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გიორგი შავგულიძის პირადი საარქივო ფონდი 

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

1. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გაცემული საპატიო სიგელი მსახიობ 
გიორგი შავგულიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობაში განსაკუთრებული წარმატებისთვის.

 1939 წ. თბილისი. სტამბური. ხელს აწერს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავ-
მჯდომარე ფილიპე მახარაძე.

2. გ. შავგულიძის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 1940 წ. 5 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

3. გ. შავგულიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1940 წ. 5 ოქტომბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. 4 გვ.
 
4. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება, გ. შავგულიძის 

სპექტაკლზე “კრემლის კურანტები” დაგვიანების გამო მე-5 უბნის სახალხო სასამართლოში 
პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 31 იანვარი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
5. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება, გ. შავგულიძის 

თეატრში 5 წუთით დაგვიანების გამო საყვედურის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
 1941 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
6. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება, გ. შავგულიძის 

თეატრში 9 წუთით დაგვიანების გამო საყვედურის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
 1941 წ. 26 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
7. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება, გ. შავგულიძის 

თეატრში 13 წუთით დაგვიანების გამო, სასტიკი საყვედურის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
 1941 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
8. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება მსახიობების 

– მიხეილ მგელაძის, ნიკოლოზ ანთაძის, გიორგი შავგულიძისა და იოსებ ქუთათელაძისადმი, 
სპექტაკლის  “რუი ბლაზ” მსვლელობის დროს სცენაზე დაგვიანებით გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
9. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გაცემული საპატიო სიგელი მსახიობ 

გიორგი შავგულიძისადმი, საქართველოს სსრ დამსახურებული არტისტს წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. თბილისი. სტამბური. ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
თავმჯდომარე გ. სტურუა. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ვ. 
ეგნატაშვილი. 1 ც. 

10. თბილისის საზოგადოებრივი კვების ტრესტის დირექციის განცხადება კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ – ივანე გვინჩიძისადმი, მსახიობის გ. შავგულიძის 
უდისციპლინობის გამო რესტორან  “ევროპაში” მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 14 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
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11. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება, სპექტაკლზე  
“ბაგრატიონი” გ. შავგულიძის ნასვამ მდგომარეობაში გამოცხადების გამო, დამსახურებული 
არტისტის წოდების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 13 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
12. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის ოფიციალური მიმართვა საქართველოს ხე-

ლოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს ო. ეგაძისადმი, მსახიობ გ. შავგულიძის უდისციპლინო-
ბასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 11 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის 
დირექტორი ივ. გვინჩიძე. 1 გვ.

 
13. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის აქტი გ. შავგულიძის სპექტაკლზე  “სოლომონ 

ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი” ნასვამ მდგომარეობაში გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
 1945 წ. 7 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: რეჟისორის ასისტენტი  პ. გელეიშვილი, რეჟისორის თანა-

შემწე ი. გრატიაშვილი.  1 გვ.
 
14. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება, გ. შავგულიძის 

დასში მსახიობად ჩარიცხვასთან დაკავშირებით (მითითებულია თვეში განკუთვნილი ხელფასის 
ოდენობა – 1.000 მანეთი)

 1945 წ. 15 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
15. გ. შავგულიძის შრომის წითელი დროშის ორდენის წიგნაკი.
 1946 წ. 2 თებერვალი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
16. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრის მსახიობის გ. შავგულიძის უდისციპლინობასთან დაკავშირებით.
 1946 წ. 23 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსი რ. 

შადური. 1 გვ.
 
17. გ. შავგულიძის სამხედრო ბილეთი.
 1948 წ. 16 აგვისტო. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
18. გ. შავგულიძის შრომის წითელი დროშის ორდენის წიგნაკი.
 1950 წ. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
19. გ. შავგულიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1951 წ. 19 მარტი. ბლანკი. ხელით შევსებული. 4 გვ.
 
20. გ. შავგულიძის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 1951 წ. 19 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
 
21. გ. შავგულიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1954 წ. 22 აპრილი. ბლანკი. ხელით შევსებული. 4 გვ.
 
22. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული დახასიათება გ. შავგულიძის 

ამავე თეატრში წამყვან მსახიობად მოღვაწეობის შესახებ.
 1954 წ. მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატ-

რის დირექტორი  ივ. გვინჩიძე, მთავარი რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 1 გვ.
 
23. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გაცემული სიგელი გ. შაგულიძისთვის 

საქართველოს სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1955 წ. 3 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ხელით შევსებული.  ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე  მ. ჩუბინიძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის მდივანი  როსტიაშვილი.  ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
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24. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო ფურცელი 
გ. შავგულიძისადმი.

 1954 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. 4 გვ.

25. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული წიგნაკი გ. შავგულიძისადმი, 
ამავე თეატრში მსახიობად მოღვაწეობის შესახებ.

 1957 წ. 30 დეკემბერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
 
26. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული წიგნაკი გ. შავგულიძისადმი.
 1958 წ. 15 მაისი. ხელით შევსებული. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

27. გ. შავგულიძის ავტობიოგრაფია (ერთვის გ. შავგულიძის მიერ შესრულებული როლების სია).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
 
28. გ. შავგულიძის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
 
29. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ცნობა გ. შავგუ-

ლიძისადმი, უმაღლესი კატეგორიის მსახიობად მოღვაწეობის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ბლანკი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. (3 ეგზ.)

პროგრამა

30. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში გამართული გიორგი შავგულიძის შემოქმე-
დებითი საღამოს პროგრამა.

 1952 წ. 23 სექტემბერი. სტამბური. 1 ც.
  

მოსაწვევი ბარათი

31. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში გამართული გიორგი შავგულიძის 
დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1981 წ. 9 თებერვალი. სტამბური. 1 ც.
 

სხვადასხვა

32. ლიზა ვაჩნაძის (გიორგი შავგულიძის მეუღლე) მიერ წიგნის გამოსაცემად შეკრებილი და დაწერილი 
რეჟისორების, მსახიობების, მწერლების, პოეტებისა და საზოგადო მოღვაწეთა მოგონებები,  
საქართველოს სახალხო არტისტის გიორგი შავგულიძის ცხოვრებისა და შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის შესახებ.

        1)  დავით ჩხეიძის მოგონება გ. შავგულიძისა და კ. მარჯანიშვილის პირველი შეხვედრის შესახებ. 
გ. შავგულიძის პირველი ნაბიჯები ქართულ სცენაზე (“ურიელ აკოსტა”, “კაკალ გულში”, “ჰოპლა, 
ჩვენ ვცოცხლობთ”).

        2) დოდო ანთაძის მოგონებები – “ხატიჯე”, “ყვარყვარე თუთაბერი” (გვ.: 1-8).
        3) კ. მარჯანიშვილი – გ. შავგულიძის აღმზრდელი, პედაგოგი (გვ. 8).
        4) 1934 წ. – ქორწინება. ტყუპის შეძენა (გვ. 9).
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 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 147 გვ.
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32. გ. შავგულიძის დაკრძალვა. 1959 წ. 11X17. ორიგინალი. 4 ც.
33. გ. შავგულიძის დაკრძალვა. 1959 წ. 11X17 ორიგინალი. 3 ც.
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12. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. “მზის დაბნელება საქართველოში”. 1932 წ. გ. შავგულიძე  – 
კინტო. 14X21. ასლი. 1 ც.

13. “მზის დაბნელება საქართველოში”. 1932 წ. გ. შავგულიძე  – კინტო. სცენა სპექტაკლიდან. 16X23. 
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