმძღვანელობით. (3; № 566) 

5 ივლისი/შაბათი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართულ 
კლუბში დანიშნულია ეთნოგრაფიული კონცერტი ამიერკავკასიის ყვე-
ლა ეროვნებათა: ქართველ, თურქ, სომეხ, ქურთ, რუს, ბაშკირ,მოლდა-
ველ და სხვ. მომღერალთა მონაწილეობით (1; №145).

ყოველდღე მეორე ქართულ კლუბში გაიმართება ლოტო, სამხედრო 
მუსიკის საღამო მეხუთე ქართული პოლკისა და სინემატოგრაფი. და-
საწყისი საღამოს 7 საათზე. შესვლა მამაკაცებისათვის − 4 მანეთი, დე-
დაკაცებისათვის − 3 მანეთი (3; № 567). 

6 ივლისი/კვირა
ქართული კლუბის საზაფხულო შენობაში ქართული სამუსიკო საზოგა-
დოების მორიგი კრება გაიმართა, რომელზეც წესდების ცვლილებასა 
და გამგეობის არჩევნებზე იმსჯელეს (1; №145).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელოს-
ნო კლუბში 9 ივლისს, − რუსულ კლუბში, 8 ივლისს − ქართულ კლუბში 
11 ივლისს ცნობილი ბ. გ. გაზალიუსის მხატვრული წარმოდგენები გა-
იმართება (1; №147). 

8 ივლისი/სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა კონსტანტინე გამსახურდიას 
ლექსი „პოეტი და მისი ლანდი“ (დიდ ქალაქში), რომელიც ავტორმა 
ბერლინში 1918 წლის 7 სექტემბერს დაწერა (3; №569).

9 ივლისი/ოთხშაბათი
დამფუძნებელი კრების წევრმა, პავლე საყვარელიძემ, მთავრობა წა-
რუდგა მოხსენებით გააკეთა ხელოვნებისა და ხელოვანთა საქმიანო-
ბის შესახებ (3; №570).

June 23/Sunday

The baller of M. Perini ballet school was held for the second time in the State 
Theatre at 20:00hrs. The performance included: 1. Classical and plastic er-
udes. 2. Classic dance, 3. Dances of different nations. Orchestra conductor V. 
L. Begtabegishvili (1; №140). 

“Saqartvelos Respublika” announced the elections of the Georgian Music So-
ciety in the Georgian Club at 11:00 (1; №140). 

Gurjaneli article was published by “Saqartvelos Respublika” paper regarding 
the summer season performances in the Georgian Club (1; №140). 

July 1/Tuesday

The city administration awarded the name of Shio Aragvispireli to the school 
at Kukia in honour of his literary achievements (3; №563).

July 3/Tuesday

Comic opera and a ballet were performed in the State Theatre. “Vano the 
Martyr” was performed in Georgian for the first time by the Georgian opera 
company singers (1; №144). 

July 4/Friday

The first children’s evening was held in the Georgian Club at 17:30 hrs. Head-
ed by I. M. Sundukyan. (3; № 566)

July 5/Saturday

“Saqartvelos Respublika” paper announced that ethnographic concert was to 
be held in the Georgian Club with the participation of the singer of all ethnic-
ities residing in Transcaucasia: Georgian, Turkish, Armenian, Kurdish, Russian, 
Bahkirr, Moldavian etc (1; №145). 
Lotto will be played every day in the Second Georgian Club as well as the 
evening of military music of the fifth Georgian regiment and cinematography. 
Beginning at 7 o’clock in the evening. Entrance men 4 roubles, women 3 rou-
bles. (3; № 567)

July 6/Sunday

The next gathering of the Music Society was held in the summer residence of 
the Georgian Club, where alterations to the charter and board elections were 
discussed (1; №145). 
“Saqartvels Respublika” paper announces that B. G. Gazalius artistic perfor-
mances will be held in Studio Club, on July 9th, − Russian Club July 6th and 
Georgian Club on 11th (1; №147). 

July 8 /Tuesday

“Sakhalkho Saqme” paper published K. Gamsakhurdia poem “IV poet and his 
shadow” (in a big city. ) Written by the author in Berlin on September 7, 1918 
(3; №569).

July 9 /Wednesday

Pavle Sakvarelidze, member of the Founding Assembly submitted a report to 
the government on art and the activities conducted by the artists (3; №570).
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12 ივლისი/შაბათი
ქართული კლუბის ბაღში ქ. შ. წ. კ. გ. საზოგადოების სასარგებლოდ სე-
ირნობა გაიმართა. შემოსავლის 20% გადაიდება რესპუბლიკის წითელი 
ჯვრის დასახმარებლად (1; №147).
მუშათა კლუბში ყარაცევის დრამა „ცხოვრების გმირი“ დაიდგა. მონა-
წილეობენ გამყრელიძე და ჩარკვიანი (3; №573).

13 ივლისი/კვირა
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა სცენისმოყვარისა და სუფლი-
ორის, ნიკო თათარაშვილის ფოტო და ნეკროლოგი (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ლოტბარ ძუკუ ლოლუას ფოტო 
(6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − არჩილ მაჭავარია-
ნმა დაწერა ახალი დრამა-პოემა „პრომეთე“ (6; №8).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − „აბესალომ და ეთე-
რის“ ლიბრეტოს ავტორი, პ. მირიანაშვილი, წერს ახალ პოემას (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა ვ. სიდამონ-ერისთა-
ვის პირველი ნაბიჯების შესახებ თელავში (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − ტ. რ. რამიშვილმა 
დაასრულა კომედია „სტუმარ-მასპინძელი“ (6; №8).

July 12/Saturday

Promenade was organized in the yard of the Georgian Club in favour of Soci-
ety for the Spreading of Literacy among Georgians. 20% of the income will be 
sent for the aid of the Red Cross (1; №147). 
“Karacvi drama “Life’s hero” was performed in the Worker’s Club. Partici-
pants: Gamkrelidze and Charkviani (3; №573).

July 13/Sunday 

Photo of amateur scenic worker and a prompter Niko Tatarashvili and an obit-
uary were published by the “Theatre and Life” magazine (6; №8). 
“Theatre and Life” magazine published a photo of Chirmaster Dzuku Lolua 
(6; №8).
“Theatre and Life” magazine published announced that Archil Machavariani 
created a new drama poem “Prometheus” (6; №8).

“Theatre and Life” magazine announced that “the author of “Abesalom and 
Eteri” libretto is working on a new poem (6; №8).
“Theatre and Life” magazine wrote about the first steps of Sidamon Eristavi 
in Telavi (6; №8).
“Theatre and Life” magazine announced that T. Ramishvili finished the come-
dy “The guest and the host. ” (6; №8).

საცეკვაო სკოლის რეკლამა ალექსიძისა  
„ვასწავლი ყოველგვარ ეროვნულ ცეკვას: ქართულს, ლეკურს, ნაურულს,  
ქისტურს, დაღესტნურ-ლეკურს (ლოცვა შამილისა ხანჯლებით),  
უზუნდარას, რანგის, თარაქამს და სხვა“ ,

Aleksidze dance school advertisement  
“Teach all national dances, Georgian, Lezgin, Nauruli, istian, Daghestani  
Lezgin (Shamil’s prayer with swords), Uzudara, Rangi, Taraqam etc“.

მწერლები: ლეო ქიაჩელი, პაოლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე,                             
ი. ნიკოლაძე, ვარლამ რუხაძე, კონსტანტინე მაყაშვილი  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Writers: Leo Kiacheli, Paolo Iashvili, Tizian Tabidze, I. Nikoladze, Varlam 
Rukhadze, Konstantine Makashvili.  
 (National Parliamentary Library of Georgia)
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15 ივლისი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოებისა და კოოპერატივის ცენტრალური კავშირის 
კაპელამ რეპეტიციები უკვე დაიწყო. კაპელის მთავარ გამგედ მოწვეუ-
ლია კომპოზიტორი ნ. სულხანიშვილი (1; №154).

17 ივლისი/ხუთშაბათი
სახელოსნო კლუბში (მიხაილოვის პრ. 66) ქართველ საოპერო მომღე-
რალთა დასმა „ვანო წამებული“ წარმოადგინა (1; №156).

19 ივლისი/შაბათი
ფრონტის დღესთან დაკავშირებით, თბილისის სხვადასხვა უბანში: ქა-
რთულ კლუბში, მეორე ქართულ კლუბში, სახელოსნო კლუბში, მუშათა 
კლუბში, ორთაჭალაში, მუშტაიდში, ნაძალადევში და ავლაბარში სხვა-
დასხვა კულტურული ღონისძიება გაიმართა (3; №579).

20 ივლისი/კვირა
ქალაქის შრომის ბირჟამ, მ. სუნდუკიანცის ხელმძღვანელობით, გრა-
ნდიოზული საბავშვო საღამო გამართა მტკვრის პირას (მადათოვის 
ქუჩა, ბარათინსკის კუთხე). შემოსავალი უმუშევართა სასარგებლოდ 
გადაიდო (1; №156).
სასახლის ბაღში 18 საათზე დიდი სეირნობა დაიწყო. გაიმართა ლატა-
რია-ალეგრა, აუქციონი, კინემატოგრაფი: „სახალხო გვარდიის დღე“, 
„26 მაისი“ და საქართველოს დამფუძნებელი კრების გახსნა“ (1; №159).

22 ივლისი/სამშაბათი
ქართულ კლუბში, ეროვნული პარტიის გაზეთ „კლდის“ სასარგებლოდ, 
გაიმართა საღამო სპექტაკლითა და კონცერტით. იმღერეს სარაჯიშვი-
ლმა და სხვებმა, წაიკითხეს ლექსები პაოლო იაშვილის ხელმძღვანე-
ლობით (3; №581).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ხელოვნე-
ბის ისტორიის პროფესორმა, გ. ჩუბინაშვილმა, რომელიც დასავლეთ 
საქართველოში მოგზაურობდა, დაათვალიერა უძველესი მონასტრები 
და „ნაშთები ხელოვნების შესაკრებათ“ (1; №165).

24 ივლისი/ხუთშაბათი
ქართულ კლუბში, გამყრელიძისა და ზარდიაშვილის მონაწილეობით, 
უფასო წარმოდგენა გაიმართა. წარმოადგინეს: „სოსიას ღელე“, „შანტა-
ჟი“, და „სოფლის ფერშალი“ (3; №583).

26 ივლისი/შაბათი
ქართულ კლუბში დიდი სეირნობა, კონცერტი და მომგებიანი ლატა-
რია გაიმართა. მონაწილეობდნენ: ლევიცკი, შულგინა, ორლოვი, სარა-
ჯიშვილი და ინაშვილი (3; №585).

29 ივლისი/სამშაბათი
ქართულ კლუბში ოპერა „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს (3; №587).

30 ივლისი/ოთხშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 10 
აგვისტოდან ქართული სამუსიკო საზოგადოების და ამიერკავკასიის 
კოოპერატივთა კავშირის კაპელა, დ. არაყიშვილის ლოტბარობით გაე-
მგზავრება სხვადასხვა ქალაქში და გამართავს კონცერტებს (1; №167).

31 ივლისი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ახლად და-
არსებული ქართული კაპელის მნიშვნელობისა და რაობის შესახებ (1; 
№168).

July 15/Tuesday

“Saqartvelos Respublika” paper announced that the rehearsals of the capella 
of the Georgian Music Society and the Central Union Cooperative have al-
ready begun. Composer N. Sulkhanishvili has been invited as the head of the 
Capella (1; №154). 

July 17/Thursday

“Vano the Martyr” was performed in the Studio Club (66. Mikhailov ave. ) by 
the Georgian opera singers (1; №156). 

July 19 /Saturday

Various cultural events were carried out for the day of the Front in different 
areas of Tbilisi: Georgian Club, The Second Georgian Club, Studio Club, Work-
ers Club, Ortachala, Mushtaidi, Nadzaladevi and Avlabari (3; №579). 

July 20/Sunday

The city labour exchange, headed by M. Sundukyan, held a grand children’s 
evening. The evening was held at the Mtkvari bank (Madatov Street, corner 
of Baratinski). The income went for the needs of the unemployed (1; №156). 

The promenade was held in the palace garden from 18:00, also lottery –Al-
legra, auction, cinematogtaph: “Day of the People’s Guards”, “May 26th”and 
“The opening of Georgia’s Founding Assembly. ” (1; №159). 

July 22/Tuesday

The evening with the performance and a concert was held for the “Klde” pa-
per in the Georgian Club. Sarajishvili and others sang at the concert, poems 
were read with Paolo Iashvili participation (3; №581).

“Saqartvelos Respublika” announced that art history professor G. Chubinash-
vili travelled to west Georgia and explored the old monasteries and the re-
mains in order to collect artefacts (1; №165). 

July 24/Thursday

A free performance of “Sosia’s Creek”, “Blackmail” and “The village doctor’s 
assistant”. Was held in the Georgian Club, with the participation of Gam-
krelidze and Zardiashvili (3; №583).

July 26/Saturday

The promenade, concert and lottery were conducted in the Georgian Club. 
Participants: Levicly, Shulgyna, Orlov, Sarajishvili and Inashvili (3; №585).

July 29/Tuesday 

The opera “Pikovaya Dama” was performed in the Georgian Club (3; №587).

July 30 /Wednesday 

“Saqartvelos Respublika” paper announced that from August 10, the Capella 
of the Georgian Music Society and Union of Transcaucasian Cooperatives led 
by D. Arakishvili will conduct concerts in different cities (1; №167). 

July 31/Thursday

“Saqartvelos Respublika” published an article about the importance and the 
essence of newly established Georgian Capella (1; №168). 
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1 აგვისტო/პარასკევი
სახელოსნო კლუბში სამხ. სამ. საყარაულო რაზმის მომღერალთა ჯა-
რის კაცთა გუნდმა, ალექსანდრე მაისურაძის ლოტბარობით, კონცე-
რტი გამართა. შემოსავალი დაჭრილ ჯარისკაცთა სასარგებლოდ გადა-
იდო (1; №168).
1919 წლის 1 აგვისტოს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ გამო-
სცა დეკრეტი კავკასიის მუზეუმის გაუქმებისა და მის ნაცვლად საქა-
რთველოს მუზეუმის დაარსების შესახებ. დეკრეტი იუწყებოდა: 
გაუქმდეს ქალაქ ტფილისში არსებული კავკასიის მუზეუმი. 
დაარსდეს საქართველოს მუზეუმი, რომელსაც გადაეცეს კავკასიის 
მუზეუმის ყოველი უძრავი და მოძრავი ქონება და საქმე. 
დამტკიცდეს ამასთანავე დართული დებულება საქართველოს მუზეუ-
მისა. 
კავკასიის მუზეუმის ყველა ის მოხელე, რომელიც არ ჩაირიცხება საქართვე-
ლოს მუზეუმის შტატში, დატოვებულ იქნეს შტატგარეშე და მიეცეს სალიკვი-
დაციო დახმარება არსებულ წესისამებრ. 
საქართველოს მუზეუმს მიეკუთვნოს უფლება:
ა) უბაჟოდ გამოიწეროს და მიიღოს უცხოეთიდან წიგნები, კოლექციები, 
ხელსაწყოები, ლაბორატორიის მასალა და სამეცნიერო საჭიროების ყოვე-
ლგვარი ნივთი; ბ) საქართველოს საზღვრებში მიიღოს და ჰგზავნოს უფა-
სოდ ფოსტით სამეცნიერო საჭიროების ყოველგვარი მასალა, წონით არა 
უმეტეს ერთის ფუთისა. 

დეკრეტი ესე ძალაში შედის დღიდან მიღებისა დამფუძნებელი კრების 
მიერ. 

2 აგვისტო/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მწერალთა კავში-
რის მოწოდება, რომელსაც განზრახული აქვს დიდი ფორმატის ლიტე-
რატურული კრებულის გამოცემა. მოუწოდებენ მწერლებს თავიანთი 
ნაშრომების გამოგზავნას დასახელებულ კრებულში გამოსაქვეყნებ-
ლად (1; №170).

6 აგვისტო/ოთხშაბათი
ქართულ კლუბში, ზელიონის, ლიუბინსკის, მოროზოვის, ორჯონიკიძის 
და სხვათა მონაწილეობით, კონცერტი გაიმართა. შეასრულეს ჩაიკოვ-
სკის ნაწარმოებები (3; №594).

8 აგვისტო/ პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „სიმღერის მოყვარულთა 
საზოგადოების დაარსება ფოთში“, რომლის ავტორის ფსევდონიმიც 
„ალ-მა“ გახლდათ. სტატიიდან ირკვევა, რომ 29 ივლისს ქალაქ ფოთში 

August 1 /Friday

The group of the Guards unit singers led by Alexander Maisuradze, the con-
cert was held in the Studio Club. The income went to the wounded soldiers 
(1; №168). 
On August 1, 1919 Georgia’s Founding Assembly issued a decree on the abol-
ishment of Caucasian Museum and establishment of the Georgian Museum. 
The decree stated the following: 
Caucasian Museum located in Tbilisi to be abolished. 
Museum of Georgia to be established which will be ceded real and movable 
assets of the Caucasian Museum and the functions. 
The statute of the Georgian Museum to be approved. 

The staff members of the Caucasian Museum who will not be admitted into 
the staff of the Georgian Museum would be regarded supernumerary and be 
given liquidation aid according the law. 

The Museum of Georgia to be granted rights:

a) subscribe and receive books, collections, tools, lab materials and all the 
required scientific items; b) Receive and send via the post all the scientifically 
required materials within the Georgian borders, weighing no more than a 
pound. 

The decree becomes effective from the day of its adoption by the Founding 
Assembly. 

August 2 /Saturday

“Saqartvelos Respublika” paper published the statement of the Writer’s Un-
ion, which intends to publish a large format literary collection and appeal to 
the writers to send their works for the publication of the mentioned collec-
tion (1; №170). 

August 6/Wednesday

The concert was held in the Georgian Club with the participation of Zelioni, 
Lyubinsky, Morozov, Orjonikidze and others. Works of Tchaikovsky have been 
performed (3; №594).

August 8 /Friday

“Sakhalkho Saqme” paper issued an article on “Establishment of the Ama-
teur Singers Society in Poti, authored by someone with penname “Al-ma”. 
The article informs that on July 29, the Society of the Amateur Singers was 

მწერლები − მარჯვნიდან: ვარლამ რუხაძე, ჯაჯუ ჯორჯიკია, 
იონა მეუნარგია, ია ეკალაძე, იასონ ნიკოლეიშვილი, დგანან:                             
შიო არაგვისპირელი და ისიდორე კაციტაძე  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ 
ბიბლიოთეკაში) 

The writers  
– from right: Varlam Rukhadze, Jaju Jorjikia, Iona Meunargia, Ia Ekaladze, 
Yason Nikoleishvili, Standing: Shio Aragvispireli and Isidore Kacitadze 
(National Parliamentary Library of Georgia)
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დაარსდა სიმღერის მოყვარულთა საზოგადოება. ავტორი საუბრობს 
დედაქალაქის უყურადღებობაზე ფოთის მიმართ და ფოთში ადგილო-
ბრივი რესურსით კულტურული ცხოვრების გაცოცხლების აუცილებ-
ლობაზე (3; №596).

9 აგვისტო/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა სამადლობელო წე-
რილი დ. არაყიშვილისა და ქართული კაპელის მიმართ (1; №170).

10 აგვისტოს/კვირა
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა სუფლიორ მიხეილ ნიკოლოზის 
ძე მარჯანიშვილის ფოტო და ნეკროლოგი (6; №9).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა წერილი „როგორ გაჩნდა 
ოპერა „აბესალომ და ეთერი“ (6; №9).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ზუგდიდის დრმატული დასის 
წრის წევრთა ფოტო (6; №9).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − შალვა დადიანი 
თელავში გასტროლების დროს დააყაჩაღეს (6; №9).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქალთა კა-
ვშირმა შექმნა განსაკუთრებული რაზმები საქართველოს ქალაქების 
გეგმების გადასაღებად. რაზმებმა უკვე დაიწყეს მუშაობა ლანჩხუთსა 
და ოზურგეთში (1; №178)

formed. The author points to the disregard of the capital towards Poti and the 
necessity to revive the cultural life in Poti with the local resources (3; №596). 

August 9/Saturday

“Saqartvelos Respublika” issued a letter of gratitude to D. Arakishvili and the 
Georgian Capella (1; №170). 

August 10/Sunday

“Theatre and Life” magazine published a photo and an obituary of the 
prompter Mikheil, N. Marjanishvili (6; №9).

“Theatre and Life” magazine published a letter on how “Abesalom and Eteri” 
was created (6; №9).

“Theatre and Life” magazine published a photo of Zugdidi Drama Company 
members (6; №9).

“Theatre and Life” magazine published a notice about Shalva Dadiani being 
mugged in Telavi during the guest performances (6; №9).

“Saqartvelos Respublika” paper announced that the Women’s Union formed 
special units for taking photos of the town plans. The units have already start-
ed work in Lanchkhuti and Ozurgeti (1; №178). 

მიხეილ ნიკოლოზის ძე მარჯანიშვილი 
„მოკარნახე (სუფლიორი) მიხეილ ნიკოლოზის ძე  მარჯანიშვილი, რომელმაც 
მოღვაწეობა დაიწყო 1892 წ. ქუთაისში კ. მესხის მიერ პირველად შედგენილ დასში. 
არა ჩვეულებრივი უნარის მოკარნახე იყო. სათეატრო საქმით გატაცებული, 
მოყვარული, დაუღალავი, მშრომელი, ამხანაგ მსახიობთა სული და გული... “ (6; №9)

Mikheil N. Marjanishvili 
“The Prompter mikheil N. Marjanishvili, who began his work in Kutaisi in 1892, in the first 
company drafted by K. Meskhi. He was a prompter of unusual skill, a devoted worker and 
a friend, caring, tireless, the life and soul of the companions... “ 

ზუგდიდის დრამატული წრე, დაარსებული 1919 წ. 
1. ვ. ქარდავა, 2. თ. კარტოზია, 3. მ. გვიჩია, 4. ვ. კვარაცხელია, 5. ც.
ცხადაია, 6. მ. ვეკუა, 7. ტ. ლატარია, 8. პ. მეუნარგია, 9. ირ. ბოხუა, 
10. ლ. ხუბულავა, 11. ს. დავითაია,12. ვ. ჯიქია, 13. მ. ანთელავა (6;
№9) 

Zugdidi Drama Circle founded in 1919. 
1. V. Karfava, 2. T. Kartozia, V. M. Gvichia, 4. V. Kvarackhelia, 5. C.
Ckhadaia, 6. M. Vekua, 7. T, Lataria, 8. P. Meunargia, 9. Ir. Bokhua, 10. L. 
Khubulava, 11. S. Daviataia, 12. V. Jikia, 13. M. Antelava 
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12 აგვისტო/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 25 
აგვისტოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასადილოში, 
ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასარგებლოდ, გაიმართება საი-
ნტერესო საღამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მსა-
ხიობნი და ლიტერატორნი (1; №178).

13 აგვისტო/ოთხშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა მარიჯანის ლექსი „ზღვისაკენ“, რო-
მელიც ავტორმა 8 ივლისს მატარებელში დაწერა (3; №600).

15 აგვისტო/პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა მარიჯანის ლექსი, სათაურით „მა-
რიჯანის კრიალოსანი“, რომელიც ავტორმა 5 ივლისს ჩაქვისთავში და-
წერა (3; №603).

19 აგვისტო/სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა აფიშა რომელიც მკითხველს აცნო-
ბებდა, რომ 24 აგვისტოს ქართულ კლუბში გაიმართებოდა „სრულიად 
საქართველოს მწერალთა დღეობა“. ღონისძიების პრეზიდენტი მწერა-
ლთა კავშირის თავმჯდომარე, კოტე მაყაშვილი იყო. ღონისძიებაზე 
გეგმავდნენ მსოფლიო და ქართული პოეზიის შედევრების წაკითხვას, 
კარნავალისა და ბალის გამართვას, მოდების ჩვენებას (3; №605).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ი. მჭედლიშვილის ლექსი „წერილის 
მაგიერ“ (3; №605).

24 აგვისტო/კვირა
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ი. მჭედლიშვილის ლექსი „ჩემებუ-
რი სიმღერა“, რომელიც ავტორმა ტფილისში 20 აგვისტოს დაწერა (3; 
№609).

26 აგვისტო/სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ ვალერიან გაფრინდაშვილის 
ლექსი „ქუთაისის ქარში“, რომელიც ავტორმა ალი არსენიშვილს მიუ-
ძღვნა (3; №610).

27 აგვისტო
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა შიო მღვიმელის ლექსი „დედა“ (3; 
№611).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „წიგნის გამომცემლობა 
„მერანი“, რომლის ავტორის ფსევდონიმი „კ.-ია“ იყო. სტატიაში ავტორი 
საუბრობს ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოებისა და წიგნების ბეჭდ-
ვის საქმის მნიშვნელობაზე − სკოლების ნაციონალიზაცია არ იქნებო-
და წარმატებული, თუ ქართულ ენაზე არ იქნებოდა სახელმძღვანელო-
ები და ლიტერატურა (3; №611).

28 აგვისტო/ხუთშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა გ. ტაბიძის ლექსები ახალი წიგნიდან 
„Cràne aux fleurs“ : „მთაწმინდის მთვარე“, „თოვლი“, „ატმის ყვავილი“, 
„შიშველი“, „სიკვდილი მთვარისაგან“ და „შენ ერთი მაინც“ (3; №612).

1 სექტემბერი/ორშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმე“ გამოქვეყნდა ტ. ართმელაძის სტატია „კულტუ-
რული მუშაობა ჯარში“ (3; №616).

3 სექტემბერი/ოთხშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „ქართული ეროვნული 
ჰიმნი“, რომელშიც კონკურსში შერჩეული ფოცხვერიშვილის ნამუშევა-

August 12 /Tuesday

“Saqartvelos Respublika” paper announced that on August 25, an interesting 
evening with the participation of famous actors and people of letters will be 
held in the student canteen, in favour of the University students (1; №178). 

August 13 /Wednesday

“Sakhalkho Saqme” paper published Marijani poem “To the sea”, written by 
the author on the train on July 8 (3; №600). 

August 15/Friday

“Sakhalkho Saqme” paper published Marijani poem “Marijani Rosary”, writ-
ten by the author on July 5 in Chaqvistavi (3; №603). 

August 19 /Tuesdat

“Sakhalkho Saqme” paper published a poster which informed the readers 
that on August 24, the Georgian Club was to host “The name-day of all Geor-
gian writers”, the president of the events is Kote Makashvili. The event will 
include reading of Georgian and foreign masterpieces, Carnival, Ball and a 
fashion show (3; №605). 

“Sakhalkho Saqme” published I. Mchedlishvili poem “Instead of the letter” 
(3; №605). 

August 24 /Sunday

“Sakhalkho Saqme” paper published I. Mchedlishvili poem, which the author 
wrote in Tbilisi, on August 20 (3; №609). 

August 26 /Tuesday

“Sakhalkho Saqme” paper published Valerian Gaprindashvili poem “In Kutaisi 
Wind“, dedicated by the author to Ali Arsenishvili (3; №610). 

August 27

“Shio Mghvimeli Poem “Mother” was published in “Sakhalkho Saqme” paper 
(3; №611). 

“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Publishing House Merani”, 
under the pen name “K-ia” The author addresses the issues of the Georgian 
Language text books and the importance of book publishing. Nationalization 
of schools would not have been effective if the manuals and literature are not 
Georgian (3; №611). 

August 28 /Thursdy 

“Sakhalkho Saqme” paper published published G. Tabidze poems from the 
new book „Oràne aux fleurs”: “Mtatsminda Moon,” “The Snow“, “Peach flow-
er”, “Naked”, “Death of the Moon” and “You only” (3; №612). 

September 1/Monday

“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Cultural work in the army. ”, 
the author T. Arthimeladze (3; №616). 

September 3 /Wednesday

“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Georgian National Anthem”, 
which criticizes Pockhverashvili work selected in the competition. And the 
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რი გაკრიტიკებულია, მთავრობა კი საკონკურსო წესების დარღვევაშია 
დადანაშაულებული (3; №618).

4 სექტემბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა დ. ბარნაბიშვილის სტატია „ვაჟა 
ფშაველა“ − ვაჟას მსოფლიო შეგრძნობის და ხასიათის ცდა − ავტო-
რი განიხილავს ვაჟა ფშაველას შემოქმედებას, სტატია გრძელდება 6 
სექტემბრის გაზეთის ნომერშიც (3; №619).

6 სექტემბერი/ შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი 19-20 
აგვისტოს ქუთაისში ქართული სამუსიკო საზოგადოებისა და კოოპე-
რატივთა კავშირის ორგანიზებითა და დ. არაყიშვილის ლოტბარობით 
გამართული ეროვნული კაპელის კონცერტის თაობაზე (1; №199).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა აფიშა, რომლის თანახმადაც, 7 
სექტემბერს ქართულ კლუბში საქართველოს სოციალისტ-ფედერა-
ლისტთა პარტიის სასარგებლოდ გაიმართება „დიდი სახალხო სეირ-
ნობა“. საღამოს გაიმართება ბავშვთათვის: სინემატოგრაფი, ცეკვა და 
სხვადასხვა თამაშები. უფროსთათვის − ლატარია, ლოტო და სხვა უა-
მრავი სიურპრიზი. საკონცერტო განყოფილებაში მოუსმენთ ახალგაზ-
რდა და ნიჭიერ მუსიკოსებს. საღამოზე იქნება ჩაი, ნაყინი, სასმელები 
და სხვ (3; №622).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა შიო მღვიმელის ლექსი „საზეიმო“ 
− ეძღვნება თავისუფალ აჭარას − რომელიც ავტორმა 8 სექტემბერს 
დაწერა (3; №622).

7 სექტემბერი/კვირა
ქართულ კლუბში სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის ქალთა ორგა-
ნიზაციამ დიდი სახალხო სეირნობა გამართა (3; №622).

9 სექტემბერი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ეროვნული კაპელი-
სა და დიმიტრი არაყიშვილის სამადლობელი წერილი. მუსიკოსები მა-
დლობას სწირავენ დ. შერვაშიძეს მათთვის გამართული ნადიმისათვის 
(1; №201).

14 სექტემბერი/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ქართულ წარმო-
დგენათა მმართველი წრის მოწოდება 1919-1920 წწ. სცენის მოყვარეე-
ბის მიმართ,რომელთაც სურთ ანაზღაურებით მუშაობა. ჩაწერა პლეხა-
ნოვის 102 (1;№206).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ზუგდიდის თეატრის მსახიო-
ბების ვერა დავითის ძე ქარდავას და მარო გვიჩიას ფოტოები (6; №10).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა პეტრე პავლეს ძე მეუნარგიას 
ფოტო და მცირე ბიოგრაფია (6; №10).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ ზუგდიდის თეატრის შესახებ წერილი გა-
მოქვეყნდა (6; №10).

18 სექტემბერი/ხუთშაბათი
მუშათა კლუბში ვიოლონჩელის დამკვრელ კოპელნიცკის მონაწილეო-
ბით კონცერტი გაიმართა (3; №630).

19 სეტემბერი/პარასკევი
გამოვიდა ჟურნალი „მხედარი“, რომელშიც საქართველოს ეროვნული 
სამხატვრო გალერეის მოწოდება დაიბეჭდა (15; №16).
„ბ-ნ განათლების მინისტრის თანხმობით და მოწონებით საქართველოს 
ეროვნული სამხატვრო გალერეა მხატვრულ-მეცნიერული მიზნით 
აწყობს მთელი მხატვრობის სურათების გამოფენას, გალერეა თხოვს 

government is accused of violation of competition rules (3; №618).

September 4/Thursday

D. Barnabishvili article “Vazha Pshavela” was published in “Sakhalkho Saqme” 
paper − an attempt to review Vazha’s life philosophy and character – the au-
thor addresses Vazha’s worls. The article continues in the next number of the 
paper (3; №619). 

September 6 /Saturday

“Saqartvelos Respublika” paper published an article which addresses the con-
cert conducted by the National Capella in Kutaisi on August 19-20, headed by 
D. Arakishvili and organized by The Music Society Union of Cooperatives (1; 
№199).

“Sakhlkho Saqme” paper published a poster according to which, on Sep-
tember 7, “Grand promenade “ will take place in the Georgian Club. In the 
evening cinematography, dancing and different games will be arranged for 
the children. For adults there will be lottery, Lotto, American auction and 
many surprises. The concert department will be represented by the young 
and talented musicians. Tea, ice cream and drinks will be offered (3; №622). 

“Sakhalkho Saqme” paper published Shio Mghvimeli poem “Festive” dedicat-
ed to free Ajara – written by the author on September 8 (3; №622).

September 7 /Sunday

The women’s organization of the Socialist – Federalist Party arranged a grand 
promenade (3; №622).

September 9/Tuesday

“Saqartvelos Respublika” paper published a letter of gratitude by D. Arakish-
vili and National Capella to D. Shervashidze for the festive evening arranged 
for them (1; №201).

September 14/Sunday

“Saqartvelos Respublika” paper published an appeal of the Circle organizing 
Georgian performances to the theatre amateurs of 1919-1920, who want to 
get remuneration for their work. Registration in 102 Plekhanov st (1; №206). 

“Theatre and Life” magazine published photos of Zugdidi theatre actresses 
Vera D. Qardava and Maro Gvichia (6; №10).

“Theatre and Life” magazine published Petre P. Meunatgia and a brief biog-
raphy (6; №10).

“Theatre and Life” magazine published an article on Zugdidi Theatre (6; №10). 

September 18 /Thursday 

Concert was held in the Workers Club with the participation of actor Violon-
celli and player Kopelnicky (3; №630).

September 19/Friday

“Mkhedari” magazine was issued, in which an appeal of the Georgian Nation-
al Art Gallery was published (15; №16). 

“Upon the consent of the Minister of Education and his approval Georgia’s 
National Art Gallery, pursuing scientific – artistic goals, intends to arrange the 
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ყველას ნახატების ჩაბარებას. გალერეა გარანტიას იძლევა სურათების 
დაცვისა და ხელშეუხებლობისათვის. გამორჩეულებს კი შეიძენს“ (15; 
№16).

20 სექტემბერი/შაბათი
სახალხო სახლში 20 საათზე, გვარდიის პირველი ყრილობის დელეგატ-
თა პატივსაცემად, კომპოზიტორ ფოცხვერაშვილისა და ვ. მიზანდარის 
ლოტბარობით, გაიმართა ტფილისის სახალხო გვარდიის ორკესტრის 
ახლად შემუშავებულ სიმღერა-ჰიმნ-საგალობელთა დიდი ვოკალურ- 
ინსტრუმენტული კონცერტი. ბილეთები უფასოდ დარიგდა სახალხო 
სახლში (1; №211).

22 სექტემბერი/ორშაბათი
სახელოსნო კლუბში სალიტერატურო და სამუსიკო საღამო გაიმართა. 
მონაწილეობდნენ: ვ. ბარნოვი, ი. ირემაშვილი, გ. ტაბიძე, ი. ნაკაშიძე, 
დუტუ მეგრელი, შ. მღვიმელი, გ. ქუჩიშვილი, ობოლი მუშა, ლ. მაჭავა-
რიანი, რ. გოგოხია, გაბუნია, ს. წეველი, ქურხული, და სხვ. (3, №633). 

23 სექტემბერი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელ-
მწიფო თეატრში (ოპერა) 23 სექტემბრიდან დაიწყო ჩაწერა 4 სპექტა-
კლის პირველ აბონემენტზე: „აბესალომ და ეთერი“, „ფაუსტი“, „აიდა“ 
და „საბალეტო სპექტაკლი“, ახალი დეკორაციებით და კოსტიუმებით, 
საუკეთესო ძალების, სახელმწიფო გუნდისა და სრული ბალეტის მონა-
წილეობით (1; №211).

27 სექტემბერი/შაბათი
სახალხო სახლში 20 საათზე, ქართული წარმოდგენების მმართველმა 
წრემ იოსებ გედევანიშვილის ცნობილი პიესა „მსხვერპლი“ წარმოადგი-
ნა (3; №638).

28სექტემბერი/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ სახელმწიფო თეატრის (ოპერა) 
1920 წლის სეზონის შემადგენლობა დაიბეჭდა (1; №213).
ქართულ კლუბში ეროვნული სამხედრო მუსიკის კონცერტი გაიმართა. 
კონცერტის ხელმძღვანელები იყვნენ: კოტე ფოცხვერიშვილი და ვა-
ლიკო მიზანდარი. შესრულდა ბალანჩივაძის, ფალიაშვილის, ფოცხვე-
რიშვილის, ჰარტმანის და გონსიარსკის პიესათა ნაწყვეტები (3; №638).

2 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახალხო 
სახლში (ზუბალაშვილისა) გაიმართება კაპელას კონცერტი, არაყიშვი-
ლის ლოტბარობით (1; №218).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი 
„ციცინათელები თმებში“, რომელიც ავტორმა 17 ივლისს წაღვერში და-
წერა (3; №642). 

3 ოქტომბერი/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 
1920. გაიხსნება 4 ოქტომბერს. წარმოდგენილი იქნება „აბესალომ და 
ეთერი“ (1; №222).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − საქართვე-
ლოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების წევრთა წლიური 
კრება კვირას, 5 ოქტომბერს, 10 საათზე გაიმართება სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის შენობაში (1; №222).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ კ. ჭიჭინაძის ლექსი „დაგნი“ 
(3; №643). 

exhibition of all painting. The gallery asks the public to entrust the paintings 
to the gallery. The gallery guarantees safety of the paintings, while the excep-
tional paintings will be purchased. ” (15; №16).

September 20/Saturday

In the People’s House, at 20:00, in favour of the delegates of the first assem-
bly of Guards a big vocal-instrumental concert of newly arranged Songs, an-
thems and chants of Tbilisi People’s Guards Orchestra was held, led by Pock-
hverashvili and V. Mizandari. The tickets were distributed free in the People’s 
House (1; №211).

September 22/Monday

Literary and musical evening was conducted in the Studio Club. Participants: 
V. Barnoni, I. Iremashvili, G. Tabidze, I. Nakashidze, Dutu Megreli, Sh. Mgh-
vimeli, G. Quchishvil, orphan worker, L. Machavariani, R. Gogokhia, Gabunia, 
S. Tseveli, Kurkhuli and others. (3, №633) 

September 23/Tuesday

“Saqartvelos Respublika announced that sale of the first season tickets for 
the 4 performances: “Abesalom and Eteri”, “Faust”, “Aida”, and “Ballet per-
formance”, began in the State Theatre (opera) headed by S. Evlakhishvili. New 
settings, theatricals, with the best performers, State chorus and participation 
of the complete ballet company (1; №211).

September 27/Saturday

Famous play by Ioseb Gedevanishvili “The Victim” was performed in the Peo-
ples House at 20:00 hrs. By the Circle organizing Georgian Performances (3; 
№638). 

Septemberv 25/Sunday

“Saqartvelos Respublika” published a notice that „The repertoire of the 1920 
season was published by the State Theatre (opera) headed by S. Evlakhishvili 
(1; №213).
Concert of National military music was held in the Georgian Club. The concert 
was led by Kote Pockhverashvili and Valiko Mizandari. Fragments of the works 
of Balanchivadze. Paliashvili, Pockhverashvili, Gartman and Gonsiarsky were 
performed (3; №638). 

October 2 /Thursday

“Saqartvelos Respublika” paper announced the concert of Capella led by D. 
Arakishvili in the Peoples House (Zubalashvili) (1; №218).

“Sakhalkho Saqme” paper published the poem “Fireflies in the hair” by Ioseb 
Grishashvili. , written by the poet on July 17 in Tsaghveri. (3; №642) 

October 3 Friday

“Saqartvelos Respublika” paper announced that the season 1920 in the State 
Theatre (opera) headed by Evlakhishvili, will be opened on October 4 with the 
performance of “Abesalom and Eteri” (1; №222).

“Saqartvelos Respublika” paper announced that the annual gathering of the 
Georgian Historical Society members will be held on October 5 at 10:00 in the 
morning in the building of the State University (1; №222).

“Sakhalkho Saqme” published “poem “Dagni” by V. Chichinadze. (3; №643) 
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4 ოქტომბერი/შაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა თბილისის კონსერვატორიის 
პროფესორის, თ. ჰარტმანის სტატია − „ზაქარია ფალიაშვილი“, რომე-
ლიც თავდაპირველად რუსულ გაზეთ „ორიონში“ დაიბეჭდა. ავტორი 
აფასებს ფალიაშვილის შემოქმედებას, უწონებს მას სტილს, და ამ-
ბობს, რომ ფალიაშილმა შემოქმედებითი საქმიანობა, რომელიც გუ-
ლისხმობს მუსიკაში ხალხური ელემენტების მუდმივად შეტანას, კიდევ 
უფრო უნდა გააძლიეროს, ამით თავის ერს ყველაზე კარგ საქმეს გაუ-
კეთებსო (3; №644). 
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი „წაღ-
ვერში“, რომელიც ავტორმა სექტემბრის თვეში დაწერა (3; №644). 

5 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. 19:30 საათზე წარმოადგინეს „ებრაელი ქალი“ რისის, ვი-
შემირის, კაიას, მარკოვის, ისეცკის პოლიანოვის მონაწილეობით (1; 
№222).
გაზ. „სახლხო საქმეში“, ფსევდონიმით „გარეშე“, გამოქვეყდნა უაღრე-
სად კრიტიკული სტატია „ქართული თეატრი“. ავტორის აზრით, თეა-
ტრი მკვდარია და არაფერი ხდება მის თავს, გარდა საქველმოქმედო 
ლატარიებისა (3; №645). 

6 ოქტომბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. 19:30 საათზე, ვოლ. ლევიცკაიას, გლაზის, იანსას, 
ზალიპსკის, ინაშვილის, ისეცკის მონაწილეობით „ევგენი ონეგინი“ წა-
რმოადგინეს (1; №222).

October 4/Saturday

In “Sakhalkho Saqme” an article by the Conservatoire professor T. Gatman 
was published, which initially was printed by the Russian paper “Orion”. The 
author evaluates the works of Paliashvili, approves the style and says that 
Paliashvili should intensify his activities which implies permanent enrichment 
of the music with folk elements, making thus enormous credit to the nation. 
(3; №644) 

“Sakhalkho Saqme” paper published the poem of I. Mchedlishvili “In Tsagh-
veri” written by the author in September. (3; №644) 

October 5 /Sunday

Season 1920 in the State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. “Zhy-
dovka” was performed at 19:30 hrs. , with the participation of Risi, Kaya, 
Markov, Isecky, Polyanov (1; №222).

“Sakhalkho Saqme” paper published an extremely critical article “Georgian 
Theatre” under the pen name “Gareshe”. In author’s view the Theatre is dead 
and nothing goes on there apart from the Charity lotteries. (3; №645) 

October 6 /Monday

Season 1920 in the State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. At 
19:30, “Yevgeny Onegyn was performed with the participation of Vol. Levick-
aya, Glaz, Iansaa. Zalipski, Inashvili Isecky (1; №222).

ზაქარია ფალიაშვილი  
ჩანახატი შესრულებულია ა. ზ-ს მიერ (ა. ზ., შესაძლოა, 
ალექსანდრე ზალცმანი იყოს. რედ)

Zacharia Paliashvili  
The sketch made by A. Z. 

ალესანდრე – სანდრო ინაშვილი  
მომღერალი

Alexander – Sandro Inashvili
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7 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. 19:30 საათზე, შულგინას, (ბახუტაშვილის) ხორინას, სა-
რაჯიშვილის, პოლიაევის, ისეცკის მონაწილეობით, „დემონი“ წარმოა-
დგინეს (1; №222).

8 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. შულგინას, სარაჯიშვილის, ინაშვილის მონაწილეობით, 
„აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №225).

9 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. ვოლ. ლევიცკაიას, გლაზის, პოლიაევის, საბინინის, 
პოლიაევის და დემიანენკოს მონაწილეობით „მეფის საცოლე“ წარმოა-
დგინეს (1; №222).

10 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. ზალიპსკის, ზალინსკის, დროზდო პოლიაევის, ეზროვის 
მონაწილეობით „მარგალიტის მაძიებელნი“ წარმოადგინეს (1; №225).
საქართველოს ცენტრალური კოოპერატივთა კავშირის დრამატული 
სტუდიის სამხატვრო საბჭო აცხადებს სტუდიაში თანამშრომელთა ჩა-
წერას. საბჭოს ცნობით, სტუდიაში მიიღებიან ქალები 17 წლიდან და 
ვაჟები 19 წლიდან, შეისწავლიან: დიქციას, მიმიკას, ფარიკაობას, პლა-
სტიკას, გრიმს და თმის დაყენებას (3; №649). 

11 ოქტომბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. ვოლ ლევიცკაიას, სარაჯიშვილის, ინაშვილის, საბანინის 
მონაწილეობით „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №229).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 
1920. „რიგოლეტო“ (1; №230).

12 ოქტომბერი/კვირა
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა იოსებ გრიშაშვილის ლექსი „შენი 
ყელი“ (3; №651). 

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა პარმენ ივანეს ძე თვალჭრელი-
ძე-ცახელის ნეკროლოგი და ი. არიმათიელის მოგონება (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა სვიმონ წერეთლის წერილი 
სამუსიკო საზოგადოების შესახებ (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობ ნ. ჯავახიშვილის 
ფოტო (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა სცენის მუშაკის, შ. საფარო-
ვის, ფოტო (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ მსახიობმა ვასო აბაშიძემ მთავრობისგან 
15000 მანეთი მიიღო (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა ქუთაისის დასის რე-
ჟისორად ალ. იმედაშვილის, დირექტორად კი გ. იორდანიშვილის მი-
წვევის შესახებ (6; №11).

„მართალია სწავლა განათლება დროის განმავლობაში თავისას იქმს, 
კულტურის წინსვლაც დააწინაურებს ერს, მაგრამ თუ ხელოვნებამ 
ერში ფესვი არ გაიდგა, თუ თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა, მხატვრული 
მწერლობა და სხ. სასურველ დონეზე არ დადგა, ჩვენი ერი წარმართო-
ბას თავს ვერ გაართმევს“... იოსებ იმედაშვილი (6;№11) 

October 7 /Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. At 19:30 hrs. 
“Daemon” was performed with the participation of Shulgyna, (Bakhutashvili) 
Khorina, Sarajishvili, Polyaev, Isecky (1; №222).

October 8 /Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Abesalom 
and Eteri” with the participation of Shulgyna, Sarajishvili, Inashvili (1; №225).

October 9/Yjursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. With the par-
ticipation of Vol. Levicky, Glaz, Drozdo Polyaev, Sabinin, Polyaev and Demya-
nenko “Tsarskaya Nevesta” was performed (1; №222).

October 10/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Pearl Fish-
ers” was performed with the participation of Zalipski, Zalinsky, Srozdo Poly-
aev, Ezrov (1; №225).

Georgia’s Central Union of Cooperatives and the artistic board of Drama 
Studio announce the registration of the staff. According to the board notice 
women are admitted from 17 years and men from 19. They will study ar-
ticulation, facial expression, fencing, plasticity, makeup and hairdressing. (3; 
№649) 

October 11/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Yevgeny 
Onegyn was performed with the participation of Vol Levickaya, Sarajishvili, 
Inashvili, Sabanyn (1; №229).

“Saqartvelos Respublika” announced “Rigoletto” performance in The State 
Theatre (opera) headed by S. E. Evlakhishvili. Season 1920 (1; №230).

October 12/Sunday

“Sakhalkho Saqme” [a[er published Ioseb Grishashvili poem “your neck”. (3; 
№651) 
“Theatre and Life” magazine published Parmen I. Tvalchrelidze – Cakheli obit-
uary and reminiscences by I. Arimathieli (6; №11).
“Theatre and Life” magazine published Svimon Tsereteli article on the Music 
Society (6; №11).
“Theatre and Life” magazine published photo of the actor N. Javakhishvili (6; 
№11).
“Theatre and Life” magazine published Sh, Safarov’s photo, stage worker (6; 
№11).
“Theatre and Life” magazine informs that the actor Vaso Abashidze received 
15000 roubles from the government (6; №11).
“Theatre and Life” magazine informs us that Al Imedashvili was invited as the 
direqtor to Kutaisi theatre company and G. Iordanashvili as the head of the 
theatre (6; №11).
“It is true that the education is of great importance, by the development of 
culture will also help the progress of the nation. If art fails to take root, if thea-
tre, music, art, literature and other fields do not reach the necessary level; our 
nation will never be delivered from paganism. “... Ioseb Imedashvili (6;№11)
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13 ოქტომბერი/ორშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწიფო 
თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 1920. 
„ფაუსტი“ (1; №231).

14 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მადენოვას, ვიშემირსკაიას, ხორინას, სარაჯიშვილის, 
ინაშვილის, ქურხულის მონაწილეობით, ზ. ფალიაშვილის ორიგინალუ-
რი ოპერა „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №231).

15 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. ვოლ-ლევიცკაიას, ალჩევსკაიას, როგაჩევსკის, თა-
რხნიშვილის და საბინინის მონაწილეობით, „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის 
ღამე“ წარმოადგინეს (1; №231).

16 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 
1920. გლაზის, ზალინსკაიას, სარაჯიშვილის, ინაშვილის და ისეცკის 
მონაწილეობით, „კარმენი“ წარმოადგინეს (1; №231). 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ გამოქვეყნდა ანონსი, დრამატული 
ხელოვნების მდგომარეობის გამოსარკვევად 19 ოქტომბერს, კვირას, 
ქართულ კლუბში შეხვედრა გაიმართება (1; №233).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა შიო მღვიმელის ლექსი „არჩილ სა-
ყვარელიძის ხსოვნას“ (3; №654).

17 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „საბალეტო სპექტაკლი“. 1. კოპელია (მუსიკა დელიბისა 
I და II აქტი) 2. პოლონური ბალი (მუსიკა გლინკის) დაიდგა (1; №231).
რუსთაველის ქუჩაზე ა. თუმანოვის სახლში ე. წ. „სამხატვრო კლუბი 
გაიხსნა“ (3; №657).
გაზ. „სახალხო საქმე“ ფედერალისტთა პარტიის ლიდერმა, სამსონ 
ფირცხალავამ, გამოაქვეყნა წერილი „კრება თეატრისათვის“, რომელ-
შიც წერს დაგეგმილ დრამატული საზოგადოების კრებასა და, ზოგა-
დად, ქართულ თეატრში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ავტორის 
აზრით, თეატრში არსებული კრიზისი და გაუსაძლისი ეკონომიკური 
მდგომარეობა უნდა შეიცვალოს და დაიძლიოს მხოლოდ და მხოლოდ 

October 13/Monday

“Saqartvelos Respublika” announcs “FausT”. State Theatre (opera) headed by 
S. I. Evlakhishvili. Season 1920 (1; №231).

October 14/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Abesalom 
and Eteri”, authentic opera by Z. Paliashvili was performed by the participa-
tion of: Madenova, Vishemirskaya, Khorina, Sarajishvili, Inashvili, Kurkhuli (1; 
№231).

October 15 /Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Valpurgis 
Night” was performed with the participation of Vol-Levickaya, Alchevskaya, 
Rogachevsky, Tarkhnishvili and Sabinyn (1; №231).

October 16 /Thursday

“Saqartvelos Respublica” announces, State Theatre (opera) headed by S. I. 
Evlakhishvili. Season 1920. The performance of “Carmen” participants: Glaz, 
Zalinskaya, Sarajishvili, Inashvili and Isecky (1; №231).

“Saqartvelos Respublika” placed announcement on the gathering to be ar-
ranged in the Georgian Club on October 19, Sunday, to determine the state of 
dramatic art. The photo would be perfect (1; №233).

“Sakhalkho Saqme” paper published Shio Mghvimeli poem “In memory of 
Archil Sakvarelidze” (3; №654).

October 17 /Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Ballet per-
formance”. 1. Coppelia (music by Delibes acts I and II), 2. Polish garden (music 
by Glank ) (1; №231).

“Sakhalkho Saqme “ paper published the letter by the leader of the Federalist 
Party Samson Pirckhalava “ Gathering for the theatre”, in which he writes 
about the existing grave situation in the theatre. In author’s opinion the crisis 
and material hardship should be resolved by the support of the state. The 

ევა ბრიუნერი  
დირიჟორი (ფოტო დაცულია 
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. 
სახელმწიფო კონსერვატორიის 
მუზეუმში) 

Eve Brunner  
conductor (Vano Sarajishvili Tbilisi 
State Conservatoire museum)
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სახელმწიფოს დახმარებით. ავტორს ეჭვი ეპარება, რომ კრიზისი კერ-
ძო პირთა და ორგანიზაციათა დახმარებით დაიძლიოს და ამ გზით 
მდგომარეობა გამოსწორდეს (3; №657).

18 ოქტომბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. „ებრაელი ქალი“ (1; №231).

19 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. „ევგენი ონეგინი“ (1; №236).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახალხო 
სახლში (ზუბალაშვილისა) ქართული სამუსიკო საზოგადოების და სა-
ქართველოს კოოპერატივთა კავშირის კაპელამ გამართა კონცერტი. 
დირიჟორი დ. არაყიშვილი (1; №236). 
„დღეს განთავისუფლებულ, აღდგენილ საქართველოში, ქართული თეატ-
რი თითქოს მოკვდა, გაშეშდა. არამც თუ არაა, რაც იყო. სრულ განადგურე-
ბის გზას დაადგა. შეუძლებელია სერიოზული ყურადღება არ მივაქციოთ ამ 
გარემოებას და დაუყოვნებლივ არ გამოვნახოთ რაიმე საშუალება თეატრის 
აღსადგენად. თუ თეატრი ძვირფასი იყო ჩვენთვის ძველი რეჟიმის დროს, 
კიდევ უფრო საჭიროა დღეს, როდესაც საკუთარი სახელმწიფო შევქმენით, 
დამოუკიდებელი ცხოვრება დავიწყეთ და საკუთარი სახელმწიფოებრივი 
არსებობის დანიშნულება ხომ ისაა, რომ ხელი შეუწყოს როგორც გონებრი-
ვი, ისე სულიერი კულტურის გაძლიერებას. ჩვენს დამოუკიდებლობას არა-
ვითარი აზრი არ ექნებოდა, თუ უმწვერვალესად არ განავითარებდა ჩვე-
ნს შემოქმედებას ყოველ დარგში, არ გაუშლიდა ფართოდ ფრთებს ჩვენს 
ეროვნებას ყოველ სფეროში... წარმოუდგენელია თავისუფალი საქართვე-
ლო უკულტურო, უხელოვნებო, უთეატრო... “ სამსონ ფირცხალავა (3; №657) 

20 ოქტომბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. „მანონი“ წარმოადგინეს (1; №236).
სახალხო სახლში, დ. არაყიშვილის ლოტბარობით, ქართული სამუსიკო 
საზოგადოების და საქართველოს კოოპერატივთა კავშირის კაპელამ 
კონცერტი გამართა (1; №234).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწიფო 
თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 1920. 
„აბესალომ და ეთერი“ (1; №236).
გაზ. „სახალხო საქმეში“, ფსევდონიმით − „თეატრის მეგობარი“ − აქ-
ვეყნებს სტატიას „თეატრი დღესვე გვჭირიან“. ავტორი აკრიტიკებს 19 
ნოემბერს გამართულ დრამატული საზოგადოების კრებას და იქ გა-
მოთქმულ აზრებს, თითქოს თეატრში კრიზისი არ არის. ავტორი მოუ-
წოდებს ყველა მხარეს, დროზე გადადგან კრიზისის დაძლევის ნაბიჯე-
ბი. თეატრის საჭიროება სასწრაფოდ გადაწყვეტას მოითხოვს (3; №659).

23 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს (1; №236).

24 ოქტომბერი/პარასკევი
სახალხო სახლში 20 საათზე ქართულ წარმოდგენათა მმართველმა 
წრემ პირველად სახალხო სცენაზე რიშკოვის კომედია „სახაზინო ბინა“ 
წარმოადგინა (3; №666).

25 ოქტომბერი/შაბათი
გაზ. „სახალხო საქმის“ ცნობით, დამფუძნებელ კრებაზე აღიძრა საკი-
თხი ქართული დრამატული თეატრის სახელმწიფოდ გამოცხადების 
შესახებ. ხელოვნების კომისიის თავმჯდომარე პავლე საყვარელიძეს 
დაევალა კანონონპროექტის მომზადება (3; №667).

 author doubts that the crisis could be overcome through the support of the 
private persons and organizations (3; №657). 

October 18 /Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Zhydovka” 
was performed (1; №231).

October 19/Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Yevgeny 
Onegyn” was performed (1; №236).

“Saqartvelos Respublika”announced, State Theatre (opera) headed by S. I. Ev-
lakhishvili. Season 1920. “Balletperformance” 1. “Capella” 2. “Pagliacci” (1; 
№236).

“Today, the Georgian theatre in free Georgia, is not only getting worse but 
seems to have embarked upon the path of destruction. We have no right to 
negelct the fact and find the remedy. It is a matter of great importance, espe-
cially today, when we have established our state and the goal of our statehood 
is to support the strengthening of intellectual and spiritual culture. Otherwise 
there would be no sense in our independence. If our art is not brought to the 
height and its wings are not widely spread in every field, Georgia will lead an 
existence without, theatre... ” Samson Pirckhalava. (3; №657)

October 20/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Manon” was 
performed (1; №236).
The Capella of the Georgian Music Society and the Union of Georgian Cooper-
atives led by D. Arakishvili gave the concert in the People’s House (1; №234).
“Saqartvelos Respublika announces, State Theatre (opera) headed by S. I. Ev-
lakhishvili. Season 1920. “Abesalom and Eteri” (1; №236).
“Sakhalkho Saqme “ paper under the pen name “Theatre friend” published 
an article “Need the theatre right today” The author criticizes the November 
19 meeting of the Drama Society and the views aired at the gathering, stating 
that there is crisis in the theatre. The author appeals to everyone to take 
timely measures at all levels, saying that the situation in Theatre requires 
immediate solution (3; №659). 

October 23 /Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Hoffman’s 
Fairy-tales” was performed (1; №236).

October 24/Friday

In People’s Hose at 20:00 hrs. Comedy of Ryzhkov “State owned flat” was 
performed for the first time by the Circle Organizing Georgian Performances 
(3; №666). 

October 25/Saturday

“Sakhalkho Saqme” paper informs that the question arose in the Founding 
Assembly regarding changing Georgian Drama Theatre into a State Theatre. 
The chairman of art commission Pavle Sakvarelidze was asked to prepare the 
draft law (3; №667).
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26 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. კალანდაძის, აგასოვას, ვოლ-ლევიცკაიას, ალჩევსკაიას, 
როგაჩევსკის, საბინინის მონაწილეობით, „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის 
ღამე“ წარმოადგინეს (1; №242).

27 ოქტომბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. მოდენოვას, ვიშემირსკაიას, ხორინას, სარაჯიშვი-
ლის, ინაშვილის მონაწილეობით „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს 
(1; №242). 

28 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს (1; №242).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი „გა-
გრძელება“ (3; №664).

29 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. რისის, გლაზის, მარკოვის, ინაშვილის, ისეცკის, დე-
მიანენკოს მონაწილეობით, „აიდა“ დაიდგა (1; №244). 

30 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ტრავიატას“ მაგიერ „მარგალიტის მაძიებელნი“ წარმოა-
დგინეს (1; №245).

31 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. „ალი“ წარმოადგინეს (1; №245).
1919 წლის ოქტომბერში გამოვიდა ჟურნალი „შვიდი მნათობი“ ( №2), 
რომელშიც დაიბეჭდა დავით კაკაბაძის წერილი ქართველ მხატვართა 
სურათების გამოფენის შესახებ (7; №2). 
ქართველ მხატვართა სურათების გამოფენა (ქალაქ ტფილისში 1919 წ. 
მაისში) 
დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ამ გამოფენას, რადგან აქ იყო წარმო-
დგენილი თითქმის მთელი თანამედროვე ჩვენი მხატვრობა. ქართველ 
მხატვართა საზოგადოებამ სრული თავისუფლება მისცა ყოველ მხატვარს 
გამოფენაზე მონაწილეობის მიღებისა. ყოველ მხატვარს უფლება ჰქონდა 
გამოეფინა თავისი ნაწარმოები. ეს დადებითი მხარეა გამოფენის. 
ცუდ შთაბეჭდილებას ახდენდა გამოფენის გარეგნული მხარე: სურათები არ 
იყო დალაგებული ერთ რიგზედ, მხატვრების განაწილებაში არ ყოფილა 
არავითარი სისტემა და გამოფენის ყოველ ნაწილს შემთხვევითი ხასიათი 
ჰქონდა. შემდეგში ეს ნაკლი აუცილებლად გასწორებული უნდა იქნეს. 
ამ გამოფენამ ჩვენ დაგვანახა, რომ არსებობს თანამედროვე ქართული 
მხატვრობა, რომლის მხატვრული მხარე არც ისე უნუგეშო მდგომარეო-
ბაშია, როგორც ფიქრობენ. შეგვიძლია ვსთქვათ, რომ ჩვენს მხატვრობას 
ეხლა ედგმის მკვიდრი საფუძველი... დავით კაკაბაძე 

1 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „აბესალომ და ეთე-
რი“ (1; №244).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაბეჭდილი აფიშის თანახმად, 2 ნოემბერს 
ქართულ კლუბში ქართული დრამატული დასი წარმოადგენს გიორგი 

October 26/Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Faust” and 
“Walpurgis Night” with the participation of Kalandadze, Agasova, Vol Levick-
aya, Alchevskaya, Rogachevski, Sabibyn (1; №242).

October 27/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Abesalom 
and Eteri” was performed with the participation of Modenova, Vyshemir-
skaya, Khorina, Sarajishvili, Inashvili (1; №242).

October 28 /Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Hoffman’s 
Fairy-tales” was performed (1; №242).

“Sakhalkho Saqme” paper published I. Mchedlishvili poem “Continuation” (3; 
№664).

October 29/Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Aida” was 
performed with the participation of Risi, Glaz, Markov, Inashvili, Isecky, De-
myanenko (1; №244).

October 30/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Pearl Fish-
ers” was performed instead of “Traviata” (1; №245).

October 31/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Mermaid” 
was performed (1; №245).

“Shvidi Mnatobi” magazine № 2 was issued in 1919 October, where Davit 
Kakabadze article was published on the exhibition of the paintings of the 
Georgian artist. 

Exhibition of the works of Georgian artists (city of Tbilisi May 1919)

The exhibition is of major importance, as entire contemporary artists’ works 

have been presented. The Society of Georgian Art gave freedom to all artists 

to participate in the exhibition. Each of the artists was free to present the 

woks. This was the positive side of the exhibition. 

While the state of the exhibition created unfavorable impression: The paint-

ings were not arranged in one line, there was no system in the arrangement of 

artists they were distributed rather randomly. This failing should be set right. 

The exhibition has shown us that Georgian contemporary art exists, and its 

artistic appearance is not in a bad shape, as it seemed to be. It could be said 

that our art is relying upon a sound foundation... Davit Kakabadze. 

November 1/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. The opera 
“Abesalom and Eteri” was performed for the workers (1; №244).

“Sakhalkho Saqme” paper. In accordance with the poster on November 2, the 
Georgian drama company will perform Giorgi Eristavi “Motherland” in the 
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ერისთავის პიესას „სამშობლო“. მონაწილეობას მიიღებენ ტასო აბაში-
ძე და სხვ (3; №668).

2 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. წარმოადგინეს „ებრაელი ქალი“ (2; №238).
ქართულ კლუბში ქართულმა დრამატულმა დასმა „სამშობლო“ წარმო-
ადგინა (2; №238).

4 ნოემბერი/სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა, თეატრის მეგობრის ფსევდონი-
მით, წერილი, რომელშიც სახელმწიფო თეატრის მნიშვნელობასა და 
ფუნქციაზეა საუბარი (3;№659). 
„დღეს, როდესაც საქართველოს დედაქალაქში მოღვაწეობენ ყველა 
ეროვნებათა თეატრები, ხოლო სახელმწიფო ენის თეატრი დადუმე-
ბულია − საჭიროა ძლიერი ხელი და ეს ხელი უნდა ეყრდნობოდეს და-
მფუძნებელ კრების ხელოვნების კომისიას − რომელიც წინადადებას 
მისცემს რეჟისორებს − აი, თქვენ მსახიობნი და დასდგით პიესებიო, 
თორემ... დღევანდელ სამარცხვინო მოვლენას დიდხანს ვერ ავიცდნთ 
თავიდან. 
თეატრი დღესვე გვჭირდება“... თეატრის მეგობარი (3;№659) 

5 ნოებერი/ოთხშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ძუკუ ლოლუას სტატია „ჩემი შთა-
ბეჭდილება „აბესალომ და ეთერის“ გამო“. ავტორი აღფრთოვანებით 
წერს ფალიაშვილის ოპერის შესახებ, დადებითად აფასებს ოპერის ში-
ნაარსობრივ და მუსიკალურ მხარეს და ხოტბას ასხამს კომპოზიტორს 
(3;№671). 

6 ნოემბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა გარრიკის ფსევდონიმით სტატია 
„დრამატული ხელოვნება“, რომელშიც ავტორი ქართულ დრამატულ 
ხელოვნებაში არსებულ კრიზისზე საუბრობს და არსებულ მდგომარე-
ობას ხსნის დრამატული საზოგადოების დაკნინებით (3; №670).
ქართულ კლუბში ქართველ მომღერალთა კავშირმა კონცერტი გამა-
რთა (3; №671).
„მთავარი ღერძი, ფოკუსი, რაზეც ტრიალებს თეატრი, უმთავრესად ჯერ მსა-
ხიობია. მაგრამ აქაც მარტო მსახიობი არა კმარა დრამატულ ხელოვნების 
სისრულესთვის. საჭიროა: რეჟისორიც, მწერალიც, მხატვარიც, მუსიკოსიც. 
თეატრი ისეთი უცნაურობაა, სადაც თავს იყრის თითქმის ყოველი ხელო-
ვნების დარგი. არც ერთი ხელოვნების დარგი იმ მრავალფეროვან მეტყვე-
ლებას და სახეობას არ შეიცავს, როგორც თეატრი. თქვენ აქ ხედავთ არა 
მარტო მსახიობის შემოქმედებას, არამედ რეჟისორისაც, ავტორ-მწერა-
ლისაც, მხატვრისაც, მოქანდაკესისაც და მუსიკოსისაც. სადაც არ არის ეს 
ერთად შეერთებული, იქ თეატრის შემოქმედებაზე მეტია ლაპარაკი. უდი-
დესი სინტეზი, უდიდესი კონცენტრაცია გამოიხატება ამ ძალების ერთად 
შეერთებაში“... ვ. გარრიკი (3; №670) 
„მთავრობის წრეებში გაიგონებდით, რომ ხელოვნებისთვის ჯერ არა გვცა-
ლიანო. ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ ფინანსისტები და ინჟინერ-ტეხნოლო-
გები გვწირიაო. არა, ჩვენ ცხოვრებას, როგორც ფინანსისტები და აგრონო-
მები სჭირია, ისე სჭირია განვითარებულნი უმაღლეს ევროპულ ტეხნიკით 
შეიარაღებულნი ხელოვანიც... “ ვ. გარრიკი (3; №670) 

7 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მ. ი. ალეშკოს, გლაზის, მარკოვის, ბროჯისა და ეზროვის 
მონაწილეობით „ტრუბადური“ წარმოადგინეს (1; №252).

Georgian Club, participants: Taso Abashidze, and others (3; №668).

November 2/Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Zhydovka” 
was performed (2; №238). 

“Samshoblo” was performed in the Georgian Club by the Georgian Drama 
Company. 

November 4/Tuesday

Article under the pen name of Theatre Friend was published by the paper 
„Sakhalkho Saqme“ which discusses the importance of the State Theatre and 
its function. (3;№659)

“Today, when the theatres of all nationalities conduct their activities and the 
Theatre of the State language is silent – a strong hand, relying upon the Art 
Commission of the Founding Assembly is needed – it will offer the directors to 
stage performances – here we only have the actors who direct the plays. Oth-
erwise such a disgrace will last for a long time. We need the Theatre today”... 
Friend of the Theatre. (3;№659)

November 5/Wednesday

“Sakhalkho Saqme” paper published Dzuku Lolua article “my impressions on 
Abesalom and Eteri”. The author writes about Paliashvili with a great enthusi-
asm, praising its plot and music lauding the composer. (3;№671)

November 6 /Thursday

“Sakhalkho Saqme“ paper, printed Garrick article “Dramatic Art” in which the 
author addresses the crisis existing in Georgian Dramatic art and blames the 
situation on the degradation of drama society (3; №670).

Union of the Georgian Singers conducted a concert in the Georgian Club (3; 
№671).

“The axis around which the theatre turns is the actor, but only the actor is not 
sufficient for the completeness. The director writer, artist and the musician 
are also needed. Theatre is a body where all fields of art come together. No 
other field of art incorporates the varieties of speech. Here we encounter not 
only the work of the actor, but the director, author-writer, artist, sculptor and 
the musician. The theatre stops to exist if these fields are not interconnected, 
if the gathering, synthesis of all these forces is not achieved... ” V. Garrick (3; 
№670)

“You could have heard in the government circles that there is no time for the 
art yet. We presently need financiers and engineers and technologists. No, 
our life needs both the financiers and agrarians and the artists equipped with 
highest European technique... “ V. Garrick (3; №670)

November 7/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Trouba-
dour” was performed with the participations of M. I. Aleshko, Glaz, Markov, 
Broggi and Ezrov (1; №252).
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8 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „ებრაელი ქალი“ (1; 
№252).
ქართულ კლუბში გაიმართება კონცერტი „საოჯახო საღამო“. საღამოს 
მამასახლისი იქნება ზ. ქართველიშვილი (3; №678).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა განცხადება „ქართველი მომღერლე-
ბის საყურადღებოდ“: კაპელასათვის საჭიროა ალტი, ტენორი და სოპ-
რანო. დაინტერესებულ პირებს იწვევენ სლეპცოვის ქუჩის №4, სამუ-
სიკო სკოლაში (3; №680).

9 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №254).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა კ. გერგეთელის წერილი 
დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიის კრების შეფასების შე-
სახებ. 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა იოსებ არიმათიელის წერი-
ლი ვასილ ბარნოვის იუბილესთან დაკავშირებით. 

10 ნოემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „კარმენი“ წარმოადგინეს (1; №252).

12 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №252).

13 ნოემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგინეს (1; №257).
„ნურავინ ნუ ვცდილობთ ხალხური მუსიკის გარდაქმნას; თუ ასაყე-
ნებელია, ავაყენოთ თავისი ფეხით ზნე და ჩვეულებებით, რაღა თქმა 
უნდა ჯეროვანი ყურადღების მიქცევით, მისი შეკრებით, ნოტებზე გა-
დაღებით და სხვა... “ ძუკუ ლოლუა (3;№671) 

14 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №258).

November 8/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera ”Zhy-
dovka” was performed for the workers (1; №252).

“Family Evening” concert will be held in the Georgian Club. The host of the 
evening will be Z. Kartvelishvili (3; №678).

“Sakhalkho Saqme” paper published a statement for the “Attention of Geor-
gian Singers”. Viola, Tenor and Soprano are needed for the Capella. Those 
interested are invited to № 4 Slepcov. St. Music School (3; №680).

November 9/Sunday 

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Yevgeni On-
egyn” was performed (1; №254).

“Theatre and Life” magazine published K. Gergeteli letter for the evaluation 
of the meeting of the Art Commission of the Founding Assembly. 
“Theatre and Life” magazine published Ioseb Arimathieli article regarding the 
jubilee of Vasil Barnovi. 

November 10/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. ”Carmen” 
was performed (1; №252).

November 12/Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Abesalom 
and Eteri” was performed (1; №252).

November 13 /Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Barber of 
Seville” was performed (1; №257).
“No one should attempt to transform the folk music. If it needs support let’s 
give it support. Let us pay more attention to it by gathering these pieces and 
writing them in notes... ” Dzuku Lolua (3; №671)

November 14/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Traviata” 
was performed (1; №258).

ვასილ ბარნოვი  
მწერალი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Vasil Barnovi  
writer (National Parliamentary Library of Georgia)
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15 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „დემონი“ წარმოადგინეს (1; №257).

16 ნოემბერი/კვირა
ქართულ კლუბში 20 საათზე ქართულმა დრამატულმა დასმა ქალბა-
ტონების: ჩერქეზიშვილის, ტასო აბაშიძის, ბატონების: ვ. გუნიას და 
ვასილ აბაშიძის მონაწილეობით ცაგარელის „ხანუმა“ წარმოადგინეს 
(3; №681).

17 ნოემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს (1; №254).

18 ნოემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. დავიდოვას მესამე გასტროლი. წარმოადგინეს „კარმენი“ 
(1; №254).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ვ. გარრიკის სტატია „აიდა“, 
რომელშიც გაკრიტიკებულნი არიან საოპერო დადგმის მონაწილე მო-
მღერლები, რადგან სახელმწიფო თეატრის მსახიობებს არ გააჩნიათ 
შესაბამისი ხმა და ტემბრი ვერდის ასეთი გენიალური ნაწარმოების შე-
სასრულებლად (3; №682).
მუშათა კლუბში, პლეხანოვის პროსპექტზე, მშრომელთა რაზმის ფო-
ნდის გასაძლიერებლად საღამო გაიმართა, რომელშიც შალვა დადიანი 
და პ. ფრანგიშვილი მონაწილეობდნენ (3; №681).
„აჰა, დღეს სანატრელი დრო ქართველი ერისა, მის განთიადზე უფრო 
მოსალოდნელია, როცა გვაქვს სახელმწიფო არა ფეოდალური, არამედ 
დემოკრატიული, პოლიტიკურად და ეკონომიკურად თავისუფალი ერი 
წარმოშობს საისტორიო პირთ ყოველ დარგში! ვაშა ბ. ზაქ. ფალია-
შვილს და მისი თავისუფალი ერის საამაყო დროშას. “ ძუკუ ლოლუა 
(3;№671) 

19 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №254).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ვახტანგ კოტეტიშვილის სტატია 
„ბარნოვის პორტრეტი“, რომელშიც მწერალ ვასილ ბარნოვის ლიტერა-
ტურული მოღვაწეობაა განხილული. სტატია შემდეგ ნომერშიც გრძე-
ლდება (3; №683).

20 ნოემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მეორე გასტროლი პეტროგრადის მუსიკისა და დრამის 
თეატრის მსახიობ მ. ს. დავიდოვასი. „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგი-
ნეს (1; №257).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა დია ჩიანე-
ლის ახალი რომანის − „ქეთოს“ გამოსვლის შესახებ (1; №257).
ქართულ კლუბში ქართველ მომღერალთა კავშირი მეოთხე კონცერტს 
გამართავს (3; №684).

21 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №257).
გაიმართა მწერალთა კავშირის კრება (3 №683). 

22 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „აიდა“ (1; №265).

November 15/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Daemon” 
was performed (1; №257).

November 16/Sunday

“Khanuma” by Avqsenti Cagareli was performed with the participation of: 
Cherqezishvili, Taso Abashidze, Messrs: V. Gunia and Vasil Abashidze in the 
Georgian Club, at 20:00 hrs (3; №681).

November 17/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Hoffman’s 
Fairy-tales was performed (1; №254).

November 18/ Tuesday 

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. The third 
guest performance of Davidova, “Carmen” was performed (1; №254).
“Sakhalkho Saqme” paper published V. Garrick’s article “Aida”, in which he 
criticizes the participating actors, for the reason that the State Theatre actors 
do not have the relevant voice and tembre to perform Wagner’s magnificent 
work (3; №82). 
The evening was held in the Workers’ Club, in Plekhanov St. in support of 
the workers squad fund, Shalva Dadiani and P. Frangishvili took part in the 
arrangement (3; №681).
„This is the much longed time of our nation, now that we have the state that 
is not feudal but Democratic. Politically and economically free nation, that 
will give birth to gifted people in every field! Glory to Mr. Z. Paliashvili and the 
honoured flag of his nation. “ Dzuku Lolua (3; №671)

November 19/Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Abesalom 
and Eteri” was performed (1; №254).

“Sakhlkho Saqme” paper published Vakhtang Kotetishvili article: Barnov’s 
portrait” in which he examines the literary work of Vasil Barnov. The article is 
continued in the next issue (3; №683).

November 20/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. The second 
guest performance of the music and drama theatre actress M. S. Davidova. 
“Barber of Seville” was performed (1; №257).
“Saqartvelos Respublika” paper published an advertisement before the pub-
lication of Dia Chianeli new novel „Keto” (1; №257).
The Union of Georgian Singers will conduct the fourth concert in the Georgian 
Club (3; №684).

November 21/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Traviata” 
was performed (1; №257).
Meeting of the Writer’s Union was held. (3 №683) 

November 22/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Opera for 
the workers” “Aida” was performed (1; №265).
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გაზ. „სახალხო საქმის“ ცნობით, დამფუძნებელი კრების სხდომაზე აკა-
კი ფაღავამ გააკეთა მოხსენება ოპერისა და დრამის გასახელმწიფოე-
ბის შესახებ, კრებამ მხარდაჭერა გამოუცხადა აღნიშნულ საკითხს და 
შემდეგი სხდომისათვის მუხლობრივი განხილვა გადაწყვიტა (3; №687).

23 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. დილით − „დემონი“, საღამოს კი „ტოსკა“ წარმოადგინეს 
(1; №265).
ქართულ კლუბში გაიმართება ქართული დრამატული დასის წარმო-
დგენა „პირველი ბუზი“ (3; №687). ქართულ კლუბში 11 საათზე კლუბის 
საგანგებო საზოგადოების კრება გაიმართა. ხოლო საღამოს ქართულ-
მა დრამატულმა დასმა ვალერიან გუნიას სამმოქმედებიანი კომედია 
„პირველი ბუზი“ წარმოადგინა (3 №687). 

24 ნოემბერი/ორშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი, სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 
1920. „მეფის საცოლე“ (1; №266).

25 ნოემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს (1; №266).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ი. მჭედლიშილის ლექსი 
„ჩამოდის ფოთოლი“ (3; №688). 
ქართულ კლუბში ქართულმა დრამატულმა დასმა 3 მოქმედებიანი 
კომედია „სიძე-სიმამრი“ წარმოადგინა. მონაწილეობდნენ: ტასო აბაში-
ძე, ვასო აბაშიძე, ვალერიან გუნია და ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი 
(3; №688).

26 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №266).
არტისტული საზოგადოების თეატრში საქართველოს ცენტრალურ კო-
ოპერატივთა კავშირის დრამატულმა სტუდიამ ლ. ჯაკოს „ვითა ფოთ-
ლები“ წარმოადგინა. პიესის გამძღოლი შ. ბერიშვილი. რეჟისორი გ. 
ჯაბადარი (1; №267).

“Sakhalkho Saqme” paper informs that Akaki Paghava has made a report re-
garding transforming the Opera and Drama into State Theatres. The meeting 
supported the given issue and planned paragraph after paragraph consider-
ation (3; №687).

November 23/Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Daemon” 
was performed in the morning and “Tosca” in the evening (1; №265).

Performance of the Georgian Drama Company “The first fly” (3; №687) will 
be held in the Georgian Club at 11:00 in the morning, Meeting of the Special 
Society of the club was held. In the evening Valerian Gunia 3 act comedy “The 
first fly” was shown. (3 №687) 

November 24/Monday

“Saqartvelos Respublika” paper made an announcement. State Theatre 
(opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Tsarskaya Nevesta” (1; 
№266).

November 25/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Pikovaya 
Dama” was performed (1; №266).

“Sakhalkho Saqme” paper published the poem by I. McHedlishvili “Leaves are 
falling. ” (3; №688).

3 act comedy “The in-laws” was performed in the Georgian Club, by the Geor-
gian Drama Company. Participants: Taso Abashidze, Vaso Abashidze, Valerian 
Gunia and Alexander Andronikashvili (3; №688).

November 26/Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Yevgeny 
Onegyn”,was performed (1; №266).

In the Theatre of Artistic Society. Drama studio of Georgia’s Central Cooper-
atives Union presented “As the Leaves” by L. Jako. Presenter Sh. Berishvili. 
Director G. Jabadari (1; №267).

აკაკი ფაღავა  
ჩანახატი შესრულებულია მიხეილ ჭიაურელის მიერ (12; №51,1920)

Akaki Paghava  
sketch by Mikheil Chiaureli 
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27 ნოემბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი, სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 
1920. უკანასკნელი გასტროლი დავიდოვასი „კარმენი“ (1; №267).

28 ნოემბერი/პარასკევი
კონსერვატორიის დარბაზში 19:30 საათზე მუსიკალური საღამო გაი-
მართა. 

29 ნოემბერი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „ფაუსტი“ (1; №267).

30 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. დილით − საბავშვო ოპერები, საღამოს კი „ტრავიატა“ წა-
რმოადგინეს (1; №267).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართულმა დრამატულმა დასმა ახალი პი-
ესა „სტუმარმასპინძლობა“ წარმოადგინა (3; №690).
1919 წელს ნოემბერში ქუთაისში გამოვიდა ჟურნალი „ხელოვნება“, 
რომელიც გაგრძელებაა ჟურნალისა „თეატრი და მუსიკა“. ჟურნალის 
მხატვრული გაფორმება ლ. გუდიაშვილის, მ. ჭიაურელისა და ნ. თუმა-
ნიშვილისა (9; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა კ. გერგეთელის წერილი ქა-
რთული თეატრის კრიზისის შესახებ (6; №13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დია ჩიანელის ფოტო და ბიოგ-
რაფია (6; №13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ლ. გუდიაშვილის ჩანახატი 
„შოთა“ (6; №13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ფოტო − კულტურული მუშაო-
ბა ჯარში (6; №13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა ქართული დრამა-
ტული დასის დაშლასთან დაკავშირებით, რაც ა. წუწუნავასთან შეუთა-
ნხმებლობამ გამოიწვია (6; №13).

November 27/Thursday

“Saqartvelos Respublika” paper announces. State Theatre (opera) headed by 
S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Final performances of Davidova, “Carmen” (1; 
№267).

November 28/Friday

Musical evening was held in the Conservatoire hall at 19:30 hrs. 

November 29 /Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Opera for the workers 
“Faust” was performed (1; №267).

November 30 /Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. In the morn-
ing, children’s operas, “Traviata” was performed in the evening (1; №267).
Georgian Club, at 21:00 hrs. A new play “Guest and the host” was performed 
by the Georgian Drama Company (3; №690).
“Khelovneba” magazine was issued in Kutaisi in 1919 the continuation of 
which is the magazine “Theatre and Music”. The magazine design is made by 
L. Gudiashvili, M. Chiaureli and N. Tumanishvili (9; №1).
“Theatre and Life” magazine published an article by K. Gergeteli about the 
crisis in Georgian theatre (6; №13). 
“Theatre and Life” magazine published Dia Chianeli photo and biography (6; 
№13).
“Theatre and Life” magazine published L. Gudiashvili sketch “Shota” (6; №13).
“Theatre and Life” magazine published a photo − cultural activities in the 
army (6; №13).
“Theatre and Life” magazine published a notice regarding the split of the 
Georgian Drama Company, triggered by the disagreement with A. Tsutsunava 
(6; №13).

კონსერვატორიაში გამართული საღამოს პროგრამა 
(ფოტო დაცულია თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. 
სახელმწიფო კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Program of the evening held in Conservatoire 
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)
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2 დეკემბერი/სამშაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე,ქართველ მომღერალთა კავშირის მონა-
წილეობით, „მეხუთე კონცერტი“ გაიმართა. მონაწილეობდნენ: ელ. 
ახვლედიანი, ნინო ცაგარელი, გიორგი ვენაძე, გიორგი თაქთაქიშვილი, 
ელიზბარ იმერლიშვილი და სხვ (3; №694).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „ზაქარია ფალიაშვილის 
ბენეფისი“, რომელიც მკითხველს აცნობდა, რომ 2 დეკემბერს გაიმა-
რთებოდა ზაქარია ფალიაშილის ბენეფისი. სტატიის ავტორი, ფსევდო-
ნიმით „გ. ი. “,აღფრთოვანებული წერს ფალიაშვილის შემოქმედებაზე 
და მკითხველს მოუწოდებს, არ გამოტოვოს ეს მნიშვნელოვანი ღონის-
ძიება (3; №694).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „ნინო ჩხეიძის იუბილე“, 
რომელიც მკითხველს ამცნობს 27 ნოემბერს მსახიობის იუბილეზე 
დრამატულ საზოგადოებაში გამართულ საიუბილეო ღონისძიებებს (3; 
№694).

3 დეკემბერი/ ოთხშაბათი
არტისტული საზოგადოების თეატრში საქართველოს ცენტრალურ კო-
ოპერატივთა კავშირის დრამატულმა სტუდიამ შალვა შარაშიძის „ავგა-
როზი“ წარმოადგინა (1; №267).

4 დეკემბერი/ხუთშაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე, ქართული დრამატული დასის სრული შე-
მადგენლობის მონაწილეობით, „გაცრუებული იმედები“ და „სიცრუე“ 
წარმოადგინეს (3; №696).

5 დეკემბერი/პარასკევი
ქართულ კლუბში 22 საათზე „საოჯახო საღამო“ გაიმართა. მამასახლი-
სი − ი. მაყაშვილი. ქართულმა დრამატულმა დასმა „სუსტი მხარე“ და-
დგა, ხოლო სახელმწიფო თეატრის მსახიობებმა წარმოადგინეს კლასი-
კური ბალეტი „ვალპურგიის ღამე“ (3; №697).

6 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „ფაუსტი“ და „ვალ-
პურგიის ღამე“. 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მუსიკოს ნიკოლოზ 
სულხანიშვილის ნეკროლოგი (1; №277).

7 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. დილით − ბალეტი, კაპელას კონცერტი და საბავშვო ოპე-
რა, საღამოს კი „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს (1; №277).

December 2/Tuesday

The fifth concert was held in the Georgian Club at 21:00 hrs, with the par-
ticipation of the Georgian Singers Union. Participants: El. Akhvlediani, Nino 
Cagareli, Giorgi Venafdze, Giorgi Taktakishvili, Elizbar Imerlishvili and others 
(3; №694).
”Sakhalkho Saqme” paper published an article “Benefit event of Zacharia Pa-
liashvili, informing the readers that Z. Paliashvili Benefit event is to be held on 
December 2. The author under the pen name “G. I. ” is enthusiastic about the 
works of Paliashvili and appeals to the readers not to miss this highly impor-
tant event (3; №694).
”Sakhalkho Saqme” paper published an article “Nino Chkeidze Jubilee”, In-
forming the readers regarding the anniversary arrangements conducted by 
the Drama Society on November 27 (3; №694).

December 3/Wednesday. 

In the Theatre of Artistic Society “The Mascot” by Shalva Sharashidze was 
presented by the Drama Society of Georgia’s Central Cooperatives Union (1; 
№267).

December 4/Thursday

In the Georgian Club at 21:00 hrs. “Disillusionment” and “Lie” were performed 
by company of Georgian Drama Company, the complete staff.. (3; №696).

December 5/Friday

In Georgian Club, at 22:00 hrs. “Family evening” was arranged hosted by I. 
Makashvili. “Weak point” was performed by the Georgian Drama Company, 
and “Walpurgis Night” by the company of the State Theatre actors (3; №697).

December 6/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera for the 
workers “Faust” and “Walpurgis Night. ”
„Saqartvelos Respublika” paper published obituary for the death of musician 
Nicholas Sulkhanishvili (1; №277).

December 7 Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Ballet and a 
concert of Capella was conducted in the morning, also the children’s opera. 
In the evening “Pikovaya Dama” was shown (1; №277).

მიხეილ ჭიაურელის ჩანახატი ქართულ თეატრზე                  
(6; №1,1920)

Mikheil Chiaureli sketch of Georgian theatre
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არტისტული საზოგადოების დარბაზში „სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბუნების მეტყველ და აგრონომ სტუდენტთა კავშირის გასაძლიერებ-
ლად დიდი საღამო გაიმართება 1. საკონცერტო განყოფილება − ქ. ქ. 
და ბ. ბ. ანნა ორლოვა, ზალიპსკი, სარაჯიშვილი, ინაშვილი, ბაუერზაკ-
სი, ვაკარეცი, როსტენი და სხვ. 2. კაბარეში მონაწილეობას მიიღებენ: 
ვ. აბაშიძე, ნ. გოცირიძე, გრიშაშვილი, დიმოვი, ნიროვი, პერსიანი, ზა-
ნგი, გარი, იმიტატორი გარინსკი და სხვ. 3. ვახშამი, ბუფეტი, დასას-
რულ ცეკვა. საღამოს დიასახლისი კნ. ამირეჯიბისა და კნ. ერისთავისა“ 
(1; №277).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართულმა დრამატულმა დასმა „დამნაშა-
ვე“ წარმოადგინა (3; №699).
საარტისტო საზოგადოების დარბაზში სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბუნებისმეტყველების და აგრონომიის სტუდენტთა კავშირის ფონდის 
გასაძლიერებლად გაიმართება „დიდი საღამო“, საკონცერტო განყოფი-
ლება და კაბარე (3; №699).
მუშათა კლუბში სახელმწიფო, საზოგადო და კერძო დაწესებულებათა 
უმცროს მოსამსახურეთა პროფესიულ კავშირთან არსებული ქართუ-
ლი წრე წარმოადგენს ეგნატე ნინოშვილის მოთხრობას „ქრისტინე“. 
რეჟისორი ალ. გუგუშვილი (3; №699).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „ზ. ფალიაშვილი და „აბე-
სალომ და ეთერი“. სტატიის ავტორი, ფსევდონიმით „გ. ი.“, აღფრთო-
ვანებული წერს ფალიაშვილის ამ ოპერის შესახებ, და დასძენს რომ, 
ფალიაშვილმა როგორც ქართული ხალხური სიმღერის უბადლო მცოდ-
ნემ, მოახდინა მშვენიერი სინთეზი და შექმნა გენიალური ნაწარმოები 
(3; №699).

9 დეკემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. დილით წარმოადგინეს ბალეტი, კაპელას კონცერტი და 
საბავშვო ოპერა, საღამოს კი − „პიკის ქალი“ (1; №279).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „ქართული დრამატული 
საზოგადოება“, რომელშიც ავტორი, ფსევდონიმით „ვინმე“, საუბრობს 
საზოგადოების მძიმე მდგომარეობაზე, მას არ გააჩნია ბინა, და გასა-
კვირია მსგავს ეკონომიკურ პრობლემებში, როგორ ახერხებს შემოქმე-
დებითი საქმიანობის განხორციელებას (3; №700).

10 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №279).

11 დეკემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. პირველად ქართული კომიკური ოპერა „ქეთო და კოტე“ 
დაიდგა. ოპერა ეყრდნობა კლასიკური კომედია „ხანუმას“ სიუჟეტს  
(1; №281).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა მასწავლებელ ბაგრატ კიკნაძის 
სტატია „კულტურული მუშაობა მასწავლებლებში“, რომელშიც ავტო-
რი საუბრობს მასწავლებლებში კულტურული მუშაობის გამოცოცხლე-
ბის აუცილებლობის შესახებ, განსაკუთრებით იმ სკოლებში, რომელთა 
ნაციონალიზაციაც ახლახან მოხდა და რუსული გავლენა კვლავ ძლიე-
რია (3; №702).

12 დეკემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. გვარდიის დღის აღსანიშნავად „აბესალომ და ეთერი“ წა-
რმოადგინეს (1; №281).

13 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „პიკის ქალი“ (1; №281).

In the hall of the Artistic Society, in favour of the Natural Sciences and Agrari-
an students a big evening will be arranged. 1. Concert part – Mms and Messrs. 
Ana Orlova, Zalipsky, Sarajishvili, Inashvili, Bauersachs, Vakarecky, Rosten and 
others. 2. The Cabaret participants are: V. Abashidze, N. Gociridze, Grishash-
vili, Dymov, Nirov, Persyan, Negro, Gary, Immitator GArinsky and others. 3. 
Supper, buffet, finally dances, the evening hosts princesses Amirejibi and Er-
istavi. “ (1; №277).

“The Culprit” was performed in the Georgian Club, at 21:00 hrs. By the Geor-
gian Drama Company (3; №699).

“Grand Evening” with the concert part and a Cabaret, in the hall of Actors 
society in favour of the State University Natural History and Agrarian Students 
fund In the hall of the Actors Society, (3; №699).

In the Workers; Club Stories by Egnate Ninoshvili and “Chrisstine” will be per-
formed by the Georgian Circle at professional Union of lower personnel of 
State and private institutions, Director Al. Gugushvili (3; №699).

“Sakhalkho Saqme” paper published an article Z. Paliashvili and “Abesalom 
and Eteri”. The author under the pen name G. I. writes with enthusiasm 
about Paliashvili and the mentioned opera and adds that Paliashvili, is a dis-
tinguished connoisseur of folk songs and created a perfect synthesis and a 
brilliant work (3; №699).

December 9/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Ballet and a 
Capella concert was conducted in the morning, as well as children’s opera, 
“Pikovaya Dama” in the evening (1; №279).

“Sakhalkho Saqme” paper published a letter “Georgian Drama Society”, in 
which the author under the pen name “Vinme” discusses the hardships of 
the society. The society has no headquarters and it is surprising that they are 
capable of conducting artistic activities (3; №700).

December 10/Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Yevgeny 
Onegyn” was performed (1; №279).

December 11/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. For the first 
time Georgian comic opera “Keto and Kote” performed after the fragments of 
the classic comedy “Khanuma” (1; №281).

“Sakhalkho Saqme” published Bagrat Kiknadze article “Cultural work with the 
teachers” in which the author discusses the necessity of cultural activities 
among the teachers, particularly in the schools which have been nationalized 
recently and the Russian influence is still strong (3; №702).

December 12 /Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. On the day of 
the Guards “Abesalom and Eteri” was performed (1; №281).

December 13/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera for the 
workers. “Pikovaya Dama” was performed (1; №281).
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14 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. დილით „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის ღამე“ წარმოადგინეს, 
საღამოს კი − „დუბროვსკი“ (1; №281).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართულმა დრამატულმა დასმა „უბედუ-
რი“ დადგა (3; №704).

15დეკემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ებრაელი ქალი“ წარმოადგინეს (1; №281).

17 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. ნინა კოშიცის მესამე გასტროლი რუსულ ენაზე − წარმო-
ადგინეს „დემონი“ (1; №285).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ალექსანდრე მოსაშვილის ლექსი 
„თეთრი ყაყაჩო“ (3; №706).

18 დეკემბერი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. მეორედ წარმოადგინეს ქართული კომიკური ოპერა 
„ქეთო და კოტე“ (1; №286).

სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ტოსკა“ წარმოადგინეს (1; №286).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა სიკო ფაშალიშვილის ლექსი „ტფი-
ლისი ნოემბერში“ (3; №707).

20 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №288).
ქართულ კლუბში კონცერტი გაიმართა: 1. ქართული რომანსები და 2. 
მომღერალთა გუნდი. კლუბის მამასახლისი პ. სურგულაძე (3; №709).

21 დეკემბერი/კვირა

სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. ნინო ჩხეიძის 25 წლის იუბილე აღინიშნა (1; №289).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართველ 
მსახიობთა კავშირის საბჭო აცხადებს, რომ 2 იანვარს გამოსცემს გა-
ზეთ „მსახიობის დღეს“ შალვა დადიანის რედაქტორობით (1; №289).

„სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სიკო ფაშალიშვილის სტატია „ნინო 
ჩხეიძის სახე“, რომელშიც ავტორი საუბრობს ნინო ჩხეიძის როლზე ქა-
რთული თეატრის განვითარების საქმეში, და მას ქართული თეატრის 
ერთ-ერთ მთავარ დასაყრდენს უწოდებს (3; №710).

23 დეკემბერი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. „ქეთო და კოტე“ წარმოადგინეს (1; №290).

მეორე ქართულ კლუბში ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს გაიმართება 
სინემატოგრაფი, ხოლო ოთხშაბათს − „საოჯახო და საცეკვაო საღამო-
ები“ სიმებიან ორკესტრთან ერთად (3; №711).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ – „თეატრის მეგობრის“ ფსევდონიმით -გამოქ-
ვეყნდა სტატია „მსახიობის დღე“, რომლის თანახმადაც, მსახიობის 
დღე იანვრის დასაწყისში უნდა აღინიშნოს (3; №711).

December 14/Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Faust” 
and “Valpurgis Night in the morning. Evening performance “Dubrovsky” (1; 
№281).
“The unfortunate” was performed by the Georgian Drama Company in the 
Georgian Club at 21:00 (3; №704). Hrs. 

December 15/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. „Zhydovka” 
was performed (1; №281).

December 17/Wednesday” 

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. The third 
guest performance of Nino Koshic. “Daemon” was performed in Russian (1; 
№285).
“Sakhalkho Saqme” paper published a poem “White poppy” by Alexander 
Mosashvili (3; №706). 

December 18 /Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. ”Second per-
formance of the Georgian comic opera “Keto and Kote” (1; №286).
State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Tosca” was 
performed (1; №286).
“Sakhalkho Saqme” published Siko Pashalisjvili poem “Tbilisi in November” 
(3; №707).

December 20/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Traviata” 
was performed (1; №288).
A concert was held in the Georgian Club: 1. Georgian romantic songs and 2. 
Choir of the singers. The host P. Surguladze (3; №709).

December 21/Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. 25th anniver-
sary of Nino Chkheidze was celebrated (1; №289).
“Saqartvelos Respublika” paper published a notice, The Union of the Geirgian 
Actors declares that On January 2, it will issue a paper “The Day of the Actor. 
” Edited by Shalva Dadiani (1; №289).
„Sakhalkho Saqme “ published Siko Pashalishvili article “Face of Nino Chk-
heidze”, in which the author writes about her role in the development of the 
Georgian theatre ad refers to her as one of the main basis of the Georgian 
theatre (3; №710).

December 23/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. ”Keto and 
Kote” was performed (1; №290).
Every Wednesday and Friday cinematograph will be held and on Wednes-
days “Family and dancing evenings” accompanied by the String orchestra (3; 
№711).
“Sakhalkho Saqme” paper published an article “The day of the actor” under 
the pen name “”Friend of theatre” which should be held in the beginning of 
January (3; №711).
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ი. ზ. როგაჩევსკი  
საოპერო მსახიობი – ოპერაში „ქეთო და კოტე“ – კოტე

I. Z. Rigachevsky  
opera singer – In the opera”Keeto and Kote”

ნ. დ. შელუდკოვსკისა  
საოპერო მსახიობი ქალი – ოპერაში „ქეთო და კოტე“ – ბარბალე 

N. D. Sheludkovsky  
opera singer – in the opera “Keto and Kote” – Barbale

ოფიცერი სტუმარი  
ბ-ნი შილტოვი – ოპერიდან „ქეთო და კოტე“  (6; №17,1920)

Guest officer Mr. Shiltov  
From the opera “Keto and Kote” 
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24 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. ნინა კოშიცის მონაწილეობით „ევგენი ონეგინი“ წარმოა-
დგინეს (1; №291).
„სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ვ. კულულაშვილის ლექსი „ზღვის ნა-
პირას“ (3; №712).

25 დეკემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. ქართულმა მუსიკალურმა საზოგადოებამ და კოოპერა-
ტივთა კავშირის სტუდიამ. არაყიშვილის „თქმულება შოთა რუსთაველ-
ზე“ წარმოადგინა (1; №291).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ი. მოსაშვილის ლექსი „შემოქმე-
დება“ (3; №713).

26 დეკემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. ნინა კოშიცის მონაწილეობით „ვერტერი“ წარმოა-
დგინეს (1; №293).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართველ მომღერალთა გუნდმა,ალექ-
სანდრე მაისურაძის ლოტბარობითა და ჯანდიერის მონაწილეობით, 
„დიდი სახალხო კონცერტი“ გამართა (3; №714).

27 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „ტრავიატა“ (1; 
№294).

28 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. დილით საბავშვო ოპერა „ჩექმებიანი კატა“ და „შვიდი თი-
კანი“ წარმოადგინეს, საღამოს კი − „აბესალომ და ეთერი“ (1; №294).

29 დეკემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სეზონი 1920. ნინა კოშიცის მონაწილეობით „პიკის ქალი“ წარმოადგი-
ნეს (1; №294).

30 დეკემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. ვიქტორ დოლიძის ბენეფისი. „ქეთო და კოტე“ წა-
რმოადგინეს (1; №296).
სახელმწიფო თეატრში ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. ნინა 
კოშიცის მონაწილეობით შედგა უკანასკნელი გასტროლი. „ბოჰემა“ წა-
რმოადგინეს (1; №296).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ ნომერი ეძღვნება მსახიობ ნინო ჩხეიძეს 
(6; №15).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ ნომერში დაიბეჭდა შ. ქიქოძის შარჟები 
(6; №15).

31 დეკემბერი/ოთხშაბათი
საახალწლო საღამოსთან დაკავშირებული დიდებული კაბარე გაიმა-
რთა. მონაწილეობდნენ: თარხნიშვილის გუნდი, საზანდარი და ორკე-
სტრი (3; №718).
ქართულ კლუბში ახალი წლის ღამესთან დაკავშირებით მეორედ გაიმა-
რთება „ახალი წლის შეხვედრა“ კაბარე და ვახშამი (3; №718).

December 24/Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Yevgeny 
Onegyn” with the participation of Nino Koshic (1; №291).

“Sakhalkho Saqme” published V. Kululashvili poem “By the Sea.” (3; №712).

Drcember 25/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. D. Arakishvili 
“Legend of Shota Rustaveli” was performed by Georgian Music Society and 
Studio of the Union of Cooperatives (1; №291).

“Sakhalkho Saqme” paper published I. Mosashvili poem “artistic work” (3; 
№713).

December 26/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Werther” 
was performed with participation of Nino Koshic (1; №293).

“Grand Peoples Concert” was held in the Georgian Club ta 21:00 hrs, by the 
Georgian Singers Choir led by Alexander Maisuradze and participation of 
Jandieri (3; №714).

December 27/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera for the 
workers “Traviata” was performed (1; №294).

December 28/Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. In the morn-
ing children’s opera “Puss with Boots” and “7 goat kids”, in the evening „Abe-
salom and Eteri” (1; №294).

December 29/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Pikovaya 
Dama” with Nino Koshic participation (1; №294). 

December 30/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Benefit event 
of Victor Dolidze. ”Keto and Kote” was performed (1; №296).

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Final guest 
performance of Nino Koshic, “La Boheme” (1; №296).

“Theatre and Life” magazine issue dedicated to the actress Nino Chkheidze 
(6; №15).

“Theatre and Life” issue published M. Kikodze caricatures (6; №15).

December 31/Thursday 

Majestic Cabaret, in connection with New Year evening, was held, Partici-
pants: Tarkhnishvili choir Sazandari and Orchestra (3; №718).

“New Year Welcoming” Cabaret and a Supper will be was held in the Georgian 
Club (3; №718).
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January 1 / Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. In the morn-
ing “Red Riding Hood” and a Ballet. “Aida” was performed in the evening (1; 
№1).
Literary journal “Leila” edited by Ioseb Grishashvili was issued. The first issue 
presented the poems by Ioseb Grishashvili, S. Shanshiashvili, Kote Makash-
vili, S, Abasheli, Siko Pashalishvili, Ioseb Mchedlishvilim K. Chichinadze and 
Marijani. Fiction works by Niko Lortkipanidze, N. Shiuksdhvili and L, Metrev-
eli. Critical articles by Ivane Gomarteli, Vakhtang Kotetishvili and Shartua 
Shuadikhareli (3; №719).
“Sakhalkho Saqme” published critical article by Akaki Papava titled “Thoughts 
about Native Literature”, which was continued in the following numbers (3; 
№719).
“Sakhalkho Saqme” paper published Ioseb Grishashvili poem “You, not bap-
tized yet”, (3; №719). 
“Sakhalkho Saqme” paper published Siko Pashalishvili poem “For my Sake” 
(3; №719).
“Theatre and Life” magazine printed the photos of M. Safarova – Abashidze. 
V. Abashidzr, Ef. Meskhi (6; №1). 
“Theatre and Life” magazine published I. Arimathieli article “Day of Georgian 
Actors” (6; №1).
“Theatre and Life” magazine published photo of the writer Babilina with the 
inscription “Writes poetry since 1908” (6; №1).

“Theatre and Life” magazine published the 
photo of the fighter Olgha Gabunia Areshidze, biography and obituary (6; 
№1).

“Theatre and Life” magazine published Lado Gudiashvili photo with the in-
scription ”was funded by the government to get higher artistic education in 
France“ (6; №1).

“Theatre and Life” magazine Akhalcikhe amateur theatre circle – published 
the article by Meskhetian Pavle Girgenidze on staging A. Cagareli “Khanuma” 
on November 11 by the local amateur theatre circle (6; №1).

“Theatre and Life” magazine issued a notice: Poti drama circle has begun 
work three months ago. Niko Gvaradze from Tbilisi has been invited as direc-
tor (6; №1).

1 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. დილით წარმოადგინეს „წითელქუდა“ და ბალეტი, 
საღამოს კი − „აიდა“ (1; №1).
გამოვიდა ლიტერატურული ჟურნალი „ლეილა“ იოსებ გრიშაშვილის რე-
დაქტორობით, პირველ ნომერში წარმოადგინეს იოსებ გრიშაშვილის, 
ს. შანშიაშვილის, კოტე მაყაშვილის, ს. აბაშელის, სიკო ფაშალიშვილის, 
იოსებ მჭედლიშვილის, კ. ჭიჭინაძისა და მარიჯანის ლექსები; ნიკო 
ლორთქიფანიძის, ნ. შიუკაშვილის და ლ. მეტრეველის ბელეტრისტუ-
ლი ნაწარმოებები; ივანე გომართელის, ვახტანგ კოტეტიშვილისა და 
შუამდინარელის კრიტიკული სტატიები (3; №719).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა აკაკი პაპავას კრიტიკული სტა-
ტია, სათაურით „ფიქრები მშობლიურ ლიტერატურაზე“, რომლის გა-
გრძელებაც ამავე გაზეთის შემდეგ ნომრებშიც დაიბეჭდა (3; №719).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა იოსებ გრიშაშვილის ლექსი „კა-
თაკმეველნო!“ (3; №719).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სიკო ფაშალიშვილის ლექსი „ხა-
თრის გულისთვის“ (3; №719).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მ. საფაროვა-აბაშიძის, ვ. აბა-
შიძის, ეფ. მესხის, დ. კლდიაშვილის ფოტოები (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ი. არიმათიელის წერილი 
„ქართველ მსახიობთა დღე“ (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მწერალ ბაბილინას ფოტო, 
წარწერით: „მგოსნობს 1908 წლიდან“ (6; №1).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მებრძოლი ქალის, ოლღა გაბუ-
ნია არეშიძის ფოტო, ბიოგრაფიული ცნობები და ნეკროლოგი (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ლადო გუდიაშვილის ფოტო, 
წარწერით: „უმაღლესი განათლების მისაღებად, რომელიც მთავრობის 
ხარჯით საფრანგეთს გაიგზავნა უმაღლესი სამხატვრო ცოდნის შესა-
ძენად“ (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ − ახალციხის სცენის მოყვარეთა წრე 
− გამოქვეყნდა მესხი პავლე გურგენიძის წერილი ნოემბრის 11-ს 
ახალციხეში გამართული ადგილობრივ სცენის მოყვარეთა წრის მიერ 
დადგმული ა. ცაგარლის „ხანუმას“ შესახებ (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა: ფოთის დრამატუ-
ლმა წრემ უკვე სამი თვეა, დაიწყო მუშაობა. რეჟისორად თბილისიდან 
ნიკო გვარაძე მიიწვიეს (6; №1).

მაკო საფაროვა-აბაშიძისა  
მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Mako Safarova-Abashidze  
actress(National Parliamentary Library of Georgia)



110

“Theatre and Life” magazine published a notice on the opening of cafe 
„Qimerioni” (6; №1).

“Theatre and Life” magazine issued a note that L. Gudiashvili and D. Kaka-
badze went to Paris funded by the government (6; №1).

“Our art has made progress last year, especially musical sphere. Three origi-
nal operas were staged: “Legend of Shota Rustaveli by D. Arakishvili, “Abesa-
lom and Eteri” by Z. Paliashvili and “Keto and Kote” by Viqtor Dolidze, besides 
a translated opera ”Daemon” by Rubenstein. “. 

In dramatic fields the results are less impressive. 1919 Season began in the 
State Theatre but due to the conflict with administration the company found 
itself homeless. Only several authentic plays were staged: “Mountain Tale” by 
Shiukashvili, “Tariel Golua” by L. Kiacheli, “Sinatle” by Gedevanishvili... Kartl 
− Imereli. (6;1)

January 2 /Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Mermaid” 
was performed in the morning and a drama, “Treachery” in the evening (1; 
№1).
“Abesalom and Eteri” was performed in People’s House (Zubalashvili house) 
music by Arakishvili. (1; №1).
On January 2, Georgia celebrated the day of the actor In Tbilisi: State Thea-
tre, Georgian Club, People’s House, Central Club of the Workers, Nadzaladevi 
Club, Mushtaidi Club, Vera Auditorium, Saburtalo Theatre, Ortachala Club, 
Ertobis Ubani, Avchala auditorium, Avlabari Theatre, Studio Club, Navtlughi 
Worker’s Club. In Kutaisi: a march took place in the morning and performanc-
es in the evenings. Performances were held in Poti, Sokhumi, Gori, Khashuri, 
Chiaturs, Shorapani, Borjomi, Zestafoni, Samtredia, new Senaki, Lanchkhuti, 
Ozurgeti, Sighnaghi, Veliscikhe, Telavi and Dusheti (3; №719). 

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა კაფე „ქიმერიონის“ 
გახსნასთან დაკავშირებით (6; №1).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − მხატვრები: ლ. გუ-
დიაშვილი და დ. კაკაბაძე გაემგზავრნენ პარიზს მთავრობის ხარჯით 
(6; №1).
„წარსულ წელს ჩვენმა ხელოვნებამ წინ წაიწია, განსაკუთრებით სა-
მუსიკო სფეროში. მაგ. , სახელმწიფო თეატრის სცენაზე დაიდგა სამი 
ორიგინალური ოპერა: არაყიშვილის „თქმულება შოთა რუსთაველზე“, 
ზ. ფალიაშვილის „აბესალომ და ეთერი“ და ვიქ. დოლიძის „ქეთო და 
კოტე“, აგრეთვე თარგმნილი ოპერა რუბენშტეინისა „დემონი“. 
დრამის დარგში ძალიან ცოტა გაკეთდა. სეზონი 1919 წ. დასაწყისს 
მიმდინარეობდა სახელმწიფო თეატრში, მაგრამ ადმინისტრაციასთან 
კონფლიქტის გამო დასი ქუჩაში დარჩა. დასდგა მხოლოდ რანდენიმე 
ორიგინალური პიესა: შიუკაშვილის „მთის ზღაპარი“, ლ. ქიაჩელის „ტა-
რიელ გოლუა“, გედევანიშვილის „სინათლე“... ქართლ-იმერელი (6;1). 

2 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. დილით წარმოადგინეს „ალი“, საღამოს კი დრამა 
− „ღალატი“ (1; №1).
სახალხო სახლში (ზუბალაშვილისა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგი-
ნეს. მუსიკა დ. არაყიშვილისა (1; №1).
2 იანვარს მთელს საქართველოში მსახიობის დღე აღინიშნა. თბილის-
ში: სახელმწიფო თეატრში, ქართულ კლუბში, სახალხო სახლში, მუშა-
თა ცენტრალურ კლუბში, ნაძალადევის კლუბში, მუშტაიდის კლუბში, 
ვერის აუდიტორიაში, საბურთალოს თეატრში,ორთაჭალის კლუბში, 
ერთობის უბანში, ავჭალის აუდიტორიაში, ავლაბრის თეატრში, სა-
ხელოსნო კლუბში, ნავთლუღის მუშათა კლუბში; ქუთაისში დღისით 
გაიმართა პროცესია, საღამოს კი − წარმოდგენები. წარმოდგენები 
გაიმართა: ფოთში, სოხუმში, გორში, ხაშურში, ჭიათურაში, შორაპან-
ში, ბორჯომში, ზესტაფონში, სამტრედიაში, ახალ სენაკში, ლანჩხუთ-
ში, ოზურგეთში, სიღნაღში, ველისციხეში, თელავსა და დუშეთში (3; 
№719). 

მ. გელოვანი  
ოთარ ბეი – სუმბათაშვილის „ღალატი“  
ჩანახატი შესრულებულია  
შალვა ქიქოძის მიერ  (8; №1,1919)

M. Gelovani  
Otar Bei − “Treachery” by Sumbatashvili – 
 sketch is made by Shalva Kikodze
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Davit KAkabadze Davit Kakabadze entry, Georgian Drama Studio

The performance of the second Studio – “Treachery” by Sumbatashvili made 
us see clearly all the weaknesses of the Studio. In this performance they not 
only failed to show us new forms but could not even attain relatively good 
shape of the main actors. The only thing visible was Studio’s attempt to com-
pete with the eminent actors. It is a bad sign. Competition won’t bring any 
results as the old school actors will win the competition They are backed by 
the traditions, A new school should be created based upon the new forms new 
principles. To learn relying upon the science is forethought and not a glance 
back... “

January 3 /Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Puss with 
boots” and “Christmas tree” were performed in the morning. In the evening 
opera for the workers – “Rigoletto” (1; №1).
“Sakhalkho Saqme” paper issued an article by Akaki Paghava “Theatre in 
1919. ” The author regrets the hard economic conditions in the theatre and 
grave economic situation of the theatre workers. He also evaluates the per-
formances staged last year (3; №720).
Georgian Music Society and Capella if Cooperatives Union conducted a family 
evening – concert at the Georgian Club, led by Dimitry Arakishvili, at 21:00 
hrs (3; №720).

“Restoration of the Georgian Theatre requires one thing: well equipped resi-
dence and materially provided personnel. Only these two terms guarantee the 
revival of the Georgian drama. “... Akaki Paghava (3; №720)

January 4/Sunday

State Theatre headed by S. E. Evlakhishvili. “Yevgeny Onegyn” in the morning 
“Barber of Seville” and a Ballet in the evening (1; №1).

“Sakhalkho Saqme” paper published Samson Pirckhalava article “Day of the 
Actor” devoted to January 2 and considers the conditions of the Georgian 
actors (3; №720).

“the actor – The king and a slave, artist and worker, Alpha and Omega of the 
stage. Until today fought for the survival of the nation with the rest of us. Mer-
its before the theatre are known for everyone and I shall not point them out, 
but it should be said that the sacrifices and the hardships of the actors should 

დავით კაკაბაძის ჩანაწერი ქართული დრამატული სტუდია 
„მეორე სტუდიის წარმოდგენამ − სუმბათაშვილის „ღალატმა“ − უფრო 
ნათლად დაგვანახა სტუდიის ყველა სუსტი მხარეები. ამ წარმოდგენა-
ში არამც თუ ახალი ფორმა ვერ დაგვანახეს, არამედ ვერც მამა-მსახი-
ობების შედარებითი კარგ ფორმას მიაღწიენ. მათ თამაშში მხოლოდ 
ის ჩანდა, რომ სტუდიის მიზანია ვითომც მამა-მსახიობთან შეჯიბრება. 
ეს ცუდი ნიშანია. აქ შეჯიბრებით არაფერი არ გაკეთდება, რადგან მამა- 
მსახიობები ამ გვარ შეჯიბრებაში ძლიერი გამოდგებიან, მათ ტრადიცია 
ხელმძღვანელობს. საჭიროა ახალი ფორმის, ახალ პრინციპზედ დამყარე-
ბული შკოლის შექმნა, მეცნიერული მეთოდის საშუალებით სწავლა, წინდა-
ხედულობა და არა უკან მზერა... “ 

3 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. დილით „ჩექმებიანი კატა“ და „შობის ხე“ წარმო-
ადგინეს, საღამოს კი − ოპერა მუშებისთვის − „რიგოლეტო“ (1; №1).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა აკაკი ფაღავას წერილი „თეატრი 
1919 წელს“, ავტორი სტატიაში გულისტკივილს გამოთქვამდა თეატრი-
სა და თეატრის მუშაკთა მძიმე ეკონომიკური ფონის გამო, ასევე აფა-
სებს გასულ წელს დადგმულ ახალ წარმოდგენებს (3; №720).
ქართულ კლუბში 21 საათზე, ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ და 
ს. ც. კოოპერტივთა კავშირის კაპელამ, დიმიტრი არაყიშვილის ლოტ-
ბარობით, საოჯახო საღამო-კონცერტი გამართა (3; №720).
„ერთი რამ არის აუცილებელი ქართული თეატრის აღდგენისათვის: საკუ-
თარი, მოწყობილი თეატრი და მატერიალურად უზრუნველყოფილი მუშაკ-
ნი თეატრისა. მხოლოდ ეს ორი უეჭველი პირობა არის ერთად ერთი გარა-
ნტია ქართული დრამის გადახალისებისა“... აკაკი ფაღავა (3; №720). 

4 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი, ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. დილით 
− „ევგენი ონეგინი“,საღამოს კი „სევილიელი დალაქი“ და ბალეტი წა-
რმოადგინეს (1; №1).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სამსონ ფირცხალავას სტატია 
„მსახიობის დღე“, რომელიც 2 იანვარს ეძღვნებოდა და ქართველ მსა-
ხიობთა მდგომარეობას შეეხებოდა (3; №720).
„მსახიობი − მეუფე და მონა, ხელოვანი და ხელოსანი, ალფა და ომეგა 
სცენისა დღემდის სხვებთან ერთად ერის შენახვისთვის იღვწოდა, ყველამ 
უწყის ჩვენი თეატრის დამსახურება და ამას არ გავიმეორებ, მხოლოდ უნდა 
აღვნიშნოთ, რომ თუ აქამდის მხოლოდ მსხვერპლად შეწირული ზვარა-

ბ. გამრეკელი – ისახარი, ა. ქიქოძე – ზეინაბი  
სუმბათაშვილის „ღალატი“  
ჩანახატი შესრულებულია შალვა ქიქოძის მიერ  (8; №1,1919)

Gamrekeli – Isakhari, A. Kikodze – Zeynab  
“Treachery” by Sumbatashvili
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end and they should be allowed to take care of themselves. In free Georgia 
they should fulfill their own mission and be artists only. “ Akaki Paghava, 
“Sakhalkho Saqme PAper №720

January 5 /Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Abesalom 
and Eteri” was performed (1; №1).

January 6 /Tuesday

“Sakhalkho Saqme” paper published Marijani article “The Pantheon of the 
Heart” (3; №722).

January 7/Wednesday

“Sakhalkho Saqme” paper published Shalva Apkhaidze poem “Sentimental 
confession” (3; №723).

January 8/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Henzel and 
Gretel” was performed in the morning and Erzon’s 20th aniversay – “Pikovaya 
Dama” was shown (1; №1).
“Charley’s Aunt” in the Georgian Club a farce was performed by the “Tarto” 
company (3; №722).

January 9 /Friday

Presented by “Tarto” company in the Georgian Club -”Enchanted Prince”, The 
Concert was conducted in the evening. “Enchanted Prince” was performed, 
the concert was held in the evening (3; №722).

January 10/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera for the 
workers “Keto and Kote” was performed (1; №6).
“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Chiatura Theatre” under the 
pen name “Ro” The article addresses the activities conducted in the Theatre 
established in 1907 (3; №724).

January 11 /Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Hansel and 
Gretel” was performed in the morning. In the evening benefit evening of con-
ductor Koroshyn – “Dubrovsky” (1; №1).
At 20:00hrs. “The Robbers” will be performed by the Circle organizing Geor-
gian Performances. Author Schiller, translation N. Avalishvili (1; №7). 

January 12/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Keto and 
Kote” was performed (1; №6).

January 13 /Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Faust” was 
performed (1; №6).

January 14 /Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Benefit 
evening of B. I. Zalipski – “Fra – Diavolo” was performed (1; №6).

კი იყო ქართველი მსახიობი, დღეიდან იგი უნდა აღსდგეს და თავის თა-
ვისთვისაც უნდა იზრუნოს. განთავისუფლებულს საქართველოში იგი თავის 
პირდაპირ მისიას უნდა დაემორჩილოს და იქმნეს მხოლოდ ხელოვანი. “ 
აკაკი ფაღავა. გაზეთი „სახალხო საქმე“ №720

5 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №1).

6იანვარი/სამშაბათი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა მარიჯანის წერილი „გულის პა-
ნთეონი (3; №722).

7 იანვარი/ოთხშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ შალვა აფხაიძის ლექსი „სენტიმენტალური აღ-
სარება“ გამოქვეყნდა (3; №723).

8 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. დილით „ჰენზელი და გრეტელი“ წარმოადგინეს, 
საღამოს კი − ეზროვის 20 წლის იუბილის აღსანიშნავად − „პიკის ქალი“ 
(1; №1).
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „ჩარლის დეიდა“ 
− დადგა (3; №722) 

9 იანვარი/პარასკევი
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „მოჯადოებუ-
ლი პრინცი“ წარმოადგინა, საღამოს კი დიდი კონცერტი გაიმართა (3; 
№722).

10 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „ქეთო და 
კოტე“ (1; №6).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „ჭიათურის თეატრი“, 
რომლის ავტორი, ფსევდონიმით „რო.“, გვიამბობდა 1907 წელს დაარ-
სებული თეატრის შესახებ (3; №724).

11 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. დილით, „ჰენზელი და გრეტელი“ წარმოადგინეს, 
საღამოს კი დირიჟორ კოროშნის ბენეფისი გაიმართა − წარმოადგინეს 
„დუბროვსკი“ (1; №1).
20 საათზე, ქართ. წარმ. მმართველმა წრემ წარმოადგინა „ყაჩაღები“. 
ნაწარმოები შილერისა, თარგმანი ნ. ავალიშვილისა (1; №7).

12 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. „ქეთო და კოტე“ წარმოადგინეს (1; №6).

13 იანვარი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. „ფაუსტი“ წარმოადგინეს (1; №6).

14 იანვარი/ოთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920. გაიმართა ბ. ი. ზალიპსკის ბენეფისი − „ფრა-დივო-
ლო“ წარმოადგინეს (1; №6).
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“Saqartvelos Respublika” published an an announcement of the Georgian 
Drama Society Revision Commission to the members that the general meet-
ing of the members was to be held on January 19 at 11:00 hrs (1; №9).

“Sakartvelos Respublika” issued a note on the publication of Ioseb Imedash-
vili new play “By the beginning of Winter or So much for the jubilee” (1; №9).

published a note. “Davit Kldiashvili jubilee committee invites the following 
organizations to Qimerioni literary Club today at 18:00: representatives of 
all Georgian editorial offices, representatives of the district theatres, such as 
People’s House, The workers Central Club, Saburtalo, Vera, Ortachala, Navt-
lughi, Avlabari, Chughureti, Unity district, St. Nino District, Nadzaladevi and 
Democratic Club representatives. The commission asks those who do not re-
ceive an invitation card to send their representatives anyway, as the issue to 
be considered is crucially important” (1; №9).

“Saqartve;os Respublica” paper issued an appeal “the Music Society” re-
quests the persons possessing the work of the deceased composer Niko 
(Kiko) Sulkhanishvili, whether secular or church, to bring it to the school of 
the mentioned society (Peter the Great st №8) The Society intends to publish 
the composer’s works. “ (1; №9).

“Saqartve;os Respublica” paper Announced that on January 25, the meeting 
of the Main Committee of the Women”s Union is to be hel;d. The Address of 
the committee: Pushkin St. №8 (1; №9).

Russian Drama Theatre “Tarto” presented “Unfriendly” and “They are having 
fun” in the Georgian Club. An entire company participated, director Taganov 
(3; №727).

January 15/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. ”Abesalom 
and Eteri” was performed (1; №6).

January 16 /Friday

“Saqartvelos Respublika” published an article in connection with the meeting 
held by the board of the , Georgian Music Society on January 11, where the 
issue of the establishment of the Georgian Conservatoire in Georgia was dis-
cussed (1; №8).
Announcement. State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 
1920. “Keto and Kote” was performed (1; №8).
State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera for the 
workers – “Legend of Shota Rustaveli” was performed (1; №8).

January 17/Saturday

Grand Evening, hosted by Eristavi was arranged in the Georgian Club, in mem-
ory of Ilia Chavchavadze. Among participants were: Ivane Gomarteli, Ioseb 
Machavariani and N. Eristavi. Concert was given in the Club dining hall by 
Maro Tarkhnishvili Choir and Neapolitan Capella (3; №730).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მოწოდება − ქართუ-
ლი დრამატული საზოგადოების სარევიზიო კომისია აცნობებს თავის 
წევრებს, რომ 19 იანვარს, 11 საათზე დანიშნულია წევრთა საზოგადო 
კრება (1; №9).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა იოსებ იმედა-
შვილის ახალი ორიგინალური პიესის „ზამთრის პირზე, ანუ ესეც შენი 
იუბილე“ დაბეჭდვის შესახებ (1; №9).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „დავით 
კლდიაშვილის საიუბილეო კომისია დღეს, 18 საათზე, მწერალთა კლუბ 
„ქიმერიონში“ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს იწვევს: ყველა 
ქართული რედაქციის წარმომადგენელს, რაიონის თეატრების წარმო-
მადგენლებს, როგორც, მაგ. , სახალხო სახლის, მუშათა ცენტრალური 
კლუბის, საბურთალოს, ვერის, ორთაჭალის, ნავთლუღის, ავლაბრის, 
ჩუღურეთის, ერთობის უბნის, წმინდა ნინოს უბნის, ნაძალადევისა და 
დემოკრატიული კლუბების წარმომადგენელთ. იმ შემთხვევაში, თუ 
მათ არ მოუვათ სათანადო მოწვევის ბარათი − კომისია სთხოვს მათ, 
რომ კრებაზე უსათუოდ გამოაგზავნონ თავისი წარმომადგენლები, რა-
დგან მეტად საყურადღებო საკითხია გასარჩევი“ (1; №9).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მოწოდება − „ქა-
რთული სამუსიკო საზოგადოება სთხოვს იმ პირთ, ვისაც კი მოეპოვება 
განსვენებულ კომპოზიტორ ნიკო (კიკო) სულხანიშვილის ნაწარმოები, 
ეროვნული თუ ეკლესიური,მიიტანოს ზემოხსენებული საზოგადოების 
სკოლაში (პეტრე დიდის ქუჩა №8). საზოგადოებას მიზნად აქვს კომპო-
ზიტორის თხზულებების გამოცემა“ (1; №9).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 25 იანვარს 
ქალთა კავშირის მთავარ კომიტეტის კრებაა დანიშნული. მისამართი − 
კომიტეტის ბინა − პუშკინის ქ. №8 (1; №9).
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „არა ამხანაგუ-
რად“ და „ისინი ერთობიან“ დადგეს, მონაწილეობდა მთელი დასი. რეჟი-
სორი ა. ტაგანოვი (3; №727).

15 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №6).

16 იანვარი/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი 11 იანვარს 
ქართული სამუსიკო საზოგადოების გამგეობის კრების გამართვასთან 
დაკავშირებით, რომელშიც საუბარი იყო ქართული კონსერვატორიის 
დაარსების შესახებ საქართველოში (1; №8).
ანონსი − სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმ-
ძღვანელობით. სეზონი 1920 წ. „ქეთო და კოტე“ წარმოადგინეს (1; №8).
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „თქმულება 
შოთა რუსთაველზე“ (1; №8).

17 იანვარი/შაბათი
ქართულ კლუბში, ერისთავის მამასახლისობით, გაიმართა ილია ჭავჭა-
ვაძის ხსოვნის აღსანიშნავი დიდი საზეიმო საღამო, რომელშიც მონა-
წილეობდნენ: ივანე გომართელი, იოსებ მაჭავარიანი და ნ. ერისთავი. 
კლუბის სასადილოში გაიმართა კონცერტი მარო თარხნიშვილის ხო-
როსა და კაპელას მონაწილეობით (3; №730).
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January 18 /Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Benefit 
evening of Tarkhan Mouravi – “Traviata” was given (1; №8).
“Saqartvelos Respublika” announced, that an ordinary meeting of the Geor-
gian Historic and Ethnographic Society will take place at the headquarters 
of the Achaeological Institute of the Caucasus (Olgha st. №40, at 18:00 hrs. 
Issues to be considered: Report by Giorgi Chubinashvili “Temple of Labour” 
and acceptance of new members (1; №8).
Charitty performance was given at the Georgian Club with the participation 
of the best ensemble of Tbilisi Georgian actors. “Georgia has flourished” and 
“The truth” have been performed at the cheerful evening. Participants: Alex-
andre Tsutsunava, Mikheil Koreli, A. Arabidze, A. Zhorzholiani, Mikheil Chiau-
reli, E. Cimakuridze Mikeladze and others (3; №730).
“Theatre and Life” magazine published a photo of G. Eristavi with the inscrip-
tion: the first playwright, who laid foundation for the Georgian Theatre. ” (6; 
№2). 
“Theatre and Life” magazine published the photo of the playwright Ioseb 
Gedevanishvili (6; №2).
“Theatre and Life” magazine published the photo and an obituary for the 
composer Nik. Sulkhaanishvili (6; №2).

 18 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. გაიმართა თარხან-მოურავის ბენეფისი − „ტრავია-
ტა“ წარმოადგინეს (1; №8).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 18 საათზე 
კავკასიის საარქეოლოგიო ინსტიტუტის ბინაზე (ოლღას ქ. №40) გაიმა-
რთება საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების 
წევრთა კრება. განსახილველი საკითხები: გიორგი ჩუბინაშვილის მოხ-
სენება „წრომის ტაძარი“ და ახალი წევრების მიღება (1; №8).
ქართულ კლუბში გაიმართა საქველმოქმედო წარმოდგენა ტფილისის 
ქართველ მსახიობთა საუკეთესო ანსამბლის მონაწილეობით. მხიარულ 
საღამოზე წარმოადგინეს: „აშენდა საქართველო“ და „სიმართლე“. მო-
ნაწილეობდნენ: ალექსანდრე წუწუნავა, მიხეილ ქორელი. ა. არაბიძე, 
ა. ჟორჟოლიანი, მიხეილ ჭიაურელი, ე. ციმაკურიძე, მიქელაძე და სხვ 
(3; №730).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა გ. ერისთავის ფოტო, წარწე-
რით: „პირველი დრამატურგ-მსახიობი, რომელმაც ქართულ თეატრს 
საფუძველი ჩაუყარა“ (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დრამატურგ იოსებ გედევა-
ნიშვილის ფოტო (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა კომპოზიტორ ნიკ. სულხა-
ნიშვილის ფოტო და ნეკროლოგი (6; №2).

ალ. შანშიაშვილი  
მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Al. Shanshiashvili  
actot (National Parliamentary Library of Georgia)

ალ. შანშიაშვილი მეფე ლირის როლში  
(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Al. Shanshiashvili as King Lear 
(National Parliamentary Library of Georgia)
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“Theatre and Life” magazine published Davit Eristavi photo with the inscrip-
tion: “Transformer of the Motherland, who was the first to bring out the 
Georgian flag to the stage and stirred national feelings of the Georgians. ” 
(6; №2).
“Theatre and Life” magazine published a notice in connection with the jubilee 
of Nino Chkheidze in Telavi Theatre (6; №2).
Mikheil Bochorishvili photo was published with the inscription “For the 10th 
aniversary of literary work” His studies were issued separately. “ (6; №2).

January 19/Monday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Fra Diavolo” 
was given (1; №12).

January 21/Wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “La Boheme” 
was given (1; №12).
“The servant and the Countess” and “Purify” were given in the Georgian Club, 
with the participation of the Russian Drama Theatre “Tarto” company mem-
bers (3; №732). 
“Sakhalkho Saqme” paper publuished Darya Akhvlediani poem “May you 
thrive oh sons of Georgia”, written by the poet on January 12 in Tbilisi (3; 
№732). 

January 22/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Abesalom 
and Eteri” was given (1; №12).

January 23/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Benefit 
evening of Glaz. “Manon” was given (1; №14).

January 24/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera for the 
workers “Fra Diavolo” was shown (1; №14).
Grand Conncert in the Georgian Club with the participation of Aleshko, Kala-
ndadze, Inashvili, Isecki, Saminyn (3; №735).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დავით ერისთავის ფოტო, წარ-
წერით: „სამშობლოს“ გადამკეთებელი, რომელმაც სცენაზე პირველად 
გამოიტანა საქართველოს დროშა და ქართველ ხალხში ეროვნული 
გრძნობები აღძრა“ (6; №2).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა ნინო ჩხეიძის იუბი-
ლეს აღნიშვნასთან დაკავშირებით თელავის თეატრში (6; №2).
დაიბეჭდა მიხ. ბოჭორიშვილის ფოტო, წარწერით: „სამწერლო მოღვა-
წეობის 10 წლის შესრულების გამო. ცალკე გამოვიდა მისი ეტიუდები“ 
(6; №2).

19 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. „ფრა-დიავოლო“ წარმოადგინეს (1; №12).

21 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. „ბოჰემა“ წარმოადგინეს (1; №12).
ქართულ კლუბში, რუსული დრამის თეატრ „ტარტოს“ დასის მონაწი-
ლეობით, „მოსამსახურე და გრაფინია“ და „უმანკოება“ წარმოადგინეს 
(3; №732).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ დარია ახვლედიანის ლექსი 
„გაიხარეთ, ქართვლის შვილებო“, რომელიც ავტორმა 12 იანვარს თბი-
ლისში დაწერა (3; №732). 

22 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №12).

23 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. გაიმართა გლაზის ბენეფისი − წარმოადგინეს „მი-
ნიონი“ (1; №14).

24 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „ფრა დივო-
ლო“ (1; №14).
ქართულ კლუბში დიდი კონცერტი გაიმართა ალეშკოს, კალანდაძის, 
ინაშვილის, ისეცკის, საბინინის მონაწილეობით (3; №735).

ვიქტორ დოლიძე  
კომპოზიტორი (6; №2)

Viqtor Dolidze  
Composer 
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“Lady in Mourning” was given by Russian Drama Theatre “Tarto” at the Geor-
gian Club (3; №735).

January 25Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Hansel and 
Grete;” in the morning Vishemirskaya benefit event, In the evening “Aida” 
was shown (1; №14).
“Theatre and Life” magazine was published a photo of the writer G. T. Zhorda-
nia, chairman of the Cultural Union (6; №3).

“Theatre and Life” magazine” announced that on November 21, 1919 dra-
matic play by V. Gunia “Siblings” was performed in Kheta by the local amateur 
actors circle, headed by Vladimer Nachkebia (6; №3).
“Theatre and Life” magazine published a notice that Supsa Amateur circle 
arranged the evening on Janauary 4, in favour of the Theatre and Life” mag-
azine (6; №3).

January 26/Monday

Student days will be held in the hall of the Artistic Society (3; №6736).

January 27 /Tuesday

“Sakhalkho Saqme” paper published a poem by Shalva Apkhaidze “Frag-
ment” (3; №737).

“Sakhalkho Saqme” paper published Raud Gogokhia poem “In Tbilisi Snow” 
(3; №737).

January 28/Wednesday

“Saqarvelos Respublika” paper announces, State Theatre (opera) headed by 
S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Lacme” benefit event of Zelinskaya (1; №21).

“Sakhalkho Saqme” published a nore about a publication of Raud Gogokhia 
new book “Winter ornaments” (3; №738).

“Modern Woman” was performed by the Russian Drama Theatre “Tarto” at 
the Georgian Club, at 21:00 hrs. Director Taganov (3; №738).

ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტოს“ მიერ „მგლოვი-
არე მანდილოსანი“ წარმოადგინა (3; №735).

25იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. დილით გაიმართა ვიშემირსკაიას ბენეფისი − წარ-
მოადგინეს „ჰენზელი და გრეტელი“, საღამოს კი - „აიდა“ (1; №14).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა კულტურული კავშირის თავ-
მჯდომარის, მწერალ გ. თევდორეს ძე ჟორდანიას ფოტო (6; №3).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -ს. ხეთაში 1919 წ. 
21 ნოემბერს ადგილობრივმა სცენის მოყვარეთა წრემ წარმოადგინა ვ. 
გუნიას დრამატული პიესა „და-ძა“ ვლადიმერ ნაჭყებიას თაოსნობით (6; 
№3).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − სუფსის სცენის 
მოყვარეთა წრემ 4 იანვარს გამართა საღამო „თეატრი და ცოვრების“ 
სასარგებლოდ (6; №3).

26 იანვარი/ორშაბათი
არტისტული საზოგადოების დარბაზში სტუდენტური დღეები გაიმა-
რთა (3; №6736).

27 იანვარი/სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა შალვა აფხაიძის ლექსი „ფრაგმე-
ნტი“ (3; №737).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა რაუდ გოგოხიას ლექსი − „ტფი-
ლისი თოვლში“ (3; №737).

28 იანვარი/ოთხშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სეზონი 
1920 წ. გაიმართა ზელინსკაიას ბენეფისი. წარმოადგინეს „ლაკმე“ (1; 
№21).
„სახალხო საქმეში“ იბეჭდება ცნობა − გამოვიდა რაუდ გოგოხიას ახალი 
წიგნი „ზამთრის ჩუქურთმა“ (3; №738).
ქართულ კლუბში 21 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „თა-
ნამედროვე ქალი“ წარმოადგინა. რეჟისორი ა. ტუგანოვი (3; №738).

იუზა ზარდალიშვილი  
მსახიობი – „სასცენო მოღვაწეობის 20 წლის  
შესრულების გამო“ (6; №3) 

Yuza Zardalishvili  
actor − “For the the anniversary of the 20 year  
scenic career“ 
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January 30/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. “Carmen” in 
the morning and “Hoffman’s Fairy tales” in the evening were given (1; №1).

January 31 /Saturday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Season 1920. Opera for the 
workers “Tsarskaya Nevesta” was performed (1; №23).

“The robbers” by Schiller At the People’s House at 19:30 hrs. ” (1; №23).

“Saqartvelos Respublika” paper issued a notice that a meeting of  the Society 
for the Spreading of Literacy among Georgians was held at their office dis-
cussing the issue to assign certain sum for the aid of Olgha Guramishvili, the 
widow of Ilia Chavchavadze (1; №23).

“Poor Fedya” was performed at the Georgian Club, by the Russian Drama 
Theatre “Tarto”. Grand concert was also given in the same club with the par-
ticipation of Aleshko and others (3; №741).

February 1 /Sunday

“Carmen” was given in the State Theatre (opera) Benefit event of S. Evlakh-
ishvili (1; №24).
“Theatre and Life” magazine published an article by Svimon Tsereteli about 
DaviT Kldiashvili (6; №4).
“Theatre and Life” magazine published P. Kekelia letter “Georgian Poetry” (6; 
№4).
“Theatre and Life” magazine published a letter about Theatrical season of 
Kutaisi and the actors working there (6; №4).
Svimon Tsereteli letter on Davit Kldiashvili
“In literature he is both humorist and dramatist. His humour touches upon all 
negative sides of the Society. 

Traditions, prejudices, fortune telling, barbarity – these are the subjects of his 
humour, but when he encounters the victim his humor changes to tears... “ 
Sv. Tsereteli (6; №1)

February 2 /Monday

State Theatre (opera), “Yevgeny Onegyn” was given (1; №24).

30 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. დილით წარმოადგინეს „კარმენი“, საღამოს კი − 
„ჰოფმანის ზღაპრები“ (1; №1).

31 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. სეზონი 1920 წ. მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა „მეფის საცო-
ლე“ (1; №23).
სახალხო სახლში 19:30 საათზე შილერის ტრაგედია „ყაჩაღები“ წარმო-
ადგინეს (1; №23).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქ. შ. წ საზ. 
ბინაზე შედგა სხდომა, რომელმაც ილია ჭავჭავაძის ქვრივის, ოლღა 
გურამიშვილის, დასახმარებლად თანხის გამოყოფაზე იმსჯელეს  
(1; №23).
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „საბრალო ფე-
დია“ წარმოადგინა. ამავე კლუბში დიდი კონცერტი გაიმართა ალეშკო-
სა და სხვების მონაწილეობით (3; №741).

1 თებერვალი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა). „კარმენი“ წარმოადგინეს. ს. ევლახიშვი-
ლის ბენეფისი (1; №24).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა სვიმონ წერეთლის წერილი 
დავით კლდიაშვილზე (6; №4).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა პ. კეკელიას წერილი „ქა-
რთული პოეზია“ (6; №4).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა წერილი ქუთაისის სათეატ-
რო სეზონსა და იქ მოღვაწე მსახიობებზე (6; №4).
სვიმონ წერეთლის წერილი დავით კლდიაშვილზე
„ბელეტრისტიკაში იგი იუმორისტიც არის და დრამატურგიც. იუმორი 
მისი ეხება საზოგადოების ყველა უარყოფით მხარეს. 
ტრადიციები, ცრუმორწმუნეობა, მკითხაობა, ბარბაროსობა − აი საგანი 
მისი იუმორისა. მაგრამ, როდესაც იგი ხვდება მსხვერპლს, მისი იუმორიც 
გადადის ცრემლებზე... “ სვ. წერეთელი (6; №1) 

2 თებერვალი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა). „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; 
№24).

ჰაზირა  
აბრამ აბრამოვი, დაირის დაკვრის ოსტატი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Hazira  
Abram Abramov, tambourine player. (National Parliamentary Library of Georgia)
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February 3 /Tuesday

State Theatre (opera), :Keto and Kote” was performed (1; №25).
“Saqartvelos Respublika” made a notice. Georgian Musiic Society Will soon 
arrange grand evening in the memory of composer Niko Sulkhanishvili at the 
State Theatre (1; №25).
“Saqartvelos Respublika” made a notice, Georgian Music society will soon 
publish the works of D. Arakishvili: “Georgian Folk song and Georgian Cul-
ture”. “Elementary theory of music” by Loridze is also being prepared for pub-
lication“ (1; №25).

“Saqartvelos Respublika” made a notice. The new opera “The days of our 
Life” will be staged in the nearest future at the State Theatre. The opera will 
be first performed in Tbilisi. The story is borrowed from the play of Leonyd 
Andreev (1; №25).

“Saqartvelos Respublika” made a notice. Ia Kargareteli and D. Arakishvili pre-
sented new Georgian romantic songs at the Georgian Club, for which they 
have been awarded (1; №25).
“Saqartvelos Respublika” made a notice. Cultural-educational activities be-
gan in the army from January 1, lectures will be delivered and conversations 
will be conducted (1; №26).
“Saqartvelos Respublika” published a letter on Georgian Drama Society, in 
which the meeting of February 1 and the newly elected members are dis-
cussed (1; №26).

February 4/Wednesday 

At the Georgian Club at 21:00, “Miserable Superiority” directed by Taganov 
was performed by the Russian Drama Theatre “Tarto” (3; №743).

“Sakhalkho Saqme” published an article “The Georgian Drama Society”, 
which addresses the meeting of the Society board. Pavle Sakvarelidze chaired 
the meeting, new members had been elected (3; №743).

February 5 /Thursday

“Faust” was given in the State Theatre (opera) (1; №27).

“Saqartvelos Respublika”, published an obituary of G, Ishkhneli (1; №27).

“Saqartvelos Respublika” published an article on February 1 meeting held by 
the Ethnographic Society, on the initiative of Eqvtime Takaishvili. The article 
offers a detailed schedule of the meeting (1; №27).

“Saqartvelos Respublika” published a letter in which the Catholicos Patriarch 
addresses the Art Commision of the Founding Assembly and informs it that 
Mtskheta Cathedral has been flooded, The Catholicos asks for support and 
assignment of certain amount of money (1; №27).

“The evening of new songs and romantic was held by the Georgian Music So-
ciety and Georgia’s Central Cooperatives Union at the Geogian Club at 21:00 
hrs. Music by Dimitry Arakishvili, participants: Capella and Soloists of the 
Georgian Opera Studio (3; №745).

February 6 /Friday

State Theatre (opera). “Abesalom and Eteri” was given (1; №28).

“Saqartvelos Respublika” published a mourning letter by Sh. Ghambashidze 
for the death of G. Ishkhneli (1; №28).

3 თებერვალი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა). „ქეთო და კოტე“ წარმოადგინეს (1; 
№25).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოება ამ ახლო მომავალში სახ. თეატრში გამართავს 
კომპოზიტორ ნიკო სულხანიშვილის ხსოვნის აღსანიშნავად დიდ საღა-
მოს (1; №25).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართული სა-
მუსიკო საზოგადოება ამ ახლო მომავალში გამოსცემს კომპოზიტორ 
დ. არაყიშვილის ნაწარმოებებს: „ქართული ხალხური სიმღერა და ქა-
რთველების კულტურა“. აგრეთვე ამზადებს გამოსაცემად ქორიძის 
ნაშრომს „მუსიკის ელემენტარული თეორია“ (1; №25).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში ახლო მომავალში დაიდგმება ახალი ოპერა „დღენი ჩვენი 
ცხოვრებისა. “ ოპერა პირველად იდგმება ტფილისის სცენაზე. სიუჟე-
ტი აღებულია ლეონიდ ანდრეევის პიესიდან (1; №25).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ გამოქვეყნდა ანონსი, ია კარგარე-
თელმა და დ. არაყიშვილმა ქართულ კლუბს წარუდგინეს ახალი ქა-
რთული რომანსები, რომელთათვისაც მიიღეს პრემიები (1; №25). 
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − 1 იანვრიდან 
დაიწყო კულტურულ-საგანმანათლებლო მუშაობა. ჯარის სხვადასხვა 
ნაწილში წაიკითხავენ ლექციებსა და საუბარს (1; №26).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ქართული 
დრამატული საზოგადოების შესახებ, რომელშიც განხილულია 1 თებე-
რვლის შეხვედრა და ახლად არჩეული წევრები (1; №26).

4 თებერვალს/ოთხშაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „დუხ-
ჭირი აღმატებულება“ დადგა. რეჟისორი ა. ტუგანოვი (3; №743).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „ქართული დრამატული 
საზოგადოება“, რომელშიც საუბარია დრამატული საზოგადოების გა-
მგეობის კრების შესახებ. კრებას თავმჯდომარეობდა პავლე საყვარე-
ლიძე, აირჩიეს ახალი წევრები (3; №743).

5თებერვალი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ფაუსტი“ წარმოადგინეს (1; №27).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მსახიობ გ. იშხნელის ნე-
კროლოგი (1; №27).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი 1 თებერვალს 
გამართული საეთნოგრაფიო საზოგადოების კრების შესახებ, რომელ-
საც ექვთიმე თაყაიშვილის თაოსნობით შედგა. წერილში დეტალურა-
დაა განხილული სხდომის დღის წესრიგი (1; №27).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი − კათოლი-
კოს-პატრიარქი დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიას მიმა-
რთავს და მცხეთის საკათალიკოსო ტაძარში წყლის ჩასვლას აუწყებს. 
კათოლიკოსი დასახმარებლად თანხის გამოყოფას ითხოვს (1; №27).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ და 
საქართველოს ცენტრალურმა კოოპერატიულმა კავშირმა გამართა 
„ახალი სიმღერების და რომანსების საღამო“. მუსიკა დიმიტრი არა-
ყიშვილისა. მონაწილეობდნენ კაპელა და სოლისტები ქართული საოპე-
რო სტუდიისა (3; №745).

6 თებერვალი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს 
(1; №28).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა შ. ღამბაშიძის სა-
მგლოვიარო წერილი გ. იშხნელის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 
(1; №28).
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“Saqartvelos Respublika” published an article with the detailed report of the 
Society for Spreading Literacy to the government (1; №28).

February 7 /Saturday

“Barber of Seville” was performed in the State Theatre (opera) (1; №29).
N. Shiukashvily “The fool” was given at the Georgian Club at 21:00. The play 
was banned in the past. Veriko Anjaparidze and Mikheil Chiaureli in the lead-
ing roles. Other participants: Vaso Abashidze and others. Mise en scene Mik-
heil Koreli (3; №747).

February 8 /Sunday

State Theatre (opera) “Traviata” in the morning Benefit evening of Shulgyna 
“Madame Butterfly“ was performed in the evening (1; №30).

“Theatre and Life” magazine published a photo and an obituarfy of the actor 
G. Ardeli- Ishkhneli (6; №5).
“Theatre and Life” magazine published an article on the work conducted by 
Kheta Drama Circle (6; №5).
“Theatre and Life” magazine notifies that on January 25 “Bejiashvili tragedy 
“”Victim of wealth”, directed by Revazov and Baliashvili, was performed in 
Avchala Auditorium, upon which the article by Sh. Goriseli informs (6; №5).

February 9 /Monday

State Theatre (opera) in the evening Ballet was given with the participation of 
Lydia Johnson and K. Alperov (1; №30).

February 10 /Tuesday

“Saqartvelos Respublika” paper made an announcement regarding the fes-
tive publication of the D. Kldiashvili book in the nearest future. Besides the 
Society for the Spreading of Literacy among Georgians has allocated 2 000 
roubles (1; №31).
“Saqartvelos Respublika” paper announced that the preparations were un-
derway for the performance of K. Pockhverashvili new play “Fall of the Idols” 
by the end of the February at the state owned theatre (1; №31).
“Saqartvelos Respublika” paper announced that in the nearest future famous 
comic opera “Barber of Seville” in Georgian, will be staged in the state owned 
theatre. 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, რომელშიც 
წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ მთავრობის წი-
ნაშე წარდგენილი ანგარიში დეტალურადაა განხილული (1; №28).

7 თებერვალი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგინეს 
(1; №29).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ნ. შიუკაშვილის „სულელი“ წარმოადგინეს. 
ეს პიესა ძელ დროს აკრძალული იყო. მთავარ როლებს ასრულებდნენ: 
ვერიკო ანჯაფარიძე და მიხეილ ჭიაურელი. მონაწილეობდნენ: ვასო 
აბაშიძე და სხვები. მიზანსცენები მიხეილ ქორელისა (3; №747).

8 თებერვალი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით წარმოადგინეს „ტრავიატა,“ სა-
ღამოს კი შულგინას ბენეფისი გაიმართა- წარმოადგინეს „მადამ ბატე-
რფლაი“ (1; №30).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობ გ. არდელი-იშხნელის 
ფოტო და ნეკროლოგი“ (6; №5).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა წერილი ხეთის დრამატული 
წრის მუშაობასთან დაკავშირებით (6; №5).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ცნობა - 25 იანვარს ავჭალის 
აუდიტორიაში რევაზოვისა და ბალიაშვილის რეჟისორობით დაიდგა 
ტრაგედია „სიმდიდრის მსხვერპლი“, რომლის შესახებაც გამოქვეყნდა 
შ. გორისელის წერილი (6; №5).

9 თებერვალი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საღამოს წარმოადგინეს ბალეტი ლი-
დია ჯონსონის და კ. ალპეროვის მონაწილეობით (1; №30).

10 თებერვალი/სამშაბათი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი დ. კლდია-
შვილის საიუბილეო წიგნის მალე გამოსვლასთან დაკავშირებით. წ. კ. 
საზოგადოებამ იუბილესათვის 2000 მან. გამოყო (1; №31).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახაზინო 
თეატრში მზადდება და თებერვლის ბოლოს დაიდგმება კ. ფოცხვერა-
შვილის ახალი ოპერა „კერპთა დამხობა“ (1; №31).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ამ დღეებ-
ში სახაზინო თეატრში დაიდგმება ცნობილი კომიკური ოპერა ქართუ-
ლად − „სევილიელი დალაქი“. 

ანდრია ყარაშვილი  
„სამუსიკო-სამასწავლებლო მოღვაწეობის 25 წლის შესრულების გამო“  
(6; №5)

Andria Karashvili  
Commemorating 25 years of musical – teaching career 
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“Saqartvelos Respublika” paper announces that the evenings have begun in 
the literary club “Qimerioni”. K. Makashvili evening was the first (1; №31).
“Sakhalkho Saqme” paper published V, Giorgadze poem “The Sonnet” (3; 
№749).

February 11 /wednesday

Benefit evening of Polyaeva “African Woman” was given in the State Theatre 
(opera) (1; №32).
“Saqartvelos Respublika” paper Issued a letter informing that a mixed meet-
ing of Davit Kldiashvili Jubilee Committee and the Board of the Georgian Writ-
ers was held on February 9, in order to discuss the arrangements within the 
Jubilee framework (1; №32).
“Kin” will be performed by the Russian Drama Theatre “Tarto” directed by 
Tagenov, at 21:00, at the Georgian Club (3; №750).
“Sakhalkho Saqme” paper published K. Chichinadze poem, “Fortune Teller” 
(3; №750).

February 12 /Thursday

Yevgeny Onegyn “ was performed in the State Theatre (opera) (1; №33).

Ballet was performed in the evening at the Sxtate Theatre (opera), with the 
participation of Lydia Johnson and Konstantyn Alperov (1; №30).

“Saqartvelos Respublika” paper issued a note on the appointment of Iv. Go-
marteli temporary chairman of the Art Commission of the Founding Assem-
bly (1; №33).

“Saqartvelos Respublika” paper issued a note that the Art Commission of 
the Founding Assembly presented a report to the government regarding the 
funds for the repair works of the Mtskheta Cathedral (1; №33).

“Saqartvelos Respublika” paper issued a note that the Art Commission of the 
Founding Assembly and Ethnographic Society will elaborate the project for 
the monument to Akaki Tsereteli in the nearest future (1; №33).

Georgian Music Society and Georgia”s Central Cooperatives Union as well as 
Capella of the Georgian Opera Studio conducted a “Musical Evening” at the 
Georgian Club at 21:00 hrs. The program consisted of the songs by Paliashvili, 
Arakishvili and Sulkhanishvili (3; №751).

February 13/Friday

Guest performance of Petersburg Musical Drama actress M. S. Davidova 
“Werther” was given in the State Theatre (opera) (1; №34).

“Saqartvelos Respublika” paper issued a note informing that a special; meet-
ing was convened upon the initiative of the Georgian Music Society, attended 
by the representative of the art commission of the Founding Assembly G. 
Kikodze representative of the Ministry of Public Eduction V. Beridze, repre-
sentative of the State University Professor Iv. Javakhishvili, representative of 
Georgia’s Central Cooperatives Union V. Emukhvari, Board of the Georgian 
Music Society. Establishment of the highest musical School was discussed at 
the meeting (1; №34). 

“Sakhaalkho Saqme” paper, published a small topical satire “the Motherland 
Commissaria” authored by “Ucnobi” (3; №752).

Art Commission of the Founding Assembley decreed the measures to be tak-
en for conveying newly confiscated theatre of the former Artistic society to 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართველ 
მწერალთა კლუბ „ქიმერიონში“ უკვე დაიწყო საღამოები. პირველად კ. 
მაყაშვილის საღამო გაიმართა (1; №31).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ვ. გიორგაძის ლექსი „სონეტი“ (3; 
№749).

11 თებერვალი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გაიმართა დროზო-პოლიაევის ბენეფი-
სი − წარმოადგინეს „აფრიკელი ქალი“ (1; №32).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი − ორშა-
ბათს, 9 თებერვალს, შედგა დავით კლდიაშვილის საიუბილეო კომისი-
ისა და ქართველთა მწერალთა საბჭოს გაერთიანებული სხდომა, რო-
მელზეც იუბილეს ფარგლებში გასამართ ღონისძიებებზე იმსჯელეს (1; 
№32).
ქართულ კლუბში 21 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „კინი“ 
წარმოადგინა. რეჟისორი ა. ტაგანოვი (3; №750). 
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა კ. ჭიჭინაძის ლექსი „მკითხავი“ (3; 
№750).

12 თებერვალი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; 
№33).
სახელმწიფო თეატრში საღამოს ბალეტი წარმოადგინეს ლიდია ჯონ-
სონისა და კონსტანტინე ალპეროვის მონაწილეობით (1; №30).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა დამფუძნებე-
ლი კრების ხელოვნების კომისიის დროებით თავმჯდომარედ ივ. გომა-
რთელის არჩევის შესახებ (1; №33).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − დამფუძნებელი 
კრების ხელოვნების კომისიამ მთავრობას მცხეთის საკათალიკოსო 
ტაძრის შესაკეთებელი ხარჯების შესახებ მოხსენება წარუდგინა (1; 
№33).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − დამფუძნე-
ბელი კრების ხელოვნების კომისია და ეთნოგრაფიული საზოგადოება 
უახლოეს მომავალში აკაკი წერეთლის ძეგლის დადგმისთვის პროექტს 
შეიმუშავებენ (1; №33).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ და 
საქართველოს ცენტრალური კოოპერატივების კავშირმა ქართული 
საოპერო სტუდიის კაპელასთან ერთად „სამუსიკო საღამო“ გამართა. 
პროგრამა შედგებოდა ფალიაშვილის, არაყიშვილის და სულხანიშვი-
ლის ნაწარმოებებისაგან (3; №751).

13 თებერვალი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პეტროგრადის მუსიკალური დრამის 
მსახიობის, მ. ს. დავიდოვას გასტროლი შედგა - წარმოადგინეს „ვერთე-
რი“ (1; №34).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოების ინიციატივით, მოიწვიეს საგანგებო სხდომა, 
რომელსაც დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიის წარმომა-
დგენელი, გ. ქიქოძე, სახალხო განათლების სამინისტროს წარმომა-
დგენელი, ვ. ბერიძე, სახ. უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, პროფ. 
ივ. ჯავახიშვილი, საქ. ცენტ. კოოპერ. კავშირის წარმომადგენელი, ვ. 
ემუხვარი, ქართული სამუსიკო საზოგადოების გამგეობა და სამუსიკო 
კოლეგია დაესწრნენ. კრებაზე საქართველოში უმაღლესი სამუსიკო 
სასწავლებლის დაარსება განიხილეს (1; №34).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ „უცნობის“ ავტორობით დაიბეჭდა პატარა ფე-
ლეტონი „სამშობლო კომისარია“ (3; №752).
დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიამ დაადგინა, მიიღონ ზო-
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the Georgian Drama Society (3; №752).

February 14 /Saturday

State Theatre (opera) Opera for the workers – “Abesalom and Eteri” was given 
(1; №35).
“Saqartvelos Respublika” paper published the decisions taken by the Found-
ing Assembly Art Commission: 1. Newly confiscated former Artistic Theatre 
to be conveyed to the Georgian Drama Society for the Georgian drama. 2. 
Commission decreed to convert Tbilisi Conservatoire into a state education-
al facility. 3. Presented Iv. Gomerteli as its representative to Davit Kldiashvili 
jubilee. 4. On February 11, special meeting was held at the State Theatre, 
attended by the commission members, composers, artists and musicians. Is-
sue of the official recognition of the Georgian anthem was discussed at the 
meeting (1; №35).
“Saqartvelos Respublika” paper made an announcement of the arrangements 
to commemorate Davit kldiashvili (1; №35).
In “Sakhalkho Saqme” Egnate Menteshashvili publishes a folk poem ”Vizier 
and the miserable” of which he heard in Lower Machkhaani from Gio Panv-
elishvili” (3; №753).

მები, რათა ახლად ჩამორთმეული ყოფილი არტისტული საზოგადოე-
ბის თეატრი საკუთარ გამგებლობაში გადაეცეს ქართულ დრამატულ 
საზოგადოებას (3; №752).

14 თებერვალი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისათვის წარმოადგინეს ოპერა 
„აბესალომ და ეთერი“ (1; №35).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა დამფუძნებელი 
კრების ხელოვნების კომისიის გადაწყვეტილებანი: „1. ქალაქის მიერ 
ახლად ჩამორთმეული ყოფილი არტისტული თეატრი გადაეცეს ქა-
რთულ დრამატულ საზოგადოებას ქართული დრამისთვის. 2. კომისიამ 
დაადგინა გასახელმწიფოებრივებულ იქნას ტფილისის კონსერვატო-
რია. 3. დავით კლდიაშვილის იუბილეზე თავის წარმომადგენლად ივ. 
გომართელი წარადგინა 4. 11 თებერვალს სახელმწიფო თეატრში შე-
სდგა საგანგებო სხდომა, რომელსაც კომისიის წევრნი, კომპოზიტო-
რები, ხელოვანნი და მუსიკოსნი დაესწრნენ. კრებამ ქართული ჰიმნის 
ოფიციალურად აღიარების საკითხი განიხილა“ (1; №35).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა დავით კლდიაშვი-
ლის იუბილეს აღსანიშნავი ღონისძიებების ანონსი (1; №35). „სახალხო 
საქმეში“ ეგნატე მენთეშაშვილი აქვეყნებს ხალხურ ლექსს „ვეზირი და 
საწყალი“, რომელიც მან ქვემო მაჩხაანში გიო ფანველიშვილისგან მო-
ისმინა (3; №753).

დავით კლდიაშვილი  
ჩანახატი შესრულებული მ. თოიძის მიერ (6; №7,1920)

Davit Kldiashvili  
sketch made by M. Toidze

დავით კლდიაშვილის იუბილე  
ჩანახატი შესრულებულია  
ალექსანდრე ზალცმანის მიერ (12; №13,1920)

Davit Kldiashvili Jubilee  
sketch by Alexander Zalzmann



122

February 15/Sunday

State Theatre (opera) celebrated the 30th anniversary of Davit Kldiashvili lit-
erary career (1; №36).,(3; №754).
“Saqartvelos Respublika” paper published the poems by Sh. Mghvimeli and 
G. Quchishvili dedicated to DaviT Kldiashvili and the greetings (1; №36).
Famous operetta “Arshin Mal Alan” was performed in the Georgian Club at 
20:00 hrs. With the participation of the best Georgian actors Vaso Abashidze 
and Vladimer Cherqezishvili (3; №753).
“Sakhalkho Saqme “ paper published Ivane Kipiani poem “To Davit Kldiashvi-
li”, which the author dedicated to the writer for the jubilee (3; №754).
“Theatre and Life” published Ivane Gomarteeli photo with the inscription: 
“famous writer, public figure and one of the ardent fighters for the national 
idea. Was elected as Art Commission chairman of the Founding Assembly. “ 
(6; №6).

”Theatre ands Life” magazine published the photo of Michel – Darial – Nano-
bashvili, famous singer in Europe (6; №6).

“Theatre and Life” published a note that N. Shiukashvili play was performed 
on February 7, at the Georgian Club (6; №6).

“Theatre and Life” magazine announced that I. Ter Grygoruyanc 50 year anni-
versary was held in the Art Socciety Theatre, on February 9. Sundukyan play 
“Pepo” was performed (6; №6).
“Theatre and Life” magazine issued a note, the actor Al. Jakeli is invited as 
director of Lanchkhuti District Guards theatre (6; №6).

15 თებერვალი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დავით კლდიაშვილის ლიტერატურის 
ასპარეზზე გამოსვლის 30 წლის იუბილე აღინიშნა (1; №36)., (3; №754).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა დავით კლდიაშვი-
ლისადმი მიძღვნილი შ. მღვიმელის და გ. ქუჩიშვილის ლექსები, ასევე 
− მისალოცი წერილები (1; №36).
ქართულ კლუბში 20 საათზე ქართველ მსახიობთა საუკეთესო ძალე-
ბით − ვასო აბაშიძის და ელისაბედ ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით − 
ცნობილი ოპერეტა „არშინ მალ-ალანი“ გათამაშდა (3; №753).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ივანე ყიფიანის ლექსი „დავით კლდი-
აშვილს“, რომელიც ავტორმა მწერალს იუბილეზე მიუძღვნა (3; №754).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ივანე გომართელის ფოტო, 
წარწერით: „ცნობილი მწერალი, საზოგადო მოღვაწე და ეროვნული 
იდეის ერთი დაუცხრომელი მებრძოლთაგანი. არჩeულ იქნა დამფუძ-
ნებელი კრების ხელოვნების კომისიის თავჯდომარედ“ (6; №6).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მიშელ დარიალ ნანობაშვილის 
− ევროპაში სახელგანთქმული მომღერლის − ფოტო (6; №6).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − 7 თებერვალს ქა-
რთულ კლუბში ნ. შიუკაშვილის „სულელი“ წარმოადგინეს (6; №6).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − 9 თებერვალს 
არტისტული საზოგადოების თეატრში ი. ტერ-გრიგორიანცის 50 წლის 
იუბილე გაიმართა. დაიდგა სუნდუკიანცის პიესა „პეპო“ (6; №6).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − ალ. ჯაყელი მიწვე-
ულია ლანჩხუთის სარაიონო გვარდიის თეატრის რეჟისორად (6; №6).

ივანე სარაჯიშვილი და მიშელ-დარიალ-ნანობაშვილი  
(ფოტო დაცულია თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო  
კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Ivane Sarajishvili and Michel – Darial − Nanobashvili 
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)

სამუელ სტოლერმანი  
„ლოტბარი, რომელსაც ცოლმა ნოტები დაუხია და მოკლა. „დირიჟორმა სტოლერმანმა, 
რომელიც სათავეში უდგია ქართულ საოპერო სტუდიას, მოჰკლა თავისი ცოლი. 
სტოლერმანი შეიპყრეს. ამ ამბავმა ქართველი საზოგადოება დააღონა“ (6; №6)

Samuel Stollerman  
,,Choirmaster, who killed his wife for tearing his notes. ,, Conductor Stollerman. Head of the 
Georgian Opera Studio, killed his wife. Stollerman was arrested. The fact saddened the Georgian 
public. ” 
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Ferruary 17/Tuesday

Article by Akaki Papava: Kldiashvili and the stage” was published by “Sakhalk-
ho Saqme” paper, in which the author refers to literary creative work of 
kldiashvili, his plays and the jubilee (3; №755).
Free concert for the workers was given by Singers Union headed by in the 
People’s House at 20:00 (3; №755).

February 18/Wednesday

State Theatre (opera) Benefit evening of A. Gures – Two operas “Barber of 
Seville” and “Aleko” were performed with the participation of Davidova (1; 
№37).
“Saqartvelos Respublika” published a note, On February 7, Italian commercial 
mission attended the opera given for the workers by chance, they thanked 
the State Commissar cordially for the pleasure they experienced at the per-
formance and handed over 2 000 roubles for the wounded soldiers (1; №37).
Sumbatashvili play “Treachery” was given with the mixed efforts of the actors 
at the Artistic Society Theatre at 20:00 hrs. Participants: Nino Chkheidze, E. 
Cherqezishvili, Veriko Anjaparidze, Valerian Gunia, Vaso Abashidze, Mikheil 
Chiaureli, K. Gamkrelidze, O. Lezhava, Amashukeli and others. Difrectoer Va-
lerian Gunia (3; №755).

“Saqartvelos Respublika” notifies that I. Imedashvili I. Mchedlishvili “Legend 
of Shota Rustaveli” will be published as a book in the nearest future (1; №37).

Mikheil Chernov’s merry farce from the life of the Germans “Poor Virgins: was 
performed in the Georgian Club at 21:00 hrs. By the Russian Drama Theatre 
“Tarto”. The play is banned in Germany. The entire company took part in the 
performance (3; №756).

February 19/Thursday

“Saqartvelos Respublika” published an article dedicated to the festive ar-
rangements of the 30th anniversary of Davit Kldiashvili literary activities (1; 
№39).
“Aida” was given in the State Theatre (opera) (1; №39).
“Sakhalkho Saqme “ paper published Ioseb Grishashvili poem “Ring-finger” 
(3; №757). 

“Sakhalkho Saqme” paper published an article “Archers” in which an un-
known author criticizes “Kantseli” group who issued a new magazine – alma-
nac “Archers”, the article continues in the following issues (3; №757).

February 20/Friday

Opera “Daemon” was given in the State Theatre (opera) (1; №40).
“Saqartvelos Respu blika” announced that an experienced prompter is need-
ed for the Circle organizing Georgian performances at the Peoples House. 
Those willing should learn about the terms in Plekhanov № 102 (1; №40).

February 21 /Saturday

State Theatre (opera) performed “Lacme” (1; №41).
“Saqartvelos Respublika” issued a note that upon the initiative of the cultural 
educational section of the Military Ministry a play: “Motherland” was per-
formed for the military units stationed in Tbilisi garrison on February 12 and 
13, at the State Theatre (1; №41).

“Brigand Arsena” , directed by Frangishvili was given in the Auditorium (6; 
№8).

17 თებერვალი/სამშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა აკაკი პაპავას წერილი „კლდი-
აშვილი და სცენა“, რომელშიც ავტორი საუბრობს კლდიაშვილის სა-
მწერლობო მოღვაწეობაზე, მის პიესებსა და საიუბილეო საღამოზე (3; 
№755).
სახალხო სახლში 20 საათზე მომღერალთა კავშირმა კომპოზიტორ 
კოტე ფოცხვერიშვილის მეთაურობით გამართა უფასო კონცერტი მუ-
შებისათვის (3; №755).

18 თებერვალი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გაიმართა გურესის ბენეფისი. დაიდგა 
„სევილიელი დალაქი“ და „ალეკო“ (1; №37).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − 7 თებერვა-
ლს მუშებისთვის გამართულ ოპერას შემთხვევით დაესწრო იტალიი-
დან ჩამოსული საკომერციო მისია, რომელმაც სახელმწიფო თეატრის 
კომისარს დიდი მადლობა გადაუხადა ოპერის მოსმენით მიღებული 
სიამოვნებისათვის და გადასცა 2000 მანეთი დაჭრილ-დასახიჩრებულ 
ჯარისკაცთა სასარგებლოდ (1; №37).
არტისტული საზოგადოების თეატრში 20 საათზე, მსახიობთა შეერთე-
ბული ძალებით, სუმბათაშილის პიესა „ღალატი“ წარმოადგინეს. მო-
ნაწილეობდნენ: ნინო ჩხეიძე, ე. ჩერქეზიშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, 
ვალერიან გუნია, ვასო აბაშიძე, მიხეილ ჭიაურელი, კ. გამყრელიძე, ო. 
ლეჟავა, ამაშუკელი და სხვები. რეჟისორი ვალერიან გუნია (3; №755).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ი. იმედაშვი-
ლი ი. მჭედლიშვილის „თქმულებას შოთა რუსთაველზე“ ამ მოკლე ხანში 
ცალკე წიგნად გამოსცემს (1; №37).
ქართულ კლუბში 21 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო,“ მი-
ხეილ ჩერნოვის მონაწილეობით, წარმოადგინა მხიარული ფარსი გერ-
მანელების ცხოვრებიდან „შებღალული ქალწულნი“. პიესა გერმანიაში 
აკრძალულია, მონაწილეობდა მთელი დასი, რეჟისორი ტუგანოვი (3; 
№756).

19 თებერვალი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი დავით 
კლდიაშვილის სამწერლო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ 
ღონისძიებებთან დაკავშირებით (1; №39).
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აიდა“ წარმოადგინეს (1; №39).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა იოსებ გრიშაშვილის ლექსი „არათი-
თი“ (3; №757).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „მშვილდოსნები“ : უც-
ნობი ავტორი აკრიტიკებს „ყანწელთა“ ჯგუფს, რომლებმაც ახალი 
ჟურნალი − ალმანახი „მშვილდოსნები“ გამოსცეს. წერილი გრძელდება 
გაზეთის შემდეგ ნომრებშიც (3; №757).

20 თებერვალი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „დემონი“ წარმოადგინეს (1; №40).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა განცხადება − სა-
ხალხო სახლთან არსებული ქართული წარმოდგენების მმართველი 
წრისთვის საჭიროა გამოცდილი მოკარნახე. პირობების გაგება შეი-
ძლება პლეხანოვის №102-ში (1; №40).

21 თებერვალი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ლაკმე“ წარმოადგინეს (1; №41).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − 12 და 13 
თებერვალს სახელმწიფო თეატრში, სამხედრო სამინისტროს კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო სექციის ინიციატივით, ტფილისის გარნი-
ზონში მდგომი სამხედრო ნაწილებისათვის წარმოადგინეს „სამშობლო“ 
(1; №41).
აუდიტორიაში ფრანგიშვილის რეჟისორობით „ყაჩაღი არსენა“ დაიდგა 
(6; №8).
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“Saqartvelos Respublika” paper issued an article of the minstrel Iliko Kurkhuli 
(1; №41).

“Saqartvelos Respublika” announced that the musical collegium at a Geor-
gian Music Society entrusted Georgian translation of Rubinstein opera “Dae-
mon” to I. A. Kargareteli (1; №41).

“Saqartvelos Respublika” announced that composer D. Arakishvili went to 
Baku on February 18, with the invitation of the Georgian mission in Azerbai-
jan, where he will give a concert of jis own musical pieaces (1; №41).

“Saqartvelos Respublika” issued a note that the Musical Collegium of the 
Georgian Music Society decided to make free the studies of wind instruments 
in the musical facility of the mentioned society (1; №41).

Meeting of the Writers Union was held at the headquarters at Qimerioni.. (1; 
№41).

In the Georgian Club Family evening was held at 20:00 in the Georgian Club, 
hosted by P. Kavtaradze (3; №758). 

On invitation of the Georgians residing in Azerbaijan D. Arakishvili went to 
Baku where he will give concert of his own musical pieces (3; №758).

Appeal of the minstrel

“People, pay me some attention please... 

I want the Europeans to see with their own eyes that our musicians play Bach 
and Beethoven for the people in the street, while they charge their people an 
enormous amount of money to offer them miserable crumbs of music at the 
concerts. 

The nation that gave birth to Racha bagpipes will never suffice to fulfill their 
aesthetic feelings and needs with contemporary, corrupt street music... “ Iliko 
Kurkhuli (1; №41)

February 22/Sunday

State Theatre (opera) “Cerivichky” in the morning and “Abesalom and Eteri” 
staged by Al. Tsutsunava in the evening (1; №42).
“Saqartvelos Respublika” paper issued an article “Cultural activities in the 
army. ” Besides, the Military Ministry purchased the books “What everybody 
should know” (1; №42).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მოხეტიალე მუსი-
კოსის, ილიკო ქურხულის წერილი (1; №41).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართულ 
მუსიკალურ საზოგადოებასთან არსებულმა სამუსიკო კოლეგიამ ა. 
რუბენშტეინის ოპერა „დემონის“ ქართულად გადმოთარგმნა ია კარგა-
რეთელს მიანდო (1; №41).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − საქართვე-
ლოს მისიის მიწვევით, კომპოზიტორი დ. არაყიშვილი 18 თებერვალს 
გაემგზავრა ბაქოში, სადაც ის საკუთარ ნაწარმოებთა სიმფონიურ 
კონცერტს გამართავს (1; №41).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული 
მუსიკალური საზოგადოების მუსიკალურმა კოლეგიამ გადაწყვიტა, 
ხსენებული საზოგადოების მუსიკალურ სასწავლებელში ჩასაბერი ინ-
სტრუმენტების სწავლა უფასო იყოს (1; №41).
მწერალთა კავშირის ბინაზე, „ქიმერიონში“,მწერალთა კავშირის სხდო-
მა გაიმართა (1; №41).
ქართულ კლუბში 20 საათზე საოჯახო საღამო გაიმართა. კლუბის მა-
მასახლისი − პ. ქავთარაძე (3; №758).
აზერბაიჯანში მყოფი ქართველების მიწვევით, ბაქოს გაემგზავრა დი-
მიტრი არაყიშვილი, რომელიც იქ თავის ნაწარმოებთაგან კონცერტს 
გამართავს (3; №758).

მოხეტიალე მუსიკოსის მოწოდება
„ხალხო, მეც მომხედეთ!
მე მინდა მოვიდნენ ევროპელები და ნახონ თავიანთ თვალით, რომ ჩვენი 
მუსიკოსები ქუჩაში ხალხისთვის უკრავენ იმ ბახს და ბეთჰოვენს, რომლებ-
საც თითონ თეატრების და კონცერტიულ დარბაზებიდან წუწურაქად ასმე-
ნენ თავიანთ ხალხს. 
იმ ერს, რომელმაც წარმოშვა რაჭველი მესტვირეები, არასდროს არ შეჰ-
ფერის ევროპიელთა თანაამედროვე გარყვნილი ქუჩის ხელოვნებით და-
იკმაყოფილოს ესტეტიური გრძნობები და მოთხოვნილებანი... “ ილიკო 
ქურხული (1; №41) 

22 თებერვალი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით − „ქოშები“, საღამოს კი ა. წუ-
წუნავას სპექტაკლი „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №42).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი „კულტუ-
რული მუშაობა ჯარში“, იმავდროულად, სამხედრო სამინისტრომ შეი-
ძინა წიგნები „რა უნდა იცოდეს ყველამ“ (1; №42).

ილიკო ქურხული  
მუსიკოსი (ფოტო დაცულია 
საქართველოს  
პარლამენტის ეროვნულ 
ბიბლიოთეკაში) 

Iliko Kurkhuli  
Musician (National Parliamentary  
Library of Georgia)
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“Don Quixote” adapted from the Cervantes novel was staged by the Georgian 
performances circle at a People’s House in the People’s House at 11:00 hrs 
(1; №42).
“Theatre and Life” magazine published a caricature of Niko Nikoladze (6; №7).
“Theatre and life” published a photo of Al. Vakh. J. Orbeliani with inscription: 
the writer, author of the play “Davit Aghmashenebeli”, “King Erekle contem-
porary”, “Agha Mohamed Khan invasions” and others (6; №7).
“Theatre and Life” published the photo of Anania Salukvadze – A. Jujispireli 
(6; №7).
“Theatre and Life” magazine issued Mikh. Devidze article “Role of Music in 
the Theatre. ” (6; №7).
“Theatre and Life” magazine published E. M. Zhinkhev photo – principal lady 
of the Russian Drama Theatre “Tarto” company (6; №7).
“Theatre and Life” magazine printed poem by Darya Akhvlediani – „To a 
friend” (6; №7).
“Theatre and Life” magazine issued an article about Georgian drama (6; №7).
“Theatre and Life” magazine notifies that an evening of “Theatre and Life” 
was held at Arsenal Theatre (6; №7).
“Theatre and Life” magazine issued an announcement that summer season 
began in Baghdadi on May 18 and ended in September (6; №7).
“Theatre and Life” magazine issued a notice that a grand soiree was held in 
Zugdidi on January 26 with the participation of the students (6; №7).
“Theatre and Life” magazine issued a note that Soiree of “Thetre and Life” 
was held in Khashury on January 29 (6; №7).
“Theatre and Life” magazine notifies that cultural educational section of the 
People’s Guards has began its activities in the town of Lanchkhuti (6; №7).
“Theatre and Life” notifies that “Treachery” by A. Sumbatashvili and designed 
by Mikheil Chiaureli was staged on February 18 in the theatre of Artistic Soci-
ety (presently the City Theatre) (6; №7).

February 24/Tuesday

Opera “ Yolanta” and “aleko” were performed in the State Theatre (1; №43).

“Saqartvelos Respublka” paper issued a note that Z. Paliashvili went to Sokhu-
mi due to the illness, he intends to collect local Abkhazian and Megrelian 
songs for the operas (1; №43).

February 25 /Wednesday

“Legend of Shota Rustaveli: was given in the State Theatre (Opera).  
(1; №44).

“Uriel Acosta’ was performed in the Artistic Theatre (6; №8).

February 26 /Thursday

“Un ballo in maschera” was given in State Theatre (opera) (1; №45).

February 27/Friday

“Fra Diavoli” Galla, also the Ballet of different nations were performed in the 
State Theatre (opera) in favour of the earthquake victims (1; №46).

February 28/Saturday

“State Theatre (opera) Opera for the workers “Barber of Seville” was given 
(1; №45).

სახალხო სახლში 11 საათზე სახალხო სახლთან არსებულმა ქართული 
სახალხო წარმოდგენის წრემ სერვანტესის რომანიდან გადმოკეთებუ-
ლი „დონ კიხოტი“ წარმოადგინა (1; №42).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ნიკო ნიკოლაძის შარჟი (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მწერალ ანანია სალუქვაძის − 
ა. ჟუჟისპირელის ფოტო (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა მიხ. დევიძის სტატია „მუსი-
კის როლი თეატრში (6; №7). “. 

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დარია ახვლედიანის ლექსი − 
„მეგობარს“ (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა წერილი ქართული დრამის 
შესახებ (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -არსენალის თეატრ-
ში გაიმართა ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ საღამო (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -18 მაისს ბაღდაTში 
საზაფხულო სეზონი დაიწყო და 27 ენკენისთვეს დამთავრდა (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -26 იანვარს ზუგდი-
დში სტუდენტების მონაწილეობით გრანდიოზული საღამო გაიმართა 
(6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -29 იანვარს ხაშურში 
ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ საღამო გაიმართა (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -ქალაქ ლანჩხუთში 
სახალხო გვარდიის კულტურულ საგანმანათლებლო სექციის მუშაობა 
დაიწყო (6; №7).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -არტისტული საზო-
გადოების (აწ უკვე საქალაქო) თეატრში 18 თებერვალს ა. სუმბათაშვი-
ლის „ღალატი“ დაიდგა. მხატვარი მ. ჭიაურელი (6; №7).

24 თებერვალი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „იოლანტა“ და „ალეკო“ დაიდგა (1; 
№43).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − კომპოზი-
ტორი ზ. ფალიაშვილი ავადმყოფობის გამო გაემგზავრა სოხუმში. მას 
განზრახული აქვს, შეკრიბოს ადგილობრივი აფხაზური და მეგრული 
სიმღერები ოპერებისთვის (1; №43).

25 თებერვალი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „თქმულება შოთა რუს-
თაველზე“ (1; №44).
საარტისტო თეატრში „ურიელ აკოსტა“ დაიდგა (6; №8).

26 თებერვალი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ბალ-მასკარადი“ წარმოადგინეს (1; 
№45).

27 თებერვალი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახ-
მარებლად კონცერტი გაიმართა (1; №46).

28 თებერვალი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„სევილიელი დალაქი“ (1; №45).
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“Saqartvelos Respublika” published a letter ‘Is art democratic or aristocrat-
ic?” (1; №45).
Family evening was held in the Georgian Club, at 22:00 hrs, with the partic-
ipation of the State Theatre actors: Rissi, Glaz, Polyaev, Sabinin, Molchanov 
(3; №765).

February 29 /Sunday

Sabinyn’s benefit evening in the State Theatre (opera) – “Hoffman’s Fairy-
tales were performed (1; №46).
“Sakhalkho Saqme” published Shio Mghvimeli poem “To nature” (3; №766). 

Drama Society meeting was held in Poti (6; №11).

“Theatre and Life” published Galaktion Tabidze sketch, made by M. Tomadze 
followed by Ioseb Arimathieli article on Galaktion Tabidze (6; №8). 

“Theatre and Life” magazine published A. I. Inashvili costume design with the 
inscription Opera singer’s benefit evening on March 2 in the State Theatre 
(6; №8).

“Theatre and Life” pblished a photo of the actor Stepane Kharazishvili and a 
brief biography (6; №8).

“Theatre and Life” published a “Qina” article in connection with DaviT 
Kldiashvili jubilee (6; №8).

“Theatre and Life” published an articje which offers the review on “Fire-fly” 
directed by M. Qoreli on February 22 at the Georgian Club (6; №8).

“Theatre and Life” published an article on the activities of Poti Theatre Drama 
Circle (6; №8).

March 2 /Tuesday

Inashvili benefit evening in the State Theatre (opera) – “Thais” was per-
formed. (1;№49)
“Saqartvelos Respublika” published V. G. Article on the works of Galaktion 
Tabidze. (1;№49) 
“Theatre and Life” printed a note that on March 2, Cultural educational sec-
tion if Militia performed Schoiller’s “Robbers” in Russian, in the hall of Artistic 
society“ (6; №11).

March 3 /Wednesday

Galajtion Tabidze poetry evening was held in the State Theatre. Participants: 
1. I. Gomarteli report of G. Tabidze works. 2. “Aleko” with the participation 
of Aleshko, Sarajishvili, Drozdo – Polyaev. 3. Ballet, ballet of the Cavalry (1; 
№50).,(3; №768).
“sakhalkho Saqme” published Vakhtang Kotetishvili (abbreviated V. K. ) 
“Galaktion Tabidze” addressing the poets works (3; №768).

March 4 /Thursday

“Faust” and “Valpurgis Night” with the participation of Nino Koshic in the 
State Theatre (opera) (1; №51).

A “grand Soiree” was given by the circle organizing Georgian performances at 
a Zubalashvili City People’s House in favour of the earthquake victims in Gori 
district with the following program: “The Victim” by Ioseb Gedevanishvili, and 
“Mother’s only one” with the participation of El. Cherqezishvili, directed by 
K. Shatirishvili. Concert part participants were: Soloists of the Georgian Opera 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი „დემოკრა-
ტიულია ხელოვნება თუ არისტოკრატიული?“ (1; №45).
ქართულ კლუბში 22 საათზე, სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა მო-
ნაწილეობით,საოჯახო საღამო გაიმართა. მონაწილეობდნენ: რისსი, 
გლაზი, პოლიაევი, საბინინი, მოლჩანოვი (3; №765).

29 თებერვალი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საბინინის ბენეფისი გაიმართა − წა-
რმოადგინეს „ჰოფმანის ზღაპრები“ (1; №46).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა შიო მღვიმელის ლექსი „ბუნებას“ 
(3; №766).
ფოთში დრამატული საზოგადოების კრება შედგა (6; №11).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა გალაკტიონ ტაბიძის ჩანახატი, 
შესრულებული მ. თოიძის მიერ. ერთვის იოსებ არიმათიელის სტატია 
გალაკტიონზე (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ა. ი. ინაშვილის კოსტიუმის 
ჩანახატი, წარწერით „საოპერო მომღერლის ბენეფისი 2 მარტს სახელ-
მწიფო თეატრში“ (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობ სტეფანე ხარაზიშვი-
ლის ფოტო და მცირე ბიოგრაფია (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ვინმე „ქინას“ წერილი და-
ვით კლდიაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა წერილი, რომელშიც განხილუ-
ლია 22 თებერვალს ქართულ კლუბში მ. ქორელის მიერ დადგმული „ცი-
ცინათელა“ (6; №8).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -გამოქვეყნდა წერი-
ლი ფოთის თეატრის დრამატული წრის მუშაობასთან დაკავშირებით 
(6; №8).

2 მარტი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ინაშვილის ბენეფისი გაიმართა − წა-
რმოადგინეს „ტაისი“ (1;№49). 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ვ. გ. -ს წერილი გა-
ლაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებაზე (1;№49). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -2 მარტს საარტისტო 
საზოგადოების დარბაზში მილიციის კულტურულ-საგანმანათლებლო 
სექციამ რუსულ ენაზე წარმოადგინა შილერის „ყაჩაღები“ (6; №11).

3 მარტი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის საღამო გაიმა-
რთა (1; №50)., (3; №768).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ ქვეყნდება ვახტანგ კოტეტიშვილის (ფსევდო-
ნიმით ვ. კ. ) სტატია „გალაქტიონ ტაბიძე“, რომელიც პოეტის შემოქმე-
დებას შეეხება (3; №768).

4 მარტი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ნინა კოშიცის მონაწილეობით „ფა-
უსტი“ და „ვალპურგიის ღამე“ წარმოადგინეს (1; №51).

ზუბალაშვილის სახელობის ქალაქის სახალხო სახლთან არსებულმა 
ქართულ წარმოდგენათა მმართველმა წრემ მიერ გორის მაზრაში მი-
წისძვრისაგან დაზარალებულთა სასარგებლოდ „დიდი საღამო“ გამა-
რთა. წარმოადგინეს „მსხვერპლი“ − იოსებ გედევანიშვილის ნაწარმოე-
ბი, და ელ. ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით − „დედისერთა“. რეჟისორი 
− კ. შათირიშვილი. საკონცერტო განყოფილებაში მონაწილეობდნენ: 
ქართული საოპერო სტუდიის, ქართული სამუსიკო საზოგადოებისა და 
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Studio, Georgian, Music Society and Central Cooperatives Union. Ballet per-
formance was also given and American auction (3; №769).

March 5 /friday

“Keto and Kote” was given in the State Theatre (opera) (1; №52).

“Sakartvelos Respublika” issued a note that on the initiative of the cultur-
al – education section of the Military Ministry the opera “Legend of Shota 
Rustaveli” was performed in the state owned theatre. The performance was 
attended by all army units stationed in Tbilisi (1; №52).

Regular meeting of the Writers Union is scheduled for 17:00 hrs in the 
“Qimerioni” writers club (1; №52).

“Saqartvelos Respublika” announced that Shalva Dadiani new plays will be 
performed in the Theatre of Art Society on March 10. His play “Gegechkori” 
and the “Siblings”, from D. Chiarishvili life of Ajarians (1; №52).

In the Georgian Club, at 21:00 Shalva Dadiani comedy “The people of yester-
day” was given by the Circle of the Georgian Studio, director Mikheil Koreli. 
Participants: Veriko Anjaparidze, B. Gamrekeli, Akaki Vasadze, A. Zhorzho-
liani, Mikheil Qoroli, Mikheil Chiaureli and others (3; №770).

March 6 /Saturday

Grand Soiree was held in favour of the Gori earthquake victims in the Georr-
gian Club at 21:00. The best representatives of the opera, Georgian and Rus-
sian Drama participated in the arrangement (3; №771). 

March 7/Sunday

“Yevgeny Onegin” was given in the morning in the State Theatre (opera) and 
Demyanenko benefit event in the evening (1; №53).

“The Victim” and the “Mother’s only one” were performed at the People’s 
House at 19:30, by the Circle organizing the Georgian performances (1; №52).

“Spiritual Concert of the Baptist Society was given at the Kabour Club at 11:30 
in the morning in favour of the Gori earthquake victims. A. Cholokashvili 
made a speech in Russian (3; №772).

The first concert of the People’s Choir and singers led by Kavsadze was given 
at the Labour Club at 20:00 hrs (3; №772).

“Theatre and Life” magazine published the photo and the article of the writer 
Melania (dracon, Nicholas G. Natidze) (6; №7).

“Theatre and Life” B. Pelashvili poem – “Crying Tears of Grief” (6; №7).

“Theatre and Life” published P. Kekelia article “Georgian Art” (6; №7).

“Theatre and Life” published Mikha Devidze article “Influence of Eastern Mu-
sic on Georgian art” (6; №7).

“Theatre and Life” published a photo of P. Frangishvili photo with the inscrip-
tion: on account of being invited as director to the Avchala Auditorium ama-
teur circle. ” (6; №7).

“Theatre and Life” published an article by the People’s Choir leader A. 
Maisuradze about the folk singers and the choir (6; №7). 

“Theatre and Life” magazine issued a note that “The Senior worker of the 
mine” and “You can’t have it any more” by Tsagareli were performed with the 
participation of L. Cherqezishvili, on October 28 (6; №7).

ცენტრალური კოოპერატივების კავშირის სოლისტები. ასევე აჩვენეს 
ბალეტი და ამერიკული აუქციონი (3; №769).

5 მარტი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ქეთო და კოტე“ წარმოადგინეს (1; 
№52).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − 29 თებე-
რვალს სახაზინო თეატრში, სამხედრო სამინისტროს კულტურულ-სა-
განმანათლებლო სექციის ორგანიზებით, დაიდგა ოპერა „თქმულება 
შოთა რუსთაველზე. “ სპექტაკლს ტფილისში მდგომი ყველა სამხედრო 
ნაწილი დაესწრო (1; №52).
მწერალთა კლუბ „ქიმერიონში“ 17 საათზე მწერალთა საბჭოს მორიგი 
სხდომაა დანიშნული (1; №52).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 10 მა-
რტს არტისტული საზოგადოების თეატრში დაიდგმება შალვა დადია-
ნის ახალი სპექტაკლები: მისივე პიესების მიხედვით, „გეგეჭკორი“ და 
„და-ძმა“ (1; №52). 
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართული სტუდიის მსახიობთა წრე წა-
რმოადგინეს შალვა დადიანის კომედიას „გუშინდელნი“. რეჟისორი − 
მიხეილ ქორელი. მონაწილეობდნენ: ვერიკო ანჯაფარიძე, ბ. გამრეკე-
ლი, აკაკი ვასაძე, ა. ჟორჟოლიანი, მიხეილ ქორელი, მიხეილ ჭიაურელი 
და სხვ (3; №770).

6 მარტი/შაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე გორის მიწისძვრით დაზარალებულთა 
დასახმარებლად დიდი საზეიმო საღამო გაიმართა. მონაწილეობდნენ 
საუკეთესო ძალები ოპერის, ქართული და რუსული დრამისა (3; №771).

7 მარტი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგი-
ნეს. საღამოს კი დემიანენკოს ბენეფისი გაიმართა (1; №53). 
სახალხო სახლში 19:30 საათზე ქართ. წარმ. მმართველმა წრემ „მსხვე-
რპლი“ და „დედის ერთა“ წარმოადგინა (1; №52). 
მუშათა კლუბში დილის 11:30 საათზე გაიმართა ბაპტისტური საზოგა-
დოების „სასულიერო კონცერტი“, გორში მიწისძვრით დაზარალებუ-
ლთა სასარგებლოდ. სიტყვა რუსულად წარმოთქვა ა. ჩოლოყაშილმა 
(3; №772). 
მუშათა კლუბში 20 საათზე, სახალხო მომღერალ მგალობელთა გუნ-
დმა კავსაძის ლოტბარობით, გამართა პირველი „სახალხო კონცერტი“  
(3; №772). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ბელეტრისტი მელანიას (დეკ, 
ნიკოლოზ გიორგის ძე ნათიძის) ფოტო და წერილი (6; №7). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ბ. პელაშვილის ლექსი − 
„მწუხარების ცრემლი მდის“ (6; №7). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა პ. კეკელიას სტატია „ქა-
რთული ხელოვნება“ (6; №7). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა მიხა დევიძის წერილი 
„აღმოსავლეთის მუსიკის გავლენა ქართულ ხელოვნებაზე“ (6; №7). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობ პ. ფრანგიშვილის 
ფოტო, წარწერით: ავჭალის აუდიტორიის სცენის მოყვარეთა წრის რე-
ჟისორად მიწვევის გამო“ (6; №7). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა სახალხო მოღერლის, მგა-
ლობელთა გუნდის ლოტბარის ა. მაისურაძის წერილი სახალხო მომღე-
რალ-მგალობელთა შესახებ (6; №7). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა - 28 თებერვალს ლ. 
ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით წარმოადგინეს „მაღაროს უფროსი 
მუშა“ და ცაგარლის „რაც გინახავს,ფ ვეღარ ნახავ“ (6; №7). 
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“Theatre and Life” issued a note that bD. Kldiashvili Jubilee was celebrated in 
Akhalcikhe on February 16. 15 (6; №7).

March 9 /Tuesday

“The light” was performed in the State Theatre (opera) (1; №55).
On March 9 and 10 the first Georgian cinema-drama “Cristine”, adapted ftom 
Ninoshvili story and directed by Alexander Tsutsunava will be presented in 
the Cinema Mignion (3; №773).
“Dream in the Tower” was presented in the Georgian Club, directed by K. 
Andronikashvili“. (6; 14)

March 10/Wednesday

The forth guest performance of Nino Koshic “La Boheme” was given in the 
State Theatre (opera) (1; №56).

“Woman in the 40s” was performed at the Georgian Club by the Russian Dra-
ma Theatre “Tarto” at 21:00 hrs. directed by Taganov (3; №774).

The Society in the aid of the unemployed officers held a grand concert in the 
”Cafe May 26” in favour of the Gori earthquake victims“, (3; №774).

March 11 /Thursday

“Traviata” was held in the State Theatre (opera) with the participation of N. 
Starostny (1; №57).
The Board of the Writers Union rendered financial assistance to the distin-
guished actor Shalva Dadiani with 3000 roubles, The actor is vacationing due 
to illness. In the nearest future the Union will make arrangements in the aid 
of earthquake victims (1; №57). 
“Dream in a tower” and a drama-legend “Treachery” was performed at the 
Georgian Club at 21:00, by the Georgian Drama Circle. Participants: Veriko 
Anjaparidze, Akaki Vasadze and others. Director Konstantine Andronikashvili 
(3; №775). 
“Sakhalkho Saqme” published I. Grishashvili poem “Sonnet for R. ” The poem 
was taken by V. Gaprindashvili to Kutaisi for publication. Upon the request 
of the author, although it has not been published anywhere yet (3; №775).

March 12/Friday

The meeting of the Georgian Music Society Board and then Board of Georgian 
Cooperatives Union was held at 19:00 hrs, at which the activities of the Capel-
la and the Opera Studio were considered (3; №775).

March 13/Saturday 

State Theatre (opera)- Opera for the workers – “Traviata” was performed (1; 
№58). 
The evening of Georgian romantic songs dances and poetry was held in the 
Café Hall Cabaret (3; №776). 

March 14/Sunday

“Keto and Kote” was given at State Theatre (opera) in the morning and “Abe-
salom and Eteri” and Mandenov’s benefit event in the evening (1; №59).

“Theatre and Life” magazine published Sh. Dadiani photo which read: Actor, 
writer and playwright, his new play “Gegechkori” will be performed in the 
Theatre of the Art Society on March 17 (6; №10).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა - 15 თებრვალს ქ. 
ახალციხეში დ. კლდიაშვილის იუბილე აღინიშნა (6; №7). 

9 მარტი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „სინათლე“ დაიდგა (1; №55). 

„კინო მინიონში“ 9 და 10 მარტს წარმოდგენილი იქნება პირველი ქა-
რთული კინოდრამა „ქრისტინე“. დრამა გადმოკეთებულია ნინოშვილის 
მოთხრობებიდან. რეჟისორი ალექსანდრე წუწუნავა (3; №773). 

ქართულ კლუბში კ. ანდრონიკაშვილის რეჟისორობითწარმოადგინეს 
„სიზმარი კოშკში“. (6; 14) 

10 მარტი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ნინა კოშიცის მეოთხე გასტროლი − 
„ბოგემა“ დაიდგა (1; №56). 
ქართულ კლუბში 21:00 საათზე რუსული დრამის „ტარტოს“ მიერ „ქალი 
მე-40 წელში“ დაიდგა. რეჟისორი ა. ტაგანოვი (3; №774).
უსამსახუროდ დარჩენილ ოფიცერთა დამხმარე საზოგადოებამ „კაფე 
26 მაისში“, გორსა და მის მაზრაში მომხდარ მიწისძვრისაგან დაზა-
რალებულთა სასარგებლოდ, გამართა „დიდი საღამო-კონცერტი“ (3; 
№774). 

11 მარტი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ე. ნ. სტაროსტინის მონაწილეობით 
„ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №57).
მწერალთა კავშირის საბჭომ დამსახურებულ მსახიობ შალვა დადიანს, 
რომელიც ამჟამად, ავადმყოფობის გამო, დასასვენებლად გაემგზავრა, 
3000 მანეთით დაეხმარა. ასევე, უახლოეს მომავალში გამართავს მი-
წისძვრისგან დაზარალებულთა დასახმარებელ ღონისძიებებს (1; №57).
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართულმა დრამატულმა წრემ „სიზმარი 
კოშკში“ და დრამა-ლეგენდა „ღალატი“ წარმოადგინა. მონაწილეობ-
დნენ: ვერიკო ანჯაფარიძე, აკაკი ვასაძე და სხვები. რეჟისორი კონსტა-
ნტინე ანდრონიკაშვილი (3; №775).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა ი. გრიშაშვილის ლექსი „სონეტი 
რ-ს“, ავტორისავე მითითებით, ეს ლექსი ვ. გაფრინდაშვილმა წაიღო 
ქუთაისურ გაზეთში დასაბეჭდად, თუმცა ჯერ არსად გამოქვეყნებულა 
(3; №775).

12 მარტი/პარასკევი
19 საათზე ქართული სამუსიკო საზოგადოების გამგეობისა და საქა-
რთველოს კოოპერატივთა კავშირის გამგეობის კრება გაიმართა, რო-
მელზეც განიხილეს კაპელისა და საოპერო სტუდიის მოღვაწეობა (3; 
№775).

13 მარტი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„ტრავიატა“ (1; №58).
კაფე-დარბაზ „კაბარეში“ ქართული რომანსების, ცეკვებისა და პოეზი-
ის საღამო გაიმართა (3; №776).

14 მარტი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ქეთო და კოტე“ უჩვენეს, საღა-
მოს კი, მანდენოვის ბენეფისზე „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს 
(1; №59).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა შ. დადიანის ფოტო, წარწერით: 
„მსახიობი, რეჟისორი და დრამატურგი − მარტის 17-ს საარტისტო სა-
ზოგადოების თეატრში დადგამს მისივე ახალ პიესას „გეგეჭკორი“ (6; 
№10).
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“Second Boyhood” by Eristavi directed by Sh. Berishvili was performed in 
Mushtaidi Club (6; №11). 
Upon the initiative of Tbilisi Conservatoire teachers’ Musical matinee for the 
woman composer Barbare M. Amirejibi was held in the hall of the second 
Women’s Gymnasium (6; №11). 
Amateur Drama Circle was formed in Gomi station presenting V. Gunia “In the 
beginning of Winter” and Ioseb IMedashvili “Khorveloba”. (6; 14)
“Theatre and Life” published the caricatures of O, M. Aleko Mirzashvili and 
opera actor Kurbatov (6; №10).
“Theatre and Life” published photo of the Writer’s Union Chairman, poet 
Kote Makashvili (6; №10).

“Theatre and Life” published A. Chelidze article “Cynicism in Poetry” (6; 
№10).
“Theatre and Life” published an article by the authorship a “Qinaqina” which 
addresses the “Treachery” by A. Sumbatashvili (6; №10).

March 15 /Monday

“Theatre and Life” published a note that “Cristine” was presented at Avchala 
Auditorium on March 15. Sokhumi Art Commission invited Iv. Barveli as di-
rector (6; №11).

March 16/Tuesday

“Sakhalkho Saqme” published Iliko Kurkhuli article “From the notes of the 
minstrel (3; №779).

March 17/Wednesday

“Light” was performed in the State Theatre (opera) (1; №60).
“Saqartvelos Respublika” published an article regarding adoption and en-
trance of the Flag and Coat of Arms of the Republic of Georgia in the consti-
tution (1; №60).
“Saqartvelos Respublika” published an announcement on conducting the sec-
ond Assembly of the Writers Union on April 4 (1; №60).
“Saqartvelos Respublika” published a note on the construction of the building 
for the Georgian Museum (1; №61).
“Saqartvelos Respublika” issued a letter on Shalva Dadiani (1; №61).
“Saqartvelos Respublika” issued a note informing that Mkheil Nanobashvili 
(Michel Dariali) was in Tbilisi. M. Nanobashvili sang in Parisian Grand Opera, 
lately was invited to Comic opera in Paris (1; №61). 

მუშტაიდის კლუბში შ. ბერიშვილმა დადგა ერისთავის პიესა „მეორედ 
გაყმაწვილება“ (6; №11).
მეორე ქალთა გიმნაზიის დარბაზში თბილისის კონსერვატორიის 
მასწავლებელთა თაოსნობით გაიმართა კომპოზიტორი ქალის, ბარბა-
რე მიხეილის ასულ ამირეჯიბის, მუსიკის დილა (6; №11).
სადგურ გომში შეიქმნა სცენისმოყვარეთა დრამატული წრე, რომელ-
მაც იოსებ იმედაშვილის „ზამთრის პირზე“ დადგა (6; 14). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ოლიკო მირზაშვილის ასუ-
ლისა და საოპერო მსახიობ კურბატოვის შარჟები (6; №10).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მგოსნისა და მწერალთა 
კავშირის თავმჯდომარის, კოტე მაყაშვილის, ფოტო (6; №10). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ა. ჭელიძის წერილი „ცინიზმი 
პოეზიაში“ (6; №10).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება,“ ვინმე „ქინაქინას“ ავტორობით, გამოქ-
ვეყნდა წერილი, რომელშიც საარტისტო საზოგადოების თეატრში და-
დგმული ა. სუმბათაშვილის „ღალატია“ განხილული (6; №10).

15 მარტი/ორშაბათი

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -15 მარტს ავჭალის 
აუდიტორიაში „ქრისტინე“ დადგეს. სოხუმის ხელოვნების კომისიამ რე-
ჟისორად ივ. ბარველი მიიწვია (6; №11).

16 მარტი/სამშაბათი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ილიკო ქურხულის სტატია „მოხე-
ტიალე მუსიკოსის ნაწერებიდან“ (3; №779).

17 მარტი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „სინათლე“ წარმოადგინეს (1; №60).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი საქართვე-
ლოს კონსტიტუციაში დროშისა და გერბის მიღებასთან დაკავშირებით 
(1; №60).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი 4 აპრილს 
მწერალთა მეორე ყრილობის გამართვის შესახებ (1; №60).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა საქართვე-
ლოს მუზეუმის შენობის აგების შესახებ (1; №61).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი შალვა და-
დიანის შესახებ (1; №61).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა მიხეილ ნა-
ნობაშვილის (მიშელ დარიალი) ამჟამად თბილისში ყოფნის შესახებ.  
მ. ნანობაშვილი მღეროდა პარიზის „გრანდ ოპერაში“. ბოლო დროს მი-
იწვიეს პარიზის კომიკურ ოპერაში (1; №61).

შალვა დადიანი და ელ. ანდრონიკაშვილი  
(6; №10)

Shalva Dadiani and El. Andronikashvili  
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“Saqartvelos Respublika” Issued a note that a small circle of Studio actors 
was formed in Tbilisi, which will conduct performances occasionally in the 
Georgian Club. M. Koreli has been invited as director, tomorrow they are per-
forming V. Gunia’s “The Iveridze Family” (1; №61).
The new play “Gegechkori” by Shalva Dadiani and directed by him was per-
formed in the Artistic Society Theatre (3; №780).
“The teachers” in three acts was performed in the Georgian Club at 21:00 hrs. 
By the Russian Drama Theatre “Tarto”. Director Taganov, participants: entire 
company (3; №780).
Poti Drama Circle celebrated the 30 aniversary of the distinguished actor St. 
Kharazishvili (6; №12).
Meeting was held in Sagarejo where issues of amateur actors’ circle renewal 
and elections were discussed (6; №12).

March 18/Thursday

Sarajishvili benefit event in the State Theatre (opera) – “Huguenots“ was giv-
en (1; №62).
“Saqartvelos Respublika” issued a note on the ultimate meeting of the art 
commission of the Founding Assembly, where decision was taken regarding 
the cultural facilities: museums, archives, libraries etc. For this reason the 
museum building had to be expanded and the other building purchased in 
case of need (1; №62).
“The Iveridze Family” was performed in the Georgian Club at 21:00 hrs. Par-
ticipants Veriko Anjaparidze, Vasadze, Pronispireli, Chiaureli and others. Di-
rector Mikheil Qorelli (3; №781).

March 19/Friday 

Kaishic guest performance in the State Theatre (opera) “Pagliacci and the 
concert (1; №63).
“Saqartvelos Respublika” published a note that Georgian Music Society in-
tends to send D. Arakishvili to conduct revision at Kurtaisi Musical School for 
two weeks. (1; № 3)
“Saqartvelos Respublika” issued a note that the Ministry of Education has 
assigned 50 000 roubles to the Georgian Music Society. Half of the sum will 
be allocated for the Kutaisi Music School (1; №63).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − თბილისში 
შედგა სტუდიის მსახიობთა პატარა წრე, რომელიც დროგამოშვებით 
გამართავს სპექტაკლებს ქართულ კლუბში. რეჟისორად მ. ქორელია 
მიწვეული. ხვალ წარმოადგენენ ვ. გუნიას პიესას „ივერიძის ოჯახი“ (1; 
№61).
საარტისტო საზოგადოების თეატრში, შალვა დადიანის რეჟისორობი-
თა და მისივე პიესის მიხედვით, ახალი სპექტაკლი „გეგეჭკორი“ დაი-
დგა (3; №780).
ქართულ კლუბში 21 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „პე-
დაგოგები“ სამმოქმედებიანი დადგა. რეჟისორი − ტუგანოვი. მონაწი-
ლეობს მთელი დასი (3; №780).
ფოთის დრამატულმა წრემ დამსახურებულ მსახიობს, სტ. ხარა-
ზიშვილს, მოღვაწეობის 30 წლის იუბილე გადაუხადა (6; №12).
სოფ. საგარეჯოში გაიმართა კრება, რომელზეც სცენისმოყვარეთა 
წრის განახლებაზე ისაუბრეს (6; №12). 

18 მარტი/ხუთშაბათი 
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) სარაჯიშვილის საბენეფისოდ „ჰუგენო-
ტები“ წარმოადგინეს (1; №62).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − დამფუძ-
ნებელი კრების ხელოვნების კომისიის უკანასკნელ სხდომაზე მიიღეს 
გადაწყვეტილება, დედაქალაქის საკულტურო დაწესებულებების: მუ-
ზეუმების, არქივების, სამკითხველოების და სხვ. კონცენტრაციასთან 
დაკავშირებით. ამისთვის გაფართოვდეს მუზეუმის შენობა და თუ სა-
ჭირო იქნება, შეძენილი იქნეს ახალი შენობა (1; №62). 
ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართულმა დრამატულმა წრემ 3 მოქმედე-
ბიანი დრამა „ივერიძის ოჯახი“ წარმოადგინა. მონაწილეობდნენ ვერი-
კო ანჯაფარიძე, ვასაძე, ფრონისპირელი, ჭიაურელი და სხვები. რეჟი-
სორი − მიხეილ ქორელი (3; №781).

19 მარტი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გაიმართა კაშიცის გასტროლი − წა-
რმოადგინეს „ჯამბაზები“ და კონცერტი (1; №63).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული 
მუსიკალური საზოგადოება ქუთაისის მუსიკალური სასწავლებლის სა-
რევიზიოდ ორი კვირით გზავნის კომპოზიტორ დ. არაყიშვილს (1; №63). 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − განათლე-
ბის სამინისტრომ ქართული მუსიკალური საზოგადოებისთვის 50 000 
მანეთი გამოყო. თანხის ნახევარი ქუთაისის მუსიკალური სასწავლებ-
ლისათვის გადაიდება (1; №63).

მიშელ-დარიალ ნანობაშვილის შარჟი,  
შესრულებული მიხეილ ჭიაურელის მიერ (12; №22,1920)

Caricature of Micchel  
Dariali Nanobashvili made by Mikheil Chiaureli 
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“Saqartvelos Respublika” published a review on the new play by Shalva Dadi-
ani “Gegechkori” performed on March 17 (1; №63).
“Profitable place” was given at People’s House at 19:30 by the circle organiz-
ing Georgian performances (1; №63).

March 20/Saturday

“Yevgeby Onegyn was given in the State Theatre (opera) Opera for the work-
ers (1; №63).
           To Mother Spring

The ultimate snow strips are disappearing 
On the green valleys  
Saviours of all lives frozen 
The warm vapor spreads in the field  
Violets have exposed their chests  
The young forest dresses up in green  
The birds are having a feast 
Responding to sweet environs; 
But sounds arrive from the ravaged site  
Anguish of the fallen brothers 
Coming from the ruins  
Seeking savior in a horror...  
While the nature is being coquettish  
All dolled up for spring  
Having a careless feast  
Talking to the rays dropped by the sun!.  
                  Darya Akhvlediani (6; №11).

March 21 /Sunday 

Orchestra benefit event with the participation of G. N. Starostyn in the 
State Theatre (opera) “Romeo and Juliet” was performed. (1; №64)

“Theatre and Life” magazine published the photo of the poet Nino Orbeliani 
on the 1st anniversary of death (6; №11). 

“Theatre and Life” Printed the photo of N. Lolua and his students (6; №11).

“Theatre and Life” published an obituary of Noe Sarishvili, the stage 
worker (6; №11).

“Theatre and Life” published the photo of I. Panculaya, founder of Khashuri 
Theatre and article on Nozadze on him (6; №11).

“Theatre and Life” Published a photo of the theatre admirer and People’s 
writer St. Nozadze (6; №11).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა რეცენზია 17 მა-
რტს ნაჩვენები შალვა დადიანის ახალი პიესა „გეგეჭკორის“ შესახებ (1; 
№63).
სახალხო სახლში 19:30 საათზე ქართ. წარმ. მმართველმა წრემ „შემოსა-
ვლიანი ადგილი“ წარმოადგინა (1; №63).

20 მარტი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„ევგენი ონეგინი“ (1; №63).
       დედა გაზაფხულს

ქრება, ქარწყლდება უკანასკნელი 
თოვლის ზოლები მწვანე მდელოზე, 
ყინვით დამზრალა სიცოცხლის მხსნელი 
თბილ ოხშივარი იშლება ველზე.  
იას გულ-მკერდი გადაუხსნია, 
ახალგაზრდა ტყე მწვანით ირთვება 
ფრინველს მეჯლისი გაუმართნია 
და მტკბარ მიდამოს ეხმაურება; 
მაგრამ აჰა იქ დაქცეული მხრიდან 
დაღუპულ მოძმის მოისმის კვნესა, 
განადგურებულ ნანგრევებიდან 
თავზარ ნაცემი ეძიებს მხსნელსა...  
და ბუნება კი ისევ კეკლუცობს, 
საგაზაფხულოდ კოხტად ირთვება 
და უდარდელი ლხინობს, მეჯლისობს, 
მზის ნასროლ ისრებს ესაუბრება!.  
             დარია ახვლედიანი (6; №11). 

21 მარტი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ორკესტრის ბენეფისი გაიმართა −                  
გ. ნ. სტაროსტინის მონაწილეობით წარმოადგინეს „რომეო და ჯული-
ეტა“ (1; №64). 

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მგოსან ნინო ორბელიანის 
ფოტო გარდაცვალებიდან 1 წლის შესრულების გამო (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ნ. ლოლუასა და მისი მოწაფე-
ების ფოტო (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა სცენის მუშაკის, ნოე სა-
რიშვილის, ნეკროლოგი (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ხაშურის თეატრის დამაარსე-
ბელ ი. ფანცულაიას ფოტო და მასზე ს. ნოზაძის წერილი (6; №11).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა სტ. ნოზაძის - ძველი სცენის 
მოყვარისა და სახალხო მწერლის - ფოტო (6; №11).

ო. ა. კაპინოვა  
„საოპერო მსახიობი ქალი“ (6; №11)

O. A. Kapinova  
Opera Singer
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“Theatre and Life” published Shio Mghvimeli poem “Poet and a flower” (6; 
№11).

“Theatre and Life” issued a note that a group of amateur actors was formed 
under the initiative of Vano Rekhviashvili in the village of Chiora (Racha Dis-
trict) (6; №11).

March 22 /Monday

Benefit evening of Koshic, “Tosca” was given in the State Theatre (opera) (1; 
№64).
“My beloved” by Shalva Dadiani was performed in the Theatre of the Guards> 
(6; №12).

March 23/Tuesday

“Barber of Seville” was given in the State Theatre (opera) (1; №65).
“Saqartvelos Respublica announces that on March 18, “Legend of Shota 
Rustaveli” was performed at the People’s House, for the soldiers stationed in 
Tbilisi Garrison on the initiative of Georgia’s Cooperatives Union and Music 
Society (1; №65).
K. Chichinadze evening will be held in the Georgian Club on March 23. “The 
Siberian”, 4 act comedy will be presented by the Georgian writers. Patici-
pants: Ioseb Grishashvili, S. Glakhashvili, Vakhtang Kotetishvili. Marijani, Siko 
Pashalishvili, Ioseb Imedashvili, I. Mosashvili and Darya Akhvlediani. Directors 
Alexander Tsutsunava and Kote Makashvili (3; №784).

March 24/Wednesday

“Keto and :pte” was performed in the State Theatre (opera) in favour of the 
Parents Circle of the girls’ gymnasium (1; №66).
“Saqartvelos Respublika” published a Review on the Sarajishvili’s “Hugue-
nots” (Raoul’s part) at the benefit evening of March 18 (1; №66).
“Jealousy” performed by the Russian Drama “Tarto” at the Georgian Club at 
21:00 hrs. Director Taganov (3; №785).

March 25/Thursday 

Eighth guest performance of Koshic “Faust” given in the State Theatre (opera) 
(1; №67).
Amateur Theatrical Circle presented V, Gunia “Unfortunate” at the Studio 
Club, director P. Prangishvili. (6; 14)

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა შიო მღვიმელის ლექსი 
„მგოსანი და ყვავილი“ (6; №11).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − ს. ჭიორაში (რაჭის 
მაზრა) სამი თვის წინ ვანო რეხვიაშვილის თაოსნობით შედგა სცენის 
მოყვარეთა დასი (6; №11).

22 მარტი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) კოშიცის ბენეფისზე „ტოსკა“ წარმოა-
დგინეს (1; №64).
გვარდიის თეატრში შ. დადიანის „შენი ჭირიმე“ წარმოადგინეს (6; №12).

23 მარტი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგინეს 
(1; №65).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − 18 მარტს 
სახალხო სახლში, საქართველოს კოოპერატივთა კავშირის და მუსი-
კალური საზოგადოების ინიციატივით, ტფილისის გარნიზონში მყოფ 
ჯარისკაცთათვის წარმოადგინეს „თქმულება შოთა რუსთაველზე (1; 
№65).
ქართულ კლუბში 23 მარტს გაიმართება კ. ჭიჭინაძის საღამო. ქართვე-
ლი მწერლები წარმოადგენენ ოთხმოქმედებიან კომედია „ციმბირელს“. 
როლებს შეასრულებენ: იოსებ გრიშაშვილი, ს. გლახაშვილი, ვახტანგ 
კოტეტიშვილი, მარიჯანი, სიკო ფაშალიშვილი, იოსებ იმედაშვილი, ი. 
მოსაშვილი და დარია ახვლედიანი. რეჟისორები: ალექსანდრე წუწუნა-
ვა და კოტე მაყაშვილი (3; №784).

24 მარტი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ქალთა გიმნაზიის მშობელთა წრის სა-
სარგებლოდ „ქეთო და კოტე“ წამოადგინეს (1; №66).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა რეცენზია 18 მარტს 
ივ. სარაჯიშვილის „ჰუგენოტებში“ (რაულის პარტია) ბენეფისის შესა-
ხებ (1; №66).
ქართულ კლუბში 21 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“  
„ეჭვიანობა“ დადგა. რეჟისორი ტაგანოვი (3; №785).

25 მარტი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გაიმართაკოშიცის მერვე გასტროლი − 
წარმოადგინეს „ფაუსტი“ (1; №67).
სახელოსნო კლუბში, პ. ფრანგიშვილის რეჟისორობით, სცენისმოყვა-
რეთა წრემ წარმოადგინა ვ. გუნიას მიერ თარგმნილი „უბედური“ (6; 14). 

ნ. დიმოვი  
რუსი დრამატურგ-მსახიობი, ს. გედევანიშვილის პიესა „მსხვერპლის“ მთარგმნელი 
(6; №11). 

N. Dimov  
Russian drama writer and an actor, translator of the play by S, Gedevanishvili “The Victim” 
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March 26/Friday

State Theatre (opera) The final farewell guest performance of Davidova “Car-
men” was given (1; №68).
“Cisferi kancebi” was held at “Qimerioni” café, “Poets in the role of Figaro” 
was performed“ (3; №787).

March 27/Saturday 

“Camora” was performed in the State Theatre (opera) (1; №69).
“Saqartvelos Respublica” issued a note on the March 25 meeting of the Art 
Centre Board. The Founding Assembly art commission and Ministry of Edu-
cation members attended the meeting. Problems of cinematography and its 
nationalization were considered (1; №69).
Family evening was held in the Georgian Club at 21:00. 3 different perfor-
mances were held: “The Red Flower”, “Happy Love”, and the “Concert”. Par-
ticipants State Theatre and Russian Theatre actors (3; №788).
The ultimate meeting of the Georgian Drama Society adopted a decision all 
measures to be taken for the speeding up of the seizure of Artist Society The-
atre and getting ready for the Georgian drama season (3; №788).

March 28/Sunday

“Pikovaya Dama” in the morning at the State Theatre (opera)/. On the evening 
Benefit of the chorus and the ninth guest performance of N. P. Koshic, “Tosca” 
was given (1; №70).

Upon the initiative of the University students literary circle “Literary Matinee” 
was held at 12:00 hrs. Within the framework of the event Vakhtang Koxtetish-
vili delivered a lecture “Lack of Roads in contemporary Georgian Art”. Literary 
morning event was also held. Among the participants were: Dutu Megreli, 
Taguna, Ioseb Grishashvili, Paolo Iashvili, Galaktion Tabidze, V. Rukhadze, 
Siko Pashalishvili, Oboli muSa, L. Japaridze, Marijani, K. Chichinadze, G. Ceck-
hladze (3; №788).

“Folk concert in 4 parts, was held in the People’s House Singers group by Al-
exandre Maisuradzethe. 3; №788)

“Theatre and Life” published the writer Parmen A. Gotua photo (6; №12).
“Theatre and Life” prints a photo in memory of 40th anniversary of Georgian 
Drama Company (6; №12).

26 მარტი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დავიდოვას გამოსათხოვარი გასტრო-
ლი გაიმართა − წარმოადგინეს „კარმენი“ (1; №68).
კაფე „ქიმერიონში“ „ცისფერი ყანწების“ საღამო გაიმართა. დაიდგა წა-
რმოდგენა „პოეტები „ფიგაროს“ როლში“ (3; №787).

27 მარტი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „კამორა“ დაიდგა (1; №69).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა 25 მარტს ხე-
ლოვნების ცენტრის საბჭოთა კრების გამართვის თაობაზე. სხდომას 
დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიის წევრნი და განათლების 
სამინისტროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. განიხილეს კინემატოგ-
რაფიის პრობლემები და მისი ნაციონალიზაციის საკითხი (1; №69).
ქართულ კლუბში 21 საათზე „საოჯახო საღამო“ გაიმართა. წარმოადგი-
ნეს3 სხვადასხვა ღონისძიება: „ალისფერი ყვავილი“, „ბედნიერი სიყვა-
რული“ და „კონცერტი“. მონაწილეობდნენ სახელმწიფო თეატრისა და 
რუსეთის თეატრის მსახიობნი (3; №788).
ქართული დრამატული საზოგადოების უკანასკნელმა სხდომამ დაა-
დგინა, მიღებულ იქნას ყოველგვარი ზომები არტისტული საზოგადო-
ების თეატრის ჩამორთმევის დასაჩქარებლად და ქართული სადრამო 
სეზონის მოსამზადებლად (3; №788).

28 მარტი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს, 
საღამოს გუნდის ბენეფისი და ნ. პ. კოშიცის მეცხრე გასტროლი გაიმა-
რთა- წარმოადგინეს „ტოსკა“ (1; №70).
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სალიტერატურო წრის თა-
ოსნობით, 12 საათზე გაიმართა „სალიტერატურო დილა“. ღონისძიების 
ფარგლებში ვახტანგ კოტეტიშვილმა წაიკითა ლექცია „უგზოობა თანა-
მედროვე ქართულ ხელოვნებაში“. მონაწილეობდნენ: დუტუ მეგრელი, 
თაგუნა, იოსებ გრიშაშვილი, პაოლო იაშვილი, გალაკტიონ ტაბიძე, ვ. 
რუხაძე, სიკო ფაშალიშვილი, იოსებ მჭედლიშვილი, ტიციან ტაბიძე, გი-
ორგი ქუჩიშვილი, გიორგი ლეონიძე, ობოლი მუშა, ლ. ჯაფარიძე, მარი-
ჯანი, კ. ჭიჭინაძე, გ. ცეცხლაძე (3; №788).
სახალხო საახლში ალექსანდრე მაისურაძის მომღერალთა გუნდმა სა-
ხალხო კონცერტი გამართა 4 განყოფილებად 3; №788). 

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მწერალ პარმენ ალექსის ძე 
გოთუას ფოტო (6; №12).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − დაიბეჭდა ფოტო 
ქართული დრამატული დასის 40 წლის შესრულების გამო (6; №12).

ვასილ როსტომის ძე ყიფიანი  
დრამატურგი, საზოგადო და საბანკო მოღვაწე (6; №12) 

Vasil R. Kipiani  
drama writer, public figure and a banker 
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“There are few Georgians who do not feel love and pride for Vaso Abashidze, 
but similarly few are the Georgians whi know about the hardship and the 
illness of the venerable actor. 

It is true that the government has granted him the pension of two thousand 
roubles per month but the readers will agree with me that it is a small amount 
of money for the sick and old actor. 

Vaso Abashidze is not young any more and is not fit for physical activities, 
neither can he become illicit dealer or return to the stage as his legs and the 
back are failing him. 

Today Vaso Abashidze is hungry and it is a terrible shame for the society to 
abandon the flagman of our stage. 

The Georgian Drama Society board should be blamed the most, as it granted 
the pension but has not paid anything for three years. 

We hope the new board will correct all the mistakes. It has sufficient funds to 
offer help to its teacher... Kartli-Imereli (6;№8)

March 29/Monday

The first guest performance of Mikheil Nanobashvili (Michele Dariali) at the 
State Theatre (opera), “The Werther” was given (1; №70). 

March 30/Tuesday

“Abesalom and Eteri” was performed in the State Theatre (opera) (1; №71).

“Saqartvelos Respublika” announced that the Georgian Musical Collegium 
summons its members and musician at 19:00 hrs, for the discussion of opera 
studio and Capella reorganization (1; №71).

“Saqartvelos Respublika” announces that the publications of the Society for 
the spread of Literacy are to be on sale: 1. Ilia Chavchavadze, “Otar’s Widow”, 
2. Vazha Pshavela book for the Youths. 3. Kurdyavsky book “How the People 
used to live. ”- translation by Is. Kvicaridze, 4. Sh, Mghvimeli verses for the 
children” (1; №71).

March 31/Wednesday

“Hoffman’s Fairy – Tales” were performed in the State Theatre (opera) (1; 
№71).

“Margarita Goutier” was performed by the Russian Drama Theatre “Tarto” in 
the Georgian Club at 21:00. Director Taganov (3; №791). 

April 1 /Thursday

M. I. Bauerzachs benefir event in the State Theatre (opera). !. Dance of the 
peoples, 2. A dream. 3. Sumer night” (1; №73).

“Saqartvelos Respublika” published an article on the literary magazines 
“Rainbow”, “Archer” and “Gazelle”, which publish the latest creations of the 
all Georgian writers carrying activities in the Democratic Republisc of Georgia 
(1; №71).

“Khanuma” a three act comedy by Avqsenti Tsagarei was performed by the 
Circle of the Georgian Drama Studio was performed at the Georgian Club, at 
21:00 hrs. Director K. Shatiirishvil. i (3; №792).

„იშვიათია ქართველი, რომელიც სიყვარულით და დიდგულობით არა ატა-
რებდეს გულში ვასო აბაშიძის სახელს, მაგრამ იშვიათია ქართველიც,რო-
მელმაც კარგათ იცოდეს ამ მხცოვან მსახიობის დიდი ნივთიერი გაჭირვება, 
რომელიც დღეს ადგია ავადმყოფობასთან ერთად. 
მართალია მთავრობამ დაუნიშნა პენსია ორი ათასი მანეთი თვეში, მაგრამ 
მკითხველი დამეთანხმება, რომ ეს თანხა მცირეა ავადმყოფ და მოხუც მსა-
ხიობისათის. 
ვასო აბაშიძე ახალგაზრდა აღარ არის, იგი იშხნელივით ვერა შეჯდება კოზ-
ლაზე და მეეტლეობას ვერ გასწევს, ვერც თოხნის, ვერც ისპეკულიანტებს 
და ყველას საუბედუროთაც, ვერც ითამაშებს სცენაზე, რადგან ფეხები ავად-
მყოფობისაგან დასიებული აქვს და წელშიაც ნამეტნავად მოიკუნტა. 
დღეს ვასო აბაშიძე მშიერია და ჩვენი საზოგადოების სირცხვილია, რომ სა-
ბოგადელნოდ გავხადეთ ჩვენი თეატრის მედროშე. 
ყველაზე მეტი შენიშვნა ქართ. დრამატ. საზ. გამგეობას, რომელმაც სამი წე-
ლიწადია პენსია დაუნიშნა და დღესაც კაპიკი არ მიუცია. 
იმედია ახალი გამგეობა შეასწორებს ამდენ შეცდომას. ქართელ მსახიო-
ბთა კავშირსაც საკმაო თანხა აქვს, რომ მუდმივი დახმარება გაუწიოს თავის 
მასწავლებელს“... ქართლ-იმერელი (6;№8) 

29 მარტი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მიხეილ ნანობაშვილის (მიშელ დარი-
ალის) პირველი გასტროლი გაიმართა– წარმოადგინეს „ვერთერი“ (1; 
№70).

30 მარტი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს 
(1; №71).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 19 საათზე 
ქართული სამუსიკო კოლეგია იწვევს თავის წევრებსა და მუსიკოსებს, 
რათა განიხილონ საოპერო სტუდიისა და კაპელის რეორგანიზების სა-
კითხი (1; №71).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − გასაყი-
დად გამოვიდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამო-
ცემანი: 1. ილია ჭავჭავაძის „ოთარანთ ქვრივი“,2. საყმაწვილო წიგნი 
ვაჟა-ფშაველასი, 3. როგორ ცხოვრობდნენ ძველად ადამიანები − კუ-
რდიავსკის წიგნი, კვიცარიძის თარგმანი. 4. შ. მღვიმელის ლექსები პა-
ტარებისთვის (1; №71).

31 მარტი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს 
(1; №71).
ქართულ კლუბში 21 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „მა-
რგარიტა გოტიე“ დადგა. რეჟისორი ა. ტაგანოვი (3; №791).

1 აპრილი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მ. ი. ბაუერზაკსის ბენეფისი გაიმართა 
(1; №73). 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ლიტერა-
ტურული ჟურნალების: „ცისარტყელა“, „მშვილდოსანი“ და „ნიამორე-
ბი“ შესახებ, რომლებშიც საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკა-
ში მოღვაწე ყველა მწერლის უახლესი ნაწარმოებები იბეჭდებოდა (1; 
№71).

ქართულ კლუბში 21 საათზე ქართული დრამატული სტუდიის წრემ ავ-
ქსენტი ცაგარლის სამმოქმედებიანი კომედია „ხანუმა“ წარმოადგინა. 
რეჟისორი კ. შათირიშვილი (3; №792).
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April 2 /Friday

“Huguenots” in the State Theatre (opera) _ the second guest performance of 
M. Dariali − Nanobashvili (1; №74).

April 3 /Saturday

“Faust” and “Walpurgis Night” were performed in the State Theatre (opera) 
(1; №75).
“In the City” was given by the Circle organizing Georgian Performances, at the 
People’s House at 19:30 hrs (1; №75).
V. Barnov jubilee was celebrated at the Second Georgian Club upon the in-
itiative of the hosts. The income from which will be handed over to him (1; 
№71).
“Eleonore” was performed at the workers Central Club, staged after the story 
by Alexander Kazbegi, which was transformed into a drama by K. Gergeteli. 
(6; 14)

April 4/Sunday

“Yevgeny Onegyn” was performed in the morning in the State Theatre (op-
era). In the evening benefir event of N. N. Cherepnyn “Snegurochka: was iven 
(1; №76).
“Saqartvelos Respublika” announced that at 12:00 hrs. Georgian Music Socie-
ty Board will invite the government members and public figures, the parents, 
members of the Music Society, Georgian Cooperatives Union board members 
to attend the concert given by the students. Capella and the Georgian Studio 
will also participate. Address, Peter the Great St. №76 (1; №76).
The Board of the Georgian Drama Society has resigned. Drama Society meet-
ing will be held in the nearest future (1; №76).

“Famous tragedy “Medea” was performed at the Theatre of Art Society with 
the participation of Nino Chkeidze at 20:00 hrs. Director Mikheil Koreli (3; 
№793) (6; №15).

Amateur drama circle was formed in the village of Koki (Zugdidi district), 
“Ugly Flirt”, one act comedy by Tutaev was performed (6; №16).

“Son of the Motherand” was staged at Tbilisi Worker’s Club, headed by A. 
Gogonashvili. The income was allocated to Gori earthquake victims. (6; 14)

Iv. Gomarteli magazine article on Theatre And Life magazine. 
“Party bias has never been applied by the magazine in the service of art and 

2 აპრილი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მ. დარიალის − ნანობაშვილის მეორე 
გასრტოლი გაიმართა. წარმოადგინეს „ჰუგენოტები“ (1; №74).

3 აპრილი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის ღამე“ წა-
რმოადგინეს (1; №75).

სახალხო სახლში 19:30 საათზე ქართული წარმოდგენების მმართველმა 
წრემ წარმოადგინა „ქალაქში“ (1; №75).

მეორე ქართულ კლუბში, მამასახლისთა ინიციატივით, ბარნოვის იუბი-
ლე გაიმართა. შემოსავალი მწერალსგადაეცა (1; №71).

მუშათა ცენტრალურ კლუბში დაიდგა „ელეონორა“, რომელიც ალექ-
სანდრე ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით კ. გერგეთელმა გადააკეთა 
დრამად (6; 14). 

4 აპრილი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგი-
ნეს, საღამოს კი ნ. ნ. ჩერეპნინის ბენეფისი გაიმართა - წარმოადგინეს 
„ფიფქია“ (1; №76).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 12 საათზე 
ქართული სამუსიკო საზოგადოების გამგეობა მოიწვევს მთავრობის 
წევრებს, საზოგადო მოღვაწეებს, მშობლებს, სამუსიკო საზოგადოების 
წევრებს, საქ. კოოპ. კავშირის გამგეობის წევრებს მოწაფეთა კონცე-
რტის მოსასმენად. მონაწილეობას მიიღებს კაპელა და ქართული სტუ-
დია. მისამართი – პეტრე დიდის ქ. №8 (1; №76).
ქართული დრამატული საზოგადოების გამგეობა გადადგა. უახლოეს 
მომავალში მოიწვევენ დრამატული საზოგადოების სხდომას (1; №76).
არტისტული საზოგადოების თეატრში 20 საათზე, ნინო ჩხეიძის მონა-
წილეობით, ცნობილი ტრაგედია „მედეა“ წარმოადგინეს. რეჟისორი მი-
ხეილ ქორელი (3; №793) (6; №15).
ს. კოკში (ზუგდიდის მაზრა) სცენის მოყვარეთა წრე დაარსდა. წარმო-
ადგინეს „უშნო არშიყი“,ერთმოქმედებიანი კომედია თუთაევისა (6; 
№16).
თბილისში, მუშათა კლუბში, ა. გოგნიაშვილის ხელმძღვანელობით, „სა-
მშობლოს შვილი“ წარმოადგინეს. თანხა გორში მიწისძვრისაგან დაზა-
რალებულებს მოხმარდა (6; 14). 
ივ. გომართელის წერილი ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ შესახებ
„ხელოვნების სამსახურში ამ ჟურნალს არ შეუტანია პარტიული საზო-

ნინო ჩხეიძე 
 მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Nino Chkeidze  
actress (National Parliamentary Library of Georgia)
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thus it has separated art and party banner, separating art from the politics. 

Politics always assumed a big part in our lives and the magazine declared with 
firmness, that art should have its place and honour... “ Iv. Gomarteli. (6;№13)

April 5/Monday

Ultimate guest performance given by N. Sh. Koshic at the State Theatre (op-
era) 1. “Yevgeny Onegin”( the scene of the letter). 2. “Pikovaya Dama” (ысуту 
6) 3. “Werther” (1 part) 4 “Othello” (part 4) (1; №76).

April 6 / Tuesday

“The light” by Ioseb Gedevanishvili was performed in the State Theatre (op-
era) (3; №796). 

April 7/Saturday

”The Footman” was performed at the Georgian Club by the actors of the 
Georgian Drama Studio. Director K. Shatirishvili: V. Anjaparidze, M. Chiaureli 
and others (3; №796).

April 9/Friday

The Georgian Circle of the People’s House has stated to celebrate 20th an-
niversary of Sofio Romanishvili –Dgebuadze’s scenic career on April 20, 
“Treachery” will be given at the Peoples House, where the actress will play 
Zeynab’s role (1; №79).

April 12/Monday

EasterbRepertoire at the State Theatre (opera), “Hoffman’s Fairy-tales in the 
morning and “Traviata” will pe given in the evening. (1;№80).

April 13/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. “The light” was performed 
(1; №76).
“Saqartvelos Respublika” published a letter regarding the April 4 meeting of 
the Writer’s Union members (1; №77).
“Saqartvelos Respublika” issued an article on “Medea” performed at Art The-
atre on March 4, with the participation of Nino Chkheidze. The article reviews 
in detail the artistic work of the actress (1; №77).
“Sakhalkho Saqme” paper publishes the report of the first meeting of the 
Georgian Writer’s Union, the following meeting was planned to be conducted 
at “Qimerioni” café on April 5 (3; №796).

მი, პარტიული მიკერძება და ამგვარათ დროშა ხელოვნებისა მან მოა-
შორა პარტიულ დროშას, ხელოვნება პოლიტიკისგან განაცალკევა. 
ჩვენს ცხოვრებაში პოლიტიკას ყოველთვის დიდი ადგილი ეჭირა, და 
ამ ჟურნალმა მტკიცედ განაცხადა: ხელოვნებას უნდა ჰქონდეს თავის 
ადგილი და პატივი... “ ივ. გომართელი (6;№13) 

5 აპრილი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გაიმართან. ნ. კოშიცის გამოსათხოვა-
რი გასტროლი 1. „ევგენი ონეგინი“ (წერილის სცენა) 2. „პიკის ქალი“ 
(სურ. 6) 3. „ვერთერი“ (1 მოქმ. ) 4. „ოტელო“ (4 მოქმ. ) (1; №76).

6 აპრილი/სამშბათი
სახელმწიფო თეატრში ახალმა დასმა წარმოადგინა იოსებ გედევა-
ნიშვილის პიესა „სინათლე“ (3; №796).

7 აპრილი/ოთშაბათი
ქართულ კლუბში ქართული დრამატული სტუდიის მსახიობებმა „ლა-
ქია“ წარმოადგინეს. რეჟისორი კ. შათირიშვილი. მონაწილეობენ: ვ. 
ანჯაფარიძე, მ. ჭიაურელი და სხვები (3; №796).

9 აპრილი/პარასკევი
სახალხო სახლის ქართულმა წრემ დაადგინა: სოფიო რომანიშვილ- 
დგებუაძეს გაუმართოს სასცენო მოღვაწეობის 20 წლის აღსანიშნავი 
იუბილე. 20 აპრილს სახალხო სახლში წარმოადგენენ „ღალატს“, რო-
მელშიც ზეინაბის როლს შეასრულებს იუბილარი (1; №79).

12 აპრილი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) სააღდგომო რეპერტუარია. დილით − 
„ჰოფმანის ზღაპრები“, საღამოს − „ტრავიატა“ (1;№80).

13 აპრილი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. წარმოადგინეს „სინათლე“ (1; №76).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი 4 აპრილს 
მწერალთა კავშირის წევრთა კრების შესახებ (1; №77).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი 4 მარტს 
არტისტულ თეატრში დადგმული „მედეას“ შესახებ, რომელშიც მსახი-
ობი ნინო ჩხეიძე მონაწილეობდა. წერილში დეტალურადაა განხილული 
მსახიობის შემოქმედება (1; №77).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ იბეჭდება „საქართველოს მწერალთა კავშირის 
ყრილობის“ პირველი სხდომის ანგარიში, მეორე სხდომა ჩანიშნული 
იყო 5 აპრილს კაფე „ქიმერიონში“ (3; №796).

სოფიო რომანიშვილი-დგებუაძე  
მსახიობი(ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Sofio Romanishvili-dgebuadze  
actress (National Parliamentary Library of Georgia)
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“Saqartvelos Respublika” announced the Easter Repertoire of the State The-
atre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. “Keto and Kote” will be given at the 
matinee and “Manon” in the evening – with guest performance of M. Nano-
bashvili (1; №81).
“The vagabond in the Paradise” merry comedy directed by Sh. Berishvili was 
given at the Nadzaladevi Workers Club by the Tbilisi junction Railway workers 
amateurs’ drama company. On April 14, the same performance was given for 
the children (6; №15).

April 14 /Wednesday

Galaktion Tabidze evening was held at the State Theatre (1; №78).

April 15/Thursday

“People of Honour” was performed free in Gori headquarters of the local 
Guards I act I Imedashvili (6; №15).

April 16/ Friday

“Sakhalkho Saqme” publishes again the letters about the past Assembly of 
the Writers Union. გაზ (3; №802).
“Circle of the parents of the second gymnasium performed Shiukashvili 4 act 
play “The fool” at the Georgian club at 21:00 hrs, in favour of the poor Stu-
dents, as well as the Concert with the participation of the Georgian singers 
(3; №801).

April 17/Saturday

“Easter Repertoire at the State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. 
Opera for the workers, “Tisc” was given (1; №84).

Vaso Abashidze (despite illness) and El Cherqezishvili partivipate in Sunduk-
yan comedy “Misfortune” at the Georgian Club (1; №84).

“Sakhalkho Saqme” published P. Didvadze article “Theatre and Art” in which 
the author discusses Moscow Art Theatre guest performances in Tbilisi, 
where A. Chekhov”s “Cherry Orchard” was performed. The author regards 
the performance as a certain school for the Georgian actors (3; №803).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. სააღ-
დგომო რეპერტუარი. დილით − „ქეთო და კოტე“, საღამოს − მ. ნანობა-
შვილის გასტროლი - წარმოადგინეს „მანონი“ (1; №81).

ნაძალადევის მუშათა კლუბში თბილისის კვანძის რკინიგზელთა სცე-
ნისმოყვარეთა წრემ, შ. ბერიშვილის რეჟისორობით, მხიარული კომე-
დია „მაწანწალა სამოთხეში“ წარმოადგინა (6; №15).

14 აპრილი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში გალაკტიონ ტაბიძის საღამო გაიმართა (1; №78).

15 აპრილი/ხუთშაბათი
ქ. გორში, ადგილობრივი სახალხო გვარდიის ბინაზე, უფასო საღამო 
გაიმართა. წარმოადგინეს „ნამუსიანი ხალხი“. 1 მოქმედებიანი პიესა ი. 
იმედაშვილისა (6; №15).

16 აპრილი/პარასკევი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ კვლავ იბეჭდება წერილები მწერალთა კავში-
რის აწ უკვე დასრულებული ყრილობის შესახებ (3; №802).
ქართულ კლუბში 21 საათზე მეორე ვაჟთა გიმნაზიის მშობელთა წრემ 
ღარიბ მოწაფეთა დასახმარებლად შიუკაშვილის 4 მოქმედებიანი პიესა 
„სულელი“ დადგა. ასევე გაიმართა კონცერტი ქართველ მომღერალთა 
მონაწილეობით (3; №801).

17 აპრილი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. 
სააღდგომო რეპერტუარი. ოპერა მუშებისთვის − „ტოსკა“ (1; №84).
ქართულ კლუბში ავადმყოფი მსახიობი ვასო აბაშიძე და ელ. ჩერქე-
ზიშვილი სუნდუკიანის კომედიაში − „ხათაბალა“ მონაწილეობენ (1; 
№84).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პ. დიდვაძის სტატია „თეატრი და 
ხელოვნება“, რომელშიც ავტორი საუბრობს მოსკოვის სამხატვრო თე-
ატრის მსახიობთა გასტროლებზე თბილისში: კერძოთ, სპექტაკლზე ა. 
ჩეხოვის „ალუბლის ბაღი“. ავტორი ამ წარმოდგენას ქართველ მსახიო-
ბთათვის ერთგვარ სკოლას უწოდებს (3; №803).

კაფე „ქიმერიონში“  
„ვასო“ -ს ფსევდონიმით შესრულებული ჩანახატი  (12; №13,1920)

Qimerioni Cafe  
painting made under the pen name “Vaso”
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April 18/Sunday

“Saqartvelos Respublika” placed a note – Sh. Ishkani, head of the Botanical 
department of the Museum conducts daily sightseeing walks to Trialeti range. 
Those willing to participate should be in the Museum at 10:00 in the orning. 
Address: Loris Merik’s № 10. Return before 17:00-19:00 hrs (1; №85).

Vaso Abashidze will hold the performance in his own favour at the Georgian 
Club, at 20:00. Famous 4 act comedy by Sundukyan “Misfortune” (3; №804).

“Theatre and Life” published Ioseb Imedashvili photo. (6; 13)

“Theatre and Life” published Ioseb Imedashvili photo made with Avchala Au-
ditorium actors. (6; 13)

“Theatre and Life” published Ioseb Imedashvili sketches, made by L. Gudiash-
vili. (6; 13) 

“Theatre and Life” prints the phot of the actress Sofio Romanishvili – 
Dgebuadze and and G. Jabauri article about her. (6; 14)

“Theatre and Life” published a review on the first performance of Mikheil 
Dariali at the State Theatre on March 2. (6; 14)

“Theatre and Life” Published an article on Avchala Auditorium. (6; 14)

“Theatre and Life” issues a note on forming Drama Society upon the initiative 
of Levan Paghava in akhalcikhe. (6; 14)

“Theatre and Life” issued a note that Culture and Education commission at a 
Railroad professional Union began the building of the Theatre in Shorapani. 
Meanwhile systematic performances and concerts headed by Sandro Ka-
vsadze, are held in the old building, (6; 14)

3 act drama by Al. Kazbegi “Arsena” was given at the theatre of Khashmi vil-
lage. “ (6; №15).

“The Life Hero” directed by D. Charkviani was performed at Avchala Audito-
rium (6; №18).

April 20/Tuesday

Rissi guest performance and the fifth guest performance of Mikheil Nano-
bashvili at State Theatre (opera) – “African Woman” was performed. (1; 86)
“Under the Mask” 3 act drama by Gergeseli was performed at the People’s 
House at 20;00 by the Circle organizing Georgian performances. (1; 86)

18 აპრილი/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − მუზეუმის 
ბოტანიკური განყოფილების გამგე, შ. იშკანი აწყობს დღიურ ბოტანი-
კურ ექსკურსიას თრიალეთის ქედზე. მსურველები გამოცხადდნენ მუ-
ზეუმში დილის 9 საათზე. მის. ლორის მელიქოვის ქ. №10. უკან დაბრუ-
ნება განზრახულია საღამოს 17-დან 19 საათამდე (1; №85).
ქართულ კლუბში 20 საათზე ავადმყოფი მსახიობი ვასო აბაშიძე თავის 
სასარგებლოდ წარმოადგინეს გაბრიელ სუნდუკიანის ოთხმოქმედები-
ან კომედიას „ხათაბალა“ (3; №804).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“, დაიბეჭდა იოსებ იმედაშვილის ფოტო (6; 
№13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა იოსებ იმედაშვილის ფოტო ავ-
ჭალის აუდიტორიაში მსახიობებთან ერთად (6; №13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა იოსებ იმედაშვილის ჩანახატე-
ბი, შესრულებული ლ. გუდიაშვილის მიერ (6; №13).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მსახიობ სოფიო რომანიშვი-
ლი-დგებუაძის ფოტო და მასზე გ. ჯაბაურის წერილი (6; 14). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა 2 მარტს სახელმწიფო თეატრ-
ში მიხეილ დარიალის პირველი გამოსვლის შეფასება (6; 14). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა სტატია ავჭალის აუდიტო-
რიის შესახებ (6; 14). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა -ახალციხეში, ლევან 
ფაღავას თაოსნობით, დრამატული საზოგადოება დაარსდა (6; 14). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − სადგურ შორაპან-
ში რკინიგზის პროფესიულ კავშირთან არსებული კულტურა-განათლე-
ბის კომისია მუშათა კლუბის თეატრის აშენებას შეუდგა. ძველ თეატ-
რში კი უკვე სისტემურად იმართება წარმოდგენები და კონცერტები. 
ხელმძღვანელობს სახალხო მომღერალი სანდრო კავსაძე (6; 14). 
სოფელ ხაშმის თეატრში ახალგაზრდა სცენისმოყვარეთა დასმა წა-
რმოადგინა ალ ყაზბეგის 3 მოქმედებიანი დრამა „არსენა“ (6; №15).
ავჭალის აუდიტორიაში დ. ჩარკვიანმა „ცხოვრების გმირი“ დადგა (6; 
№18).

20 აპრილი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) რისის ბენეფისი და მიხეილ დარიალ ნა-
ნობაშვილის მეხუთე გასტროლი გაიმართა. „აფრიკელი ქალი“ წარმო-
ადგინეს (1; №86).
სახალხო სახლში 20 საათზე ქართულ წარმოდგენათა მმართველმა 
წრემ წარმოადგინა3 მოქმედებიანი დრამა გერგეთელისა „ნიღაბქვეშ“ 
(1; №86).

ვასო აბაშიძე  
ჩანახატი, შესრულებული მ. ჭიაურელის მიერ

VAso Abashidze  
the sketch is made by M. Chiaureli
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April 21 /wednesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili Chorus benefit evening with 
the participation of Starostyn “Lacme” was performed. (1; 87)
“Saqartvelos Respubloika” announced the end of the Opera season on May 
1. (1; 87)
Concert was held in the hall of the Tbilisi Conservatoire by the Georgian opera 
singer Yulia Chikvaidze newly arrived from Petersburg (6; №16).

April 22 /Thursday

“Saqartvelos Respublika” announced that in accordance with the May 7th 
second conference of the Writers, the board of the writers conducts the first 
traditional all Georgian “Day of the poetry”. Arrangement of the “Day of the 
Poetry was entrusted upon: Niko Lortkipanidze in Kutaisi, Iasamani in Poti, Ia 
Ekaladze in Chokhatauri, Beglar Akhospireli in Telavi, Leo Kiacheli in Zugdidi. 
As for the pother parts the board will send special persons, who will hold the 
evenings with the local representatives. “The day of the poetry” will be held 
also in Batumi on May 9, where the board members, poets and the Writers 
will go. On May 7, grand Cabaret will be held in “Qimerioni” and a big format 
artistic-literary newspaper will be issued. The Writers Board appeals to every 
writer to submit the materials to be printed before May 1, in the writers club 
„Qimerioni” The work has to be as small as possible, approximately hundred 
lines. (1; 88)

April 23/Friday

“Saqartvelos Respublika” issued a notice that Iv. Gomarteli was elected Chair-
man to the presidium of Art Commission of the Founding Assembly; P. Say-
varelidze was elected deputy chairman and L. Natadze as secretary. (1; 88)

“Sakhalkho Saqme” published Akaki Paghava article “Around the Theatre”, in 
which the author writes about Moscow Art Drama Theatre. (3; 808)

Family evening was held at the Georgian Club at 21:00 hrs. Where Dimitry 
Aralishvili opera “Legend of Shota Rustaveli” was held. The concert was given 
with the participation of the poets: Grishashvili and Pashalishvili, The Ballet 
was performed. The evening was hosted by Saralidze. (3; 808)

April 24 /Saturday

Opera for the workers “Hoffman’s Fairy –Tales was performed at the State 
Theatre (opera) headed by S, I. Evlakhishvili. (1; 89)

“Sakhalkho Saqme” published an address of the Writers Union editorial 
board to the Georgian writers. Upon the decree of the Second conference of 
the writers the first traditional day of poetry will be held on May 7. Special 
newspaper “Day of the poetry” will be issued. The Board appeals to the writ-
ers to submit their poems, stories, short stories, sketches and artistic letters 
to the editorial collegium. (3; 809)

April 25 /Sunday

The Board of the professional Union of the Georgian singers summons the 
union members to the publich meeting on April 25, at 12 o’clock. Peter the 
Great St №8. The issues for the discussion: 1. Organizational issues; 2) elec-
tion of members to the board. (3; 810)
“Theatre and Life” issued a note that “The Iveridze Family” will be performed 
at the Georgian Club by the Studio members, on March 23. Director M. Koreli 
(6; №15).

21 აპრილი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. ხოროს ბენეფისი. სტაროსტინის მონაწილეობით „ლაკმე“ წარმო-
ადგინეს (1; № 87). 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ოპერის 
სეზონი დასრულდება 1 მაისს (1; №87).
თბილისის კონსერვატორიის დარბაზში პეტერბურგიდან ახლად ჩამო-
სულმა ქართველმა საოპერო მსახიობმა ქალმა, იულია ჩიკვაიძის ასუ-
ლმა (მერი), კონცერტი გამართა (6; №16).

22 აპრილი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 7 მაისს გა-
მართული მწერალთა მეორე კონფერენციის თანახმად, მწერალთა საბ-
ჭო მართავს სრულიად საქართველოს პირველ ტრადიციულ „პოეზიის 
დღეს“. „პოეზიის დღის“ მოწყობა მიენდო: ქუთაისში − ნიკო ლორთქი-
ფანიძეს, ფოთში - იასამანს, ჩოხატაურში − ია ეკალაძეს, თელავში -ბეგ-
ლარ ახოსპირელს, ზუგდიდში - ლეო ქიაჩელს, სხვაგან საბჭო გაგზავ-
ნის სპეციალურ პირებს, რომლებიც ადგილობრივ ძალებთან ერთად 
მოაწყობენ საღამოებს. „პოეზიის დღე“ გაიმართება 9 მაისს ბათუმშიც, 
სადაც საბჭოს წევრები, პოეტები და მწერლები გაემგზავრებიან. 7 მა-
ისს „ქიმერიონში“ გაიმართება დიდი კაბარე და გამოვა დიდი ფორმა-
ტის სამხატვრო-სალიტერატურო გაზეთი. მწერალთა საბჭო მოუწოდე-
ბს ყველა მწერალს, გაზეთში დასაბეჭდი მასალა მოაწოდონ 1 მაისამდე 
მწერალთა კლუბ „ქიმერიონში“. ნაწარმოები უნდა იყოს შეძლებისდა-
გვარად პატარა, დაახლოებით, ასი სტრიქონი (1; №88).

23 აპრილი/პარასკევი
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − დამფუძნებელი 
კრების ხელოვნების კომისიის პრეზიდიუმში თავმჯდომარედ აირჩიეს 
ივ. გომართელი, მის ამხანაგად − პ. საყვარელიძე. მდივნად კი - ლ. ნა-
თაძე (1; №88).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა აკაკი ფაღავას წერილი „თეატ-
რის გარშემო“, რომელშიც ავტორი მოსკოვის სამხატვრო თეატრის შე-
სახებ საუბრობს (3; № 808). 
ქართულ კლუბში 21საათზე საოჯახო საღამო გაიმართა, რომლის ფა-
რგლებშიც წარმოადგინეს დიმიტრი არაყიშვილის ოპერა „თქმულება 
შოთა რუსთაველზე“. გაიმართა კონცერტიც. მონაწილეობდნენ მგოს-
ნები: გრიშაშვილი და ფაშალიშვილი. აჩვენეს ბალეტი. მამასახლისი - 
სარალიძე (3; № 808). 

24 აპრილი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. ოპერა მუშებისთვის − „ჰოფმანის ზღაპრები“ (1; №89).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა მწერალთა საბჭოს სარედაქციო 
კოლეგიის მიმართვა ქართველი მწერლებისადმი. მწერალთა მეორე 
კონფერენციის დადგენილებით, 7 მაისს გაიმართება პირველი ტრა-
დიციული „პოეზიის დღე“. ამ თარიღთან დაკავშირებით გამოიცემა 
სპეციალური გაზეთი „პოეზიის დღე“. საბჭო მოუწოდებს მწერლებს, 
სარედაქციო კოლეგიას მაიწოდონ ლექსები, მოთხრობები, ნოველები, 
ესკიზები და სამხატვრო წერილები (3; №809).

25 აპრილი/კვირა
ქართველ მომღერალთა პროფესიული კავშირის გამგეობა 25 აპრილს, 
12 საათზე, იწვევს კავშირის წევრებს საზოგადო კრებაზე. პეტრე დი-
დის ქუჩა №8, განიხილავენ 1. საორგანიზაციო საკითხებს 2. გამგეობის 
წევრთა არჩევის საკითხს გამგეობაში (3; № 810). 

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − ზუგდიდის სცე-
ნისმოყვარეთა წრის შეკრებასთან დაკავშირებით (6; №15).
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April 27/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili “Abesalom and Eteri” per-
formance (1; №89).
The town of Ozurgeti. On April 27 University for soldiers and the guardsmen 
was opened (6; №18).

April 28/Wednesday

“The days of our Life” was performed at the Georgian Club by the Russian 
Drama Theatre “Tarto” (3; №812).
“Arshin Ma; Alan” was given at the Artistic Society Theatre at 20:00 hrs, with 
the participation of Elene Cherqezoshvili and Taso Abashidze. The famous 
singer M. Janvelov sang the parts in Persian, Armenian and Georgian. The 
famous Thari player from Tbilisi Simona played with the orchestra (3; №812).
“Sakhalkho Saqme” published Shalva Afkhaidze poem “Autodafe” (3; №812).

April 29/Thursday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Benefit evening of Aleshko. 
“Zaza” was given (1; №89).
“Sakhalkho Saqme” published the poem ‘In the Spring” by Mchedlishvili (3; 
№813).
“Sakhalkho Saqme” piublished an article by Samson Pirckhalava “The fate of 
the Georgian Theatre” in which the author blames and criticizes the govern-
ment in the covert support of the deth of the Georgian Theatre. In the au-
thor’s opinion the government neglects Georgian Drama, while the Russian 
Theatre in Tbilisi is backed and supported (3; №813).

April 30/Friday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. Benefit evening of the or-
chestra. With the participation of Starostyn “Rigoletto” and “Wedding I Molo-
ros” were performed (1; №89).
“Saqartvelos Respublika” announced that a meeting and debates will be held 
on positive and negative sides of Moscow art Theatre, with the participation 
of the reviewers and public figures at the Georgian Club (1; №93).

May 1/Saturday

“Saqartvelos Respublika” announces: State Theatre (opera) headed by S. 
I. Evlakhishvili, Opera for the workers and closure of the season “Keto and 
Kote” (1; №89).
Family evening was held at the Georgian Club, at 21:00 by the Drama Studio, 
“By the Sea” was performed (3; №815).

27 აპრილი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. წარმოადგინეს „აბესალომ და ეთერი“ (1; №89).
ქ. ოზურგეთში 27 აპრილს გაიხსნა ჯარისკაცთა და გვარდიელთა უნი-
ვერსიტეტი (6; №18).

28 აპრილი/ოთხშაბათი
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „დღენი ჩვენი 
ცხოვრებისა“ წარმოადგინა (3; №812).
არტისტული საზოგადოების თეატრში 20 საათზე, ელენე ჩერქეზიშვი-
ლისა და ტასო აბაშიძის მონაწილეობით, წარმოადგინეს „არშინ მალ-ა-
ლან“ (3; №812).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა შალვა აფხაიძის ლექსი „თავის და-
წვა“ (3; №812).

29აპრილი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. ალეშკოს ბენეფისი − „ზაზა“ (1; №89).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი „გა-
ზაფხულზე“ (3; №813).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სამსონ ფირცხალავას წერილი 
„ქართული თეატრის ბედი“, რომელშიც ავტორი მთავრობას ქართული 
თეატრის კვდომის ფარულად ხელშეწყობაში აკრიტიკებს. ავტორის 
აზრით, მთავრობა საერთოდ უყურადღებოდ ტოვებს ქართულ დრამას 
მაშინ, როდესაც თბილისში რუსული თეატრი დიდი დახმარებითა და 
ხელშეწყობით სარგებლობს (3; №813).

30 აპრილი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. ორკესტრის ბენეფისი. წარმოადგინეს, სტაროსტინის მონაწილე-
ობით, „რიგოლეტო“ და „ქორწილი მოლოროსიაში“ დაიდგა (1; №95).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართულ 
კლუბში მწერალთა, კრიტიკოსთა და საზოგადო მოღვაწეთა მონაწილე-
ობით, გაიმართება მოხსენება-კამათი მოსკოვის სამხატვრო თეატრის 
დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ (1; №93).

1 მაისი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელობით. საოპე-
რო სეზონის დახურვა სპექტაკლით მუშებისათვის − „ქეთო და კოტე“ 
(1; №89).
ქართულ კლუბში 21 საათზე საოჯახო საღამო გაიმართა. ქართულმა 
დრამატულმა სტუდიამ წარმოადგინა „ზღვასთან“ (3; №815).

ტ. ტაბიძე და ვ. გაფრინდაშვილი  
ჩანახატები შესრულებულია პაოლო იაშვილის მიერ (6; №16, 
1919)

T. Tabidze and V. Gaprindashvili 
sketches done by Paolo Iashvili 
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May 3/Monday

Discussion – dispute with the participation of famous actors, poets, artists 
and public figures was held in Russia nat the Georgbian C;lub at 20:00 hrs. 
The following issues were considered: Art Theatre, its past, present and the 
future” The lecture was delivered by Akaki Paghava, Reviewers and politicians 
participated in the dispute (3; №815).

May 4/Sunday 

Theatrical section at a Union of Municipal Workers gave a concert in favour of 
the Gori Earthquake victims with the participation of the working personnel 
„You can’t have it any more” by A. Tsagareli was presented. Director Badridx-
ze, Head N. Kavsadze (3; №816).

May 5/Monday

“Reign of Flesh” was performed by the Russian Drama Theatre “Tarto” at the 
Georgian Club at 20:00 hrs (3; №817). 

May 7 /Friday

“Traditional Poetry Day” was conducted upon the initiative of the Georgian 
Writers union. Lectures, concerts and poetry evenings were arranged in Tbi-
lisi State Theatre, Georgian Club, People’s House and the Central Club of the 
Workers (3; №819).

May 8/Saturday

V. Dolidze Opera “Keto and Kote” was given at the Georgian Club, at 2O:00. S. 
Evlakhishvili led the performance (3; №820).

9 მაისი/კვირა
Evening of Michel − Dariali Nanobashvili was conducted at the Georgian Club 
at 20:00. Participants: Orlova and Sabinyn. “Werther’ the 3rd act, 4th act of 
“Zhydovka” and the concert part Piano – Mme. Goldmann (3; №821).
“Theatre and life” article authored by Z. Chichinadze on the establishment of 
the Georgian Theatre (6; №17).
“Theatre and life” Published V. Sidamon Eristavi sketches “Waiting for the 
enemy” and “Fight” (6; №17).
“Theatre and life” published the photo of the writer Marian Cinamdzghvrish-
vili (6; №17).
“Theatre and :ife” printed a photo of Aghasi I. Elizbaryan with the inscription 
On the 35th anniversary of his career. (1885-1920) (6; №17).

3 მაისი/ორშაბათი
ქართულ კლუბში 20 საათზე, ცნობილ მსახიობთა, მგოსანთა, მხატვა-
რთა, ლიტერატორთა და საზოგადო მოღვაწეთა მონაწილეობით, რუ-
სულ ენაზე გაიმართა მოხსენება-დისპუტი თემაზე: „სამხატვრო თეატ-
რი, მისი წარსული, აწმყო და მომავალი“. მომხსენებელი აკაკი ფაღავა. 
კამათში მონაწილეობას მიიღეს კრიტიკოსებმა და პოლიტიკოსებმა (3; 
№815).

4 მაისი/კვირა
ქართულ კლუბში 19 საათზე მუნიციპალურ მუშა-მოსამსახურეთა კავ-
შირთან არსებულმა სათეატრო სექციამ დაზარალებული გორელების 
სასარგებლოდ წარმოდგენა-კონცერტი გამართა, რომელშიც მონაწი-
ლეობა მიიღეს თვითმმართველობის მუშა-მოსამსახურეებმა. წარმოა-
დგინეს ცაგარლის კომედია „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“. რეჟისორი 
- ბადრიძე. გამგე - ნ. კავსაძე (3; №816).

5 მაისი/ორშაბათი
ქართულ კლუბში 20 საათზე რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „მეუ-
ფება ხორცისა“ წარმოადგინა (3; №817).

7 მაისი/პარასკევი
საქართველოს მწერალთა კავშირის საბჭოს თაოსნობით, ტრადიციული 
„პოეზიის დღე“ გაიმართა. თბილისის სახელმწიფო თეატრში, ქართულ 
კლუბში, სახალხო სახლსა და მუშათა ცენტრალურ კლუბში მოხსენე-
ბები, კონცერტები, პოეზიის საღამოები მოეწყო (3; №819). 

8 მაისი/შაბათი
ქართულ კლუბში 20 საათზე წარმოადგინეს ვიქტორ დოლიძის კომიკუ-
რი ოპერა „ქეთო და კოტე“ (3; №820).

9 მაისი/კვირა
ქართულ კლუბში 20 საათზე მიშელ-დარიალის ნანობაშვილის საღამო 
გაიმართა. მონაწილეობდნენ: ორლოვა და საბინინი. წარმოადგინეს 
„ვერთერის“ მე-3 აქტი, „ებრაელი ქალის“ მე-4 აქტი და საკონცერტო 
განყოფილება. კონცერტმაისტერი ქალბატონი გოლდმანი (3; №821).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ზ. ჭიჭინაძის წერილი ქართუ-
ლი თეატრის დაარსების შესახებ (6; №17).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ვ. სიდამონ-ერისთავის ჩანახა-
ტები „მტრის მოლოდინი“, „ბრძოლა“ (6; №17).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მარიამ წინამძღვრიშვილის − 
მწერალი ქალის ფოტო (6; №17).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა აღასი ივანეს ძე ელიზბარიანის 
ფოტო, წარწერით: სახალხო სცენის მოყვარედ 35 წლის მოღვაწეობის 
შესახებ (1885-1920) გამო (6; №17).

კომპოზიტორ ნ. სულხანიშვილის ფოტო მეუღლესთან ერთად, 
წარწერით: გარდაცვალების 6 თვის თავი.  
სურათი გადაღებულია 18 წლის წინათ (6; №17)

Photo of the composer Sulkhanishvili with wife. 
With the inscription: 6 months from the death.  
The photo has been taken 18 years ago 
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May 12/Wednesday

“Trilby” 5 act drama was performed at the Georgian Club by the Russian Dra-
ma Theatre “Tarto”. Director Taganov (3; №823).

“Othello” 5 act tragedy was given at Artistic Society Theatre with the partic-
ipation of Georgian Actor Alexandre Imedashvili. Translation by Ivane Mach-
abeli (3; №823).

“Sakhalkho Saqme” published a small article “Theatre And Life” which tells 
about the Nanobashvili concert conducted on May 9 at the Georgian Club. 
The author mentions the highest quality of the Concert and the enthusiasm 
of the audience (3; №823).

“The Nanobashvili concert held on May 9 at the Georgian Club should be re-
garded exciting event... Nanobashvili offered another opportunity to relish his 
singing. He is a true master of his voice, which changes between the sharp, 
tender and faint... (3; №823)

May 13/thursday

“William Shakespeare “Othello” was given at the Teatre of Artsitic Society 
by the Georgian actors with the participation of Alexandre Imedashvili (3; 
№823). 

May 14/Friday

Family evening was performed at the Georgian Club at 20:00 hrs. Performanc-
es included: 1. The ballet. 2. Divertisement, 3. Unfamilair Ispanka − headed 
by Lynevich. The orchestra was headed by Huzarjianc. The host D. Gabashvili 
(3; №825). 

May 15/Saturday

“Saqartvelos Respublika” paper published an appeal of the Art Commission 
of the Founding Assembly to everyone who intend to participate in the ar-
rangements of Mat 26, should come to the Palace Hall on May 15 at 18:00 
hrs (1; №107).

May 16/Tuesday

“Theatre and Life” magazine published Shio Mghvimeli’s photo (6; №18). 

“Theatre and Life” published Zaal Machabeli and Vaso Abashidze photo, as 
well as the ketter under the pen name “Neighbour” (6; №18).

“Theatre and Life” Published Daro Rcheulova poto and article for her aid (6; 
№18).

“Theatre and Life” Shaqro Safarov photo and an appeal was published re-
garding the celebration of the 35th anniversary of her scenic career at the 
Georgian Club (6; №18).

“Theatre and Life” published Hazira’s photo with the inscription “The Singer 
– on May 24 evening“ (6; №18).

12 მაისი/ოთხშაბათი
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ ხუთმოქმედე-
ბიანი პიესა „ტრილბი“ წარმოადგინა. რეჟისორი ტაგანოვი (3; №823).
არტისტული საზოგადოების თეატრში ქართველმა მსახიობებმა, ალექ-
სანდრე იმედაშვილის მონაწილეობით, შექსპირის ხუთმოქმედებიანი 
ტრაგედია „ოტელო“ წარმოადგინეს. თარგმანი ივანე მაჩაბლისა (3; 
№823).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პატარა წერილი „თეატრი და 
ცხოვრება“, რომელშიც საუბარია 9 მაისს ქართულ კლუბში გამართუ-
ლი ნანობაშვილის კონცერტის შესახებ. ავტორი აღტაცებით საუბრობს 
კონცერტის უმაღლეს ხარისხსა და მაყურებლის აღფრთოვანებაზე (3; 
№823).
„კვირას მაისის 9-ს ქართულს კლუბში მ. ნანობაშვილის მიერ გამა-
რთული კონცერტი ჩვენებურ კონცერტთა შორის ნათელ მოვლენად 
უნდა ჩაითვალოს... ნანობაშვილმა ერთხელ კიდევ მისცა ღონისძიება 
საზოგადოებას დამტკბარიყო მისი სიმღერით. იგი ნამდვილი ბატონია 
თავისი ხმისა: ხან მკვეთრის, ხან ნაზისა, ხან ძლევა-მოსილისა, ხან მიბ-
ნედილის... “ (3; №823) 

13 მაისი/ხუთშაბათი
არტისტული საზოგადოების თეატრში ქართველმა მსახიობებმა, ალექ-
სანდრე იმედაშვილის მონაწილეობით, უილიამ შექსპირის „ოტელო“ 
წარმოადგინეს (3; №823).

14 მაისი/პარასკევი
ქართულ კლუბში 20 საათზე საოჯახო საღამო გაიმართა. წარმოადგი-
ნეს: 1. ბალეტი, 2. დივერტისმენტი, 3. უცნობი ისპანკა − ლინევიჩის ხე-
ლმძღვანელობით. ორკესტრი სუზანჯიანცის ლოტბარობით. კლუბის 
მამასახლისი– დ. გაბაშვილი (3; №825).

15 მაისი/შაბათი

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მოწოდება − დამ-
ფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისია მოუწოდებს ყველას, ვინც 
26 მაისის აღსანიშნავ ღონისძიებებში მონაწილეობს, გამოცხადდეს 15 
მაისს, 18 საათზე, სასახლის დარბაზში (1; №107).

16 მაისი/სამშაბათი

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა შიო მღვიმელის ფოტო (6; 
№18).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ზაალ მაჩაბლისა და ვასო აბა-
შიძის ფოტო, ასევე, წერილი „მეზობლის“ ფსევდონიმით, (6; №18).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დარო რჩეულოვის ფოტო და 
წერილი მის დასახმარებლად (6; №18).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა შაქრო საფაროვის ფოტო და 
მოწოდება 23 მაისს ქართულ კლუბში მისი სასცენო მოღვაწეობის 35 
წლისთავის აღნიშვნისაკენ (6; №18).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ჰაზირას ფოტო, წარწერით: 
„მომღერალი − 24 მაისს მისი საღამოა“ (6; №18).
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“I can remember a translated drama “Resurrected” was being shown in the 

city Theatre. It was the debut of Aneta Kikodze. Her first appearance on Ku-

taisi stage. We were forbidden to attend the performance and we sat up at the 

gallery with our clothes changed. The performance went on and we felt that 

we were attracted by the actress 

It’s true in the beginning she was rather weak in every way, even her speech 

but as the play progressed her artisticity grew so did her pride. She stood 

there on the stage her body chiseled. Her voice and tone clear, we saw her 

eyes in the depth of which there was something vulnerable and mystic... “  

M. Ghvamichava (6;№8)

May 19/Wednesday

“Saqartvelos Respublika” published a list of all festive events for May 26 an-
nounced by the art commission of the Founding Assembly (1; №110).

“Sakhalkho Saqme” published poem b I. Mchedlishvili “The Soldier’s Song” 
(3; №829).

May 20/Thursday

Family evening was held at the Georgian Club, hosted by Ivane Zurabishvili. 
Paliashvili opera “Abesalom and Eteri” was given, performed by the Georgian 
Opera Studio (3; №830).

“Sakhalkho Saqme” published an article under the pen name “Syplo” − 
“Qimerioni Scenes”, which addresses the cultural purpose of the café (3; 
№830). 

“Sakhalkho Saqme” published Ioseb Grishashvili poem “Electricity in the 
leaves”, which the author wrote in the lane at night (3; №830).

“Sakhalkho Saqme” published S. Abuladze poem “May 26”, dedicated by the 
author to Georgia’s independence (3; №830).

Qimerioni Scenes

“From the outside It’s nothing mush, it certainly is better than “Racha”maby 
because you can not see roast piglet or the turkey in the shop window, but 
as soon as you descend the steps you feel a weird thing. The resataurant is 
always full of people some cheerful others not, some neither cheerful nor sad 

„მახსოვს: ქალაქის თეატრში მიდიოდა თარგმნილი დრამა: „აღსდგა 
მკვდრეთით“. ეს იყო ანეტა ქიქოძის დებიუტი, მისი პირველი გამოცხადება 
ქუთაისის სცენაზე. აღგვიკრძალეს დასწრება. გადაცმულნი მოვთავსდით 
ქანდარის ბნელში. მიდის პიესა და მსახიობი ქალი გვიტაცებს. მართალია: 
პირველი მომენტები ჩვეულებრივი ხასიათისაა. შესრულებაში სუსტობს 
თამამი მეტყველება. რაღაც იდუმალი მოკრძალება ჩანს, მასთან მცირე 
უხერხულობის ნასახიც, მაგრამ: − ვითარდება პიესა და იზრდება მსახიობის 
სიამაყე. 
ჩვენს წინ დგას ადამიანი − მკვეთრად ჩამოქნილი სხეულით, რომელიც პა-
სუხს მისცემს ყოველი მდგომარეობის მოთხოვნას. ჩვენ გვესმის შიშნარე-
ვი ჯანმრთელი ხმა და სიტყვები დაწმენდილ ინტონაციებში. ჩვენ ვხედავთ 
თვალებს, რომლების სიღრმეში ჩაფლულია რაღაც ავადმყოფური მეტყვე-
ლება, რომლებიც უცნაურის გრძნებით იტყვიან სულის წამებაზე იდუმალ 
განცდებს... “ მ. ღვამიჩავა (6;№8) 

19 მაისი/ოთხშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ გამოქვეყნდა მოწოდება − დამფუძ-
ნებელი კრების ხელოვნების კომისია 26 მაისის აღსანიშნავ ღონისძიე-
ბების ნუსხას აქვეყნებს (1; №110).
გაზ. „სახალხო საქმე“ დაიბეჭდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი „მეომ-
რის სიმღერა“ (3; №829).

20 მაისი/ხუთშაბათი
ქართულ კლუბში გაიმართა საოჯახო საღამო. მამასახლისი - ივანე ზუ-
რაბიშვილი. წარმოადგინეს ფალიაშვილის ოპერა „აბესალომ და ეთე-
რი“, რომელსაც ქართული საოპერო სტუდია ასრულებდა (3; №830).
გაზ. „სახალხო საქმეში“, „სიპლოს“ ფსევდონიმით, წერილი „ქიმერიო-
ნის სცენები“ გამოქვეყნდა, რომელშიც კაფეს კულტურულ დანიშნუ-
ლებაზეა საუბარი (3; №830).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი 
„ელექტრონი ფოთლებში“, რომელიც ავტორმა სასახლის წინ, ხეივანში, 
ღამით დაწერა (3; №830).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ს. აბულაძის ლექსი „26 მა-
ისი“, რომელიც ავტორმა საქართველოს დამოუკიდებლობას მიუძღვნა 
(3; №830).

ქიმერიონის სცენები
„გარედან ბევრს არაფერს წარმოადგენს: მართალია „რაჭას“ სჯობია იმით, 
რომ ვიტრინაში არ ჩანს არც შემწვარი გოჭი და არც ქ-ნი ინდაური. მაგრამ, 
როგორც კი ჩასავალ კიბეს დაადგამ ფეხს, იმ წუთშივე იგრძნობ უცნაურ 
რამეს... რესტორანში მუდამ იკრიბება ხოლმე ზოგი მხიარული ხალხი, ზო-
გიც მოწყენილი, ზოგიც არც მხიარული, არც მოწყენილი; − ქალი და ვაჟი და 

ანეტა ქიქოძე  
მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Aneta Kikodze  
actress (National Parliamentary Library of Georgia)
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– men and women some neuter. As the studies tell us they drink wine at the
restaurant and the wine according to the scientists affects the drinker... 

Adaptation of Europism and Iverism is its moto and from the stage to the res-
taurant sign you are free to observe the expression of the motto. The biggest 
goal of internationalism has been implemented here only. You will encounter 
the representatives of all nations and hear so many languages that it’s hard 
to make out a single one of them. The frequent guests sit opposite each other 
at the closely placed tables and feel themselves at home, as iftheir own coun-
tries... ” Syplo (3; №830)

May 23

Festive performance was conducted at 20:00 hrs at the Central Club of Work-
ers for the 50th anniversary of the artistic career of the singer A. Hazira. Ho-
vanes Tumanyan and an artist Bashinjaghyan delivered a speech (3; №832). 

May 25/Tuesday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili The first Georgian Ballet 
“Medicine of Love” was given (1; №114).

“Saqartvelos Respublika” published and prepared for sale “Oh God” created 
by the deceased composer N. Sulkhanishvili, which was recognized the best 
at the competition of Hymns (1; №114).

“Saqartvelos Respublika” issued a note that three persons have been elected 
to the administration of the Drama Society: N. Kartvelishvili (Director), mem-
bers Ak. Apkhazava and Sol. Akhvlediani. These indiiividuals were tasked to 
head the Georgian Drama (1; №114).

May 26/Wednesday

Promenade was held in “Merckhali” Club dedicated to the Georgian Inde-
pendence. The income was assigned in favour of the Front (3; №834).
“Theatre and Life” magazine published S. Avaliani article Democracy and Art. 
(6;№19).
“Theatre and Life” magazine published a letter under the pen name “Chia-
tureli Mokete” on the importance of the construction of the Peoples Theatre 
in Independent Georgia. (6;№19).
“Theatre and Life” magazine published the photos of Noe Chkhikvadze and I. 
Grishshvili. (6;№20).
“Theatre and Life” magazine published the letters by I. Imedashvili, P/ Kekelia 
on “Georgian Art”. (6;№20).
“Theatre and Life” magazine published the evaluation and letters of the Geor-
gian Actors Assembly held on May 18. (6;№20).
“Each epoch has its shade, its aspiration. Art is a mirror which presents aspi-
rations of historical epoch and inclination to the society... “ S. Avaliani (6;№9)

ბევრიც საშუალო სქესიც. რესტორანში, როგორც გამოკვლევამ დაგვარ-
წმუნა, ღვინოს სმენ და მეცნიერებამ დაამტკიცა, რომ ღვინო აღმაშფოთებ-
ლად მოქმედებს მსმელზე... 
ევროპეიზმის ივერიზმთან შეგუება, აი დევიზი მისი და სცენიდან მოკი-
დებული, რესტორანის წარწერამდე თქვენ ხედავთ უაღრეს გამოხატუ-
ლებას ამ დევიზისას. ინტერნაციონალიზმის უდიდესი მიზანი მხოლოდ 
აქაა განხორციელებული. ყველა ერის წარმომადგენელს შეხვდებით 
და იმდენი ენა ისმის, რომ ერთს მათგანში ვერ გაარჩევ. ძლიერ ახლო- 
ახლო მიდგმულ სუფრებს უსხედან ხშირი მოპირდაპირენი და გრძნობენ 
თავს, თითქოს საკუთარ სახელმწიფოში... “ სიპლო (3; №830) 

23 მაისი
მუშათა ცენტრალურ კლუბში 20 საათზე ცნობილი სახალხო მწერლი-
სა და მომღერლის, ა. ჰაზირას 50 წლის მოღვაწეობის აღსანიშნავად 
სადღესასწაულო წარმოდგენა გაიმართა. სიტყვა წარმოთქვეს ჰოვანეს 
თუმანიანმა და ცნობილმა მხატვარმა, ბაშინჯაღიანმა (3; №832).

25 მაისი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. პირველად წარმოადგინეს ქართული ორიგინალური ბალეტი − 
„სიყვარულის წამალი“ (1; №114).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − უკვე და-
იბეჭდა და გასაყიდად გამოვიდა განსვენებული კომპოზიტორის, ნ. 
სულხანიშვილის, „ღმერთო, ღმერთო“, რომელიც ჰიმნთა შეჯიბრებაზე 
საუკეთესო ნაწილად ცნეს (1; №114).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართუ-
ლი დრამატული საზოგადოების დირექციაში აირჩიეს სამი კაცი: ნ. 
ქართველიშვილი (დირექტორად), წევრებად აკ. ფაღავა და სოლ. ახვ-
ლედიანი. ამ პირთ დაევალათ ქართული დრამის ხელმძღვანელობა (1; 
№114).

26 მაისი/ოთხშაბათი
კლუბმა „მერცხალი“ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსანიშნავად 
სეირნობა გამართა. შემოსავალი ფრონტის სასარგებლოდ გადაიდო (3; 
№834).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ს. ავალიანის წერილი „დემოკ-
რატია და ხელოვნება“ (6;№19).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ „ჭიათურელი მოკეთეს“ ფსევდონიმით, 
დაიბეჭდა წერილი სახალხო თეატრის მნიშვნელობაზე დამოუკიდებელ 
საქართველოში (6;№19).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მგოსნების: ნოე ჩხიკვაძისა და 
ი. გრიშაშვილის ფოტოები (6;№20).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ი. იმედაშვილისა და პ. კეკელი-
ას წერილები ქართულ ხელოვნებაზე (6;№20).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ქართველ მსახიობთა 18 მაისს 
გამართული ყრილობის შეფასება და წერილები (6;№20).
„თითოეულ ხანას აქვს თავისი ელფერი. თითოეულ ხანას ახასიათებს 
თავისი სულისკვეთება. ხელოვნება არის სარკე, რომელიც წარუდგენს 
საზოგადოებას ისტორიული ხანის მისწრაფებას და მიდრეკილებას... “ 
ს. ავალიანი (6;№9) 
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May 27/Thursday

Comedy – farce “The Arabian Tale” in 3 acts was performed in the Georgian 
Club by ”Tarto” members. Director Taganov (3; №830).

May 28/Friday

On May 28, 1920, Georgia’s Founding Assembly issued a ban on exportation 
of Historical, archaeological art and other cult objects. The decree said: 

Exportation from Georgia of the historical, archaeological, art and cultural 
objects is prohibited without the approval of the Minister of Education. 

Nnote: These items are: 1) any metal, bone, clay, glass or wooden object un-
covered from the earth or cemeteries; 2) Any church object piece of jewelry, 
manuscript, icon, cross, vessel, clothing, cloth, embroidery, old printed books, 
statues stones with ornaments; 3) Old tools, military or household items; 4) 
old pieces of jewelery for men or women; 5) Old coins, medals and signs; 6)
Pictures, paintings and other art objects, except photos and paintings of mod-
ern atists; 7) Printed books in Georgian and foreign languages, printed before 
26, 1918; 8) old clothes; 9) horse déco, bridles, saddles etc; 10) lavatory items 
and 11) old furniture. 

The decree becomes effective from the day of its adoption by the Founding 
Assembly. 

May 29/Saturday

Tamar Tsereteli concert was held in the Georgian Club at 21:00 hrs. Partici-
pants: famous dancer Yulia Beckef, A. Inashvili State Theatre actor, actor of 
Petersburg Theatre ‘K. H. “ and B. A. Prozorovsky (3; №836).

May 30/Sunday

Festive opening of the grand Summer building was held in the Georgian Club. 
Front day was celebrated. Promenade! Various arrangements! Participants of 
the concerts were actors of Art Theatre: Tamar Tsereteli, Anna Orlova, Ivane 
Sarajushvili, Alexandre Inashvili, V. Prozorovsky and others (3; №837).
“Sakhalkho Saqme” published “Small Topical Satire” – “Georgian Drama”, 
written under the pen name “Syplo” (3; №837).

27 მაისი/ხუთშაბათი
ქართულ კლუბში „ტარტომ“ მხიარული სამმოქმედებიანი კომედია-ფა-
რსი „არაბთა ზღაპარი“ წარმოადგინა. რეჟისორი - ა. ტუგანოვი (3; 
№830).

28 მაისი/პარასკევი
1920 წლის 28 მაისს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ გამოსცა 
დეკრეტი „საისტორიო, საარქეოლოგიო, სამხატვრო და სხვა საკულ-
ტურო ნივთების საქართველოს რესპუბლიკიდან გატანის აკრძალვის 
შესახებ. დეკრეტი იუწყებოდა: 
აკრძალულია გატანა საქართველოს რესპუბლიკიდან განათლების მი-
ნისტრის ნებადაურთველად ყოველგვარი საისტორიო, საარქეოლო-
გიო, სამხატვრო და საკულტურო ნივთებისა. 
შენიშვნა. ამგვარ ნივთებს შეადგენს: 1) ყოველგვარი მიწაში და სასა-
ფლაოებში ნაპოვნი ნივთები ლითონებისა, ძვლისა, თიხისა, მინისა და 
ხისა; 2) ყოველგვარი საეკლესიო ნივთი და სამკაული, ხატი, ჯვარი, 
ჭურჭელი, შესამოსელი, ქსოვილები, ნაკერ-ნაქარგი ნივთები, ხელნა-
წერი და ძველი ნაბეჭდი წიგნები, სიგელ-გუჯარნი, ქანდაკებანი და ჩუ-
ქურთმიანი ქვები და სხვა ჩუქურთმიანი ნივთები; 3) ყოველგვარი ძვე-
ლი იარაღი, საომარი და საოჯახო; 4) ყოველგვარი ძველის სამკაული 
დედაკაცისა და მამაკაცისა; 5) ძველი ფულები, მედლები და ჟეტონე-
ბი; 6) სურათები, ნახატები და სხვა მხატვრული ნაწარმოებები, გარდა 
ფოტოგრაფიული სურათებისა და ახალ მხატვართა ნაწარმოებთა; 7) 
ნაბეჭდი წიგნები ქართულ და უცხო ენებზედ, რომელიც დასტამბულია 
1918 წ. 26-მდის; 8) ძველი ტანისამოსი; 9) ძველი ცხენის მოსართავი, 
რახტი, ლაგამი, უნაგირი, ყაჯარი ანუ ასლი; 10) ყოველგვარი ძველი 
საპირფარეშო იარაღი და 11) ყოველგვარი ძველი ავეჯი. 
დეკრეტი ესე ძალაში შედის დღიდან მიღებისა დამფუძნებელი კრების 
მიერ. 

29 მაისი/შაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე თამარ წერეთლის კონცერტი გაიმართა, 
რომელშიც მონაწილეობდნენ: გამოჩენილი მოცეკვავე იულია ბეკეფი, 
სახელმწიფო თეატრის არტისტი ინაშვილი, პეტროგრადის თეატრის 
არტისტი „K. H. “ და ბ. ა. პროზოროვსკი (3; №836).

30 მაისი/კვირა
ქართულ კლუბში გრანდიოზული ზეიმით გაიხსნა საზაფხულო შენობა. 
აღინიშნა ფრონტის დღე. კონცერტში მონაწილეობდნენ სამხატვრო 
თეატრის არტისტები: თამარ წერეთელი, ანა ორლოვა, ივანე სარა-
ჯიშვილი, ალექსანდრე ინაშვილი, ვ. პროზოროვსკი და სხვ (3; №837).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა „პატარა ფელეტონი“ – „ქართული 
დრამა“, რომლის ავტორის ფსევდონიმიც „სიპლო“ გახლდათ (3; №837).

ელენე ამირანიძე  
მსახიობი – „პროვინციის სახალხო თეატრის სცენის მოყვარე  
10 წლის მოღვაწეობის შესრულების გამო“ (6;№20)

Elene Amiranidze  
actress − amateur stage actress of the province,  
10 year anniversary of scenic work“. 
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June 1/Tuesday

“Saqartvelos Respublika” published a review about the opera “Cristine” per-
formed on May 30 on the stage of the People’s House (1; №119).
“Sakhalkho Saqme” published K. Chichinadze “The encounter” (3; №838).

June 2/Wednesday

“Theatre and Life” issued a notice, K. Pockhverashvili comedy “Georgia Flour-
ishes” was performed on June 3 at Mushtaidi Workers Club (6; №21).
Comedy farce “Sleeping car collector” directed by Taganov was given at the 
Georgian Club by the Drama “Tarto”. (3;№839. ) 
June 5/Saturday
“Saqartvelos Respublika Printed an article on how May 26th was celebrated 
in Guria (1; №123).

June 6/Sunday

Summer celebration “Cross eyed Jim” was arranged at the Georgian Club. 
Favourite plays, funny songs, promenade and many other events took place 
(3; №843).

June 9/Wednesday

“Second youth” was performed by Russian Drama “Tarto” at the Georgian 
Club. Director Taganov (3; №845).

June 10 /Thursday

The Guadsmen musicians performed various anthems in the second Georgian 
Club at 19:00 hs. Grand concert was given at 21:00 hrs. Summer season was 
opened in the Club and it moved to summer location (3; №846).

“Sakhalkho Saqme” published an article Grishashvili under the pen name V. 
G. reviewing the creative works of Grishashvili (3; №846).

Truly, what is Grishashvili poetry if not a laughter of sum dance, happiness. I 
want to say that Georgia had never given birth to such an optimist poet and 
this optimist poet appeared at truly suitable time. Grishashvili is indispensable 
on the waves of freedom, and having breathed the aroma of the fresh spring 
flowers he will create new words... “ V. G. “Sakhalkho Saqme” paper №830 

June 12/Saturday 

“Saqartvelos Respublika” announced that Symphony Orchestra concerts, led 
by Stollermann and Fishberg will be held throughout summer at the Armeni-
an Club (1; №129).

Performances were conducted by the dramatic circle at a cultural-education-
al section of the Peoples Guards special group at the Democratic Club Mush-
taidi. 3 act drama “Eleonor” after the stories by A. Kazbegi and adapted by 
N. Gergeteli was also performed (1; №129). In the State Theatre. Director k. 
Andronikashvili, wit the participation of the best actors (3; №847).

Comedy by V. Gunia “The in-laws” at the second Georgian Club (3; №848).

“Georgian – Armenian performance “The Robbers” by Schiller was performed 
at the Free Theatre of Studio Club at 20:00 (3; №848).

1 ივნისი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა რეცენზია 30 მაისს 
სახალხო სახლის სცენაზე დადგმული ოპერის „ქრისტინე“ შესახებ (1; 
№119).
გაზ. „სახალხო საქმე“ გამოქვეყნდა პოეტ კ. ჭიჭინაძის ლექსი „შეხვე-
დრა“ (3; №838).

2 ივნისი/ოთხშაბათი
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ კომედია-ფარსი 
„საწოლი ვაგონების კონტროლიორი“ დადგა. რეჟისორი ა. ტუგანოვი 
(3;№839). 

5 ივნისი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, თუ როგორ 
აღნიშნეს 26 მაისი გურიაში (1; №123).

6 ივნისი/კვირა
ქართულ კლუბში საზაფხულო დიდი დღესასწაული − „ელამი ჯიმი“ -გა-
იმართა: საყვარელი პიესები, სახუმარო სიმღერები, სეირნობა და სხვა 
ბევრი გასართობი ღონისძიება (3; №843).

9 ივნისი/ოთხშაბათი
ქართულ კლუბში რუსული დრამის თეატრმა „ტარტო“ „მეორედ გაყმა-
წვილება“ წარმოადგინა. რეჟისორი ა. ტუგანოვი (3; №845).

10 ივნისი/ხუთშაბათი
მეორე ქართული კლუბში 19 საათზე სამხედრო გვარდიის გუნდმა 
სხვადასხვა მუსიკალური ჰიმნი შეასრულა. 21 საათზე დიდი კონცერტი 
გაიმართა. 3; №846). 
გაზ. „სახალხო საქმეში“, ვ. გ-ს ფსევდონიმით, დაიბეჭდა წერილი „გრი-
შაშვილი“, რომელიც მგოსან იოსებ გრიშაშვილის შემოქმედებას შეეხე-
ბა (3; №846).
„მართლაც რა არის ი. გრიშაშვილის პოეზია, თუ არა ნამდვილი მზის 
კისკისი, ცეკვა, სიცილი და სიხარული. მე ვამბობ, რომ საქართველოს 
ჯერ არ წარმოუშობია ამისთანა ოპტიმისტი პოეტი და ეს ოპტიმისტი 
პოეტი ღირსეულ შესაფერ დროსაც მოჰყვა. ი. გრიშაშვილი უეჭველია 
თავისუფლების ტალღებში, ახლად გაზაფხულის ყვავილთა ყლორტის 
სურნელოვანობის შესუნთქვაში კიდევ იტყვის ახალ სიტყვას... “ ვ. გ. 
გაზეთი „სახალხო საქმე“ №830 

12 ივნისი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − მთელი ზა-
ფხულის განმავლობაში სომხურ კლუბში დაუკრავს სიმფონიური ორ-
კესტრი სტოლერმანისა და ფიშბერგის ხელმძღვანელობით (1; №129).
მუშტაიდის დემოკრატიულ კლუბში სახალხო გვარდიის საგანგებო 
გუნდის კულტურულ-საგანმანათლებლო სექციასთან არსებულმა 
დრამატულმაწრემ წარმოდგენები გამართა, ასევე - სამმოქმედებიანი 
დრამა „ელეონორა“ ნ. გერგეთელის მიერ გადმოკეთებულია ყაზბეგის 
მოთხრობა (1; №129).
სახელმწიფო თეატრში იოსებ გედევანიშვილის პიესა „სინათლის“ მეო-
რე ნაწილი დაიდგა. რეჟისორი - კ. ანდრონიკაშვილი. ქართველ მსახიო-
ბთა საუკეთესო ძალები მონაწილეობდნენ (3; №847).
მეორე ქართულ კლუბში წარმოადგინეს ვ. გუნიას კომედია „სიძე-სიმა-
მრი“ (3; №848).
სახელოსნო კლუბის თავისუფალ თეატრში 20 საათზე ქართულ-სომხუ-
რი წარმოდგენა − შილერის „ყაჩაღები“ აჩვენეს (3; №848).
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June 13 /Sunday

State Theatre (opera) headed by S. I. Evlakhishvili. The third guest perfor-
mance of Nanobashvili. “Huguenots” was performed with the participation 
of Aleshko (1; №129).
Georgian Music Society held the concert at the Music School with the par-
ticipation of students at 12:00hrs. Address Peter the Great st №8 (1; №129).
Festive evening was held at the Theatre of the Artist Society at 20:00 hrs, 
celebration the 10 year jubilee of the magazine “Theatre and Life (3; №848).

“Saqartvelos Respublika” issued a note that art Commission of the Found-
ing Assembly made a report on the protection and restoration of antiquities, 
namely protection and restoration of the Georgian relicts. In the report the 
commission reviews the unique characteristics of the Georgian monuments. 
The monuments of the Georgian architecture are being destroyed. Namely: 
Mtskheta Saboro, Jrucha monastery, Jvari, Bethania and others, as the mon-
asteries have no means for the repair and restoration of the collapsed parts. 
The Art Commission thinks it expedient for the Ministry of Education to elab-
orate the Fund Draft to be submitted to the Founding Assembly. They regard 
the Issue urgent. » (1; №130).

Promenade was held at the Georgian Club. Participants: Vaso Abashidze, Va-
lerian Gunia. Ef. Mesxi. Elene Cherqezishvili, M. Safarova – Abashidze. The 
actors are concerned over the loss of the Theatre (3; №849).

“Sakhalkho Saqme” published G. Chumburidze article “Modern Poetry” (3; 
№849).

“Theatre and Life” published the photo of the opera singer M. Nanobashvili 
(6; №21). 

“Theatre and Life” published photo and the obituary of architect Svimdiash-
vili (6; №21).

“Theatre and Life” published S. Avaliani article “Opera in Tbilisi” (6; №21).

“Theatre and Life” published a family photo of Armenian actors (6; №21).

13 ივნისი/კვირა
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. ნანობაშვილის მესამე გასტროლი, ალეშკოს მონაწილეობით, „ჰუ-
გენოტები“ წარმოადგინეს (1; №129).
ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ 12 საათზე სამუსიკო სკოლაში 
მოწაფეთა კონცერტი გამართა. მისამართი − პეტრე დიდის ქუჩა №8 
(1; №129).
საარტისტო საზოგადოების თეატრში 20 საათზე ჟურნალის „თეატრი 
და ცხოვრება“ დაარსებიდან 10 წლის იუბილეს აღსანიშნავი საზეიმო 
საღამო გაიმართა (3; №848).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „დამფუძ-
ნებელი კრების ხელოვნების კომისია პრეზიდიუმში შევიდა მოხსე-
ნებით სიძველეთა დაცვისა და აღდგენის შესახებ და, კერძოდ, საქა-
რთველოს ძველ ნაშთთა აღდგენა-დაცვის შესახებ. თავის მოხსენებაში 
ხელოვნების კომისია აღნიშნავს ქართული ხუროთმოძღვრების განსა-
კუთრებულ თვისებებს და თავისებურ სტილს. საქართველოს ხუროთ-
მოძღვრების ნაშთები იღუპება. მაგ. მცხეთის საბორო, ჯრუჭის მო-
ნასტერი, ჯვარის მონასტერი, ბეთანია და სხვ სიძველენი. რადგანაც 
მონასტრებს არ აქვთ სახსარი შესაკეთებლად და დანგრეული ნაწი-
ლების აღდგენად, ხელოვნების კომისიასასურველად თვლის, სახალხო 
განათლების სამინისტრომ შეიმუშაოს საფონდო კანონ-პროექტი და 
შევიდეს დამფუძნებელ კრებაში. ამ საკითხს სთვლის მეტად სასწრა-
ფოდ“ (1; №130).
ქართულ კლუბმა სახალხო სეირნობა გაიმართა. მონაწილეობდნენ: 
ვასო აბაშიძე, ვალერიან გუნია, ეფ. მესხი, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, მ. 
საფაროვა-აბაშიძე. მსახიობები ხალხთან ჩივიან უთეატროდ დარჩენის 
გამო (3; №849).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა გ. ჭუმბურიძის სტატია „თანამე-
დროვე პოეზია“ (3; №849).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა საოპერო მსახიობის, მ. ნანო-
ბაშვილის, ფოტო (6; №21).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა არქიტექტორ სვიმონ კლდია-
შვილის ფოტო და ნეკროლოგი (6; №21).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ს. ავალიანის წერილი „ოპერა 
თბილისში“ (6; №21).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა „სომეხთა დრამატულ მსახიო-
ბთა ოჯახის“ ფოტო (6; №21).

ჟურნალის „თეატრი და ცხოვრება“ 10 წლის იუბილე

10 year jubilee of “Theatre and Life”
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June 14/Monday

M, Perini Ballet School staged a performance at the State Theatre (1; №130).

June 15/Tuesday

Grand Concert was held at 20:00 hrs. by the Georgian Opera Studio at the 
Second Georgian Club (3; №850).
“Sakhalkho Saqme” published a poem “Marching Song” under the pen name 
“Bachana. ” (3; №850).

June 16/Wednesday

Upon the initiative of the Commandant’s Office Grand Concert was held in 
favour of the Front. At the Georgian Club at 19:00 hrs. The Slogan of the event 
was “Our Aid to the Soldiers of Independence”. Speaker Paolo Iashvili. Host-
esses Maro Ramishvili and Makrine Chkhenkeli (3; №851).
“Sakhalkho Saqme” published an article “Fate of the Georgian Theatre” un-
der the pen name “Vache” (3; №851).

June 18/Friday

The Second Georgian Club hosted a concert at 19:00 hrs. Held by the mu-
sicians of Equestrian Battery of the Peoples Guards, headed by Valiko Mi-
zandari (3; №853).

14 ივნისი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში მ. პერინის საბალეტო სკოლამ სპექტაკლი წა-
რმოადგინა (1; №130).

15 ივნისი/სამშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში 20 საათზე ქართულმა საოპერო სტუდიამ 
დიდი კონცერტი გამართა (3; №850).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ლექსი „სალაშქრო ჰიმნი“, რომ-
ლის ავტორის ფსევდონიმია „ბაჩანა“ (3; №850).

16 ივნისი/ოთხშაბათი
ქართულ კლუბში 19 საათზე, ტფილისის საკომენდანტო სამართველოს 
ინიციატივით, ფრონტის სასარგებლო დიდი საზეიმო საღამო-კონცე-
რტი გაიმართა. ღონისძიების სლოგანი იყო „დავეხმაროთ თავისუფლე-
ბისათვის მებრძოლთ“. კონფერანსიე -პაოლო იაშვილი. დიასახლისები: 
მარო რამიშვილი და მაკრინე ჩხენკელი (3; №851).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „ქართული თეატრის 
ბედი“, ავტორის ფსევდონიმია „ვაჩე“ (3; №851).

18 ივნისი/პარასკევი
მეორე ქართულ კლუბში 19 საათზე სახალხო გვარდიის ცხენოსანთა 
დივიზიონის მუსიკოსებმა, ვალიკო მიზანდარის ლოტბარობით, კონცე-
რტი გამართეს (3; №853).

ნინო წერეთელი  
მოცეკვავე (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში)

Nino Tsereteli  
Dancer (National Parliamentary Library of Georgia)

კონსერვატორიის აფიშა  
(ფოტო დაცულია თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ.  
სახელმწიფო კონსერვატორიის მუზეუმში) 

Conservatoire Poster 
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)
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June 20/Sundar

“Kobos Trouble”, “Ugly Flirt” and “The village Feldsher” with the participation 
of Shotadze and Zardiashvili were given at the Second Georgian Club at 20:00 
hrs (3; №855).

“Sakhalkho Saqme” published I. Mchedlishvili poem “The Passengers” (3; 
№855). 

“Theatre and Life” Printed a photo of Singer sisters Tarkhnishvili (6; №22).

“Theatre and Life” Published an article by Lado Gavasheli “Music in the Army” 
(6; №22).

“Theatre and Life” printed Tamar Tavadze caricatures of the actor Germanov, 
poet Ioseb Grishashvili and M. Darial Nanobashvili (6; №22). 

“Theatre and Life” printed the caricature of the actor Germanov by E. Akhv-
lediani (6; №22).

“Theatre and Life” issued a note that Performance was held in Bodbe Mon-
astery (6; №22).

Article by Ioseb Imedashvili, “Haven’t read the part”
The practitioners of art Theatre have proved that only heart and natural 
talent is not sufficient for the actor, they need intelligence, training and scien-
tific knowledge as well. None of them appears on the scene without reading 
the part at least hundred times, without rehearsing and getting thoroughly 
familiar with the play. 

Well as for us. May God bless our nature and the richness  bestowed on some 
of them. Otherwise, we would have found ourselves in a pitiful situation. It 
happens that our actors or amateurs step onto the scene without the vaguest 
understanding of why they are there, talking nonsense and behaving like 
Looney’s mumbling an excuse “I haven’t read the part!”. 

If it has been like this to this day let’s not do it in future and let us feel shame 
for once... Ioseb Imedashvili (6№22)

June 22/Tuessday

Grand concert was given at the Second Georgian Club at 19:30 hrs. , with 
the participation of Tarkhnishvili sisters. Qartli and Kakheti songs have been 
performed (3; №856). 

June 23/Wednesday

Board meeting of the Georgian Music Society was held at 19:00 hrs. The 
agenda was: Concert of the Georgian Society. 2. Annual meeting of the Soci-
ety. Zacharia Paliashvili made a report (3; №857). 

June 24/Thursday

Memory evening of the Georgian public figure and a writer Yase Rachveli was 
held at the Central Workers Club at 20:00 hrs. – “The evening Sosya’s creek”. 
Ioseb Imedashvili addressed the audience. The poets: V. Rukhadze, Ioseb Gri-
shashvili, Giorgi Quchishvili, Darya Akhvlediani and others read the poems” 
(3; №858). 
Grand promenade in favour of the poor students of the fifth women’s gym-
nasium was held in the Georgian Club, Lottery and music were also arranged 
(3; №857). 

20 ივნისი/კვირა
მეორე ქართულ კლუბში 20 საათზე, შოთაძის და ზარდიაშვილის მონა-
წილეობით, „ვაი ყობოს“, „უშნო არშიყი“ და „სოფლის ფერშალი“ წარმო-
ადგინეს (3; №855).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი 
„მგზავრები“ (3; №855).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მომღერალი დების − თარხ-
ნიშვილების ფოტო (6; №22).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ლადო გავაშელის წერილი „მუ-
სიკა ჯარში“ (6; №22).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა თამარ თავაძის შარჟები − მსა-
ხიობ გერმანოვისა, მგოსან იოსებ გრიშაშვილისა და მ. დარიალ-ნანო-
ბაშვილისა (6; №22).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ე. ახვლედიანის შარჟი მსახიობ 
გერმანოვისა (6; №22).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ გამოქვეყნდა ცნობა − ბოდბის მონასტე-
რში დაიდგა წარმოდგენა (6; №22).
იოსებ იმედაშვილის წერილი „როლი არ წამიკითხავს“ 
„სამხატვრო თეატრის ქურუმებმა დაგვიმტკიცეს, რომ მსახიობს მხოლოდ 
გული, გრძნობა, ბუნებითი ნიჭი არ ჰშველის, არამედ გონება, წვრთნა და 
მეცნიერული მომზადებაც. თითოეული მათგანი სცენაზე არ გამოვა, თუ 
როლი ასჯერ მაინც არ წაიკითხა, ამდენჯერვე რეპეტიცია არ გაიარა და პი-
ესას აღმა-დაღმა არ გაეცნო. 
ჩვენში? − დაილოცა ჩვენი ბრმა ბუნება, რომ ზოგიერთებს თვისი უხვების კა-
ლთას დააბერტყს ხოლმე, თორემ შენი მტერია, ჩვენ რომ სატირელ მდგო-
მარეობაში ვიქნებოდით: ხშირია ჩვენში მსახიობი და სცენის მოყვარეც კი, 
რომ სცენაზე ისე გამოვა, არც კი იცოდეს, რისთვის გამოდის, რაღაც ლან-
დს, ციებ-ცხელებით შეპყრობილ ავადმყოფს, ან დამთხვეულს წარმოადგე-
ნს და თან თავს იმართლებს − როლი არ წამიკითხავსო!. 
დღემდის თუ ასე იყო, ამიერიდან მაინც ნუ იქნება და ხელოვნების ღმერთის 
წინაშე ერთხელ მაინც ვიგრძნოთ სირცხვილი... “ იოსებ იმედაშვილი (6; 
№22) 

22 ივნისი/სამშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში 19:30 საათზე, დები თარხნიშვილების მონა-
წილეობით, დიდი კონცერტი გაიმართა. შესრულდა ქართლურ-კახური 
სიმღერები (3; №856).

23 ივნისი/ოთხშაბათი
ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ 19 საათზე გამგეობის კრება გა-
მართა ასეთი დღის წესრიგით: 1. ქ. საზოგადოების კონცერტი. 2. საზო-
გადოების წლიური კრება. განცხადება ზაქარია ფალიაშვილმა გააკეთა 
(3; №857).

24 ივნისი/ხუთშაბათი
მუშათა ცენტრალურ კლუბში 20 საათზე საზოგადო მოღვაწის და ქა-
რთველი მწერლის, იასე რაჭველის, ხსოვნის აღსანიშნავი საღამო გა-
იმართა. დამსწრეებს სიტყვით იოსებ იმედაშვილმა მიმართა. ლექსები 
წაიკითხეს მგოსნებმა: ვ. რუხაძემ, იოსებ გრიშაშვილმა, გიორგი ქუ-
ჩიშვილმა, დარია ახვლედიანმა და სხვ (3; №858).
ქართულ კლუბში, ქალთა მეხუთე გიმნაზიის ღარიბ მოწაფეთა სასა-
რგებლოდ, გაიმართა დიდი სეირნობა ლატარია-ალეგრით და მუსიკით 
(3; №857).
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June 26/Saturday

State Theatre (opera) headed by S. Evlajhishvili. N. Sumbatashvili evening was 
held. Head of the event Alexandre Akhmeteli (1; №137)., (3; №860). 

June 27/Sunday

Grand promenade was held in the evening at the Georgian Club. The comedy 
“Love of the three” was staged. The concert with the participation of Sara-
jishvili, Bekeff, Inashvili, Tsereteli and Kikodze was held. The host E. Gomarteli 
(3; №861). 

Grand Vocal – instrumental concert” was conducted fo the first time in Tbilisi 
by the cultural – educational department of the Principal Headquarters of 
the Guards at the State Theatre, where the works of the Georgian composers 
Paliashvili, Pockhverashvili and others were performed (3; №861). 

“Mkhedari” magazine was issued where the poems by Mechongure, Sh. Mgh-
vimeli, I. Garsevanishvili were published (15; №5).

“Theatre and Life” published the photo and biography of Shaverzashvili sis-
ters (6; №23).

“Theatre and Life” published a letter on Zugdidi People’s House (6; №23).

“Theatre and Life” sketches by N,G. Aexandrov and El. Akhvlediani sketches 
(6; №23).

“Theatre and Life” published the photo of composer Balanchivasze (6; №23).

“Theatre and Life” Published a photo of Khashuri People’s Guards musicians 
(6; №23).

“Theatre and Life” published a sketch by V. M. Orlov by El. Akhvlediani (6; 
№23).

July 4/Sunday

“Sakhalkho Saqme” published the speech delivered by the critic Vakhtang Ko-
tetishvili titled “Composer without the Sun” dedicated to the memory of the 
composer Niko Sulkhanishvili (3; №867). 
“Sakhalkho Saqme” published a letter by Eqvtime Takaishvili titled “Svimon 
Kldiashvili”. The article is about the deceased famous Georgian Architect Svi-
mon kldiashvili. The author remembers the activities conducted by the great 
architect, his participation in the Historical expeditions and the process of the 
construction of the Gymnasium building for the nobility and later Tbilisi State 
University (3; №867). 
“Mkhedari” magazine was issued where the poems by D. Mechongure and 
V. Tuqsishvili were published, also the sketches by K. Qavtaradze (15; №6).
“Theatre and Life” published the photos of Military music connoisseur Vl. A. 
Gonsorsky, composer K. Pockhverashvili and cappel meister V. F. mizandari 
(6; №24). 
“Theatre and Life” published L. Gavasheli article on the strained circumstanc-
es of Ia Kargareteli (6; №24).
“Theatre and Life” published Caricatures by Svimon Tsereteli, dedicated to 
10th anniversary of “Theatre and Life” magazine (6; №24).
“Theatre and Life” published G, Gapupishvili article on the evening in memo-
ry of Sulkhanishvili (6; №24).
Eqvthime Takaishvili on Svimon Kldiashvili 

“There has not been a single cultural event in our country in which Svimon 
had not participated in one form or another. Svimon’s personal life has al-

26 ივნისი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრი (ოპერა), ს. ი. ევლახიშვილის ხელმძღვანელო-
ბით. ნ. სულხანიშვილის საღამო გაიმართა. საღამოს გამგე ალექსან-
დრე ახმეტელი (1; №137)., (3; №860).

27 ივნისი/კვირა
ქართულ კლუბში დიდი საღამო-სეირნობა გაიმართა. წარმოადგინეს 
კომედია „სამთა სიყვარული“. გაიმართება კონცერტი სარაჯიშვილის, 
ბეკეფის, ინაშვილის, წერეთლისა და ქიქოძის მონაწილეობით. დია-
სახლისი - ე. გომართელისა (3; №861).
სახელმწიფო თეატრში გვარდიის მთავარი შტაბის კულტურულ-საგა-
ნმანათლებლო განყოფილებამ პირველად ტფილისში „დიდი სახალხო 
ვოკალურ-ინსტრუმენტალური კონცერტი“ გამართა, რომელზეც ქა-
რთველი კომპოზიტორების: ფალიაშვილის, ფოცხვერაშვილის და სხვა-
თა ნაწარმოებები შესრულდა (3; №861).
გამოვიდა ჟურნალი „მხედარი“, რომელშიც დაიბეჭდა დ. მეჩონგურეს, 
შ. მღვიმელის, ი. გარსევანიშვილის, კ. თავბერიძისა და გ. ქუჩიშვილის 
ლექსები (15; №5).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მუსიკოსების: დები შავერზა-
შვილების ფოტო და ბიოგრაფია (6; №23).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა წერილი ზუგდიდის სახალხო 
სახლის ისტორიაზე (6; №23).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ ნ. გ. ალექსანდროვი - ელ. ახვლედიანის 
ჩანახატი (6; №23).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა კომპოზიტორ ბალანჩივაძის 
ფოტო (6; №23).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ხაშურის სახალხო გვარდიის 
მუსიკოსების ფოტო (6; №23).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ელ. ახვლედიანის ჩანახატი (6; 
№23).

4 ივლისი/კვირა
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა კომპოზიტორ ნიკო სულხანიშვი-
ლის ხსოვნის საღამოზე კრიტიკოს ვახტანგ კოტეტიშვილის მიერ წა-
რმოთქმული სიტყვა, სათაურით − „უმზეო კომპოზიტორი“ (3; №867).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ევქთიმე თაყაიშვილის წერილი გამოქვეყნდა, 
სათაურით „სვიმონ კლდიაშვილი“. სტატია ახლახან გარდაცვლილ 
ცნობილ ქართველ არქიტექტორს, სიმონ კლდიაშვილს, შეეხება. ავტო-
რი იხსენებს დიდი არქიტექტორის საქმიანობას, ისტორიულ ექსპედი-
ციებში მონაწილეობასა და თავადაზნაურთა გიმნაზიის, შემდგომში - 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობის - აგების პროცესს (3; 
№867).
გამოვიდა ჟურნალი „მხედარი“, რომელშიც დაიბეჭდა დ. მეჩონგურისა 
და ვ. ტუქსიშვილის ლექსები. მათ ერთვის კ. ქავთარაძის ჩანახატები 
(15; №6).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა კომპოზიტორ ფოცხვერაშვი-
ლისა და კაპელმაისტერ ვ. ფ. მიზანდარის ფოტოები (6; №24).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ლ. გავაშელის წერილი ია კა-
რგარეთელის ხელმოკლეობაზე (6; №24).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა სვიმონ წერეთლის შარჟები 
ჟურნალის „თეატრი და ცხოვრება“ არსებობის 10 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით (6; №24).

ექვთიმე თაყაიშვილი სვიმონ კლდიაშვილის შესახებ
„არ იყო ჩვენში საზოგადო საკულტურო საქმე, რომელშიაც ასე თუ ისე შეძ-
ლებისამებრ სიმონს მონაწილეობა არ მიეღო ამა თუ იმ სახით. კერძო ცხო-
ვრება სიმონისა ყოველთვის სტუდენტური იყო. ის თავის თავზე სრულიად 
არ ზრუნავდა. მთელს თავის მონაგებს თავის მრავალ რიცხოვან ღარიბ 
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ways been like the students. He never took care of himself and spent entire his 
income on his poor relatives. The man who could be comfortably off died in 
poverty. The memory of this honest and beneficent man would always remain 
with us. “ Eqvtime Takaishvili (3; №867)

July 9/Friday

With the organization of the initiative group Grigol Robakidzde will make a re-
port On contemporary moments “Duty of the art people” at the State Theatre 
at 20:00 hrs (3; №871). 

July 10/Saturday

The evening of the composer Niko Sulkhanishvili was held at the Georgian 
Club at 21:00 hrs. Vakhtang Kotetishvili made a report and Michel Dariali – 
Nanobashvili sang (3; №871). 

July 11/Sunday

“Theatre and Life” published a letter by s. Avaliani ”Art in the constitutional 
project” − (6; №25). 
“Theatre and Life” published a photo of Khashuri Music Group and a story 
(6; №25). 
“Theatre and Life” published M. Ghvamichava letter on Theatre (6; №25). 

July 13/Tuesday

New Romantic song by Tamar Shaverzashvili, lyrics by Grishashvili “You’re a 
reed” was published and is on sale. Price 50 roubles (3; №873). 

July 15/Thursday

Drama “Instinct” was performed at the Art Society Theatre at 19:30 hrs with 
the participation of distinguished actors Vladimer Aleksy-Meskhishvili, who 
has just returned from Russia and Nuca Chkheidze. Translation by Vladimer 
Aleksy Meskhishvili. Head of the performance Al. Akhmeteli (3; №875). 

The Collegium of Georgian Music Society elaborated a statement on the reor-
ganization of Musical activities in the State Theatre and submitted the report 
to the Ministry of Education. The Statement reads that the Committee at a 
State Theatre should be expanded by the board of artists (3; №875). 

July 17/Saturday

Charity promenade was held at the Georgian Club at 17:00 hrs. Hartman’s 
drama ”She’s Crazy” in 3 acts was performed with the participation of Dis-
tinguished Georgian actors Vladimer Aleksi − Meskhishvili and N. Chkhaidze. 
Translation by Vaso Abashidze. Russian Drama “Tarto” and the Ballet group 
also took part in the event. The event was hosted by Makrine Chkhenkeli, O. 
Gomarteli and O. Avaliani (3; №877). 

The children’s evening with dances, music and other types of entertainment 
was held in the Georgian Club (3; №877). 

July 18/Sunday

“Saqartvelos Respublika” published an article by Al. Giorgadze on conducting 
cultural educational work in the army (1; №159). 

ნათესავებს ახმარდა. კაცი რომელსაც საშუალება ჰქონდა თავისთვის კა-
რგი მატერიალური ცხოვრება შეექმნა, სიღარიბეში და ხელმოკლეობაში 
გარდაიცვალა, მაგრამ ხსოვნა ამ პატიოსნის და თავის მოძმისათვის სიყვა-
რულით აღსავსე მუშაკისა სამუდამოდ იქნება ჩვენში. “ ექვთიმე თაყაიშვი-
ლი (3; №867) 

9 ივლისი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე,საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზე-
ბით, გრიგოლ რობაქიძე წარმოადგენს მოხსენებას თანამედროვე მო-
მენტზე „ხელოვანთა მოვალეობა“ (3; №871).

10 ივლისი/შაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე კომპოზიტორ ნიკო სულხანიშვილის სა-
ღამო გაიმართა. მოხსენება ვახტანგ კოტეტიშვილმა წაიკითხა, იმღერა 
მიშელ დარიალ-ნანობაშვილმა (3; №871).

11ივლისი/კვირა
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ - პროფესორ ს. ავალიანის წერილი „ხე-
ლოვნება კონსტიტუციურ პროექტში“ (6; №25). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ხაშურის სამუსიკო გუნდის 
ფოტო, რომელსაც ერთვის მისი დაარსების ისტორია (6; №25). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მ. ღვამიჩავას წერილი თეატრ-
ზე (6; №25).

13 ივლისი/სამშაბათი
დაიბეჭდა და გასაყიდად გამოვიდა ახალი რომანსი − „ლერწამი ხარ!“ 
მუსიკა თამარ შავერზაშვილისა, სიტყვები იოსებ გრიშაშვილისა. ფასი 
50 მანეთი (3; №873).

15 ივლისი/ხუთშაბათი
საარტისტო საზოგადოების თეატრში 19:30 საათზე რუსეთიდან ახლად 
დაბრუნებული დამსახურებული მსახიობის, ვლადიმერ ალექსი-მე-
სხიშვილისა და ნუცა ჩხეიძის მონაწილეობით, დრამა „ინსტინქტი“ წა-
რმოადგინეს. მთარგმნელი - ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი. რეჟისო-
რი - ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი. გამგე - ალ. ახმეტელი (3; №875).
ქართული მუსიკალური საზოგადოების კოლეგიამ შეიმუშავა მოხსენე-
ბა სახელმწიფო თეატრში სამუსიკო საქმის რეორგანიზაციის შესახებ 
და განათლების სამინისტროს წარუდგინა. მოხსენებაში ნათქვამია, 
რომ სახელმწიფო თეატრთან არსებულ კომიტეტს უნდა მიემატოს სპე-
ციალისტებისაგან შემდგარი მხატვართა საბჭო (3; №875).

17 ივლისი/შაბათი
ქართულ კლუბში 17 საათზე, საქველმოქმედო მიზნით, საღამო გაი-
მართა. ქართველმა დამსახურებულმა მსახიობებმა ვლადიმერ ალექ-
სი-მესხიშვილმა და ნ. ჩხეიძემ ჰარტმანის სამმოქმედებიანი დრამა 
„შეშლილი“ წარმოადგინეს. თარგმანი ვასო აბაშიძისა. საღამოში მონა-
წილეობდა რუსული დრამა „ტარტო“ და ბალეტის დასი. დიასახლისე-
ბი: მაკრინე ჩხენკელი. ო. გომართელისა და ო. ავალიანისა (3; №877).
„დიდი სეირნობა გაიმართა“. 
მეორე ქართულ კლუბში გაიმართა საბავშვო საღამო, ცეკვებით, მუსი-
კით და სხვა გასართობებით (3; №877).

18 ივლისი/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ალ. გორგაძის წე-
რილი ჯარში კულტურულ-საგანმანათლებლო მუშაობის შესახებ (1; 
№159).
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Family evening − concert was held in the Second Georgian Club, at 21:00 hrs, 
with the participation of the famous singer of Paris Grand Opera Michel – 
Dariali Nanobashvili, Sabynyn and Gabashvili. One act “Zhydovka” was per-
formed (3; №878). 
“Mkedari” magazine were the poems by Gr. Ceckhladze, I. Sakavieli, K. Mindi-
ashvili, A, Bandzeladze added K. Kavtaradze sketches (15; №7).
“Theatre and Life” published the photo of Poti drama circle (6; №26).
“Theatre and Life” published An, Kaciashvili article on Worker’s Ckub of Na-
dzaladevi (6; №26).
“Theatre and Life” published Svimon Tsereteli article “Art reviews” (6; №26).
“Theatre and Life” published P. Kekelia article as a response to V. Kotetishvili, 
which was published in “Leila” magazine, titled “Europe of Asia” (6; №26).

July 20/Tuesday 

“Saqartvelos Respublika” published an appeal pointing out that the wood is 
needed for the Building of the Georgian Museum (1; №160). 

July 22/Thursday

“Sakhalkho Saqme” published critical letter by Samson Pirckhalava “Where is 
The Georgian Theatre”, the author writes about the hardships of the Theatre 
(3; №881). 
The cultural education section of the Special battalion of the Peoples Gards 
and the cultural – education section of engineering group held the evening 
in favour of the families of the fallen soldiers of the same battalion in the war 
with Azerbaijan. The evening hostess Tamara Parulava. Head Ivane Tsomaia 
(3; №881). 

July 24 /Saturday

Family evening – concert was conducted in the Second Georgian Club at 21:00 
hrs. Participants Ladies: Gabashvili, Gilbert, Rissi. Messers venadze, Tarkhan – 
Mouravi, Chumburidze. Grand piano Zh. Paliashvili (3; №883). 
“Sakhalkho Saqme” published a letter by Gr. Rckhiladze “Cultural activities in 
the army (3; №883). 

July 25/Sunday

“Saqartvelos Respublika” paper issued a note that upon the decision of the 
Georgian Music Society and Musical Collegium, Music School was to open in 
Batumi from September. At the same meeting gratitude was expressed to Ba-
tumi Chamber of Commerce and Industry for donating half a million roubles 
to the Music Society. It has also been decided that Music Society at their ex-
pense, will send the composers and the musicians vacationing to Abastumani 
(1; №165). 
“Sakhalkho Saqme” published Siko Pashalishvili poem “To Grishashvili” (3; 
№884). 
“Theatre and Life” published letter by Chiatureli Mokete on Chiatura Peoples 
Theatre (6; №27). 
“T heatre and Life” published a caricature of Razhden Gvetadze – young poet, 
on account of the publication of his collection of poems” Misty embers. ” (6; 
№27).
“Theatre and Life” published photo of the singer Maryam Shaverzashvili – 
passed away on July 23 (6; №27).
“Theatre and Life” published the photo of Dusheti amateur stage actors (6; 
№27).

მეორე ქართულ კლუბში 21 საათზე საოჯახო საღამო-კონცერტი გა-
იმართა. გამოჩენილი მომღერლის, პარიზის დიდი ოპერის არტისტის, 
მიშელ-დარიალ ნანობაშვილის, საბინინისა და გაბაშვილის ქალის მო-
ნაწილეობით. წარმოადგინეს ერთმოქმედებიანი „ებრაელი ქალი“ (3; 
№878).
ჟურნალ „მხედარში“ დაიბეჭდა გრ. ცეცხლაძის, კ. მინდიაშვილის, ა. ბა-
ნძელის ლექსები. ერთვის კ. ქავთარაძის ჩანახატები (15; №7).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ფოთის დრამატული წრის 
ფოტო (6; №26).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა სვ. წერეთლის წერილი „შენიშ-
ვნები ხელოვნებაზე“ (6; №26).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა პ. კეკელიას წერილი ვ. კოტე-
ტიშვილის წერილის პასუხად, რომელიც ჟურნალ „ლეილაში“ დაიბეჭ-
და, სათაურით „ევროპა თუ აზია?“ (6; №26).

20 ივლისი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მოწოდება − საქა-
რთველოს მუზეუმის შენობისთვის ესაჭიროებათ ხე-ტყე (1; №160).

22 ივლისი/ხუთშაბათი

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა სამსონ ფირცხალავას კრიტიკული 
წერილი „სადაა ქართული თეატრი“, რომელშიც ავტორი თეატრის მძი-
მე მდგომარეობას ეხება (3; №881).

მეორე ქართულ კლუბში სახალხო გვარდიის საგანგებო ბატალიონის 
და საინჟინრო გუნდის კულტურულ-საგანმანათლებლო სექციამ აზერ-
ბაიჯანთან ომის დროს ამავე ბატალიონის დახოცილ გვარდიელთა 
ოჯახების სასარგებლოდ საღამო გამართა. საღამოს დიასახლისი − თა-
მარ ფარულავა. გამგე − ივანე ცომაია (3; №881).

24 ივლისი/შაბათი

მეორე ქართულ კლუბში 21 საათზე საოჯახო საღამო-კონცერტი გაი-
მართა. მონაწილეობდნენ ქალბატონები: გაბაშვილი, გილბერტი, რის-
სი. ბატონები: ვენაძე, თარხან-მოურავი, ჭუმბურიძე (3; №883).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა გრ. რცხილაძის წერილი „კულტუ-
რული მუშაობა ჯარში“ (3; №883).

25 ივლისი/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოებისა და სამუსიკო კოლეგიის გადაწყვეტილებით, 
სექტემბრიდან ბათუმში სამუსიკო სასწავლებელი გაიხსნა. მადლობა 
გამოუცხადეს ბათუმის სავაჭრო-სამრეწველო პალატას სამუსიკო 
საზოგადოების სასარგებლოდ ნახევარი მილიონი მანეთის შეწირვი-
სათვის. ასევე გადაწყდა, რომ სამუსიკო საზოგადოებამ საკუთარი 
ხარჯებით დასასვენებლად გაუშვას კომპოზიტორები და მუსიკოსები 
აბასთუმანში (1; №165).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ სიკო ფაშალიშვილის ლექ-
სი „გრიშაშვილს“ (3; №884).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ჭიათურელი მოკეთის წერილი 
ჭიათურის სახალხო თეატრის შესახებ (6; №27).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა რაჟდენ გვეტაძის შარჟი − 
ახალგაზრდა მგოსანი − მისი ლექსების კრებულ „დაბინდული ქარვე-
ბის“ გამოცემის გამო (6; №27).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა მომღერალ მარიამ შავერზა-
შვილის ფოტო − გარდაიცვალა მკათათვის 23-ს (6; №27). 
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა დუშეთის სცენისმოყვარეთა 
დასის ფოტო (6; №27).
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“Theatre and Life” published a protocol of Chiatura Drama Society (6; №27).

July 27/Tuesday

Children’s evening was held at the second Georgian Club at 17:00 hrs (3; 
№885). 

“Theatre and Life” I. Imerlishvili letter on Batumi People’s Theatre was pub-
lished (6; №28).

“Theatre and Life” published the obituary of Nato Gabunia (6; №28).

August 4 /Wednesday

“Sakhalkho Saqme” published an article of the Armenian artist G. Bashan-
jaliani “Sayatnova’s Georgian Songs” from the Armenian language paper 
“”Mshakshi” of June 16, 1920 (3; №892).

August 7/Saturday

“Saqartvelos Respublika” issued a note that the budget commission of the 
Founding Assembly approved the art commission project on the assignment 
of required funds for the rehabilitation and protection of Georgian historical 
monuments (1; №176).
Family evening – Concert was held at the Second Georgian Club at 21:00 hrs. 
Among participants were Gabashvili, Lisicyan, Lunina-Rudenko, Tumanov etc 
(3; №895).

August 8/Sunday

“Saqartvelos Respublica” issued a note that the audience, along with he new 
repertoire will also be offered performances from the old season. At the same 
time they intend to have active cooperation both with the Conservatoire and 
the music Society (1; №176).

Grand Promenade was held at the Georgian Club in favour of Saburtalo Peo-
ple’s Theatre, Workers Club, free library and the departments of the Universi-
ty. The evening hostess Olgha S. Svanishvili (3; №896).

ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ჭიათურის დრამატული საზო-
გადოების სხდომის ოქმი (6; №27).

27 ივლისი/სამშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში 17 საათზე საბავშვო საღამო გაიმართა (3; 
№885).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ი. იმერლიშვილის წერილი 
ბათუმის სახალხო თეატრის შესახებ (6; №28).
ჟურ. „თეატრი და ცხოვრება“ დაიბეჭდა ნატო გაბუნიას ნეკროლოგი 
(6; №28). 

4 აგვისტო/ოთხშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა 1920 წლის 16 ივნისს სომხურე-
ნოვან გაზეთ „მშაკში“ დაბეჭდილი სომეხი მხატვარ გ. ბაშინჯაღიანის 
წერილი, სათაურით − „საიათნოვას ქართული სიმღერები“ (3; №892).

7 აგვისტო/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − დამფუძ-
ნებელი კრების საბიუჯეტო კომისიამ მოიწონა ხელოვნების კომისიის 
პროექტი საქართველოს საისტორიო ნაშთების რესტავრაციისა და და-
ცვისათვის საჭირო თანხების გაღების შესახებ (1; №176).
მეორე ქართულ კლუბში 21 საათზე საოჯახო საღამო-კონცერტი გაი-
მართა. მონაწილეობდნენ: გაბაშვილი, ლისიციანი, ლუნინისა-რუდკო, 
თუმანოვი და სხვ (3; №895).

8 აგვისტო/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა - სახელმწი-
ფო თეატრის მმართველობიდან იუწყებიან, რომ ახალი სეზონიდან 
მაყურებელს ახალ რეპერტუართან ერთად ძველი სეზონიდანაც შე-
სთავაზებენ სპექტაკლებს. ამავე დროს, აქტიურად ითანამშრომლებენ 
როგორც სახელმწიფო კონსერვატორიასთან, ისე - სამუსიკო საზოგა-
დოებასთან (1; №176). 
ქართულ კლუბში, საბურთალოს სახალხო თეატრის, მუშათა კლუბის, 
უფასო სამკითხველოსა და უნივერსიტეტის განყოფილებების სასარ-
გებლოდ გაიმართა დიდი საღამო-სეირნობა. საღამოს დიასახლისი  - 
ოლღა სიმონის ასული სვანიშვილი (3; №896). 

მარიამ შავერზაშვილი  
(6; №28)

Mariam Shaverzashvili  
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August 9/Monday

Grand Symphonic Evening was held at the Georgian Club at 21:00 hrs. led 
by the Head of Conservatoire Cherepnyn. Participants: Rissi, Ledenko, String 
orchestra of 55 members (3; №896).
“Sakhalkho Saqme” published S. Abuladze poem “From the old notebook”, 
which he wrote back in 1916 while still in Military School (3; №896).

August 10 Thursday

Children’s evening was held in the Second Georgian Club at 17:00 hrs. 

August 11/Wednesday

“Saqartvelos respublika” issued a statement that then commissar of the State 
Theatre will sue the actors performing in the cafes and the gardens as well as 
posters for presenting themselves as Theatre actors (1; №179).

“Saqartvelos Respublika” issued a notice that a meeting on artistic design of 
the State Theatre was held in the Ministry of Education chaired by Deputy 
Minister Cincadze (1; №179).

An interesting evening was held in “Darbazi” café with the participation of 
Georgian poets (3; №898).

August 12/Thursday

“Saqartvelos Respublika” issued a notice that the construction commission of 
the Georgian Museum holds the competition in regards with the closure of 
the Museum headquarters (1; №180).
“Sakhalkho Saqme” announces that the meeting for the artistic design of the 
State Theatre was chaired by the Deputy Minister of Education Noe Cincadze. 
The meeting was attended by the Chairman of the Art Commission of the 
Founding Assembly Ivane Gomarteli, meeting member Leo Natadze, as well 
as other heads of the major art institutions. The meeting elected the perma-
nent State Commission. The Commission will include Heads of the Art Insti-
tutions. The commission was entrusted to bring into order the artistic side of 
the State Opera (3; №899).

August 14/Saturday

For expanding aid to the War casualties the administration arranged Cabaret 
evening (3; №901).
Day of the People’s University was celebrated in The Second Georgian Club at 
19:00 hrs (3; №901).
“Sakhalkho Saqme” Letter by Soso Chtorishvili titled “Shalva Dadiani” was 
published (3; №901).
“Sakhalkho Saqme” Article by Ivane Mchedlishvili “Cultural activities in the 
Army” was published The author informs about the cultural circles existing in 
the Battalion of Guards (3; №901).

9 აგვისტო/ორშაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე დიდი სიმფონიური საღამო გაიმართა კონ-
სერვატორიის დირექტორის, ჩერეპნინის ლოტბარობით (3; №896).
გაზ. „სახალხო საქმე“ გამოქვეყნდა ს. აბულაძის ლექსი „ძველი რვეუ-
ლიდან“, რომელიც, ავტორის მითითებით, 1916 წელს სამხედრო სასწა-
ვლებელში დაწერა (3; №896).

10 აგვისტო/ხუთშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში 17 საათზე საბავშვო საღამო გაიმართა (3; 
№897).

11 აგვისტო/ოთხშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა განცხადება − სახე-
ლმწიფო თეატრის კომისარი მსახიობებს კაფეებსა და ბაღებში გამა-
რთულ საღამოებზე თეატრის არტისტებად გამოსვლასა და აფიშებზე 
თეატრის არტისტებად წარდგენისთვის სასამართლოში უჩივლებს (1; 
№179).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − სახალხო 
განათლების მინისტრის ამხანაგის, ცინცაძის, თავმჯდომარეობით, სა-
ხალხო განათლების სამინისტროში შედგა თათბირი სახელმწიფო ოპე-
რის მხატვრულად მოწყობის საკითის თაობაზე (1; №179).
კაფე „დარბაზში“ ქართველი პოეტების მონაწილეობით საინტერესო 
საღამო გაიმართა (3; №898).

12 აგვისტო/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − საქართვე-
ლოს მუზეუმის სააღმშენებლო კომისია აცხადებს კონკურსს მუზეუ-
მის შენობის გადახურვასთან დაკავშირებით (1; №180). 
გაზ. „სახალხო საქმის“ ცნობით, სახალხო განათლების მინისტრის 
ამხანაგის, ნოე ცინცაძის, თავმჯდომარეობით შედგა თათბირი სახე-
ლმწიფო თეატრის მხატრულად მოწყობის შესახებ. დაესწრენ დამფუძ-
ნებელი კრების ხელოვნების კომისიის თავმჯდომარე, ივანე გომართე-
ლი, კრების წევრი, ლეო ნათაძე, სხვადასხვა სახელოვნებო ძირითად 
დაწესებულებათა ხელმძღვანელები. თათბირმა აირჩია მუდმივი სახე-
ლმწიფო კომისია. კომისიაში შევლენ სახელოვნებო სფეროს დაწესე-
ბულებათა ხელმძღვანელები. კომისიას დაევალა სახელმწიფო ოპერის 
მხატვრული მხარის მოწესრიგება (3; №899).

14 აგვისტო/შაბათი
საქართველოს ომში დაჭრილ-დასახიჩრებულთა კავშირის გამგეობამ 
კავშირის ნივთიერ საშუალებათა გასაძლიერებლად საღამო-კაბარე 
გამართა (3; №901).
მეორე ქართულ კლუბში 19 საათზე სახალხო უნივერსიტეტის დღე 
აღინიშნა (3; №901).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სოსო ჩიტოშვილის წერილი, სა-
თაურით „შალვა დადიანი“ (3; №901).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ივანე მჭედლიშვილის წერილი 
„კულტურული მუშაობა ჯარში“,რომელშიც ავტორი თბილისის მოდა-
რაჯეთა ათასეულში არსებულ კულტურულ წრეებზე საუბრობს (3; 
№901. ) 

იაკობ ნიკოლაძის შარჟი                            
(12; №38,1920)

Caricature of Iacob Nikoladze
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“Shalva Dadiani” 

“Quiet, smiling, eloquent, staid, shy, proud and affectionate... that’s what he 
looks like. He’s full of feelings and his heart is full of sadness. Shedding tears 
in poetic emotion, burnt by the art, hard worker, fussing in the theatre wings, 
gentle on the stage, the prince somewhat abandoned by the luck, aristocratic, 
humble democrat, artist and a patriot – This is the way he is, Shalva Dadi-
ani, the devotee of our theatre. He is a director, actor and playwright. He is 
a bighearted writer. Everyone loves and respects him. He has contributed his 
entire talent to the Georgian Theatre and has been serving the Nation and art 
for 25 years”. (3, 14 აგვისტო)

August 15/Sunday

Symphonic concert was given at the Georgian Club, headed by professor 
Monory. Participants: Rosten, Inashvili and others. Orchestra concertmaster 
Vilshao (3; №902).
“Sakhalkho Saqme” published a poem by Ioseb Grishashvili “You remind me 
of my sister” The author write it in Caghveri in August (3; №902).

August 17/Tuesday

“Saqartvelos Respublika” issued a list of the necessary inventory presented 
by the commission of constructions of the Georgian Museum (1; №184).

August 20/Friday

“Saqartvelos Respublika” issued announcement that the opera actors, musi-
cians and the rest of the personnel will be given allowances as public employ-
ees. The State Theatre company has finally been established, as well as the 
chorus and the orchestra. Each will consist of 50 persons (1; №187).

August 21/Saturday

Family evening –concert was held in the second Georgian Club at 21:00 hrs. 
Headed by Sanovsky. Capella performed Russian and Georgian Songs. Partici-
pants: Abashidzr, Mytrofanov, Venadze, Chumburidze (3; №907).

August 22/Sunday

“Sakhalkho Saqme” published the poem by Siko Pashalishvili “Waiting for 
you”, written by the author in Tbilisi in August (3; №908).

August 23/Monday

Evening of Humour was held in the Second Georgian Club (3; №908).

August 26 / Thursday

“Sakhalkho Saqme” Article “Lado Meskhishvili in Telavi” published under the 
pen name “Davitskebuli”. The author writes about the 3 week visit of the re-
nowned actor in Telavi and 3 performances given there (3; №911).

August 27 /Friday

“Saqartvelos Respublika” issued a notice − State Theatre, Ballet School invite 
the school children from 9 – 16 years to pass exam. The exam will take place 
at September 15 (1; №193).

„შალვა დადიანი“ 
„დინჯი და მომღიმარი, ენა-ფერადი, დარბაისელი, მოკრძალებული, ამაყი 
და ალერსიანი − ასეთია გარეგნობით. გრძნობით აღსავსე და სევდით მძი-
მე გული, პოეტურ განცდებში ატირებული, ხელოვნების ცეცხლით დამწვა-
რი, მშრომელი და გულ გატეხილი, კულისებში მოფუსფუსე, სცენაზე თავა-
ზიანი − ასეთია ჩვეულებით. ბედისაგან ერთგვარად ხელნაკრავი თავადი, 
ზრდილობით არისტოკრატი, თავმდაბალი დემოკრატი, შემოქმედი პატრი-
ოტი − ასეთია საზოგადოდ, შალვა დადიანი. შალვა დადიანი, გულშემატკი-
ვარია ჩვენი თეატრისა, ის რეჟისორია, მსახიობი და დრამატურგი. შალვა 
დადიანი ბელეტრისტია და გულმდიდარი მწერალი. ის ყველას უყვარს და 
პატივს სცემს. შალვა დადიანმა მთელი თავის უნარი მიიტანა ქართულ ხე-
ლოვნების სალაროში და ოცდა ხუთი წელიწადი დაუზარებლად ემსახურა 
ერსა და ხელოვნებას“ (3, 14 აგვისტო). 

15 აგვისტო/კვირა
ქართულ კლუბში სიმფონიური კონცერტი გაიმართა პროფესორ კ. ა. 
მინორის მეთაურობით. მონაწილეობდნენ: როსტენი, ინაშვილი და სხვ 
(3; №902).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი 
„ჩემ დას მაგონებ“, რომელიც ავტორმა აგვისტოში წაღვერში დაწერა 
(3; №902).

17 აგვისტო/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა საქართველოს მუ-
ზეუმის სააღმშენებლო კომისიის სამშენებლო სამუშაოების წარმოები-
სათვის საჭირო ინვენტარის სია (1; №184).

20 აგვისტო/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ოპერის 
არტისტები, მემუსიკები და სხვა მოსამსახურენი მუშათა ულუფით ისა-
რგებლებენ. სახელმწიფო თეატრში საბოლოოდ შედგა დასი და ბალე-
ტი, აგრეთვე გუნდი და ორკესტრი. თითოეული 50 კაცისაგან შედგება 
(1; №187).

21 აგვისტო/შაბათი
მეორე ქართულ კლუბში 21 საათზე, კაპელას მონაწილეობით, საოჯა-
ხო საღამო-კონცერტი გაიმართა. კაპელამ რუსული და ქართული სიმ-
ღერები შეასრულა. მონაწილეობდნენ: აბაშიძე, მიტროფანოვი, ვენაძე, 
ჭუმბურიძე (3; №907).

22 აგვისტო/კვირა
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ სიკო ფაშალიშვილის ლექსი 
„შენს მოლოდინში“, რომელიც ავტორმა თბილისში აგვისტოს თვეში 
დაწერა (3; №908).

23 აგვისტო/ორშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში სიცილის საღამო გაიმართა (3; №908).

26 აგვისტო/ხუთშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა წერილი „ლადო მესხიშვილი თე-
ლავში“, რომელსაც ხელს „დავიწყებული“ აწერს. სტატიის ავტორი დამ-
სახურებული მსახიობის თელავში 3 კვირიან ვიზიტსა და იქ გამართულ 
3 წარმოდგენასგანიხილავს (3; №911).

27 აგვისტო/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − სახელმწი-
ფო თეატრი, ბალეტის სკოლა იწვევს მოსწავლეებს 9-დან 16 წლამდე. 
გამოცდა 15 სექტემბერს (1; №193).
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August 29 /Sunday

String orchestra benefit event in the second Georgian Club at 21:00 hrs (3; 
№914).

August 30 /Monday

The fourth free symphonic concert led by Ylchenko and with participation of 
Chesnakov was conducted in the Georgian Club at 21:00 (3; №914).
“Sakhalkho Saqme” published siko Pashalishvili poem “At the piano” (3; 
№914).

September 2/Thursday

“Saqartvelos Respublika” Society for spreading Literacy informs that “The 
Man in Panther’s Skin” was published by the Society appended by the synop-
sis (In prose), big dictionary and the notes about the author of the poem and 
the time he lived. The publication is adorned by 2 portraits and 32 pictures. 
Editor D. Karichashvili (1; №184).

September 4 /Saturday

The great Public evening − promenade was held in the Workers Central Club 
in favour of establishing the fund of Georgia’s Social − Federalist Revolution-
ary Party’s workers Club. The program also included the concert of the Mili-
tary Orchestra and a lottery, as well as the performance of the comedy “Un-
lucky Debut” (3; №919).
Family evening-concert was held in the second Georgian Club at 21:00 hrs (3; 
№919).
Literary evening of the poet Siko Pashalishvili was held in Telavi. Among the 
participants were: Shalva Nucubidze, Vaso Abashidze, Kote Makashvili, Siko 
Pashalishvili, Davit Akopashvili, Sofio GAbashvili, Sevdia, B. Akhospireli, Vera 
Babunidze and others (3; №917).

September 5 /Sunday

Symphonic concert headed by Miniar was conducted in the Georgian Club at 
21:00 hrs. The works of Peter Tchaikovsky were performed (3; №920). 

September 6 /Monday

Performance – Concert was held in the Second Georgian Club (3; №920).

September 9 /Thursday

“Sakhalkho Saqme” published Ioseb Grishashvili poem “1914”, written by the 
author in Caghveri in August 1920 (3; №923).

“Sakhalkho Saqme” published an article “Fate of the Georgian Artists” under 
the pen name “Meskhi Gogia”. The article addressed the grave economic con-
ditions of the Georgian artists (3; №923). 

“Fate of the Georgian Artists” 

“In order to give a boost to our artists the government and the society should 
enable the artists to acquire theoretical and practical knowledge, but could 
similar conditions be offered to get such knowledge locally? The answer to the 
question is negative as we do not have a higher educational Academy of Arts, 
nor the rich galleries, where the artist will be given opportunity for theoretic 
development and study from the works of the classicists. The only road left 
is the road to Europe. Our government has considered the issue and several; 

29 აგვისტო/კვირა
მეორე ქართულ კლუბში 21 საათზე სიმებიანი ორკესტრის ბენეფისი 
გაიმართა (3; №914).

30 აგვისტო/ორშაბათი
ქართულ კლუბში 21 საათზე, პ. პ. ილჩენკოს ლოტბარობით და ქ. ბურა-
ვო-ცეხანოვსკის მონაწილეობით, უფასო მე-4 სიმფონიური კონცერტი 
გაიმართა (3; №914).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ სიკო ფაშალიშვილის ლექსი 
„როიალთან“ (3; №914).

2 სექტემბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა განცხადება − წ. 
კ. საზოგადოებამ გამოსცა „ვეფხისტყაოსანი“, რომელსაც დართული 
აქვს შინაარსი პროზად, ვრცელი ლექსიკონი და ცნობები ამ წიგნის და-
მწერის და დაწერის დროის შესახებ. გამოცემა შემკულია 2 პორტრე-
ტითა და 21 სურათით. რედაქცია ეკუთვნის დ. კარიჭაშვილს (1; №184).

4 სექტემბერი/შაბათი
მუშათა ცენტრალურმა კლუბმა საქართველოს სოციალისტ-ფედერა-
ლისტთა სარევოლუციო პარტიის მუშათა კავშირის ფონდის შესაქ-
მნელად დიდი სახალხო საღამო-სეირნობა გამართა. პროგრამაში იყო: 
სამხედრო ორკესტრი და ლატარია. ასევე, წარმოადგინეს კომედია 
„უბედური დებიუტი“ (3; №919).
მეორე ქართულ კლუბში 21 საათზე საოჯახო საღამო-კონცერტი გაი-
მართა (3; №919).
ქალაქ თელავში გაიმართა პოეტ სიკო ფაშალიშვილის სალიტერატურო 
საღამო. მონაწილეობდნენ: შალვა ნუცუბიძე, ვასო აბაშიძე, კოტე მაყა-
შვილი, სიკო ფაშალიშვილი, დავით აკოფაშვილი, სოფიო გაბაშვილი, ბ. 
ახოსპირელი, ვერა ბაბუნიძე და სხვ (3; №917).

5 სექტემბერი/კვირა
ქართულ კლუბში 21 საათზე, მინიარის ლოტბარობით, სიმფონიური 
კონცერტი გაიმართა, რომელზეც პეტრე ჩაიკოვსკის ნაწარმოებები 
შესრულდა (3; №920).

6 სექტემბერი/ორშაბათი
მეორე ქართულ კლუბში წარმოდგენა-კონცერტი გაიმართა (3; №920).

9 სექტემებრი/ხუთშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი, 
სათაურით − „1914 წ. “, რომელიც ავტორმა 1920 წლის აგვისტოში წაღ-
ვერში დაწერა (3; №923).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა სტატია სათაურით „ქართული მხა-
ტვრობის ბედი“, რომლის ავტორის ფსევდონიმიც იყო „მესხი გოგია“. 
სტატია ქართველ მხატვართა რთულ ეკონომიკურ პირობებს შეეხებო-
და (3; №923).
„ქართული მხატვრობის ბედი“ 
„ჩვენი მხატვრების სათანადო სიმაღლეზე დასაყენებლად, საჭიროა სახე-
ლმწიფომ და საზოგადოებამ იზრუნოს მხატვრების ისეთ პირობებში ჩასა-
ყენებლად, რომ მხატვრობის დარგში სრული თეორიული და პრაქტიკული 
ცოდნის მიღების საშუალება მიეცეთ, რომ ნაყოფიც სერიოზული გამოიღონ. 
არის კი ჩვენში ისეთი პირობები, რომ აქვე შეეძლოს მხატვარს დამთავრე-
ბული ცოდნის მიღება? ამაზედ უარყოფით უნდა ვუპასუხო, ვინაიდან ჩვენ 
არ მოგვეპოვება არც უმაღლესი სამხატვრო აკადემია, არც მდიდარი გა-
ლერეები, სადაც მხატვარს შეეძლოს თეორიული განვითარება და უშუა-
ლოდ შესწავლა კლასიკურ მხატვრულ ნაწარმოებთა. ერთად ერთი გზა 
არის − გზა ევროპისაკენ. ამას უკვე მიაქცია ყურადღება ჩვენმა მთავრობამ 
და რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა უკვე გაგზავნა სასწავლებლად, მათ 
შორის მხატვრების მეტად მცირე რიცხვი. ამ უაღრესად დიდმნიშვნელოვან 
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young people have been sent to study abroad, artists among them. This major 
issue should be expanded. Two or three artists is not sufficient. More artist 
should be sent abroad to get the higher knowledge. “ (3;№923)

September 11/Saturday

“Saqartvelos Respublika” made announcement on the annual meeting of the 
Georgian Music Society, to be held on September 19 (1; №206).

September 13/Monday

The performance was held in the Georgian Club at 21:00 headed by P. Ilchen-
ko, with the participation of State Theatre actors Buravo-Cekhanovsky and 
Balaban (3; №926).

September 18/Saturday

“Saqartvelos Respublika” issued a notice that the Georgian Music School of 
the Georgian Music society starts admission of the students (1; №211).

September 19/Sunday

Opening of the season at the People’s House at 20:00 hrs. The legend drama 
“treachery” in 5 acts was given by the circle organizing Georgian Performanc-
es (3; №931).

September 21/Tuesday

“Saqartvelos Respublika” issued a note that administration of Lanchkhuti 
towm appealed to the Ministry of Education to cede a carriage to the Guria 
singer Dzagniashvili and the dancer Lominadze to enabThe Ministry of Educa-
tion submitted the appeal to the Ministry of Road Traffic (1; №213).

“Sakhalkho Saqme” paper published I. Mchedlishvili poem “By the end of 
Summer”, written by the author in Caghveri in 1920 (3; №932).

September 24/Friday. 

“Saqartvelos Respublika” announced that in the forthcoming season major 
attention will be paid to Ballet. The Ballet company consists of 18 women 
dancers and 4 soloists. The Ballet performances “Huguenots” and “Faust” 
will be staged anew. Also, it is intended to stage “Love poison” by Tamar Vakh-
vakhishvili, “The Knight in the Panther’s Skin” by Ipolyt – Ivanov and “Mother 
and Son” by Chavchavadze (1; №215).

“Saqartvelos Respublika” announced that on the opening day of the State 
Theatre the first number of the daily theatre paper “Harlequin” will be issued 
(1; №215).

“Saqartvelos Respublika” announced that with the permission of Govern-
mentt Chairman Noe Zhordania whose name will be given to Avchala Workers 
Theatre opened recently by the city administration (1; №215).

საქმეს გაფართოება უნდა, ორი სამი მხატვრით არ ამოიწურება მხატვართა 
რიცხვი და მათი ღირსება. საჭიროა მხატვრების საკმაო რიცხვის გაგზავნა 
საზღვარ-გარედ უმაღლესი ცოდნის მისაღებად“ (3;№923). 

11 სექტემბერი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი 19 სექტემ-
ბერს ქართული სამუსიკო საზოგადოების წლიური კრების გმართვა-
სთან დაკავშირებით (1; №206).

13 სექტემბერი/ორშაბათი
ქართულკლუბში 21 საათზე, პ. პ. ილჩენკოს ლოტბარობით, სახელმწი-
ფო თეატრის არტისტების ბურავო-ცეხანოვსკისა და ბალაბანის მონა-
წილეობით, წარმოდგენა გაიმართა (3; №926).

18 სექტემბერი/შაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართული 
სამუსიკო საზოგადოების ქართული სამუსიკო სკოლა იწყებს მოსწა-
ვლეთა მიღებას (1; №211).

19 სექტემბერი/კვირა
სახალხო სახლში 20 საათზე სეზონი გაიხსნა. ქართული წარმოდგენე-
ბის მმართველმა წრემ წარმოადგინა 5 მოქმედებიანი დრამა-ლეგენდა 
„ღალატი“ (3; №931).

21 სექტემბერი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ლანჩხუთის 
ქალაქის თვითმმართველობამ სახალხო განათლების სამინისტროს 
წინაშე შუამდგომლობა აღძრა ერთი სამგზავრო ვაგონის დათმობის 
შესახებ, რათა გურიისგამოჩენილ მომღერალ ძაგნიაშვილს და მოცე-
კვავე ლომინაძეს შეეძლოთმოგზაურობა და კონცერტების გამართვა. 
განათლების სამინისტრომ შუამდგომლობა გზათა მიმოსვლის სამი-
ნისტროს გადასცა (1; №213).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი 
„ზაფხულის მიწურულში“, რომელიც ავტორმა 1920 წელს წაღვერში და-
წერა (3; №932).

24 სექტემბერი/პარასკევი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში მომავალ სეზონში დიდი ყურადღება მიექცევა ბალეტს. 
ბალეტი შედგება 18 მოცეკვავე ქალისა და 4 სოლისტისაგან. ცეკვების 
ჩართვით, ხელახლა დაიდგმება ოპერები „ჰუგენოტები“, „ფაუსტი“ და 
სხვ. განზრახულია, დადგან თამარ ვახვახიშვილის ბალეტი „სიყვარუ-
ლის საწამლავი“, „გედების ტბა“, იპოლიტოვ-ივანოვის „ვეფხისტყაოსა-
ნი“ (1; №215).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრის გახსნის დღეს, 30 სექტემბერს, გამოვა ყოველდღიური 
სათეატრო გაზეთ „არლეკინის“ პირველი ნომერი (1; №215).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − მთავრობის 
თავმჯდომარის, ნ. ჟორდანიას ნებართვით, მისი სახელი ეწოდა ავჭა-
ლის მუშათა თეატრს, რომელიც ამასწინათ ქალაქის თვითმმართვე-
ლობამ გახსნა (1; №215).
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September 26/Sunday

“Saqartvelos Respublika” notifies that the State Museum board of trustees 
announces vacancy for the position of the head of the library (1; №217).
“Saqartvelos Respublika” printed a poster. The composition of the State Op-
era company, 1920-1921 (1; №217).
“Saqartvelos Respublika” issued an article on the opening season of the Geor-
gian Drama season 1920-1921 (1; №217).

September 30 /Thursday

“Saqartvelos Respublika” announced that The Georgian opera “Abesalom and 
Eteri” was performed in the State Theatre. Music by Z. Paliashvili (1; №220).
“Saqartvelos Respublika” published a summarizing article on the activities of 
the State Theatre (1; №220).
“State Theatre administration elaborated a report on the work done by the 
State Theatre in the previous season. According to the report the opera sea-
son began on October 4 of the previous year and ended on June 4. In all 380 
performances were given, from which 26 were given for the workers, 8 for 
the army and artistic 13. Besides 3 lectures have been delivered, 8 concerts 

26 სექტემბერი/კვირა
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა განცხადება − სახე-
ლმწიფო მუზეუმის სამეურნეო საბჭო აცხადებს კონკურსს მუზეუმის 
ბიბლიოთეკის გამგის თანამდებობაზე (1; №217).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა აფიშა − 1920-1921 
წწ. სახელმწიფო ოპერის დასის შემადგენლობა (1; №217).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი 1920-1921 
წწ. ქართული დრამის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით (1; №217).

30 სექტემბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში წარმოადგინეს ორიგინალური ქართული ოპერა „აბესა-
ლომ და ეთერი“. მუსიკა ზ. ფალიაშვილისა (1; №220).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი-შეჯამება 
სახელმწიფო თეატრის მუშაობასთან დაკავშირებით (1; №220).
„სახელმწიფო თეატრის სამმართველომ დაამუშავა ანგარიში თეატრის 
გასულ სეზონში მუშაობის შესახებ. თანახმად ანგარიშისა, საოპერო 
სეზონი შარშან დაწყებულა ოქტომბრის 4 და დასრულებულა ივნი-
სის 4. სულ თეატრში 380 სპექტაკლი შემდგარა, აქედან მუშებისათვის 

სახელმწიფო ოპერის დასი (1920-1921 წწ. )  
(ფოტო დაცულია ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის 
მუზეუმში) 

State Opera Company (1920-1921. )  
(Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire museum)
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held, 7 Georgian performances, 2 Armenian, 2 Azerbaijani and the children’s 
performances. “ (1; №220)

October 1/Friday

Georgian opera “Pikovaya Dama” was performed in the State Theatre (1; 
№221).
“Saqartvelos Respublika” announced that the Ministry of Education asked the 
The Ministry of Supply to supply the Theatre with 1200 pounds of mazut (1; 
№221).

October 2/Saturday

Georgian opera Rigoletto was performed in the State Theatre (1; №222).
“Saqartvelos Respublika” published Vakhtang Garrik article on the opening 
of the season on September 30 with the evaluation of “Abesalom and Eteri” 
(1; №222).
“Sakhalkho Saqme” issued a note that there is an urgent need for the per-
somnnel of the Georgian Drama, who will have work only in the evenings. 
Those willing should show up on Sunday, October 3, 11 o’clock at State Drama 
Theatre (3; №941).

October 3/Sunday

:Abesalom and Eteri, the original Georgian opera was performed in the State 
Theatre. Music by Z. Paliashvili (1; №223).
“Sakhalkho Saqme” published an article “Tortured Salome” under the pen 
name “Marutha Shuamdinareli”, which addresses the new work by Grygol 
Robakidze and the author’s style is criticized (3; №942).

October 4 /Monday

“Daemon: was given in the State Theatre (1; №223).

October 5 /Tuesday

“Faust” was given in the State Theatre (1; №224).
“Sakhalkho Saqme” published an article “Theatre and Art” where Georgian 
Theatre id considered, with its present and planned performances (3; №943).

October 6/Wednesday

“Pikovaya Dama: was given in the State Theatre (1; №225). 

October 7/Thursday

“Barber of Seville” was given in The State Theatre (1; №226).
“Sakhalkho Saqme” published Leon Melquiset Begh article “Archaeological 
journey in Gare Kakheti and Cheremei gorges” articles are continued in the 
following issues (3; №945).

October 8/Friday

“Yevgeny Onegyn” was performed in the State Theatre (1; №225). 
“Sakhalkho Saqme” published the poem by I. Mchedlishvili “1914” (3; №946). 

October 9 /Saturday

“Barber of Seville” was given in State Theatre (1; №228).

დადგმულა 26 სპექტაკლი, ჯარისათვის - 8 და 13 - სამხატვრო. გარდა 
ამისა, მოეწყო: 3 ლექცია, 8 კონცერტი, 7 ქართული სპექტაკლი, 2 - სო-
მხური, 2 - თათრული და საბავშვო სპექტაკლები. “ (1; №220) 

1 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში ოპერა „პიკის ქალი“ დაიდგა (1; №221).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − განათლე-
ბის სამინისტრომ სთხოვა მომარაგების სამინისტროს, სახელმწიფო 
თეატრს ყოველთვიურად 1200 ფუთი მაზუთი დაუთმოს (1; №221).

2 ოქტომბერი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში „რიგოლეტო“ დაიდგა (1; №222).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ვახტანგ გარრიკის 
წერილი 30 სექტემბერს ოპერის სეზონის გახსნისა და სპექტაკლ „აბე-
სალომ და ეთერის“ თაობაზე (1; №222).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოცხადდა ცნობა − ქართული დრამისათ-
ვის სასწრაფოდ საჭიროა თანამშრომელნი, რომელთაც მხოლოდ საღა-
მოობით ექნებათ სამუშაო. მსურველნი უნდა გამოცხადდნენ კვირას, 
ოქტომბრის 3-ს, 11 საათზე სახელმწიფო დრამის თეატრში (3; №941).

3 ოქტომბერი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში ორიგინალური ქართული ოპერა „აბესალომ და 
ეთერი“ წარმოადგინეს. მუსიკა ზ. ფალიაშვილისა (1; №223).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ შუამდინარელის ფსევდონიმით გამოქვეყნდა 
წერილი „ნაწამები სალომე“, რომელსაც განხილულია გრიგოლ რო-
ბაქიძის ახალი ნაწარმოები და გაკრიტიკებულია ავტორის სტილი (3; 
№942).

4 ოქტომბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „დემონი“ წარმოადგინეს (1; №223).

5 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ფაუსტი“ წარმოადგინეს (1; №224).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „თეატრი და ხელოვნება“, 
რომელშიც განხილულია ქართული თეატრი, მისი ახალი და დაგეგმი-
ლი სპექტაკლები (3; №943).

6 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს (1; №225).

7 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგინეს (1; №226).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა ლეონ მელიქსეთ-ბეგის სტატია 
„არქეოლოგიური მოგზაურობა გარე-კახეთსა და ჭერემის ხეობაში“, 
სტატიები შემდეგ ნომრებშიც გრძელდება (3; №945).

8 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №225).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი 
„1914 წელი“ (3; №946).

9 ოქტომბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგინეს (1; №228).
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October 10/Sunday

“Rigoletto” was given in the State Theatre (1; №229).
Ballet School was opened in the Second State Theatre (former Artistic Socie-
ty). Headmistress M. I. Perinni (1; №229).

October 11 /Monday

“Faust” was performed in the State Theatre (1; №229).

October 12/Tuesday

“Abesalom and Eteri” was given in the State Theatre (1; №230).

October 13/Wednesday

Yevgeny Onegyn was given in the State Theatre (1; №230).

October 14/Thursday

“Hoffman’s Fairy –Tales were performed in the State Theatre (1; №230).

October 15/Friday

Ballet evening with the participation of Mikhail Mordkyn and Bronislava 
Pozhyckaya was held on the State Theatre (opera) (1; №233).
The State Drama season was opened. The first performance “Out of past” by 
Shalva Dadiani. Director Koreli (1; №233).
“The Victim” a drama by Gedevanishvili was performed by the circle organiz-
ing Georgian Performances at the Peoples House (1; №233).

October 16/Saturday

“Abesalom and Eteri” given for Workers in the State Theatre (1; №233).
“Saqartvelos Respublika” notifies: “Sh. Dadiani’s “Out of Past” is to be per-
formed today State Drama Theatre (former) artistic society theatre, №21 
Rustaveli Ave. ). Director Korelli (1; №234).
“Saqartvelos Respublika” announced that the artist G. Eristavi is preparing 
settings for D. Kldiashvili evening (1; №234).
“Saqartvelos Respublika” Announced that the artist A. Zaltsman is preparing 
“Othello” settings (1; №234). 

10 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში „რიგოლეტო“ წარმოადგინეს (1; №229).
მეორე სახელმწიფო თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
შენობა) 12 საათზე ბალეტის სკოლა გაიხსნა. დირექტორი მ. ი. პერინი 
(1; №229).

11 ოქტომბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ფაუსტი“ წარმოადგინეს (1; №229).

12 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №230). 

13 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №230).

14 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს (1; №230).

15 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) გაიმართა ბალეტის საღამო მიხეილ 
მორდკინისა და ბრონისლავა პოჟიცკაიას მონაწილეობით (1; №233).
სახელმწიფო დრამის სეზონი გაიხსნა. პირველი სპექტაკლია შ. დადია-
ნის „გუშინდელნი“. რეჟისორი მ. ქორელი (1; №233).
სახალხო სახლში ქართული წარმოდგენების მმართველმა წრემ ი. გე-
დევანიშვილის დრამა „მსხვერპლი“ წარმოადგინა (1; №233).

16 ოქტომბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„აბესალომ და ეთერი“ (1; №233).
გაზ. სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადო-
ების თეატრი, რუსთაველის პრ. №21) დღეს − შ. დადიანის „გუშინდელ-
ნი“. რეჟისორი - მ. ქორელი (1; №234).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი, მხატვარი გ. 
ერისთავი საგანგებოდ ამზადებს დეკორაციებს დ. კლდიაშვილის საღა-
მოსათვის (1; №234).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − მხატვა-
რი ა. ზალცმანი საგანგებოდ ამზადებს „ოტელოს“ დეკორაციებს (1; 
№234).

მიხეილ ქორელი  
ჩანახატი, შესრულებული მიხეილ ჭიაურელის მიერ (8; №1,1919)

Mikheil Koreli  
a sketch, made by Mikheil Chiaureli. 



161

October 17/Sunday

“Faust” and “Walpurgis Night” were performed in the State Theatre (opera) 
(1; №233).
“Oedipus the King” was given in the State Drama Theatre (former Artistic So-
ciety, № 21 Rustaveli Ave. ) (1; №234).
“Saqartvelos Respublika” published a letter on the opening of the Georgian 
Drama season Valerian Gunia letter also reviews Shalva Dadiani “Out of Past” 
(1; №235).
“Sakhalkho Saqme” published Ioseb Grishashvili poem “Covert affection” (3; 
№954).
Documental films on the arrival of the European Socialist delegations and 
their vist to provinces of Georgia, was shown in the cinemas of Tbilisi. All 
picturesque places of Tbilisi and all parts of Georgia. The great Solemn days 
(3; №954).
On the half year anniversary of the death of poet Noe Chkhikvadze, the Board 
of Georgia’s Writers Union held an evening in favour of the children of the 
deceased. Ivane Gomarteli and Grygol Robakidze talked about the works of 
the poet. “Two act comedy “First died and married than” was also performed 
(3; №953).

October 19/Tuesday

Ballet evening was held for the second time with the participation of Mikhail 
Mordkyn and Broneslava Pozhyckaya in the State Theatre (opera) (1; №235).

“Hoffman’s Fairy-tales” were given in the State Theatre (opera) (1; №235).

“Sakhalkho Saqme” published an article “Around the Georgian Drama” under 
the pen name „X”, in which the author blames the Georgian media in disre-
gard of the drama (3; №955).

October 20/Wednesday

“Pearl Fishers was performed in the State Theatre (opera) (1; №235).

“Saqartvelos Respublika“ informs that the Georgian Drama Theatre (former 
Art Society Theatre) received greetings from Kutaisi and Tbilisi (1; №237).

October 21/Thursday

“Manon” was given in the State Theatre (1; №235).

“A Lie” by Vichnichenko was performed in the Georgian Drama Theatre (for-
mer Art Society Theattre at № 21 Rustaveli ave. ) (1; №238).

“Sakhalkho Saqme” announces an article “Theatre and Life” – Georgian 
Drama – Today, for the first time in State Drama Theatre will be performed 
the play by famous Ukrainian Politician and writer, Vichnicenko “A Lie”. 
Cast: N. Chkheidze, Al. Imedashvili, M. Chiaureli. The play is directed by 
Mikheil Qoreli... – the paper notifies in the same article that rehearsals of D. 
Kldiashvili plays “Irine’s Happiness” and “Darispani Misfortune” will soon 
be held director Akaki Paghava. Artist-designer Vladimer Eristavi (3; №957).

October 22/Friday

The Ballet evening with the participation of Mikhail Birdlyn was given for the 
second time in the State Theatre (opera) (1; №236).

17 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის ღამე“ წა-
რმოადგინეს (1; №233).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, რუსთაველის პრ. №21) „ოიდიპოს მეფე“ წარმოადგინეს (1; 
№234).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი 15 ოქტო-
მბერს ქართული დრამის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით. ვ. გ. 
(ვალერიან გუნიას) წერილში ფასდება შ. დადიანის სპექტაკლი „გუში-
ნდელნი“ (1; №235).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა იოსებ გრიშაშვილის ლექსი „ქურდუ-
ლი ალერსი“ (3; №954).
თბილისის კინოთეატრების ეკრანზე გამოვიდა დოკუმენტური კადრე-
ბი „ევროპის სოციალისტური დელეგაციის ჩამოსვლა და მათი მოგზა-
ურობა პროვინციებში“ (3; №954).
სახალხო სახლში პოეტ ნ. ჩხიკვაძის გარდაცვალებიდან ნახევარი წლის 
თავზე საქართველოს მწერალთა კავშირის საბჭომ, მგოსნის ობლების 
სასარგებლოდ, საღამო გამართა. ივანე გომართელმა და გრიგოლ რო-
ბაქიძემ პოეტის შემოქმედებაზე ისაუბრეს. წარმოადგინეს ორმოქმე-
დებიანი მხიარული კომედია „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“ (3; 
№953).

19 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მიხეილ მორდკინისა და ბრონისლავა 
პოჟიცკაიას მონაწილეობით მეორედ გაიმართა ბალეტის საღამო (1; 
№235).
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს 
(1; №235).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ „X“ -ის ფსევდონიმით გამოქვეყნდა სტატია 
„ქართული დრამის გარშემო“, რომელშიც ავტორი ქართულ პრესას 
დრამისადმი უყურადღებობაში ადანაშაულებს (3; №955).

20 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „მარგალიტის მაძიებელნი“ წარმოა-
დგინეს (1; №235).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ქართული დრა-
მის თეატრმა (ყოფილი არტისტული საზოგადოების თეატრი) მიიღო 
მისალოცი წერილები ქუთაისსა და თბილისიდან (1; №237).

21 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „მანონი“ წარმოადგინეს (1; №235).
ქართული დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების თე-
ატრი, მის. რუსთაველის №21) ვინნიჩენკოს „სიცრუე“ წარმოადგინეს 
(1; №238).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ ქვეყნდება წერილი „თეატრი და ხელოვნება“ − 
„დღეს, სახელმწიფო დრამის თეატრში პირველად წარმოდგენილი იქნება 
ცნობილი უკრაინელი პოლიტიკური მოღვაწისა და მწერლის, ვინნიჩენკოს 
პიესა „სიცრუე“ − დრამა 3 მოქმედებად. უმთავრეს როლებს ასრულებენ : 
ნ. ჩხეიძე, ალ. იმედაშვილი, მ. ჭიაურელი. პიესას დგამს მიხეილ ქორელი“. 
ამავე სტატიაში გაზეთი იტყობინება რომ მალე შედგება გენერალური რე-
პეტიცია კლდიაშვილის პიესებისა „ირინეს ბედნიერება“ და „დარისპანის 
გასაჭირი“, რეჟისორი აკაკი ფაღავა. მხატვარ-დეკორატორი ვლადიმერ 
ერისთავი (3; №957).

22 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მეორედ გაიმართა ბალეტის საღამო 
მიხეილ მორდკინის მონაწილეობით (1; №236).
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October 23/Saturday

Georgian Drama Theatre (former Artistic Society Theatre, № 21 Rustavelli 
Ave. ) “Oedipus the King” was given (1; №240).

“Saqartvelos Respublika“ issued a note and a law on Separation of the Church 
and The State (1; №240).

“Saqartvelos Respublika“ issued a notice that the rehearsals of Ipolitov – Iva-
nov opera “Treachery” have begun The performance is prepared by the help 
of K. Pockhverashvili (1; №240).

“Saqartvelos Respublika“ Issued a note on the opening of the chamber the-
atre of Zhykharyova. The repertoire is quite impressive. Presently Maeter-
linck’s Sister Beatrice”. It will be followed by Oscar Wilde’s “Salome” and 
“Tragedy of Florence”. It is also intended to stage plays by Ibsen and D’An-
nunzio (1; №240).

“Saqartvelos Respublika“ informed that Georgian Museum Construction 
Commission announced a tender on the building up of 26 Watermark stoves 
in a new building (1; №239).

October 24/Sunday

“Hoffman’s Fairy-Tales were performed in the State Theatre (opera) (1; 
№241).

“Out of past” by Shalva Dadiani was given at State Drama Theatre at 18:30. 

“Saqartvelos Respublika“ announced Performance for the workers in State 
Drama Theatre (former Artistic Society Theatre at № 21 Rustaveli ). Sh. Dadi-
ani “Out of Past” was given (1; №241).

“Sakhalkho Saqme” published Marijani poem “You again”, written by the au-
thor in Lagodekhi (3; №960).

“Sakhalkho Saqme” Published Ioseb Mchedlishvili poem “Trinity” (3; №960).

October 25/Monday

“Barber of Seville” was given in the State Theatre (1; №241).

October 26 /Tuesday

“Carmen” was given in the State Theatre (opera) (1; №242).

October 27/Wednesday

“Abesalom and Eteri” was given in State Theatre (opera) (1; №243).

October 28/Thursday 

“Tsarskaya Nevesta” was performed in the State Theatre (opera) (1; №244).
“Saqartvelos Respublika“ announced performances were held for the battal-
ion of field engineers with the participation of the soldiers of the same battal-
ion. : 1. Comedy by Tsagareli “First they died and then they married”. 2. “Party 
Purity” Sukhishvili vaudeville. 3. Divertisement (1; №244).
In State Drama Theatre (former Artistic Society Theatre, add. № 21 Rustaveli 
Ave. ) Davit Kldiashvili plays “Darispan’s Misfortune” and “Irine’s happiness” 
were held at 20:00 hrs. With new settings and design (3; №963).;(1; №242).

October 29 /Friday

Yevgeny Onegyn in State Theatre (1; №245).

23 ოქტომბერი/შაბათი
ქართული დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) „ოიდიპოს მეფე“ წარმოადგინეს (1; 
№240).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა და კანონი 
სახელმწიფოსაგან ეკლესიის გამოყოფის შესახებ (1; №240).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში (ოპერა) იპოლიტოვ-ივანოვის ოპერა „ღალატის“ რეპეტი-
ციებს უკვე შეუდგნენ. სპექტაკლი კ. ფოცხვერაშვილის ხელმძღვანე-
ლობით მზადდება (1; №240).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − თბილისში 
გაიხსნა ჟიხარიოვას კამერული თეატრი. რეპერტუარი საინტერესოდ 
არის შედგენილი. ამჟამად უჩვენებენ მეტერლინკის „დაი ბეატრისას“. 
შემდეგ იდგმება ოსკარ უაილდის „სალომე“ და „ფლორენციის ტრაგე-
დია“. განზრახულია იბსენის და დ’ ანუნციოს პიესების დადგმაც (1; 
№240ю) 
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − საქართვე-
ლოს მუზეუმის სააღმშენებლო კომისია აცხადებს შეჯიბრებას (კო-
ნკურსს) ახალ შენობაში უტერმარკის სისტემის 26 ღუმელის (ფეჩის) 
მოწყობის შესახებ (1; №239).

24 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ჰოფმანის ზღაპრები“ წარმოადგინეს 
(1; №241).
სახელმწიფო დრამის თეატრში18:30 საათზე შალვა დადიანის „გუში-
ნდელნი“ წარმოადგინეს. 
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − სახელმწიფო 
დრამის თეატრი (ყოფილი არტისტული საზოგადოების თეატრი, მის. 
რუსთაველის №21). წარმოდგენა მუშებისთვის − შ. დადიანის „გუში-
ნდელნი“ (1; №241).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა მარიჯანის ლექსი „ისევ შენ“, რომე-
ლიც ავტორმა ლაგოდეხში დაწერა (3; №960).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა პოეტ იოსებ მჭედლიშვილის ლექსი 
„სამება“ (3; №960).

25 ოქტომბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „სევილიელი დალაქი“ წარმოადგინეს (1; №241).

26 ოქტომბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „კარმენი“ წარმოადგინეს (1; №242).

27 ოქტომბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს 
(1; №243).

28 ოქტომბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „მეფის საცოლე“ წარმოადგინეს (1; №244).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − მესანგრე 
ათასეულში ამავე ჯარისკაცთა მონაწილეობით წარმოდგენები გაიმა-
რთა (1; №244).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე ახალი დეკორაციებითა და 
მიზანსცენებით წარმოადგინეს დავით კლდიაშვილის პიესები „დარის-
პანის გასაჭირი“ და „ირინეს ბედნიერება“ (3; №963). ; (1; №242).

29 ოქტომბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგინეს (1; №245).
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October 30 /Saturday

Ballet evening was held with the participation of Mikhail Mordkyn in the 
State Theatre (opera) (1; №246).
“A Lie” was given in the State Drama Theatre (former artistic society theatre, 
add. №21 Rustaveli Ave. ) (1; №246).
“Saqartvelos Respublika“ Review on the performances given in State Drama 
Theatre was published (1; №246).
Meri (Chikvaidze) concert was held in the Conservatoire hall. Piano Safonov 
(1; №242).

October 31/Sunday

State Theatre (opera) “Thais” was given (1; №247). 
“Oedipus the King” by Sophocles, was performed in the State Drama Theatre 
(former Artistic Society theatre, add. №21 Rustaveli Ave. ) (1; №247).

November 1/Monday

“Saqartvelos Respublika“ “Werther” was given in the State Theatre (opera) 
(1; №247).

November 2 /Tuesday

“Saqartvelos Respublika” announced that: “Keto and Kote” by Viqtor Dolidze 
will be given for the first time un the season in the State Theatre (opera). 
Sarajishvili debuts as Kote (1; №248).

The second performance of D. Kldiashvili plays: Darispan’s Misfortune” and 
“Irine’s Happiness” was performed in the State Drama Theatre (former Art 
Society Theatre, add. №21 Rustaveli Ave. ) Director Akaki Paghava. Designer 
Valerian Sidamon Eristavi (1; №248).

“Disaster” was first given on the Georgian stage in the People’s House by the 
circle organizing Georgian performances (1; №248).

November 3/Wednesday

Ballet evening with participation of Mikhail Bordkyn was given in the State 
Theatre (1; №249).
“Saqartvelos Respublika” published a letter on separation of the church from 
the State (1; №249).

November 4 /Thursday

“Carmen” by Bizet was performed in the State Theatre (opera). Spytko sings 
Carmen State Theatre Sarajishvili sings Don Jose (1; №250).
Third performance of D. Kldiashvili plays “Darispn’s Misfortune” and “Irine’s 
Happiness was held in the State Drama Theatre (former Art Society Theatre, 
add. № 21 Rustaveli Ave. ) Director Akaki Paghava, designer Valerian Sidamon 
Eristavi. (1; № 250)
“Saqartvelos Respublika” announced that an urgent governmental meting of 
Drama Society board has been appointed in the State Drama Theatre (former 
art society Theatre, add. №21 Rustaveli Ave. ) to which Deputy Minister of 
Education and Chairman of Art Commission of the Founding Assembly have 
been invited, as well as all the memebers. The future of the Drama has to be 
considered (1; №250).
“Saqartvelos Respublika” advertised the verse collection of the poet Ioseb 
Gvanceladze “The Ultimate Lyra” (1; №250).

30 ოქტომბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მიხეილ მორდკინის მონაწილეობით ბა-
ლეტის საღამო გაიმართა (1; №246).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) „სიცრუე“ წარმოადგინეს (1; №246).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა რეცენზია სახელ-
მწიფო დრამის თეატრში დადგმული სპექტაკლების შესახებ (1; №246).
კონსერვატორიის დარბაზში ი. მერის (ჩიკვაიძის) კონცერტი გაიმა-
რთა. პიანისტი − საფონოვი (1; №242).

31 ოქტომბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტაისი“ წარმოადგინეს (1; №247).
სახელმწიფო დრამის თეატრი (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) სოფოკლეს „ოიდიპოს მეფე“ წარმოა-
დგინეს (1; №247).

1 ნოემბერი/ორშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში (ოპერა) „ვერთერი“ წარმოადგინეს (1; №247).

2 ნოემბერი/სამშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელ-
მწიფო თეატრში (ოპერა) ამ სეზონში პირველად ვ. დოლიძის ოპერას 
„ქეთო და კოტე“ წარმოადგენენ. კოტეს როლში პირველად მონაწილე-
ობს სარაჯიშვილი (1; №248).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოე-
ბის თეატრი, მის. რუსთაველის №21) უკვე მეორედ წარმოადგენენ დ. 
კლდიაშვილის პიესებს: „დარისპანის გასაჭირი“ და „ირინეს ბედნიერე-
ბა“. რეჟისორი - აკაკი ფაღავა. მხატვარი - ვალერიან-სიდამონ ერისთა-
ვი (1; №248).
სახალხო სახლში ქართული წარმოდგენების მმართველმა წრემ პირვე-
ლად ქართულ სცენაზე „კატასტროფა“ წარმოადგინა (1; №248).

3 ნოემბერი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ბალეტის საღამო გაიმართა მიხაილ 
მორდკინის მონაწილეობით (1; №249).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი ეკლესიის 
სახელმწიფოსაგან ჩამოშორებასთან დაკავშირებით (1; №249).

4 ნოემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ჟორჟ ბიზეს ოპერა „კარმენი“ წარმო-
ადგინეს. კარმენს მღერის სპიტკო, დონ ხოზეს − სარაჯიშვილი (1; 
№250).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) უკვე მესამედ აჩვენეს დ. კლდიაშვი-
ლის „დარისპანის გასაჭირი“ და „ირინეს ბედნიერება“. რეჟისორი - აკა-
კი ფაღავა. მხატვარი - ვალერიან-სიდამონ ერისთავი (1; №250).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების თეატრი, 
მის. რუსთაველის №21) დანიშნულია სასწრაფო სხდომა დრამატული 
საზოგადოების გამგეობისა, რომელზეც მოწვეულია განათლების მი-
ნისტრის ამხანაგი და დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიის 
თავმჯდომარე, ასევე − ყველა წევრი. განსახილველია დრამის მომავა-
ლი ბედის საკითხი (1; №250).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა რეკლამა − გამოვი-
და მგოსან იოსებ გვანცალაძის (ქნარი) ლექსთა კრებული „უკანასკნე-
ლი ქნარი“ (1; №250).
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“Sakhalkho Saqme” issued an article “Theatre and Art” where the unknown 
author reviews the newly staged plays in State Drama Theatre “Darispan’s 
Misfortune” and “Irine’s Happiness”. The author takes the positive view and 
points out that the Georgian actors have significantly polished their artistic 
capabilities (3; №969).

November 5 /Friday

Ballet evening was given in the State Theatre (opera),with the participation of 
Mikhail Bordkyn (1; №251).

November 6 /Saturday

Yevgeny Onegyn was performed in the State Theatre (opera) (1; №251).

Shakespeare’s “Othello” was given in the State Drama Theatre (former Art So-
ciety Theatre add. №21 Rustaveli Ave. ). at 19:00 hrs. Director Akaki Paghava, 
designer Al. Zaltzman (1; №251).

“Saqartvelos Respublika” issued an article under the pen name chair № 55, 
which reviews the November 2 performance of “Keto and Kote” (1; №251).

William Shakespear’s “Othello”, with new design and settings, was given in 
the State Drama Theatre at 19:00 hrs. Artists Al. Zaltcman, director Akaki Pa-
ghava (3; №971).

November 7 /Sunday

“Mignion” the opera was given in the State Theatre (opera) at 20: 00 (1; 
№253).
Kldiashvili “Darispan’s Misfortune” and “Irine’s Happiness” were performed 
in State Drama Theatre (former Art Society Theatre add. №21 Rustaveli Ave. 
) atb 20:00 hrs. Director Akaki Paghava. Sttings by Valerian Sidamon Eristavi 
(1; №253).
“Sakhalkho Saqme” published I. Mchedlishvili poem “Sayings on the Past” (3; 
№972).

November 8/Monday

Opera “Thais” was given in the State Theatre (opera) at 20:00hrs (1; №253).

November 9 /Tuesday

“Keto and Kote” was given in the State Theatre (opera) ta 20:00 hrs (1; №254).

გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია „თეატრი და ხელოვნე-
ბა“, რომელშიც უცნობი ავტორი განიხილავს სახელმწიფო დრამის 
თეატრში ახლად დადგმულ სპექტაკლებს „დარისპანის გასაჭირსა“ და 
„ირინეს“. ავტორი დადებითად აფასებს თავად დადგმას, და აღნიშნავს, 
რომ ქართველმა მსახიობებმა მნიშვნელოვნად დახვეწეს თავიანთი სა-
ხელოვნებო ოსტატობა (3; №969).

5 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ბალეტის საღამო გაიმართა მიხაილ 
მორდკინის მონაწილეობით (1; №251).

6 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„ევგენი ონეგინი“ (1; №251).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 19 საათზე, შექსპირის „ოტელო“ წა-
რმოადგინეს. რეჟისორი - აკაკი ფაღავა. მხატვარი - ალ. ზალცმანი (1; 
№251).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი, რომელ-
საც ხელს აწერდა ვინმე „სკამიN55“. წერილი ეხებოდა 2 ნოემბერს და-
დგმულ სპექტაკლს „ქეთო და კოტე“ (1; №251).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 19 საათზე წარმოადგინეს უილიამ შექ-
სპირის პიესა „ოტელო“ ახალი კოსტიუმებითა და დეკორაციებით. მხა-
ტვარი − ალექსანდრე ზალცმანი. რეჟისორი − აკაკი ფაღავა (3; №971).

7 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე წარმოადგინეს „მინიონი“ (1; 
№253).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე დ. კლდიაშვილის „დარის-
პანის გასაჭირი“ და „ირინეს ბედნიერება“ წარმოადგინეს. რეჟისორი - 
აკაკი ფაღავა. მხატვარი - ვალერიან-სიდამონ ერისთავი (1; №253).
გაზ „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი 
„თქმულნი წარსულზე“ (3; №972).

8 ნოემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე, „ტაისი“ წარმოადგინეს (1; 
№253).

9 ნოემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ქეთო და კოტე“ წარმოა-
დგინეს (1; №254).

აკაკი ფაღავა  
წყარო: 
https://burusi. wordpress. com/cinema/akaki-pagava/

Akaki Paghava  
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Shakespeare’s “Othello”, directed by Akaki Paghava and designed by Al. Zalz-
man was performed in State Drama Theatre (former Art Society Theatre add. 
№21 Rustaveli Ave. ) at 20:00 hrs (1; №254).

“Saqartvelos Respublika” issued an article under the pen name chair №82, 
where “November 6 performance of Othello was analyzed (1; №254).

“Sakhalkho Saqme” published an article “Theatre and art” under the pen 
name „Homo”, with the review on „Othello”. The author criticizes the failings 
of the performance and the actors (3; №973).

November 10/Wednesday

“Mermaid” was performed in the State heater at 20:00 hrs (1; №255).

November 11/thursday

“Abesalom and Eteri” at 20:00 hrs. was given (1; №256).
Shakespears “Othello”, directed by Akaki Paghava and designed by Al. Zalz-
man was performed in State Drama Theatre (former Art Society Theatre add. 
№21 Rustaveli Ave. ) at 19:00 hrs (1; №256).

November 12/Friday

“Mikhail Mordkyn evening in State Theatre (opera) at 20:00 hrs. “Copelia was 
given (1; №257).

November 13 /Saturday

“opera for workers;. “Thais: was performed in State Theatre (opera) at 20:00 
hrs (1; №258).

Gedevanishvili “the Victim” was given in State Drama Theatre (former Art So-
ciety Theatre ad. №21 Rustaveli Ave. ) at 8:00 hrs. Director Al. Tsutsunava, 
settings Valerian Sidamon Eristavi (1; №258).

“Saqartvelos Respublika” published a review under the pen name chair № 82, 
which analyses November 6 performance of “Othello” (1; №258).

Ioseb Gedevanishvili play “The Victim” was given on the State Drama Theatre, 
director Al. Tsutsunava. The settings by Valerian Sidamon Eristavi (3; №977).

On November 11, Shakespeare’s “Othello” was performed for the second time 
in the Drama Theatre. The actors were in perfect harmony with the ensemble, 
but the poor souls almost froze to death. It is impossible to act in similar cold. 
They were shivering from cold. It was terribly cold in the hall. Probably that 
was the reason that there were so many empty seats in the Theatre. Many 
could not stand it and left before the end of the performance. The Theatre 
should be heated, otherwise the actors will fall ill and the audience will stay 
away from the theatre. If the opera could be overheated what is wrong with 
the Drama Theatre?... “ Chair №82 (1; №258)

November 14 /Sunday

“Carmen” was performed in the State Theatre opera), at 20:00 hrs (1; №259).
“Othello” directed by Akaki Paghava was performed in the State Drama The-
atre (former Art Society Theatre add. №21 Rustaveli Ave. ) at 18:00 hrs (1; 
№259).

სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე, შექსპირის „ოტელო“ წა-
რმოადგინეს. რეჟისორი - აკაკი ფაღავა. მხატვარი - ალ. ზალცმანი (1; 
№254).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი „,სკამი 
N82“ -ის ფსევდონიმით, რომელშიც 6 ნოემბერს დადგმული სპექტაკლი 
„ოტელო“ განიხილება (1; №254).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა-ს ფსევდონიმით სტატია „თეატ-
რი და ხელოვნება“, რომელსაც ხელს აწერს ვინმე „Homo“. პუბლიკაცი-
აში გაკრიტიკებულიააკაკი ფაღავას რეჟისორობით დადგმული „ოტე-
ლო“, სპექტაკლისა და მსახიობების ნაკლოვანებანი (3; №973).

10 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე „ალი“ წარმოადგინეს (1; №255).

11 ნოემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „აბესალომ და ეთერი“ წა-
რმოადგინეს (1; №256).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 19 საათზე შექსპირის „ოტელო“ წა-
რმოადგინეს. რეჟისორი აკაკი ფაღავა. მხატვარი ალ. ზალცმანი (1; 
№256).

12 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე მიხეილ მორდკინის საღამო 
გაიმართა (1; №257).

13 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე მუშებისათვის წარმოადგი-
ნეს ოპერა „ტაისი“ (1; №258).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 18 საათზე ი. გედევანიშვილის „მსხვე-
რპლი“ წარმოადგინეს. რეჟისორი - ალექსანდრე წუწუნავა. მხატვარი 
- ვალერიან-სიდამონ ერისთავი (1; №258).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი „,სკამიN82“ 
-ის ფსევდონიმით, რომელშიც 6 ნოემბერს დადგმული სპექტაკლი 
„ოტელოა“ განხილული (1; №258).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე იოსებ გედევანიშვილის პი-
ესა „მსხვერპლი“ წარმოადგინეს. რეჟისორი - ალექსანდრე წუწუნავა. 
მხატვარი - ვალერიან სიდამონ-ერისთავი (3; №977).
„ნოემბრის თერთმეტს, დრამის სახელმწიფო თეატრში გამეორებულ იქნა 
შექსპირის ცნობილი პიესა „ოტელო“... მსახიობები ანსამბლს ჩინებულად 
უწყობდნენ ხელს; მაგრამ ვაი ამისთანა ხელის შეწყობას -გაიყინვენ საცო-
დავები სცენაზე; ყოვლად შეუძლებელია ასეთ საყინულეში თამაშობა, სიცი-
ვისაგან ძაგძაგებენ იმ დროს, როცა ამას სრულიად არ მოითხოვს როლის 
შინაარსი. საგრძნობლად ცივოდა საერთოდ დარბაზში; ალბათ სიცივის მი-
ზეზი თუ იყო ცარიელი სკამების სიმრავლე, ზოგმა ვეღარ გაუძლო სიცივეს 
და წარმოდგენის გათავებამდე წავიდა, უსათუოდ უნდა გათბეს დარბაზი, 
თორემ მსახიობებიც ავად გაგვიხდება და ხალხიც დაფრთხება. თუ საო-
პერო თეატრში გადაჭარბებული სითბოა რა დააშავა დრამის თეატრმა... “ 
სკამიN 82 (1; №258). 

14 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „კარმენი“ წარმოადგინეს (1; 
№259).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 18 საათზე „ოტელო“ წარმოადგინეს. 
რეჟისორი - აკაკი ფაღავა (1; №259).
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November 15/Monday

“Keto and Kote” was given in State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; №259).

November 16/Tuesday

“Rigolleto” was given in the State Theatre at 20:00 hrs (1; №260).

Gedevanishvili “the Victim”, directed by Al. Tsutsunava and designed by Vale-
rian Sidamon Eristavi was given in the State Drama Theatre (former Art Soci-
ety Theatre add. №21 Rustaveli Ave. ) (1; №260).

photo 127

“Saqartvelos Respublika” published an article under the pen name chair № 
82, which reviews the drama “The Victim: performed on November 13 (1; 
№260).

November 17/Wednesday

“Yevgeny Onegyn” was given in the State Theatre (opera) (1; №261).

November 18/Thursday

“Keto and Kote” was performed in State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; 
№262).
“Out of Past” directed by M. Qorelli was performed in State Drama theatre at 
20:00 hrs (3; №981).

November 19 /Friday

“Treachery” was given in the State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; №263).
“Sakhalkho Saqme” published an article under the pen name “Theatre lov-
er”, in which the author criticizes opera performance “Treachery”, staged by 
Sumbatashvili (3; №982).

November 20/Saturday

Opera for workers. “Mermaid” was given in the State Theatre (opera) at 20:00 
hrs (1; №264).
Al. Shanshiashvili “Uncrowned Kings” was performed in the State Drama The-
atre (former Art Society Theatre add. №21 Rustaveli ave. ) at 18:00 hrs. set-
tings by Valerian Sidamon eristavi (1; №264).

15 ნოემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ქეთო და კოტე“ წარმოა-
დგინეს (1; №259).

16 ნოემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „რიგოლეტო“ წარმოადგინეს 
(1; №260).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) ი. გედევანიშვილის „მსხვერპლი“ წა-
რმოადგინეს. რეჟისორი - ალექსანდრე წუწუნავა. მხატვარი - ვალერი-
ან-სიდამონ ერისთავი (1; №260).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი „,სკამი 
N 82“ -ის ფსევდონიმით, რომელშიც 13 ნოემბერს დადგმული დრამა 
„მსხვერპლია“ განხილული (1; №260).

17 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ევგენი ონეგინი“ წარმოა-
დგინეს (1; №261).

18 ნოემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ქეთო და კოტე“ წარმოა-
დგინეს (1; №262).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე „გუშინდელნი“ წარმოადგი-
ნეს. რეჟისორი მიხეილ ქორელი (3; №981).

19 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; 
№263).
გაზ. „სახალხო საქმეში“, „თეატრალის“ ფსევდონიმით, გამოქვეყნდა 
სტატია, რომელშიც ავტორი აკრიტიკებს სუმბათაშვილის რეჟისორო-
ბით დადგმულ სპექტაკლს „ღალატი“ (3; №982).

20 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე მუშებისთვის წარმოადგი-
ნეს ოპერა „ალი“ (1; №264).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 18 საათზე ალ. შანშიაშვილის „უგ-
ვირგვინო მეფენი“ წარმოადგინეს. დეკორაციები - ვალერიან-სიდამონ 
ერისთავისა (1; №264).

ალექსანდრე წუწუნავა  
ჩანახატი შესრულებულია მიხეილ ჭიაურელის მიერ (12; №51,1920)

Alexander Tsutsunava  
Sketch by Mikheil Chiaureli
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“Saqartvelos Respublika” published an article under the pen name chair № 
82, where November 13 performance “The Victim” is reviewed (1; №260).

Al. Shanshiashvili “Uncrowned Kings” was performed in the State Drama The-
atre with new settings. Designer Valerian Sidamon Eristavi. Director Akaki Pa-
ghava (3; №983).

November 21/Sunday

Ballet evening. Copellia was given in State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; 
№265).
“Sakhalkho Saqme” published an article about the problems of Telavi Mu-
sic School. The School, despite the untiring efforts of the teachers and the 
headmaster has multiple problems. The article author’s pen name was “The 
forgotten. ” (3; №984).

November 22 /Monday

“Treachery” in Georgian was given for the second time in the State Theatre 
(opera) (1; №265).

November 23/Tuesday

Mordkyn’s Ballet performance in the State Theatre (opera), at 20:00 hrs. 
Giselle was given (1; №266).

Al. Shanshiashvili “Uncrowned Kings” was performed for the second time in 
State Drama Theatre (former Art Valerian Sidamon Eristavi (1; №266).

“Saqartvelos Respublika” published Vakhtang Garrik’s article-review on No-
vember 19 performance of “Treachery” in the State Theatre (1; №266).

November 24 /Wednesday

Opera for the children and the concert in favour of the Society protecting the 
motherhood was held in the State Theatre (opera) (1; №267).

November 25 /Thursday

“Treachery” in Georgian was performed for the third time in the State Thea-
tre at 20:00 hrs (1; №268).

“D, Kldiashvili’s “Darispan’s Misfortune” and “Irine’s Happiness”, directed by 
Akaki Paghava and designed by Valerian Sidamon Eristavi was performed in 
the State Drama Theatre (former Art Society Theatre add. №21 Rustaveli Ave. 
) at 20:00 hrs. in favour of the Union of the war Casualties (1; №268).

“Saqartvelos Respublika” published the obituary of the actor Vladimer – Alexy 
Meskhishvili, who passed away on November 23, as well as the condolences 
from the Georgian State Theatre and Opera (1; №268).

“Sakhalkho Saqme” publishes condolence letters on sudden death of Vladim-
er Alexi-Meskhishvili on November 24 (3; №987).

The evening of the Union of the war casualties was held at 20:00 in State 
Drama Theatre. “D, kldiashvili “Darispan’s Misfortune” and Irine’s Happiness” 
were given (3; №986).

November 26/Friday

Mordkyn’s Ballet evening in the State Theatre (opera), “Giselle” was per-
formed (1; №269).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი „,სკამიN82“ 
-ის ფსევდონიმით, რომელშიც 13 ნოემბერს დადგმული დრამა „მსხვერ-
პლია“ განხილული (1; №260).
სახელმწიფო დრამის თეატრში ალექსანდრე შანშიაშვილის პიესა „უგ-
ვირგვინო მეფენი“ წარმოადგინეს ახალი დეკორაციებითა და კოსტი-
უმებით, მხატვარი - ვალერიან სიდამონ ერისთავი. რეჟისორი - აკაკი 
ფაღავა (3; №983).

21 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „კოპელია“ წარმოადგინეს 
(1; №265).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სტატია, რომელსაც ხელს აწერდა 
ვინმე „დავიწყებული“. სტატიაში თელავის მუსიკალური სასწავლებ-
ლის პრობლემებს იხილავდნენ. სასწავლებელში, მიუხედავად გამგისა 
და თანამშრომლების დიდი მონდომებისა, მაინც ბევრი პრობლემაა. 

22 ნოემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ქართულ ენაზე მეორედ წარმოადგინეს 
„ღალატი“ (1; №265).

23 ნოემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე მორდკინის საბალეტო წა-
რმოდგენა „ჟიზელი“ წარმოადგინეს (1; №266).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოე-
ბის თეატრი, მის. რუსთაველის №21) მეორედ წარმოადგინეს ალ. შა-
ნშიაშვილის „უგვირგვინო მეფენი“. დეკორაციები ვალერიან-სიდამონ 
ერისთავისა (1; №266).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ვახტანგ გარრიკის 
წერილი-რეცენზია 19 ნოემბერს სახელმწიფო თეატრში დადგმულ „ღა-
ლატზე“ (1; №266).

24 ნოემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) ბავშვებისა და დედობის დამცველი სა-
ზოგადოების სასარგებლოდ კონცერტი გაიმართა (1; №267).

25 ნოემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზექართულ ენაზე მესამედ წა-
რმოადგინეს „ღალატი“ (1; №268).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე ომში დაჭრილ-დასახიჩრე-
ბულთა კავშირის სასსარგებლოდ დ. კლდიაშვილის „დარისპანის გასა-
ჭირი“ და „ირინეს ბედნიერება“ წარმოადგინეს. რეჟისორი - აკაკი ფაღა-
ვა. მხატვარი - ვალერიან-სიდამონ ერისთავი (1; №268).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა 23 ნოემბერს გარდა-
ცვლილი მსახიობ ვლადიმერ-ალექსი მესხიშვილის ნეკროლოგი. დაი-
ბეჭდა ქართული სახელმწიფო თეატრისა და ოპერის სამძიმრის წერი-
ლებიც (1; №268).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა სამძიმრის წერილები მსახიობ ლადო 
ალექსი-მესხიშვილის 24 ნოემბერს მოულოდნელად გარდაცვალების 
გამო (3; №987).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე ომში დაჭრილ-დასახიჩრებუ-
ლთა კავშირის საღამო გაიმართა. წარმოადგინეს კლდიაშვილის პიესე-
ბი „დარისპანის გასაჭირი“ და „ირინეს ბედნიერება“ (3; №986).

26 ნოემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე მორდკინის საბალეტო 
სპექტაკლი „ჟიზელი“ წარმოადგინეს (1; №269).
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November 27/Saturday

State Theatre (opera), Opera for the workers at 20:00 hrs. “Keto and Kote” 
was given (1; №270). 
Engel’s “By the Sea”, directed by M. Koreli was performed in the State Drama 
Theatre (former Art Society Theatre add. №21 Rustaveli Ave. ) at 20:00 hrs 
(1; №270).
Premiere of „By the Sea” in the State Drama Theatre at 20:00 hrs. Director 
Akaki Paghava (3; №989).

November 27 /Sunday

“Abesalom and Eteri” was performed in the State Theatre (opera). Director 
Alexander Tsutsunava. Conductor Z. Paliashvili (1; №271).

“Saqartvelos Respublika” announces that the performance of “Uncrowned 
Kings” is postponed to Wednesday for the death of Vladimer- Alexi Meskhish-
vili. Today’s tickets will be valid on Tuesday (1; №271).

“Saqartvelos Respublika” published Valerian Gunia (V. G. ) article on the 
death of Vladimer – Alexi meskhishvili (1; №271).

“Sakhalkho Saqme” published a letter of Samson Pirckhalava, keader of So-
cial-Federalist paty on the death of Vladimer Alexi – Meskhishvili, in which 
the author points out  the contribution of the actor. The articles in the papers 
of the nearest days are dedicated to the demised actor (3; №990). 

November 29/Monday 

“Treachery” was performed in the State Theatre (opera) at 20:00 (1; №271).

November 30/Tuesday

“Pearl Fishers” was given in the State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; №273).

December 1 /Wednesday

Symphonic concert in favour of the Union of the Mothers and Children was 
held in the State Theatre (opera) (1; №273).

December 2 /Thursday

“Giselle” was given in State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; №274).

The second performance of “By the Sea” was held in the State Drama Theatre 
(former Art Society Theatre ad. №21 Rustaveli Ave. ). Director M. Koreli (1; 
№274).

“Saqartvelos Respublika” published an article-review under the pen name 
chair №82 on Al. Shanshiashvili play “Uncrowned Kings” (1; №274).

“Arfasto” cinema will be showing on December 1,2,3, and 4 the drama where 
Vladimer Alexi – Meskhishvili plays the role of professor Verkhovecky (3; 
№993).

Al. Shanshiashvili play “Uncrowned Kings” was performed in the Second 
State Theatre on November 30. This performance was held for the workers 
and that’s why there were no free seats in sight. Our intellectuals and aristo-
crats have rather become fans of the opera and are frequent visitors there. It 
must be said with the great pleasure that our people take up with the theatre 
gradually due to the stagecraft of our actors. “ Chair №82 (1; №274)

27 ნოემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე მუშებისთვის წარმოადგი-
ნეს ოპერა „ქეთო და კოტე“ (1; №270).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე ენგელსის „ზღვასთან“ და-
იდგა. რეჟისორი - მ. ქორელი (1; №270).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე გაიმართა პრემიერა სპექტა-
კლისა „ზღვასთან“. რეჟისორი - აკაკი ფაღავა (3; №989).

28 ნოემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს. 
რეჟისორი - ალექსანდრე წუწუნავა. დირიჟორი - ზ. ფალიაშვილი (1; 
№271).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი − დღევა-
ნდელი წარმოდგენა − „უგვირგვინო მეფენი“, ვლადიმერ-ალექსი მე-
სხიშვილის გარდაცვალების გამო, გადადებულია სამშაბათისთვის, 
როცა დღევანდელი ბილეთები ვარგისი იქნება (1; №271).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ვ. გ. (ვალერიან გუ-
ნია) წერილი ვლადიმერ-ალექსი მესხიშვილის გარდაცვალებასთან და-
კავშირებით (1; №271).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა სოციალისტ-ფედერალისტთა 
პარტიის ლიდერ სამსონ ფირცხალავას სტატია „მსახიობ ლადო მე-
სხიშვილის გარდაცვალების გამო“, რომელშიც ავტორი დამსახურებუ-
ლი მსახიობის ღვაწლზე საუბრობს. სტატიები გარდაცვლილი მსახიო-
ბის შესახებ უახლოეს ნომრებშიც იბეჭდება (3; №990).

29 ნოემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; 
№271).

30 ნოემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „მარგალიტის მაძიებელნი“ 
წარმოადგინეს (1; №273).

1 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე ბავშვთა და დედათა კავში-
რის სასარგებლოდ სიმფონიური კონცერტი გაიმართა (1; №273).

2 დეკემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ჟიზელი“ წარმოადგინეს (1; 
№274).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) მეორედ წარმოადგინეს „ზღვასთან“. 
რეჟისორი - მ. ქორელი (1; №274).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა „N 82“ -ის წერი-
ლი-რეცენზია 30 ნოემბერს წარმოდგენილი ალ. შანშიაშვილის პიესაზე 
„უგვირგვინო მეფენი“ (1; №274).
კინო „არფასტოში“ 1,2, 3 და 4 დეკემბერს, ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვი-
ლის მონაწილეობით, ფილმების ჩვენება გაიმართა (3; №993). 
„მეორე სახელმწიფო თეატრში ნოემბრის 30-ს დასდგეს ალ. შანშიაშვილის 
პიესა „უგვირგვინო მეფენი“... ეს სპექტაკლი მუშებისთვის იყო დადგმული 
და ალბათ მიტომ იყო, რომ იშვიათად ჩანდა ცარიელი სკამები, თორემ 
ჩვენმა ინტელიგენციამ თუ არისტოკრატიამ (?) ოპერას უფრო მიაჩვია ყური. 
ამისთვის ის უფრო ხშირად საოპერო თეატრში დაიარება. სიამოვნებით აღ-
ვნიშნავთ, რომ ჩვენი ხალხი თანდათან უფრო იყვარებს თეატრს, წარმო-
დგენას, საერთოდ ხელოვნებას, რასაც სრული იმედი გვაქვს ჯეროვნად 
შეუწყობს ხელს ჩვენი დასი. “ სკამი №82 (1; №274) 
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December 3 /Friday

State Theatre (opera) at 20:00 hrs, “Treachery” was given (1; №275).

“Sakhalkho Saqme” notifies that the December 4 premiere of “Berdo Zma-
niaa” in State Drama Theatre is postponed to December 9. For its extensive 
content (3; №994).

December 4 /Saturday

State Theatre (opera) matinee, Ballet with Mordkyn’s participation in the 
evening “Keto and Kote” (1; №276).

December 7/Tuesday

“Treachery” was given in State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; №278).

State Drama Theatre (former Art Society Theatre add. №21 Rustaveli Ave. ) 
fourth performance of The “Uncrowned Kings” at 20:00hrs (1; №278).

“Saqartvelos Respublika” published pen named review as Chair № 82, on De-
cember 5 drama “By the Sea” (1; №278).

Cinematography show in the Second Georgian Club at 20:00 hrs (3; №997).

December 8/Wednesda

State Theatre (Opera) at 20:00 hrs presented the renewed performance of 
“Fra Dialvolo” (1; №279).

“Saqartvelos Respublika” published an initiative with which the Ministry if 
Education addressed the government regarding the expansion of cinema At-
eliers (1; №279).

“Tosca” was given in the State Theatre (opera) at 20:00 hrs. (1; №280)

Al. Shanshiashvili “Berdo Zmanis: was given in the State Drama Theatre (for-
mer Art Society Theatre add. №21 Rustaveli Ave. ) at 20:00 hrs. Director Al. 
Akhmeteli. Music by D, Arakishvili. Décor and theatricals by Valerisn Sidamon 
Eristavi (1; №280).

photo 128

December 9 /Thursday

Alexandre Shanshiashvili’s tragedy “Berdo Zmania” was performed first time 
on the Georgian Scene in State Drama Theatre at 20:00 hrs. Settings and the-

3 დეკემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; 
№275).
გაზ. „სახალხო საქმის“ ცნობით, სახელმწიფო დრამის თეატრში 4 დე-
კემბერს დაგეგმილი სპექტაკლის „ბერდო ზმანიას“ პრემიერა 9 დეკემ-
ბრისათვის გადაიდო (3; №994).

4 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით მორდკინის საბალეტო სპექტა-
კლი „კოპელია“ წარმოადგინეს, საღამოს კი − „ქეთო და კოტე“ (1; №276).

7 დეკემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; 
№278).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე მეოთხედ წარმოადგინეს 
„უგვირგვინო მეფენი“ (1; №278).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ „N82“ -ის ფსევდონიმით გამოქვე-
ყნდა წერილი-რეცენზია 5 დეკემბერს დადგმულ დრამაზე „ზღვასთან“ 
(1; №278).
მეორე ქართულ კლუბში 20 საათზე სინემატოგრაფის ჩვენება გაიმა-
რთა (3; №997).

8 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე განახლებული „ფრა-დიავო-
ლო“ წარმოადგინეს (1; №279).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − სახალხო 
განათლების სამინისტრომ მთავრობას ინიციატივით მიმართა, გააფა-
რთოონ კინო - ატელიეები (1; №279).
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ტოსკა“ წარმოადგინეს (1; 
№280).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადო-
ების თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე ალ. შანშიაშვილის 
„ბერდო-ზმანია“ წარმოადგინეს. რეჟისორი - ალ. ახმეტელი. მუსიკა 
დ. არაყიშვილისა. დეკორაციები და კოსტიუმები ვალერიან-სიდამონ 
ერისთავისა (1; №280).

9 დეკემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე პირველად ქართულ სცენაზე 
წარმოადგინეს ალექსანდრე შანშიაშვილის ორიგინალური ტრაგედია 

ალექსანდრე ახმეტელი  
-ჩანახატი შესრულებულია მიხეილ ჭიაურელის მიერ (12; №51,1920)

Alexander Akhmeteli  
the sketch by Mikheil Chiaureli
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atricals by Valerian Sidamon Eristavi. Music by D. Arakishvili, with the partici-
pation of the ballet and the Chorus. Director Alexandre Akhmeteli (3; №999).

December 10 /Friday

“Abesalom and Eteri was performed in State Theatre (opera). Conductor Z. 
Paliashvili (1; №281).

December 11 /Saturday

Performance for the workers in State Theatre (opera) at 20:00 hrs, “Copelia” 
was given (1; №282).
Cinematography show was held in the Second Georgian Club at 20:00 hrs (3; 
№1001).

December 12/Sunday

Georgian opera “Treachery” was given in the State Theatre (opera) at 20:00 
hrs, dedicated to the day of the People’s Guards (1; №283).
“Saqartvelos Respublika” published a note that the Georgian government 
heard the report of the government chairman on the protection of the treas-
ure of the Churches and Monasteries decreed that it assumes the responsibil-
ity to protect the treasure of historical – archaeological value and which are 
not used during the Liturgy. The government entrusts the Interior ministry to 
solve the issue (1; №283).
“Saqartvelos Respublika” publishe a review by Valerian Gunia on the perfor-
mance of “Berdo Zmania” on December 9 (1; №283).
The evening of the Peoples Guards was held in connection of the Guards Day 
in the State Drama Theatre. Alexandre Akhmeteli “Berdo Zmania” was held 
(3; №1001).
Arrangements for the Day of the Peoples Guards were held in the State The-
atre. Reports on current affairs were delivered. Also The Georgian opera 
“Treachery” was given (3; №1001).

December 13/Monday

“Giselle” was presented in the State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; №283).

December 14/Tuesday

State Theatre (opera), “The Barber of Seville” was given at 20:00 hrs (1; 
№284).

December 15 /Wednesday

“Pikovaya Dama” was given in the State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; 
№285).
“Saqartvelos Respublika” published an announcement that Zhykhariyev 
Chamber Theatre gave Gabriele D’Annunzio tragedy “La Gioconda” (1; №285).

„ბერდო - ზმანია“. დეკორაციები და კოსტიუმები ვალერიან სიდამო-
ნ-ერისთავისა. მუსიკა დიმიტრი არაყიშვილისა. მონაწილეობდნენბა-
ლეტის მოცეკვავენიდა გუნდი. რეჟისორი ალექსანდრე ახმეტელი (3; 
№999).

10 დეკემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „აბესალომ და ეთერი“ წა-
რმოადგინეს. დირიჟორი ზ. ფალიაშვილი (1; №281).

11 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზემუშებისთვის წარმოადგინეს 
სპექტაკლი „კოპელია“ (1; №282).
მეორე ქართულ კლუბში 20 საათზე სინემატოგრაფის ჩვენება გაიმა-
რთა (3; №1001).

12 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე სახალხო გვარდიის დღისა-
დმი მიძღვნილი ქართული ოპერა „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; №283).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა: „მთავრო-
ბამ მოისმინა რა მოხსენება მთავრობის თავმჯდომარისა ეკლესია-მო-
ნასტერთა ძვირფას განძების დაცვის შესახებ, დაადგინა: მთავრობა 
იღებს თავის თავზე იმ ძვირფას განძეულთა დაცვას, რომელსაც აქვს 
ისტორიულ-არქეოლოგიური მნიშვნელობა და რომლებიც არ იხმარე-
ბიან მღვდელ-მსახურების აღსრულების დროს. ამ საკითხის მოგვარე-
ბა შინაგან საქმეთა მინისტრს ევალება“ (1; №283).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ვ. გ. (ვალერიან გუ-
ნია) წერილი-რეცენზია 9 დეკემბერს დადგმულ სპექტაკლზე „ბერდო 
- ზმანია“ (1; №283).
სახელმწიფო დრამის თეატრში სახალხო გვარდიის დღესთან დაკავში-
რებით სახალხო გვარდიის საღამო გაიმართა − წარმოადგინეს ალექსა-
ნდრე ახმეტელის სპექტაკლი „ბერდო - ზმანია“ (3; №1001).
სახელმწიფო თეატრში სახალხო გვარდიის დღისადმი მიძღვნილი ღო-
ნისძიებები გაიმართა. წაიკითხეს მოხსენებები მიმდინარე მომენტზე. 
წარმოადგინეს ოპერა „ღალატი“ ქართულ ენაზე (3; №1001).

13 დეკემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „ჟიზელი“ დაიდგა (1; №283).

14 დეკემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე წარმოადგინეს „სევილიელი 
დალაქი“ (1; №284).

15 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე „პიკის ქალი“ წარმოადგინეს 
(1; №285).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ჟიხარიო-
ვას კამერულმა თეატრმა წარმოადგინა გაბრიელ დ’ანანუციოს ტრაგე-
დია „ჯოკონდა“ (1; №285).
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December 16 / Thursday

State Theatre (opera) at 20:00, First in Tbilisi M. Mordvyn’s Ballet perfor-
mance with the participation of Pozhickaya, Carnival (1; №286).
Premiere of the comedy “The Parade” by Kote Andronikashvili in the State 
Drama Theatreat 20:00 hrs (3; №1005).

December 17/Friday 

The concert to commemorate 150th anniversary from Beethoven’s birth was 
held in the State Theatre (opera) at 20:00 hrs, with the participation of Bel-
ousov and Borovsky (1; №287).
“Saqartvelos Respublika” published a note which says that the personnel of 
the Transcaucasia Bank decided to assign 1% of the month’s salary to Vaso 
Abashidze totalling 17 000 roubles monthly (1; №287).

December 18/Saturday

Symphonic concert was held with the participation of Belousov and Borovsky 
in the State Theatre (opera) at 20:00 hrs (1; №288).
“The Parade” by K. Andronikashvili was performed in the State Drama The-
atre (former Art Society Theatre add. №21 Rustaveli Ave. ) at 20:00 hrs (1; 
№288).

16 დეკემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე პირველად თბილისში კარნა-
ვალი გაიმართა (1; №286).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე კომედია „აღლუმის“ პრემიე-
რა გაიმართა. რეჟისორი - კოტე ანდრონიკაშვილი (3; №1005).

17 დეკემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე, ბელოუსოვისა და ბორო-
ვსკის მონაწილეობით, გაიმართა საიუბილეო კონცერტი ბეთჰოვენის 
დაბადებიდან 150 წლისთავის აღსანიშნავად (1; №287).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ამიერკა-
ვკასიის ბანკის მუშაკებმა დაადგინეს:ყოველთვიურად თავიანთი ჯამა-
გირიდან მსახიობ ვასო აბაშიძეს გამოუყონ 1 %, რაც თვიურად 17 000 
მანეთს შეადგენს (1; №287).

18 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) 20 საათზე ბელოუსოვისა და ბოროვ-
სკის მონაწილეობით, სიმფონიური კონცერტი გაიმართა (1; №288).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე „აღლუმი“ წარმოადგინეს. 
რეჟისორი - კ. ანდრონიკაშვილი (1; №288).

უცნობი ავტორის ჩანახატი „ბალანჩივაძის ოპერაზე ნადირობა“ 

Unknown author Hunting for Balanchivadze opera

ჩერეპნინი, ფალიაშვილი, ბალანჩივაძე

Cherepnyn, Paliashvili, Balanchivadze
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December 19/Sunday

“Fra Diavolo” was given in the State Theatre at 20:00 hrs (1; №289).

The third performance of “the Lie” was given in the State Drama Theatre (for-
mer Art Society Theatre add. №21 Rustaveli ave. ) at 20:00 hrs (1; №288).

“Saqartvelos Respublika” published an announcement that Konstantine 
Gamsakhurdia will deliver a lecture, a report on political and cultural prob-
lems of modern Germany in musical hall of the State Drama Theatre“ (1; 
№287).

“Saqartvelos Respublika” published a notice that the sculptor M. Arakishvili 
made a barelief of the deceased actor Lado Meskhishvili (1; №289).

“The Lie” was performed in the State Drama Theatre at 20:00 hrs. Director N. 
Gamrekeli-Toreli (3; №1008).

December 20/Monday

“Keto and Kote” was given in the State Theatre (1; №289).

December 21/Tuesday

Second Ballet performance with Mordkyn “Carnival;” was given in the State 
Theatre (opera) (1; №290).

December 22/Wednesday

“Abesalom and Eteri” in State Theatre (1; №291).

December 23/Thursday

State Theatre (opera) gave symphonic concert with the participation of A. K. 
Borovsky and E. I. Belousov. The program: Schubert: unfinished Symphony, 
Rubinstein – Sonata for Fortepiano and Cello, Rakhmaninov – Second Concert 
for Fortepiano and Orchestra (1; №292).

“Saqartvelos Respublika” announced that on December 23 and 24, guest per-
formance of the only performer of “Egyptian and Tibetan” miracles, actor of 
the Shah’s palace G. Gozalius will be held at 20:00 hrs in the Studio Club (1; 
№292).

“Antigone” premiere in the State Drama Theatre, settings by Valerian Sida-
mon Eristavi , Symphony orchestra headed by Alexandre Gvelesiani. Director 
K. Andronikashvili (3; №1011).

December 24 /Friday

Mordkyn’s evening was held in the State Theatre (opera) (1; №293).

December 25/Saturday

Opera for the workers. “Treachery” was given In the State Theatre (opera) 
(1; №294).
“Saqartvelos Respublika” announced that Grand evening will be held in “Ar-
mazi” (former Qimerioni) to celebrate the day of the front (1; №293).
“Quinto” a comedy by A. Tsereteli was given at the Charity evening in the Art 
Club at 20:00 hrs (3; №1013).
Grand Christmas evening – Christmas tree will be held in Armazi (former 
Qimerioni) to commemorate the day of the front (3; №1013).

19 დეკემბერი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში 20 საათზე „ფრა-დიავოლო“ წარმოადგინეს (1; 
№289).
სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოების 
თეატრი, მის. რუსთაველის №21) 20 საათზე მესამედ წარმოადგინეს 
„სიცრუე“ (1; №288).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − კონსტა-
ნტინე გამსახურდია სახელმწიფო დრამის თეატრის სამუსიკო დარბაზ-
ში წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: „თანამედროვე გერმანიის პოლი-
ტიკური და კულტურული პრობლემები“ (1; №287).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − მოქანდაკე 
მ. არაყიშვილმა გამოაქანდაკა განსვენებული მსახიობ ლადო მესხიშვი-
ლის ბარელიეფი (1; №289). 
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე წარმოადგინეს სპექტაკლი 
„სიცრუე“. რეჟისორი - ნ. გამრეკელი-თორელი (3; №1008).

20 დეკემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში წარმოადგინეს „ქეთო და კოტე“ (1; №289).

21 დეკემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მეორედ წარმოადგინეს მორდკინის სა-
ბალეტო წარმოდგენა „კარნავალი“ (1; №290).

22 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „აბესალომი და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; 
№291).

23 დეკემბერი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ა. კ. ბოროვსკისა და ე. ი ბელოუსოვის 
მონაწილეობით, სიმფონიური მუსიკის კონცერტი გაიმართა. პროგრა-
მა: შუბერტი: დაუმთავრებელი სიმფონია, რუბინშტეინი − სონატა ფო-
რტეპიანოსა და ვიოლონჩელისათვის. რახმანინოვი -მეორე კონცერტი 
ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის (1; №292).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − 23 და 24 დეკე-
მბერს, 20 საათზე, სახელოსნო კლუბში შედგება გასტროლები „ეგვიპ-
ტის და ტიბეტის“ საკვირველმოქმედებათა ერთადერთი კავკასიელი 
აღმასრულებლის, სპარსეთის შაჰის სასახლის მსახიობ გ. გოზალიუ-
სისა (1; №292).
სახელმწიფო დრამის თეატრში გაიმართა პრემიერა სპექტაკლისა 
„ანტიგონე“. დეკორაციები ვალერიან სიდამონ-ერისთავისა. სიმფონი-
ური ორკესტრი ალექსანდრე გველესიანის დირიჟორობით. რეჟისორი 
- კ. ანდრონიკაშვილი (3; №1011).

24 დეკემბერი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მორდკინის საღამო გაიმართა (1; 
№293). 

25 დეკემბერი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„ღალატი“ (1; №294).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − „არმაზში“ 
(ყოფილი „ქიმერიონი“ ) გაიმართება გრანდიოზული საღამო ფრონტის 
დღის აღსანიშნავად (1; №293).
სახელოვნებო კლუბში 20 საათზე საქველმოქმედო საღამო გაიმართა 
− წარმოადგინეს ა. წერეთლის მხიარული კომედია „კინტო“ (3; №1013).
ფრონტის დღესთან დაკავშირებით, კაფე „არმაზში“, ყოფილ „ქიმერი-
ონში“, გაიმართება გრანდიოზული საშობაო საღამო (3; №1013).
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26 დეკემბერი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „ტოსკა“ (1; №295).

ქართულ კლუბში (დამფუძნებელი კრების ქუჩა) გრანდიოზული საღა-
მო − „შობის ხე“ (1; №293).

მეორე ქართულკლუბში (პლეხანოვის პრ. №129) 20 საათზე „სამთა 
ქუჩის შვილების“ ილიკო ქურხულის, გიორგი ქუჩიშვილის, ბიჭია ბუ-
რდილაძის მხატვრულ-მუსიკალური საღამო გაიმართა (1; №294)., (3; 
№1014).

მეორე ქართულ კლუბში 20 საათზე სალიტერატურო-საკონცერტო 
საღამო გაიმართა. წარმოადგინეს: ლექცია, ვოდევილი, სცენები, დი-
ვერტისმენტი-კონცერტი. მონაწილეობდნენ: ნ. გოცირიძე, ვ. რუხაძე, 
სიკო ფაშალიშვილი, ქრისტეფორე რაჭველიშვილი, დავ. აკოფაშვილი, 
ი. მჭედლიშვილი, ობოლი მუშა, ან. ჭუმბურიძე, სოფიო ღამბაშიძე და 
სხვ (3; №1012).

27 დეკემბერი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ფრონტის დღე“ აღინიშნა (1; №294).

28 დეკემბერი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მორდკინის საბალეტო წარმოდგენა 
„კარნავალი“ აჩვენეს (1; №296).

29 დეკემბერი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „ფაუსტი“ წარმოადგინეს (1; №297).
„საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ქართული დრამის დი-
რექციის განცხადება -ყველამ, ვისაც მოეპოვება ბომარშეს კომედია 
„ფიგაროს ქორწინების“ ქართულენოვანი თარგმანი, მასალა მიაწოდოს 
დირექციას (1; №294).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ფრონტის დღის აღ-
სანიშნავი იმ ღონისძიების შეფასება, რომელიც „არმაზში“ (ყოფილი 
„ქიმერიონი“ ) ჩატარდა (1; №294).

30 დეკემბერი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში (ოპერა), ბელოუსოვის და ბოროვსკის მონაწილეობით, 
გამოსათხოვარი სიმფონიური კონცერტი გაიმართა (1; №298).
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მორდკინის ბალეტის დასის საღამო გა-
იმართა (1; №298).

31 დეკემებრი
გაზეთ „სახალხო საქმის“ ცნობით, პარიზში გამომავალი ინგლისუ-
რენოვანი გაზეთი „ნიუ-იორკ ჰერალდი“ საგანგებო წერილს უძღვნის 
ქართველ მხატვარს, ლადო გუდიაშვილს. პარიზში გამოიფინა გუდი-
აშვილის 4 ტილო „ქეიფი განთიადისას“, „ქალთან ქეიფი“, „კინტო“ და 
„ქართული იდილია“. გაზეთი აღფრთოვანებულია ქართველი მხატვრის 
ნამუშევრებით (3; №1018).

December 26 /Sunday

“Tosca” was given in the State Theatre (opera) (1; №295).
Grand evening of the “Christmas Tree” was held in the Georgian Club (Found-
ing Assembly stret), with the participation of the best actors of drama, opera 
and „Cross eyed Jim” (1; №293).
Artistic musical evening of the three minstrels : Iliko Kurkhuli, Giorgi Quchish-
vili, Bichia Burdiladze was held In the second Georgian Club (№129 Plekhanov 
Ave. ) (1; №294)., (3; №1014).
Literary concert was held in the second Georgian Club at 20:00 hrs. The fol-
lowing program was presented: the lecture, vaudeville, sketches, divertisse-
ment-concert. Participants: N. Gotsiridze, V. Rukhadze, Siko Pashalishvili, 
Cristefore Racgvelishvili, Dav. Akopashvili, I. Mchedlishvili, Oboli Musha, An. 
Chumburidze, Spfoo Ghambashidze, R. Jibli and others (3; №1012).

December 27 /Monday

“The day of the front” was celebrated in the State Theatre (1; №294).
December 28/Tuesday
“Carnival”, Mordkyn’s ballet performance was held in the State Theatre (op-
era) (1; №296).

December 29/Wednesday

“Faust”was given in State Theatre (1; №297).
“Saqartvelos Respublika” published a statement by the administration of the 
Georgian Drama, asking those who may be in possession of the Georgian 
translation of Beaumarchais’s “The marriage of Figaro” to submit it to the 
office (1; №294).
“Saqartvelos Respublika” announced an evaluation of the Front Day arrange-
ments, held in “Armazi (former Qimerioni) (1; №294).

December 30 /Thursday

“Saqartvelos Respublika” announced that the farewell symphony concert 
with the participation of Belousov and Bolovsky was held in the State Theatre 
(opera) (1; №298).
Mortkyn’s Ballet evening “Carnival” was given in the State Theatre (opera) 
(1; №298).

December 31 

“Sakhalkho Saqme” paper issues a note that an English language newspaper 
published in Paris “New York Herald” published a special article on Georgian 
artist Lado Gudiashvili. 4 paintings by Gudiashvili have been exhibited in Par-
is, “Morning feast”, “The Women’s feast”, “Quinto” and the “Georgian Idyll”. 
The paper is mesmerized by the works of the Georgian artist (3; №1018)
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1 იანვარი/ორშაბათი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი 
„ცარიელი სავარძელი“ (3; №1019).
სახელმწიფო დრამის თეატრში ბავშვებისათვის წარმოადგინეს „კოტეს 
დანაშაული“ (3; №1019).
სახელმწიფო დრამის თეატრში წარმოადგინეს მხიარული კომედია „აღ-
ლუმი“. რეჟისორი - ვალერიან გუნია (3; №1019).

2 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით წარმოადგინეს „ქეთო და 
კოტე“, საღამოს კი − „ღალატი“ (1; №1).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − პარიზში 
არსებული გაზეთი „ნიუ იორკ ჰერალდი“ საგანგებო წერილს უძღვნის 
მხატვარ ლადო გუდიაშვილს, რომელსაც გამოუფენია ოთხი სურათი: 
„ქართული იდილია“, „ქეიფი განთიადისას“, „ქალთან ქეიფი“ და „კინტო“ 
(1; №1).
სახელმწიფო დრამის თეატრში მსახიობის დღესთან დაკავშირებული 
ღონისძიებები გაიმართა (3; №1020).

3 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ქეთო და კოტე“ წარმოადგი-
ნეს. საღამოს ბელოუსოვის და ბოროვსკის მონაწილეობით სიმფონიუ-
რი მუსიკის კონცერტი გაიმართა (1; №1).

4 იანვარი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგი-
ნეს, საღამოს კი − „ჰოფმანის ზღაპრები“ (1; №2).

5 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ევგენი ონეგინი“ წარმოადგი-
ნეს, საღამოს კი − „აბესალომ და ეთერი“ (1; №3).

7 იანვარი/პარასკევი
საქართველოს მწერალთა კავშირი აცხადებს მწერალთა საყურადღე-
ბოდ, რომ იგი შეუდგა სალიტერატურო ორგანო „სიტყვა ქართული“ -ს 
პირველი ნომერის გამოცემას. წიგნი გამოვა თებერვალში. მასალები 
უნდა გამოიგზავნოს საჩქაროდ, მისამართით: ტფილისი, თავისუფლე-
ბის მოედანი, მწერალთა კავშირი (სასტუმრო კავკაზი). სარედაქციო 
კოლეგია: კოტე მაყაშვილი, ს. აბაშელი, აკაკი პაპავა, ტიციან ტაბიძე 
(3; №1023).

January 1 /Monday

“Sakhalkho Saqme” published the poem by Ioseb Grishashvili “Empty arm-
chair” (3; №1019).
“Kote’s guilt” was given in the State Drama Theatre for the children (3; 
№1019).
The comedy “The Parade” was performed in the State Drama Theatre, direc-
tor Valerian Gunia (3; №1019).

.January 2 /Sunday
State Theatre (opera). “Keto and Kote” in the morning and “Treachery” in the 
evening (1; №1).
“Saqartvelos Respublika” paper informs that an English language newspaper 
issued in Paris “New York Herald” published a special article on Georgian art-
ist Lado Gudiashvili. 4 paintings by Gudiashvili have been exhibited in Paris, 
“Morning feast”, “The Women’s feast”, “Quinto” and the “Georgian Idyll”. 
The arrangements dedicated to the actor’s Day were held in the State Drama 
Theatre (3; №1020).

January 3 /Monday

“Keto and Kote” was given at the matinee and a symphony concert in the 
evening with the participation of Berovsky and Belousov in the State Theatre 
(opera) (1; №1).

January 4 /Tuesday

State Theatre (opera). “Yevgeny Onegyn” in the morning and “Hoffman’s 
Fairy-Tales” in the evening (1; №2).

January 5 /Wednesday

State Theatre (opera). “Yevgeny Onegyn” in the morning and “Abesalom and 
Eteri” in the evening (1; №3).

January 7/Friday

Georgia’s Writers Union informs the writers that it began work on the first 
issue of the literary outlet “Sitkva Qartuli”. The book will be published in Feb-
ruary. Materials have to be submitted immediate]y. Tbilisi, Freedom Square, 
Writers Union. Editor’s office: Kote Makashvili, S. Abasheli, Akaki Papava, Tiz-
zian Tabidze (3; №1023).

ნატალია ჯავახიშვილი  
მსახიობი (ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში) 

Natalia Javakhishvili  
actress (National Parliamentary Library of Georgia)
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8 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „კოპელია“ და „ქორეოგრაფიუ-
ლი ეტიუდი“ წარმოადგინეს, საღამოს კი − ოპერა მუშებისთვის- „ტო-
სკა“ (1; №3).

9 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით „ფაუსტი“ და „ვალპურგიის 
ღამე“ წარმოადგინეს, საღამოს კი − „ჟიზელი“ და „ქორეოგრაფიული 
ეტიუდი“ 1; №3). 
ექვთიმე თაყაიშვილის მოხსენების თანახმად, მთავრობამ ბიბლიოთე-
კისათვის 2 მილიონი გამოყო (5; №2).

11 იანვარი
გაზ. „სახალხო საქმეში“ დაიბეჭდა მარიჯანის ლექსი „ავადმყოფობა“ 
(3;№1024). 
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა პოეტ შალვა აფხაიძის ლექსი 
„ქრისტეს შობა ქალაქში“ (3; №1024).

12 იანვარი/ოთხშაბათს
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „კარნავალი“ (1; №7).

13 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ბოჰემა“ წარმოადგინეს (1; №7).

14 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ბელოუსოვის და ბოროვსკის მონაწი-
ლეობით, სიმფონიური მუსიკის კონცერტი გაიმართა (1; №7).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − ტფილისში 
დაარსდა კერძო ქართული კინემატოგრაფიული საზოგადოება (1; №9).

15 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს „ჟიზელი“ 
(1; №10).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე შედგა პრემიერა სპექტა-
კლისა „მარიამ მაგდალინელი“. მიზანსცენები ვლადიმერ ალექსი-მე-
სხიშვილისა. მონაწილეობს დასის 100 თანამშრომელი. რეჟისორი - ზ. 
ბერიშვილი (3; №1028).

16 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „აბესალომი და ეთერი“  
(1; №7).

January 8 /Saturday

State Theatre (opera). “Copelia” and the “Chorographical sketches” in the morn-
ing and opera for the workers in the Evening – “Tosca” (1; №3).

January 9 Sunday

State Theatre (opera). “Faust” and “Walpurgis night” was given in the morning 
and “Giselle” and “Choreographic sketches” in the evening. 1; №3)

According to the report of Eqvtime Takaishvili, 2 millions were allocated by the 
government for the Library (5; №2).

January 11

“Sakhalkho Saqme” printed Marijani verse “Illness”. (3;№1024,) 

“Sakhalkho Saqme” printed „Christmas in the City” by the poet Shalva Apkhaidze 
(3; №1024).

January 12/Wednesdasy

State Theatre (opera) “Carnival” was given (1; №7). 

January 13/Thursday

“La Boheme” was given in the State Theatre (opera) (1; №7).

January 14/Friday

State Theatre (opera). The concert with the participation of Bolovsky and Bel-
ousov (1; №7).
“Saqartvelos Respublika” announced that a private Georgian cinematographic 
society was established in Tbilisi (1; №9).

January 15 /Saturday

State Theatre (opera) performed an opera for the workers (1; №7).
The premiere of “Mariah Magdalena” was performed in the State Drama Theatre 
at 20:00 hrs. Mise-en-scènes by Valdimer Alexi – Meskhishvili. Participants 100 
members of the theatre company. Directed by Z. Berashvili, beginning at 8 o’clock 
(3; №1028).

January 16 /Sunday

State Theatre (opera) “Abesalom and Eteri” was given (1; №7).

ლადო გუდიაშვილის ჩანახატი − შალვა ქიქოძე; შალვა 
ქიქოძის ჩანახატი − ლადო გუდიაშვილი (12; №47,1920)

Lado Gudiashvili sketch of Shalva Kikodze. Shalva Kikodze’s 
sketch of Lado Gudiashvili
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გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ზ. ჭ-ს წერილი (ზა-
ქარია ჭიჭინაძის) „ქართული ჩუქურთმის ხელოსნობის ისტორია“ (1; 
№11).

17 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ბელოუსოვის და ბოროვსკის მონაწი-
ლეობით, სიმფონიური კონცერტი გაიმართა (1; №10).

18 იანვარი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „ტრავიატა“ (1; №10).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ „სკამი N82“ -ის ფსევდონიმით გა-
მოქვეყნდა წერილი-რეცენზია დრამის თეატრში 15 იანვარს დადგმულ 
პიესაზე „მარიამ მაგდალინელი“ (1; №12).
„15 იანვარს ქართულმა დრამამ დასდგა პ. ჰეიზეს დრამა „მარიამ მაგდა-
ლელი“. პ. ჰეიზეს პიესა თავიდან ბოლომდის ყალბ თეატრალურ სტრუქ-
ტურაზე არის აშენებული. ყოველი ადგილი ბანალობის და ტრაფარეტის 
დამახასიათებელია და რად დასჭირდა ქართულ დრამას ამისთანა პიესის 
არქივიდან ამოთრევა − გამოსარკვევია. 
პიესის ამორჩევაში დიდი ბრალი მიუძღვის სარეპერტუარო კომისიას. 
რეპერტუარში იმდენი ბალასტი მოხვდა რომ თუ არ გაიწმინდა და არ გაი-
ცხრილა სარეპერტუარო პიესები ქართული დრამა ასცდება თავის მიზანს... 
„ სკამი №82 (1, №12) 

19 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) კარნავალი გაიმართა (1; №11). 

20 იანვარი/ხუთშაბათი
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − სახელმწი-
ფო თეატრში (ოპერა) „ბოჰემა“ დაიდგა (1; №12). 

21 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; №12).

22 იანვარი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„სევილიელი დალაქი“ (1; №15).

სახელმწიფო დრამის თეატრის სამუსიკო დარბაზში, ფრონტის და 
კავშირის უმუშევართა სასარგებლოდ, ტფილისის რესტორნებისა და 
კლუბების მუშა-მოსამსახურეთა პროფ. კავშირმა დიდი საღამო-კონ-
ცერტი-კაბარე გამართა. მონაწილეობდნენ ტფილისის საუკეთესო 
არტისტული ძალები (3; №1033).

Homo-ს წერილი „მარიამ მაგდალინელი“ 

„იესო ქრისტეს გამოჩენის დროს დარბაზში ყრუ გუგუნი გაისმის, 
თქვენ ნათლად ხედავთ რა იზიდავს ხალხს და რა აინტერესებს. იუდა, 
იესო ქრისტე, მარიამ მაგდალელი, გოლგოთა სცენაზე! იმ საზოგადო-
ებას, რომელიც ჯერ კიდევ ქრისტინული ტრადიციებითა სცხოვრობს, 
ასეთი სანახაობა ერთგვარ სიამოვნებას ანიჭებს... “ (3, №1033) 

23 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №13).

24 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „დუბროვსკი“ წარმოადგინეს (1; №15).

25 იანვარი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს 
(1; №15).

“Saqartvelos Respublika” Published an article by Z. Ch. (Zacharia Chichinadze) 
on the history of Georgian ornaments (1; №11).

January 17/MOnday

State Theatre (opera). The concert was held with the participation of Bor-
ovsky and Belousov (1; №10).

January 18/Tuesday

“Traviata” was held in the State Theatre (opera) (1; №10).
“Saqartvelos Respublika” published an article − review by chair №82 on “Ma-
riah Magdalena” performed on January 15 in the Drama Theatre (1; №12).

On January 15, the Georgian Drama performed P. Heise’s drama “Mariah 
Magdalena” P. Heise play is built upon a totally false theatrical structures. 
Each part of the play is an example of Banality and stereotypes, we just won-
der what urged the Georgian drama to retrieve this play from the archive? - It 
has to be investigated. 

The choice of the play is the fault of the repertoire commission. So many 
worthless works have found way into the repertoire and if it’s not cleared out, 
the Georgian drama will miss the goal... “Chair №82 (1, №12)

January 19/Wednesday

Carnival and Mordkyn’s ballet have been held in the State Theatre (opera) 
(1; №11).

January 20 /Thursday

“Saqartvelos Respublika” announces that “La Boheme” will be held in the 
State Theatre (opera) (1; №12).

January 21 /Friday

Opera “Treachery” was held in the State Theatre (1; №12).

January 22/Saturday
State Theatre (opera). Opera for the workers, “The Barber of Seville” was held 
(1; №15).
Music hall of the State Drama Theatre, professional union of the personnel of 
Tbilisi restaurants and clubs held a grand concert – cabaret, with the partic-
ipation of the best actors, in favour of the front and unemployed workers of 
the clubs (3; №1033).
Homo’s letter “Mariah Magdalena“
“With the appearance of Jesus Christ dull clatter is heard in the hall. It be-
comes clear what attracts the people and what they’re interested in. Judas, 
Jesus Christ, Mariah Magdalen, Golgotha on the stage. The society which 
still lives according Christian traditions is highly pleased with similar perfor-
mance... “ (3, №1033)

January 23 /Sunday

“Traviata” was given in the State Theatre (opera) (1; №13).

January 24 /Monday

“Dubrovsky” was performed in the State Theatre (1; №15).

January 25 /Tuesday

“Abesalom and Eteri” was given in the State Theatre (opera) (1; №15).
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გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − მწერალთა 
კავშირი ამ მოკლე ხანში გამოსცემს პერიოდულ სამხატვრო-სალიტე-
რატურო ჟურნალს „სიტყვა ქართული“. მწერალთა კავშირი ყველას 
მოუწოდებს, თუ სურვილი აქვთ, თავიანთი შემოქმედება განათავსონ 
ჟურნალში, ნაშრომები მოაწოდონ უახლოეს დღეებში სასტუმრო „კა-
ვკაზში“. მისამართი − თავისუფლების მოედანი (1; №17).
სახელმწიფო დრამის თეატრი (ყოფილი არტისტული საზოგადოება) 
განახლების შემდეგ − ხუთშაბათს პირველად − ახალი დეკორაციებითა 
და კოსტიუმებით, კ. ანდრონიკაშვილის რეჟისორობით, წარმოადგენს 
დ. ერისთავის დრამას „სამშობლო“ (1; №17).

26 იანვარი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) კარნავალი გაიმართა (1; №15).
ქართულ კლუბში გაიმართა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა 
ტრადიციული საღამო-მეჯლისი, საკონცერტო და სალიტერატურო გა-
ნყოფილება (3; №1036).

27 იანვარი/ხუთშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ბოჰემა“ წარმოადგინეს (1; №15).
სახელმწიფო დრამის თეატრში მიმდინარე სეზონში წარმოადგენენ გა-
ნახლებულ და შესწორებულ სპექტაკლს „სამშობლო ლიტანიით“. დეკო-
რაციები ვალერიან სიდამონ-ერისთავისა. მონაწილეობს მთელი დასი. 
რეჟისორი კოტე ანდრონიკაშვილი (3; №1037).

28 იანვარი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პირველად განახლების შემდეგ „დონ 
ჟუანი“ წარმოადგინეს (1; №18).
ქალაქის თვითმმართველობის სოციალური დახმარების განყოფილე-
ბამ ჩერქეზიშვილის ქუჩაზე მუშათა კინოთეატრი გახსნა, სადაც კონ-
ცერტები, წარმოდგენები და სხვა კულტურული ღონისძიებანი გაიმა-
რთება, მოეწყობა სამკითხველო და სხვ (1; №20).
გაზ. „სახალხო საქმე“ დაიბეჭდა პოეტ ი. მჭედლიშვილის ლექსი „სო-
ფელში“ (3; №1038). 
„თელავში არ არის მუდმივი დასი, არა გვყვანან მსახიობნი, ორად ორი 
კაცის გარდა, მაგრამ ამის და მიუხედავად წინა დღით, რომ მოიფიქრონ 
მეორე დღეს, რომელიმე პიესას ხელად წამოსჭიმავენ სცენაზე, მაგრამ ისე 
რომ პიესის ავტორი რომ იქ იყოს, ჯერ ერთი ვერ იცნობს თავის პიესას და 
თუ მიჰხვდა, თავბედს დაიწყევლის-რად დავწერე თუ ასე შეიძლება მისი 
დამახინჯებაო. არც სცენას, არც დეკორაციებს, არც გრიმს, არც როლების 
შესრულებას არავითარი ყურადღება არ ექცევა და მოქმედ პირებზე ხომ 
მეტია ლაპარაკი: ხშირად შეუფერებელ როლებში და ტანისამოსში გამოს-
ვლით პიესას ამასხარავებენ. 
რასაკვირველია არის ხოლმე გამონაკლისი ხან და ხან, როცა ყურადღებას 
აქცევენ და ასე თუ ისე ანსამბლი დაცულა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს იშვია-
თად და ხშირად კი უცქერი ასეთ წარმოდგენებს და ჰფიქრობ, ნუ თუ ამას 
საზღვარი არ უნდა დაედოს, ან-კიდევ არავინ უნდა იზრუნოს ჩვენი თეატ-
რის და ხელოვნების დაცვისათვის“... დავიწყებული (3; №1038). 

29 იანვარი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთვის წარმოადგინეს ოპერა 
„ტრავიატა“ (1; №19).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა „გ“ -ს წერილი - რე-
ცენზია 25 იანვარს დრამის თეატრში დადგმულ პიესაზე „სამშობლო“ 
(1; №21).

“Saqartvelos Respublika” Georgia’s Writers Union informs the writers that it be-
gins to issue artistic literary periodical “Sitkva Qartuli” in the nearest future. The 
Writers Union appeals to those willing to submit their works for publishing. The 
works should be submitted as soon as possible at the Hotel Caucasus, at Free-
dom Square (1; №17).

State Drama Theatre (former Art Society) for the first time after the renewal 
performed, D. Eristavi drama “Motherland”, with new settings and theatricals 
under the direction of K. Andronikashvili (1; №17).

January 26 /Wednesday

“The Ballet “Carnival” was given in the State Theatre (opera) with the participa-
tion of Mordkyn (1; №15).

Georgian Club hosted traditional ball of the State University Students. Concert 
and literary part was also held (3; №1036).

January 27 /Thursday

“La Boheme” was given in the State Theatre (opera) (1; №15).
State Drama Theatre will present renewed and amended performance of 
“Motherland with Litany” in the current season. Settings by Valerian Sidamon – 
Eristavi. Participants: entire company. Director Kote Andronikashvili (3; №1037).

January 28 /Friday

“Don Juan” was performed for the first time after the renewal in the State The-
atre (opera) (1; №18).

The department of Social Care of the city administration opened a cinema for 
the workers in Cherqezishvili Street, where concerts and performances will be 
given. There also will be a library where cultural events will be arranged (1; 
№20).

“Sakhalkho Saqme” published I. Mchedlishvili poem “In the village” (3; №1038).

“there is no permanent drama company in Telavi, we only have a couple of ac-
tors, nevertheless if there is a need they arrange a performance in no time, but 
if the author of the play happens to be there he will never recognize his work, 
but if he does, he will curse his luck for having written it. No attention is paid to 
makeup, settings, performance. The characters are often in unsuitable roles and 
clothing, destroying thus the play. 

There of course are exceptions, and some attention is paid, although rather rare-
ly and one watches such a performance and thinks will there ever be an end to 
this? Should anybody care for our theatre and art ever?... Forgotten (3; №1038).

January 29 /Saturday

“La Traviata” Opera for the workers was performed in the State Theatre (opera) 
(1; №19).
“Saqartvelos Respublika” published review ny “G” on “Motherland” performed 
on January 25 in Drama Theatre (1; №21).
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30 იანვარი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ბოჰემა“ წარმოადგინეს (1; №21).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ანონსი − ქართუ-
ლ-გერმანულ საზოგადოებაში ორ კვირაში ერთხელ წაიკითხავენ მოხ-
სენებებს ქართულ და გერმანულ ენაზე. უახლოეს მოხსენებას 30 ია-
ნვარს მოისმენენ (1; №22).

31 იანვარი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში „დონ ჟუანი“ წარმოადგინეს (1; №20).
1921 წლის იანვარში ჟურნალი „მეოცნებე ნიამორები“ დაიბეჭდა. რე-
დაქტორი − ვალერიან გაფრინდაშვილი (10; №1). 

1 თებერვალი/სამშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; №23).

2 თებერვალი/ოთხშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა), ზელიგერის მონაწილეობით, სიმფონი-
ური მუსიკის კონცერტი გაიმართა (1; №23).
სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე „სამშობლო“ წარმოადგინეს 
(3; №1042).
„ხუთშაბათს იანვრის 27 -ს ქართულმა დრამამ მორიგ პრემიერად გვაჩ-
ვენა დ. ერისთავის „სამშობლო“... 
პიესას, რასაკვირველია, ბევრი ნაკლი ჰქონდა, მაგრამ დეკორაციები 
კი − განსაკუთრებით ციხეში − ისეთი კარგი და მხატვრული იყო, რომ 
„სამშობლოს“ განახლება მარტო ამ ერთ მოქმედებისთვის ჰღირდა. 
ეტყობა ახალგაზრდა მხატვარს ვალერიან სიდამონ ერისთავს აქვს 
გემო და წარსულის ცოდნა... “ დონ-ჟუანი (3,№1042) 

3 თებერვალი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში „აბესალომ და ეთერი“ წარმოადგინეს (1; №25).

4 თებერვალი/პარასკევი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „კარნავალი“ (1; №26).

5 თებერვალი/შაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) მუშებისთის წარმოადგინეს ოპერა 
„დონ ჟუანი“ (1; №27).

January 30 /Sunday

“La Boheme” was given in State Theatre (opera) (1; №21).
“Saqartvelos Respublika” announced that various reports will be made once in 
a fortnight in the Georgian –German Society in Georgian and German languag-
es. The first report will be made on January 30 (1; №22).

January 31 /Monday

“Don Juan” was given in the State Theatre (1; №20).
The magazine “Dreaming gazelles” was published in January 1921. Editor Va-
lerian Gaprindashvili. 

February 1 /Tuesday

“Treachery” was performed in the State Theatre (opera) (1; №23).

February 2 /Wednesday

“symphonic concert was held in the State Theatre (opera) with the participa-
tion of Zaliger (1; №23).
“Motherland” was given in State Drama Theatre at 20:00 hrs (3; №1042).
On Thursday January 27, Georgian Drama presented D. Eristavi “Motherland” 
at the premiere... 
The play had quite a few failings , but the settings, especially of the fortress 
Were so good and artistic that it was worth the renewal of the performance, at 
list this one particular part. 
It seems the young artist Valerian Sidamon Eristavi has good taste and good 
knowledge of the Past... “ Don Juan (3,№1042)

February 3/Thursday

“Abesalom and Eteri” was performed in the State Theatre (1; №25).

February 4 /Friday

Carnival was held in the State Theatre (opera) (1; №26).

February 5 /Saturday

Opera for the workers, “Don Juan” was performed in the State Theatre (opera) 
(1; №27).

ლადო გუდიაშვილის ჩანახატი (12; №57,1921)

Sketch of Lado Gudiashvili
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6 თებერვალი/კვირა
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) საზეიმო წარმოდგენა გაიმართა (1; 
№28).
სახელმწიფო დრამის თეატრში, საქართველოს იურიდიული აღიარების 
აღსანიშნავად, საზეიმო წარმოდგენა გაიმართა (3; №1046).
არმაზში (ყოფილი „ქიმერიონი“ ) 11 საათზე მწერალთა კრება ჩატა-
რდა (1; №27).გაიმართა დიდი საზეიმო საღამოც სახალხო გვარდიის 
მთავარი შტაბის კულტურულ-საგანმანათლებლო განყოფილების ნი-
ვთიერ საშუალებათა გასაძლიერებლად. მონაწილეობდნენ: სიმფონი-
ური ორკესტრი, ეროვნული გუნდი, ცნობილი მომღერლები, ბალეტის 
არტისტები, ახალგაზრდა მგოსნები (3; №1045).

7 თებერვალი/ორშაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ტრავიატა“ წარმოადგინეს (1; №28).

8 თებერვალი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „დონ ჟუანი“ წარმოადგინეს (1; №28).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა მწერალ მელანიას ვ. 
გ. (ვალერიან გუნია) წერილი-ნეკროლოგი (1; №29).

9 თებერვალი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ღალატი“ წარმოადგინეს (1; №30).

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა წერილი მწერალ მე-
ლანიას გარდაცვალებასთან დაკავაშირებით (1; №30).

10 თებერვალი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „კარნავალი“ (1; №31).

სახელმწიფო დრამის თეატრში 20 საათზე შედგა პრემიერა ცაგარლის 
კომედიისა „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“. დეკორაციები ვალერიან სი-
დამონ-ერისთავისა. რეჟისორი - სანდრო ახმეტელი (3; №1048).

11 თებერვალი/პარასკევი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს „ტაისი“ (1; №32).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ცნობა − „ეროვნული 
მუზეუმის სამეცნიერო თათბირმა დაადგინა: აღიძრას შუამდგომლობა 
სახალხო განათლების სამინისტროს წინაშე ბიბლიოთეკის მოწყობა-
სთან დაკავშირებით. ამ საქმის ხელმძღვანელობა მიენდო ისტორია-არ-
ქეოლოგიის განყოფილების გამგეს, პროფესორ გიორგი ჩუბინაშვილს. 
ასევე, მუზეუმმა მიმართა სახალხო განათლების სამინისტროს 10 მილ. 

February 6 /Sunday

Festive performance was held in the State Theatre (opera) (1; №28).

Festive performance was held for Georgia’s recognition de jure, in the State Dra-
ma Theatre (3; №1046).

The Writers Meeting was held in Armazi (former Qimerioni) at 11:00 a. m (1; 
№27). A festive evening was also conducted for the material support of the 
cultural-education department Main headquarters of the Peoples Guards. Par-
ticipants: Symphonic orchestra, National Chorus, famous singers, Ballet actors, 
young poets (3; №1045).

February 7 /Monday

“Traviata” was given in the State Theatre (opera) (1; №28).

February 8 /Tuesday

“Don Juan” wa given in the State Theatre (opera). 1; №28)
“Saqartvelos Respublika” published the obituary of the writer Melania by V. G. 
(Valerian Gunia). 1; №29)

February 9 /Wednesday

“Treachery” was given in the State Theatre (opera) (1; №30).
“Saqartvelos Respublika” published a letter on the death of the writer Melania 
(1; №30).

February 10/Thursday

“Carnival” was given in the State Theatre (opera) (1; №31).
Tsagareli comedy “You won’t have it any more” was performed at the premiere 
in the State Drama Theatre at 20:00 hrs. Settings by Valerian Sidamon Eristavi, 
directed by Sandro Akhmeteli (3; №1048).

February 11/Friday

“Thais” was given in the State Theatre (opera) (1; №32).
“Saqartvelos Respublika” announced that the Scientific meeting of the National 
Museum decided to make an appeal to the Peoples Ministry of Education re-
garding the setting up of the museum. Supervision over the issue was entrust-
ed upon to professor Giorgi Chubinashvili, head of the Historical Archaeology 
Department. The Museum also appealed to the Ministry of education on the 

დავით კაკაბაძე − შალვა ქიქოძის ჩანახატი (12; №57,1921)

Davit KAkabadze – Shalva Kikodze sketch
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მანეთის გამოყოფის შესახებ, რომელიც შენობის დასამთავრებლადა 
საჭირო“ (1; №31).
გაზ. „სახალხო საქმეში“ გამოქვეყნდა შიო მღვიმელის ლექსი „მელა-
ნიას ხსოვნას“ (3; №1050).

12 თებერვალი/შაბათი
სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) წარმოადგინეს ოპერა მუშებისთვის 
„ტაისი“ (1; №33).
გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა ვ. გ. (ვალერიან გუ-
ნია) წერილი-რეცენზია 10 თებერვალს ქართული დრამის თეატრში და-
დგმულ სპექტაკლზე „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“ (1; №33).

13 თებერვალი/კვირა

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) დილით საბავშვო დილა გაიმართა, სა-
ღამოს კი „დონ ჟუანი“ წარმოადგინეს (1; №34).

14 თებერვალი/ორშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) პირველად წარმოადგინეს განახლებუ-
ლი „ჰუგენოტები“ (1; №34).

15 თებერვალი/სამშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „კოპელია“ წარმოადგინეს (1; №35).

16 თებერვალი/ოთხშაბათი

სახელმწიფო თეატრში (ოპერა) „ფაუსტი“ წარმოადგინეს (1; №36).

17 თებერვალი/ხუთშაბათი

სახელმწიფო თეატრში „რიგოლეტო“ წარმოადგინეს (1; №37).

სახელმწიფო დრამის თეატრში (ყოფილი არტისტული საზოგადოე-
ბის თეატრი, მის. რუსთაველის №21) უკვე მესამედ წარმოადგინეს დ. 
კლდიაშვილის „დარისპანის გასაჭირი“ და „ირინეს ბედნიერება“. რე-
ჟისორი  - აკაკი ფაღავა. მხატვარი - ვალერიან-სიდამონ ერისთავი (1; 
№250). 

21 თებერვალი

1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ დაა-
მტკიცა საქართველოს კონსტიტუცია, რომლის 109-ე მუხლი ამბობდა:

„ხელოვნება, მეცნიერება და მათი სწავლება თავისუფალია: სახელმწი-
ფოს მოვალეობაა, მფარველობა გაუწიოს და ხელი შეუწყოს მათ განვი-
თარებას“. 

matter of allocation of 10 million Roubles necessary for the completion of the 
building. ” (1; №31).
“Sakhalkho Saqme” published Shio Mghvimeli poem “In memory of Melania” 
(3; №1050).

February 12/Saturday

Opera for the workers in the State Theatre (opera). “Thais” was given (1; 
№33).
“Saqartvelos Respublika” published a letter –review by V. G. (Valerian Gunia) 
on the February 10 performance of “You won’t have it anymore” in the Geor-
gian Drama Theatre (1; №33).

February 13/Sunday

Children’s matinee was held in the State Theatre (opera), in the evening “Don 
Juan” was given (1; №34).

February 14/Monday

The renewed performance of “Huguenots” was given in the State Theatre 
(opera) (1; №34).

February 15/Tuesday

“Copelia” was given in the State heater (opera) (1; №35).

February 16/Wednesday

“Faust” was performed in the State Theatre (opera) (1; №36).

February 17 /Thursday

“Rigoletto” was performed in the State Theatre (1; №37).
“The third performance of D. Kldiashvili plays “Darispan’s Misfortune” and 
“Irine’s Happiness” was held in the State Drama Theatre (former Art Society 
Theatre, addr. №21 Rustaveli Ave. ). Director Akaki Paghava. Settings by Vale-
rian Sidamon Eristavi. (1; №250) 

February 21

Georgia’s Founding Assembly adopted the Constitution of Georgia on Febru-
ary 21. 1921 the 109 article of which stated:
“Art, science and their teaching is free: it is the responsibility of the State to 
protect and support their development. ”. 
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წარმოდგენის დღიური

ფოტოები დაცულია შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიურ თეატრში
Shota Rustaveli Academic Theatre
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