ვასო გოძიაშვილი
(1905 – 1976)
მსახიობი ვასო გოძიაშვილი 1905 წელს თბილისში ანჩისხატის უბანში დაიბადა. მამა დავით
გოძიაშვილი სირაჯი (ღვინისა და არყის გამყიდველი ვაჭარი) გახლდათ. ორწლინახევრის იყო,
როცა მამა გარდაეცვალა. დაქვრივებულმა დედამ დაუღალავი შრომით გაზარდა მამით
დაობლებული ექვსი და-ძმა. ხელმოკლეობის გამო საცხოვრებლად ქირით განაპირა უბანში,
კუკიაზესაზოგადო მოღვაწე ზაქარია ჭიჭინაძის ბინაშიგადავიდნენ.
პატარა ასაკშივე ვასო გოძიაშვილი მიაბარეს საზეინკლო სახელოსნოშიყოფილ ფეოდოსოვის
ქუჩაზე, ვინმე ოსტატ გოცირიძესთან, სადაც მძიმე სამუშაოზე დიდხანს ვერ გაძლო და
მეზობლების რჩევითა და დახმარებით თბილისის საქალაქო სასწავლებელში შეიყვანეს ცოდნის
დასაუფლაბლად, რომლის უფროსიც ღვთისნიერი ადამიანი და შესანიშნავი მასწავლებელი ანა
ნიკოლოზის ასული არდაზიანი გახლდათ. მისივე ყურადღებითა და მზრუნველობით
დაამთავრა სამოქალაქო სასწავლებელი, მოგვიანებით კი ზაქარია ჭიჭინაძის პროტექციით
საშუალო განათლება თბილისის სათავადაზნაურო გიმნაზიაში გააგრძელა. დამამთავრებელი
კლასიდან გადაწყვიტა სწავლა შეეწვიტა და სამხედრო კურსანტთა სკოლაში გამოცდები
ჩაებარებინა, რომელიც იმ დროს ვაჟთა პირველი გიმნაზიის შენობაში იყო განთავსებული.
სამხედრო კურსანტთა სკოლაში ოთხთვიანი სწავლების შემდეგ გადააგზავნეს პირველ ქართულ
ლეგიონში ინსტრუქტორად, სადაც მოხალისედ თითქმის ორნახევარი წელიწადი მსახურობდა.
მიუხედავად

სამხედრო

კურსანტთა

სასწავლებლით

გათაცებისა,

ვასო

გოძიაშვილს

ბავშვობიდანვე ხიბლავდა მოხეტიალე ტიკინის თეატრები, ჯამბაზები, მსახიობები არღნის და
გარმონის აკომპანიმენტით. მათ მიერ შესრულებულმელოდიებს უნებურად ითვისებდა,
სწავლობდა და აღტაცებაში მოყავდა მეზობლის გოგო-ბიჭები შესწავლილი ფოკუსებითა და
სასწაულქმედებით.
იგი თავის მოგონებებში წერდა: ,,ჯერ კიდევ ყრმა ვიყავ და შემთხვევით მოვხვდი

დეზერტირების ბაზარზე, ,,დეზერტირკა’’ (ახლანდელი პირველი მაისის რაიონის
საკოლმეურნეო ბაზარი) და აი სწორედ ამ ,,დეზერტირკაზე’’ გამართულ ბალაგანში ამოვყავ
თავი, რომლის პატრონი გახლდათ ვინმე დიდწვეროსანი ტკაჩოვი. თურმე ოქტომბრის
რევოლუციას გამოექცა, თბილისს შეაფარა თავი და აქედან აპირებდა გადასვლას ირანშიო’’.სწორედ ტკაჩოვის ცირკში, საცირკო ნომრების შესრულებით 1919 წელს დაიწო ვასო
გოძიაშვილსმა მსახიობობა.
მოგვიანებითუკვე სერიოზულად მოეკიდა მისთვის ჯერ კიდევ სახალისო საქმეს და აკაკი
ფაღავას დრამატულ სტუდიაში მოსწავლედ ჩაირიცხა, როლელიც 1924 წელს სახალხო არტისტ
ალ.

სუმბათაშვილ-იუჟინის

თეატრშიმსახიობად

სტიპენდიით

დაიწყო

მუშაობა,

დაამთავრა
სადაც

და

შ.

რუსთაველის

პირველად

სახელობის

შეხვდა

კოტე

მარჯანიშვილს.რუსთაველის თეატრში მუშაობის ექვსი წლის განმავლობააში, 18 სპექტაკლში
მიიღო მონაწილეობა და 22 როლი შესარულა. ამ თეატრში მუშაობა ვასო გოძიაშვილისათვის
უდიდესი სკოლა იყო, მის მსახიობად ჩამოყალიბებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა

მის მოღვაწეობას ისეთ უდიდეს რეჟისორებთან როგორებიც იყვნენ კოტე მარჯანიშვილი
ალექსანდრე ახმეტელი.
ვასო გოძიაშვილი ერთ-ერთ თავის მოგონებაში იხსენებს: - ,,კოტე მარჯანიშვილმა გადაწყვიტა

დაედგა შექსპირის ,,მეფე ლირი’’. ჩვენთვის ყველასთვის ცხადი იყო, რომ ლირის როლს
მარჯანიშვილი აკაკი ხორავას მიანდობდა. და, აი ერთ მშვენიერ დღეს (ჩემთვის ეს დღე
განსაკუთრებით ღირსშესანიშნავია) სპექტაკლის დროს ანტრაქტში ხელმძღვანელის სამუშაო
ოთახში მიხმეს. ავღელდი. ალბათ რაღაც დავაშავე თორემ რისთვის მეძახიან ასე
მოულოდნელად? თავდახრილმა მორიდებით შევაღე კოტე მარჯანიშვილის ოთახის კარი.
უმალვე კოტეს ბრაზით ანთებულ თვალებს წავაწყდი, მაგრამ მრავალთა შორის ოთახში სანდრო
ახმეტელიც შევამჩნიე და ცოტა დავწყნარდი. ვიცოდი საჭირო მომენტში სანდრო დამიცავდა.
სეტყვისებურად დამატყდა თავს მარჯნანიშვილის რისხვით სავსე სიტყვები. გახევევბული
ვიდექ და თვალებიდან ცრემლები მცვიოდა. იმ წამს დედამიწაზე ჩემზე უბედური ადამიანი არ
იყო.სასოწარკვეთილი და გაუბედურებული სახე მქონდა. უცებ კოტეს ჩურჩული მესმის: ,,დიახ,
ის შესძლებს, შესძლებს’’, მეორე დღეს კი ვასო გოძიაშვილს ყველა ულოცავდა სახალხო მსახიობ
ნიკო გოცირიძესთან ერთად მასხარას როლზე დანიშვნას. ახალგაზრდა მსახიობს კოტე
მარჯანიშვილმა შექსპირის ტრაგედიაში ,,მეფე ლირი’’ ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი მასხარას
როლი ანდო, თუმცა საუბედუროდ კოტე მარჯანიშვილმა ეს დადგმა საბოლოოდ ვერ
განახორციელა.
ვასო გოძიაშვილმა 1930 წლის პირველი ნახევარი შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრში
გაატარა, მეორე ნახევრიდან კი კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრში გადავიდა
მხახიობად და გარდაცვალებამდე ამავე თეატრის მსახიობად ირიცხებოდა.
შესრულებული აქვს სახასიათო 60-ზე მეტი როლი.მის მიერ განხორციელებული როლებიდან
აღსანიშნავია: ახმა (ს. შანშიაშვილის „ანზორი’’), ივანე (ნ. აზიანის დეზერტირკა), ფარსადანი
(„არსენას ლექსი’’), პრინცი ტუტი (ი. ოლეშას „სამი ბღენზი“), მოხუცი (მ. კულიშის „კომუნა
ველზე“), ბეგლარი (კ. კალაძის „როგორ’’), ჯემალი (კ. კალაძის „ხატიჯე“), კვასოვი (ვ. კირშონის
„პური“), მეირ (ბააზოვის „მუნჯები ალაპარაკდნენ“), ნევსკი (ა. აფინოგენოვის ,,შიში’’), ტონკიხი
(ა. აფინოგენოვის „შორეული’’), ვილჰელმ კილმანი „ ტოლერის „ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ’’),
როდერიგო

(შექსპირის

„ოტელო’’),

სტეპაშკა,

რუბინშტეინი

(ნ.

პოგოდინის

„კრემლის

კურანტები“), ლონგინოზი (ვ. გაბესკირიას „გაზაფხულის დილა’’), დე სანტოს (კ. გუცკოვის
„ურიელ აკოსტა’’), პარასკიდი (შ. დადიანის „კაკალ გულში’’), ეგნატე ნინოშვილი (შ. დადიანის
„ნინოშვილის გურია’’), მენგო (ლოპე დე ვეგას „ცხვრის წყარო’’), ალდემარო (ლოპე დე ვაგას
„ცეკვის მასწავლებელი’’), ფიგარო(ბომარშეს „ფიგაროს ქორწინება’’), ნაპოლეონი (სარდუს და
მოროს ,,მადამ სან ჟენ’’), არმანი (ალ დიუმას ,,მაგრარიტა გოტიე’’), ავეტიკა (ავქ. ცაგარელის ,,რაც
გინახავს ვეღარ ნახავ’’), რუი ბლაზი (ვ. ჰიუგოს ,,რუი ბლაზი’’), ჩეშმაკოვი (ზ. ანტონოვის ,,მზის
დაბნელება საქართველოში’’), პროფესორი გორნოსტაევი (კ. ტრენიოვის ,,ლიუბოვ იაროვაია’’),
გენერალი (ა. აღლაძის ,,მღელვარე დღეები’’), რობინზონი (ა. ოსტროვსკის ,,უმზითვო’’), ბახა
(ვაჟა-ფშაველას ,,მოკვეთილი’’), არბენინი (მ. ლერმონტოვის ,,მასკარადი’’), ლუარსაბი (ი.
ჭავჭავაძის ,,კაცია ადამიანი?!’’), რასპლუევის (ა. სუხოვო - კობილინის ,,კრეჩინსკის ქორწინება’’),
ხლესტაკოვი (ნ. გოგოლის ,,რევიზორი’’), მეფე ერეკლე (ლ. გოთუას ,,მეფე ერეკლე’’), მეფე
ერეკლე (კანდელაკის ,,მაია წყნეთელი’’), რიჩარდ III (უ. შექსპირის ,,რიჩარდ III’’), იულიუს

კეისარი (ბ. შოუს ,,კეისარი და კლეოპატრა’’), ბესო (ა. სუმბათაშვილის ,,ღალატი’’), ბაღდასარი (ა.
პორონიანის ,,ძია ბაღდასარი’’), ზურია (მ. მრევლიშვილის ,,ხარატაანთ კერა’’), გოგა (მ.
მრევლიშვილის ,,ზვავი’’), მოხუცი მსახიობი, ტიგრან ჰოპოპიანცი, არშაკა (ძველი ვოდევილები’’),
ფილიპე II (ფ. შილერის ,,დონ კარლოსი’’), კირილ სერგეევიჩი (ა. კორნეიჩუკის ,,ხსოვნა
გულისა’’), პარუნ გეორქა (ზ. ანტონოვის ,,მზის დაბნელება საქართველოში,,) და სხვა.
კინოფილმებში განასახიერა სიკო (,,ქეთო და კოტე’’), ავეტიკა (,,რაც გინახავს ვეღარ ნახავ’’),
მელქისედეკ კათალიკოსი (,,დიდოსტატის მარჯვენა’’) და სხვა.
ვასო გოძიაშვილი ითვლებოდააასევე შესანიშნავ საესტრადო მსახიობად. სისტემატურად
ღებულობდა მონაწილეობას ფილარმონიის მიერ გამართულ საესტრადო წარმოდგენებსა და
რადიო გადაცემებში. როგორც ესტრადის მსახიობმა 1939 წელს მოსკოვში გამართულ ესტრადის
ოსტატ მსახიობთა კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და დაიკავა მეორე ადგილი, სადაც მიენიჭა
ლაურეატის წოდება.(პირველი ადგილი არ გათამაშებულა)
ვასო გოძიაშვილი მონაწილეობას ღებულობდა წითელი არმიის საშეფო მუშაობაში. იგი
გახლდათ ეროვნული სასცენო ტრადიციების ღირსეული მემკვიდრე. მან, როგორც საესტრადო
და სასიმღერო კუპლეტების შემსრულებელმა თვალსაჩინო ღვაწლი გაწია ქართულ საესტრადო
ხელოვნების ისტორიაში.
1934 წელს მიენიჭა საქ. დამსახურებულიარტისტის, 1947 წელს საქ. სახალხო არტისტის, ხოლო
1958 წელს კი სსრკ სახალხო არტისტის წოდებები. დაჯილდოებულია ,,საპატიო ნიშნის’’
ორდენით (1940 წ.), ლენინის ორდენით (1950 წ.), მედლებით ,,კავკასიის დაცვისთვის’’ (1945 წ),
და ,,მამაცური შრომისთვის დიდ სამამულო ომში 1941-1945 წწ.’’ (1046 წ.). შემოქმედებით და
საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში აქტიური მონაწილეობისთვის

მიღებული აქვს საპატიო

სიგელები.
ვასო გოძიაშვილის გარდაიცვალა 1976 წ. დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა
პანთეონში.
გამოყენებული ლიტერატურა: 1) ვ. გოძიაშვვილის არქ. ფ. 1 საქ. 124.
ხ. 21.127; 2) გ. ციციშვილი ,,ვასო გოძიაშვილი’’. 1964 წ.

ვასო გოძიაშვილის პირადი საარქივო ფონდი
ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

1. თბილისის სახ. კონსერვატორიის მიერ გაცემული მოწმობა, ვასო გოძიაშვილის ვოკალურ
ფაკულტეტზე სწავლის შესახებ, სამხედრო კომისარიატში წარსადგენად.
1927 წ. 10 სექტემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს სახ. კონსერვატორიის რექტორი - ლ.
ქუთათელაძე. 1 გვ.
2. ვასო გოძიაშვილსა და კ/სტუდია „აზერფილმს“ შორის დადებული ხელშეკრულება.
1937 წ. 8 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. არასრული. დაზიანებული. ხელს
აწერენ: ფილმის გადამღები ჯგუფის დირექტორი - ლიტვინოვი, მსახიობი - ვ. გოძიაშვილი. 2 გვ.
3. ვასო გოძიაშვილის შრომის წიგნაკი.
1939 წ. 20 იანვარი. სტამბური. ხელით შევსებული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
4. საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს ბრძანება ვასო გოძიაშვილის სოხუმის
თეატრში მივლინებით გამგზავრებასთან დაკავშირებით.
1939 წ. 11 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ლ. ესალია. 1 გვ.
5. საქ. სახელმწიფო ცირკსა და მსახიობ ვასო გოძიაშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება, საქ.
სახელმწიფო ცირკში მსახიობებთან ერთად საცირკო ნომრებზე მუშაობასთან დაკავშირებით.
1939 წ. 13 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
6. ვასო გოძიაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1939 წ. 29 ივნისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.
7. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მიერ გაცემული ბრძანება,
შემოქმედებითი ახალგაზრდობის გასინჯვისთვის, კომისიის შექმნის შესახებ.
1940 წ. 18 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი შალვა ღამბაშიძე. 1 გვ.
8. ვასო გოძიაშვილის მოკლე ავტობიოგრაფია.
1940 წ. 4 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
9. საქ. ხელოვნების მუშაკთა სახლის მიერ გაცემული საპატიო სიგელი ვასო გოძიაშვილისადმი,
კულტურულ სფეროში აქტიური მონაწილეობისთვის.
1943 წ. 1 მაისი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
10. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება, ვასო გოძიაშვილის კ.
მარჯანიშვილის თეატრში სამუშაოდ დაბრუნების შესახებ.
1943 წ. 25 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. (2 ეგზ.)

11. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფოთეატრის მიერ გაცემული მადლობის ბრძანება ვასო
გოძიაშვილისადმი, თეატრის მიერგამართულ საღამო-კონცერტზე მონაწილეობის მიღებასთან
დაკავშირებით.
1944 წ. 4 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კოლექტივის დავალებით - მურღულია. 1 გვ.
12. ვასო გოძიაშვილის განცხადება საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს - რ.
შადურისადმი, მოსკოვში სამამულო ომის პერიოდში საკავშირო ესტრადის დათვალიერებისას,
ო. ეგაძის მიერ მისთვის გაწეული ფინანსური დახმარებიდან დარჩენილი დავალიანების
ჩამოწერის შესახებ.
1946 წ. 25 მაისი. ავტოგარფი. მელანი. 2 გვ.
13. საქ. მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურის სამმართველოს ბრძანება ესტრადის
მსახიობების საკავშირო კონკურსის პირველი ტურისთვის, ჟიურის შემდეგი შემადგენლობით
დამტკიცების შესახებ. ლადო კავსაძე, პავლე კანდელაკი, დ. ბენაშვილი, ეკატერინაე სატინა,
ემანუელ აფხაიძე, შალვა მშველიძე, იოსებ გრიშაშვილი, გრიგოლ აბაშიძე, დავით ჯავრიშვილი,
დავით კაკაბაძე, ვასო გოძიაშვილი, შ. ბუაჩიძე, კირა ანდრონიკაშვილი, ე. სავიცკი.
1946 წ. 25 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ხელოვნების სამმართველოს უფროსი - რ.
შადური. 1 გვ.
14. ვასო გოძიაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1947 წ. 2 ოქტომბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.
15. ვასო გოძიაშვილის ავტობიოგრაფია.
1948 წ. დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
16. ვასო გოძიაშვილის განცხადება კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - ა.
ჩხარტიშვილისადმი, ჯანმრთელობის გაუარესების გამო თეატრიდან გათავისუფლების შესახებ.
1949 წ. 26 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. (2 ეგზ.)
17. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ვასო გოძიაშვილის დახასიათება.
1950 წ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. არასრული. ხელს აწერს კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო
თეატრის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი - ა. ჩხარტიშვილი. 4 გვ.
18. ვასო გოძიაშვილის ავტობიოგრაფია.
პირი: ზაქარია ჭიჭინაძე (საზოგადო მოღვაწე) მოსე კვარაცხელია, გოცირიძე, ლიზო ბაკურაძე
(მკერავი), ალექსანდრე იმედაშვილი, ლესელიძე (მხედართმთავარი), აკაკი ფაღავა, კოტე
მარჯანიშვილი, ოლღა ბახუტაშვილი-შულგინა.
(ბიოგრაფიას ერთვის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი სია).
1951 წ. 6 ოქტომბერი. დედაქალაქი. ავტოგრაფი. მელანი. 5 გვ.

19. ვასო გოძიაშვილის პასპორტიდან ამონაწერი.
1952 წ. 25 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ასლი. 1 გვ.
20. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექტორის მოადგილეპავლე კანდელაკის
მიერგაცემული ვასო გოძიაშვილის დახასიათება.
1953 წ. 16 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
21. ვასო გოძიაშვილის განცხადება საქ. კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივან - ვასილ
მჟავანაძისადმი, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
1954 წ. 16 იანვარი. თბილისი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. 4 გვ.
22. ვასო გოძიაშვილის ბიოგრაფია.
1954 წ. 14 სექტემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
23. ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი ცნობა.
1955 წ. 26 აპრილი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
24. ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი ცნობა.
1955 წ. 5 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
25. ქუთაისის ლ. მესხიშვილის სახელობის თეატრის დირექციასა და მსახიობ ვასო გოძიაშვილს
შორის დადებული შრომითი ხელშეკრულება, ვასო გოძიაშვილის მიერ

შ. დადიანის პიესა

„კაკალ გულში“ კ. მარჯანიშვილისეული დადგმის აღდგენასთან დაკავშირებით.
1957 წ. 29 ივლისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. ხელს აწერენ: თეატრის დირექტორი - მ.
მეფარიშვილი, საქ. სახალხო არტისტი - ვასო გოძიაშვილი. 1 გვ.
26. ვასო გოძიაშვილის საიუბილეო საღამოს მასალა, რომელიც გაიმართა საქ. სამედიცინო
ინსტიტუტის თაოსნობით.
მასალას ერთვის გამომსვლელთა სია:ლ. ავალიანი (სამედიცინო ინსტიტუტის დოცენტი), ს.
სალუქვაძე (ფარმაცევტულიფაკულტერის V კურსის სტუდენტი), გ. შეთეკაური (სახელმწიფო
უნივერსიტეტისფილოლოგიური ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი, მ. ბარნაბიშვილი
(სამედიცინოინსტიტუტის

სამკურნალო

ფაკულტეტის

V

კურსის

სტუდენტი),

თ.

ბეგლარიშვილი(სანიტარული ჰიგიენის III კურსისი სტუდენტი.
1958 წ. 17 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. აკინძული წიგნის სახით. 13 გვ.
27. საქ. სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული პროფესიონალური ტექნიკური განათლების მთავარი
სამმართველოს ქ. თბილისის მე - 18 სამშენებლო სასწავლებლის დირექციის მიმართვა ვასო
გოძიაშვილისადმი, შეხვედრაზე მიწვევასთან დაკავშირებით.

1959 წ. 21 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერენ: სასწავლებლის დირექტორის მაგიერ ჩიხლაძე, პარტიული ბიუროს მდივანი - შავდია, კომკავშირის კომიტეტის მდივანი - მელაძე. 1
გვ.
28. საქ. თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის თავმჯდომარე - აკ. ხორავას მადლობის
ბრძანება ვასო გოძიაშვილისადმი, თეატრალური საზოგადოების მიერ მოწყობილი, თბილისის
ძველი სახალხო თეატრის მოღვაწეთა და ახალი სახალხო თეატრების მუშაკებთან შეხვედრისას,
მხატვრულ განყოფილებაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
1959 წ. დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს საქ. თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის
თავმჯდომარე - აკ. ხორავა. 1 გვ.
29. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ვასო
გოძიაშვილის დახასიათება - რეკომენდაცია.
1960 წ. ნოემბერი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. 2 გვ. (2 ეგზ.)
30. კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექციასა და მსახიობ ვასო გოძიაშვილს შორის დადებული
შრომითი ხელშეკრულება, მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმში ,,ერთი დღე სოფელში’’ მოხუცის
როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.
1961 წ. 10 ოქტომბერი - 15 დეკემბერი. ბლანკი. რუსულ ენაზე. ხელით შევსებული. მელანი. 3 გვ.
31. ქუთაისის ლ. მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექციასა და მსახიობ ვასო
გოძიაშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება, ა. ოსტროვსკის პიესაში ,,უმზითვონი’’ ვასო
გოძიაშვილის მიერ რობინზონის როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.
1962 წ. 2 მარტი. თბილისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. ხელს აწერენ: თეატრის
დირექტორი - დ. ჭეიშვილი, საქ. სახალხო არტისტი - ვასო გოძიაშვილი. 1 გვ.
32. კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექციის ოფიციალური მიმართვა ვასო გოძიაშვილისადამი,
კ/ფილმ ,,ერთი დღე სოფლში’’ მოხუცის როლის შესრულებისთვის ჰონორარის მიღებასთან
დაკავშირებით.
1962 წ. 3 აპრილი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ.
33. კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექციის ოფიციალური მიმართვა ვასო გოძიაშვილისადმი,
კ/ფილმ ,,ერთი დღე სოფელში’’ვასო გოძიაშვილის ავადმყოფობის გამო,მოხუცის როლზე სხვა
მსახიობის დამტკიცების შესახებ.
1962 წ. 17 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს: კინოფილმის ,,ერთი დღე სოფელში’’
დირექტორი - გ. სვანელი.
34. ვასო გოძიაშვილის დეპუტარის წიგნაკი.
1963 წ. სტამბური. ხელით შევსებული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

35. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება ვასო გოძიაშვილის იუბილეს
ჩამტარებელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.
1965 წ. 8 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
36. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სახალხო არტისტ ვასო გოძიაშვილის
იუბილეს ჩამტარებელი კომისიის შემადგენლობა.
1965 წ. 8 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 3 გვ.
37. სახალხო

არტისტშალვა

ხერხეულიძის

მისალოცი

ადრესი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

დაბადებიდან 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
1966 წ. 2 მაისი. გორი. ნაბეჭდი. 2 გვ.
38. საქ. სახელმწიფო ფილარმონიის ადგილკომის მიერ გაცემული ვასო გოძიაშვილის დახასიათება რეკომენდაცია, საფრანგეთში სამოგზაუროდ გამგზავრებასთან დაკავშირებით.
1966 წ. 24 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: ფილარმონიის დირექტორი - ო.
პაპიტაშვილი, პარტბიუროს მდივანი - გ. ქართველიშვილი, ადგილკომის თავმჯდომარე - ვ.
გოგოლაშვილი, პირველი მაისის რაიკომის მდივანი - გ. ენუქიძე. 1 გვ.
39. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ვასო გოძიაშვილის დახასიათება რეკომენდაცია, საფრანგეთში გამგზავრებასთან დაკავშირებით.
1966 წ. ოქტომბერი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: თეატრის
დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი - გ. ლორთქიფანიძე, პარტბიუროს მდივანი - თ.
თეთრაძე, ადგილკომის თავმჯდომარე - პ. ინწკირველი, პირველი მაისის რაიკომის მდივანი - ვ.
გრიგოლაშვილი. 1 გვ. (2 ეგზ.)
40. საქ.

კულტურის

სამინისტროს

მიერ

გაცემული

ვასო

გოძიაშვილის

პროფესიის

დამადასტურებელი პირადობის მოწმობა.
1966 წ. 31 დეკემბერი. სტამბური. ხელით შევსებული. ქართულ და რუსულ ენებზე. მელანი.
ხელს აწერს თეატრის დირექტორი - აკაკიდვალიშვილი. 1 ც.
41. ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, ცენტრალური
კომიტერის პროფსაბჭოს ხელოვნების მუშაკთა პრეზიდიუმის მიერ გაცემული მადლობის
ადრესი ვასო გოძიაშვილისადმი, საჯარისო ძალებში კულტურული განვითარებისთვის
აქტიური მონაწილეობის შესახებ.
1967 წ. 24 აპრილი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
42. ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, სსსრ
კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული მისალოცი ადრესი ვასო გოძიაშვილისადმი,
ხელოვნებაში დარგში აქტიური მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
1967 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს სსსრ კულტურის მინისტრი - ე. ფურცევა. 1 ც.

43. საქ. თეატრალური საზოგადოების შუამდგომლობა საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს
თავმჯდომარის მოადგილესადმი, ვასო გოძიაშვილისათვის საკავშირო მნიშვნელობის პენსიის
დანიშვნის შესახებ.
1968 წ. 5 იანვარი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ხელს აწერენ:
საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის თავმჯდომარე - დ. ანთაძე,
პასუხისმგებელი მდივანი - დ. ჩხეიძე. 2 გვ. (2 ეგზ.)
44. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის მიერ გაცემული ვასო გოძიაშვილის დახასიათება რეკომენდაცია, ფინეთში გამგზავრებასთან დაკავშირებით.
1968 წ. 6 აპრილი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: თეატრის
დირექტორი - პ. პატარაია, თეატრის პარტბიუროს მდივანი - ა. ქუთათელაძე, თეატრის
ადგილკომის მდივანი - ა. კობალაძე, პირველი მაისის რაიკომის მდივანი - გ. ენუქიძე. 1 გვ. (2
ეგზ.)
45. თბილისის 26 კომისრის სახელობის რაიონის კულტურის უნივერსიტეტისა და რაიონის ქალთა
საბჭოს მიმართვა ვასო გოძიაშვილისადმი, ხელოვნების სფეროში აქტიური მონაწილეობის
მიღებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 10 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
46. საქ. კულტურის სამინისტოსა და საქ. თეატრალური საზოგადოების მიერ გაცემული საპატიო
სიგელი ვასო გოძიაშვილისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თატრში სპექტაკლ ,,ძველი
ვოდევილების’’ თვალსაჩინოდ დადგმასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 17 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ხელს აწერენ:
საქ. კულტურის მინისტრი - ო. თაქთაქიშვილი, საქ. თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე
- დ. ანთაძე. 1 ც.

47. ვასო გოძიაშვილის განცხადება კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - ა.
ქუთათელაძისადმი,

ავადმყოფობის

გამო

საგასტროლოდ

წასვლაზე

უარის

თქმასთან

დაკავშირებით.
1972 წ. 20 მარტი. ავტოგრაფი. 2 გვ.
48. ვასო გოძიაშვილის განცხადება კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - ა.
ქუთათელაძისადმი, აკადემიური შვებულების აღებასთან დაკავშირებით.
1972 წ. 29 სექტემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
49. თბილისის ოფიცერთა სახლის დირექციის მიმართვა ვასო გოძიაშვილისადმი, საიუბილეო
საღამოზე დასწრებასთან დაკავშირებით.
1973 წ. 18 თებერვალი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

50. კ.

მარჯანიშვილის

სახ.

სახელმწიფო

თეატრის

ბრძანება,

ი.

გედევანიშვილის

პიესის

,,სინათლე’’რეპერტუარში ჩაშვების შესახებ, ქ. კასრაძისა და ვასო გოძიაშვილის ახალი
რედაქციით.
1973 წ. 19 სექტემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ. (2 ეგზ.)
51. საქ.

თეატრალური

საზოგადოების

შუამდგომლობა

საპენსიო

კომისიისადმი,

ვასო

გოძიაშვილისათვის საკავშირო მნიშვნელობის პერსონალური პენსიის დანიშვნის შესახებ.
1974. წ. 23 იანვარი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს თეატრალური
საზოგადოების პრეზიდიუმის თავმჯდომარე - დ. ალექსიძე. 4 გვ. (2 ეგზ.)
52. წყნეთის

ბავშვთა

სანატორიუმის

დირექციის

მიერ

გაცემული

საპატიო

სიგელი

ვასო

გოძიაშვილისადმი, სანატორიუმში გამართულ მეგობრობის საღამოზე აქტიური მონაწილეობის
მიღებასთან დაკავშირებით.
1974 წ. 14 ივლისი. წყნეთი. სტამბური. ხელით შევსებული. ხელს აწერსსანატორიუმის მთავარი
ექიმი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი - ლ. ბრეგვაძე. 1 ც.
53. ვასო გოძიაშვილის განცხადება კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - რ.
თვარაძისადმი, პარტბიუროს მდივან - გ. ტატიშვილისადმი, ადგილკომის თავმჯდომარე - პ.
ინწკირველისადმი, თეატრის სამუდამოდ დატოვებასთან დაკავშირებით.
1975 წ. 8 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
54. მ. გიორგაძის მისალოცი ადრესი ვასო გოძიაშვილისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან
დაკავშირებით.
1975 წ. 26 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
55. ვასო გოძიაშვილის ბიოგრაფია.
22 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
56. ვასო გოძიაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
25 სექტემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.
57. ვასო

გოძიაშვილის

განცხადება

კ.

მარჯანიშვილის

სახ.

სახელმწიფო

თეატრის

დირექტორისადმი, ავადმოფობის გამო საგასტროლო ტურნედან მოხსნასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 2 გვ.
58. ვასო გოძიაშვილის მიერ შედგენილი სხვადასხვა დროს მინიჭებული წოდებებისა და ორდენების
ჩამონათვალი.
უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

59. ვასო გოძიაშვილის განცხადება შვებულებისა და სამსახურიდანგათავისუფლების შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
60. ვასო გოძიაშვილის საკვალიფიკაციო ფურცელი.
უთარიღო. სტამბური. ბლანკი. მელანი. 3გვ.
61. ვასო გოძიაშვილის ბიოგრაფია.
უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ნაზე. 3 გვ.
62. ვასო გოძიაშილის ბიოგრაფია.
უთარიღო. ავტოგრაფი. 5 გვ.
63. ვასო გოძიაშვილის ბიოგრაფია.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 4 გვ.
64. ვასო გოძიაშვილის ბიოგრაფია. (ერთვის შესრულებული როლების სია)
უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.
65. ვასო გოძიაშვილის შესრულებული როლების სია.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
66. ვასო გოძიაშვილისბიოგრაფია.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. (2 ეგზ. 1 არასრული).
67. ვასო გოძიაშვილის ბიოგრაფია
უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
68. მიხეილ გიჟიმყრელის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს თეატრალური საზოგადოების
პრეზიდიუმის თავმჯდომარე დოდო ანთაძისადმი, სოხუმის თეატრისადმი მეტი ყურადღების
გამოჩენის შესახებ.
პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე, ვასო გოძიაშვილი, სერგო ზაქარიაძე, ბესარიონ ჟღენტი
უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
69. ალექსანდრე ჟურულის მიმართვა კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის პარტბიუროს
მდივან ვასო გოძიაშვილისამდი, აკოფ ჰარონიანის მიერ ნათარგმნი პიესის ,,ძია ბაღდასარის’’
თეატრში დადგმასთან დაკავშირებით.
პირი: ალ. შალუტაშვილი, ვერიკო (ანჯაფარიძე)
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

70. ვასო გოძიაშვილის მიმართვა კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის დირექციისადმი,
თეატრიდან წასვლის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
71. რუსთაველის თეატის მსახიობების მისალოცი ადრესი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადების 60
და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: გიორგი საღარაძე, მერი გეგეჭკორი, ბორის წიფურია, ჯემალ
ღაღანიძე, მიხეილ თუმანიშვილი, სალომე ყანჩელი, ს. ისნელი, დავით შაიშმელაშვილი, გ.
კვაჭაძე, სოსო ლაღიძე, ოთარ ზაუტაშვილი, ბუხუტი ზაქარიაძე, კახი კავსაძე, გურამ გოგავა,
ელენე საყვარელიძე, ოთარ ლომია, რამაზ ჩხიკვაძე, სოსო ხაინდრავა, მერაბ თავაძე,

გურამ

საღარაძე, კარლო საკანდელიძე, დავით პაპუაშვილი, ეროსი მანჯგალაძე, ნოდარ ფირანიშვილი,
თამარ თარხნიშვილი, გია მატარაძე, ემანუელ აფხაიძე, დავითჩხიკვაძე, გოგი ხარაბაძე, ჯემალ
მონიავა. 1 ც.
72. მოზარდმაყურებელთა

რუსული

თეატრის

მისალოცი

ადრესი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

დაბადებიდან 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
უთარიღო. სტამბური. ავტოგრაფებით. 1 ც.
73. კ. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობ ვასო გოძიაშვილისა და კომპოზიტორ ვანო მურადელის
განცხადება

ხელოვნების

მუშაკთა

კავშირისადმი,

ვოროშილოვის

სახელობის

კლუბზე,

საზოგადოებრივი დატვირთვის ფორმით, შეფობის აღებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
74. ვასო გოძიაშვილის მიერ შედგენილი წითელი არმიის და ფლოტის 23 წლისთავის საზეიმო
სხდომის გეგმა.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
75. ვასო

გოძიაშვილის

გამოსვლა

ადგილკომის

კრებაზე,

თეატრში

მიმდინარე

არადამაკმაყოფილებელი სამუშაო პროცესებისა და მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.
პირი: შვერნიკი, ზაქარიაძე, აბჟანდაძე
უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 11 გვ.
76. ვასო გოძიაშვილის მოსაზრება სტალინის რაიონის მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების
ადგილობრივი დათვალიერების შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 7 გვ.

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

77. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საერთაშორისო მიმოხილვის მოკლე მიმოხილვა’’.
(ტექსტის ავტორი - ვ. პატარაიასი)
1926 წ. 23 ივნისი. დედაქალაქი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 19 გვ.
78. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ძველი და ახალი თბილისი’’.
1933 წ. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 59 გვ.
79. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები -1) ,,ერთი ბრძენი თავის დროზე იყო შეშლილი; 2)
,,ბრძოლა გრძელდება’’ ( ტექსტის ავტორი - ვ. პატარაიასი), 3) ,,მარიამი’’, 4) ,,საბჭოთა ხალხის
ურყევ სიმტკიცევ’’.
1943 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. შავი, ლურჯი. 30 გვ.
80. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საქართველო’’. (ტექსტის ავტორი - ვ. პატარაიასი)
1946 წ. 22 იანვარი. ნაბეჭდი. დაზიანებული. 4 გვ.
81. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ომი გათავდა... ჩვენ გავიმარჯვეთ!’’, ,,ბოშა ქალი’’.
1946 წ. თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 14 გვ.
82. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი- ,,საქართველოს თაიგული’’.
1947 წ. 1 თებერვალი. ნაბეჭდი. 14 გვ. 2 ეგზ.
83. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საქართველოს თაიგული’’.
1947 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 18 გვ.
84. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,პარიზის სამშვიდობო კონფერენცია დამთავრდა’’.
(1947 წ). ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 76 გვ.
85. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,მე დღეს ხუმრობის გუნებაზედ ვარ’’, 2) ავტობუსის
გაჩერებაძე’’, 3) ქუჩის გადასასვლელთან, 4) ,,საკუთარი აზრი’’, 5) ,,უსაქმურობა ხშირად
ხუმრობაში გადადის’’, 6) ,,რა საინტერესო ეპოქაში ვცხოვრობთ’’, 7) ,,ზრდილობიანი პაექრობა’’,
8) ,,პოეტის სიკვდილი’’ (მიხ. ლერმონტოვი)
1949 წ. 14 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 21 გვ.
86. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი- ,,ჩემი სიტყვა’’. (ტექსტის ავტორი - ვ. პატარაია, მუსიკა
არჩ. კერესელიძის).
1949 წ. 21 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 19 გვ.
87. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები.

1) მუსიკალური კომპოზიცია-,,ნიკოლოზ ბარათშვილი’’ (ლევან ჭუბაბრია).
(მუსიკაარჩილ კერესელიძე, მასალებიპ. ინგოროყვას გამოკვლევანი,,ნიკოლოზ ბარათაშვილი’’).
2) ლიტერატურულ- მუსიკალური კომპოზიცია,,რუსთაველის ნაკვალევზე’’ (ლევან ჭუბაბრია).
(მასალებიირაკლი აბაშიძის ,,პალესტინის დღიურიდან და ლექსთა კრებულიდან ,,პალესტინა,
პალესტინა’’ ანუ ,,რუსთაველის ნაკვალევზე’’).
1964 წ. 25 მაისი. დედაქალაქი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რვეული. 87 გვ.
88. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ’’.
1950 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. რვეული. 24 გვ.
89. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრის მუსიკალური თანხლება.
1) ,,აგუგუნება’’2) ,,შესანდობარი’’3) ,,მასზედ კარგი მე ჯერ არსად მინახავს’’4) ,,ერთი წუთით
წარმოვიდგინოთ’’5) ,,მუსიკა ტკბილად სასმენი’’,6) ,,ქუჩაში შექმნილი მუსიკა’’
7) ,,უცხო ჰანგებით’’8) ,,სასჯელი არ არსებობსო’’.
1951-52 წწ. დედაქალაქი. ნოტი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 15
გვ.
90. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,მშვიდობა გვინდა’’ (ალ. შავერზაშვილი, ანდრო
პატარაია) 2) ,,ხანი და მისი ვაჟი’’ (მაქსიმ გორკი, ვასო გოძიაშვილი)
1952 წ. ავტოგრაფი. მელანი.რვეული. 22 გვ.
91. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი ,,საბჭოთა მილიციონერი’’.
1953 წ. 11 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 12 გვ.
92. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი,,მუსიკალური მოგზაურობა, მუსიკალურ სამყაროში’’.
პირი: რ. ებრალიძე, ვ. გრიმიშვილი
1955 წ. ხელნაწერი. ფანქარი. 9 გვ.
93. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი,,მუსიკალური მოგზაურობა მუსიკალურ სამყაროში’’.
1955 წ. ხელნაწერი. მელანი ლურჯი, მწვანე. ფანქარი. 19 გვ.
94. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი ,,ჩვენი ილია’’.(ლიტერატურული კომპოზიცია)ტექსტის
ავტორი - რ. ებრალიძე.
1957 წ. 4 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 6 გვ.
95. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,დედოფალი ელეონორ’’, 2) ,,რად მიყვარხარ’’.
1958წ. 1959 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. დაზიანებული. რვეული. 12 გვ.
96. ვასო

გოძიაშვილის

საესტრადო

ნომერი,,მოკლე

ვითარებისა’’.ტექსტის ავტორი -ვასო პატარაია.

მიმოხილვა

საერთაშორისო

1958 წ. 3 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
97. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი,,ცოლები’’. ყაბარდოული ზღაპარი. თარგმანი-პეტრე
გრუზინსკის.
1959 წ. თელავი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. რვეული. 7 გვ.
98. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,მაგრამ, ვით ფრთა მოტეხილი ფრინველის
ფარფატი’’-ისეა მგოსნის ცხოვრება...’’, 2) ,,ნიკოლოზ ბარათაშვილი’’

ლიტერატურული

კომპოზიცია.
1959 წ, 1964 წ. დედაქალაქი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. დაზიანებული. 59 გვ.
99. ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები და ლექსი: 1) ,,რუსთაველის პორტრეტი’’, 2) ,,თამარ
გოდებავ’’, 3) ,, ო, ენავ ჩემო, დედაო ენავ’’ (ირ. აბაშიძე)
1966 წ. 30 აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რვეული. 23 გვ.
100.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი,,მიკროფონის აღსარება’’. რუსულიდან თარგმანი ვასო

გოძიაშვილის.
1966 წ. 5 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რვეული. 6 გვ.
101.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი ,,მეტივური’’, ,,ნეტარ არიან წმინდანნი გულით...’’-

სახარება მათესაგან. ტექსტის ავტორი - ო. ანდრონიკაშვილი.
1971 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. ფანქარი. 9 გვ.
102.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ილიას საფლავთან’’. ტექსტის ავტორი - რევაზ

ებრალიძე.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 10 გვ.
103.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ერთი წამით წარმოვიდგინოთ’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 21 გვ.
104.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საქართველოს თაიგული’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 15 გვ.
105.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 13 გვ.
106.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ვინ დაივიწყებს ლენინის ხსოვნას’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 11 გვ.
107.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საერთაშორისო მიმოხილვა’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 13 გვ.
108.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ქართული გონებრივი ელიტა’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 14 გვ.
109.

ვასო

გოძიაშვილის

საესტრადო

ნომერი-,,პოეტი,

აკადემიკოსი

სოსო

გრიშაშვილი’’.

,,საიათნოვა და ძველი ტფილისი’’.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 11 გვ.
110.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი - ,,ყარჩოღლის შესანდობარი გარდაცვლილ

სატრფოზე’’.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 8 გვ.
111.

ვასო გოძიაშვილის ლიტერატურული კომპოზიცია ,,ნიკოლოზ ბარათაშვილი’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 52 გვ.
112.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,ფიგარო’’ 2) ,,ნაპოლეონი’’ 3),,არბენინი’’ 4)

,,გლოსტერი’’ 5) ,,კობზა’’(ბოცმანი) 6) ,,ახმა’’ 7) ,,ზურია’’ 8) ,,გიგა!’’ (ჯიბგირი) 9) ,,ცეზარი’’ 10)
,,ხლესტაკოვი’’
უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. 20 გვ.
113.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები-,,საბრალო ბულბული’’

(ავტორი ალ. მილორავა)
უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ.
114.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 23 გვ.
115.

ვასო გოძიაშვილის საესტრედო ნომერი -,,ნიკოლოზ ბარათაშვილი’’.ლიტერატურული

კომპოზიცია. ტექსტის ავტორი -ლევან ჭუბაბრია.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 12 გვ.
116.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საერთაშორისო მიმოხილვის მოკლე მიმოხილვა’’.

ტექსტის ავტორი -ვასო პატარაია
მუსიკალური გაფორმება-ვ. შავერზაშვილის
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 8 გვ.
117.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,დედა. ვინ მოსთვლის დედის დიდებას?’’ (მაქსიმ

გორკი).
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

118.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ბაზარი’’ (,,იყო და აღარ არი’’ (ფელეტონი).

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 12 გვ.
119.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი- ,,კალენდარი’’.

(სახუმარო მინაწერით-,,შეადგინა: მიხ. გოგიშვილმა, მუსიკალური გაფორმება-ს. ბაბოვის,
გადაფურცლა-ვასო გოძიაშვილმა, ხმა და თქმა-ჩემი მოსმენა და მოთმენა თქვენი’’.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენაზე. რვეული. 12 გვ.
120.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,კვალიფიკაცია’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ.
121.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,სიმღერა საქართველოში’’.

რ. ებრალიძე,ვ. გოძიაშვილი.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 13 გვ.
122.

ვასო გოძიაშვილის სხვადასხვა საესტრადო ნომრების მუსიკალური გაფორმება. სანოტო

რვეული. კლავირი.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 19 გვ.
123.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი -,,ქართული ვაზი’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 9 გვ.
124.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ერთი წუთით წარმოვიგინოთ’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 7 გვ.
125.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საერთასორისო მიმოხილვის მოკლე მიმოხილვა’’.

ტექსტის ავტორი-ვასო პატარაია
უთარიღო. ნაბეჭდი. 9 გვ.
126.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საერთაშორისო მიმოხილვის, მცირე მიმოხილვა’’.

ტექსტის ავტორი-ვ. პატარაია
მუსიკალური გაფორმება-ვ. შავერზაშვილი
უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
127.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ზრდილობის მანძილი’’.

ტექსტის ავტორი-გ. ივანიშვილი
უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
128.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,დედოფალი ელეონორ’’.ინგლისური ბალადა

თავისუფალი თარგმანი-პ. გრუზინსკი
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ.
129.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ნანულიკა’’.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
130.

ვასო

გოძიაშვილის

საესტრადო

ნომერი-,,შარლატანი’’,

,,ავარა’’,

,,ოქროს

საწოლი’’,

,,ალავერდი’’, საზეიმო სვლა’’, ,,თბილისელი კინტო’’, ,,კურდღლებს ხელფასი დაუგვიანეს’’
(იგავი), ,,პირველ რიგში’’.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. რვეული. 17 გვ.
131.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,Грузинам-Бойцам’’.

ტექსტის ავტორი-ვ. პატარაია
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.
132.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,რა მასმევს ღვინოს’’.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
133.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,რა მასამევს ღვინოს’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 3 გვ.
134.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ლაპარაკობს ისტორია’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
135.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,Дама’’.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
136.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,თესვა’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ.
137.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ლექსი ვეფხისა და მოყმისა’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
138.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 7 გვ. 2 ეგზ.
139.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ.
140.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ვუმღეროთ თბილისს! ’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
141.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საგზურის ძალა’’.

ტექსტის ავტორი-ვ. ჟვანია.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ.
142.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
143.

ვასო გოძიაშვილის სხვადასხვა საესტრადო ნომრები.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 19 გვ.
144.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი - ,,როტშილდის ვიოლინო’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
145.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,კალენდარი’’.

ტექსტის ავტორი-მ. გოგიაშვილი
უთარიღო. ნაბეჭდი. ვ. გოგიაშვილის ავტოგრაფი. 18 გვ.
146.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ჩემი სიტყვა’’.

ტექსტის ავტორი-ვასო პატარაია
უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩანართი ფანქარით. 6 გვ.
147.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი- ,,რეპორტაჟი რესტორნიდან’’. (ფელეტონი)

ავტორი-ირაკლი ჭავჭანიძე.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.
148.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,მეორე კრწანისი’’. (ეძღვნება კუნძულ ტექსელზე

აჯანყებულ ქარელთა ხსოვნას.
ავტორი-როსტომ ყენია
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.
149.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,მშვიდობა გვინდა’’.

ტექსტის ავტორები-ოთარ ჩიჯავაძე და ანდრო პატარაია
მუსიკა-ალ. შავერზაშვილი
უთარიღო. ნაბეჭდი. 11 გვ.
150.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,მეზობლობის შესახებ’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.

151.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ამომრჩეველთა მიმართვა კანდიდ ჩარკვიანისადმი’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
152.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი. (მასალას ერთვის ხელნაწერი,

სარეპერტუარო

კომიტეტის უფროსის განკარგულების თანახმად, ამ ნომრის შესრულებაზე ნებართვის არგაცემის
შესახებ. (1945 წ. 4 ნოემბერი)
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 11 გვ.
153.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრის გეგმა. გამოსვლის ტექსტი.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 9 გვ.
154.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო გამოსვლა-რეპრიზა I, II, III

უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
155.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,საპატარძლოს საძებნელად’’ 2) ,,ალბად(თ) არ

იცოდი’’ 3) ,,სახუმარო’’ (ტექსტი - მორის ფოცხიშვილის), 4) ,,მაინც გიპოვი’’ (ლექსი პოვანესიანის, თარგმანი - მორის ფოცხიშვილის, მუსიკა - სანდრო მირიანისვილის)
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ლურჯი. მწვანე. 6 გვ.
156.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერები: 1) ,,სიმღერა თბილისზე’’ 2) ,,აღსარება’’. (ერთვის

უსათაურო ნომრები)
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი.
157.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საუცხოო სიმღერა გულით ვისმენ, მაგრამ.... ’’

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 6 გვ.
158.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ფრაგმეტები’’.

I-,,ქუჩის გადასასვლელთან’’, II-,,დირექტორის კაბინეტთან’’, III-,,ავტობუსის გაცერებასთან’’, IV,,პიანინოს ქარხანაში’’, V-,,ტროლეიბუსში’’, VI-,,დიალოგი ავტომანქანაში’’, VI-,,ევოლუცია’’, VII,,მონარქიის დროინდელი’’, VIII-,,სიყვარული-სიძულვილი’’.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რვეული.19 გვ.
159.

ვასო გოძიაშვილის სხვადასხვა საესტრადო ნომრები.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 37 გვ.
160.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,მიდიხარ შენს გზაზედ... ’’ 2) გაჩაღებული

ტფილისი ბრწყინავს’’ 3) საესტრადო ,,გორიაჩკა’’.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. რვეული. 13 გვ.
161.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ზღაპარი’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
162.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,ჩემი სიტყვა’’

ტექსტის ავტორი - ვ. პატარაია.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 8 გვ.
163.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები:

1) ,,მრისხანე აღამაჰმადხანთან მიიყვანეს მშვენიერი ტყვე ქალი’’
2) ლიტერატურულ-მუსიკალური მონტაჟი-,,ძველი თბილისი’’
3) ,,საერთაშორისო მიმოხილვის მოკლე მიმოხილვა’’. ტექსტის ავტორი -

ვასო პატარაია,

მუსიკალური გაფორმება-დ. შავერზაშვილი. (ერთვის სანოტო მასალა - ,,თბილისო გენაცვალე’’)
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ძლიერ დაზიანებული. 59
გვ.
164.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,წაიკითხეთ ახალი გაზეთი ,,Авлабарские вечерка-

ჩვენებური ავლაბრული ბნელა რაღა!’’ (მასალა შესრულებულია გაზეთზე)
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.
165.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერზე-,,რა მასდევს ღვინოს’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
166.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები:

1) ,,მშვიდობა გვინდა’’1) მუსიკა-ალ. შავერზაშვილი, ტექსტის ავტორები -ოთ. ჩიჯავაძე და ანდრო
პატარაია, 2) ,,ზუგდიდს მადლობა’’ (ტექსტის ავტორი - ანდრო პატარაიასი)
2) უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რვეული. 25 გვ.

167.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,თვალით ნანახი და ყურით გაგონილი’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენაზე. რვეული. 10 გვ.
168.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი-,,საქართველოს თაიგული’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. რვეული. 21 გვ.
169.

ვასო გოძიაშვილის სხვადასხვა საესტრადო ნომრები.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რვეული. 10 გვ.
170.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,გრამიტონის ბიოგრაფია’’ 2) ,,Лолите

восемнадцать лет’’ 3) ,,სცენა ბაზარში’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. რვეული. 18 გვ.
171.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომრები: 1) ,,ეგებება ყველას ლხენით, ცა, ფირუზი, მთა და

მდელო’’ 2) ,,ჩემისთანა საქმრო ბიჭსა, ვერსად ნახავ გეფიცები’’.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რვეული. 14 გვ.
172.

ვასო გოძიაშვილის საესტრადო ნომერი. ტექსტი - ვასო გოძიაშვილის.

უთარიღო. ავტოგარფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 6 გვ.

ვასო გოძიაშვილის სტატიები, მოხსენებები, სიტყვები, ნაშრომი

173.

ვასო გოძიაშვილის სტატია რეზო ლაღიძის შემოქმედების შესახებ.საუბარია ,,სიმღერა

თვილისზე’’. მოიხსენიებს, როგორც საქართველოს არაოფიციალურ ჰიმნად.
1971 წ. 2 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
174.

ვასო გოძიაშვილის სტატია ქართული ესტრადის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 17 გვ.
175.

ვასო გოძიაშვილის სტატია ცნებების-,,სამხტვრო ხელმძღვანელი’’ და ,,მთავარი რეჟისორის’’

შესახებ.
პირი: კ. სტანისლავსკი, მეიერჰოლდი, ტაიროვი, ვახტანგოვი, კოტე მარჯანიშვილი, ალექსანდრე
ახმეტელი, დიმიტრი ალექსიძე
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
176.

ვასო გოძიაშვილის სტატია ,,კაცია-ადამიანი’’, ახალ რედაქციაზე მუშაობის შესახებ.

(დეკორაციის სქემის სამუშაო ვარიანტი)
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.
177.

ვასო გოძიაშვილის სტატია თბილისის 1500 წელთან დაკავშირებით.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 7 გვ.
178.

ვასო გოძიაშვილის სტატია თბილისში თელავის თეატრის გასტროლებთან დაკავშირებით.

1966 წ. 21 მარტი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
179.

ვასო გოძიაშვილის სტატია კ. სტანისლავსკის სისტემის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 5 გვ.

180.

ვასო გოძიაშვილის მოხსენება ჟურნალ ,,საბჭოთა ხელოვნების’’ მუშაობის შესახებ. გამოთქვამს

თავის შენიშვნებს და სთავაზობს გარკვეულ ცვლილებებს ჟურნალთან დაკავსირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 5 გვ.
181.

ვასო გოძიაშვილის მოხსენება მსახიობის პროფესიის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. 1 გვ.
182.

ვასო გოძიაშვილის მოხსენება ,,ხელოვნების კეთილი გზა’’, მოსკოვსა და რიგაში კ.

მარჯანიშვილის სა. სახელმწიფო თეატრის გასტროლების შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
183.

ვასო გოძიაშვილის მოხსენება ქართული ესტრადის ნაკლოვანებებსა და არასრულფასოვნების

შესახებ. (ფრაგმენტი)
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
184.

ვასო

გოძიაშვილის მოხსენება ,,ქართული ესტრადის წარსულიდან’’ მერი შილდელის

საღამოზე.
პირი: ვასო აბაშიძე, კოტე ყიფიანი, ალექსანდრე იმედაშვილი, ნატო გაბუნია.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 6 გვ.
185.

ვასო გოძიაშვილის ნაშრომი კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლზე

,,მოკვეთილი’’. (ეწინააღმდეგება ბესო ჟღენტის კრიტიკას)
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 24 გვ.
186.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა რეჟისორ რამაზ ჭიაურელის შესახებ.

1951 წ. 26 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
187.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქული სიტყვა აკაკი კვანტალიანის შემოქმედების შესახებ.

პირი: ალექსანდრე გომელაური, კოტე ფოცხვერაშვილი.
1953 წ. 27 იანვარი. ავტოგრაფი. 6 გვ.
188.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა დიდ საკონცერტო დარბაზში, თეატრის,

კინოსა და ცირკის სფეროში მოღვაწეთა შესახებ.
პირი: ივ. ჯავახიშვილი, დ. უზნაძე, ნათიშვილი, შარლემანი, კრუჩინინი (საიმპერატორო
თეატრის მსახიობი), ოლღა ბახუტაშვილი-შულიგინა, ნ. შიუკაშვილი, ლ. ანდრონიკაშვილი,
კონსტანტინე ალექსის ძე დავედოვი (დავითაშვილი), ალბერტ მანიონი, საშა ახმეტელი,
კონსტანტინე მარჯანიშვილი
1962 წ. 26 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.

189.

ვასო გოძიაშვილის მისასალმებელი სიტყვა თბილისში ბათუმის თეატრის კოლექტივის

გასტროლებთნ დაკავშირებით.
1970 წ. 22 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
190.

ვასო გოძიაშვილის მიერ მიძღვნილი სიტყვა ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტის

დღესასწაულისადმი.
1972 წ. 26 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
191.

ვასო გოძიაშვილის მოსწავლეებთან შეხვედრის დროს წარმოთქმული სიტყვა.

1974 წ. 4 ივლისი. ავტოგრაფი. 2 გვ.
192.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა რუსეთის ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზე.

უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 32 გვ.
193.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა მერი დავითაშვილის პატივსაცემოდ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
194.

ვასო

გოძიაშვილის

მიერ

წარმოთქმული

სამგლოვიარო

სიტყვა

ემანუილ

აფხაიძის

დაკრძალვაზე.
უთარიღო. ავტოგრაფი. 3 გვ.
195.

ვასო გოძიაშვილის მისასალმებელი სიტყვა ისტორიისა და ტრადიციების მქონე ბათუმის

სახელმწიფო თეატრისადმი და მისი კოლექტივისადმი.
უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ.
196.

ვასო გოძიაშვილისახალგაზრდებთან შეხვედრის დროს წარმოთქმული სიტყვა.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 7 გვ.
197.

ვასო გოძიაშვილის გეგმური ანახაზები სპექტაკლისათვის ,,ძველი ვოდევილები’’ და სიტყვა კ.

მარჯანიშვილის თეატრის მიერ ამ წარმოდგენის „ქართული თეატრის დღისადმი“ მიძღვნასთან
დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
198.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა არჩ. კერესელიძის შემოქმედებითი

მოღვაწეობის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. 3 გვ.

199.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ელენე სიბილას (მჭედლიშვილი) შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 8 გვ.

200.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვალერიან გუნიას დაბადებიდან 100 წლის

იუბილესთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
201.

ვასო გოძიაშვილის მიერ ტელევიზიით წარმოთქმული სიტყვა

მიძღვნილი ქართული

თეატრის დღისადმი.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ. 2 ეგზ.
202.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ქართველი და ოსი ხალხების მეგობრობის

შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
203.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა გ. ნერსესიანის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
204.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა იაკობ ტრიპოლსკის შემოქმედებითი

მოღვაწეობის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
205.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა თვითშემოქმედებითი თეატრალური

კოლექტივების შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
206.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა საბჭოთა საქართველოს 50 წლისთავთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 3 გვ.
207.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა საქართველოს შესახებ. ,,მიხარიან, როცა

იტყვიან საქართველო მუსიკალური ქვეყანააო’’.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
208.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა კოტე მარჯანიშვილის დაბადებიდან 100

წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგ.
209.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმულისიტყვა ფილარმონიის კოლექტივისადმი, 100 წლის

იუბილესთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

210.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმულისიტყვა ქართველ და აზერბაიჯანელი თეატრალური

მოღვაწეებისადმი, წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული კეთილგანწყობილი ურთიერთობის
შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
211.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა სუნდუკიანის სახელობის თეატრის

დაარსებიდან 50 წლისთავთან დაკავშირებით.
1972 წ. 3 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
212.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა თბილისის სომხური თეატატის 100

წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოზე.
1958 წ. 7 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
213.

ვასო

გოძიაშვილის

მიერ

წარმოთქმული

სიტყვა

კოტე

მარჯანიშვილის

თეატრის

კოლექტივთან შეხვედრის დროს.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 15 გვ.
214.

ვასო გოძიაშვილი მიერ წარმოთქმული სიტყვა,,ვანო კობახიძის სასცენო მოღვაწეობის’’

შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტორისეული ჩასწორებებით. 9 გვ.
215.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული ახალი წლის მისალოცი სიტყვა ქართველი

ხალხისადმი.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
216.

ვასო

გოძიაშვილის

მიერ

წარმოთქმული

სიტყვა

მოსკოვში

გამართულ

დეკადასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ფრაგმენტი. 1 გვ.
217.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ყვარელში, კ. მარჯანიშვილის დაბადებიდან

90 წლისთავთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგარფი. მელანი. 2 გვ.

ვასო გოძიაშვილის სიტყვები ხელოვნების მოღვაწეთა გარდაცვალებასთან დაკავშირებით

218.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული გამოსათხოვარი სიტყვა დიდუბის პანთეონში

გიორგი შავგულიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

1959 წ. 18 აპრილი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 21 გვ.
219.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სამგლოვიარო სიტყვა ლევან ანჯაფარიძის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1972 წ. 26 აგვისტო. მელანი. 2 გვ.
220.

ვასო

გოძიაშვილის

მიერ

წარმოთქმული

სამგლოვიარო

სიტყვა

თამარ

ჭავჭავაძის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
221.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვაღარშ ვაღარშიანის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
222.

ვასო

გოძიაშვილის

მიერ

წარმოქმული

სამგლოვიარო

სიტყვა

შალვა

ღამბაშიძის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
223.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული გამოსათხოვარი სიტყვა თენგიზ კანდინაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
224.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ალექსანდრე გომედურის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
225.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო ყუშიტაშვილის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
226.

ვასო

გოძიაშვილის

მიერ

წარმოთქმული

სამგლოვიარო

სიტყვა

ტასო

აბაშიძის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.
227.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული სამგლოვიარო სიტყვა კ. მარჯანიშვილის სახ.

სახელმწიფო თეატრის მხატვარ-გრიმიორ,,ძია იოსების’’ (ძია იოსკა) გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 2 ეგზ.

228.

ვასო

აბაშიძის

მიერ

წარმოთქმული

გამოსათხოვარი

სიტყვა,

იოსებ

გრიშაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. 10 გვ.
229.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული გამოსამშვიდობებელი სიტყვა, პიერ კობახიშის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 5 გვ. 2 ეგზ.

ვასო გოძიაშვილის მიერ შედგენილი პროგრამა, ჩაწერილი ლექციები, სცენარი

230.

ვასო გოძიაშვილის მიერ შედგენილი პროგრამა, ნიკოლოზ ბარათაშვილის საიუბილეო

საღამოსთან დაკავშირებით.
1945 წ. 14 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 7 გვ.
231.

ვასო გოძიაშვილის მიერ ჩაწერილი ლექციები აკაკი ფაღავას სტუდიაში.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 25 გვ.
232.

ვასო გოძიაშვილის მიერ ჩაწერილი ლექცია:1) ესტეტიკა (გრ. რობაქიძე), 2) შტაგონების

თეორია (თ. ლიპსი), 3) პოეზია, 4) რომანი, 5) მეტრი და რიტმი, 6) ქართული ლექსის შექმნა, 7)
თავისუფალი ლექსი, 8)ლირიკის თვითარსის გარჩევა, 9) დრამა და თეატრი, 10) რელიგიური
სიგიჟე, 11) ფსიქოლოგია.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 89 გვ.
233.

ვასო გოძიაშვილის მიერ დაწერილი საესტრადო დადგმის სცენარი.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 7 გვ.

ვასო გოძიაშვილის ტელეგადაცემები

234.

ვასო გოძიაშვილის მოსაზრება ქართული ტელეგადაცემების შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 3 გვ.
235.

ინტერვიუ ვასო გოძიაშვილთან. (ინტერვიუს უძღვებოდა ლ. ჯანელიძე)

უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. რუსულ ენაზე. 10 გვ.

236.

სატელევიზიო

გადაცემის

სცენარი-,,ძველი

თბილისის

ლიტერატურულ-მუსიკალური

ბოჰემა’’.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 10 გვ.
237.

ლიტერატურულ-დრამატული გადაცემის სცენარი - ,,სცენის ოსტატები მიკროფონთან’’.

(გადაცემა ეძღვნება ვ. გოძიაშვილის შემოქმედებას)
უთარიღო. ნაბეჭდი. 7გვ.
238.

ინტერვიუ ვასო გოძიაშვილთან, ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
239.

ვასო გოძიაშვილის გამოსვლა ტელევიზიით ,,გადავაქციოთ ჩვენი ქალაქი ყოველმხრივ

სანიმუშო ქალაქად’’.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
240.

ტელეგადაცემის სცენარი ვასო გოძიაშვილის მონაწილეობით.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 9 გვ.
241.

ტელეგადაცემა ,,Голубой Огонек’’- ის სცენარი. შეხვედრა სამამულო ომის ვეტერანებთან,

ვასო გოძიაშვილის მონაწილეობით. (გაიმართა ჩაის სახლში)
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

ვასო გოძიაშვილის ლექსი

242.

ვასო გოძიაშვილის მიერ წარმოთქმული ლექსი თბილისის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო

დარბაზში, ნინო და ილიკოს (სუხიშვილ-რამიშვილი) საპატივსაცემოდ.
უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ.

სიტყვები წარმოთქმული ვასო გოძიაშვილის შესახებ

243.

ბათუმის რაიონის ახალმშენის სასოფლო კლუბის დრამატული წრის ხელმძღვანელის კ.

პატარაიას მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილთან შეხვედრის დროს.
პირი: ს. თაყაიშვილი.
1954 წ. 21 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
244.

ნ. ღლონტის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით.

1958 წ. 7 აგვისტო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
245.

ო. იოსელიანის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით.

1958 წ. 15 აგვისტო. ნაბეჭდი. მელანი. 2 გვ.
246.

პროფესორ ა. უსტიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის იუბილესთან

დაკავშირებით.
1958 წ. 17 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 3 გვ.
247.

ია ჯიოევას მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ, მე-7 სამკერვალო

ფაბრიკაში შეხვედრის დროს.
1961 წ. 22 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
248.

აკადემიკოს

გ.

ჯიბლაძის

მიერ

წარმოთქმული

სიტყვა

ვასო

გოძიაშვილის

შესახებ,,თვითმყოფი ტალანტი’’.
1965 წ. 1 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 3 ეგზ.
249.

ლადო გუდიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ, დაბადებიდან

60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
1965 წ. 2 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 4 გვ. 2 ეგზ.
250.

თამარ ვახვახიშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის, როგორც ჭეშმარიტი

ტალანტის შესახებ.
1965 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 7 გვ.
251.

ევგ.

გამსახურდიას

მიერ

წარმოთქმული

სიტყვა

ვასო

გოძიაშვილის

იუბილესთან

დაკავშირებით.
1966 წ. 3 მაისი. ხელნაწერი. 3 გვ.
252.

ავლიპი ზურაბაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ,,საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტისა

და სახელმწიფო პრემიის ლაურიატის ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი გამარჯვების
შესახებ’’.
1971 წ. 23 აპრილი. ნაბეჭდი. 3 გვ. 3 ეგზ.
253.

53-ე

საშუალო

სკოლის

პედაგოგნუნუ

ჭეიშვილისმიერ

წარმოთქმული

სიტყვა

ვასო

გოძიაშვილის შესახებ.
1971 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. 2 გვ.
254.

29-ე საშუალო სკოლის მოსწავლის თინათინ ოძელაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო

გოძიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
255.

უცნობი პირის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის იუბილეზე შემოქმედებითი

მოღვაწეობის შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
256.

უცნობი პირის მიერ წარმოთქმული სიტყვა, ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის

შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
257.

შოთა ფირცხალავას მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილისადმი, შ. რუსთაველის

სახელობის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
258.

თბილისის განათლების განყოფილების ბავშვთა მხატვრული აღზრდის სახლის დირექციის

მიერ წარმოთქმული მისასალმებელი სიტვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.
259.

კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის მიერ წარმოთქმული მისალოცი

სიტყვა ვასო გოძიაშვილის დაბადების 65 წლისთავთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
260.

უცნობი პირის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
261.

უცნობი პირის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
262.

ციცო კაბულაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა მე-7 სამკერვალო ფაბრიკაში ვასო

გოძიაშვილთან შეხვედრის დროს.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
263.

თ. ილურიძის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
264.

უცნობი პირისმიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
265.

უცნობი პირის მიერ წარმოთქმული მისასალმებელი სიტყვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

266.

უცნობი პირის მიერ წარმოთქმული მისასალმებელი სიტყვავასო გოძიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
267.

ლიანა რუსიას მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილსა და ელენე (ლენა) ყიფშიძესთან

შეხვედრის დროს.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
268.

თბილისის 140-ე საშუალო სკოლის მოსწავლეების, მარინა რეხვიაშვილისა და ნანა

აბუაშვილის,

85-ე

საშუალო

სკოლის

მოსწავლეების

თინა

ბიბილურისა

და

ზაზა

მგალობლიშვილის მისასალმებელი სიტყვები ვასო გოძიაშვილის შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 23 გვ. 4 რვეული.
269.

დიმიტრი ჯანელიძის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილისადმი, როგორც

მარჯანიშვილ-ახმეტელის რეჟისორულ სკოლაში აღზრდილუნიჭიერეს აქტიორის შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. 14 გვ.
270.

ვახტანგ ტაბლიაშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 2 ეგზ.
271.

ეთერ გუგუშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილისადმი, როგორც მაღალი

მისიის მატარებელი მსახიობის შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 22 გვ.
272.

ოთარ ეგაძის მიერ წარმოთქმული სიტყვა,,კარგია!..’’ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ. 4 ეგზ.
273.

თ. ქვარიანის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვასო გოძიაშვილის შესახებ -,,სიტყვის ელვარება,

მერანი მიჰქრის უკვდავებისკენ’’.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ. 2 ეგზ.
274.

მოსკოვის ხელოვნების ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელ ვ. სეჩინის მიერ წარმოთქმული

სიტყვა ,,Годзиашвили в разних лицах’’, ვასო გოძიაშვილის შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

სტატიები, მოხსენება, ნაშრომი, მიმოხილვა,
რადიოგადაცემა, ფელეტონი ვასო გოძიაშვილის შესახებ

275.

საზოგადო მოღვაწეთა სტატიები ვასო გოძიაშვილის მიერ შესრულებული როლების

„ლუარსაბ თათქარიძე“ („კაცია ადამიანი ?!“ ი.ჭავჭავაძე) და „ერეკლე II” („მეფე ერეკლე“ ლ.
გოთუა) შესახებ.
1. საქ. კულტურის მინისტრის მოადგილის აკ. დვალიშვილის სტატია ვასო გოძიაშვილის
შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა.
2. კრიტიკოს ბესო ჟღენტის სტატია - „ვასო გოძიაშვილის ახალი როლების შესახებ“
3. თეატრმცოდნე კ. ღამბაშიძის სტატია - „ვასო გოძიაშვილი ლუარსაბ თათქარიძის როლში“.
1955 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. აკინძული წიგნის სახით. 31 გვ.
276.

უცნობი ავტორის სტატია ვასო გოძიაშვილის შესახებ -,,ეჰ თეატრო, რა საინტერესო და

დიდებული რამე ხარ’’.
უთარიღო. ნაბეჭდი. დასტამბული. 1 გვ.
277.

უცნობი პირის მოხსენება ვასო გოძიაშვილის დაბადებიდან 65 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 13 გვ.
278.

ნ.ჩხეიძის ნაშრომი-,,ვ. გოძიაშვილი თათქარიძისა და რუბინშტეინის როლებში’’.

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. 14 გვ. რვეული.
279.

კარლო გოგოძის ნაშრომი-,,ვასო გოძიაშვილი კინომსახიობი’’.

18 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 17 გვ.
280.

კარლო გოგოძის ნაშრომი ვასო გოძიაშვილის შესახებ - ,,სიცოცხლე ეკრანზე’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.
281.

მიხეილ გიჟიმყრელის მიმოხილვა ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს-ნ. გურაბანიძე. 5 გვ.
282.

რადიოგადაცემა მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1965 წ. 19 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 7 გვ.
283.

ვალერიან გუნიას მიერ სცენიდან წაკითხული ფელეტონი- ,,მარად და მარად გვაშორე’’ ვასო

გოძიაშვილის შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერები

284.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი მოსკოვში გამართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის

დეკადის, ასევე მასში მონაწილე საქართველოს წარმომადგენლების ალ. ჩახავას, ი. სუხიშვილისა
და ნ. რამიშვილის შესახებ.
1958 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
285.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი ი. გედევანიშვილის პიესის ,,სინათელე’’, ქ. კასრაძის და ვ.

გოძიაშვილის ახალი რედაქციით. (როლიბის განაწილება)
1973 წ. 19 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
286.

ვასო გოძიაშვილი ჩანაწერი კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელობის თეატრის მოსკოვსა და რიგაში

საგასტროლო რეპერტუარის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 5 გვ.
287.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი კოტე მარჯანიშვილის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
288.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი ზურაბ ანტონოვის ,,მზის დაბნელება საქართველოში’’ დადგმის

ისტორიის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 6 გვ. 2 ეგზ.
289.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი სომეხი და ქართველი ხალხების მეგობრობის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ.
290.

ვასო გოძიაშვილის გეგმური ჩანაწერები სპექტაკლისათვის ,,ძია ბაღდასარი’’.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 27 გვ.
291.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი თამარ წერეთელის იშვიათი მუსიკალური ნიჭისა და

საშემსრულებლო ოსტატობის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
292.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი მარინე თბილელის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
293.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერი თეატრის კრიტიკის შესახებ.

პირი: აკაკი ვასაძე.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 3 გვ.
294.

ვასო გოძიაშვილის ფრაგმენტული ჩანაწერები.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 116 გვ.

295.

ვასო გოძიაშვილის სხვადასხვა სახის ფრაგმენტული ჩანაწერები.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 43 გვ.
296.

ვასო

გოძიაშვილის

ჩანაწერი,

ცნობილი

ქართველი

საზოგადო

მოღვაწეების

რუს

დემოკრატებთან მეგობრობასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.

ვასო გოძიაშვილის მოგონებები

297.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება კოტე მარჯანიშვილთან პირველი რეპეტიციის შესახებ.

1924 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 8 გვ.
298.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება კ. მარჯანიშვილისა და ს. ახმეტელის სპექტაკლების -,,ანზორ’’,

,,ინ ‘ტირანოს’’ და ,,თეთნულდი’’-ს შესახებ.
1930 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
299.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება სომეხი მსახიობისოვანეს აბელიანის მსახიობური ოსტატობისა

და მის მიერ შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო თეატრში გასტროლების დროს ოტელოს როლის
განსახიერების შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
300.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება შაქრო გომელაურის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
301.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ბესარიონ ჟღენტის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 2 გვ.
302.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება თბილისის სომხური თეატრის მსახიობ ისააკ ალიხანიანის

შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
303.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება კომპოზიტორ რევაზ ლაღიძის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 5 გვ.
304.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება, აკაკი კვანტალიანისა და შაქრო გომელაურის მეთაურობით

ვასო გოძიაშვილის სასარგებლოდ ჩატარებული საღამო-კონცერტისა და ამავე კონცერტში პეტრე
ამირანაშვილის მონაწილეობის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.

305.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება უშანგი ჩხეიძის გარეგნული მომხიბვლელობის, პიროვნული

თვისებებისა და მის მიერ განსახიერებული როლების შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.
306.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ლონდონში ტურისტული მოგზაურობის შესახებ.

პირი: დავიდ ლანგი (ქართველოლოგი).
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 6 გვ.
307.

ვასო

გოძიაშვილის

მოგონება

საქართველოს

გასაბჭოების

პერიოდსა

და

თბილისში

დაარსებულ სამხედრო კურსანტთა სკოლით გატაცების შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 5 გვ.
308.

ვასო გოძიაშვილის ჩანაწერები მშობლების შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 2 გვ.
309.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება შალვა ღამბაშიძის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 2 გვ. 2 ეგზ.
310.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება მიშა ხარაულისსასცენო მოღვაწეობის 40 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 4 გვ.
311.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ელენე ყიფშიძის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.
312.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ცეცილია წუწუნავაზე, როგორც ქართული თეატრისა და

კინოხელოვნების ღვაწლმოსილი შემოქმედის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
313.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 9 გვ.
314.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ნიკო ქუმსიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი. 11 გვ.
315.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ვახტანგ ტაბლიაშვილის შესახებ. მოხსენიებული აქვს

სპექტაკლები: ,, სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი’’, ,,გზაჯვარედინზე’’, ,,მაია წყნეთელი’’,
,,დავით აღმაშენებელი’’, ,,უმზითვო’’,
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.

316.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება აკაკი ფაღავასა და მისი ეპოქის დიდ ხელოვან და საზოგადო

მოღვაწეთა შესახებ.
პირი: კოტე მარჯანიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, ანდრონიკაშვილი, ჩუბინიშვილი, დ. უზნაძე.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
317.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ჯანო ბაგრატიონის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.
318.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება კოტე მარჯანიშვილის შესახებ.

პირი: გიორგი დავითაშვილი, უშანგი ჩხეიძე, აკაკი ვასაძე, ალექსანდრე იმედაშვილი, ელენე
დონაური, ნიკო გოცირიძე.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
319.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება რეჟისორ კოტე მარჯანიშვილის მიერ სპექტაკლში ,,მეფე ლირი’’

მასხარას როლზე დანიშვნის შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 2 ეგზ.
320.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ს. ერთაწმინდელის შესახებ.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
321.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება იოსებ გრიშაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
322.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება გიორგი (გოგლა) ლეონიძის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
323.

ვასო

გოძიაშვილის

მოგონება

ფაშისტური

გერმანიის

მიერ

საბჭოთა

კავშირზე

განხორციელებული თავდასხმის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რვეული. 36 გვ.
324.

ვასო გოძიაშვილის მოგონებათა ფრაგმენტები და მოსაზრებები შილერის პიესა ,,დონ

კარლოსის’’ შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. რვეული. 12 გვ.
325.

ვასო გოძიაშვილის მოგონებათა ფრაგმენტები.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 43 გვ.
326.

ვასო გოძიაშვილის ფრაგმენტი მოგონებიდან, კოტე მარჯანიშვილის დადგმის ,,მზის

დაბნელენა საქართველოში’’ შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
327.

ვასო გოძიაშვილის მოგონებათა ფრაგმენტები, აკაკი ფაღავას სტუდიის, ქართული თეატრის,

ქართული სცენის დიდოსტატების უშ. ჩხეიძის, ვ. ანჯაფარიძის, ა. ხორავას, რუსული
თეატრებისა და შ. რუსთაველის თეატრში კოტე მარჯანიშვილის მოღვაწეობის პერიოდის
შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 10 გვ.
328.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება კოტე მარჯანიშვილთან და ვასო ყუშიტაშვილთან მუშაობის

შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. არასრული. 2 გვ.
329.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ქართული თეატრისმსახიობთა ჯგუფის გასტროლების, მასთან

დაკავშირებულკურიოზებსა და სპექტაკლ ,,ურიელ აკოსტას’’ წარმატების შესახებ.
პირი: ვასო აბაშიძე, ლადო მესხიშვილი, ალექსანდრე იმედაშვილი,
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 14 გვ.
330.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ზაქარია ფალიაშვილის შესახებ.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
331.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება საიათნოვასა და ტფილისში მოღვაწე აშუღების შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 8 გვ.
332.

ვასო გოძიაშვილის მოგონება ვერიკო ანჯაფარიძის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 8 გვ.

მოგონებები ვასო გოძიაშვილზე
333.

ილია სალაძის მოგონება ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

პირი: თამარ ნიკოლოზის ასული ლომოური, ბარნაბ ხაჭაპურიძე, კარლო ლორია, კოტე
მარჯანიშვილი.
1948 წ. 17, 19 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
334.

თბილისის

საშუალო

სკოლის

მოსწავლეების

მიერ

შთაბეჭდილებები ვასო გოძიაშვილთან შეხვედრის დროს.
1973 წ. 30 ოქტომბერი. ხელნაწერი. რვეული. 61 გვ.

დაწერილი

მოგონებები

და

335.

მხატვარ გიორგი ლეჟავას მოგონება ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

1975 წ. ხელნაწერი. 2 გვ.
336.

მიხეილ ჭიაურელის მოგონება ვასო გოძიაშვილის შესახებ.

პირი: სანდრო მოისი, ვერნერ კრაუსი, იანინგსი, გელიკურაშვილი, გოცირიძე, ვასო აბაშიძე
უთარიღო. ნაბეჭდი. რვეული. 2 გვ. 2 ეგზ.
337.

ვერიკო ანჯაფარიძის მოგონება ვასო გოძიაშვილის, როგორც ჭეშმარიტად სახალხო მსახიობის

შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 2 გვ.

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა
ვასო გოძიაშვილის წერილები
338.

ვასო გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი უცნობი ადრესატისადმი.

1922 წ. 16 აგვისტო. მანგლისი. ფანქარი. 3 გვ.
339.

ვასო გოძიაშვილის მადლობის წერილი რაფაელ დვალისადმი, მსახიობისთვის გაწეულ

ღვაწლთან დაკავშირებით.
1952 წ. 31 ოქტომბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. 1 გვ.
340.

ვასო გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი გრიგორი ნერსესის ძისადმი.

1970 წ. 9 დეკემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
341.

ვასო გოძიაშვილის წერილი გაზეთ ,,ლიტერატურული საქართველოს’’ რედაქციისადმი, ამავე

გაზეთში განთავსებული კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორის რევაზ
თვარაძის ინტერვიუს შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ.
342.

ვასო გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი უცნობი პირისადმი, ლევან ანჯაფრარიძის

გახსენების შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.
343.

ვასო გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი სავარაუდოდ ყოფილი მეუღლისადმი. (ს.

თაყაიშვილი).
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.
344.

ვასო

გოძიაშვილის

წერილი

დიდიმ

ტანისამოსის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

ჭეიშვილისადმი,

ერეკლე

მეფის

როლისთვის

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
345.

ვასო გოძიაშვილის თხოვნის წერილი ანზორ ქუთათელაძისადმი, ოჯახური ტრაგედიის

გაზიარებისა და თანაგრძნობისთვის თეატრის კოლექტივისთვის მადლობის გადაცემასთან
დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
346.

ვასო გოძიაშვილის წერილი ევგენია აგაბეკოვასადმი, რადიოში ჩაწერასთან დაკავშირებით.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
347.

ვასო გოძიაშვილის წერილი უცნობი ადრესატისადმი, შემოქმედებითი განაცხადის შესახებ.

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 3 გვ.
348.

ვასო გოძიაშვილის თხოვნის წერილი აკაკი დვალიშვილისადმი, ჰაუპტმანის სპექტაკლში

,,მზის ჩასვლის წინ’’ დუბლიორის დანიშვნასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
349.

ვასო გოძიაშვილის სამადლობელი წერილი ფოთის საზოგადოებისა და ხელმძღვანელი

ამხანაგისადმი, მისი შემოქმედებითი საღამოს ჩატარებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
350.

ვასო გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი უცნობი ადრესატისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

351.

ვასო გოძიაშვილის წერილი-მიმართვა გაზეთის რედაქტორისადმი, სპექტაკლების: ,,სოფლის

საამო საღამოები’’, ,,რომეო და ჯულიეტა’’, ,,მეფე ლირი’’ შესახებ უსამართლო კრიტიკასთან
დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 16 გვ.
352.

ვასო გოძიაშვილის საპასუხო წერილი ნადეჟდა შალუტაშვილის კრიტიკულ წერილზე

მარჯანიშვილის თეატრის დასის მუშაობისა და რეპერტუარის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 17 გვ.
წერილები ვასო გოძიაშვილისადმი
353.

ნიკო გოცირიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მისი მუშაობისა და ქართული საცირკო

ანსამბლის შესახებ.
1939 წ. 32 ივლისი. დნეპროპეტროვსკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

354.

უცნობი პირის სასიყვარულო წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1940 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
355.

უცნობი პირის სასიყვარულო წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1941 წ. 6 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
356.

სანათას სასიყვარულო წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1941 წ. 19 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
357.

,,ხევსურის’’ სასიყვარულო წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1941 წ. 17 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
358.

გერონტი ქიქოძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ერეკლე მეფის როლის შესრულებასთან

დაკავშირებით.
1942 წ. 5 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
359.

რიაზანოვის მოკითხვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

პირი: კ. მარჯანიშვილი.
1942. 16 მაისი. ხელნაწერი.რუსულ ენაზე. მელანი. (წერილზე დაკრულია კ. მარჯანიშვილის
ფოტოები (2 ც.) 1 გვ.
360.

კ. ანდრონიკაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან

დაკავშირებით.
1950 წ. 12 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
361.

მიშას (გვარი არ იკითხება) პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1950 წ. 19 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
362.

თინა ბახტაძე-ცაგარელის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, საპატიო წოდების

,,ლენინის ორდენის’’ მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1951 წ. 8 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
363.

კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ დირექციის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ფილმში

მისი ეპიზოდის გადაღებასთან დაკავშირებით.
1951 წ. 27 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. სასიტულო ფურცელი. 1 გვ.
364.

ბოჩიას პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

პირი: ნოე ვლადიმერის ძე შარაშიძე, ბორის პაიჭაძე
1952 წ. 24 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. (ერთვის ფოტო)

365.

ხობის რაიონის სოფელ შუა ქვალონის საშუალო სკოლის XI კლასის მოსწავლის, გურამ

ალექსანდრიას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ხობის ბავშვთა თვითმოქმედების რაიონულ
დათვალიერებაზე წარსადგენი მასალის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1953 წ. 3 ივნისი. ხობი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
366.

შალვა გოძიაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მოსკოვში დიპლომის ასლის

გაგზავნასთან დაკავშირებით.
პირი: ზოია
1953 წ. 23 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
367.

მარია მაიკოვას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის

სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის ,,მაია წყნეთელის’’ შესახებ.
1955 წ. 12 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
368.

ჟენიას (ევგენია აგაბეკოვა. ვასო გოძიაშვილის მეუღლე) პირადი ხასიათის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
1955 წ. 29 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
369.

ევგენია

აგაბეკოვას

(ვ.

გოძიაშვილის

მეუღლე)

პირადი

ხასიათის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
1956 წ. 15 სექტემბერი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
370.

ანდრო ჟვანიას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, პიესის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

(წერილს ერთვის პიესა ,,დუელი’’ (დრამატული პოემა).
1955 წ. 12 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 26 გვ.
371.

ანდრო ჟვანიას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ხელნაწერი დრამის ,,პუშკინი’’ გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
1956 წ. 14 ოქტომბერი. ტყვარჩელი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
372.

ცაცა ამირეჯიბის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, კოტე მარჯანიშვილის თეატრში

მსახიობად დაბრუნებასთან დაკავშირებით.
1956 წ. 25 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
373.

დოცენტ ვლ. იმედაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, წიგნისათვის დეკადის შესახებ

მომზადებული სიტყვის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 3 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

374.

55-ე საშუალო სკოლის მშობელთა პრეზიდიუმის თავმჯდომარე ლოლაძის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი,

მოსწავლეთათვის

გამართული

საღამო-კონცერტში

მონაწილეობის

მიღებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 4 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
375.

კოლიას მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრ კავშირის სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
პირი: ნინა, აკაკი ვასაძე, ისიდორე დოლიძე
1958 წ. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 3 გვ.
376.

ნინა რიჟოვას პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1958 წ. 12 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
377.

იუზა ლორთქიფანიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრ კავშირის სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 18 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
378.

ა. გიგუაშვილი-სმირნოვას მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრ კავშირის

სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 22 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.
379.

პ. რიაზანსკის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრ კავშირის სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.
380.

ექიმ თამარის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მათთან სტუმრობასთან დაკავშირებით.

1958 წ. 30 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
381.

მოსკოვის ი. სტალინის სახელობის ინსტიტუტის სტუდენტ-გიორგი რევიშვილის მისალოცი

წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. ერთვის კონვერტი.
382.

აკაკი ფაღავას მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრ კავსირის სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 2 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
383.

რობერტ ქართველიშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრ კავშირის სახალხო

არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 17 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

384.

გიგა ჩაფარიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრ კავშირის სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებისა და ამბროლაურის კულტურის სახლის მიერ მომზადებულ სპექტაკლში ,,მაია
წყნეთელი’’ მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 27 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
385.

თენგიზის (კანდინაშვილი) წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, რადიოკომიტეტში ჩაწერაზე

მისვლასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 22 ივნისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.
386.

ჟენიას (ევგენი აგაბეკოვა. ვასო გოძიაშვილის მეუღლე) პირადი ხასიათის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
1958 წ. 13 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
387.

ქსენია დოლიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ჟურნალ ,,საბჭოთა ხელოვნების’’

ჟურნალისტისათვის მის შესახებ არსებული ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით.
პირი: ნინა გვათუა
1958 წ. 29 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
388.

ბათუმის

სახელმწიფო

თეატრის

დირექტორ

მერაბ

ხინიკაძის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი, ბათუმის თეატრში შ. დადიანის პიესა ,,კაკალ გულში’’ დადგმასთან
დაკავშირებით.
პირი: კ. მარჯანიშვილი, ს. თაყაიშვილი, ს. ჟორჟოლიანი, გ. შავგულიძე, გომელაური, ი. ზოიძე
1958 წ. 29 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. სატიტულო ფურცელი. 1 გვ.
389.

გ. ერიცინის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მისი ოპერეტის დადმის შესახებ.

1958 წ. 4 ნოემბერი. ლენინგრადი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
390.

ვარდენ ჩიქოვანის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ქართული ხალხური სიმღერების

დამახინჯებასთან დაკავშირებით.
1960 წ. 11 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
391.

შალვა ქობულაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, შვილის ინსტიტუტში ჩაბარებასტან

დაკავშირებით.
1960 წ. 4 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
392.

შალვა გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1961 წ. 30 მაისი. თელავი. ხელნაწერი. ფანქარი. 3 გვ.
393.

რობერტ ქართველიშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ტექსტის „ რა მასმევს ღვინოს“

გაგზავნასთან დაკავშირებით.

პირი: მარია დადიანი, ჟენია, ირაკლი.
1961 წ. 14 სექტემბერი. ფოთი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
394.

ნუნუ

გოძიაშვილის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

მისი

ნათესავის

სიმონის

დახმარებასთან დაკავშირებით.
1962 წ. 5 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
395.

გრიგოლ ზარეიანის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სომხურ პრესაში გამოქვეყნებული

სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით. (ერთვის პრესის ფურცელი).
1962 წ. 27 ივნისი. ერევანი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
396.

მ.

სარალიძის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

საყოფაცხოვრებო

საკითხებთან

დაკავშირებით.
პირი: ვაშაკიძე, მეზვრიშვილი.
1962 წ. 6 დეკემბერი.
397.

გრიშა ლუნენკოს ახალი წლის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი. (ერთვის ვ.

გოძიაშვილის ფოტო სამახსოვრო წარწერით).
1962 წ. 23 დეკემბერი. ხელანწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 2 გვ.
398.

რეჟისორ სოსო მებურიშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ისტორიული პიესიდან

„ლევან ბატონიშვილი“ ერეკლე მეფის როლის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1962 წ. 14 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
399.

ჯიმშერ მუჯირის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მის მიერ იეთიმ გურჯზე დაწერილი

მოთხრობის შესახებ.
1962 წ. 14 სექტემბერი. ხელნაწერი. 1 გვ.
400.

იალტის კულტურის სახლის ხელმძღვანელ - ქებულაძის წერილი ვასო გოძიაშვილუსადმი,

ქართული ცეკვისთვის „ფარიკაობა“ ინვენტარის შოვნასთან დაკავშირებით.
1962 წ. 26 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

401.

ჟურნალ ,,Театр’’-ის რედაქტორის ვლ. პიმენოვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, შექსპირის

დაბადებიდან 400 წლისთავისადმი მიძღვნილი ჟურნალის საიუბილეო ნომერში მონაწილეობის
მიღებასთან დაკავშირებით.
1964 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ვლ. პიმენოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
402.

ნიკო გოძიაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მისადმი გამოჩენილი ყურადღების

შესახებ.

1965 წ. 1 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
403.

საჩხერის რაიონის სოფელ არგვეთის კულტურის სახლის დირექტორის ჟუჟუნა ბარბაქაძის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

სოფელ

არგვეთში

საღამო-კონცერტის

ჩატარებასთან

დაკავშირებით.
1965 წ. 17 იანვარი. არგვეთი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
404.

სომხეთის თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარევ. ვართანიანის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი, ოვანეს აბელიანის შესახებ სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1965 წ. 3 აპრილი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. ხელს აწერს-სომხეტის თეატრალური
საზოგადოების თავმჯდომარე ვ. ვართანიანი. 1 გვ.
405.

ვახტანგ ჯავრიშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, შოთა რუსთაველის 800 წლის

იუბილესადმი მიძღვნილი აფორიზმების ,,ახალი შესატყვისებით’’ გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1965 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 14 გვ.
406.

ვ. რატიანის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, გადაბეჭდილი ტექსტის გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
1965 წ. 28 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
407.

საქართველოს თეატრალური საზოგადოების გამგეობის

წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი,

გამგეობის წევრების საინგილოში გამგზავრებასთან დაკავშირებით.
1965 წ. 1 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
408.

ვახტანგის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი იუბილესთან დაკავშირებით.

1965 წ. 5 დეკემბერი. კასპი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
409.

ვახტანგის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

წერილების

ასლების

გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
1965 წ. 11 დეკემბერი. ხელნაწერი. 1 გვ.
410.

თამარ კუჭაიძის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60 წლის

იუბილესთან დაკავშირებით.
1965 წ. 14 დეკემბერი. ხელნაწერი. 3 გვ.
411.

ინჟინერ ანზორ ხაბეიშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, იუბილეზე დასასწრებად ორი

მოსაწვევის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1965 წ. 14 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

412.

ანიკო

ფალიაშვილის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

მოსაწვევის

გადაცემასთან

დაკავშირებით.
პირი: ნუნუ მაჭავარიანი
1965 წ. 15 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
413.

რობერტ ქართველიშვილის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60 და

შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
პირი: ევგენია გვაზავა, გაიოზ ქართველიშვილი, მარინე ტყემალაძე, თამრიკო და მაკა
ქართველიშვილები
1965 წ. 15 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
414.

შოთა პირველის მისალოცი წერილი ვასო გოძიშვილისადმი, 60 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით.
1965 წ. 19 დეკემბერი. ხელნაწერი. 1 გვ.
415.

თამარ ცერცვაძე-ლეჟავას მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60 წლის

იუბილესთან დაკავშირებით.
პირი: თამარ წერეთელი
1965 წ. 20 დეკემბერი. ხელნაწერი. 2 გვ.
416.

ოლღა ყუშიტაშვილის (ვ. ყუშიტაშვილის და) მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი

იუბილესთან დაკაშირებით.
1965 წ. 20 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
417.

ვლ. მაჭავარიანის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდნ 60 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით.
1965 წ. 20 დეკემბერი. დედაქალაქი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
418.

ვახტანგ პარკაძის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60 და

თეატრალური მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.
პირი: დათა პარკაძე, ს. ახმეტელი
1965 წ. 22 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 4 გვ.
419.

გოგი შაბაგულოვის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60 წლის

იუბილესთან დაკავშირებით.
1965 წ. 23 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
420.

ისააკ ტორის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადების 60 წლის იუბილესა და

სამომავლოდ კახეთში ვასო გოძიაშვილის იუბილეს მოწყობასთან დაკავშირებით.
1965 წ. 25 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

421.

ირაკლი შერაზადიშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, გაზეთთში ,,საბჭოთა ოსეთი’’

ვასო გოძიაშვილზე გამოქვეყნებული სტატიისა და ალ. ახმეტელის დაუფასებელი ღვაწლის
შესახებ.
პირი: კოტე (მარჯანიშვილი)
1965 წ. 25 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
422.

ვალიკო გოლაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სპორტის სასახლეში ჩატარებული

საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმისათვის ნაბდის თხოვნასთან დაკავშირებით.
1965 წ. 28 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
423.

ამირან ტაკიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, თეატრში გიგა ლორთქიფანიძესთან

შუამდგომლობის გაწევასთან დაკავშირებით.
პირი: დოდო ანთაძე, თამარ ბაქრაძე, ნინო შვანგირაძე, ვასილ კიკნაძე, კუკულაძე
1966 წ. 3 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
424.

გიორგი იაშვილის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, 60 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით.
პირი: ვირსალაძეები, ჩოხელი (გიული).
1966 წ. 4 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
425.

ა.

ნორმანოვის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

შრომის

წითელი

ორდენით

დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.
1966 წ. 20 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
426.

უცნობი პირის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, კ. მარჯანიშვილის თეატრის გასტროლებთან

დაკავშირებით.
1966 წ. 20 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ.
427.

თამაზ გოგიტიძის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1966 წ. 22 ივლისი. თბილისი. ხელანწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 2 გვ.
428.

უცნობი

პირის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

მის

სამსახიობო

მოღვაწეობასტან

დაკავშირებით.
პირი: კ. მარჯანიშვილი, ალ. ახმეტელი.
1966 წ. 28 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 3 გვ.
429.

ნ. ნადირაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ლექსის ,,რად მიყვარხარ?’’ გაგაზავნასთან

დაკავშირებით.
1966 წ. 11 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 2 გვ.

430.

სერგოს მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60 და თეატრალური

მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.
1967 წ. 12 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.
431.

ონიკ აგაბეკოვის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1967 წ. 29 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
432.

საგარეჯოს რაიონის სოფელ უჯარმის VII კლასის მოსწავლის, მერი ტარიელაშვილის წერილი

ვასო აბაშიძისადმი.
1967 წ. 20 აპრილი. უჯარმა. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
433.

ონიკ აგაბეკოვის პირადი ხასიათის წერილი ირაკლი გოძიაშვილისადმი.

1967 წ. 22 აპრილი. ახალი ათონი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
434.

ქ. ასანიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მასწავლებლის სახლში გამართულ კონცერტში

მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
1967 წ. 25 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
435.

სომხეთის

თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარის რ. კაკლანიანის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი, სსრ კავშირის სახალხო
არტისტის ავეტა ავეტისიანის შესახებ სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1967 წ. 28 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
436.

თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ საღრაშენის VIII კლასის მოსწავლის გულიკო წამალაშვილის

წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.
1968 წ. 4 იანვარი. საღრაშენი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
437.

ლ. სამვენიანის ახალი წლის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1968 წ. 14 იანვარი. ერევანი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
438.

თამარ წერეთელის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1968 წ. 1 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
439.

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ილია სალაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი,

სამსახიობო მოღვაწეობის უბადლოდ შესრულებასთან დაკავშირებით.
პირი: ევგენია გოძიაშვილი, ვასო აბაშიძე, უშანგი ჩხეიძე, ნიკო გოცირიძე, აკაკი ხორავა, სანდრო
ჟორჟოლიანი, კორლო ლორია, კ. მარჯანიშვილი
1968 წ. 13 თებერვალი. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

440.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების წერილი ,,საყვარელ ერის დიდ

მსახიობს ვასო გოძიაშვილს ! ’’
ხელს აწერენ სტუდენტები: ნ. ჯავახიშვილი, კ, ჯანდიერი, ი. ავალიშვილი, თ. გოძიაშვილი, რ.
ტატიშვილი, ა. აბულაძე, ი. ხერგიანი, ნ. გელოვანი, ვ. ჯანაშია
1968 წ. 24 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 3 გვ.
441.

მიხეილ

გიჟიმყრელის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

კინემატოგრაფიის

სეზონის

ჩინებულად დაწყებასთან დაკავშირებით.
პირი: ვ. ტაბლიაშვილი
1968 წ. 15 სექტემბერი. ხელნაწერი. 2 გვ.
442.

ქართველი ემიგრანტის ალექსანდრე მიშველაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ლექსების

,,კინო და ყაჩაღები’’ და ,,საახალწლო სადღეგრძელო’’ ასლების გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1968 წ. 17 ნოემბერი. ნალჩიკი. ხელნაწერი. 1 გვ.
443.

ახმეტის კულტურის სახლხო უნივერსიტეტის რექტორის ნ. პეტრიაშვილის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი, ახმეტის რაიონში მიწვევასთან დაკავშირებით.
1968 წ. 10 დეკემბერი. ავტოგრაფი. 1 გვ.
444.

ს. ბაიანდურის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ვერიკო ანჯაფარიძესა და მასზე ჟურნალში

გამოქვეყნებული სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1969 წ. 18 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
445.

ა. კარამანოვის თხოვნის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ერევანში ო. თუმანიანის

იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
1969 წ. 17 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
446.

ვახტანგ

ჯავრიშვილის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

ნაკვესების

გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
1969 წ. 5 აგვისტო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. 3 გვ.
447.

გურამ ალექსანდრიას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ქუთაისის გაზეთის გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
პირი: თ. ჭავჭავაძე
1969 წ. 30 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 2 გვ.
448.

გრ. კაპლანიანის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ერევანში შემოქმედბითი საღამოს

გამართვასთან დაკავშირებით.
1969 წ. 17 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

449.

ნუგზარ

ივანეს

ძე

ბაირანოვ-მარტიაშვილის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

კ.

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის გასტროლებისა და პირველად მასთან
შეხვედრის შესახებ.
პირი: ვანო ბაირამოვი, ბელიანიშვილი
1969 წ. 10 დეკემბერი. ხელნაწერი. 4 გვ.
450.

ნ. ჟეგინის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მის მიერ ვ. გოძიაშვილზე გამოქვეყნებული

სტატიის შესახებ.
1970 წ. სექტემბერი. ხელაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ.
451.

გრ.

კაპლანიანის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

ერევანში

ვასო

გოძიაშვილის

შემოქმედებითი საღამოს ჩატარებასთან დაკავშირებით.
1970 წ. 20 იანვარი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
452.

მერი მაჭავარიანის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის

სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ ,,ძველი ვოდევილების’’ შესახებ.
პირი: ელენე ყიფშიძე, მარინე თბილელი, ვ. ცხვარიშვილი
1970 წ. 21 იანვარი. ხელნაწერი. 1 გვ.
453.

მერაბ ბერაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მისი პიესის ,,გედის სიმღერა’’ შესახებ.

1970 წ. 1 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
454.

,,ქარელის ზესიძეთა’’ კლუბის გამგეობის წევრების წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი,

ზესიძეებისა და სიდედრებისადმი ლექსის მიძღვნასთან დაკავშირებით.
1970 წ. 16 თებერვალი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
455.

ლევან ღუდუშაურის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის

სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის ,,ძველი ვოდევილები’’ შესახებ.
1970 წ. 11 მარტი. ხელნაწერი. 1 გვ.
456.

სოფელ ვაქირის საშუალო სკოლის V კლასის მოსწავლის, გივი ხარზიშვილის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი, მსახიობის პროფესიით გატაცებასა და პატარა დადგმებსა და საბავშო
ფილმებში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
1970 წ. 31 მარტი. ვაქირი. ხელნაწერი . მელანი. 3 გვ.
457.

სომხეთის

თეატრალური

გაერთიანების

სახელით

კაპლანიანის

წერილი

გოძიაშვილისადმი, ერევანში დადგმული კონცერტის დღის დადგმასთან დაკავშირებით.
1970 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

ვასო

458.

მცხეთის

რაიონის

მილიციის

უფროსის

ვ.

სინჯიაშვილის

თხოვნის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი, სპექტაკლ ,,ძველ ვოდევილებზე’’ ბილეთების გადადებასთან დაკავშირებით.
1970 წ. 27 მაისი. ხელნაწერი. 2 გვ.
459.

ალ. კუპრაძის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1970 წ. 16 ნოემბერი. ხელნაწერი. 1 გვ.
460.

ვალერიან გულაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მონადირეთა კავშირის პრეზიდიუმის

მიერ მოწყობილ საღამოზე მიწვევასთან დაკავშირებით.
პირი: ნიკო კეცხოველი
1971 წ. 10 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
461.

გაზეთ ,,საბჭოთა აფხაზეთის’’ რედაქტორ-გ. სიმონოვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი,

გაზეთ ,,საბჭოთა აფხაზეთის’’ 50 წელთან დაკავშირებით ჩანაწერის სახით კეთილი სურვილების
გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 5 თებერვალი. სოხუმი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს რედაქტორი-გ. სემიონოვი. 1 გვ.
462.

როდამის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო

თეატრის სპექტაკლ ,,დონ კიხოტის’’ შესახებ.
1971 წ. 22 მარტი. ხელნაწერი. 2 გვ.
463.

გიორგი

ფოთოლაშვილის

თხოვნის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

რაიონულ

დათვალიერაში გამარჯვებული მერი მამუკელაშვილისათვის ტელევიზიით გამოსვლაში
დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 6 აპრილი. კურდღელაური. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
464.

რაიონული

თვითშემოქმედების

დათვალიერების

გამარჯვებული

მოსწავლის,

მერი

მამუკელაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.
1971 წ. 6 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
465.

აკაკი მგელაძის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, შოთა რუსთაველის სახელობის

პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. ნაბეჭდი. 2 გვ.
466.

დიმიტრი ჯანელიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სპექტაკლში ,,ჰამლეტი’’ მერფლავის

პერსონაჟის კოტე მარჯანიშვილისეული ახსნისა და განმარტების შესახებ.
1972 წ. 2 მაისი. ხელნაწერი. 1 გვ.
467.

ნინო თითბერიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მისი ძმის ვახტანგ გიორგის ძე

თითბერიძის თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლის შესახებ.

1972 წ. 9 ივნისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.
468.

გ. მაქსიმოვას მოკითხვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1972 წ. 30 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
469.

ვასო გოძიაშვილის შემოქმედების თაყვანისმცემლის, სტუდენტ მაყვალა მანდელაშვილის

წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი (წერილს ერთვის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი)
1972 წ. 7 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
470.

ვასო ჩაჩანიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ლოტბარ იოსებ გოძიაშვილის შესახებ

ბიოგრაფიული ცნობების მიწოდებასთან დაკავშირებით.
პირი: ფიროსმანი, ნიკო (იოსებ გრიშაშვილის ძმა)
1972 წ. 24 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 2 გვ.
471.

ერევანის გ. სუნდუკიანის სახელობის აკადემიური თეატრის დაარსებიდან 50 წლის

საიუბილეო

კომისიის

თავმჯდომარე-რ.

ფარსამიანის

მოსაწვევი

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი, თეატრის იუბილესთან დაკავშირებით.
1972 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს რ.ფარსამიანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
472.

უცნობი პირის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ვარშავის თეატრის გასტროლებისა და

ჰამლეტის როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.
1973 წ. 9 სექტემბერი. კაუნასი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
473.

სანდრო მირიანაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, უბადლოდ შესრულებული

,,შესანდობარი’’-ს შესახებ.
1973 წ. 29 დეკემბერი. ხელნაწერი. 2 გვ.
474.

ჯავახეთის მაღალმთიან სოფელ ოკამის რვაწლიანი სკოლის VII კლასის წარჩინებული

მოსწავლის, ნინო მიქელაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.
1974 წ. 9 თებერვალი. ოკამი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
475.

გამომცემლობა „საბჭოთა ენციკლოპედიის’’ დირექციის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი,

ენციკლოპედიისთვის

ბიოგრაფიული

მასალის

მიწოდებასთან

დაკავშირებით

ერთვისკითხვარი)
1974 წ. 13 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
476.

ბ. ხოჯაევას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1974 წ. 21 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
477.

ონიკ აგაბეკოვის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

(წერილს

1974 წ. 11 სექტემბერი. ახალი ათონი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
478.

ონიკ აგაბეკოვის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1974 წ. სექტემბერი. ახალი ათონი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ც.
479.

ონიკ აგაბეკოვის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1974 წ. 14 ოქტომბერი. ტულა. ხელანაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 2 გვ.
480.

გაბო (ჟორა) ხანანაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ახალი ჩანაწერების გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
1974 წ. 21 დეკემბერი. ავსტრია. ხელნაწერი. 3 გვ.
481.

ონიკ აგაბეკოვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ხოსე რისალის ლექსის გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
1975 წ. 27 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
482.

ლატვიის დამსახურებული არტისტების ო. კრუმინიასა და ე. ბრიტინშის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი, ქართულ სტუმართმოყვარეობასთან დაკავშირებით.
1975 წ. 6 ივნისი. რიგა. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
483.

გალის რაიონისსოფელ ფიჩორის მცხოვრებ ლეილა მორჩილაძის თხოვნის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი, პედაგოგობასა და თეატრს შორის არჩევანის გაკეთებაში დახმარებასთან
დაკავშირებით.
1975 წ. 16 ივლისი. ფიჩორი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
484.

პალინა ხიმიჩის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1975 წ. 22 ნოემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
485.

საქართველოს მეციერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტ ევგენი ხარაძის მისალოცი წერილი

ვასო გოძიაშვილისადმი, ოქტომბრის რევოლუციის ორდენით დაჯილდოების შესახებ.
1975 წ. 2 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
486.

დ. მჭედლიშვილის მოკითხვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

15 იანვარი. ხელნაწერი. 1 გვ.
487.

ჟენიას (ევგენია აგაბეკოვა. ვ. გოძიაშვილის მეუღლე) პირადი ხასიათის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
16 იანვარი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

488.

ხაშურის საშუალო სკოლის IX კლასის მოსწავლის, გულნაზი აბრამიშვილის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
15 მარტი. უთარიღო. ხაშური. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
489.

IX კლასის მოსწავლის სიმა შიმშილაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

15 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
490.

ალ. ბაბუნაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი. რეპერტუარის შესახებ.

16 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
491.

გუდაუთის რაიონის სოფელ ახალსოფელის N1 საშუალო სკოლის მოსწავლის, ნუნუ

კივილაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.
24 მარტი. ახალსოფელი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
492.

ევგენია

აგაბეკოვას

(ვ.

გოძიაშვილის

მეუღლე)

პირადი

ხასიათის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
31 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
493.

ალექსანდრე ბაბუნაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მისი პიესის ,,მთიულეთის

აჯანყება’’ შესახებ.
25 აპრილი. მელანი. 1 გვ.
494.

ევგენია

აგაბეკოვას

(ვ.

გოძიაშვილის

მეუღლე)

პირადი

ხასიათის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
17 ივლისი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
495.

ჟენიას (ევგენია აგაბეკოვა. ვ. გოძიაშვილის მეუღლე) პირადი ხასიათის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
26 ივლისი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
496.

ჟენიას (ევგენია აგაბეკოვა. ვ. გოძიაშვილის მეუღლე) პირადი ხასიათის წერილი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
10 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
497.

ევგენია

აგაბეკოვას

(ვ.

გოძიაშვილის

მეუღლე)

პირადი

ხასიათის

წერილი

ვასო

პირადი

ხასიათის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
13 სექტემბერი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
498.

ევგენია

აგაბეკოვას

გოძიაშვილისადმი.

(ვ.

გოძიაშვილის

მეუღლე)

14 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
499.

ევგენია აგაბეკოვა-გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

21 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
500.

ჟენიას

აგაბეკოვას

(ვ.

გოძიაშვილის

მეუღლე)

პირადი

ხასიათის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
27 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
501.

პავლე კანდელაკის თხოვნის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, საჯარო ბიბლიოთეკაში

გამართულ ახალგაზრდობის საღამოზე მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
პირი: ევგენია
18 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
502.

თბილისის N55 საშუალო სკოლის VI კლასის მოსწავლის, ხათუნა ყიფიანის თხოვნის წერილი

ვასო გოძიაშვილისადმი, სურათის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
503.

ევგენია

აგაბეკოვას

(ვ.

გოძიაშვილის

მეუღლე)

პირადი

ხასიათის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
პირი: ანანიაშვილი, მირიანაშვილი, მ. ყვარელაშვილი
უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
504.

ჟენიას (ვ. გოძიაშვილის მეუღლე) პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
505.

ევგენია აგაბეკოვას პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
506.

ჟენიას (ვ. გოძიაშვილის მეუღლე) პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

507.

სოფელ

ტაბაანში

მცხოვრები

სესილია

ხატიაშვილის

წერილი

გოძიაშვილისადმი.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ტაბაანი. 2 გვ.
508.

ონიკ აგაბეკოვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

(წერილი წარმოადგენს ამონარიდს სტალინის შესახებ ჟურნალიდან ,,Звезда’’)
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

და

ლექსი

ვასო

509.

ონიკ აგაბეკოვას პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადა ე. აგაბეკოვისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
510.

ვალერიან

გუნიას

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

მისი

ფელეტონის

ფართო

აუდიტორიისთვის გაცნობაზე ნებართვის აღების შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. დაზიანებული. 1 გვ.
511.

უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
512.

ოლიკოს პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
513.

დავით

მაჭავარიანის

მადლობის

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

მის

საღამოზე

მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
514.

ვერიკო ანჯაფარიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, პიესის დადგმასთან დაკავშირებით.

პირი: ლილი იოსელიანი
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 1ც.
515.

ალექსანდრე ბაბუნაშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, რეჟისორ გიგა ლორთქიფანიძის

მიერ კ. მარჯანიშვილის თეატრში დირექტორის თანამდებობაზე ,,უსამართლოდ’’ მოღვაწეობის
შესახებ.
პირი: ვერიკო (ანჯაფარიძე), აკაკი დვალიშვილი, ვახტანგ კუპრავა, არჩილ ჩხარტიშვილი.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
516.

ნ. მიქაშავიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, გაზეთში გამოქვეყნებული სტატიის-,,ჩვენი

სტუმარი’’ გაგზავნასთან დაკავშირებით.
პირი: ფოტორესპონდენტი-მიხეილ ტარასოვი
უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ.
517.

მ. ჯანბაკურ-ორბელიანის თხოვნის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მის მიერ ნათარგმნი ვ.

ჰიუგოს ორი დრამის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
518.

პაპუნა წერეთელის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ახალი წლისა დ მეგობრობის

ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ.

519.

ვერიკო ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

პირი: რამაზი
უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.
520.

ა. ხაჩიკიანის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სომხეთის შესახებ შთაბედილებების

გაგზავნასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
521.

ფოტო-რეპორტიორის ისააკ ტორის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მასთან სტუმრობასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.
522.

ნ. კაგრამანოვის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, რეჟისორ გ. კაპლანიანის ცხოვრებისა და

მოღვაწეობის ამსახველი კრებულისათვის სტატიის გაგზავნის შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
523.

ნატაშას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მასთან ჩაწერილი საუბრების გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
524.

ოლიკოს პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

პირი: ჟენია, ვასიკო, ზურაბი, ვანო წერეთელი, შალიკო, ლიზიკო
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
525.

ალ. ზაუტაშვილის, ვ. ბეროშვილის, ს. ჭიჭინაძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი,

რედიოგადაცემაში ,,ხარატაანთ კერა’’ ვასო გოზიაშვილის მიერ ზურას როლის შესრულებასთან
დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
526.

ვ.

ჩიკნავეროვას

წერილი

თხოვნის

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

ბინის

მიღებასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
527.

რუსთავის

კოლონიის

პატიმრების

სახელით

მიხეილ

მელიქიშვილის

გოზიაშვილისადმი, სკეტჩების გაგზავნასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
528.

სკოლის მოსწავლის მარინა უკლებას წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი,

შესრულებულ როლებთან დაკავშირებით.

წერილი

ვასო

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
529.

ქეთინო ღამბაშიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო

მოღვაწეობის 40 წლის იუბილესთან დაკავსირებით მოწვევის გაგზავნის შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.
530.

ნატაშას

წერილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

ჟურნალისათვის

მასალის

გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
531.

ანატოლი

ბარსეგიანის

ახალი

წლისა

და

იუბილეს

მისალოცი

ღია

ბარათი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
532.

ოთარ გოზალიშვილის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, კოტე მარჯანიშილის სახელობის

თეატრის სპექტაკლის ,,ძველი ვოდევილების’’ შესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
533.

უცნობი პირისწერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, მთიულეთის აჯანყების შესახებ, მოსაზრების

ვ. გოძიაშვილის სახელით გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
(ერთვის წერილი-სტატია ,,ჩემი ზოგიერთი შეხედულებანი ,,მთიულეთის აჯანყების’’ შესახებ’’)
უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. 4 გვ.
534.

უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ და გერმანულ ენებზე. 3 გვ.
535.

მოსწავლეების წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ახალგაზრდებზე გალექსილი საესტრადო

ნომრის დაწერასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ.
536.

უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
537.

უცნობი თაყვანისმცემლის პირადი ხასიათის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
538.

ლენინგრადელი

მაყურებლების

ი.

ჩაილონსკაიასა

და

გოძიაშვილისადმი, სპექტაკლ ,,ძველი ვოდევილების’’ შესახებ.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.

ჟ.

გერმანის

წერილი

ვასო

539.

სკოლის მოსწავლე მაია ლუთიძის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, ამავე სკოლაში გახსნილი

,,საბრძოლო დიდების მუზეუმისთვის’’, სამამულო ომის პერიოდზე მოგონების გაგზავნასთან
დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.
540.

უშანგი ჩხეიძის მისალოცი წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, შემოქმედებით წარმატებებთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.
541.

ირ. ჩაპლინსკაის წერილი ვასო გოძიაშვილისადმი, სამახსოვროდ ფოტოს გაგზავნასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

ღია ბარათები
542.

მაია კონსტანტინეს ასულ ელიოზიშვილის ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი, გამართული

საღამოს პროგრამის გორის თეატრში გაგზავნასთან დაკავშირებით.
1941 წ. 5 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
543.

შალვა ხონელის მისალოცი ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი, უმაღლესი ჯილდოს

მიღებასთან დაკავშირებით.
1952 წ. 17 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
544.

შალვა ხონელის მისალოცი ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 19 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
545.

ისააკ ტორის იუბილესა და ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1965 წ. 13 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. 1 ც.
546.

მიხ. გიჟიმყრელის ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი, სპექტაკლს ,,კაცია ადამიანისა’’ და

ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით.
1970 წ. 11 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც.
547.

საქართველოს თეატრის, მუსიკისა და კინოს სახელმწიფო მუზეუმის კოლექტივის 70 წლის

მისალოცი ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი.
ხელს აწერენ: გუგული ბუხნიკაშვილი, ჯაბა იოსელიანი, მზია მეტრეველი, მედეა გურაბანიძე, ია
ქაბზიანიძე, ლედი კაპანაძე, ლალი ჩიხლაძე, ლამარა მაისურაძე, ვალუნა კამლაძე, ნათელა
ლაშხია, ნანა კობეშავიძე, მანანა ქსოვრელი, ია შანიძე.

1975 წ. 27 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 ც.
548.

ჟენია გვაზავას და რობერტ ქართველიშვილის საპირველმაისო მისალოცი ღია ბარათი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
1975 წ. 25 აპრილი. ხელნაწერი. 1 ც.
549.

ერიკის საპირველმაისო მისალოცი ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილსა და მის ოჯახისადმი.

1975 წ. 30 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
550.

ნუნუ გოძიაშვილის მისალოცი ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი, ახალი წლისა და 70

წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
1975 წ. 28 დეკემბერი. ხელნაწერი. 1 ც.
551.

ჟენია ხეთაგურის ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
552.

უცნობი თაყვანისმცემლის ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.
553.

უცნობი თაყვანისმცემლის (ე. ლ.) ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
554.

ჟენია ხეთაგურის მოკითხვის ღია ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

ლექსები მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი

555.

უცნობი ავტორის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1941 წ. 26 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

556.

32-ე საშ. სკოლის X კლასის მოსწავლის ეთერ კიკნაძის ლექსი მიძღვნილი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
1942 წ. 29 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
557.

ვახტანგ ლოთინაშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1947 წ. 14 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

558.

მსახიობ შალვა ჯანიაშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1949 წ. 10 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
559.

მსახიობ სოსო ხაინდრავას ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშილისადმი.

1958 წ. 20 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
560.

სტეფანე გეგიას მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1958 წ. 8 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
561.

იოსებ ლონგიშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ,,მეც შეგხვდით’’ ვასო გოძიაშვილისადმი.

1958 წ. 27 აგვისტო. ახმეტა. ზემო ალვანი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
562.

ზაურ ბოლქვაძის ლექსი ,,ავტოპორტრეტი’’ , მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1961 წ. 14 თებერვალი. ნაბეჭდი. 3 გვ.
563.

უცნობი ავტორის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1966 წ. 19 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
564.

ჯემალ ინჯიას ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1966 წ. 3 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
565.

ვ. ლითანაშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

6 ივლისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.
566.

იოსებ ლონგიშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1968 წ. 20 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
567.

გივი თათეიშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1968 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
568.

მზია ხეთაგურის მიერ მიძღვნილი ლექსი ,,ექო’’ ვასო გოძიაშვილისადმი.

1969 წ. 5 ოქტომბერი.ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
569.

მურმან ხუნწარიას მიერ მიძღვნილი ლექსი ,,ნიკალა ფიროსმანი’’ ვასო გოძიაშვილისადმი.

1970 წ. 2 მარტი. გულრიფი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
570.

თ. ლაღიძის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1970 წ. 10 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 3 გვ. 2 ეგზ.
571.

მორის ფოცხიშვილის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1971 წ. 26 იანვარი. ავტოგარფი. მელანი. 1 გვ.
572.

მორის ფოცხიშვილის ლექსი ,,ექსპროპტად ვასო გოძიაშვილს’’.

1971 წ. 1 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
573.

გაიოზ იაკაშვილის ლექსი ,,ვასო გოძიაშვილს’’.

1971 წ. 9 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
574.

ტარიელ ჯოგლიძის მეირ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

1971 წ. 21 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
575.

ე. ისაკაძის ლექსი „მერი შილდელს და ვასო გოძიაშვილს“.

1974 წ. 14 ივლისი. წყნეთი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
576.

მაყვალა ქურდაძის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
577.

გიგლა ბახტაძის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი. პასუხი „ძველი ვოდევილების“

ეპიზოდზე.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
578.

ვანო ჩხიკვაძის მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
579.

ავთანდილ გენძეხაძის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
580.

სოფელ ვაზისუბნის კოლმეურნის მიხეილ თინაშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო

გოძიაშვილისადმი.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
581.

ნანული ჩიკვილაძის მიერ მიძღვილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
582.

უცნობი პირის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი „პრემიერის დღე“.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
583.

უცნობი პირის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

584.

უცნობი პირის ლექსი მიძღვნილი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
585.

სახალხო მთქმელის ს. ჩანგაშვილის მიერ მიძღვნილი ლექსი ვასო გოძიაშვილისადმი.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

პროგრამები
586.

სახელმწიფო კონსერვატორიის სოპერო კლასის, პირველი საჩვენებელი წარმოდგენის

პროგრამა, ვასო გოძიაშვილის მონაწილეობით.
1927 წ. 12 ივნისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
587.

კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლის პროგრამა,,განურჩევლად პიროვნებისა’’.

დადგმა-ნიკო გოძიაშვილის
მხატვარი-მ. გოცირიძე
კომპოზიტორი-შ. მშველიძე
ვასო გოძიაშვილი-ზურაბ მაღლაკელიძის როლში
1935-36 წწ. სტამბური. 1 ც.
588.

კულტურისა და დასვენების პარკში გამართული ღონისძიება ,,კარნავალი’’.

1940 წ. 24-25 აგვისტო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
589.

ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა.

1948 წ. 19 აპრილი. სტამბური. 1 ც.
590.

მხატვრული განყოფილების მიერ განხორციელებული

წარმოდგენის პროგრამა,

ვასო

გოძიაშვილის მონაწილეობით.
1958 წ. 5 ნოემბერი. სტამბური. 1 ც.
591.

სომხეთის თეატრალური საზოგადოების მიერ ვასო გოძიაშვილისათვის გამართული

შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა.
8 აპრილი. ერევანი. სტამბური. სომხურ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ.
592.

ვასო გოძიაშვილის საღამო-კონცერტის პროგრამა.

1964 წ. 17 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.
593.

თელავის თეატრის მიერ თბილისში, მარჯანიშვილის თეატრში ჩატარებული წარმოდგენის-

,,მედეა’’ პროგრამა.
1966 წ. 21 მარტი. დასტამბული. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

მოსაწვევი ბარათები
594.

ვასო გოძიაშვილის საღამოზე დასასწრები მოსაწვევი ბარათი.

1958 17 ნოემბერი. სტამბური. 1 ც.
595.

საიათნოვას დაბადების 250 წლისთავისადმიმიძღვნილსამეცნიერო სესიაზე დასასწრები

მოსაწვევი ბარათი.
1963 წ. 23 ოქტომბერი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
596.

ვასო გოძიაშვილის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის საიუბილეო საღამოს

მოსაწვევი ბარათი.
1965 წ. 20 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. სტამბური. 1 ც. (3 ეგზ.)
597.

ვასო გოძიაშვილის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის საიუბილეო საღამოს

მოსაწვევი ბარათი
1965 წ. 20 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც.
598.

ვასო გოძიაშვილის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილ

საიუბილეო სესიაზე დასასწრები მოსაწვევი ბარათი.
1965 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც.
599.

ვასო გოძიაშვილის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილ

საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
1966 წ. 29 იანვარი. სიღნაღი. სტამბური. 1 ც.
600.

ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

1969 წ. 12 სექტემბერი. ფოთი. სტამბური. 1 ც.
601.

საქართველოსა და რუსეთის თეატრალური საზოგადოებათა მიერ გამართული სსრკ სახალხო

არტისტის, ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითისაღამოს მოსაწვევი ბარათი.
1973 წ. 29 იანვარი. მოსკოვი. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
602.

მშრომელთა თვითმოქმედი მხატვრული შემოქმედების პირველი სრულიად საკავშირო

ფესტივალის მოსაწვევი ბარათი ვასო გოძიაშვილისადმი.
1975-77 წწ. 21 მარტი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
603.

ვასო გოძიაშვილის საპატივცემულოდ კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის შენობაში

გამართულ ვახშამზე დასასწრები მოსაწვევი ბარათი.

21 დეკემბერი. სტამბური. 1ც.
ვ. გოძიაშვილის შესახებპრესაში გამოქვეყნებული სტატიები
604.

ვასო გოძიაშვილის შესახებ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები

1) გაზეთი ,,სოვეტსკაია აფხაზია’’-,,მარჯანიშვილის თეატრის გასტროლები’’. 1936 წ. (ნ. მიქაძე)
2) გაზეთი ,,ვეჩენინი თბილისი’’ -,,ქართული ესტრადის ხელოვანი’’. ვ. ბოკუჩავა. 1937 წ.
3) გაზეთი ,,ვეჩერნი თბილისი’’-,,ვოდევილების საღამო’’. ა. მარნენი. 1938 წ.
4) გაზეთი ,,ვეჩერნაია მოსკვა’’-,,მხიარული სპექტაკლი, საყოფაცხოვრებო კომედია მარჯანიშვილის
სახელობის თეატრი’’. ი. გრინფალდი. 1939 წ.
5) გაზეთი ,,სოვეტსკაია აფხაზია’’-,,სპექტაკლი გმირ საბჭოთა ადამიანებზე’’. ა. მესხი. 1950 წ.
6) გაზეთი ,,პრავდა’’-,,გოგოლის ორი სპექტაკლი მარჯანიშვილის სახელობის ქართულ თეატრში’’.
ბ. ჟღენტი. 1952 წ.
7) გაზეთი ,,ახალგაზრდა კომუნისტი’’-,,კომკავშირის იუბილესადმი მიძღვნილი სპექტაკლი’’. ნ.
შარაბიძე. 1958 წ.
8) გაზეთი ,,სოვეტსკაია კულტურა’’-,,ძიების ნაყოფიერება’’. ნ. გორჩკოვი. 1958 წ.
9) ჟურნალი ,,დრუჟბა ნაროდოვ’’-,,რიჩარდ მესამე’’. ნ. კრიმოვა. 1958 წ.
10) გაზეთი ,,ვეჩერნაია მოსკვა’’-,,მსახიობი ტრაგედიაში’’. ვ. კომისარჟევსკაია. 1958 წ.
11) გაზეთი ,,ზარია ვოსტოკა’’-,,კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სცენაზე
წარმოდგენილი ,,რიჩარდ III’’ შესახებ. ბ. მახვა. 1958 წ.
12) ჟურნალი ,,თეატრი’’. 1970 წ.
13) გაზეთი ,,ზარია ვოსტოკა’’-,,ქართული თეატრის ბრწყინვალე გამარჯვება სეზონის გახსნა
რუსთაველის სახელობის თეატრში’’. 19 ოქტომბერი.
ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 15 გვ.
605.

ვასო გოძიაშვილის შესახებ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები.

1) ,,ხელოვნება’’-კონსერვატორია (მოსწავლეთა საოპერო გამოცდა)
2) ,,ესკადრის დაღუპვა’’ მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში.
3) ,,ფიგაროს ქორწინება’’. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში. (შალვა ბუაჩიძე)
4) ,,სიცილისა და ტირილის ოსტატი’’. (ნანა ღვინეფაძე)
5) ჟურნალი

,,ხელოვნება’’.

რუსთაველის

თეატრი.

სეზონის

მესამე

პრემიერა-,,ლიანდაგი

გუგუნებს’’ (კირშონი). ავტორი-თეატრალი
6) ,,ჩატეხილი ხიდი’’. (ბ.ჟღენტი)
7) ,,სპექტაკლი საბჭოთა პატრიოტებზე’’. (თეატრალი)
8) ,,ვასო გოძიაშვილი ბათუმში’’.
9) ,,შექსპირული სპექტაკლი’’. (ი.შვედოვი შექსპიროლოგი, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ლექტორი).
10) მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის გასტროლები ,,რიჩარდ მესამე’’. (ვ. ქუთათელაძე)
11) ,,წარმოდგენა ღია ცის ქვეშ’’. (პ. ბეჟაშვილი)
12) ,,სპექტაკლი უბრალო ადამიანებზე’’ (ერ. ქარელიშვილი).

13) ,,რევიზორის ახალი დადგმა’’. (ერ. ქარელიშვილი).
14) ,,გვესმას მშობლისა’’ . (მიხ. გიჟიმყრელი)
15) ,,მარჯანიშვილის სტელის სპექტაკლი’’. (ბ.ჟღენტი)
16) ,,მეფე ერეკლე’’ მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში ,,არმგზნები პატრიოტული წარმოდგენა’’.
(ბ. ჟღენტი)
17) გაზეთი ,,სოვეტსკოე ისკუსტვო’’-მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლები (დ.
ტალნიკოვი)
18) გაზეთი ,,ზარია ვასტოკა’’-მასიური იდეის მქონე სპექტაკლი (ს. გველესიანი)
19) გაზეთი ,,ზარია ვასტოკა’’-ქართული თეატრის ბრწყინვალე გამარჯვება. სეზონის გახსნა
რუსთაველის სახელობის თეატრში (შალვა დადიანი)
20) გაზეთი ,,ლიტერატურნაია გაზეტა’’-,,ტრაგედიის გზა’’. რიჩარდი-ვ. გოძიაშვილი. 1958 წ. 3
აპრილი.
21) ჟურნალი ,,ხელოვნება’’. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის გასტროლები ბათუმში.
ანტონოვი-,,მზის დაბნელება საქართველოში’’ (ნ. კანდელაკი).
22) მარჯანიშვილის თეატრის გასტროლები. ,,შორეული’’-ა. აფინოგენოვი (ალიო ადამია).
23) მეორე სახელმწიფო დრამის თეატრი, კოტე მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით .სეზონის გახსნა
,,კომუნა ველოგე’’ (მიკოლო კულიში) (ბ.გ)
24) უკრაინული გაზეთიდან-,,ანზორ’’ რუსთაველის თეატრში. (ი. გორელიოკი, ს. ტოკარი)
25) გაზეთი ,,კომუნისტი’’. კონსერვატორიის საჩვენებელი სპექტაკლი, საოპერო სპექტაკლი,
მოსწავლეთა საოპერო გამოცდა.
ნაბეჭდი. 39 გვ.

დეპეშები

ლენინური პრემიამინიჭებასთან დაკავშირებით (1952 წ.)

606.

ტოვსტონოგოვის

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

ლენინური

პრემიის

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1950 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
607.

ლებედევის, არაპოვას, ანისიმოვისა და სევერინის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

ლენინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
608.

მიხეილ გელოვანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, ლენინური პრემიის

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

609.

ვერიკო ანჯაფარიძისა და მიშა ჭიაურელის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

ლენინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
610.

გიორგი

მდივანის

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

ლენინური

პრემიის

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1950 წ. 12 ნოემბერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
611.

სოსო (იოსებ) გრიშაშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, უმაღლესი ლენინური

პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1950 წ. 23 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 ც.
612.

ალექსანდრე გომელაურის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, ლენინური პრემიის

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1950 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.

სტალინური პრემიის მინიჭეასთან დაკავშირებით (1952 წ.)
613.

რამიშვილისა და სუხიშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სტალინური

პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც.
614.

გიორგი დავითაშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სტალინური პრემიის

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1952 წ. 18 მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც.
615.

შოთა

ხაჟალიას

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1952 წ. 25 მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც.

სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით (1958 წ.)

სტალინური

პრემიის

616.

სომხეთის თეატრის დოქტორის- მამიანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 9 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
617.

პროფესორ ნაზარიშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 20 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 ც.
618.

სურენ სურუხიანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 22 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
619.

საქართველოს ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ვასო

გოძიაშვილისადმი, სსრკ კავსირის სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 13 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 ც.
620.

პეტრე ამირანაშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრკ სახალო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. 4 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
621.

ვალოდია ხეთაგურის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრკ სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
622.

დავით გამრეკელის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
623.

არჩილ დოლმაზაშვილიმისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
624.

პაპინაშვილის მისალოცი დეპესა ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრკ კავშირის სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
625.

დირიჟორ ვერა ჩიჯავაძის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სსრკ კავსირის სახალხო

არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

626.

ნავარტ ალიხანოვასა და ალი შახრაბახლის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
627.

ალლახბერდიანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
628.

ზავადსკისა და ნიკონოვის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
629.

კაფტანოვის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
630.

ლეო აკოპოვის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 ც.
631.

აკაკი კვანტალიანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
პირი: ჟენია (ვასო გოძიაშვილის მეუღლე)
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
632.

შურა ქელბაქიანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
633.

ისააკ ტორის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო

არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
634.

შოთა ხაჟალიას მისალოცი დეპესა ვასო გოძიაშვილისადმი,

სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
635.

თელავის თეატრის კოლექტივის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.

636.

უკრაინის თეატრის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ვასო

გოძიაშვილისადმი, სახალხო

არტისტის წოდების მინიჭებასთანდაკავშირებით.
1958 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
637.

ვასო პატარაიას მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.
638.

დავით გამრეკელის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
639.

მარი გელაშვილისა და დარეჯან ჯახუტაშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.

სამძიმრის დეპეშები ვასო გოძიაშვილისადმი, დედის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით
(1962 წ.)

640.

მიხეილ

მრევლიშვილის

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

დედის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1962 წ. 9 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
641.

მრავიანის

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

დედის

გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1962 წ. 9 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
642.

ნოდარ ჩხეიძისა და იპოლიტე ხვიჩიას სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, დედის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1962 წ. 10 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
643.

ვერიკო ანჯაფარიძის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, დედის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1962 წ. 9 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

644.

შოთა ხაჟალიას სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, დედის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1962 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
645.

ემანუელ აფხაიძის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, დედის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1962 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
646.

ნათელა ურუშაძისა და გიორგი გეგეჭკორის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

დედის გარდაცვალებასთანდაკავშირებით.
1962 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
647.

გოგი გელოვანის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, დედის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1962 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.

რუსთაველის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით (1971 წ.)

648.

არუს გრიგოლის ასულ ბაბაიანის მისალოცი დეპესა ვასო გოძიაშვილისადმი, რუსთაველის

პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
649.

დამსახურებული არტისტ რაფიკ პოპოვიანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი,

რუსთაველის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 19 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
650.

კაპლანიანის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, რუსთაველის პრემიის მინიჭებასთან

დაკავშირებით.
1971 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
651.

ისააკ ტორის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, რუსთაველის პრემიის მინიჭებასთან

დაკავშირებით.
1971 წ. 27 მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც.
652.

ევგენი

ხარაძის

მისალოცი

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 19 მაისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

რუსთაველის

პრემიის

653.

არჩილ ჩხარტიშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, რუსთაველის პრემიის

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
654.

ვერიკო ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, რუსთაველის პრემიის

მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.

სხვადასხვა დეპეშები

655.

ვერიკო ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, დამსახურებული არტისტის

წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1960 წ. 10 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
656.

ზურაბ (კუკური) ლაფერაძის, გოგი ტატიშვილის, ტარიელ საყვარელიძის, გოგი გელოვანისა

და იაკობ ტრიპოლსკის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, ავეტიკას როლის თამაშთან
დაკავშირებით.
1965 წ. 28 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
657.

ბორის გამრეკელის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, გიგას გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1965 წ. 2 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 ც.
658.

ელენე ყიფშიძის, დოდო ჭიჭინაძისა და ჯონდო მაჭავარიანის მისალოცი დეპეშა ვასო

გოძიაშვილისადმი.
1967 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
659.

ველისციხელი მსახიობის მარო მესხის მოპატიჟების დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, მის

იუბილეზე მიწვევასთან დაკავშირებით.
1968 წ. 29 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 ც.
660.

სსსრ

კინემატოგრაფისტთა

კავშირის

მდივან-კულიჯანოვის

მისალოცი

დეპეშა

გოძიაშვილისადმი, წითელი ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.
1971 წ. 28 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
661.

სოლომონ ვენიამინოვიჩ შაპირის ახალი წლის მისალოცი დეპშა ვასო გოძიაშვილისადმი.

1971 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

ვასო

662.

სომხეთის

თეატრალური

საზოგადოების

ახალი

წლის

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
1973 წ. 3 იანვარი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
663.

კოტიკ

(კონსტანტინე)

მარჯანიშვილის

(კ.

მარჯანიშვილის

შვილი)

ოქტომბრის

დღესასწაულის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი.
1973 წ. 30 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
664.

კონსტანტინე

მარჯანიშვილის

(კ.

მარჯანიშვილის

შვილი)

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1975 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
665.

ალექსანდრე გზირიშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, დაბადებიდან 60

წლისთავისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.
666.

სსრკ

კულტურის

მინისტრის

მოადგილევირონკომის

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი, 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
667.

სერგიჭილაიას დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.
668.

ავლიპი ზურაბაშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, 70 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.
669.

გიორგი

გოზალიშვილის

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

იუბილესთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.
670.

სომხეთის

კულტურის

მინისტრ

უდუმიანის

იუბიელს

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
671.

სანდრო

შანშიაშვილის

დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.

მისალოცი

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილისადმი,

იუბილესთან

672.

გურგენ ჯანიბეკიანის დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, ერევანში საგასტოლოდ ყოფნასთან

დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
673.

სიკო ფაშალიშვილის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, 70 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით.
პირი: ლადო (მესხიშვილი), ვასო აბაშიძე, უშანგი (ჩხეიძე), ნუცა (ჩხეიძე)
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.
674.

ავლიპი ზურაბაშვილის მისასალმებელი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, მედიცინის

მუშაკებთან გამართულ საღამოზე შეხვედრასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.
675.

ალექსანდრე გოცირიძის მისალოცი დეპეშა ვასო გოძიაშვილისადმი, სიღნაღის რაიონში

საიუბილეო შეხვედრასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.

დეპეშები ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით (1976 წ.)

676.

კოტე მარჯანიშვილის (კ. მარჯანიშვილის შვილი) სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
677.

ყირგიზეთის

თეატრალური

სამზოგადოების

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილის

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
678.

ბელორუსიის

თეატრალური

საზოგადოების

გარდაცვალებასთან დაკავსირებით.
1976 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
679.

გიორგი ჯიბლაძის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

1976 წ. 3 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. 1 ც.
680.

საბჭოთა კავშირის კულტურის მინისტრ დემიჩევის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. 3 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 ეგზ.

681.

ტაჯიკეთის თეატრალური საზოგადოების თვმჯდომარე-სოფია ტოსტბაევას სამძიმრის

დეპეშა ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
682.

მოსკოვის თეატრალური საზოგადოების წარმომადგენელის-ცარევის სამძიმრის დეპეშა ვასო

გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 ეგზ.
683.

დავით გამრეკელის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
684.

მიხეილ

მრევლიშვილის

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
685.

ირაკლი

ანდრონიკოვის

დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
686.

დოდო ანთაძის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
687.

დუშეთის სახალხო თეატრის დასის დირექტორის-გოგი დიაკვნიშვილის სამძიმრის დეპეშა

ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
688.

ხელოვნების

დამსახურებული

მოღვაწედიდიმ

ჭეიშვილის

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. 1 ც.
689.

გორის სახელმწიფო თეატრის სახელით კალანდარიშვილის სამძიმრის დეპეშა ვასო

გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. 1 ც.
690.

აჭარის კულტურის მინისტრ ლამარა ბოლქვაძის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. 3 თებერვალი. ნაბეჭდი. 1 ც.
691.

მოლდოვეთის თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე აპოსტოლოვის სამძიმრის დეპეშა

ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

1976 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
692.

კაპლანიანის და ასლამაზოვის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან

დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
693.

აჭარის

თეატრალური

საზოგადოების

სამძიმრის

დეპესა

ვასო

გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
694.

აფხაზეთის

კულტურის

მინისტრარგუნის

სამძიმრის

დეპეშა

ვასო

გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
695.

სომხეთის თეატრალური საზოგადოების სახელით-კაპლანიანის, ბაბიანის, კაგრამანოვის,

ჯანიბეკიანის, ზარიანის, მელიკსეტიანის, გასპარანის, აბრამიანის სამძიმრის დეპეშა ვასო
გოძიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
696.

ცარევის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
697.

პარჩანიანის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
698.

კარელიის სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით
1976 წ. ესტონეთი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
699.

ლენინგრადის

თეატრალური

საზოგაროების

წევრების

ტულუბეევის,

ლავრენევის,

ვალდიმიროვის, ტოვსტონოგოვისა და პირსკაიას სამძიმრის დეპეშა ვასო გოძიაშვილის
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
1976 წ. ნაბედი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

სხვადასხვა

700.

ანჩისხატის ტაძრის მიერ გაცემული დავით ყარამანის ძე გოძიაშვილის

გარდაცვალების ცნობა.
1914 წ. 11 თებერვალი. თბილისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
701.

უცნობი პირის ჩანაწერი-,,თეატრალური განსახიერება’’, ქართული თეატრის

სცენაზე დადგმული სპექტაკლების შესახებ.
1937 წ. 15 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 2 გვ.
702.

ლიბრეტო-,,მამელუკი’’.ჭ. გელეიშვილი. ვ. გოძიაშვილი.

1938 წ. 28 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
703.

გაზეთში ,,Советское искусство’’ გამოქვეყნებული სტატია, სპექტაკლის ,,მზის

დაბნელება’’ შესახებ.
1939 წ. 29 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
704.

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის, ბ. გოგუას

ბრძანება N444, სახესტრადასთან არსებული ვოდევილების თეატრის მუშაობის
შესამოწმებლად კომისიის გამოყოფის შესახებ.
1940 წ. 4 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
705.

ბ. შარაშიძის ლექსი-,,თბილისი’’.

1944 წ. 26 ნოემბერი. ნაბეჭდი. მელანი. 8 გვ.
706.

ლიტერატურული კომპოზიცია ,,ნიკოლოზ ბარათაშვილი’’.

1945 წ. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ვ. გოძიაშვილის მინაწერით. 15 გვ.
707.

მსახიობ ერასტი ბილანიშვილის სცენაზე მის პირველ გამოსვლასთან

დაკავშირებით, სამოყვარულო დასთან ერთად წყალსადენის მუშათა კლუბში.
1949 წ. 20 მარტი. ხელნაწერი. 3 გვ.
708.

სიმღერა ,,თბილისო გენაცვალე’’ ტექსტი და მუსიკა-ა. ბასკაკოვის.

1953 წ. 14 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ნოტი.მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
709.

საესტრადო ნომერი-,,სიყვარულო ძალსა შენსა’’. (ასპექტები). ავტორი-რეზო ებრალიძე.

1953 წ. ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 13 გვ.
710.

სიმღერა ,,იცი კარგო’’. მუსიკა - ფ. ღლონტი; ტაქსტი - პ. გრუზინსკი.

1956 წ. 22 თებერვალი. ხელნაწერი. ნოტი. ფანქარი. 9 გვ.
711.

ვასო პატარაიას ლექსი-,,ახალგაზრდობავ, დაიმახსოვრე! ’’.

1959 წ. 11 მარტი. ხელნაწერი. ხელს აწერს ვ. პატარაია. 5 გვ.
712.

ვასო პატარაიას ლექსი-,,ვინ დაივიცყებს ლენინის სახელს’’.

1960 წ. 5 მარტი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 12 გვ.
713.

ჯიმშერ მუჯირის მოთხრობა ,,გლოვა ნაბდისა’’ იეთიმ გურჯის შესახებ.

1964 წ. თბილისი. სურამი. ნაბეჭდი. 6 გვ.
714.

ავტორი-ნარგიზა ომანაძის სცენარი - ,,მე მჯერა შენი’’.

1968 წ. თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 13 გვ.
715.

ერევნის თეატრის 15 დღიანი შემაჯამებელი პროგრამა.

1970 წ. 1-15 ივნისი. სტამბური. სომხურ ენაზე. 24 გვ. 3 ც.
716.

ბერდია

ბერიაშვილის

ლექსი-,,ქართველი’’.ხელნაწერი

ვარიანტი

სპეციალურად

ვასო

გოძიაშვილისათვის.
1971 წ. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
717.

სიმღერა-,,აშპაშხანისაკენ’’

მიძღვნილი

ვასო

გოძიაშვილისადმი.ტექსტი-ი.

გრიშაშვილი,

მუსიკა - გ. ოქროპირიძის.
1971 წ. ხელნაწერი. 3 გვ.
718.

ი. გედევანიშვილის პიესა ,,სინათლე’’ (ზღაპარი-ფერია 2 მოქ. 6 სურ.) ქ. კასრაძისა და ვასო

გოძიაშვილის ახალი რედაქციით.
1973 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 78 გვ.
719.

,,სიმღერა თბილისზე’’. მუსუკა - დ. ჩხეიძის, ტექსტი -მ. ქვლივიძის.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
720.

კ. პევზნერის სიმღერა ,,გაზაფხულის ბრალია’’ (ნოტი).

ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 8 გვ.
721.

უცნობი ავტორის საესტრადო ნომრები: ,,მთიულური’’, ,,გუშინ შვინდი’’

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 5 გვ.
722.

საესტრადო ნომერი ,,რად მიყვარხარ?’’

უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
723.

უცნობი ავტორის სიმღერები: ,,შესანდობარი’’, ,,ბაღში ყვავილი’’, ,,სიყვარულო, სიყვარულო’’.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.

724.

,,საბჭოთა მილიციონერი’’ (ნოტი). ტექსტი - ვ. პატარაია.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 8 გვ.
725.

საესტრადო ნომერი-,,მუსიკის ევოლუცია’’.

უთარიღო. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ძლიერ
დაზიანებული. 24 გვ.
726.

ფორტეპიანოს პარტია სხვადასხვა საესტრადო ნომრებისათვის.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 20 გვ.
727.

გიგო ხეჩუაშვილის სხვადასხვა ლექსები: ,,ბარათაშვილის ქუჩა’’, ,,თბილისის სტუმარი’’,

,,რვაასი წლის მოსკოვი’’, ,,როგორი იყო ილია’’.
1936 წ, 1941 წ, 1945 წ, ნაბეჭდი. 8 გვ.
728.

ვასო პატარაიას მიერ მიძღვნილი ლექსი ,,მოგონება’’ კომპარტიისადმი.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
729.

1) ნოტი ,,Кахапа’’ (,,Любимая’’). პიესა ხსოვნა ,,გულისა’’. ტექსტის ავტორი - ი. ბარახი,

თარგმანი - მ. ბიკოვი, მუსიკა - ი. პიკლადა. 2) ნოტი -,,Кармела’’.პიესა-,,ხსოვნა გულისა’’.
თარგმანი - ფელინი.
უთარიღო. ხელნაწერი. უკრაინულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.
730.

იოსებ გრიშაშვილის ლექსი-,,დუდუკის საარი ქარს აღარ მოაქვს’’. (ავტორისეული მიძღვნითი

წარწერით ვასო გოძიაშვილისადმი)
უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 2 გვ.
731.

ნოტები სავარაუდოდ საესტრადო ნომრებისათვის.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 28 გვ.
732.

იოსებ გრიშაშვილის ჩანაწერი-,,გვიყვარდეს ჩვენი ქალაქი’’. (გადაცემა პირველი)

უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 6 გვ.
733.

ნოდარ გურეშიძის ლექსი-,,პირველი სიყვარული’’.

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
734.

საესტრადო მიმოხილვა-,,По моему тоже’’. ავტორი - პ. გრიგორიავი.

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.
735.

მარკ ტვენი - ,,წითელი რგოლი’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 13 გვ. 2 ეგზ.
736.

ანდრო პატარაია-,,გალაკტიონ ტაბიძეს’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
737.

ნოდარ გურეშიძის ლექსი -,,ხელმოწერა’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.
738.

ყაბარდოული ზღაპარი ,,ცოლები’’.

თარგმანი-პ. გრუზინსკი
უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
739.

უცნობი ავტორის ლექსი. (უსათაურო)

უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
740.

ბათუ კრავეიშვილის ლექსი-,,ნატო ვაჩნაძის ხსოვნას’’.

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
741.

ესტრადის მსახიობთა საკავშირო კონკურსის პირველ ტურში მონაწილეთა სია.

უთარიღო. ნაბეჭდი. ქარტულ და რუსულ ენაზე. 4 გვ.
742.

პ. გელბახიანის წერილი ვ. ჯავრიშვილისადმი, შ. რუსთაველის აფორიზმების ,,ახალი

შასატყვისების’’ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
743.

ვ. კუპრაძის წერილი ვ. ჯავრიშვილისადმი, შ. რუსთაველის აფორიზმეის

,,ახალი

შესატყვისების’’ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
744.

გ. ჯიბლაძის საპასუხო წერილი ვ. ჯავრიშვილისადმი, შ. რუსთაველის აფორიზმების ,,ახალი

შასატყვისების’’ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
745.

ს. ყაუხჩიშვილის, პ. ქავთარაძისა და გ. შვაცაბაიას საპასუხო წერილები ვ. ჯავრიშვილისადმი,

შ. რუსთაველის აფორიზმების ,,ახალი შესატყვისების’’ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
746.

მიხ. ჩიქოვანის წერილი ვ. ჯავრიშვილისადმი, შ. რუსთაველის აფორიზმების ,,ახალი

შასატყვისების’’ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
უთარირო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

747.

სიკო და ნიკოს დიალოგი.

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 18 გვ.

