
                                                                                     არქივი გადაამუშავა და ელექტროვერსია   

                                                                                                                 გააკეთა თამარ მაისურაძემ  

 

 

                             ვლადიმერ საჩალელის პირადი საარქივო ფონდი 

                ბიოგრაფიული და საზოგადოების მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

 

1. თბილისის კინო–მსახიობთა სკოლის მიერ გაცემული ცნობა ვლადიმერ საჩალელის 

მიერ სასწავლებლის დამთავრებასთან დაკავშირებით. 

1943 წ. 26 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს: კინო–მსახიობთა სკოლის 

დორექტორი – ჩიმაკაძე, მდივანი – ზუბიაშვილი. 1 გვ.  

 

2. ვლადიმერ საჩალელის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1943 წ. 26 ივნისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.  

 

3. საქ. ხელოვნების სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება სტალინირის ხეთაგურის 

სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექტორად დანიშვნის შესახებ. 

1951 წ. 16 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

4. სტალინირის (ცხინვალი) სახ. სახე;მჭიფო თეატრის დირექტორ – თათარიძის მიერ 

გაცემული ვლადიმერ საჩალელის დახასიათება. 

1951 წ. 25 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

5. ვლადიმერ საჩალელის ავტობიოგრაფია. 

1951 წ. 15 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.  

 

6. ვლადიმერ საჩალელის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.  

1951 წ. 15 დეკემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.  

 

7. ოსეთის ხელოვნების განყოფილების უფროს – ჩაბიევას მიმართვა საქ. ხელოვნების 

სამმართველოს უფროს – დოლიძისადმი, მსახიობ ვლადიმერ საჩალელის სტალინის 

როლზე დამტკიცებასთან დაკავშირებით.  

1952 წ. 16 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს: ოსეთის ხელოვნების 

განყოფილების უფროსი – ჩაბიევა. 1გვ.  

 

8. ვლადიმერ საჩალელის ავტობიოგრაფია. 

1952 წ. 18 იანვარი. ავტიგრაფი. მელანი. 2 გვ.  

 

9. ოსეთის ხელოვნების განყოფილების უფროს – ჩაბიევას მიერ გაცემული ვლადიმერ 

საჩალელის დახასიათება. 



1952 წ. 22 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

10. კ. ხეთაგუროვის სახელობის სტალინირის სახელმწიფო თეატრის 1952–53 წლების 

სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. ( მაჩვენებელს ერთვის ბრძანება საქ. 

ხელოვნების სამმართველოსადმი სტალინირის თეატრის მიმდინარე რეპერტუარის 

დამტკიცებასტან დაკავშირებით). 

1953 წ. 12 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერერენ: სტალინირის თეარტის 

დირექტორი – ვლადიმერ საჩალელი, მთავარი ბუღალტერი – გ. გუბიევი. 2 გვ.  

 

11. კ. ხეთაგუროვის სახელობის სტალინირის სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა და 

თეატრში მომუსავე პერსონალთა ჩამონათვალი. (ჩამონათვალს ერთვის თეატრის 

დირექტორ – კ. კოჩიევის ბრძანება თეატრში მომუშავე პერსონალთა დამტკიცების 

შესახებ). 

1954 წ. 9 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.  

 

12. ვლადიმერ საჩალელის ავტობიოგრაფია. 

1954 წ. 2 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.  

 

13. სახელმწიფო სათეატრო მუზეუმის მიერ გაცემული ვლადიმერ საჩალელის 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი ცნობარი.  

1954 წ. 3 ივნისი. ბლანკი. ხელიათ შევსებული. მელანი. 3 გვ.  

 

14. ვლადიმერ საჩალელის მიერ განხორციელებული როლების სია (კინოში, 

რუსთაველისახ. თეატრსა და სტალინირის სახელმწიფო თეარტში).  

1954 წ. 11 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.  

 

15. ვლადიმერ საჩალელის საკვალიფიკაციო ფურცელი.  

1954 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 3 გვ.  

 

16. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა დატვირთვის 

ცხრილი. 

1954 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ.  

 

17. ცხინვალის თეატრის დირექტორ – კოციევის  მიერ გაცემული ვლადიმერ საცალელის 

დახასიათება. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

18. სტალინირის  (ცხინვალის) კ. ხეთაგუროვის სახელობის სახლმწიფო თეატრის 

მთავარი რეჟისორის გ. პატარიზის მიერ გაცემული ვლადიმერ საჩალელის 

დახასიათება. 



უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

19. ხელოვნების სამმართველოს უფროს  – ი. დოლიძის მიერ გაცემული ვლადიმერ 

საჩალელის დახასიათება.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

 

                                           პროგრამები 

 

20. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის პროგრამა – 

„მარინე“ (მ. ბარათაშვილი). რეჟისორი – გ. პატარიძე, მხატვარი – ტ. გაგლოევი, მუსიკ 

მონტაჟი – გრ. ტყაბლაძე. სანდროს როლში – ვლადიმერ საჩალელი, თეატრის 

დირექტორი – ვლადიმერ საჩალელი. 

1951 წ. –52 წ. სტამბური. 1 ც.  

 

21. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის პროგრამა – 

„გამოქცევა“ (დ. შჩეგლოვი). რეჟისორი – გ. პატარიძე, მხატვარი – ტ. გაგლოები.  

ამხანაგ საშას როლში – ვლადიმერ საჩალელი. თეატრის დირექტორი  – ვლადიმერ 

საჩალელი. 

1951–52 წწ. სტამბური. 1 ც.  

 

22. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის პროგრამა – 

„ეზოში ავი ძაღლია“ (კ. ბუაჩიძე). რეჟისორი – შ. ბასიაშვილი. მხატვარი – ტ. 

გაგლოევი. ვანო ლაითაძის როლში – ვლადიმერ საჩალელი.  

1954–55 წწ. სტამბური. 1 ც.  

 

23. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა – „ღალატი“ 

(ალ. სუმბათაშვილი). რეჟისორი – გ. პატარიძე, მხატვარი. ტ. გაგლოევი. მუსიკა  – რ. 

გაბიჩვაძის. ოთარ–ბეგის როლში ვლადიმერ საჩალელი.  

უთარიღო. [1955 წ.] სტამბური. 1 ც.  

 

24. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის პროგრამა – 

„ამხანაგები“ (ლ. ჭუბაბრია). რეჟისორი – ს. ახალაძე, მხატვარი – ს. კოჩიევი, მუსიკა – 

მ. სებუასი. თამაზის როლში – ვლადიმერ საჩალელი.  

1958–59 წწ. სტამბური. 1 ც.  

 

25. კ. ხეთგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა – „ნაბიჭვარი“ 

(ნ. შკვარკინი). რეჟისორი – ა. ქუთათელაძე, მხატვარი – ს. კოჩიევი. პილატე 

შუკაკიძის როლში – ვლადიმერ საჩალელი. 

1958–59 წწ. სტამბური. 1 ც.  

 



26. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის პროგრამა – 

„ფიგაროს ქორწინება“ (ბომარშე). თარგმანი – მარიჯანისა და ი. გრიშაშვილის, 

რეჟისორი – ლ. შატბერაშვილი, მხატვრები – ტ. გაგლოევი, ი. პეტრაიდი. მუსიკა – შ. 

კიკვაძის, ქორეოგრაფი – დ. მაჭავარიანი. ფიგაროს როლში – ვლადიმერ საჩალელი. 

1958–59 წწ. სტამბური. 1 ც.  

 

27. კ. ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის პროგრამა – 

„ზვავი“ (მიხ. მრევლიშვილი). რეჟისორი – გ. პატარიძე, მხატვარი – ტ. გაგლოევი, 

მუსიკა – ა. ჩორგოლაშვილი. იანქოს როლში – ვლადიმერ საჩალელი. 

1958–59 წწ. სტამბური. 1 ც.  

 

28. კ.ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის პროგრამა – 

„ვინ არის დამნაშავე“ (ნ. ნაკაშიძე). რეჟისორი – გ. პატარიძე, მხატვარი – დ. 

მირიანაშვილი, მუსიკა – ა. ჩორგოლაშვილი. არსენას როლში (სიკოს მეზობელი) – 

ვლადიმერ საჩალელი.  

1958–59 წწ. სტამბური. 1 ც.  

 

 


