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لەدایکبوونــی   :)1885( مارســی  13ی   •

لــۆکاچ. جــۆرج 

1902

ــەم  ــەوەی یەک ــوەری: باڵوبوون • 20ی فێبری

ــەی  ــەی ڕەخن ــە کای ــۆکاچ ل ــاری جــۆرج ل وت

شــانۆییدا، ئەویــش وتارێــک بــوو بــە نــاوی 

»نانــی ڕەحمــەت« لــە گۆڤــاری »واڵتــی 

ــا«. هەنگاری

مەبەســتی  بــە  جواڵی-ئۆگۆســت:   •

هەنــگاری  شانۆنووســی  بــەدوای  گــەڕان 

بــۆ  کــرد  ئیپســن(دا، گەشــتی  )هیرنیــک 

. ڤیا نا ئەســکەندە

وتارێکــی  باڵوبوونــەوەی  جــواڵی:  18ی   •

جواڵیــدا«،  لــە  »بەرلیــن  ناونیشــانی  بــە 

بــە هەمــان شــێوە لــە گۆڤــاری »واڵتــی 

هەنگاریــا«.

• ســێپتەمبەر: دەســتیکرد بــە خوێندنــی 

زانکــۆی  مافــی  کۆلیــژی  لــە  زانکــۆ 

بێســت. ا پۆد

بــە  دەســتیکرد  لــۆکاچ  نۆڤەمبــەر:   •

ــارەی  ــک دەرب ــرە وتارێ ــەوەی زنجی باڵوکردن

ڕەخنــەی شــانۆیی لــە گۆڤــاری »ســاڵۆنی 

هەنــگاری«.

1903

• 25ی جانیــوەری: لــۆکاچ لێکۆڵینەوەیەکــی 

»جیهانــی  گۆڤــاری  پاشــکۆی  لــە 

دەربــارەی  باڵوکــردەوە  هەنگاریــا«دا 

جۆنــت(. )پیێــر  شــانۆیی 

•7ی جــواڵی: باڵوکردنــەوەی وتارێــک بــە 

ناونیشــانی »هێرمــان بەینــگ«.

•23ی ئۆگۆســت: باڵوکردنــەوەی وتارێــک 

ــوێ«. ــی ن ــانی »هاوبیتامن ــە ناونیش ب

1904

ــا«.  •جانیــوەری: دامەزراندنــی گروپــی »تالی

ــا  ــۆ شــانۆی تالی ــۆکاچ چەندیــن شــانۆیی ب ل

هــەردوو  شــانۆیی  دوو  دەستنیشــانکرد. 

شــانۆنووس )کۆرتالیــن( و )ئیپســن(ی بــۆ 

ــڕا. ــانۆییە وەرگێ ــە ش ــەو گروپ ئ

ــان  ــی( ماوەیەکی ــەڵ )بازۆتس ــواڵی: لەگ •ج

ــەربرد. ــن بەس ــە بەرلی ل

ــی  ــی گروپ ــەم منایش ــەر: یەک •26ی نۆڤەمب

ــا. شــانۆیی تالی

ــۆکاچ  ــەکان ل ــەی کات •ســاڵی )1905(: زۆرب

وانەبێژییەکانــی  گوێبیســتی  بەرلیــن  لــە 

)دیلتــی( و )زیمیــل( دەبــوو.

1906

»ســەدەی  گۆڤــاری  لــە  •ئۆگۆســت: 

بــە  باڵوکــردەوە  وتارێکــی  بیســت«دا 

کرۆنۆلۆژیای سەرەتاکانی ژیان و پێگەیشتنی جۆرج لۆکاچ
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ــارەی  ــەک دەرب ــد ئایدیای ــانی »چەن ناونیش

هیرنیــک ئیپســن«، هەمــان وتــار لــە گۆڤاری 

»گروپــی زانســتە کۆمەاڵیەتییەکان«یشــدا 

بالوکرایــەوە.

• 6ی ئۆکتۆبــەر: لــە شــاری »کۆلۆشــڤار« 

کــە  ئەنجامــدا،  دکتــۆرای  تاقیکردنــەوەی 

ــەت  ــوو: »دەوڵ ــەم ناونیشــانە ب ــەی ب تێزەک

بۆدیــگ  الی  مافناســییەکان  زانســتە  و 

شــۆملۆ«.

گۆڤــاری  لــە  نۆڤەمبــەر:  14ی   •

لێکۆڵینەوەیەکــی  »چوارشــەممە«دا 

باڵوکــردەوە بــە ناونیشــانی »فۆڕمــی دراما«.

لــۆکاچ  بــەدواوە  لێــرە   :)1906( پایــزی   •

لــە شــاری بەرلیــن نیشــتەجێدەبێت. بــۆ 

ــرد و  ــۆ دەک ــە زانک ــی ڕووی ل وانەبێژییەکان

لەگەڵیشــیدا کاری لەســەر بەرهەمەکــەی 

دەکــرد دەربــارەی درامــای مۆدێــرن.

1907

گۆڤــاری  لــە  »گۆگیــن«  وتــاری  •جــون: 

باڵودەکاتــەوە.  بیســت«دا  »ســەدەی 

ــەدواوە وەک نووســەری  ــە ب ــەم کات هــەر ل

بازرگانــی  وەزارەتــی  لــە  یاریــدەدەر 

کاردەکات.

ــۆ  • ئۆکتۆبــەر: کارێکــی خــۆی دەنێرێــت ب

ــاری »کشــڤاڵۆدی«. پیشــبڕکێیەکی گۆڤ

»ســەدەی  گۆڤــاری  لــە  دیســەمبەر:   •

بیســت«دا لێکۆڵینەوەیــەک باڵودەکاتــەوە 

دەربــارەی شــیعرەکانی )دیگــۆ کۆســتالنی(.

ئیرمــا(  )ســایدلەر  دیســەمبەر:  8ی   •

پۆاڵنــی(. )کارڵ  ماڵــی  لــە  دەناســێت 

وتارێــک  کورتــە  دیســەمبەر:  15ی   •

)ڕۆدۆڵــف  دەربــارەی  باڵودەکاتــەوە 

کاســنەر( بــە ناونیشــانی »مۆتیــڤ«، لــە 

ــاری  ــان وت ــاری »بێسرتلۆید«یشــدا هەم گۆڤ

بــە زمانــی ئەڵامنییــش بالوکــردەوە هــاوکات 

»جــۆن  ناونیشــانی  بــە  لێکۆڵینەوەیــەک 

دەربــارەی  کــە  باڵودەکاتــەوە،  فــۆرد« 

بــوو. شكســپیر 

1908

مەڕاســیمێکی  لــە  فێبریــوەری:  8ی   •

گروپــی »کشــڤاڵۆدی«دا، لــۆکاچ خەاڵتێکــی 

لێکۆڵینەوەکــەی  لەســەر  بەدەســتهێنا 

ئاڕاســتە  »ناســینی  ناونیشــانی  بــە 

لــە  شــانۆیی  نووســینی  ســەرەکییەکانی 

ڕابــردوودا«. ســەدەی  کۆتایــی  چارەکــی 

»بێســتەر  گۆڤــاری  لــە  مــارس:  8ی   •

لویــد«دا چەنــد بابەتێــک باڵودەکاتــەوە بــۆ 

ئاشــنابوون بــە شــانۆ.

لێکۆڵینــەوەی  یەکەمیــن  مــارس:  16ی   •

ــس«  ــە ناونیشــانی »نۆڤالی ــۆکاچ ب گرنگــی ل

لــە گۆڤــاری »خۆرئــاوا«دا باڵودەبێتــەوە.

گروپــی  بــارەگای  لــە  ئەپرێــڵ:  26ی   •

»کشــڤاڵۆدی« کۆرێــک پیشــکەش دەکات 

دەربــارەی ئــەو کارەی خەاڵتەکــەی لەســەر 

وەرگــرت.

ــەر  ــۆ پۆپ ــۆکاچ و لی ــار: جــۆرج ل • 28ی ئای

هــاوڕێ لەگــەڵ ئیرمــا ســایدلەر گەشــت 

ــس. ــۆ فێرزی ــەن ب دەک

• 4ی جــون: گەشــت دەکــەن بــۆ ســاتیگنازۆ 

و ڕافنــا.

• 10ی جون: دەگەڕێنەوە بۆ واڵت.

• 28ی جــون: چەنــد نووســینێک دەربــارەی 

ڕۆدۆڵــف کاســنەر بــۆ )ســایدلەر ئیرمــا( 

دەخوێنێتــەوە. دواتــر ئیرمــا گەشــت دەکات 

بــۆ نــاج بانیــا.

• 16ی جــون: لێکۆڵینەوەکــەی دەربــارەی 

ڕۆدۆڵــف کاســنەر لــە گۆڤــاری »خۆرئــاوا«دا 

ــەوە. باڵودەکات

• جواڵی: لۆکاچ دەگاتە شاری دریدن.

• ناوەڕاســتی ئۆگۆســت: لــۆکاچ لــە بەرلیــن 

ــن(دا  ــز بۆگارتی ــەڵ )فرانت ــی لەگ هاوڕێیەتی

ــدادەکات. پەی

دەربــارەی  وتارێــک  ســێپتەمبەر:   •

ــاری  ــە گۆڤ ــرۆ( ل ــۆش بی ــی )الی چیرۆکەکان

باڵودەکاتــەوە. بیســت«دا  »ســەدەی 

گۆڤــاری  لــە  وتارێــک  ئۆکتۆبــەر:  1ی   •

ــە ناونیشــانی  ــەوە ب ــاوا«دا باڵودەکات »خۆرئ

ژمــارەی  هەمــان  لــە  جــۆرج(.  )ســتیڤ 

بــۆ  دەنووســێت  وتارێــک  گۆڤارەکەشــدا 

ناســاندنی ڕۆمانەکــەی )ئارســەر شــینتزلەر( 

ــرای«. ــگ ئینزف ــر وین ــاوی »دێ ــە ن ب

• نۆڤەمبــەر: وتارێــک باڵودەکاتــەوە بــە 

ناونیشــانی »شــاعیرە تازەکانــی هەنگاریــا«، 

کــە تێیــدا بــە دیاریکــراوی بــاس لــە )ئــادی 

ئانــدرە( دەکات.

• ســەرەتاکانی نۆڤەمبــەر: )ئێرما ســاندلەر( 

لــە لــۆکاچ جیادەبێتــەوە و هاوســەرگیری 

ــەڵ کەســێکی دیکــە دەکات. لەگ

• 16ی نۆڤەمبــەر: بابەتێــک لــە گۆڤــاری 

ــانی  ــە ناونیش ــادە دەکات ب ــاوا« ئام »خۆرئ

»کتێبــەکان دەربــارەی ئیپســن«.
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نووســینی  نۆڤەمبــەر:  18ی   •

پیێــر  )ڕیچــارد  دەربــارەی  وتارەکــەی 

لەبــری  و  دوادەخــات  هۆفــامن( 

میــداش«  شــا  »سەرگوزەشــتەی  ئــەوە 

. ســێت و نو ە د

1909

وتارێکــی  باڵوبوونــەوەی  جانیــوەری:   •

ڕەخنەیــی لــۆکاچ دەربــارەی »چیرۆکەکانی 

دانیێــڵ جــۆب« لــە گۆڤــاری »ســەدەی 

بیســت«دا.

• 31ی جانیــوەری: لــە بــارەگای کۆمەڵــەی 

ناونیشــانی  بــە  ســیمینارێک  شکســپیر، 

هاوچــەرخ«  درامــای  و  »شکســپیر 

ســازدەدات.

• فێبریــوەری: لەگــەڵ )بێــال بــاالج( لــە 

بەرلیــن دەبنــە هــاوڕێ. دواتــر گەشــت 

شــاری  لــە  خێزانەکــەی  بــۆالی  دەکات 

ــال  ــەی بێ ــکە بچوکەک ــەوێ خوش ــیگد، ل س

بــاالج دەناســێت بــە نــاوی )هیڵــدا(.

باڵوبوونــەوەی  فێبریــوەری:  1ی   •

ڕیچــارد  دەربــارەی  لێکۆڵینەوەکــەی 

»خۆرئــاوا«،  گۆڤــاری  لــە  هاوفــامن 

لــە  وتارێــک  باڵوبوونــەوەی  هەروەهــا 

یــادی  لــە  گۆڤــاری »ســەدەی بیســت« 

شەســت ســاڵەی لەدایکبوونــی )ئۆگەســت 

ســرتنبێرگ(.

ســیمینارێک  بەســتنی  ئەپرێــڵ:  18ی   •

ــە  ــە«دا، ب ــەی »گالیل ــوەی بازن ــە چوارچێ ل

ســایکۆلۆژییەکانی  »مەرجــە  ناونیشــانی 

درامیــی«. کاریگەریــی 
لۆکاچ دوای مەرگی ئیرنا
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لــە  بەشــداردەبێت  ئەپریــڵ:  30ی   •

بــال  »ســیل  شــانۆگەریی  منایشــکردنی 

ــە  ــە ل ــە شــانۆی نیشــتیامنی، ک ــت« ل مارگی

بــوو. بــاالج(  )بێــال  نووســنی 

لێکۆڵینەوەکانــی  بڕیاریــدا  ئایــار:   •

جارێکــی  بــکات،  چاپیــان  و  کۆبکاتــەوە 

دیکــەش چاوێکــی خشــاندەوە بــە نووســینی 

درامــا. دەربــارەی  کتێبەکــەی 

• 1ی جــون: باڵوبوونــەوەی وتــاری »چەنــد 

مارگیــت«  دکتــۆر  دەربــارەی  ئایدیایــەک 

لــە  هەروەهــا  »خۆرئــاوا«.  گۆڤــاری  لــە 

»ســەدەی  گۆڤــاری  بــۆ  وتارێکیشــیدا 

بیســت«، بــە هەمــان ناونیشــان بابەتێــک بۆ 

ــت دەنووســێت. ــال مارگی ــە ب ــنابوون ب ئاش

• جــواڵی: لــۆکاچ مــاوەی چەنــد هەفتەیــەک 

لــە  ســتارنبێرگ  دەریاچــەی  نزیــک  لــە 

ــەڵ  ــاوڕێ لەگ ــەردەبات، ه ــد بەس ئیمەرالن

بێــال بــاالج و هێڵــدای خوشــکە بچوکــی. 

خــۆی  لیکۆڵینەوەکــەی  لەوێــش  هــەر 

شــاعیر  ئانــدرە(ی  )ئــادی  دەربــارەی 

دەنووســێت.

ــم  ــانی )ژاکی ــر ناونیش ــواڵی: لەژێ • 18ی ج

ــە گۆڤــاری »هەفتــە«دا،  فــۆن برانــدت( و ل

)مۆریتــس  کۆمیدیــای  بــۆ  ئاشــنابوونێک 

هایــامن( دەنووســێت. تــەواوی ئــەو مانگــە 

ــە  ــەردەبات، ب ــویرسا بەس ــە س ــرن ل ــە بێ ل

هاوڕێیەتــی لیــۆ پۆپــەر و دەســتگیرانەکەی.

پێشــەکییە  باڵوکردنــەوەی  ســێپتەمبەر:   •

ــارەی  ــۆی دەرب ــەی خ ــەی کتێبەک تیۆرییەک

درامــا لــە گۆڤــاری »ڕوانگــەی پۆدابێســت«، 

ــا. ــی درام ــە ناونیشــانی فۆڕم ب

وتارەکــەی  ئــەوەی  پــاش  ئۆکتۆبــەر:   •

دەربــارەی »ئــادی« لــە گۆڤــاری »خۆرئــاوا« 

ــاری  ــە گۆڤ ــەش ل ــە دوو ب ــووەوە، ب باڵونەب

بــە  باڵویکــردەوە  بیســت«دا  »ســەدەی 

ناونیشــانی »لیریکــی هەنگاریــی مۆدیــرن«. 

ــە  ــا ب ــۆکاچ کۆتاییهێن ــەدا ل ــەم مانگ ــەر ل ه

و  ســتێرنەر  دەربــارەی  لێکۆڵینەوەکــەی 

ســتۆرم و گیرجــارد، لەگــەڵ پێشــەکییەکەی 

لــەم  هــەر  هــاوکات  وتــارە.  ئــەم  بــۆ 

ماوەیــەدا تاقیکردنــەوەی دکتــۆرا لــە زانکۆی 

پۆدابێســت لــە لقــی زانســتە ئەخالقییــەکان 

ئەنجامــدەدات، بــە ناونیشــانی »دەربــارەی 

پرســی ئســیتاتیکا و فیلۆلۆژیــای ئەڵامنــی و 

ئینگلیــزی«.

• 1ی نۆڤەمبــەر: لــە گۆڤــاری »خۆرئــاوا«دا 

»بــە  ڕۆمانــی  بــۆ  دەکات  ناســاندنێک 

ــان. ــاس م ــا«ی تۆم ــکۆی ش ــەوە و ش گێڕان

»ســەدەی  گۆڤــاری  لــە  دیســەمبەر:   •

ــارە  ــێت دەرب ــک دەنووس ــت«دا بابەتێ بیس

جیگمۆنــد. مۆریــس  چیرۆکەکانــی 

لیــۆ  لەگــەڵ  دیســەمبەر:  ناوەڕاســتی   •

بەرلیــن  لــە  دەســتگیرانەکەی  و  پۆپــەر 

دەمێننــەوە.

1910

ــڕی  ــیی کتوپ ــۆی نەخۆش ــوەری: بەه • جانی

ــت. ــۆ پۆدابێس ــەوە ب ــەوە دەگەڕێت باوکیی

• 16ی جانیــوەری: بەشــدار دەبێــت لــەو 

گفتوگۆیــەی لــە بــارەگای بازنــەی »گالیلــە« 

ــارادا  ــتەم« لەئ ــەری هەش ــارەی »هون دەرب

بــوو.

ــەی  ــە ڕۆژنام ــک ل ــوەری: وتارێ • 27ی جانی

»هەنگاریــا« باڵودەکاتــەوە دەربــارەی خامنە 

ڕۆماننووســی هەنــگاری مارگیــت کافــکا.

ــەی  ــارەگای کۆمەڵ ــە ب ــوەری: ل • 30ی جانی

شكســپیر وانەبێژییــەک پێشــکەش دەکات 

ــپیر«. ــەرخ و شکس ــارەی »هاوچ دەرب

وانەبێژییــەی  ئــەو  فێبریــوەری:  1ی   •

پێشکەشــیکردبوو،  گالیلــە  کۆمەڵــەی  لــە 

لــە گۆڤــاری »خۆرئــاوا«دا بــە ناونیشــانی 

ــۆکاچ  ــر ل ــوو. دوات ــەکان« چــاپ ب »دووڕیان

لەگــەڵ باوکیــدا ســەفەر دەکات بــۆ ڕیڤێرای 

فەڕەنســا، نزیــک مانتــۆن.

• 16ی مــارس: لێکۆڵینەوەیەکــی دەربــارەی 

خۆرئــاوا  گۆڤــاری  لــە  »کیرکەگــراد« 

باڵوکــردەوە.

بــە  لــۆکاچ  کتێبەکــەی  مــارس:  23ی   •

لەالیــەن  فــۆڕم«  و  »ڕۆح  ناونیشــانی 

خانــەی باڵوکردنــەوەی گروپــی فرانکلینــەوە 

باڵوکرایــەوە.

دەچێتــە  لــۆکاچ  ئەپرێــڵ:  ناوەڕاســتی   •

پاریــس و دەســتدەکات بــە پــڕۆژەی کتێبــە 

ڕۆمانســییەکەی دەربــارەی )شــیلینگڵ(.

• 27ی ئەپرێــڵ: لیــۆ پۆپــەر لــە ڕۆژنامــەی 

لەســەر  لێکۆڵینەوەیــەک  هەنگاریــادا 

باڵودەکاتــەوە. لــۆکاچ  کتێبەکــەی 

• ئایــار: دەرچوونــی »کورتەیــەک لەســەر 

بۆنــەی  بــە  ئــەدەب«،  مێــژووی  تیــۆری 

تێپەڕینــی )60 ســاڵ( بەســەر لەدایکبوونــی 

ئەلیکســەندەر بێرنــات.

ــانس«دا  ــاری »ڕێناس ــە گۆڤ ــار: ل • 25ی ئای

ناونیشــانی  بــە  باڵودەکاتــەوە  وتارێــک 
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ئیســتاتیکا«. »شارســتانێتیی 

• 29ی ئایــار: )فرانــز باوگیرتــن( لــە گۆڤــاری 

»بێســتەرلوید«دا ناســاندنێک بــۆ کتێبەکــەی 

لــۆکاچ دەکات.

ــە  ــۆکاچ ل ــون: ل ــی ج ــەرەتاکانی مانگ • س

پــاوڵ(دا  )ئێرنســت  بــەدوای  »ڤایــامر« 

دەگەڕێــت.

لێکۆڵینەوەیــەک  چەنــد  جــون:  7ی   •

دەربــارەی مێــژووی ئەدەبیــات باڵودەکاتەوە.

گۆڤــاری  لــە  ڕیتــۆک(  )ئیــام  جــواڵی:   •

»ســەدەی بیســت«دا وتارێــک دەربــارەی 

بەرهەمــە فکرییەکــەی لــۆکاچ باڵودەکاتەوە.

بــە  وتارێــک  لــۆکاچ  جــواڵی:  16ی   •

ناونیشــانی »دەربــارەی الیــۆش فلــۆپ« لــە 

باڵودەکاتــەوە. »خۆرئــاوا«دا  گۆڤــاری 

• 25ی جــواڵی: لــە گۆڤــاری »ڕێناســانس«دا 

ناونیشــانی  بــە  باڵودەکاتــەوە  وتارێــک 

»ئەوانــەی لــە تۆتاڵیتــی دەترســن«. هــاوکات 

لێکۆڵینەوەکــەی  لەســەر  کاری  لــۆکاچ 

ئێرنســت فلــۆپ دەکــرد.

لیــۆ  لەگــەڵ  ئۆگۆســت:  ناوەڕاســتی   •

گلیگــن  لــە  هەفتەیــەک  چەنــد  پۆپــەر 

بەســەردەبەن.

ئــەم  ڕۆژەکانــی  زۆربــەی  ســێپتەمبەر:   •

بەســەردەبات.  پۆدابێســت  لــە  مانگــەی 

هــاوکات لــە گۆڤــاری »ســەدەی بیســت«دا 

ناســاندنێک بــۆ بەرهەمەکانــی )شــاندۆر 

باڵودەکاتــەوە. هاڤاشــی( 

ــاری  ــە گۆڤ ــک ل ــێپتەمبەر: وتارێ • 15ی س

ناونیشــانی  بــە  باڵودەکاتــەوە  »شــانۆ«دا 

»درامــای شــیعریی ئینگلیــزی«.

دەکات  ســەفەر  ســێپتەمبەر:  کۆتایــی   •

دەکات.  ڕۆمــا  ســەردانی  و  ئیتاڵیــا  بــۆ 

هــاوکات یارمەتــی الیــۆش فلــۆپ دەدات 

بــۆ ئامادەکردنــی گۆڤارێکــی فەلســەفی بــە 

نــاوی »هــزر«.

• 10ی ئۆکتۆبــەر: وتارەکــەی فلــۆپ لــە 

باڵودەبێتــەوە. ڕێناسانســدا  گۆڤــاری 

• ناوەڕاســتی ئۆکتۆبــەر: ســەرلەنوێ لــۆکاچ 

لــە پۆدابێســت نیشــتەجێ دەبێتــەوە.

• ئۆکتۆبــەر: لەگــەڵ بێــال بــاالج لــە گۆڤــاری 

ــانس دووردەکەونەوە. ڕێناس

• ســەرەتاکانی نۆڤەمبــەر: بــۆ بەســەربردنی 

ــەردانی  ــتان س ــی وەرزی زس ــد مانگێک چەن

بەرلیــن دەکات. لــەوێ هەوڵــی دۆزینــەوەی 

خانەیەکــی باڵوکردنــەوەی ئەڵامنــی دەدات 

بــە مەبەســتی چاپکردنــی کتێبەکانــی.

• 1ی نۆڤەمبــەر: لــە گۆڤــاری خۆرئــاوادا 

)میهــای  ڕەخنەیــی  لێکۆڵینەوەیەکــی 

الیــۆش( ســەبارەت بــە بەرهەمێکــی فکریــی 

لــۆکاچ باڵودەبێتــەوە. هــاوکات لــە گۆڤــاری 

لــۆکاچ  لێکۆڵینەوەکــەی  »لۆگــۆس«دا 

ــەوە. ــاوڵ ئێرنســت( باڵودەبێت ــارەی )پ دەرب

لــۆکاچ  وەاڵمــی  دیســەمبەر:  1ی   •

باڵودەبێتــەوە بــە ناونیشــانی »دەربــارەی 

دیاریکــراو«. ناڕوونییەکــی 

ــۆ  ــۆکاچ ناســاندنێک ب • 18ی دیســەمبەر: ل

کۆمەڵــە شــیعرەکەی بیــال بــاالج باڵوکــردەوە 

بــە نــاوی »کۆچبەرێــک گۆرانــی دەچڕێــت«. 

ئامادەکردنــی  لــۆکاچ ســەرقاڵی  هــاوکات 

دەربــارەی  بــوو  خــۆی  وانەبێژییەکــی 

ــپیر،  ــی شکس ــی تەمەن ــانۆییەکانی کۆتای ش G
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کارکــردن  بــە  دەســتیکردبوو  لەگەڵیــدا 

لەســەر بابەتــی درامــای ناتراژیــدی.

بــاالج،  لــۆکاچ )بێــال  24ی دیســەمبەر:   •

بلــوخ(  ئێرنســت  و  هیــوس  ئیدیــس 

ــی  ــەوە جەژن ــن و پێک ــە بەرلی ــت ل دەبینێ

بەســەردەبەن. هەســتانەوە 

1911

کان(ی  )هــاری  لــۆکاچ  جانیوەریــی:   •

دەناســێت. فێــرالگ  فیالشــن  ســەرۆکی 

فیالشــن  لەگــەڵ  فێبریــوەری:  2ی   •

بــۆ  دەکات  ئیمــزا  گرێبەســتێک  فێــرالگ 

گەورەکــەی. بەرهەمــە  باڵوکردنــەوەی 

ــەک  ــە لێکۆڵینەوەی ــوەری: کورت • 4ی فێبری

گۆڤارێکــی  لــە  »فلــۆپ«  دەربــارەی 

ئەدەبییــدا باڵودەکاتــەوە. دواتــر لــە ڕێگــەی 

ڤییەنــاوە دەگەڕێتــەوە بــۆ نیشــتیامن.

• 2ی مــارس: لێکۆڵینــەوە کورتەکــەی بــە 

ناونیشــانی »پرســەکانی درامــای ناتراژیــدی« 

ــەوە. ــاری »شــاوبۆنە«دا باڵودەکات ــە گۆڤ ل

شکســپیر  کۆمەڵــەی  لــە  ئایــار:  5ی   •
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بــە  دەکات  پێشــکەش  وانەبێژییەکــەی 

ناونیشــانی »میتــۆدی شــانۆییەکانی کۆتایــی 

شکســپیر«. تەمەنــی 

یــەک  ژمــارەی  مــارس:  ناوەڕاســتی   •

لــە گۆڤــاری »هــزر« باڵودەبێتــەوە، کــە 

بــە  لەخۆگرتبــوو  لۆکاچــی  وتارێکــی 

تراژیدیــا«. »میتافیزیکیــای  ناونیشــانی 

• 9ی مــارس: لــە ژمــارەی دواتــردا وتارێــک 

»ڕێگــەی  ناونیشــانی  بــە  باڵودەکاتــەوە 

لــە  مانگــەدا  لــەم  هــەر  هاوبیتــامن«. 

ــا  ــەڵ )ئێرم ــار لەگ ــن ج ــت چەندی پۆدابێس

ســایدلەر( یەکــرت دەبینــن.

پۆدابێســت  ئەپرێــڵ:  ســەرەتای 

لــە  ڕۆژ  پێنــج  مــاوەی  و  جێدەهێڵێــت 

دەمێنێتــەوە. پۆپــەر  لیــۆ  الی  گریــس 

• تــا ناوەڕاســتی ئەپرێــڵ: هــاوڕێ لەگــەڵ 

ــە فرەنســی  بێــال بــاالج و ئیدیــس هیــوس ل

دەبــن، هــەر لەوێشــەوە گەشــتێک دەکــەن 

بــۆ ئاسیســی.

• 15ی ئەپرێــڵ: لــۆکاچ بەشــدار دەبێــت 

لــەو گفتوگۆیانــەی دەربــارەی »پــەروەردەی 

ئەنجامــدەدران،  قوتابخانــە«  لــە  هونــەر 

بەشــدارییەدا  لــەو  لــۆکاچ  قســەکانی 

میللیــی«دا  »پــەروەردەی  گۆڤــاری  لــە 

باڵودەبێتــەوە.

پۆدابێســت  زانکــۆی  ئایــار:  4ی   •

 »habilitacio« لــۆکاچ  داواکارییەکــەی 

. تــەوە باڵودەکا

وتارێکــی  باڵوبوونــەوەی  ئایــار:  18ی   •

لــە  پــاوڵ(  )ئێرنســت  لــۆکاچ دەربــارەی 

لــۆکاچ  دواتــر  »شــاوبۆنە«دا.  گۆڤــاری 

تــا  و  پۆدابێســت  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

ناوەڕاســتی ســێپتەمبەر لــەوێ دەمێنێتــەوە.

• ســەرەتاکانی جــواڵی: پوختــەی کتێبــی 

گۆڤــاری  لــە  تراژیدیــا«  »میتافیزیکیــای 

باڵودەکاتــەوە. »لۆگــۆس«دا 

کتێبەکــەی  ئۆگەســت:  ســەرەتاکانی   •

تــەواودەکات بــە ناونیشــانی »دەربــارەی 

لــۆکاچ  هــاوکات  ڕۆحیــی«،  هەژاریــی 

ــە  ــەو کتێب ــو ئ ــێت و لەنێ ــک دەنووس وتارێ

ســااڵنەیەدا باڵودەبێتــەوە کــە هەریەکــە 

شــڤاینەر(  کارل  و  ئێرنســت  )پــاوڵ  لــە 

بــە هاوبەشــی باڵویاندەکــردەوە. لەگــەڵ 

ئەوانەشــدا بــەردەوام دەبێــت لــە کارکــردن 

لــە نووســین دەربــارەی درامــای ناتراژیــدی.

مەبەســتی  بــە  ســێپتەمبەر:  25ی   •

چاپکردنــی  کاروبــاری  لــە  ئاگاداربــوون 

کتێبەکەی ســەردانی شــاری بەرلیــن دەکات. 

و  دەکات  فیزفــرای  ســەردانی  لەوێــوە 

دەمینێتــەوە. لــەوێ  زۆر  ماوەیەکــی 

لــۆکاچ  نووســینێکی  ئۆکتۆبــەر:  7ی   •

بــە ناونیشــانی )ڕەســنزیۆ( لــە ئەرشــیفی 

باڵودەبێتــەوە. فەلســەفەدا 

• 20ی ئۆکتۆبەر: مردنی لیۆ پۆپەر.

• کۆتایــی نۆڤەمبــەر: چاپــی ئەڵامنیی کتێبی 

ــەوەی  ــەی بالوکردن ــە خان ــۆڕم« ل »ڕۆح و ف

»فالیشــڵ فێــرالگ« باڵودەبێتــەوە.

ــانی  ــە ناونیش ــک ب • 3ی دیســەمبەر: وتارێ

»لویــد  گۆڤــاری  لــە  »ئینســیمۆس« 

باڵودەکاتــەوە. پۆســتەر«دا 

وتارێــک  لــۆکاچ  دیســەمبەر:  18ی   •

ــد  ــاری »لوی ــە گۆڤ ــەر ل ــۆ پۆپ ــارەی لی دەرب

هــاوکات  باڵودەکاتــەوە.  پۆســتەر«دا 

بەشــێکیش لــەو وتــارە لــە گۆڤــاری »دی 

باڵودەکاتــەوە. فــاکڵ«دا 

• 24ی دیســەمبەر: باڵوبوونــەوەی وتارێکــی 

لــە  »مەترســی«  ناونیشــانی  بــە  لــۆکاچ 

گۆڤــاری »لویــد پۆســتەر«.

1912

• جانیــوەری: لــۆکاچ هــاوڕێ لەگــەڵ باوکیدا 

بــۆ گەشــتێکی پشــوودان ڕوو لــە »مینتــۆن« 

نووســینەکەی  لــە  پوختەیــەک  دەکــەن. 

ــۆکاچ  ــەی ل ــارەی کتێبەک ــن( دەرب )باومگارت

باڵودەبێتــەوە.  »لۆگــۆس«دا  گۆڤــاری  لــە 

هــاوکات لــە ژمــارە دووی گۆڤــاری »هزر«دا 

نووســینەکەی بــە ناونیشــانی »دەربــارەی 

ــەوە. ــی« باڵودەبێت ــی ڕۆح هەژاری

ــەوەی  ــە گەڕان ــوەری: ب ــی فێبری • دوای مانگ

بــە  دەدات  بەردەوامیــی  »فرەنســی«  بــۆ 

ــەردا. ــەفەی هون ــواری فەلس ــە ب ــی ل کارکردن

ڕێگــەی  لــە  فێبریــوەری:  ناوەڕاســتی   •

کتێبــی  »کیشــڤالۆدی«یەوە  گروپــی 

ــرن«  ــژووی پەرەســەندنی درامــای مۆدێ »مێ

باڵودەکاتــەوە.

»ئەرشــیفی  لــۆکاچ  فێبریــوەری:  20ی   •

باڵودەکاتــەوە. فەلســەفە« 

ــە گەشــتێکی کــورت  • ســەرەتای مــارس: ب

ــۆ پۆدابێســت. ــەوە ب دەگەڕێت

• ناوەڕاســتی ئەپرێــڵ: لــە فرەنســی دەبێت 

بــە هاوڕێیەتــی )بلــوخ و ئیــام ڕیتۆک(.

مانــەوەی  ئایــارەوە:  17ی  لــەدوای   •

لــە هایدڵبێــرگ بــۆ مــاوەی پێنــج ســاڵ، 
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ــی  ــی بچووک ــک دابڕان ــەڕووی هەندێ ڕووب

کــردەوە.

و  دایکــی  هاوڕێیەتــی  بــە  ئۆگۆســت:   •

خوشــکە بچووکەکــەی لــە هۆڵەنــدا دەبێت، 

ــۆالی. ــۆچ دەکات ب ــن ک ــان باومگارت پاش

• کۆتایــی ئۆگۆســت: کۆچکردنــی لــۆکاچ 

ــت. ــۆ پۆدابێس ب

• 5ی ســێپتەمبەر: لــە گۆڤــاری »فرانکفۆرت« 

ناســاندنێک بۆ »بیندمــان« دەکات.

ئۆکتۆبــەرەوە:  ناوەڕاســتی  لــەدوای   •

ــوخ  ــت بل ــۆکاچ و ئێرنس ــە ل ــی دیک جارێک

دەچنــەوە بــۆ هایدڵبێــرگ. هــاوکات )ماکس 

ڤێبەر(یــش ئــاگاداری بەرهەمەکــەی لــۆکاچ 

دەبێــت بــە ناونیشــانی »هەژاریــی ڕۆحــی«، 

بەردەوامیــش دەبێــت لــە کارکردنــی لــە 

ــەردا. ــەفەی هون فەلس

گۆڤــاری  لــە  ئۆکتۆبــەر:  20ی   •

»البارســینۆن«دا لێکۆڵینەوەیــەک دەربــارەی 

باڵودەکرێتــەوە. لــۆکاچ  بەرهەمێکــی 

• ناوەڕاســتی دیســەمبەر: لــە چوارچێــوەی 

زنجیــرەی کتێبخانــەی هاوچەرخــدا کۆمەڵــە 

وتارێکــی لــۆکاچ بــە ناونیشــانی »کولتــووری 

هونــەری« باڵودەبێتــەوە.

1913

»ئانۆڤــاال«دا  گۆڤــاری  لــە  جانیــوەری:   •

چەنــد بابەتێــک باڵودەبێتــەوە وەک داننــان 

بــە نووســینەکانی لۆکاچــدا، هــاوکات قســە 

ــۆ  ــی وتارێکــی دەکرێــت ب لەســەر وەرگێڕان

ــی«. ــاوی »جۆرج ــی بەن فەڕەنس

»چەنــد  وتــاری  فێبریــوەری:  16ی   •

درامــا«  فۆڕمــی  دەربــارەی  وتەیــەک 

ــی  ــی دیالەکتیکی ــە وتارێک ــەوە، ک باڵودەکات

ــە گەشــتێکی  ــوو. پاشــان ب ــۆکاچ ب جــۆرج ل

پاریــس. ڕوودەکاتــە  کــورت 

• 2ی مــارس: لــە گۆڤــاری »لوید پۆســتەر«دا 

لــۆکاچ بابەتێــک دەربــارەی درامــا الی بێــال 

بــاالج باڵودەکاتــەوە.

لــە  بەشــداریی  لــۆکاچ  ئەپرێــڵ:  20ی   •

منایشــی یەکێــک لــە شــانۆگەرییەکانی بێــال 

بــاالج دەکات لــە پۆدابێســت.

بلیتــەر«  »نیــو  گۆڤــاری  لــە  ئایــار:   •

»هەژاریــی  دەربــارەی  گفتوگۆیــەک 

ڕۆحــی« لەگــەڵ لــۆکاچ بــە زمانــی ئەڵامنــی 

باڵودەبێتــەوە.

ســەردانی  جــون:  مانگــی  کۆتایــی   •

دەکات. ئۆســی  و  باومگارتــن 

هەفتــەی  دوو  ئۆگۆســت:  مانگــی   •

ســەرەتای ئــەم مانگــە لەگــەڵ خوشــکە 

بەســەردەبات. )بڕۆکچــاچ(  بچوکەکەیــدا 

بــاالج  بــە هاوڕێیەتــی  ئۆگۆســت:  5ی   •

هاوینەهەوارێکــی  لــە  هاوســەرەکەی  و 

ئیتاڵــی لــە نزیــک شــاری ڕیمــی دەمێننــەوە.

ــاالج،  ــال ب ــاش ســەفەری بێ • ســێپتەمبەر: پ

ــاالج  ــەری ب ــای هاوس ــەڵ ئیلین ــۆکاچ لەگ ل

لــە ئیتاڵیــا دەمێننــەوە و پێکــەوە ســەردانی 

ــەن. ــیا دەک ڤینیس

گۆڤــاری  لــە  ســێپتەمبەر:  15ی   •

دەربــارەی  وتارێــک  »فرانکفــۆرت«دا 

باڵودەکاتــەوە. ســینەما 

دووەمــی  هەفتــەی  لــە  ئۆکتۆبــەر:   •

ئۆکتۆبــەردا دەبێتــە میوانــی خێزانەکــەی 

ــە  ــە ل ــەی دوو هەفت ــەو دەم ــاالج، ل ــال ب بێ

ــەر  ــس ڤێب ــەڵ ماک ــا بەســەردەبات لەگ ڕۆم

هاوســەرەکەی. و 

لــە  لــۆکاچ  ئۆکتۆبــەر:  16ی   •

بــۆ  ناســاندنێک  »خۆرئــاوا«دا  گۆڤــاری 

ــەوە  ــاالج باڵودەکات ــال ب شــانۆگەرییەکەی بێ

ڕۆژ«. »دواییــن  ناونیشــانی  بــە 

و  دەســتنووس  نۆڤەمبــەر:  ســەرەتای   •

پالنــە بنەڕەتییەکانــی خــۆی جێدەهێڵێــت و 

ڕوودەکاتــە پۆدابێســت.

و  هــاوڕێ  نۆڤەمبــەر:  ناوەڕاســتی   •

خزمەکانــی ئاگاداردەکاتــەوە کــە خوازیــاری 

ئیلینــا. لەگــەڵ  دەســتگیراندارییە 

ــا ســەردانی  • ناوەڕاســتی دیســەمبەر: ئیلین

لــۆکاچ دەکات لــە هایدلبێــرگ.

1914

دایــک  بــە  چــاوی  لــۆکاچ  جانیــوەری:   •

و  ڤییەنــا  لــە  دەکەوێــت  باوکــی  و 

پێدەناســێنێت. دەســتگیرانەکەیان 

•مــارس: لەگــەڵ ئیلینــا کــۆچ دەکات بــۆ 

ــس. پاری

• ئەپرێــڵ: بــەردەوام دەبێــت لــە کارکــردن 

ــەرگ  ــەر و ســێ ب لەســەر فەلســەفەی هون

ــەواودەکات. ــەو بەرهەمــەی ت ل

• جــواڵی: بەرگــی دووەمــی لێکۆڵینەوەکانــی 

درامــا  سۆســیۆلۆژیای  دەربــارەی 

ــە  ــۆکاچ دەکەوێت ــاوکات ل ــەوە. ه باڵودەکات

ڤێبــەر(  )ئەلفرێــد  لەگــەڵ  مشــتومڕەوە 

پــاش ئــەوەی لــە چوارچێــوەی زنجیــرەی 

سۆســیۆلۆژیای کولتوورییــدا کتێبێــک بــە 
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ــە  ــەوە، داوا ل ــیف« باڵودەکات ــاوی »ئەرش ن

بــە  دەســت  دەکات  کارۆی(ش  )مانهایــم 

بــکات. وەرگێڕانــی 

بــۆ  دەکات  گەشــتێک  ئیلینــا  جــواڵی:   •

ڕوســیا و ســەردانی خێزانەکــەی دەکاتــەوە، 

ــە  ــەر ل ــۆکاچ ه ــدا ل ــی هاوینیش ــە کۆتای ل

روســیا دەیبینێتــەوە.

جەنگــی  هەڵگیرســانی  ئۆگۆســت:  1ی   •

یەکــەم. جیهانیــی 

1915

)کارڵ  ئیمــزای  بــە  فێبریــوەری:   •

ــەربازیی  ــی س ــە خزمەت ــۆکاچ ل ــپەر( ل یاس

زیــالی(  )بێــال  هــاوکات  دەبەخرشێــت. 

ــە  ــزراوە ل ــی تاعونێکــی گوێ ــە قوربانی دەبێت

دیلییــدا. دەمــی 

• مــارس: لــۆکاچ لــە گۆڤــاری »ئەرشــیف«دا 

)هانــس  کتێبێکــی  بــۆ  خوێندنەوەیــەک 

و  سۆســیۆلۆژی  پێکهاتــە  و  ســتاندینگەر( 

بەکارهێرناوەکانــی  ئامــڕازە  و  کولتووریــی 

لــە  دەســت  لــۆکاچ  هــاوکات  دەکات. 

کتێبــی فەلســەفەی هونــەر هەڵدەگرێــت و 

دەســتدەکات بــە نووســینی کتێبێــک لەســەر 

دۆستۆیڤســکی.

»ئەرشــیف«دا  گۆڤــاری  لــە  ئایــار:   •

باڵودەبێتــەوە  لــۆکاچ  نووســینێکی 

ــی  ــارەی بەشــی یەکەمــی بەرهەمەکان دەرب

. )ســۆلۆڤیۆڤ(

بــۆ  دەکات  گەشــت  لــۆکاچ  جــون:   •

پۆدابێســت. جارێکــی دیکــە بانگیدەکەنەوە 

بــۆ خزمەتــی ســەربازی. بــەاڵم تەنهــا دوای 

دوو مانــگ جارێکــی دیکــە دەبەخرشێتەوە. 

ــای  ــانی »وات ــە ناونیش ــک ب ــاوکات وتارێ ه

ئەڵامنــی و جەنــگ« بــۆ گۆڤــاری ئەرشــیف 

دەنووسێت. 

مەبەســتی  بــە  ســێپتەمبەر:  کۆتایــی   •

ڕوودەکاتــەوە  ســەربازی  خزمەتــی 

پۆدابێســت. هــاوکات لــە گۆڤاری ئەرشــیفدا 

بــە  ســەبارەت  باڵودەکاتــەوە  بابەتێــک 

هەروەهــا  مێژوویــی،  نووســینی  تیــۆری 

نووســینێکیش دەربــارەی کتێبەکــەی )مــاری 

لویــس گۆتیــن( ســەبارەت بــە هونــەری 

ــت  ــە پۆدابێس ــەوە. ل ــەکان باڵودەکات باخج

ــارەی  ــرە دانیشــتنی یەکشــەمامن دەرب زنجی

ــدی  ــرتێت. ئی ــاالج دەبەس ــال ب ــۆکاچ و بێ ل

ماڵەکــەی  لــە  یەکشــەممەیەک  هەمــوو 

خۆیــدا چــاوی بــە بــاالج دەکەوێــت.

بــە  هەوڵــدەدات  لــۆکاچ  دیســەمبەر:   •

ــەم  ــی ماکــس ڤێبــەر بەرگــی یەک هاوکاری

و دووەمــی کتێبەکــەی خــۆی دەربــارەی 

دۆستۆیڤســکی بــە ناونیشــانی »ئیســتاتیکای 

ڕۆمــان« باڵوبکاتــەوە.

1916

•کۆتاییەکانــی جــون: لــۆکاچ لــە خزمەتــی 

دەبەخرشێــت  دەوڵەتیــی  و  ســەربازی 

و دەگەڕێتــەوە بــۆ هایدلبێــرگ و لــەوێ 

بەردەوامیــی دەدات بــە کارەکــەی خــۆی 

ئیســتاتیکا. نووســینی  دەربــارەی 

ــۆری ڕۆمــان«  ــەر: »تی • ناوەڕاســتی ئۆکتۆب

هونــەر«دا  و  »جوانــی  گۆڤــاری  لــە 

باڵودەکاتــەوە.

خــۆی  لێکۆڵینــەوەی  دیســەمبەر:  1ی   •

ــاالج  ــال ب ــیعرێکی بێ ــە ش ــارەی کۆمەڵ دەرب

لــە گۆڤــاری »خۆرئــاوا«دا باڵودەکاتــەوە.

1917

کۆمەاڵیەتــی  کۆڕبەنــدی  لــە  جانیــوەری:   •

جوانــی  دەربــارەی  وانەبێژییــەک 

پێشکەشــدەکات. لــە گۆڤاری »ئەرشیف«یشــدا 

بــە  ســەبارەت  باڵودەکاتــەوە  نووســینێک 

ــۆلۆڤیۆن. ــی س ــی بەرهەمەکان ــی دووەم بەرگ

کــۆڕی  داوای  لەســەر  مــارس:  31ی   •

دەربــارەی  لێکۆڵینەوەیــەک  یەکشــەممە، 

باومگارتــن لــە گۆڤــاری »فرانکفــۆرت«دا 

بالودەکاتــەوە.

• ئەپرێــڵ: لــە قوتابخانــەی ئازادیــی زانســتە 

ــەک  ــت وانەبێژیی ــە پۆدابێس ــەکان ل هزریی

ــکەش دەکات. پێش

»لۆگــۆس«دا  گۆڤــاری  لــە  حوزەیــران:   •

یەکێــک لــە بەشــەکانی کتێبــی ئیســتاتیکا بە 

ناونیشــانی »پەیوەندیــی نێــوان ســوبێکت و 

ــەوە. ــە ئیســتاتیکادا« بالودەکات ئوبێکــت ل

• 16ی ئۆگۆســت: لــە گۆڤــاری »خۆرئــاوا«دا 

لێکۆڵینەوەیــەک لەســەر ڕۆجــێ فــۆرگاچ 

ــەوە. بالودەکات

• ســێپتەمبەر: بڕیــار دەدات بگەڕێتــەوە بــۆ 

نیشــتیامن و لــەوێ نووســین و تێزەکانــی 

ــکات. ــارەی ئیســتاتیکا تەواوب دەرب

• 7ی نۆڤەمبــەر: لــە بانکــی هایدلبێرگــی 

نــاوی  بــە  نامــە  ســندوقێکی  ئەڵامنیــا 

دادەنرێــت. لۆکاچ(ـــەوە  ڤــۆن  )جــۆرج 


