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ონის საკოლმეურნეო სახელმწიფო თეატრი

1892 wlis 9 Tebervals safuZveli Caeyara onis sakolmeurneo Teatrs,
romlis iniciatorebi iyvnen al. da g. gociriZeebi, arCili, spiridon da
giorgi jafariZeebi. scenismoyvareTa pirveli warmodgena ,,Tamar
batoniSvili’’ iyo, xolo meore ganyofilebaSi Zveli raWuli simRerebi
Sesrulda.
1897 wels onis samazro saswavleblis SenobaSi daidga valerian gunias piesa
,,da-Zma’’. im periodSi warmodgenebis dadgmas sistematiuri xasiaTi ar hqonda,
ar iyvnen sakmarisi scenismoyvareebi, gansakuTrebiT ki Wirda scenaze qalis
rolis Semsrulebeli
1906 wels onis axalgozrdobam mudmivi dasis Camoyalibeba gadawyvita,
romelsac saTaveSi mixeil (miSago) jafariZe Caudga. igi ara marto dasis
xelmZRvaneli, aramed kargi msaxiobi da reJisori iyo. miSa jafariZis dasma
pirvel speqtaklad akaki wereTlis ,,patara kaxi’’ warmoadgina. im periodSi
speqtaklebi samazro sasamarTlos yofil SenobaSi imarTeboda, Tumca
darbazi mayurebels ver itevda, amitom dasis xelmZRvanelobam sagazafxulo
Teatris aSenebis gadawyvetileba miiRo. amave TeatrSi naCvenebi iyo al.
yazbegis piesa ,,arsena’’, akaki wereTlis ,,patara kaxi’’ da a.S gasvliTi
warmodgenebi gaimarTa daba ambrolaursa da uweraSi.
1922 wels dramatuli wris xelmZRvanelad miiwvies S. boWoriSvili, Tumca
igi maleve daavadda da dasis xelmZRvaneloba 1923 wlidan niko burdilaZem
iTava.
1932 wlidan 1939 wlamde onSi mravali piesa daidga. maT Soris r. erisTavis
,,samSoblo’’, SiukaSvilis ,,suleli’’, a. cagarelis ,,rac ginaxavs veRar naxav’’,
S. dadianis ,,Seni Wirime’’ da a.S speqtaklebs mxatvrulad uCa jafariZe
aformebda.
1939 wlis maisSi onSi sakolmeurneo saxelmwifo Teatri Camoyalibda,
sadac reJisorad da samxatvro xelmZRvanelad mixeil iarali dainiSna.
reJisors ubralo scenismoyvareebis profesional msaxiobebad
CamoyalibebisaTvis mZime Sroma dasWirda. misi reJisorobiT TeatrSi
warmatebiT daidga speqtaklebi: a. diumas ,,klodis coli’’, a. cagarelis
,,xanuma’’, gabriel sundukiancis ,,pepo’’, Salva dadianis ,,guSindelni’’ da sxv.
1959 wlis 24 oqtombers giga jafariZis iniciativiT saxalxo Teatri
daarsda, romelsac saTaveSi revaz tomaraZe Caudga. misi xelmZRvanelobiT
TeatrSi Semdegi axali speqtaklebi daidga: ,,ir. WavWaniZis ,,keTili
mezoblebi’’, S. dadianis ,,gegeWkori’’, i. razmaZisa da n. maxaraSvilis komedia
,,saqmroebis ZiebaSi’’ da sxv.
saxalxoTeatriyovelwliuradzrdidaonelimayureblismoTxovnebs.
TeatrisgastrolebisxvadasxvaqalaqebsaTuraionebSiCveulebrivmovlenadiqca.

,,oidiposmefe’’ da ,,nikolozbaraTaSvili’’ quTaisel, tyibulel,
samtredielmayurebelTawinaSe 1963 wlissezonSiwarsda.
1922 wlidanonisTeatrisxelmZRvaneladgelaisianidainiSna,
romelmacmravaliTanamedrovespeqtaklidadgaTeatrisscenaze. maTSoris: n.
dumbaZis ,,sabraldebulodaskvna’’, o. ioselianis ,,adamianiibadebaerTxel’’,
,,sanamuremiargadabrundeba’’ da sxv.
OonisTeatridResacRirseuladagrZelebswinaparTatradiciebs.
dajildoebuliadiplomebiTa da sapatiosigelebiT.
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ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისოქმი, სპექტაკლისპრემიერის
,,კოლმეურნისქორწინება’’ განხილვასთანდაკავშირებით.
1939 წ. 12 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელითჩასწორებული. ბეჭედდასმული.
ხელსაწერენ: კომისიისთავმჯდომარეა. მურღულია, მდივანინ. ჩიკვილაძე, 2 გვ.

2. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისოქმი, სპექტაკლისპრემიერის ,,ხანუმა’’
განხილვასთანდაკავშირებით.
1939 წ. 9 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელსაწერენ:
კომისიისთავმჯდომარეალ. ჭელიძე, მდივანინ. ჩიკვილაძე. 1 გვ.
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ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისოქმი, სპექტაკლისპრემიერის
,,მათიამბავი’’ განხილვასთანდაკავშირებით.
1939 წ. 30 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელსაწერენ:
კომისიისთავმჯომარეხარჭამაძე, მდივანიმ. ჩომახიძე, 1 გვ.

4. ონისსაკომლეურნეოსახელმწიფოთეატრის 1939-40 წწსეზონისახალიდადგმების,
აღდგენილიპიესების, დამდგმელირეჟისორების,
მხატვრებისადაკომპოზიტორებისსარეპერტუარომაჩვენებელი.
1939-40 წწ. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ხელსაწერენ: თეატრისდირექტორინ.
ბურდილაძე, სამხატვროხელმძღვანელიმ. იარალი, 1 გვ.
5. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისახალიდადგმების,
აღდგენილიპიესებისადამსახიობთაგამოყენებისსარეპერტუარომაჩვენებელი.
1939-40 წწ. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ხელსაწერენ: თეატრისდირექტორინ.
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6. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისოქმი, სპექტაკლისპრემიერისშ. დადიანის
,,გუშინდელნი’’განხილვასთანდაკავშირებით.

1940 წ. 14 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ხელსაწერენ:
კომისიისთავმჯდომარეალ. ჭელიძე, მდივანიმურღულია, 1 გვ.
7. ონისრაიონულიაღმასრულებელიკომიტეტისსხდომისდადგენილებასაკოლმეურნე
ოთეატრისმუშაობისშესახებ.
1940 წ. 26 თებერვალი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული.
ხელსაწერსსაქმისმწარმოებელიჯაფარიძე, დაზიანებული. 2 გვ.
8. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისოქმი, სპექტაკლისპრემიერისა. დიუმას
,,კლოდისცოლი’’ განხილვასთანდაკავშირებით.
1940 წ. 28 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ხელსაწერენ:
რაიკომისკულტპროპგანყოფილებისგამგეალ. მურღულია, მდივანიმ.
შიმშილაშვილი, 1 გვ.
9. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისოქმი, სპექტაკლისპრემიერის ,,პატარაკახი’’
განხილვასთანდაკავშირებით.
1940 წ. 17 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ხელსაწერენ:
კომისიისთავმჯდომარევ. ხარჭამაძე, მდივანიშ. ბერაძე, ბეჭედდასმული,
დაზიანებული. 1 გვ.
10. ონისსაკომეურნეოთეატრისსამხატვროხელმძღვანელისმ.
იარალისწერილიხელოვნებისსაქმეთასამმართველოსწევრებისადმი,
თეატრისრეჟისორების, მსახიობების,
სამხატვროხელმძღვანელისადასხვათანამშრომელთაუფლებამოსილებებისშესახებ.
1940 წ. 25 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.
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(ერთვისხელოვნებისსაქმეთასამმართველოსუფროსისმოადგილეპ.
კანდელაკისმიერგაცემულიმიმართვაონისთეატრისდირექტორისნ.
ბურდილაძისადმი, რეპერტუარისდამტკიცებასთანდაკავშირებით).
1940 წ. 1 სექტემბერი. ონი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. შტამპიანიფურცელი.
ხელსაწერენ: ნ. ბურდილაძე, მ. იარალი. 1 გვ.
12. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისდირექციისშეტყობინებახელოვნებისსაქმეთასამმარ
თველოსთეატრისგანყოფილებისადმი, 1940-41
წწსეზონისპირველნახევარშიდაგეგმილიპიესებისშესახებ.
1940 წ. 16 სექტემბერი. ონი. ხელნაწერი. მელანი. ხელსაწერენ:
თეატრისდირექტორინ. ბურდილაძე, სამხატვროხელმძღვანელიმ. იარალი, 1 გვ.
13. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისდირექტორნ.
ბურდილაძისადასამხატვროხელმძღვანელმ.
იარალისმიმართვასაქართველოსსახკომსაბჭოსთანარსებულხელოვნებისსაქმეთასა
მმართველოსუფროსბ. გოგუასადმი,
ონისთეატრშიწარმომადგენელისგაგზავნასთანდაკავშირებით.

1940 წ. 12 ოქტომბერი. ონი. ხელნაწერი. მელანი. ხელსაწერენ: ნ. ბურდილაძე,
მ. იარალი, 2 გვ.
14. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისსამხატვროხელმძღვანელმ.
იარალისგანცხადებასაქართველოსსახკომსაბჭოსთანარსებულიხელოვნებისსაქმეთ
ასამმართველოსუფროსისბ. გოგუასადმი,
თეატრშიარსებულიმძიმესამუშაოპირობებისადასხვათეატრშიგადაყვანისთხოვნას
თანდაკავშირებით.
1940 წ. 1 დეკემბერი. ონი. ხელნაწერი. მელანი. ხელსაწერსმ. იარალი. 12 გვ.
15. მ. იარალისგანცხადებაბ. გოგუასადმი,
ონისთეატრშიშექმნილიმძიმესამუშაოპირობების,
რაიაღმასკომისდადგენილებისგაცნობისადამასზედასკვნისგამოტანისშესახებ.
1940 წ. 1 დეკემბერი. ონი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
16. სახკომსაბჭოსთანარსებულიხელოვნებისსაქმეთასამმართველოსმიმართვაონისსაკ
ოლმეურნეოთეატრისსამხატვროხელმძღვანელმ. იარალისადმი,
მისიწერილისგამხილვასთანდაკავშირებით.
1940 წ. 19 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ბლანკი. ბეჭედდასმული.
ხელსაწერსთეატრებისმთავარისამმართველოსშრომისადახელფასებისსექტორისუ
ფროსიოსკინი, ტიტულიანიფურცელი, რუსულენაზე. 1 გვ.
17. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისსაშტატოერთეულებისსია.
(ხელფასებისგანაკვეთები)
1940 წ. ნაბეჭდი. ხელსაწერს: პავლეკანდელაკი,
საბიუჯეტოგანყოფილებისუფროსიჩხიკვაძე, 2 გვ.
18. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისდამატებითისაჭიროსაშტატოერთეულებისგანაცხად
ი.
1940 წ. ნაბეჭდი. ხელსაწერსთეატრისდირექტორინ. ბურდილაძე, ბუღალტერია.
თითიაშვილი, 1 გვ.
19. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისსპექტაკლების,
რეჟისორებისადაროლებისგანაწილებისჩამონათვალი.
1940-41 წწ. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. რვეული. 7 გვ.
20. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისმთლიანისაშტატოერთეულებისსია.
1941 წ. 1 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ხელსაწერსთეატრისდირექტორინ.
ბურდილაძე, 1 გვ.
21. ონისთეატრისყოფილშენობაშიდარჩენილიქონებისნ.
ბურდილაძისათვისგადაცემისოქმი.
1941 წ. 25 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

22. ონისსაშუალოსკოლისშენობისეზოშიმოთავსებულითეატრისდეკორაციებისნ.
ბურდილაძისათვისგადაცემისაქტი.
1941 წ. 5 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
23. ონისსახელმწიფოთეატისმიერკოლმეურნეობებშიგასამართიგასვლითიწარმოდგენ
ებისგეგმა (მარშრუტი).
1941 წ. ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელსაწერსთეატრისდირექტორინ.
ბურდილაძე. 1 გვ.
24. ალ.
მიქელაძისმოხსენებითიბარათისაქართველოსხელოვნებისსაქმეთასამმართველოს
უფროსისმოადგილეპ. მ. კანდელაკისადმი,
ონისსარაიონოთეატრისმდგომარეობისშესახებ.
1942 წ. 8 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელსაწერსალ. მიქელაძე, 1 გვ.
25. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატისოქმი,სპექტაკლისპრემიერისვ.
კარასაევის ,,შუქურა’’ განხილვასთანდაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელსაწერენ: კომისიისთავმჯდომარემ.
შიმშილაშვილი, მდივანიბურდილაძე, 2 გვ.
26. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისოქმი, სპექტაკლისპრემიერისმ.
ქოჩარიანის ,,ბრმამუსიკოსი’’ განხილვასთანდაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელსაწერენ: კომისიისთავმჯომარეა. მურღულია,
მდივანიმ. შიმშილაშვილი, 2 გვ.
27. ონისბავშვთაშემოქმედებითისარაიონოოლიმპიადისდადგენილება.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელსაწერსჯაფარიძე, დაზიანებული, 1 გვ.
28. ინფორმაციაონისმოსწავლეახალგაზრდობისსახლისსაყმაწვილოთეატრისადადრამატულიწრისშესახებ.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
29. ონისსაკოლმეურნეოთეატრისდარბაზისგეგმა.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული, 1 გვ.
30. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისისტორიულიცნობები.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 4 გვ.
31. ონისთეატრის 1940-41 წწ.
სეზონისახალიდადგმებისადააღდგენილიპიესებისრეპერტუარი.
უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
32. ონისთეატრისახალიდადგმებისადაშედგენილიპიესებისჩამონათვალი.
(1940 წლისთეატრალურისეზონისგახსნიდან 1941 წლის 1 იანვრამდე)

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი.
ხელსაწერსთეატრისდირექტორიდასამხატვროხელმძღვანელინ. ბურდილაძე. 1
გვ.
ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისრეჟისორთაჩანაწერები

33. რეჟისორნ. ჩიკვილაძისჩანაწერი,
ონისთეატრშიგამართულიწარმოდგენისპრემიერის ,,კლოდისცოლი’’ შესახებ.
პირი: მ. იარალი, ფ. როსნაძე, ს. ბურდილაძე, ნ. დუშუაშვილი, ლ. ჩიკვილაძე,
ა. მარქარაშვილი.
1939 წ. 8 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
34. ტექნიკურირეჟისორისპ. კერესელიძისჩანაწერი,
ონისსაკოლმეურნეოთეატრისკოლექტივისპირველისაორგანიზაციოთათბირისშეს
ახებ.
პირი: ვასოხარჯამაძე, ნ. ბურდილაძე, მ. იარალი, ნ. დუშუაშვილი.
1939 წ. 1 აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.
35. რეჟისორმ.
შიმშილაშვილისჩანაწერი,ონისსაკოლმეურნეოთეატრისსეზონისგახსნისადმიმიძღ
ვნილისაღამოსშესახებ.
პირი: ნ. ბურდილაძე, მურღულია, იარალი.
1939 წ. 6 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
36. რეჟისორნ. ჩიკვილაძისჩანაწერი, სტალინის 60
წლისიუბილესადმიმიძღვნილისპექტაკლის ,,მათიამბავი’’ პრემიერისშესახებ.
პირი: მ. იარალი, ვ. როსნაძე, პ. ჯაფარიძე.
1939 წ. 31 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.

ონისსახალხოთეატრისისტორია
37. ონისსახალხოთეატრისისტორია
პირი: ალ. დაგ. გოცირიძეები, სპირიდონ, არჩილდაგიორგიჯაფარიძეები,
ერმილედაგიორგილობჯანიძეები, მარიამი, მიხეილმრევლიშვილი,
სანდრომრევლიშვილი, ბაბუცა, ნინო, გუგულა, გრიგოლდვალი,
გრიგოლწერეთელი, მიხეილ (მიშაგო)ჯაფარიძე, ვლადიმერ (ლადო) ჯაფარიძე,
დიმიტრიჯანელიძე, უჩაჯაფარიძე, გერცელბაანოვი, გრიგოლჯაფარიძე,
დათაბერუჩაშვილი, ვლადიმერგრძელიძე, პასკოლანდია, ვიქტორელიავა,
სერგოგამყრელიძე, დათიკოჭიჭინაძე, ივანეგამყრელიძე,
ლუბადაკატოგოცირიძეები, ვარლამერისთავი, გრიგოლმესხი,
გუგულილობჯანიძე, დიმიტრიარაყიშვილი, მალაქიაჯაფარიძე, ბ. იაშვილი, გ.
გრძელიძე, ქ. გელოვანი, ნ. ლობჯანიძე, ი. ბახტაძე, ს. იაშვილი, ნ.
ბურდილაძე, კ. დაა. ჯაფარიძეები, გ. გოცირიძე, გ. ბერიშვილი, ა. მურუსიძე,

ლ. საგანელიძე, გ. იაშვილი, ვ. მესხი, შ. ბოჭორიშვილი, სერგოორჯონიკიძე,
ათარბეგოვი, მაიასნიკოვი, მიხეილიარალი, შალვაკერესელიძე, რევაზტომარაძე,
ტ. ხიდეშელი, პ. კერესელიძე, ა. ციხისელი, მ. ბურდილაძე, გ. ტიხიბაშვილი,
ჯ. მურუსიძე, ნ. ჯაფარიძე, ნ. კალმახელიძე, გიგაჯაფარიძე, ბ. ჟღენტი,
მედეაჯაფარიძე, გელაისიანი, თ. გამყრელიძე, ი. ნოდარიშვილი,
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 20 გვ.

პროგრამები
38. ონისსაკოლმეურნეოსახელმწიფოთეატრისსპექტაკლის, აკ. წერეთელის
,,პატარაკახი’’ პროგრამა.
დადგმამ. იარალის
1939-40 წწ. სატმბური. ნაბეჭდი. 2 ც.
39. ონისსახალხოთეატრისსპექტაკლის, დ. კასრაძის ,,ლეგენდარუსთაველზე’’
პროგრამა.
1966 წ. ონი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც.
40. ონისსახალხოთეატრისსპექტაკლის ,,ღატაკიმილიონერი’’ პროგრამა.
1967 წ. ონი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც.
41. ონისსახალხოთეატრისსპექტაკლისს. მთვარაძის ,,სახსოვარი’’ პროგრამა.
1982 წ. ონი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც.
42. ონისსახალხოთეატრისსპექტაკლისუ. შექსპირის ,,მეფელირი’’ პროგრამა.
1984 წ. ონი. სტამბური. ნაბეჭდი. დაზიანებული. 1 ც.
43. ონისსახალხოთეატრის,სპექტაკლისგ. ბათიაშვილის ,,სოფლისგარდაცვალება’’
პროგრამა.
1988 წ. ონი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც.
44. ონისსახალხოთეატრისსპექტაკლისგ. ბათიაშვილის ,,სოფლისგარდაცვალება’’
პროგრამა.
1987 წ. ონი. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულენაზე. 1 ც.
45. ონისსახელმწიფოთეატრისსპექტალისწ. მიქავასადაგ. აბაშიძის ,,ბედნიერება’’
პროგრამა.
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
46. ონისსახელმწიფოთეატრისსპექტაკლისა. დიუმას ,,კლოდისცოლი’’ პროგრამა.
დადგმამ. იარალის
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

47. ონისსახელმწიფოთეატრისსპექტაკლისგ. ნახუცრიშვილის ,,კომბლე’’ პროგრამა.
დადგმამ. იარალის
უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

დეპეშა
48. გ. ბურდილაძისადამ.
იარალისდეპეშახელოვნებისსაქმეთასამმართველოსუფროსბ. გოგუასადმი,
ონისსახელმწიფოთეატრშიწარმომადგენლისგაგზავნასთანდაკავშირებით.
1940 წ. 12 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 ც.

