
                                                             

ელენე ჩოხელი 

საქართველოს სახალხო არტისტი ელენე ჩოხელი თბილისში 1914 წ. 5 მარტს მუშის ოჯახში 

დაიბადა. საშუალო სკოლა დაამთავრა 1932 წელს, პარალელურად სწავლობდა ვანო 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებულ მუსიკალურ მუშფაკში 

ვოკალური განხრით, რომელიც ბოლომდე არ დაუსრულებია. 1938 წელს დაამთავრა თბილისის 

ვოროშილოვის კლუბთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდია კონსტანტინე ჩივაძის 

ხელმძღვანელობით. შემდეგ მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიაში ესტრადის 

მსახიობად. 

1943 წელს ელენე ჩოხელი თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრის დირექტორის დუდე 

ძნელაძისა და ქორეოგრაფ დავით მაჭავარიანის მიერ თეატრში მსახიობად მიწვეულ იქნა. მან 

მთელი თავისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა ამ თეატრში გაატარა და შესრულებული აქვს 60-ზე 

მეტი როლი. მის მიერ შესრულებული როლებიდან აღსანიშნავია: ვანდა “როზმარიდან” 1943 წ; 

ედუკია “სამთა სიყვარული” 1947 წ; პარასია ნიკანოროვნა “ტრემბიტა” 1951 წ; თამარი “თბილისის 

ცის ქვეშ” 1955 წ; ანგელიტა “სილვა” 1944 წ; ელპიტე “სამი პატარძალი” 1946 წ; იადონა 

“ნაბიჭვარი” 1958 წ; ელენე “მეკარე” 1962 წ; კნეინა ბაბალე “აღლუმი” 1959 წ; კატო “ სიმღერა 

თბილისზე” 1960 წ; პეპელა “ჭირვეული ქმრის მორჯულება” 1961 წ; მინადორა “ ორი 

ქალიშვილი” 1961 წ; მკითხავი სონა “აბლაბუდა” 1964 წ; ვარო “თხუნელა” 1963 წ; მადამ არნო 

“მონმარტრის ია” 1964 წ; მარგო “კურკას ქორწილი” 1970 წ; მარგო “ნინო” 1968 წ; მაქთაღა 

“ძველი თბილისის სურათები” 1975 წ; დედა – “ჯარში მიდის დედისერთა” 1975 წ; მისის 

ჰიგინსი “ჩემი მშვენიერი ლედი” 1967 წ. და სხვა.  

ელენე ჩოხელი წარმატებით მოღვაწეობდა ქართულ კინოშიც. მის მიერ შესრულებული როლებია: 

მარო – “უკანასკნელი მასკარადი” 1934 წ; ნანა – “მდინარის იქით” 1934 წ; ეკა – “ჟუჟუნას 

მზითევი” 1935 წ; ნანო – “სამშობლო “ 1939 წ; ნინა – “ორი ოჯახი” 1958 წ; ვარო – “თხუნელა” 

1962 წ; სიდუ – “ტარიელ გოლუა” 1968 წ; ლიზა – “მხიარული რომანი” 1972 წ; ნინა – “ვიღაცას 

ავტობუსზე აგვიანდება” 1967 წ. და სხვა.  

ე. ჩოხელს 1955 წელს მიენიჭა საქართველოს სსრ დამსახურებული არტისტის წოდება, 1965 წელს 

საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება. დაჯილდოებული იყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს 

პრეზიდიუმის საპატიო სიგელით და მედლებით: “კავკასიის დაცვისათვის”, “თავდადებული 

შრომისათვის 1941-1945 წ.წ”, “ლენინის დაბადების 100 წლისთავი”, “დიდი სამამულო ომში 

გამარჯვების 30 წლისთავი”, “შრომის ვეტერანი” და სამკერდე ნიშნებით. 

გარდაიცვალა 1991 წლის 25 ივლისს და დაკრძალულია თბილისში.  

 

 

 

 



ელენე ჩოხელის პირადი საარქივო ფონდი 

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

პირადობის დამადასტურებელი საბუთები 

1. ელენე ჩოხელის დაბადების მოწმობა. 

 1914 წ. 21 თებერვალი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

2. ელენე ჩოხელის საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის მოწმობა.  

1934 წ. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ფოტოთი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

3. ელენე ჩოხელის სამივლინებო მოწმობა. მოსკოვში, ლენინგრადში, ხარკოვსა და ბაქოში 

კონცერტების გამართვასთან დაკავშირებით.  

1933 წ. ტფილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

4. ელენე ჩოხელის სამივლინებო მოწმობა. 

1940 წ. 3 აგვისტო. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

დაზიანებული.  

5. ელენე ჩოხელის მუსიკალური კომედიის თეატრის მოწმობა. 

1984 წ. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ფოტოთი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.  

6. ელენე ჩოხელის რუსთაველის საზოგადოების მოწმობა.  

1989 წ. 30 ოქტომბერი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეწედდასმული. ფოტოთი. 2 გვ.  

 

პირადობის ბილეთები 

7. ელენე ჩოხელის სტუდენტური ბილეთი. 

1938 წ. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ფოტოთი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

2 გვ. 

8. ელენე ჩოხელის სამედიცინო ბარათი. 

1974 წ. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

9. ელენე ჩოხელის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების საწევრო ბილეთი. 

1979 წ. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.  

10. ელენე ჩოხელის პროფკავშირის ბილეთი.  



1984 წ. 28 ივნისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ტუში. 8 გვ.  

11. ელენე ჩოხელის საქართველოს თეატრის მოღვაწეთა კავშირის საწევრო ბილეთი.  

1990 წ. 10 ივლისი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ტუში. ფოტოთი. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 3 გვ.  

წიგნაკი 

12. ელენე ჩოხელის სამკერდე ნიშანის წიგნაკი. 

1960 წ. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 7 გვ.  

 

საშვი 

13. ელენე ჩოხელის მუსკომედიის თეატრის საშვი. 

1949 წ. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. მელანი 1 ც. 

14. ელენე ჩოხელის მუსკომედიის თეატრის საშვი.  

1952 წ. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. მელანი. 1 ც. 

15. ელენე ჩოხელის ლიტერატურისა და ხელოვნების მუშაკთა რესპუბლიკური თათბირის საშვი. 

1963 წ. 23 მარტი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

მანდატი 

16. ელენე ჩოხელის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების V ყრილობის მანდატი. 

1962 წ. აპრილი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

17. ელენე ჩოხელის მანდატი საქართველოს კულტურის მუშაკთა პროფკავშირის 

კონფერენციასთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ხელნაწერი. სტამბური. 1 ც. 

 

ავტობიოგრაფია, კადრების აღრიცხვის ფურცელი 

18. ელენე ჩოხელის ავტობიოგრაფია. 

1972 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

19. ელენე ჩოხელის ავტობიოგრაფია.  



უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. 10 გვ. 

20. ელენე ჩოხელის ავტობიოგრაფია. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

21. ელენე ჩოხელის ავტობიოგრაფია. (ენციკლოპედიისათვის) 

უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.  

22. ელენე ჩოხელის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. სტამბური. დაზიანებული. კალამი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

 

დახასიათება 

23. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული თბილისის კინოსტუდიის კადრების უფროსის მ. 

კოროშინაძის მიერ. 

1941 წ. 15 სექტემბერი. ნაბეჭდი. დაზიანებული. 1 გვ.  

24. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის 

ხელმძღვანელების მიერ. 

1957 წ. 16 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: ა. ყიფიანი, გ. 

ცაბაძე. 1. გვ. 

25. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული ნანა მჭედლიძის მიერ. 

1967 წ. 17 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  

26. ელენე ჩოხელის დახასიათება. 

1967 წ. 19 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ხელს აწერს მ. ჭიაურელი. მელანი. 1 გვ. 

27. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემულია რეჟისორ შალვა მარტაშვილის მიერ.  

1967 წ. 19 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.  

28. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული მიხეილ ჭიაურელის მიერ.  

1972 წ. 28 აპრილი. ხელნაწერი. კალამი. 1 გვ.  

29. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემულია რეჟისორ ლევან ხოტივარის მიერ.  

1972 წ. 28 აპრილი. ავტოგრაფი. კალამი. 1 გვ.  

30. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემულია რეჟისორ ნანა მჭედლიძის მიერ. 



1972 წ. 28 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

31. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული კინოსტუდია “ქართული ფილმის” მიერ. 

1972 წ. 12 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ლ. ხოტივარი, მ. ჭიაურელი, ნ. მჭედლიძე, შ. 

მარტაშვილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

32. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული თბილისის კონოსტუდიის ხელმძღვანელების მიერ.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: ხინთიბიძე, მანაგაძე. 1 გვ.  

33. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის 

თეატრის მიერ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

34. ბორის გამრეკელის მიერ გაცემული ელენე ჩოხელის დახასიათება.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ხელს აწერს: ბორის გამრეკელი (რეჟისორი). ფანქარი. 3 გვ.  

35. ელენე ჩოხელის დახასიათება, გაცემული საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის მიერ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

ცნობები 

36. ელენე ჩოხელის სახკინმრეწვის კინოფაბრიკაში მუშაობის შესახებ. 

1934 წ. 13 იანვარი. ტფილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ. 

37. ელენე ჩოხელის კინოსტუდიაში მუშაობის შესახებ. 

1939 წ. 1 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. მელანი. 1 გვ.  

38. ელენე ჩოხელის სომხეთის ფილარმონიის ჯაზ-ორკესტრის პიანისტად მუშაობის შესახებ. 

1939 წ. 4 ივნისი. ერევანი. ნაბეჭდი. ბლანკი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

39. ელენე ჩოხელის სომხეთის ფილარმონიის ჯაზ-ორკესტრიდან განთავისუფლების შესახებ. 

1939 წ. 15 ივნისი. ერევანი. ნაბეჭდი. ბლანკი. რუსულ ენაზე. დაზიანებული. 1 გვ. 

40. ელენე ჩოხელის კინოსტუდიაში მუშაობის შესახებ.  

1940 წ. 5 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. მელანი. 1 გვ. 

41. ელენე ჩოხელის ცნობა კინოსტუდიაში დასაქმების შესახებ. 



1942 წ. 15 სექტემბერი. ტფილისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 

გვ.  

42. ელენე ჩოხელის ცნობა პირველი კატეგორიის მინიჭების შესახებ.  

1968 წ. 22 ოქტომბერი. თბილისი. ხელნაწერი. სტამბური. ბლანკი. ბეჭედდასმული. მელანი. 

რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

43. ელენე ჩოხელის ხელფასის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.  

1980 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

 

მიმართვები და შეტყობინებები 

44. დონეცკის ფილარმონიის მიმართვა ქ. სტალინოს მილიციის განყოფილებისადმი, ელენე 

ჩოხელის დროებითი ჩაწერის შესახებ.  

1937 წ. 22 სექტემბერი. სტალინო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ბლანკი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

45. ნიკოლოზ შენგელაიას მიმართვა კინოსტუდიის დირექტორ ო. გიგოშვილისადმი, ელენე 

ჩოხელის კინოსტუდიის შტატში ჩარიცხვის შესახებ.  

1939 წ. 4 მარტი. ავტობრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1გვ. 

46. საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს ინსპექტორის მიმართვა ელენე 

ჩოხელისადმი, საზეიმო კრებისათვის მხატვრული განყოფილების პროგრამის შემოწმების შესახებ. 

1950 წ. 3 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: გ. ჟორდანია. 1 გვ. 

47. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის დირექციის მიმართვა ელენე ჩოხელისადმი, 

საქართველოს გასაბჭოების XXX წლისთავთან დაკავშირებით სამთავრობო კონცერტის ჩვენების 

შესახებ.  

1951 წ. 15 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: ივ. გვინჩიძე. რუსულ ენაზე. 1 

გვ. 

48. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის მიმართვა ელენე ჩოხელისადმი, ფილარმონიის 

შემთავსებელ მსახიობთა  თათბირის  შესახებ.  

1954 წ. 21 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ.  

49. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის დირექტორის ა. ყიფიანის მიმართვა ელენე 

ჩოხელისადმი, კონცერტში მონაწილეობის მიღების შესახებ.  

1956 წ. 21 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ. 



50. საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობისა და კულტურული ურთიერთობის საქართველოს 

საზოგადოების მიმართვა ელენე ჩოხელისადმი, საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობისა და 

კულტურული ურთიერთობის საქართველოს საზოგადოების თეატრის სექციის სხდომის შესახებ. 

1960 წ. 30 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: დ. მჭედლიძე. 1 გვ.  

51. მუსიკალური კომედიის თეატრის დირექტორის აკ. შანიძის მიმართვა ელენე ჩოხელისადმი, 

მუსიკალური კომედიის თეატრის სამხატვრო საბჭოს წევრად დამტკიცების შესახებ.  

1963 წ. 3 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: აკ. შანიძე. 1 გვ. 

52. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის მიმართვა ელენე 

ჩოხელისადმი, საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით. 

1965 წ. 16 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: გ. ლორთქიფანიძე. 1 გვ.  

53. თბილისის თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის კოლექტივის მიმართვა ელენე 

ჩოხელისადმი, საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით. 

1965 წ. 20 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: ვ. ლოლაძე. 1 გვ. 

54. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

კოლექტივის მიმართვა ელენე ჩოხელისადმი, საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით. 

1965 წ. 20 იანვარი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: ა. ჩიმაკაძე. 1 გვ.  

55. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მიმართვა ელენე ჩოხელისადმი, თეატრალური 

საზოგადოების სარევიზიო კომისიის სხდომის შესახებ. 

1966 წ. 2 სექტემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ.  

56. საქართველოს სსრ სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს მიმართვა ელენე 

ჩოხელისადმი, პერსონალური პენსიის გაზრდასთან დაკავშირებით.  

1986 წ. 30 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ასლი. ბლანკი. 1 გვ.  

57. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის დირექციის მიმართვა ელენე ჩოხელისადმი, 

სამგორის საზეიმო გახსნასთან დაკავშირებით მხატვრულ-მუსიკალური რეპერტუარის შერჩევის 

შესახებ.  

9 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ხელს აწერს: ივ. გვინჩიძე. 1 გვ.  

58. გამომცემლობა “Советская Енциклопедия”-ს სამეცნიერო რედაქტორის ს. სტეპანოვას მიმართვა 

ელენე ჩოხელისადმი, ენციკლოპედიისათვის სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 



59. საქართველოს მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი 

კომიტეტის საფინანსო განყოფილების შეტყობინება ელენე ჩოხელისადმი, სახელმწიფო ბაჟის 

გადასახადისაგან მთლიანად გათავისუფლების შესახებ.  

1965 წ. 18 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ. 

60. ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის აკ. 

შანიძის შეტყობინება ელენე ჩოხელისადმი, მუსიკალური კომედიის სახ. თეატრის სამხატვრო 

საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ. 

1966 წ. 5 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ. 

 

სცენოგრამა 

61. საქართველოს სახელმწიფო ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის სპექტაკლების განხილვა 

საკავშირო თეატრალურ საზოგადოებაში.  

პირი: ლ. გუსაკოვა, მ. მირონოვი, მ. იანკოვსკი, ნ. ილიაში, ვ. რიჟოვა, მ. კურილკო, გ. ანსიმოვი, 

მ. ფიჩხაძე, შ. მესხი, ბელიაევა. 

1969 წ. 15 ივლისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. აკინძული წიგნიდან. რუსულ ენაზე. 87 გვ. 

 

სიგელი 

62. ელენე ჩოხელის მადლობის სიგელი, სამამულო ომის პერიოდში კულტურულ-საშეფო 

მუშაობაში აქტიურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. 

1946 წ. მოსკოვი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: ა. პოკროვსკი, ი. 

ლიუბიცკი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

63. ელენე ჩოხელის საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელი, საქართველოს სსრ 

დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით. 

1955 წ. 26 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: მ. ჩუბინიძე, ს. 

როსება, ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ. 

64. ელენე ჩოხელის საპატიო სიგელი, ბათუმში მუსიკალური კომედიის თეატრის გასტროლებთან 

დაკავშირებით. 

1962 წ. 29 აგვისტო. ბათუმი. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. ტუში. 3 გვ. 

65. ელენე ჩოხელის საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელი, საქართველოს სსრ 

სახალხო არტისტის წოდებასთან დაკავშირებით. 



1965 წ. 11 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: გ. 

ძოწენიძე, ზ. კვაჭაძე. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ. 

66. ელენე ჩოხელის საპატიო სიგელი, ქართული ხელოვნების განვითარებაში დამსახურებისათვის 

და დაბადების 60 წელთან დაკავშირებით. 

1984 წ. 5 მარტი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

 

ადრესი 

67. თბილისის სანკულტურის თეატრის კოლექტივის მისალოცი ადრესი ელენე ჩოხელისადმი, 

შემოქმედებით საღამოსთან დაკავშირებით. 

1956 წ. 21 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

68. ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის 

კოლექტივის მისალოცი ადრესი ელენე ჩოხელისადმი, შემოქმედებით საღამოსთან დაკავშირებით. 

1956 წ. 21 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: დ. მჭედლიძე, პ. ამირანაშვილი, დ. 

ანდღულაძე, ვ. წიგნაძე, თ. ლაპიაშვილი, დ. მირცხულავა, ნ. ანდღულაძე, ო. დიმიტრიადი. 2 გვ.  

69. თბილისის მასწავლებლის სახლის ბავშვთა მხატვრული თვითმოქმედი წრის წევრთა და 

დირექციის მისალოცი ადრესი ელენე ჩოხელისადმი, მისი შემოქმედებითი საღამოსთან 

დაკავშირებით.  

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

შემოქმედების  ამსახველი მასალა 

70. ელენე ჩოხელის სკეტჩი “მკითხავი სონა” 

უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. 6 გვ.  

71. ელენე ჩოხელის სკეტჩი “ამაგი წყალში მეყრება”. დედისა და მამის როლი.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. 9 გვ.  

72. ელენე ჩოხელის სკეტჩი “პროფესიის გამოცვლა” 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ელ. ჩოხელის შენიშვნებით. 4 გვ.  

73. უსათაურო სკეტჩი ელენე ჩოხელის რეპერტუარიდან.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. 6 გვ. 

74. უსათაურო სკეტჩი ელენე ჩოხელის რეპერტუარიდან.  



უთარიღო. ნაბეჭდი. 10 გვ. 

75. ვლადიმერ პოლიაკოვის მოთხრობა “როგორც ვულკანზე”. გადმოქართულებული ელენე 

ჩოხელის მიერ.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 7 გვ. 

76. ელენე ჩოხელის ჩანაწერები. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. 28 გვ. 

77. ელენე ჩოხელის ჩანაწერები. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. კალამი. მელანი. ფანქარი. 30 გვ. 

78. რადიოგადაცემა ელენე ჩოხელის დაბადებიდან 70 წლისთავთან დაკავშირებით. 

1984 წ. 15 მარტი. ელ. ჩოხელის ავტოგრაფი. კალამი. 6 გვ. 

79. რადიოგადაცემა ელენე ჩოხელის შესახებ. ავტორი ნია ბახტაძე.  

უთარიღო. გ. ჩოხელის ავტოგრაფი. კალამი. 4 გვ.  

80. ტელეგადაცემა ელენე ჩოხელზე. რეჟისორი გივი გაჩეჩილაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. კალამი. 8 გვ.  

81. ელენე ჩოხელის სიტყვა წარმოთქმული თავის იუბილეზე დაბადებიდან 70 წლისთავთან 

დაკავშირებით. 

1984 წ. ავტოგრაფი. კალამი. 7 გვ. 

82. ელენე ჩოხელის სიტყვა. 

1986 წ. აგვისტო. ავტოგრაფი. კალამი. 4 გვ. 

83. ელენე ჩოხელის სიტყვა, მუსიკალური კომედიის თეატრის იუბილესთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. რვეული. კალამი. 12 გვ.  

84. პედაგოგ ლუიზა შაფათავას მისასალმებელი სიტყვა ელენე ჩოხელისადმი, თბილისის 

მასწავლებელთა სახლში მუსიკალური კომედიის თეატრის მსახიობებთან მოსწავლეთა 

შეხვედრასთან დაკავშირებით.  

1955 წ. 17 ნოემბერი. ხელნაწერი. რვეული. მელანი. 6 გვ. 

85. დავით ჩხეიძის სიტყვა ელენე ჩოხელისადმი. 

1956 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.  



86. ოლღა დოლიძის სიტყვა “ბრწყინვალე მსახიობი და მოქალაქე”, ელენე ჩოხელის იუბილესთან 

დაკავშირებით. 

1984 წ. 22 იანვარი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. კალამი 4 გვ.  

87. ლევან ჭუბაბრიას სიტყვა “ნაღდი მსახიობი”, ელენე ჩოხელის იუბილესთან დაკავშირებით. 

1984 წ. იანვარი. ნაბეჭდი. 2 გვ.  

88. ქეთევან კობახიძის სიტყვა “მართალი მსახიობი”, ელენე ჩოხელის იუბილესთან 

დაკავშირებით. 

1984 წ. იანვარი. ხელნაწერი. კალამი. 3 გვ.  

89. თბილისის მე-6 საშუალო სკოლის მოსწავლე მარინა მამიაშვილის თემა “ელენე ჩოხელი”, ელ. 

ჩოხელის შემოქმედების შესახებ. 

1967 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.  

90. შოთა მილორავა ელენე ჩოხელის შემოქმედების შესახებ.  

პირი: ნინო, სოსო. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 4 გვ. 

91. ელენე ჩოხელის შემოქმედებითი ბარათი. კინოფილმებში განხორციელებული როლების სია.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. სტამბური. კალამი. 1 გვ.  

92. ელენე ჩოხელის მიერ შესრულებული როლების სია, 1943-1972 წ.წ.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 27 გვ. 

93. ელენე ჩოხელის შესრულებული როლების სია. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.  

94. ელენე ჩოხელის ლექსები “საბჭოთა კავშირის გმირს” და “მთიულების რძალს, ოჯახის გმირს 

ვერიკო ფაღავას”. 

1980 წ. 28 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. ე. ჩოხელის მინაწერი. 1 გვ. 

95. ელენე ჩოხელის ლექსი. 

უთარიღო. გ. ჩოღელის ავტოგრაფი. კალამი. 1 გვ. 

96. ნუნუ მირიანაშვილის ლექსი მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

1950 წ. 14 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  



97. ლუიზა შაფათავას ლექსი მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

1955 წ. 14 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  

98. ლევან ჭუბაბრიას ლექსი “მსახიობ ქალს ელიკო ჩოხელს”. 

1956 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.  

99. პიერ კობახიძის ლექსი “ელენე ჩოხელს”. 

1956 წ. 21 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

100. ემანუილ აფხაიძის ლექსი “ელენე ჩოხელს”. 

1956 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

101. იური ვასაძის ლექსი მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

1984 წ. 31 იანვარი. ხელნაწერი. კალამი. 2 გვ. 

102. თამაზ სანებლიძის ლექსები მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

1984 წ. ხელნაწერი. რვეული. კალამი. 24 გვ. 

103. თამაზ სანებლიძის ლექსები მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

1984 წ. ავტოგრაფი. კალამი. 4 გვ. 

104. ეთერ ბარამიძის ლექსები მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. ქობულეთი. ხელნაწერი. კალამი. 1 გვ. 

105. ვენერა ჯაფარიძის ლექსები მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

106. ნინო წიკლაურის ლექსი “სახსოვრად” მიძღვნილი ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. კალამი. 2 გვ. 

107. ელენე ჩოხელისადმი მიძღვნილი ლექსები.  

ავტორები: თამაზ სანებლიძე, პეტრე გრუზინსკი, ლუიზა შაფათავა, ემანუელ აფხაიძე, პიერ 

კობახიძე, იური ვასაძე. 

უთარიღო. ელ. ჩოხელის ავტოგრაფი. კალამი. 8 გვ. 

 

მოგონება 



108. რუსუდან ჯავრიშვილის მოგონება ელენე ჩოხელის შესახებ.  

პირი: დუდე ძნელაძე, ბორის გამრეკელი, კოტე მაჩაბელი, ვახტანგ ნეიმანი, ელენე ციმაკურიძე, 

ვახტანგ სალარიძე, ნიკოლოზ მოსეშვილი, დავით ესებუა, ბორის ჩეჩელაშვილი. 

1976 წ. 20 დეკემბერი. ხელნაწერი. კალამი. 3 გვ. 

 

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა 

109. მაროსა და ვანოს წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

1943 წ. 11 ნოემბერი. ხელნაწერი. დაზიანებული. მელანი. 1 გვ. 

110. შალვა ხონელის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

1956 წ. 17 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

111. მიხეილ ბერიაშვილის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

1956წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

112. მიხეილ ბერიაშვილის წერილი ელენე ჩოხელისადმი. ე. ჩოხელის შემოქმედებითი საღამოს 

შესახებ.  

1956 წ. 21 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

113. რობერტ ქართველიშვილისა და ჟენია გვაზავა-კუხალეიშვილის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, 

საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.  

1965 წ. 15 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

114. მერაბ თაბუკაშვილის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

1965 წ. 23 იანვარი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 კონვ. 1 გვ. 

115. გამომცემლობა “Советская Енциклопедия-ს” რედაქციის განყოფილების გამგის ო. 

კაიდალოვას წერილი ელენე ჩოხელისადმი, ენციკლოპედიისთვის ანკეტის შევსების შესახებ. 

1966 წ. 5 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

116. შალვა ცაგარეიშვილის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

უთარიღო. ხელნაწერი. კალამი. 1 გვ. 

117. მარინე მელაძის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის.  

პირი: ლეილა ხუნწარია. 



უთარიღო. ხელნაწერი. კალამი. 4 გვ. 

118. ვახტანგ სალარიძის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

119. შალვა დადიანის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

120. შალვა ხონელის წერილი ელენე ჩოხელისადმი, პირადი ხასიათის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

121. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის ადმინისტრატორების წერილი ელენე 

ჩოხელისადმი. თხოვნა გორში საქველმოქმედო კონცერტში მონაწილეობის შესახებ. 

პირი: გენრიხ (კალა) კალანდარიშვილი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. კალამი. 1 გვ. 

 

ღია ბარათი 

122. თეატრის კოლექტივის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი, ვანდას როლის 

საუკეთესო შესრულებასთან დაკავშირებით.  

1943 წ. 11 ნოემბერი. ხელნაწერი. გ. პოღოსოვის მინაწერით. მელანი. 1 ც.  

123. ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის 

კოლექტივის იუბილეს მისალოცი ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1956 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

124. ნინა სამხარაძის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 14 იანვარი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

125. მერაბ გეგეჭკორის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 14 იანვარი. თბილისი. ავტოგრაფი. ტუში. 1 ც. 

126. შ. მაჭავარიანის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 15 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

127. თამარ კიკნაძისა და შოთა პირველის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 16 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. კალამი. 1 ც. 



128. შოთა ხაჯალიას მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 16 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

129. ლევან შენგელიას მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 18 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

130. გრიშა ნაცვლიშვილის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 18 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

131. ბ. გაბისკირიას მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 18 იანვარი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

132. ალექსანდრე ჩიქვინიძის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 19 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

133. ქ. დოლიძის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 19 იანვარი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

134. ვახტანგ მეგრელიშვილის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. 21 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. ტუში. 1 ც. 

135. გრიგოლ კოსტავა მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. თბილისი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 1 ც. 

136. ნ. ბოჭორიშვილის 8 მარტის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1980 წ. 9 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. კალამი. 1 ც. 

137. მთვარისას ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

1985 წ. ხელნაწერი. კალამი. 1 ც. 

138. საქართველოს კულტურის მინისტრ თემურ ბადურაშვილის 8 მარტის მისალოცი ღია ბარათი 

ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1ც. 

139. გიული ჩოხელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დედისადმი - ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. კალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

140. მარინა ხოძინსკაიას დაბადების დღის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 



უთარიღო. ხელნაწერი. ზაპოროჟიე. კალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

141. შალვა ცაგარეიშვილის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

142. პეტა ამირბეგოვის მისალოცი ღია ბარათი ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

 

პროგრამა 

143. საბჭოთა საქართველოს 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტის პროგრამა. 

1951 წ. 24 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

144. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრის პროგრამა. 

ვ. ცაგარეიშვილის ”სამთა სიყვარული”. დადგმა - დ. ძნელაძის. მხატვარი - რ. ჯავრიშვილი. 

ქორეოგრაფი - დ. მაჭავარიანი.  

1951 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

145. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ი. მილიუტინის ოპერეტა ”ტრემბიტა”. დადგმა - დ. ძნელაძის. მხატვარი - მ. გოცირიძე. 

ქორეოგრაფი - დ. მაჭავარიანი.  

1951 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

146. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრის პროგრამა.  

დ. თაქთაქიშვილი ”ცანის დედოფალი”. დადგმა - დ. ძნელაძის. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ქორეოგრაფები - დ. მაჭავარიანი, მ. შუბაშიკელი. 

1951 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

147. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა.  

შ. მილორავას ”ერთხელ გაზაფხულზე”. დადგმა - ი. ქუთათელაძის. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ქორეოგრაფი - დ. მაჭავარიანი. 

1952 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  

148. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა.  

რ. ლაღიძის ”მეგობრები”. დადგმა - დ. ძნელაძის. მხატვარი - დ. თავაძე. ქორეოგრაფი - დ. 

მაჭავარიანი. 



1952 – 1954 წ.წ. თბილისი. სტამბური. 2 ც.  

149. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

დ. თორაძის ”შურისმაძიებელი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - მ. გოცირიძე. ქორეოგრაფი 

- დ. მაჭავარიანი 

1953 წ. თბილისი სტამბური. 1 ც. 

150. საზოგადოება ”ცოდნის” მიერ მოწყობილი თემატური საღამოს ”ქართული საბჭოთა 

ხელოვნება” პროგრამა. 

1955 წ. 16 მარტი. სტამბური. 1 ც. 

151. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ა. კერესელიძის ”თბილისის ცის ქვეშ”. დადგმა - დ. ძნელაძის. მხატვარი - კ. კვალიაშვილი. 

ქორეოგრაფი - მ. ბახტაძე. 

1955 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

152. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა.  

ნ. გუდიაშვილის ”სალხინობელი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - მ. გოცირიძე. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი.  

1955 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  

153. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ი. გეჯაძის ოპერეტა ”ორი რეკორდი”. დადგმა - არ. ჩხარტიშვილის. მხატვარი - მ. გოცირიძე. 

ქორეოგრაფი - დ. მაჭავარიანი. 

1955 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

154. ელენე ჩოხელის შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა. 

1956 წ. 21 მაისი. სტამბური. 1 ეგზ. 2 ც.  

155. საქართველოს პროფკავშირების IV კონფერენციის დელეგატებისადმი მიძღვნილი მხატვრული 

თვითმოქმედების კოლექტივთა კონცერტის პროგრამა. 

1956 წ. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

156. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

არ. კერესელიძის ოპერეტა ”სამი პატარძალი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1956 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 



157. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

რ. გაბიჩვაძის ოპერეტა ”ჭრიჭინა”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - ი. ასკურავა. ქორეოგრაფი 

- დ. მაჭავარიანი. 

1956 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

158. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. მილორავას ”საყვარელი დისშვილი”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1956 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

159. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ნ. გუდიაშვილის ”საჩუქარი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - დ. თავაძე. ქორეოგრაფი - ი. 

არბატოვი. 

1956 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

160. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. აზმაიფარაშვილის ოპერეტა ”ნანატრი საქმრო”. დადგმა - მ. მესხის. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1957 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

161. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

დ. არაყიშვილი ”დინარა”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. ქორეოგრაფები - დ. 

მაჭავარიანი, მ. შუბაშიკელი. 

1957 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

162. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. აზმაიფარაშვილის ოპერეტა ”რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ”. დადგმა - არ. ჩხარტიშვილის. 

მხატვარი - მ. გოცირიძე. ქორეოგრაფი - დ. მაჭავარიანი. 

1958 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

163. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. მილორავას  ”დალი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - დ. თავაძე. ქორეოგრაფი - დ. 

მაჭავარიანი. 

1958 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

164. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 



მ. კახიანის  ”ნაბიჭვარი”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - დ. თავაძე. ბალეტმეისტერი - დ. 

მაჭავარიანი. 

1958 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

165. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

რ. ლაღიძის ოპერეტა ”კომბლე”. დადგმა -ბ. გამრეკელის. მხატვარი - დ. თავაძე. ქორეოგრაფები- 

დ. მაჭავარიანი, ჯ. ბაგრატიონი. 

1958 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

166. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ალ. შავერზაშვილის ოპერეტა ”აღლუმი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - ნ. ყაზბეგი. 

ქორეოგრაფები - დ. მაჭავარიანი, მ. ბახტაძე. 

1959 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

167. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ნ. გუდიაშვილის ოპერეტა ”ვახშამზე”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - კ. ჭელიძე. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1959 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

168. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. მილორავას ოპერეტა ”სიმღერა თბილისზე”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - ფ. ლაპიშვილი. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1960 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

169. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

არ. კერესელიძის ოპერეტა ”მთვარიდან ჩამოფრენა”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1961 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

170. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ქ. პლიევის ოპერეტა ”გაზაფხულის სიმღერა”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი -ი. ასკურავა. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1961 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

171. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 



შ. მილორავას ოპერეტა ” ჭირვეული ქმრის მორჯულება”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - 

თ. მიქაძე. ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1961 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

172. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. მილორავას ოპერეტა ”მხოლოდ შენ ერთს ”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - ი. ასკურავა. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1961 წ. სტამბური. 1 ეგზ. 2 ც. 

173. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. მილორავას ოპერეტა ”უცნაური სტუმრები” დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ქორეოგრაფები - დ. მაჭავარიანი, მ. ბახტაძე. 

1961 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

174. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ვ. კურტიდის ოპერეტა ”ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - ივ. 

ასკურავა. ქორეოგრაფი - დ. მაჭავარიანი. 

1961 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

175. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. ჯოჯუას ოპერეტა ”ორი ქალიშვილი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - ი. ასკურავა.  

1961 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

176. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

მ. ჯოჯუას ოპერეტა ”მეკარე”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - ლ. მუშკუდიანი. ბალეტმეისტერი - 

დ. მაჭავარიანი. 

1962 წ. თბილისი. სტამბური. 2 ც. 

177. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ვ. ცაგარეიშვილის  ”ზმის დაბნელება”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - ე. ახვლედიანი. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1963 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

178. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ს. ცინცაძის ოპერეტა ”აბლაბუდა”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვრები - ო. ლითანიშვილი, თ. 

მაჭარაშვილი. ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 



1964 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

179. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შ. ჯოჯუას ”უცნაური მკვლელობა”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - მ. მალაზონია. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. 

1966 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

180. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ა. შავერზაშვილის ოპერეტა ”ნინო”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - დ. თავაძე. ბალეტმეისტერი - 

დ. მაჭავარიანი. 

1968 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

181. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შოთა მილორავას ოპერეტა ”სიმღერა თბილისზე”. რეჟისორი - შ. მესხი. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი. 

1971 წ. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

182. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის საიუბილეო 

კვირეულის პროგრამა. 

შოთა მილორავას ოპერეტა ”მეზობელო კარისაო”. რეჟისორი - დ. კობახიძე. მხატვარი - უ. 

იმერლიშვილი. ქორეოგრაფი - გ. ოდიკაძე. 

1977 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

183. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო ფაკულტეტის სტუდენტთა მეორე 

ღია აკადემიური კონცერტის პროგრამა. 

პირი: დონარა რიჩკოვა, თამარ მაჭავარიანი, ნინო ლორთქიფანიძე, ზურაბ ხუციშვილი, ნათელა 

ბუცხრიკიძე. 

1978 წ. 25 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

184. სვერდლოვსკის მუსიკალური კომედიის თეატრი. ჟ. ოფენბახის ”Рыцарь синяя борода”. 

რეჟისორი - ვ. კუროჩკინი. მხატვარი - მ. სტანჩაკი.  

1983 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

185. სვერდლოვსკის მუსიკალური კომედიის თეატრის პროგრამა. ვ. ლებედევის ”О милый друг”. 

რეჟისორი - ვ. კუროჩკინი. მხატვარი - კ. შიმანოვსკაია. 

1983 წ. სვერდლოვსკი. სტამბური რუსულ ენაზე. 1 ც. 



186. სვერდლოვსკის სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის თეატრის პროგრამა.  

ჩ. ჩაპლინი, ი. შახოვი ”Графиня из Гонконга”. რეჟისორი - ან. ბორისოვი. მხატვარი - ი. ნეჟნი. 

1984 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

187. სვერდლოვსკის მუსიკალური კომედიის თეატრის პროგრამა. ს. სიროტინის Царица и 

велосипед”. რეჟისორი - ვ. რაკუ. მხატვარი - მ. კურილკო. 

1984 წ. სტამბური. 1 ც.  

188. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შოთა მილორავას ოპერეტა ”პაემანი ცაში”. რეჟისორი - გ. მელივა. მხატვარი - უ. იმერლიშვილი. 

ქორეოგრაფი - გ. ოდიკაძე. 

უთარიღო. სტამბური. შ. მილორავას მინაწერით. 1 ც.  

189. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შოთა მილორავას ოპერეტა ”სიმღერა თბილისზე”. დადგმა - შ. მესხის. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი. ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი.  

უთარიღო. სტამბური. 1 ც. 

190. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

იმრე კალმანის ოპერეტა ”სილვა”. დადგმა - ე. გედევანიშვილის. მხატვარი - მ. მურვანიძე. 

ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი.  

უთარიღო. სტამბური. 1 ც. 

191. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

შოთა მილორავას ოპერეტა ”ჯარში მიდის დედისერთა”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვარი - უ. 

იმერლიშვილი. ბალეტმეისტერი - ი. ზარეცკი.  

უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

192. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

ოთარ თევდორაძის ოპერეტა ”შვეიკი მიდის ფრონტზე”. დადგმა - უ. დარჩიასი. მხატვარი - მ. 

მალაზონია. ბალეტმეისტერი - გ. ოდიკაძე.  

უთარიღო. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

193. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

მიხეილ ჩირინაშვილის ოპერეტა ”ძველი თბილისის სურათები”. დადგმა - შ. დავითაშვილის. 

მხატვარი - უ. იმერლიშვილი. ბალეტმეისტერი - ი. ზარეცკი.  



უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე.  1 ც. 

194. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

გოგი ცაბაძის ოპერეტა ”კურკას ქორწილი”. დადგმა - ბ. გამრეკელის. მხატვრები - რ. 

ნალბანდიანი, ე. დონცოვა. ქორეოგრაფი - ჯ. ბაგრატიონი.  

უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

195. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა. 

კონცერტი - სპექტაკლი ”ჩვენი სიხარული” დადგმა - არ. ჩხარტიშვილის. მხატვრული გაფორმება 

- ოთ. ლითანიშვილის. ბალეტმეისტერი - დ. მაჭავარიანი. მიძღვნილია თეატრის ახალ შენობაში 

სეზონის გახსნას. 

უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

196. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის  აფხაზეთში 

გასტროლების რეპერტუარი. 

1967 წ. 1-16 ივლისი. სოხუმი. სტამბური. 1 ც. 

197. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარი. 

1968 წ. მარტი. თბილისი. სტამბური. 1ც. 

198. ვასო აბაშიძის სახელობის სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის თეატრის მოსკოვში 

გასტროლების სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1969 წ. 2-17 ივლისი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

199. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის ქუთაისსა და 

ბათუმში გასტროლების რეპერტუარი. 

1970-71 წ.წ. 20 აგვისტო-3 სექტემბერი. სტამბური. 23 გვ. 

 

მოსაწვევი ბარათი 

200. ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თეატრალური საზოგადოებების გაერთიანებული სესიის 

სხდომების მოსაწვევი ბარათი.  

1953 წ. 19-21 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

201. ქუთაისის უხუცესი მუშა-პოლიგრაფისტების კ. მამრიკიშვილის, ე. მეგენეიშვილის, ღ. 

ჭიგნაძის, დ. მაჭავარიანის, ი. ჩიხლაძისა და ბ. მახვილაძის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი 

ბარათი. 



1954 წ. 12 ივლისი. ქუთაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

202. ქართული პროფესიონალური თეატრის ფუძემდებლის ვასო აბაშიძის დაბადებიდან 100 

წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1955 წ. 11 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

203. იონა აბაკელიას თეატრალური მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი 

ბარათი და პროგრამა. 

1956 წ. 6 თებერვალი. სტამბური. 1 ც.  

204. ელენე ჩოხელის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1956 წ. 21 მაისი. თბილისი. სტამბური. 3 ეგზ. 

205. საქართველოს სახალხო არტისტის ალექსანდრე ჟორჟოლიანის დაბადებიდან 70 და სასცენო 

მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1958 წ. 17. მოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

206. მსახიობ ვასილ გერსამიას დაბადებიდან 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 35 წლისთავის 

აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1959 წ. 17 მაისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

207. საქართველოს სახალხო პოეტ იოსებ გრიშაშვილთან ხელოვნების მუშაკებთან შეხვედრის 

მოსაწვევი ბარათი. 

1959 წ. 19 ოქტომბერი. სტამბური. 1 ც. 

208. საქართველოს სახალხო არტისტის ზაქარია გომელაურის დაბადებიდან 70 და სასცენო 

მოღვაწეობის 50 წლისთავის იუბილეს მოსაწვევი ბარათი. 

1959 წ. 27 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

209. საქართველოს კულტურის მუშაკთა რესპუბლიკური კომიტეტის ხელოვნების მუშაკთა 

სახლის კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი. 

1959 წ. 30 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

210. მსახიობ აკაკი ვასაძის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი 

საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი და პროგრამა. 

1960 წ. 18 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  

211. ბათუმის თეატრის მსახიობის შალვა გეჯაძის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი და პროგრამა. 



1960 წ. 25 იანვარი. ბათუმი. სტამბური. 1 ც. 

212. რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის ნადეჟდა სირბილაძის სასცენო მოღვაწეობის 40 

წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 9 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

213. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო-

სეირნობის მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 22 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

214. ყვავილების დღესასწაულისადმი მიძღვნილი სეირნობის მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 22 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  

215. ქორეოგრაფ გრიგოლ (მიხეილ) კობეშავიძის დაბადებიდან 50 და შემოქმედებითი 

მოღვაწეობის 30 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი და პროგრამა. 

1960 წ. 30 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

216. საზღარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობისა და კულტურული ურთიერთობის საქართველოს 

საზოგადოების მიერ მოწყობილი ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიული ფედერაციის 15 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 2 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

217. აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი 

და პროგრამა. 

1960 წ. 2 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

218. ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტისადმი მიძღვნილი დასვენების საღამოს მოსაწვევი 

ბარათი. 

1961 წ. 6 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

219. ვასო გოძიაშვილის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი 

მოძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1965 წ. 20 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  

220. ქართული თეატრისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1967 წ. 14 იანვარი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  

221. საქართველოს მუსიკალური და ქორეოგრაფიული საზოგადოების დამფუძნებელი ყრილობის 

მოსაწვევი ბარათი. 



1967 წ. 6 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

222. მუსიკალური კომედიის მოდელიორის ელენე აბაკელიას დაბადებიდან 70 და თეატრში 

მუშაობის 50 წლის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1967 წ. 3 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

223. საქართველოს სახალხო არტისტის გრიგოლ ტყაბლაძის დაბადებიდან 60 და სასცენო 

მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი იუბილეს მოსაწვევი ბარათი. 

1967 წ. 7 მაისი. ჭიათურა. სტამბური. 1 ც. 

224. მოსაწვევი ბარათი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებთან 

შეხვედრა. 

1968 წ. 14 ოქტომბერი. სტამბური. 1 ც. 

225. დოდო ანთაძის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს 

მოსაწვევი ბარათი.  

1971 წ. 26 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

226. ავჭალის აუდიტორიაში სახალხო თეატრის გახსნისა და პირველი სპექტაკლის წარმოდგენის 

80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1973 წ. 24 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  

227. ელენე ჩოხელის საქართველოს თეარტალური საზოგადოების VIII ყრილობის მოსაწვევი 

ბარათი. 

1976 წ. 28 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

228. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების დაარსების 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საღამოს მოსაწვევი ბარათი.  

1976 წ. 29 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

229. მოსაწვევი ბარათი მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის ახალი შენობის გახსნასთან 

დაკავშირებით.  

უთარიღო. სტამბური. 1 გვ. 

დეპეშა 

230. გრიგოლ კოსტავას, გიგა ლორთქიფანიძის, თამარ კიკნაძისა და შოთა პირველის საპატიო 

წოდების მისალოცი დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი. 

1956 წ. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 4 ც. 



231. ვარლამ ჩხიკვაძის, სარჯველაძის, ნელი და სოსო მერკვილაძეების საპატიო წოდების 

მისალოცი დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი.  

1956 წ. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 3 ც. 

232. გრიგოლ ტყაბლაძის, მიხეილ ვაშაძისა და სოფრომ ცომაიას საპატიო წოდების მისალოცი 

დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი. 

1956 წ. ჭიათურა. ნაბეჭდი. 3 ც. 

233. თინა ბურბუთაშვილის, სერგო ახალაძის, ალექსი კუპატაძისა და თინა ბოლქვაძის საპატიო 

წოდების მისალოცი დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. თელავი. სოხუმი. ნაბეჭდი. 4 ც. 

234. ვანო გვინჩიძის, გიორგი იოსელიანის, ლუბა და იპოლიტე ხვიჩიების საპატიო წოდების 

მისალოცი დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 ც. 

235. დავით ანდღულაძის, დიმიტრი თავაძისა და თამარ თვალიაშვილის საპატიო წოდების 

მისალოცი დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 ც. 

236. ვ. ძაგნიძის, ჩხიკვაძის, კალანდარიშვილის, ჟენია გვაზავასა და ღობერტ ქართველიშვილის 

საპატიო წოდების მისალოცი დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი. 

1965 წ. ფოთი. ნაბეჭდი. 3 ც. 

237. ნელისა და ანდრეის 8 მარტის მისალოცი დეპეშა ელენე ჩოხელისადმი. 

უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

 

სხვადასხვა 

238. აფიშა. ფილარმონიის საზამთრო თეატრი. სიმღერის, იუმორის და სატირის საღამო-

კონცერტი. მონაწილეობენ ელენე ჩოხელი და ნიკოლოზ მოსეშვილი. 

პირი: დ. ესებუა, ვ. სანდომისაშვილი, ელ. ნაზაროვა, ა. კაციშვილი, ქ. კასრაძე, მ. გოძიაშვილი, კ. 

მაკარაძე, ი. ურუშაძე, და-ძმა კირვალიძეები, და-ძმა გარსევანიშვილები, ნ. არდიშვილი. 

1955 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

239. ნოტი. შოთა მილორავას “ჩვენი სიხარული”. სიტყვები – ლევან ჭუბაბრიანი. ეძღვნება 

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის ახალი შენობის გახსნას. 



1965 წ. 26 მარტი. ასლი. 1 გვ. 

240. მომღერალ იური დინოვის უსათაურო ლექსი. 

1967 წ. მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

241. ბუკლეტი. კინოფილმი “მხიარული რომანი”. რეჟისორი _ ლ. ხოტივარი. მხატვარი – დ. 

თაყაიშვილი. ოპერატორი – დ. მარგიევი. როლებში : ი. ხვიჩია, მ. წულუკიძე, ე. ჩოხელი, ხ. 

კოტრიკაძე, რ. გიორგობიანი. 

1972 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ. 

242. ღია წერილი რასპუტინისადმი. ავტორი უცნობია. 

1986 წ. 3 ივლისი. ხელნაწერი. კალამი. 4 გვ. 

243. პროფესორ ვახტანგ პარკაძის წერილი გიული ჩოხელისადმი, ელენე ჩოხელის შესახებ. 

1991 წ. 14 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ. 1 კონვ.  

244. მ. გოგიაშვილის სკეტჩი “ოჯახური გაუგებრობა”. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ. 

245. ნ. ხუნწარიასა და გ. ქართველიშვილის სკეტჩი “ქრთამი”. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ. 

246. მ. ჯოჯუას ოპერეტა “მეკარე”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. კალამი. 15 გვ. 

247. იური ვასაძის ფელეტონი “თეატრის წურბელას!” 

უთარიღო. ხელნაწერი. კალამი. 1 გვ. 

248. სკეტჩი “გენაცვალოს სიპიტო. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ. 

249. სკეტჩი “ვინ არის დამნაშავე”. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ. 

250. სკეტჩი “ მშობლების ბედი”. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 8 გვ. 

251. უსათაურო სკეტჩი. 

უთარიღო. ელ. ჩოხელის ავტოგრაფი. მელანი. 6 გვ. 



252. საესტრადო ხელოვნების ფესტივალის მადლობა გიული ჩოხელისადმი. გიული ჩოხელის 

ბელორუსიაში ჩატარებულ საიუბილეო ფესტივალში აქტიურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. სტამბური. რუსულ და ბელორუსულ ენებზე. 2 გვ. 

253. რუმინული სიმღერა “ლინა-კატალინა”. დამუშავებული ვ. ლუდვიკოვსკის მიერ. სიტყვები – 

ტ. რეგისტანის. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

254. ნოტი. ვ. ჩხიკვაძის “ნანა”. Римский-Корсаков “настораль”. ბრამსი “ნანა”. პერგოლეზი 

“სიცილიანა”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. კალამი. 12 გვ. 

255. სკეტჩების და მუსიკალური სპექტაკლების ნოტები. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. 45 გვ. 

 

 

                                                          დაამუშვა მაია ნაგლაძე 

                                               ელექტროვერსია სოფიო კვარაცხელია 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


