შოთა პირველი
დაიბადა ქუთაისში 1914წ. 28 თებერვალს, სოფლის მასწავლებლის ოჯახში.დაწყებითი
განათლება ქუთაისის მესამე შვიდწლიან შრომის სკოლაში მიიღო,რომელიც 1928წელს
დაამთავრა და სწავლა განაგრძო ქუთაისის პედტექნიკუმში. მოგვიანებით კი გადავიდა ზემო
სვანეთის პედტექნიკუმში, რომელიც დაამთავრა 1933წელს. სცენაზე პირველად გამოვიდა
ქუტაისის ტექნიკუმის სასკოლო წარმოდგენაში,ხოლო 1931წ. თანამშრომლად მიიღეს
ქუთაისის თეატრის შემადგენლობაში. გარდა ამისა, მონაწილეობას ღებულობდა ზემო
სვანეთის საკლუბო წარმოდგენებში. 1933წ. მოეწყო თბილისის სასცენო ხელოვნების
უმაღლეს კურსებზე, რომელიც 1935წ წარჩინებით დაამთავრა, მოგვიანებით სწავლა
განაგრძო

თბილისის

კ.მარჯანიშვილის

თეატრთან

არსებულ

სტუდიაში,

დაამთავრა 1937წ და მაშინვე მიიწვიეს იმავე თეატრში, სადაც დარჩა

რომელიც

1940 წლამდე. კ.

მარჯანიშვილის თეატრში მუშაობს პერიოდში შოთა პირველმა მრავალს დასამახსოვრებელი
სახე შექმნა. მათ შორის აღსანიშნავია: მიშელ ზასტრელიხინი (შკვარკინის „უბრალო
გოგონა“), ანტონიო (ბომარშეს „ფიგაროს ქორწინება“), სოლომონი (შ.დადიანის „ჩატეხილი
ხიდი“), კომანდორი (პუშკინის „ქვის სტუმარი“) და სხვა. 1940 წლიდან შოთა პირველი
გადავიდა ქუთაისის ლ.მესხიშვილის სახელობის თეატრში და მრავალი წარმატებული
როლი ითამაშა. მათ შორის გოჩა (ა.ყაზბეგის „ხევისბერი გოჩა“), ფრანელი (შილერის
„ყაჩაღები“), ოთარ ბეგი და ანანია (სუმბათაშვილის „ღალატი“), გერცინსკი (შიუკაშვილის
„სულელი“), შაჰ–აბაზი (დ.ერისთავის „სამშობლო“), ოკაიემოვი („მაშეკა“), ხიჟნიკოვი (ვირტას
„თვალუწვდენელი

სივრცეები“),

უშიშა

(ვაჟა–ფშაველას

„მოკვეთილი“),ჰანს

კიპერი

(ვიტლინგერის „ვარსკვლავიდან ჩამოსული კაცი“), კინი (ჯან პოლ სარტის „ედმონდ კინი“),
ჯურდენი (მოლიერის „გააზნაურებული მდაბიო“), სამუილ გოდეხი ( ძმები ტურების
„დაწინაურებული საქმრო“), ბარკლეი კუპერი ( დელმარის „დაუთმე ადგილი ხვალინდელ
დღეს“) და სხვა.
1945 წლიდან იყო საბჭოთა კავშირის კ.პ.წევრი. იყო ქუთაისის ქალაქის ყველა მოწვევის
საბჭოს დეპუტატი.
დიდი სამამულო ომის პერიოდში ხელმძღვანელობდა სამეფო მხატვრულ ბრიგადას,
რომელიც აქტიურად მუშაობდა საბჭოთა არმიის ნაწილებთან და ჰოსპიტალებშიც, რის
გამოც

დაჯილდოებულია

დაჯილდოებულია

1945წ

სიგელებით

სამხედრო

ნაწილების

„კავკასიის

დაცვისთვის“

ხელმძღვანელობისაგან.

მედლებით.

1946წ.

„მამაცური

შრომისათვის დიდ სამამულო ომში 1941–45წწ. 1970წ მამაცური შრომისათის ვ.ი.ლენინის
დაბადებიდან 100 წლიისთავთან დაკავშირებით. 1950 წ. საქართველოს სსრ უმაღლესი
საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელით.
1955წ. მიენიჭა საქართველოს სსრ დამსახურებული არტისტის წოდება. 1965წელს კი
საქართველოს სსრ სახახლო არტისტის საპატიო წოდება. 1984წ. გადაუხადეს დაბადებიდან
70 წლისთავის იუბილე.
გარდაიცვალა 1986წ. დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.

ბიოგრაფილი და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა
1.

ქუთაისის III შვიდწლიანი შრომის სკოლის მოწმობა შოთა პირველისადამი სკოლის
მე– 2 საფეხურის პირველი კონცენტრის დამთავრებასთან დაკავშირებით.
ხელს აწერენ: სკოლის გამგე– გვარი არ იკითხება, პედაგოგიური საბჭოს წევრები: დ. აბაშიძე, ვ.
ბოკუჩავა, თ. ლორთქიფანიძე, საბჭოს მდივანი–გვარი არ იკითხება.
1929წ. 5 ივნისი. ქუთაისი. დასტამბული. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. დაზიანებული.
1 გვ.

2.

საქართველოს

ს.რ.სახალხო

განათლების

კომისარიატის

მოწმობა.

შოთა

პირველისათვის მასიური მასწავლებლის წოდების მინიჭების შესახებ.
ხელს აწერენ: ტექნიკუმის დირექტორი კვაჭაძე, საქმის მწარმოებელი. გვარი არ იკითხება.
1932წ. 8 აგვისტო. მესტია. დასტამბული. შევსებული ხელით. მელანი. ბეჭედდასმული.
ქართულ და რუსულ ენებზე. 1ც.
3.

კ.მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრთან არსებული დრამატული
სასწავლებლის ატესტატი შოთა პირველისადმი, სასწავლებლის დამთავრებასთან
დაკავშირებით.
ხელს აწერენ: დირექტორი პ.კობახიძე, სასწავლო ნაწილის გამგე პ.პატარაია, საქმეთ
მმართველი ა. ვაშაძე. 1939წ. 29 ივლისი. ბლანკი. დასტამბული.

მელანი. ბეჭედდასმული.

მელანი. 1 გვ.
4.

შოთა პირველის პირადი ფურცელი კადრების აღრიცხვისათვის.
1940წ. 19 ივლისი. დასტამბული. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

5. შოთა პირველის ავტობიოგრაფია.
1940წ. 19 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

6. ამონაწერი ბრძანებიდან მარჯანიშვილის სახ. თეატრისადმი. საკუთარის თხოვნის
საფუძველზე შოთა პირველის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. ადევს
რეზოლუცია მისი ქუთაისის თეატრში მივლინებასთან დაკავშირებით.
პირი: მარჯანიშვილის სა. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი შ. ღამბაშიძე.
1940წ. 19 აგვისტო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 1გვ.
7.

შოთა პირევლის ავტობიოგრაფია.
1940წ. 23 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

8. შოთა პირველის პირადი ფურცელი კადრების აღრიცხვისთვის.
1940წ. 23 ოქტომბერი. ხელს აწერენ: შოთა პირველი, დოდო ანთაძე.დასტამბული. ხელნაწერი.
მელანი. 4 გვ.
9.

თავდაცვა–ავიაქიმიის ქუთაისის საქალაქო საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელი შოთა
პირევლისადმი. პირევლ ნახევარში თავდაცვის საქმეში საუკეთესო მუშაობასთან
დაკავშირებით.
1944წ. 11 სექტემებერი. ქუთაისი. ხელს აწერს: ქუთაისის თ/ა საქალაქო საბჭოს თავმჯდომარე–
მაიორი წურწუმია. დასტამბული. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. დაზიანებული. 1 გვ.

10. შოთა პირველის პირადი ბარათი.
1950წ. 23 ნოემბერი. ქუთაისი. ხელს აწერს: შოთა პირევლი. ავტოგრაფი. მელანი.2 გვ.
11. საქართველოს

სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი შოთა

პირველისადმი. ქართული თეატრის აღდგენის 100 წლისთავთან დაკავშირებით.
1950წ. 22 დეკემბერი. ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის
თავმჯდომარე ვ. გოგუა, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ვ.
ეგნატაშვილი. დასტამბული. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 2 გვ.
12. შოთა პირველის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.

1951წ. 30 დეკემბერი. ხელს აწერენ: შოთა პირველი, პარტბიუროს მდივანი ვ.გვენტაძე.
დასტამბული. მელანი. ხელნაწერი. 1 გვ.
13. სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა კომიტეტისა და

ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის ცენტრალური კომიტეტის საპატიო სიგელი
შოთა

პირველისადმი.

საბჭოთა

არმიისა

და

სამხედრო–საზღვაო

ფლოტის

ჯარისკაცებთან გაწეული კულტურულ–სამეფო საქმიანობასთან დაკავშირებით.
1953წ. 11 მარტი. მოსკოვი. ხელს აწერენ: ხელოვნების საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნ.
ბესპალოვი, ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე
ნ.გავრილოვი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. ბეჭედდასმული. 1 გვ
14. ამონაწერი ბრძანებიდან ლადო მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო

თეატრისადმი, შოთა პირველის მადლობის გამოცხადების შესახებ.
1953წ. 9 ნოემბერი. ხელს აწერეს: ჩიქოვანი. პირი: თეატრის დირექტორი მ. მეფარიშვილი.
ნაბეჭდი. 1გვ. 2 ეგზ.
15. ამიერკავკასიის

სამხატვრო

ოლქის

საჯარო

ნაწილების

მეთაურის

გენერალ

ანტონოვის
სიგელი
შოთა
პირველისადმი.
ჯარისკაცების
მხატვრულ–
თვითშემოქმედების დონის ასამაღლებლად გაწეულ აქტიურ საქმიანობასთან
დაკავშირებით.
1953წ. ხელს აწერს: გენერალი ანტონოვი. დასტამბული. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

16. შოთა პირველის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1954წ. 3 თებერვალი. ქუთაისი. დასტამბული. ხელნაწერი. მელანი. ახლავს ფოტოსურათი. 4 გვ.
17. შოთა პირველის დახასიათება.
1954წ. 12 თებერვალი. ხელს აწერს: ლ.მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახ. თეატრის
დირექტორი მ. მეფარიშვილი. 1954წ. 12 თებერვალი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
18. შოთა პირევლის დახასიათება.
1954წ. 4 ივლისი. ხელს აწერენ: ლ.მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახ.თეატრის
დირექტორი

მ.

მეფარიშვილი,

მთავარი

რეჯისორი

ვ.

ყუშიტაშვილი.

ნაბეჭდი.

ბეჭედდასმული. 1 გვ.
19. შოთა

პირველის

ლადო

მესხიშვილის

სახელობის

სახელმწიფო

თეატრის

საკვალიფიკაციო ფურცელი.
ხელს აწერენ: კომისისს თავმჯდომარე პ. კანდელაკი, კომისიის წევრები: ა.თაყაიშვილი,გ.
დავითაშვილი, ივ.არჯევანიძე,ი.შტემბერგი. თეატრის დირექტორი: მ.მეფარიშვილი, მთავარი
რეჯისორი

ვ.ყუშიტაშვილი,

მდივანი

ვ.ყუფარაძე.

ქუთაისი.

1954წ.

6

ივლისი.

დასტამბული.ხელნაწერი. ნაბეჭდი. 4 გვ.
20. შოთა პირველის სსსრ სახელმწიფო სათეატრო მუზეუმის ცნობარი.
1954წ. 18 ნოემბერი. დასტამბული. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

21. შოთა პირველის დახასითება.
1955წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
22. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელი შოთა პირველისადმი.

ქართული

საბჭოთა

საქართველოს

სსრ

ხელოვნების

დარგში

დამსახურებული

თვალსაჩინო

არტისტის

დამსახურებისათვის

წოდების

მინიჭებასთან

დაკავშირებით.
1955წ. 26 მაისი. ხელს აწერენ: საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე
მ. ჩუბინიძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ს. როსტიაშვილი.
დასტამბული. შვსებული ხელით. ქართულ და რუსულ ენებზე. ბეჭედდასმული. მელანი. 3 გვ.
23. შოთა პირევლის ავტობიოგრაფია. 1959წ. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

24. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელი შოთა პირველისადმი.

ქართულ

საბჭოთა

თეატრალური

ხელოვნების

განვითარებაში

გაწეული

დამსახურებისათვის.
1965წ. 7 მაისი. თბილისი. ხელს აწერენ: საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის
თვამჯდომარე: გ. ძოწენიძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი პრეზიდიუმის მდივანი ზ. კვაჭაძე.
დასტამბული. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ორბეჭედდასმული. 2 გვ.
25. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანება შოთა პირევლისათვის

საქართველოის სსრ სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
პირი: საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე– გ. ძოწენიძე,
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი – ზ. კვაჭაძე. 1965წ. 7 მაისი.
თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 2 ეგზ.
26. შოთა პირველის დაბადების მოწმობა.
1966წ. 22 დეკემბერი. ქუთაისი. დასტამბული. შევსებული ხელით. მელანი. ბეჭედდასმული. 1
ც.

27. შოთა პირველის დაბადების მოწმობის ასლი.
ასლი დამოწმებული დედანთან ნოტარიუსის ს. ედიბერიძის ხელმოწერით. 1966წ. 23
დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 4 ეგზ.
28. შოთა პირველის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1969წ. 14 ივლისი. დასტამბული. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. 4 გვ.
29. შოთა პირველის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1969წ. 15 ივლისი. დასტამბული. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. 4 გვ.

30. საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრის მოადგილე ა. დვალიშვილის ბრძანების
ასლი საქართველის სსრ კულტურის სამინისტროსადმი. დიდიმ ჭეიშვილის ლადო
მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორ–
განმკარგულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ამ თანამდებობაზე შოთა
პირველის დანიშვნის შესახებ.
ასლი დედანთან დამოწმებულია ხელმოწერით. გვარი არ იკითხება. 1969წ. 28 ივლისი.
ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
31. შოთა პირველის სამსახურეობრივი დახასიათება. ხელს აწერენ ლადო მესხიშვილის

სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორის მოადგილე–
ა.ბეთანელი. პარტბიუროს მდივანი– ი. ბალიაშვილი, ადგილკომის თავმჯდომარე–
გ.ლომთაძე.
1969წ. 16 სექტემბერი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. ნაბეჭდი. 1 გვ.
32. შოთა პირველის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1969წ. 20 დეკემბერი. დასტამბული. ხელნაწერი. ბურთულებიანი კალამი. 4 გვ.
33. შოთა პირველის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1969წ. 20 დეკემბერი. დასტამბული. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ
34. შოთა პირველის სსსრ სახელმწიფო სათეატრო მუზეუმის ცნობარი.
1970წ. 10 იანვარი. დასტამბული. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი.3გვ.
35. შოთა პირველის სამსახურეობრივი დახასიათება. ხელს აწერს ქუთაისის საქალაქო

საბჭოს

აღმასრულებელი

კომიტეტის

კულტურის

განყოფილების

ა.ბარათაშვილი.
1970წ. 3 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ
36. შოთა პირველის დახასიათება–რეკომენდაცია.

გამგე–

ხელს აწერენ: ქუთაისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის განყოფილების გამგე–
ა.ბარათაშვილი,

თეატრის

პირველადი

პარტიული

ორგანიზაციის

თავმჯდომარე–

ვ.

გვენცაძე.1970წ. 5 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ორბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
37. შოთა პირველის ანკეტა.
1970წ. 5 ივნისი. დასტამბული. ხელნაწერი. ბურთულებიანი კალამი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 2
ეგზ.
38. შოთა პირველის ანკეტის ფრაგმენტი.
1970წ. 5 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ
39. შოთა პირველის ტურისტის წიგნაკი.
1970წ. 6 დეკემბერი. ქუთაისი.
40. საქართველოს

სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი შოთა

პირველისადმი. ქართული საბჭოთა თეატრალური ხელოვნების დარგში ხანგრძლივი,
ნაყოფიერი მოღვაწეობისა და დაბადებიდან 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
ხელს აწერენ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გ.
ძოწენიძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ზ. კვაჭაძე.
1974წ. 7 მარტო. თბილისი. დასტამბული. შევსებული ხელით. ქართულ და რუსულ ენაზე.
ბეჭედდასმული. ბურთულიანი კალამი. 3გვ.
41. საქართველოს კპ. ქუთაისის საქალაო კომიტეტის ბიუროს დადგენილება შოთა

პირევლის საიუბილეო საღამოს ჩატარებასთან დაკავშირებით.
ხელს აწერს: საქართველოს კპ ქუთაისის საქალაქო კომიტეტის მდივანი ს. ხაბეიშვილი. 1974წ.
17 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული.1გვ.
42. საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს საპატიო სიგელი შოთა პირველისადმი.

ნ. დუმბაძის „ნუ გეშინია დედა“ მე –100 წარმოდგენაში უცვლელ მონაწილეობასთან
დაკავშირებით.
1976წ. 2 ივნისი.დასტამბული. ნაბეჭდი ქართულ და რუსულ ენებზე. ორბეჭედდასმული. 2 გვ.
43. საკავშირო

ლენინური

კომკავშირის

საპატიო

სიგელი

შოთა

პირველისადმი.

კომკავშირულ საქმიანობაში აქტიურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით.
1977წ. მოსკოვი. დასატმბული. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე.
44. საქართველოს კომპარტიის ქუთაისის საქალაქო კომიტეტისა და ქუთაისის სახახლო

დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის საპატიო სიგელი შოთა
პირველისადმი.

საქართველოში

საბჭოთა

ხელისუფლების

დამყარებისა

და

საქართველოს კომპარტიის შექმნის 60 წლისთავის აღსანიშნავად მოპოვებულ მაღალ
შრომით წარმატებებთან დაკავშირებით.
ხელს აწერს: საქართველოს კპ ქუთაისის საქალაო კომიტეტის მდივანი ნ. რუხაძე. 1981წ. 8
მაისი/ ქუთაისი. დასტამბული. ბეჭედდასმული.
45. ვ.აბაშიძის სახელობის საქალაქო კულტურის სახლის სიგელი შოთა პირველისადმი.

ღონისძიებაში „სსრ კავშირი–მშვიდობის მედროშეა“ აქტიურ მონაწილეობასთან
დაკავშირებით.
ხელს აწერს: კულტურის სახლის დირექტორი პ. ბასილაძე. 1982წ. 17 მაისი. დასტამბული.
ნაბეჭდი. 1 გვ
46. საქართველოს

პირველისადმი.

სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი შოთა
ქართული

საბჭოთა

თეტრალური

ხელოვნების

განვთარებაში

დამსახურებისა და დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. 13 თებერვალი. თბილისი. დასტამბული. ნაბეჭდი. ქარტულ და რუსულ ენებზე.
ბეჭედდასმული.

47. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი შოთა

პირველისადმი დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
ხელს აწერენ: საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის თავმჯდომარე დ.
ალექსიძე, მდივანი: კ. ნინიკაშვილი. 1984წ. 23 აპრილი. თბილისი. დასტამბული. ნაბეჭდი.
ქართულ და რუსულ ენებზე. ბეჭედდასმული.2 გვ.
48. საქართლოს სსრ კულტურის სამინისტროს საპატიო სიგელი შოთა პირველისადმი,

ქართული თეატრის განვითარებაში შეტანილ დიდ ღვაწლთან დაკავშირებით.
ხელს აწერს საქართველოს სს კულტურის მინისტრი თ. ბადურაშვილი. 1948წ. 23 აპრილი.
დასტამბული. ნებეჭდი ბეჭედდასმული. 2 გვ.
49. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს განკარგულება შოთა პირველის საბურთალოს

საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალვასთან დაკავშირებით.
პირი: საქართველოს სსრ მინისტღა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ზ. ჩხეიძე. 1986წ. 9
ივნისი. თბილისი. ბლანკი. ბეჭედდასმული. ნაბეჭდი. 1 გვ.
50. ამონაწერი შოთა პირველის პასპორტიდან.
უთარიღო. მაბეჭდი. 1 გვ.
51. შოთა პირველის მოკლე დახასიათება.
უთარიღო. ნაბეჭდი.რუულ ენაზე. 1 გვ.
52. შოთა პირველის დახასიათება.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
53. შოთა პირველის დახასიათება რეკომენდაცია.
ხელს აწერენ: ლადო მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო დრამატული თეატრის
დირექტორი– დ. ჭეიშვილი, თეატრის პირველადი პარტიული ორგანიზაციის მდივანი–
ი.ბალიაშვილი, პროფკავშირის ადგილობრივი კომიტეტის თავმჯდომარე – ვ. გვენეტაძე,
ქუთაისის საქალაქო კომიტეტის პირველის მდივანი– შ. კობახიძე.უთარიღო. ნაბეჭდი.
სამმბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
54. შოთა პირველის დახასიათება.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
55. შოთა პირველის დახასიათება.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

56. შოთა პირველის დაჯილდოების ფურცელი.
პირი: ვ.მაღლაკელიძე ვ. ოკრეშიძე ზ.ცირამუა.უთარიღო. ბლანკი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი.

მელანი. რუსულ ენაზე. 2გვ. 2ეგზ.
57. საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროსა და თეატრალური საზოგადოების

საპატიო სიგელი შოთა პირველისადმი. ლენინური კომკავშირის 50 წლისთავისადმი
მიძღვნილ თეატრალურ ფესტივალზე წარმოდგენილ სპექტაკლში „როცა სიცოცხლე
გვეძახის“ დანიელ ფიჩხაძის როლის საუკეთესო შესრულებასთან დაკავშირებით.
ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრი აკ. დვალიშვილი, საქართველოს სსრ
თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე დ. ანთაძე. უთარიღო. თბილისი. დასტამბული.
ქართულ და რუსულ ენებზე. ორბეჭედდასმული. 2 გვ.
58. შოთა პირველის უბის წიგნაკი სხვადასხვა ჩანაწერით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ბურთულიანი კალამი. 70გვ.
59. ცნობა.

დროებით გამოსაყენებლად ქუთაისის თეატრის მსახიობების პირადი

საქმეების მიღებასთან დაკავშირებით. ხელმოწერა არ იკითხება.
პირი: შოთა პირველი, ვახტანგ მეგრელიშვილი, შოთა საჯაია, მიხეილ სვანაძე, გრიგოლ
ნაცვლიშვილი, იპოლიტე ხვიჩია, ა.ჩიქვინიძე. უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა
60. შოთა პირველის წერილი მათეამატიკოს ელიზბარ წითლანიძისადმი. აღტაცებას

გამოთქვამს რადიოში მოსმენილ მის ლექციასთან დაკავშირებით.
1972წ. 26 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
61. მერის პირადი ხასიათის წერილი შოთა პირველისადმი.
1940წ. 25 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ღია ბარათი. 1 ც.
62. რიმა კარსანიძის წერილი შოთა პირველისადმი. სთხოვს დათანხმდეს ერთ–ერთი

მთავარი როლის შესრულებაზე ი. კვირიკაძის ფილმში „ქალაქი ანარა“
1975წ. 29 სექტემბერი. ხელნაწერი.ბურთულიანი კალამი. 3 გვ.
63. ნანული ცხვედიანის წერილი შოთა პირველისადმი. აღფრთოვანებულია მის მიერ

შესრულებული ფარსმან სპარსის როლით.
1976წ. 22 ოქტომბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. 4 გვ.
64. მაყურებლის (?) წერილის შოთა პირველისადმი. გამოხატავს დიდი სიყვარულს მისი

შემოქმედებისადმი.
1984წ. 16 მარტი. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.
65. ტატიანა წერეთლის წერილი შოთა პირფველისადმი. ულოცავს დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილეს.
1984წ. ჭიათურა. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. ღია ბარათი. 1 ც.
66. მიხეილ

თოდაშვილის

„ინდუსტრიული

წერილი

ქუთაისი“

შოთა

პირველისამი

გამოსაქვეყნებლად

უგზავნის

გამზადებულ

გაზეთში

სტატიას

მისი

შემოქმედების შესახებ.
1984წ. გურჯანი. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. 3 გვ. ახლავს კონვერტი. 3 გვ.
67. ნუგეშა

გაგნიძის წერილი შოთა პირველისადმი. ულოცავს დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილეს.
1984წ. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.
68. დოდო ანთაძის წერილი შოთა პირველისადმი. სთხოვს დროულად გაამზადოს

ქუთაისის თეატრში გადასასვლელად საჭირო საბუთები.
უთარიღო. ქუთაისი. ავტოგრაფი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.

მისალოცი ბარათები

69. ირა,თინა,ბაბოსა და ლილიას პირადი ხასიათის ბარათი შოთა პირველისადმი.
1950წ. 2 ივლისი. ხელნაწერი. 1 გვ.
70. დავით მანდარიას ბარათი შოთა პირველისადმი. ულოცავს დაბადების დღეს.
1984წ. 28 თებერვალი. ხელნაწერი. 1 ც.
71. საახალწლო მისალოცი ბარათი შოთა პირველისადმი.

პირი: თამარო. ხელს აწერენ: ე.ეგაძე გ. ლომთაძე. გ. ბელაია მ.ჟვანია გ. ახვლედიანი და სახვა.
1986წ. ხელნაწერი. მელანი. 1ც.
72. ქუთაისის

თეატრის

დასის

წევრების

საახალწლო

მისალოცი

ბარათი

შოთა

პირვლისადმი.
ხელს

აწერენ:

ქ.

ჩხეიძე

კ.სამანიშვილი,

ჩიქოვანი,თ.თავაძე,ა.ტოროტაძე,

გ.ნიკოლაძე,

ნ.

გრ.

ნაცვლიშვილი

გ.

თოდაძე,ზ.ძნელაძე,ან.ხერხაძე,

ნ.ჟორჟოლიანი,ნ.კვეიძე,ნ.საღარაძე, და სხვა. 1986წ. ხელნაწერი. ბურთულიანი კალამი. 1 ც.

მოსაწვევი ბარათები

73. მოსაწვევი ბარათი შოთა პირველისადმი. ქუთაისის კლინიკური საავადმყოფოს

სააქტო პერსონალისა და ქუთაისის მოწინავე ადამიანების შეხვედრაზე დასასწრებად.
1937წ. 24 მაისი. დასტამბული. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც.
74. მოსაწვევი ბარათი შოთა პირველის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ

საიუბილეო ვახშამზე დასასწრებად რესტორანში „იმერეთი“
1984წ. 23 აპრილი. დასტამბული. 5 ც
75. მოსაწვევი ბარათი შოთა პირველის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ

საიუბილეო

საღამოზე

დასასწრებად

ქუთაისის

ლ.მესხიშვილის

სახელობის

სახელმწიფო დრამატულ თეატრში.
1984წ. 23 აპრილი. დასტამბული. 4 ც.

ადრესები

76. საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის

ედუარდ შევარდნაძის მისალოცი ადრესი შოთა პირველისადმი დაბადებიადნ 70
წლის იუბილესთან დაკავაშირებით.
ხელს აწერს: ე. შევარდნაძე. 1984წ. 23 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
77. ქუთაისის

ს.მ.

კიროვის

სახელობის

სამკერვალო

საწარმოო

გაერთიანების

კოლექტივის სახელით ევგენია ამირანაშვილის მისალოცი ადრესი
პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლის იუბუილესთან დაკავშირებით.

შოთა

1984წ. 23 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
78. თოჯინების

სახელმწიფო

თეატრის

კოლექტივის

მისალოცი

ადრესი

შოთა

პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ახლავს
ავტოგრაფები: ნ.ქუთათელაძე, ი. დვალიშვილი, გ. ცხადაძე და სხვა.
1984წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ.
79. საქართველოს

სსრ

კულტურის

სამინისტროს

მისალოცი

ადრესი

შოთა

პირველისადმი, დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ახლავს
ავტოგრაფები: მ. მელაძე, მ. გოგოლაშვილი, ზ. კოლხიდაშვილი, თ. ბადურაშვილი, კ.
ძიგუა, თ. ვახტანგოვი,ვ.იაქაშვილი და სხვა.
1984წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ბურთულიანი კალამი. 2 გვ

80. ლადო მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო დრამატული თეატრის

კოლექტივის მისალოცი ადრესი შოთა პირველისადმი. დაბადების დღის 70 წლის
იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. 23 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 2 გვ.
81. ქუთაისის მეორე თეატრის კოლექტივის მისალოცი ადრესი შოთა პირველისადმი.

დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ახლავს ავტოგრაფები: თ.
ფარცვანია, მ. ასათიანი, ზ. ბერულავა, თ. კობახიძე, რ.კილაძე, ქ.ლომთაძ და სხვა.
1984წ 23 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ნურთულიანი კალამი. 1 გვ.
82. საქ. სსრ კულტურის მინისტრ ოთარ თაქთაქიშვილის მისალოცი სიტყვა შოთა

პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოზე.
1984წ. ნაბეჭდი. 4 გვ.
83. სამხრეთ

ოსეთის

კოსტა

ხეთაგუროვის

სახელობის

სახელმწიფო

თეატრის

შემოქმედებითი კოლექტივისა და საქართველოს თეატრალური საზოგადოების
სამხრეთ

ოსეთის

განყოფილების

მისალოცი

ადრესი

შოთა

პირველისამი

დაბადებიდან 70 წლის იუბილსთან დაკავშირებით.
1984წ. ნაბეჭდი. 1 გვ.
84. ს.ჭანბას სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის

მისალოცი ადრესი შოთა პირველისამი, დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან
დაკავშირებით.
ხელს აწერს: თეატრის დირექტორი შ.ფაჩალია. 1984წ. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
85. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მისალოცი ადრესი შოთა პირველისადმი

დაბადებიდან 70 წლის იუბილსთან დაკავშირებით.
ხელს აწერს საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის თავმჯდომარე დ.
ალექსიძე. 1984წ. ნაბეჭდი. 1 გვ.
86. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუსტის კოლექტივის მისალოცი ადრესი შოთა

პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
ხელს აწერენ: რედაქტორი–ნ. ვალიშვილი, პარტიული კომიტეტის მდივანი ო.ვაშაკიძე,
გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ბ. თხილავა, ალკკ კომიტეტის მდივანი ვ.
კვანტრიძე. 1984წ. ნაბეჭდი. ორბეჭედდასმული. 2 გვ.
87. ქუთაისის ს.მ.კიროვის სახელობის სამკერვალო საწარმოო გაერთიანების კოლექტივის

მისალოცი ადრესი შოთა პირევლისადმი დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან
დაკავშირებით.
ხელს აწერენ: საწარმოო გაერთიანების ცენტრალური დირექტორი გ. შენგელია, პარტიული
კომიტეტის

მდივანი

მ.

მაისაია,

საფაბრიკო

კომიტეტის

თავმჯდომარე

კ.ჩოგოვაძე,

კომკავშირის კომიტეტის მდივანი ა. კუპატაძე. 1984წ ხელნაწერი. ტუში. 2 გვ.
88. მარჯანიშვილის თეატრის კოლექტივის მისალოცი ადრესი შოთა პირველისადმი.

დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირები. ახლავს ავტოგრაფები: მ.
ტატიშვილი,

მ.

ბჟალავა,

ზ.

იოსელიანი,

ბ.

გოგინავა,

გ.ხურცილავა,ნ.

გოდერძიშვილი,ალ. გეწაძე, გ. ჭონქაძე,ნ. ჩხეიძე, ა. მიქაძე, ვ. კვიტაშვილი. ა.
ტყაბლაძე, ქ. აბულაძე, მ. ჯაფარიძე, მ. მახვილაძე, გ. გელოვანი, კ. თოლორაია, დ.
ჭიჭინაძე, თ. მაისურაძე, ზ. ლაფერაძე და სხვა.
1984წ. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ფლომასტერი. 2 გვ.
89. მხატვართა

კავშირის

ქუთაისის

განყოფილების

მისალოცი

პირველისამი. დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. ხელნაწერი. ტუში. 2 გვ.

ადრესი

შოთა

90. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის მისალოცი ადრესი შოთა

პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. ნაბეჭდი. 1 გვ.
91. სოხუმის

კონსტანტინე

გამსახურდიას

სახელობის

სახწლმწიფო

ქართული

დრამატული თატრის კოლექტივის მისალოცი ადრესი შოთა პირველისადმი.
დაბადებიდან 70 წლის და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლის იუბილეთან
დაკავშირევბით. ახლავს ავტოგრაფები: დ. ჯაიანი, თ. ბაბულოძე, ნ. ყიფიანი,
მ.შამფრიანი, ქ. კაპანაძე, ბ. ქარჩავა, მიქაშავიძე და სხვა.
1984წ. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.
92. ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის“ საპატიო ნიშნის“ ორდენოსანი სახელმწიფო

დრამატული თეატრის კპლექტივის მისალოცი ადრესი შოთა პირველისადმი.
დაბადებიდან 70 წლის და შემოქემედებითი მოღვაწეობის 50 წლის იუბილესთან
დაკავშირებით.
1984წ. ბათუმი. დასტამბული. 2 გვ.

დეპეშები

93. ვანო

კიკნაძის

მისალოცი

დეპეშა

შოთა

პირველისადმი.

რესპუბლიკის

დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1955წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
94. ნათელასა

და

ნონას

მისალოცი

დეპეშა

შოთა

პირველისამი.

რესპუბლიკის

დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1955წ. თბილისი. 1955წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
95. მიხეილ

ქვლივიძისა და მედეა შალამბერიძის მისალოცი დეპეშა
პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.

შოთა

1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
96. ოთარ ეგაძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლისთავის

იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
97. მიქელაძეების მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლისთავის

იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
98. ინესა მერაბიშვილის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
99. ლიმენის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლისთავის

იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
100. გუთი ბოლქვაძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.

101. გრიგორ ჩიტაიშვილის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
102. რუსუდანისა და გიორგის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
103. ოთარ მამფორიას მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
104. გივი თორაძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70 წლისთავის

იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
105. ანდრო კობალაძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
106. გურამ ფანჯიკიძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი. დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
107. ნათელა ურუშაძისა და გიორგი გეგჭკორის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი.

დაბადებიდან 70 წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
108. კიტა ბუაჩიძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70 წლისთავის

იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.

109.

რეზო გაბრიაძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
110. ეთერ გუგუშვილის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.

111.

ლევან სანიკიძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
112. ქეთო, ვანოსა და ცუცკის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
113. ოთარ კობერიძისა და ლია ელიავას მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი,

დაბადებიდან 70 წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
114. ვლადიმერ ჩაკვეტაძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.
115. ტაორა კუნტელიას მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
116. 1984წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1ც.

117. რაჟდენ ჯინჯოლიას მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1ც.
118. ბუჩა კანდელაკის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1ც.
119. გიგა

ჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. ონი. ნაბეჭდი. 1 ც.
120. რამაზ

იმედაძის მისალოცი დეპეშა შოთა პირველისადმი, დაბადებიდან 70

წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით.
1984წ. სამტრედია. ნაბეჭი. 1 ც.
121. ზესტაფონის

რაიკომის მდივნის გივი გუმბერიძის მისალოცი დეპეშა შოთა
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