
                                  არტემ ერქომაიშვილის არქივი 

1. არტემ ერქომაიშვილის ავტობიოგრაფია. 

1939 წ. 13 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.  

 

2. არტემერქომაიშვილის ავტობიოგრაფია.  

1952 წ. 25 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.  

 

3. არტემ ერქომაიშვილის ავტობიოგრაფია.  

პური. მ. ნაკაშიძე, ვ. სიმონიშვილი, დიმიტრი და ილარიონ პატარავები, გიგო, ანანია, 

ვლადიმერ და ანზორ ერქომაიშვილები, ს. ორჯონიკიძე, ნ. კონტრიძე, ს. 

მოლარიშვილი, დ. დუმბაძე, გ. ბაბილოძე, აკ. ბასილაშვილი, ს. ვაშალომიძე, ალ. 

წივწივაძე, მ. ბალანჩივაძე, დ. არაყიშვილი, კ. ფოცხვერაშვილი, ი. კარგარეთელი, გრ. 

ჩხიკვაძე, მ. კუხიანიძე. 

1966 წ. 10 მარტი. რვეული. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.  

 

4. არტ. ერქოაიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.  

1952 წ. 19 აპრილი. მახარაძე. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.  

 

5. არტ. ერქომაიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.  

 

6. არტ. ერქომაიშვილის დახასიათება გაცემული საქართველოს ხალხური შემოქმედების 

რესპუბლიკური სახლის დირექციის მიერ.  

უთარირო. ნაბეჭდი. ასლი. 2 გვ.  

 

7. საქართველოს სახალხო კომისარიატის მიერ გაცემული არტ. ერქომაიშვილის 

მოწმობა, საქართველოს მომღერალთა ოლიმპიადაზე პირველი ადგილის დაკავების 

შესახებ. 

1929 წ. ტფილისი. ასლი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

8. აჭარის ხალხური სიმღერის გუნდი არტემ ერქომაიშვილის ხელმძღვანელობით 

დაჯილდოვდა პირველი ხარისხის სიგელით ხალხური შემოქმედების ამიერკავკასიის 

პირველ ოლომპიადაზე.    

1934 წ. 15 აგვისტო. ტიფლისი. სტამბური. ხელნაწერი. ტუში. რუსულ ენებზე. 1 ც.  

დაზიანებული. 

9. არტემ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული გაცემული აჭარის ასსრ უმაღლესი 

საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მუშაობისთვის ხალხური 

შემოქმედების დარგში. ხელს აწერენ : აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 



თავმჯდომარე- დ.დავითიძე, აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი- 

ნ.ასათიანი.  

 1941 წ. 10 მაისი. ბათუმი. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და 

რუსულ ენებზე.  1 ც. 

 

10. არტემ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი შემოქმედებითი წარმატებისა და 

თვითმოქმედი ხელოვნების განვითარებაში აქტიური მონაწილეობისთვის .  

ხელს აწერს : მხატვრული შემოქმედების დათვალიერების საქართველოს 

რესპუბლიკური საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე- ზ.კექცხოველი. 

1949 წ. სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. 2 ც. 

 

11. არტემ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული საქართველოს მხატვრული 

თვითმოქმედების VII  ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ. 

ხელს აწერს : კომიტეტის თავმჯდომარე- ზ.კეცხოველი. 

1951 წ. 31 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. დაზიანებული.  1 ც. 

 

12. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული საქართველოს სსრ 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ. 

ხელს აწერენ : საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე- 

ვ.გოგუა, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი- 

ვ.ეგნატაშვილი. 

1952 წ. 16 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. მაგარი ყდით. 

1 ც. 

 

13. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული საქართველოს სსრ 

მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტის მიერ. 

ხელს აწერენ : საქართველოს სსტ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-

საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე- 

ვ.ხატიაშვილი. 

1952 წ. 21 დეკემბერი. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 ც. 

 

14. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული საქართველოს 

მხატვრული თვითმოქმედების მერვე რესპუბლიკური ოლიმპიადის საორგანიზაციო 

კომიტეტის მიერ. 

ხელს აწერს : საქართველოს მხატვრული თვითშემოქმედების მერვე რესპუბლიკური 

ოლიმპიადის საორგანიაციო კომიტეტის თავმჯდომარე- მ.ჩუბინიძე. 

1954 წ. 30 ნოემბერი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც. 

 



15. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის სიგელი გაცემული აჭარის ასსრ კულტურის 

სამინისტროს მიერ დაბადების 70 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 

დაკავშირებით.  

ხელს აწერს : აჭარის ასსრ კულტურის მინისტრი- (გვარი არ იკითხება). 

1960 წ. 16 აპრილი. ბათუმი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ტუში. 1 ც.   

 

16. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 

საპატიო სიგელი დაბადების 70 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 

დაკავშირებით. 

ხელს აწერენ : აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე- 

რ.კომახიძე, აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი- გ.მაზმანაშვილი. 

1960 წ. 16 აპრილი. ბათუმი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. მაგარი ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

 

17. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის სიგელი აჭარაში საგუნდო ხელოვნების 

განვითარების საქმეში ნაყოფიერი მუშაობისთვის დაბადების 70 და მოღვაწეობის 50 

წლისთავთან დაკავშირებით. 

ხელს აწერს : აჭარის ასსრ ხალხური შემოქმედების საოლქო სახლის დირექტორი- 

ბ.კუნჭულია. 

1960 წ. ბათუმი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული.1 ც. 

 

18. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული საქართველოს ხალხური 

შემოქმედების რესპუბლიკური სახლისა და საქართველოს საგუნდო 

ქორეოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდიუმის მიერ. 

ხელს აწერენ : საქართველოს ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის 

დირექტორი- მ.ჩირინაშვილი, საქართველოს საგუნდო-ქორეოგრაფიული 

საზოგადოების პრეზიდიუმის თავმჯდომარე- გრ.კოკელაძე. 

1962 წ. 22 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. მყარი ყდით. 1 ც. 

 

19. არტემ გიგოს ძე ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი მხატვრული თვითმოქმედების 

დარგში ხანგრძლივ და ნაყოფიერ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

ხელს აწერს : კულტურის მუშაკთა პროფკავშირების საქართველოს რესპუბლიკური 

კომიტეტის თავმჯდომარე- ე.გოგიაშვილი. 

1962 წ. დეკემბერი. სტამბური. ნაბეჭდი. ორბეჭდდასმული. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 1 ც.  

20. ”ამიერკავკასიის მუსიკალური გაზაფხულის” საორგანიზაციო კომიტეტისა და 

საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს მადლობა არტემ 

ექომაიშვილისადმი ფესტივალის მომზადებასა და ჩატარებაში აქტიურ 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით. 



1965 წ. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

 

21. არტემ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი ვაჭრობის მუშაკთა მხატვრული 

თვითმოქმედების მესამე საქალაქო დათვალიერებაში აქტიურ მონაწილეობასთან 

დაკავშირებით. 

ხელს აწერს: თბილისის საბჭოს აღმასკომის საზკვების სამმართველოს უფროსი- 

ი.ბოკერია. 

უთარიღო. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 ც. 

 

22. არტემ ერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილი სიმღერის ტექსტები.  

უთარიღო. რვეული. აკინძული. ავტოგრაფი. მელანი. 216 გვ.  

 

23. არტემ ექომაიშვილის მიერ ჩაწერილი სიმღერის ტექსტები. 

უთარიღო. რვეული. აკინული. ავტოგრაფი. მელანი.  302 გვ.  

 

24. არტემ ერქომაიშვილის ბლოკნოტი ჩანაწერებით.  

1964 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 22 გვ. 

 

25. არტემ ერქომაიშვილის ლექსი ”ახალ გაცნობილს”. 

1925 წ. ავტოგრაქფი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ. 

 

26. არტემ ერქომაიშვილის ლექსი ”ვარლამ სიმონიშვილის ხსოვნას”. 

1950 წ. 23 მარტი. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ. 

 

27. არტემ ერქომაიშვილის ლექსი ”ჩემო რომან”. 

1966 წ. 5 მარტი. ავტოგრაფი. ტუში. 1 გვ. 

 

28. არტემ ერქომაიშვილის ბოლო ლექსი ”პასუხი შვილიშვილს” (ალდონა 

ერქომაიშვილს). 

1967 წ. 14 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

 

29. არტემ ერქომაიშვილის იუბილეზე მიძღვნილი ლექსები. 

ავტორები : სერგო ჩხარტიშვილი, თ.ონიანი, გიზო ჭელიძე, არტემ დონაძე, ივანე 

კოპლატაძე, ნოდარ მალაზონია, სიმონ მეგრელიშვილი. 

1957 წ. 11 მაისი. რვეული. ა.ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 76 გვ. 

 

30. ივანე კოპლატაძის ლექსი ”ბოდიშს ვიხდი თქვენს წინაშე” მიძღვნილი არტემ 

ერქომაიშვილისადმი. 

1957 წ. 18 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 



 

31. ალექსანდრე ჭანუყვაძის ლექსი მიძღვნილი არტემ ერქომაიშვილისადმი. 

უთარიღო.ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

 

32. მახარაძის რაიონის მშრომელების მისალოცი ადრესი მიძღვნილი არტემ 

ერქომაიშვილისადმი დაბადებიდან 75 წლისთავთან დაკავშირებით. 

1962 წ. 22 დეკემბერი. მახარაძე. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

 

33. აჭარის ასსრ დამსახურებული არტისტის მირიან ჩხიკვიშვილის შემოქმედებითი 

მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1959 წ. 20 აპრილი. ბათუმი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

 

34. გიორგი გრიგოლიშვილის დაბადების  50 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 30 

წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 27 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  

 

35. არტემ ერქომაიშვილის დაბადების 70 და მოღვაწეობის 50 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი შემოამედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 16 აპრილი. ბათუმი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

 

36. ქართული საბჭოთა მუსიკის კონცერტის და ქართველ კომპოზიტორერბთან 

შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 19 მაისი. მახარაძე. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

37. ლოტბარ ივანე მჭედლიშვილის დაბადების 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 

წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1962 წ. 26 მაისი. თბილისი. სტამბური. 2 ც. 

 

38. პოეტ-აკადემიკოს გიორგი ლეონიძესთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი. 

1962 წ. 30 ოქტომბერი. სტამბური. 1 ც. 

 

39. არტემ ერქომაიშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1962 წ. 22 დეკემბერი. სტამბური. 1 ც. 3 ეგზ. 

 

40. მავრა პინაიშვილისა და ვაჟა მგელაძის ქორწილის მოსაწვევი ბარათი.  

1965 წ. 3 ივლისი. ლანჩხუთი. სოფ.აკეთი. სტამბური. 1 ც. 

 

41. ლოტბარ პარმენ მიქაძის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1965 წ. 25 დეკემბერი. სამტრედია. სტამბური. 1 ც. 



 

42. არტემ ერქომაიშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართული 

სიმღერა-გალობის საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

2007 წ. 30 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

43. არტემ ერქომაიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ჯულიეტა სიხარულიძისადმი. 

პირი : ანზორ ერქომაიშვილი, ეთერი. როლანდი, დამიანე. 

1967 წ. 5 იანვარი. მახარაძე. მაკვანეთი. ავტოგრაქფი. მელანი. 2 გვ. 1 კონვ. 

 

44. კახი როსებაშვილის წერილი არტემ ერქომაიშვილისადმი საგალობლების ჩანაწერის 

გაგზავნის შესახებ. 

პირი : თავაძე. 

1966 წ. 12 სექტმბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ. 

 

45. მ.ღლონტის, მ.მესხის, ს.მდინარაძის, ვ. და ნ. დოლიძეების წერილი არტემ 

ერქომაიშვილისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით თანხის გაცემის შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ. 

 

46. გრიგოლ ჩხიკვაძის მისალოცი დეპეშა არტემ და ვლადიმერ ერქომაიშვილებისადმი 

იუბილესთან დაკავშირებით.  

1957 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

 

47. ნინო თოფაძისა და გიორგი გალიშვილის მისალოცი დეპეშა არტემ და ვლადიმერ 

ერქომაიშვილებისადმი იუბილესთან დაკავშირებით. 

1957 წ. ყაზბეგი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

 

48. მამია ჩიკაშუას მისალოცი დეპეშა არტემ და ვლადიმერ ერქომაიშვილებისადმი 

იუბილესთან დაკავშირებით. 

1957 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

 

49. ჟუჟუნა და გრიშა თოიძეების მისალოცი დეპეშა არტემ და ვლადიმერ 

ერქომაიშვილებისადმი იუბილესთან დაკავშირებით. 

1957 წ. ხულო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

 

50. კოტე ჩოლოყაშვილის სამძიმრის დეპეშა არტემ ერქომაიშვილის ოჯახისადმი არტემ 

ერქომაიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 

1967 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

 



51. აჭარის კულტურის სამინისტროს სამძიმრის დეპეშა არტემ ერქომაიშვილის 

ოჯახისადმი არტემ ერქომაიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 

1967 წ. ბათუმი ნაბეჭდი. 1 ც. 

 

52. შოთა კუბლაშვილის სამძიმრის დეპეშა არტემ ერქომაიშვილის ოჯახისადმი არტემ 

ერქომაიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 

1967 წ. ტყიბული. ნაბეჭდი. 1 ც. 

 

53. დავით არტემის ძე ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული საქართველოს 

მხატვრული თვითმოქმედების VII ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ. 

ხელს აწერს : კომიტეტის თავმჯდომარე - ზ.კეცხოველი. 

1951 წ. 31 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. 14 ც. 

 

54. ქართული ხალხური სიმღერების ტექსტები : ”გაზაფხული”, ”იერიში”, ”დელი დელა”, 

”ვადილა”, დელი ოდელი ოდელა”, ”მე რუსთველი”, ”ახალი ჩვენ მშვიდობა”, ”ხანა 

დედა”, ”ოთხი ნანა”, ”საბოდიშო”, ”შენ ჩემი ხარ, მე შენი”, ”პეტრეს ქალი”, ”მივალ 

გურიაში მარა”, ”მწვანესა და უქუდოსა”, ”ჩარირამა”, ”ფერხული”, ”ვოსარერა”, 

”ნანინა”. 

ჩაწერილია - აქვ. მეგრელიძის, გრ. კოკელაძის, ზ. ფალიაშვილის, შ. შარაბიძის, გრ. 

ჩხიკვაძია და დ. არაყიშვილის მიერ.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. 9 გვ. 

 

55. ქართული ხალხური სამხმიანი სიმღერის ”სატრფიალო” ნოტები. ჩაწერილი გრიგოლ 

ჩხიკვაძის მიერ.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

 

56. ხალხური სიმღერის ”აჭარული შირები” ნოტები. სოლისტების, გუნდისა და 

ჩონგურისთვის. შეასრულა ვ.სადრაძემ. ჩაწერილი გრიგოლ კოკელაძის მიერ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე. 12 გვ. 

 

57. ქართული ხალხური სიმღერის ”ნუ გიყორს ქალაუ” ნოტები. სოლისტების, გუნდისა 

და ფანდურისთვის. შეასრულა ფირუზ მახათელაშვილმა. ჩაწერილი ვ. 

ცაგარეიშვილის მიერ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე. 11 გვ. 

 

 


