
სიღნაღის თეატრი 

თარო-15 

რიგითი თარო შიფრი № დასახელება, წელი, თეატრი, რეჟისორი მასალა მდგომარეობა 

3447 15 სღ.თ 1 ს. შალიკაშვილის - "ოჩერედი", "ძუნწი", 

ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც იქით", 1918 წ. 

სიღნაღის ახალი კლუბუ, რეჟისორი- შ. 

საფაროვი 

 ქაღალდი საშუალო 

3448 15 სღ.თ 2 ნ. შიუკაშვილის - "სომახინჯე", 1919 წ. 

სიღნაღის ახალი კლუბი 

  საშუალო 

3449 15 სღ.თ 3 ი. ჭავჭავაძის  - "ბატონი და ყმა", 1919 წ. 

სიღნაღის ახალი კლუბი, რეჟისორი- ნ. 

გვარაძე 

  საშუალო 

3450 15 სღ.თ 4 ი. ჭავჭავაძის  - "ბატონი და ყმა", 1919 წ. 

სიღნაღის ახალი კლუბი, რეჟისორი- ნ. 

გვარაძე 

  საშუალო 

3451 15 სღ.თ 5 ხალიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1926 

წ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი- იარალი 

  საშუალო 

3452 15 სღ.თ 6 ხალიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1927 

წ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი- იარალი 

  საშუალო 

3453 15 სღ.თ 7 "ცოცხალი გაზეთი", "მარში მოწინავე", 

"ჰიმნი შრომას", "ჩიტს-კა", "კაროჟნა და 

დარისპანი", "აღმასკომის 

თავმჯდომარის ჯვრის წერა", "რა 

შეუძლიან პრფკავშირის 

წიგნაკს?","რეჟიმ-ეკონომია", "რა დრო 

დადგა ვა!", "მალე - ნახვამდე.", 1927 წ. 

მუშათა კლუბი, რეჟისორი- იარალი 

  საშუალო 

3454 15 სღ.თ 8 შ. დადიანის - "გეგჭკორი", 1927 წ. 

მუშათა კლუბი, რეჟისორი- იარალი 

  საშუალო 

3455 15 სღ.თ 9 ნ. შიუკავილის - "მთის ზღაპარი", 1927 

წ.  მუშათა კლუბი, რეჟისორი- იარალი 

  საშუალო 

3456 15 სღ.თ 10 პოზდნევის - "პროვოკატორი", 1928 წ. ქ. 

სიღნაღის სახალხო სახლი, რეჟისორი- 

ვ. მატარაძე 

  საშუალო 

3457 15 სღ.თ 11 "პროვოკატორი", "ონავარი მგლები", 

"მეამბოხე", "ამფეთქებელნი", "რკინის 

კედელი", "სპარტაკი", "ვინ არის 

დამნაშავე", "კაი-გრაკხი", "ჟნ და 

მსდლენა", "გმირი (ორი დარაჯი)", 

"მოცეკვავე ქალი წითელ ტანსაც.", 

"ყაჩაღები", "ოქროს კერპი", "მაღაროს 

უფროსი მუშა", "არსენა ოძელაშვილი", 

"დამნაშავის ოჯახი", "ურიელ-აკოსტა", 

"ოიდიკოს მეფე", "ოტელი", "ლამარა", 

"გუშინდელნი", "ფირუზა და ნაცარა", 

"დეზერტირკა", "ამერიკელი ძია", 

"ცელქი შალვა", "დარისპანის გასაჭირი", 

  საშუალო 



1928 წ. ქ. სიღნაღის სახალხო სახლი, 

რეჟისორი- ვ. მატარაძე 

3458 15 სღ.თ 12 "პროვოკატორი", "ონავარი მგლები", 

"მეამბოხე", "ამფეთქებელნი", "რკინის 

კედელი", "სპარტაკი", "ვინ არის 

დამნაშავე", "კაი-გრაკხი", "ჟნ და 

მსდლენა", "გმირი (ორი დარაჯი)", 

"მოცეკვავე ქალი წითელ ტანსაც.", 

"ყაჩაღები", "ოქროს კერპი", "მაღაროს 

უფროსი მუშა", "არსენა ოძელაშვილი", 

"დამნაშავის ოჯახი", "ურიელ-აკოსტა", 

"ოიდიკოს მეფე", "ოტელი", "ლამარა", 

"გუშინდელნი", "ფირუზა და ნაცარა", 

"დეზერტირკა", "ამერიკელი ძია", 

"ცელქი შალვა", "დარისპანის გასაჭირი", 

1928 წ. ქ. სიღნაღის სახალხო სახლი, 

რეჟისორი- ვ. მატარაძე 

  კარგი 

3459 15 სღ.თ 13 ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", 1929 წ. 

სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 

იარალი 

  საშუალო 

3460 15 სღ.თ 14 ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", 1929 წ. 

სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 

იარალი 

  საშუალო 

3461 15 სღ.თ 15 გუგულის - "კომისარი მოსკოვიდან", 

1929 წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- იარალი 

  საშუალო 

3462 15 სღ.თ 16 გ. რობაქიძის - "ლამარა", 1930 წ. 

სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 

იარალი 

  საშუალო 

3463 15 სღ.თ 17 ბ. ლავრენტოვის - "რღვევა", 1930 წ. 

სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 

იარალი 

  საშუალო 

3464 15 სღ.თ 18 ტ. რამიშვილის - "გაჭირვების 

ტალკვესი", 1931 წ. სიღნაღის სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- იარალი 

  საშუალო 

3465 15 სღ.თ 19 "საიქიო", "დანგლა", "ბინის მაძიებელი", 

1931 წ. სიღნაღის რაიონი, რეჟისორი- გ. 

რობაქიძე 

  საშუალო 

3466 15 სღ.თ 20 "პური", 1931 - 1932 წ.წ. სიღნღის 

სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ურუშაძე 

  კარგი 



3467 15 სღ.თ 21 სამსონიძის - "სალტე", ლავრენიების - 

"მტრები", შანშიაშვილის - "ანზორი", 

აფინოგენოვის - "მგლის ბილიკი", 

შანშიაშვილის - "სამნი", მარიენგოფის - 

"ადამიანები და ღორები, 1932 - 1933 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი 

  კარგი 

3468 15 სღ.თ 22 დ. ჩიანელის - "ყარაბ და ემზარ", 1932 - 

1933 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი 

  მძიმე 

3469 15 სღ.თ 23 ს. შანშიაშვილის - "ანზორი", 1932 - 1933 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. გარრიკი 

  საშუალო 

3470 15 სღ.თ 24 ლავრენიევის - "მტრები", 1932 - 1933 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. რომანიშვილი, ძ. ურუშაძე 

  კარგი 

3471 15 სღ.თ 25 შექსპირის - "ჰამლეტი", 1932 - 1933 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი 

  საშუალო 

3472 15 სღ.თ 26 ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", კალაძის - 

"ხატიჯე", გ. ბააზოვის - "მუნჯები 

ალაპარაკდნენ", ბ. კირშონის - 

"სასამართლო", დეკურსელის - "ორი 

ჯიბგირი", კ. რასტვაროვსკის - 

"დოლლარები", გ. სუნდუკიანის - 

"პეპო", ი. გორდინის - "ოკეანეს იქით", ვ. 

გოგოლის - "რევიზორი", ვ. შკვარკინის - 

"მავნე ელემენტი", 1933 - 1934 წ.წ.  წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი 

  კარგი 

3473 15 სღ.თ 27 გ. სუნდუკიანის - "პეპო", 1933 - 19354 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  მძიმე 

3474 15 სღ.თ 28 გ. სუნდუკიანის - "პეპო", 1933 - 19354 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3475 15 სღ.თ 29 ს. შანშიაშვილის - "არსენა", ფ. 

შილლერის - "ვერაგობა და 

სიყვარული", ი. მჭედლიშვილის - 

"ოიანა ბუიანა", ბ. ფრანკის - "სად 

მარხია ძაღლის თავი", ა. კორნეუჩუკის - 

"პლატონ კრეჩეტი", უ. შექსპირის - 

"ოტელო", 1935 - 1936 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეარტი, რეჟისორი- გ. 

ლაღიძე 

  კარგი 

3476 15 სღ.თ 30 ი. ჯავაიშვილის - "ბნელეთის 

მოციქულები", 1937 - 1938 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- მ. 

ვარდოშვილი 

  მძიმე 



3477 15 სღ.თ 31 ს. შანშიაშვილის - "ფოლადაური", ა. 

აღლაძის - "გულნარ", გ, 

თაქთაქიშვილის - "ხალხის რჩეული", მ. 

ქოჩარიანის - "ბრმა მუსიკოსი", 

ბერძენიშვილის - "აჭარის მთებში", 

კარასევის - "შუქურა", ა. დიუმას - 

"ჯაშუშის ბილიკი", ა. ველოჟსკის - 

"წარჩინებული ცოლი", ფ. შილერის - 

"ვერაგობა და სიყვარული", მოლერის - 

"ძალად ექიმი", ა. ასტროვსკის - 

"უდანაშაულო დამნაშავენი", შ. 

დადიანის - "მოლა მასრადინი", გ. 

მდივანის - "სამშობლო", ფ. შილერის - 

"ყაჩაღები", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", ს. 

მთვარაძის - "სურამის ციხე", 1938 - 1939 

წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  კარგი 

3478 15 სღ.თ 32 მ. ქოჩარიანის - "ბრმა მუსკოსი",  1938 წ. 

სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  კარგი 

3479 15 სღ.თ 33 კარასევის - "შუქურა", 1938 - 1939 წ.წ. 

სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  კარგი 

3480 15 სღ.თ 34 მოლერის - "ძალად ექიმი",  1938 - 1939 

წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  საშუალო 

3481 15 სღ.თ 35 გ. თაქთაქიშვილის - "ხალხის რჩეული", 

1938 - 1939 წ.წ. სიღნაღის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 

ინჯია 

  საშუალო 

3482 15 სღ.თ 36 ს. შანშიაშვილის - "ფოლადაური", 1938 - 

1939 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- გ. ინჯია 

  საშუალო 

3483 15 სღ.თ 37 შ. დადიანის - "რუსთაველი", ვ. 

გაბესკირიას - "მათი ამბავი", ტურის და 

შეინის - "გენერალური კონსული", ლ. 

ისაკოვის - "ხალხისათვის", გარსია 

ლორკას - "სისხლიანი ქორწილი", ზ. 

ანტონოვის - "ქმარი ხუთი ცოლისა", ა. 

წერეთლის - "პატარა კახი", პერსონოვის 

და დობჟინსკის - "დიდი ერეტიკოსი", 

"მწვანე ველი", მ. ჯაფარიძის - "უჩინ 

მაჩინი", შილლერის - "ვერაგობა და 

სიყვარული", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 

გაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1939 - 

1340 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  მძიმე 

3484 15 სღ.თ 38 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", უთარიღო, 

სიღნაღის სარაიონო კულტურის სახლი, 

რეჟისორი- ს. თარალაშვილი 

ქაღალდი კარგი 



3485 15 სღ.თ 39 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", 

"სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის 

- "ის დრო წავიდა", ვ. პატარაიას - "უჩა-

უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში", უთარიღო, სიღნაღის სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3486 15 სღ.თ 40 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", 

"სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის 

- "ის დრო წავიდა", ვ. პატარაიას - "უჩა-

უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში", უთარიღო, სიღნაღის სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3487 15 სღ.თ 41 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", 

"სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის 

- "ის დრო წავიდა", ვ. პატარაიას - "უჩა-

უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში", უთარიღო, სიღნაღის სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3488 15 სღ.თ 42 შ. დადიანის - "რუსთაველი", 

დობრუჟინსკის და სამონოვის - "დიადი 

ერეტიკოსი", "აყვავებული ბაღი", ი. 

გოგებაშვილის - "იავნანა", გ. 

ნახუცრიშვილის - "კომბლე", ს. 

მთვარაძის - "არსენა", მ. ლერმონტოვის 

- "ორი ძმა", ჰერგელის და ლიტოვსკის - 

"ჩემი შვილი", ე. იბსენის - 

"მოჩვენებანი", პრუტკოვი-

ალექსანდროვის - "ქალი მეორე 

ნაპირიდან", ა. დევიძის - "მამა", 

შკვარკინის - "განკითხვის დღე", გ. 

ივანიშვილის - "კუდრაჭა", ლოპე-დე-

ვეგას - "ძაღლი თივაზე", 1940 - 1941 წ.წ. 

სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

    

3489 15 სღ.თ 43 ა. დიუმას - "ჯაშუშის ბილიკი", 1940 - 

1941 წ.წ. სიღნაღის სახ. საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3490 15 სღ.თ 44 გ. ნახუცრიშვილის - "კომბლე", 1940 - 

1941 წ.წ. სიღნაღის სახ. საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3491 15 სღ.თ 45 ჰ. იბსენის - "მოჩვენებანი", 1940 - 1941 

წ.წ. სიღნაღის სახ. საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 



3492 15 სღ.თ 46 გ. ვიანიშვილის - "კუდრაჭა", 1940 - 1941 

წ.წ. სიღნაღის სახ. საკოლმეურნეო 

თეატრი, რეჟისორი- ნ. ჩიხლაძე 

  კარგი 

3493 15 სღ.თ 47 ა. წერეთლის - "კინტო", 1941 - 1942 წ.წ. 

სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3494 15 სღ.თ 48 ა. ნავროზოვის - "ჩემი დედა", 1941 - 

1942 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3495 15 სღ.თ 49 ვ. გუნიას - "და-ძმა", რ. ერისთავის - 

"ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", გ. 

გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის გმირი", 

ა. ცაგარელის - "ხანუმა", ა. 

სუმბათაშვილის - "ციხის საიდუმლო", 

გ. მდივანის - "უღელტეხილი", დ. 

ძნელაძის - "ბედაური", შ. დადიანის - 

"გეგეჭკორი", ა. წერეთლის - "კინტო", 

1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3496 15 სღ.თ 50 სტანისლავსკისა და თემირხანოვის - 

"შურისძიება", ვ. გუნიას - "და-ძმა", გ. 

გაბუნიას საბჭოთა - "კავშირის გმირი", 

ა. ცაგარელის - "როგორც მოხვალ სვანო, 

ისე წახვალ შინაო", ბრაგინის და 

ტოვსტონოგოვის - "ექიმ ვერგიცკის 

ცდები", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", შ. 

ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", ა. 

წერეთლის კინტო", შ. დადიანის - 

"გეგეჭკორი", რ. ერისთავის ჯერ 

დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ს. 

სულაკაურის - "80 წლის ბებია", 1942 - 

1943 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. 

თეატრი 

  კარგი 

3497 15 სღ.თ 51 ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1942 - 1943 წ.წ. 

სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  საშუალო 

3498 15 სღ.თ 52 ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1942 - 1943 წ.წ. 

სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3499 15 სღ.თ 53 გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის 

გმირი", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3500 15 სღ.თ 54 გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის 

გმირი", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

    

3501 15 სღ.თ 55 ა. სუმბათაშვილის - "ციხის 

საიდუმლო", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 

  კარგი 



საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

3502 15 სღ.თ 56 შ. დადიანის - "გეგეჭკორი", 1942 - 1943 

წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3503 15 სღ.თ 57 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1942 - 1943 წ.წ. 

სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3504 15 სღ.თ 58 რ. ერისტავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე 

იქორწინეს", დანილინის - "გამგაშია... 

წყნარად...", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3505 15 სღ.თ 59 სტანისლავსკისა და თემირხანოვის - 

"შურისძიება", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 

საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, 

რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3506 15 სღ.თ 60 ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1943 - 

1944 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. 

თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი 

  საშუალო 

3507 15 სღ.თ 61 კ. სიმონოვის - "მელოდე 

დავბრუნდები", 1943 - 1944 წ.წ. 

სიღნაღის ქართული დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია 

  კარგი 

3508 15 სღ.თ 62 კ. სიმონოვის - "მელოდე 

დავბრუნდები", 1944 წ.წ. სიღნაღის 

ქართული დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი- გ. გაბისონია 

  კარგი 

3509 15 სღ.თ 63 კ. სიმონოვის - "მელოდე", ვ. უნიას - 

"და-ძმა", ა, სუმბათაშვილი - "ციხის 

საიდუმლო", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", - 

"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ლეკის 

ქალი გილჯავარი", უ. ჰაჯიბეგოვის - " 

არშინ მალ-ალან", ა. წერეთლის - 

"კინტო", გ. გაბუნიას - "საბჭოთა 

კავშირის გმირი", რ. ერისთავის ჯერ 

დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", მ. 

ქორელის - "სახიფათო ამბორი", 1944 - 

1945 წ.წ. სიღნაღის სახ. დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი, გ. 

გაბისონია 

  საშუალო 

3510 15 სღ.თ 64 კ. სიმონოვის - "მელოდე", ვ. უნიას - 

"და-ძმა", ა, სუმბათაშვილი - "ციხის 

საიდუმლო", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", - 

"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ლეკის 

ქალი გილჯავარი", უ. ჰაჯიბეგოვის - " 

არშინ მალ-ალან", ა. წერეთლის - 

"კინტო", გ. გაბუნიას - "საბჭოთა 

კავშირის გმირი", რ. ერისთავის ჯერ 

დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", მ. 

  საშუალო 



ქორელის - "სახიფათო ამბორი", 1944 - 

1945 წ.წ. სიღნაღის სახ.დრამატული 

თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი, გ. 

გაბისონია 

3511 15 სღ.თ 65 ი. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი" ვ. 

შალიკაშვილის - "უნიადაგონი", ვ. 

კანდელაკის - "ლევანუხუს ხმალი", გ. 

ერისთავის - "ყვარყვარე ათაბაგი", ფ. 

შილერის - "ვერაგობა და სიყვარული", 

ა. ოსტროვსკის - "შემოსავლიანი 

ადგილი", ადვოკატი პატლენი", ა. 

სუმბათაშვილი-იუჟინის - "ციხის 

საიდუმლო", ვ. გუნიას - "და-ძმა", ა. 

წერეთლის - "კინტო", ა. ცაგარელის - 

"ხანუმა", - "ლეკის ქალი გულჯავარი", - 

"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", გ. გაბუნიას 

- "საბჭოთა კავშირის გმირი", რ. 

ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე 

იქორწინეს", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 

სახ. დრამატული თეატრი, რეჟისორი- მ. 

იარალი, გ. გაბისონია 

  კარგი 

3512 15 სღ.თ 66 ვ. შალიკაშვილის - "უნიადაგონი", ვ. 

ტურაშვილის - "ალაშტრახი", გ. 

ერისთავის - "ყვარყვარე თუთაბერი", ა. 

ცაგარელის - "ხანუმა", ა. წერეთლის - 

"კინტო", უ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-

ალან", ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი 

გოჩა", გ. ბერძენიშვილის - "ტირიფის 

ქვეშ", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- შ. 

ციციშვილი 

  კარგი 

3513 15 სღ.თ 67 კ. სიმონოვის - "მელოდე", ა. წერეთლის 

- "კინტო", რ. ერისთავის - "ჯერ 

დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ა. 

ცაგარელის - "ლეკის ქალი 

გულჯავარი", ა. ცაგარელის - "რაც 

გინახავს ვეღარ ნახავ", უ. ჰაჯიბეგოვის - 

"არშინ მალ-ალან", ვ. გუნიას - "და-ძმა", 

ა. სუმბათაშვილის - "ციხის 

საიდუმლო", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- მ. 

იარალი. გ. გაბისკირია 

  კარგი 

3514 15 სღ.თ 68 ი. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი", 1944 - 

1945 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია 

  კარგი 



3515 15 სღ.თ 69 ი. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი", 1944 - 

1945 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია 

  კარგი 

3516 15 სღ.თ 70 ვ. შალიკაშვილის - "უნიადაგონი" 1944 - 

1945 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი 

  კარგი 

3517 15 სღ.თ 71 გ. ერისთავის - "ყვარყვარე თუთაბერი", 

ვ. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი",  უ. 

ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1945 

წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- შ. ციციშვილი, გ. გაბისონია, 

მ. იარალი 

  კარგი 

3518 15 სღ.თ 72 გ. ერისთავის - "ყვარყვარე თუთაბერი", 

ვ. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი",  უ. 

ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1945 

წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- შ. ციციშვილი, გ. გაბისონია, 

მ. იარალი 

  კარგი 

3519 15 სღ.თ 73 ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი გოჩა", ვ. 

შიუკაშვილის - "უნიადაგონი", ა. 

წერეთლის - "კინტო", 1945 წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- მ. 

იარალი 

  კარგი 

3520 15 სღ.თ 74 ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი გოჩა", ვ. 

შიუკაშვილის - "უნიადაგონი", ა. 

წერეთლის - "კინტო", 1945 წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- მ. 

იარალი 

  კარგი 

3521 15 სღ.თ 75 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის ასული", 

1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3522 15 სღ.თ 76 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის ასული", 

1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3523 15 სღ.თ 77 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის ასული", 

1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3524 15 სღ.თ 78 გ. ბერძენიშვილის - "ტირიფის ქვეშ", 

1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3525 15 სღ.თ 79 ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1945 - 

1946 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3526 15 სღ.თ 80 ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1945 - 

1946 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3527 15 სღ.თ 81 "ნაცარქექია", 1946 - 1947 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. 

მებურიშვილი 

  კარგი 



3528 15 სღ.თ 82 ს. ანტონოვის - "ჩვენი ახალგაზრდობა", 

ა. ცაგარელის - "ხანუმა", გ. ქელბაქიანის 

- "გამოცდები", 1946 - 1947 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ნ. 

ჩიხლაძე 

  კარგი 

3529 15 სღ.თ 83 გ. ბერძენიშვილის - "სიყვარულის 

ძალა", ა. აღლაძე - "ნათელი დღე", თ. 

სვანისა და შ. კილოსანიძის - 

"ელეონორა", 1948 - 1949 წ.წ. წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- ს. მებურიშვილი 

  კარგი 

3530 15 სღ.თ 84 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

"სახლი შესახვევში", გ. ნახუცრიშვილის 

- "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში", გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი 

დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - 

"ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 

"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის 

ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 

"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ 

არის დამნაშავე?", თ, სვანისა და შ. 

კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- ა. ინჯია 

  საშუალო 

3531 15 სღ.თ 85 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

"სახლი შესახვევში", გ. ნახუცრიშვილის 

- "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში", გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი 

დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - 

"ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 

"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის 

ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 

"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ 

არის დამნაშავე?", თ, სვანისა და შ. 

კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- ა. ინჯია 

  კარგი 

3532 15 სღ.თ 86 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

"სახლი შესახვევში", გ. ნახუცრიშვილის 

- "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში", გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი 

დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - 

"ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 

"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის 

ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 

"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ 

არის დამნაშავე?", თ, სვანისა და შ. 

კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 

  კარგი 



წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- ა. ინჯია 

3533 15 სღ.თ 87 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

"სახლი შესახვევში", გ. ნახუცრიშვილის 

- "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში", გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი 

დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - 

"ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 

"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის 

ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 

"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ 

არის დამნაშავე?", თ, სვანისა და შ. 

კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- ა. ინჯია 

  საშუალო 

3534 15 სღ.თ 88 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

გ. ერისთავის - "ძუნწი", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში",  1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3535 15 სღ.თ 89 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

გ. ერისთავის - "ძუნწი", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში",  1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3536 15 სღ.თ 90 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

გ. ერისთავის - "ძუნწი", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში",  1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 



3537 15 სღ.თ 91 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

გ. ერისთავის - "ძუნწი", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში",  1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3538 15 სღ.თ 92 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

გ. ერისთავის - "ძუნწი", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში",  1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3539 15 სღ.თ 93 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

გ. ერისთავის - "ძუნწი", ვ. პატარაიას - 

"უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - 

"ბაღნარში",  1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3540 15 სღ.თ 94 ვ. მიხაილოვი და ლ. სამოლოვის - 

"ფარული ომი", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  კარგი 

3541 15 სღ.თ 95 ვ. მიხაილოვი და ლ. სამოლოვის - 

"ფარული ომი", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  კარგი 

3542 15 სღ.თ 96 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  კარგი 

3543 15 სღ.თ 97 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  კარგი 

3544 15 სღ.თ 98 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  კარგი 

3545 15 სღ.თ 99 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3546 15 სღ.თ 100 ა. დევიძის - "კოპოწიას გასაჭირი", 1949 

- 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 



3547 15 სღ.თ 101 ა. დევიძის - "კოპოწიას გასაჭირი", 1949 

- 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3548 15 სღ.თ 102 ა. დევიძის - "კოპოწიას გასაჭირი", 1949 

- 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3549 15 სღ.თ 103 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3550 15 სღ.თ 104 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3551 15 სღ.თ 105 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3552 15 სღ.თ 106 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3553 15 სღ.თ 107 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3554 15 სღ.თ 108 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი  

  კარგი 

3555 15 სღ.თ 109 გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის 

ახალგაზრდობა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  კარგი 

3556 15 სღ.თ 110 გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის 

ახალგაზრდობა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  კარგი 

3557 15 სღ.თ 111 გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის 

ახალგაზრდობა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  საშუალო 

3558 15 სღ.თ 112 გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის 

ახალგაზრდობა", 1949 - 1950 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი", 

რეჟისორი- გ. ინჯია 

  საშუალო 



3559 15 სღ.თ 113 ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1949 - 

1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- გ. ნადირაშვილი 

  კარგი 

3560 15 სღ.თ 114 ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1949 - 

1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- გ. ნადირაშვილი 

  საშუალო 

3561 15 სღ.თ 115 ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1949 - 

1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- გ. ნადირაშვილი 

  საშუალო 

3562 15 სღ.თ 116 კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 1949 - 

1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3563 15 სღ.თ 117 კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 1949 - 

1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3564 15 სღ.თ 118 გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3565 15 სღ.თ 119 გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3566 15 სღ.თ 120 გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3567 15 სღ.თ 121 ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", 1949 - 

1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3568 15 სღ.თ 122 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ. 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", კ. 

გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 1950 - 1951 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3569 15 სღ.თ 123 ი. მოსიაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. 

ცაგარელის - "ციმბირელი", გ.  გ. 

ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", 

გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", 

ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", კ. 

გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 1950 - 1951 

წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  საშუალო 



3570 15 სღ.თ 124 ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3571 15 სღ.თ 125 გ. ბერძენიშვილის - "მშვიდობის 

მტრედები", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3572 15 სღ.თ 126 გ. ბერძენიშვილის - "მშვიდობის 

მტრედები", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3573 15 სღ.თ 127 გ. ბერძენიშვილის - "მშვიდობის 

მტრედები", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3574 15 სღ.თ 128 ა. კაჭკაჭიშვილის - "ბაში-აჩუკი", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3575 15 სღ.თ 129 ა. კაჭკაჭიშვილის - "ბაში-აჩუკი", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3576 15 სღ.თ 130 ა. კაჭკაჭიშვილის - "ბაში-აჩუკი", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3577 15 სღ.თ 131 ა. კაჭკაჭიშვილის - "ბაში-აჩუკი", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3578 15 სღ.თ 132 ა. კაჭკაჭიშვილის - "ბაში-აჩუკი", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3579 15 სღ.თ 133 ა. კაჭკაჭიშვილის - "ბაში-აჩუკი", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3580 15 სღ.თ 134 კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3581 15 სღ.თ 135 კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3582 15 სღ.თ 136 კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

  კარგი 



თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

3583 15 სღ.თ 137 კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3584 15 სღ.თ 138 კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3585 15 სღ.თ 139 ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3586 15 სღ.თ 140 ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი", რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3587 15 სღ.თ 141 გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 

1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3588 15 სღ.თ 142 გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 

1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3589 15 სღ.თ 143 გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 

1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3590 15 სღ.თ 144 გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 

1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3591 15 სღ.თ 145 ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3592 15 სღ.თ 146 ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3593 15 სღ.თ 147 ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3594 15 სღ.თ 148 ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 

1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 



3595 15 სღ.თ 149 გ. ერისთავის - "ძუნწი", 1950 - 1951 წ.წ. 

სიღნაღის სახელმჭიფო თეატრი, 

რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი 

  კარგი 

3596 15 სღ.თ 150 ა. კაჭკაჭიშვილის - "ჩვენი ადამიანები", 

1951 - 1952 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  საშუალო 

3597 15 სღ.თ 151 გ. ქელბაქიანის - "თქმულება დიად 

მეგობრებზე", 1951 - 1952 წ.წ. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3598 15 სღ.თ 152 ო. ჩიჯავაძის - "დოლარის ბრჭყალებში", 

1951 - 1952 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 

თეატრი, რეჟისორი- რ. 

ქართველიშვილი 

  კარგი 

3599 15 სღ.თ 153 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1956 წ. 

სიღნაღის სარაიონო კულტურის სახლი 

  საშუალო 

3600 15 სღ.თ 154 რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე 

იქორწინეს", ა. ცაგარელის - "რაც 

გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ხანუმა", 1956 

წ. სიღნაღის სარაიონო კულტურის 

სახლი 

  კარგი 

3601 15 სღ.თ 155 რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე 

იქორწინეს", ა. ცაგარელის - "რაც 

გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ხანუმა", 1956 

წ. სიღნაღის სარაიონო კულტურის 

სახლი 

  კარგი 

3602 15 სღ.თ 156 რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე 

იქორწინეს", ა. ცაგარელის - "რაც 

გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ხანუმა", 1956 

წ. სიღნაღის სარაიონო კულტურის 

სახლი 

  კარგი 

3603 15 სღ.თ 157 ლ. მილორავას - "პროტექტორის 

ძიებაში", 1959 - 1960 წ.წ. სიღნაღის 

კულტურის სახლში, რეჟისორი- ა. 

მირაქოვი 

  საშუალო 

3604 15 სღ.თ 158 ლ. მილორავას - "პროტექტორის 

ძიებაში", 1959 - 1960 წ.წ. სიღნაღის 

კულტურის სახლში, რეჟისორი- ა. 

მირაქოვი 

  საშუალო 

3605 15 სღ.თ 159 შ. დადიანის - "მზის ამოსვლამდე", 1959 

- 1960 წ.წ. სიღნაღის კულტურის 

სახლში, რეჟისორი- ა. პავლიაშვილი 

  კარგი 

3606 15 სღ.თ 160 ა. აფხაიძის - "იალაღებზე", 1959 - 1960 

წ.წ. სიღნაღის სარაიონო კულტურის 

სახლთან არსებული ხალხური თეატრი, 

რეჟისორი- ა. პავლიაშვილი,  

  საშუალო 

3607 15 სღ.თ 161 ნ. ანანიაშვილის - "მეგობრობა და 

სიყვარული", 1960 - 1961 წ.წ. სიღნაღის 

  საშუალო 



სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 

პავლიაშვილი 

3608 15 სღ.თ 162 ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის - 

"პირველი მერცხლები", 1961 - 1962 წ.წ. 

სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 

ა. პავლიაშვილი 

  საშუალო 

3609 15 სღ.თ 163 ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", 1961 

- 1962 წ.წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. ხმალაძე 

  კარგი 

3610 15 სღ.თ 164 ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", 1961 

- 1962 წ.წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. ხმალაძე 

  საშუალო 

3611 15 სღ.თ 165 ს. და ა. მხარგრძელების - 

"მიცვალებული იძულებით", 1963 - 1964 

წ.წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- მ. მეტრეველი, შ. ლომიძე 

  კარგი 

3612 15 სღ.თ 166 ა. დევიძის - "მეუღლენი", 1963 - 1964 

წ.წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. მოდებაძე 

  კარგი 

3613 15 სღ.თ 167 ა. გეწაძის - "მზე ცრემლში", 1968 წ. 

სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 

ს. მებურიშვილი, შ. ლომიძე 

  კარგი 

3614 15 სღ.თ 168 გ. ბერიაშვილის - "სად ხარ ჩვენო 

მებაღეო", 1969 - 1970 წ.წ. სიღნაღის 

სახალსო თეატრი, რეჟისორი- კ. 

მახარაშვილი 

  კარგი 

3615 15 სღ.თ 169 გ. მოდებაძის - "ცხოვრების გზაზე", 1970 

- 1971 წ.წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- ვ. თანდარაშვილი 

  კარგი 

3616 15 სღ.თ 170 ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის - "ცხოვრების 

ფერდები", უთარიღო, სიღნაღის 

საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. 

მებურიშვილი 

  კარგი 

3617 15 სღ.თ 171 "მოუსვენარი დასვენება", უთარიღო, 

სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 

ს. მებურიშვილი, შ. ლომიძე 

  კარგი 

3618 15 სღ.თ 172 ზ. ბაძელაშვილის - "მეწისქვილე ვანო", 

უთარიღო, სიღნაღის სახალხო თეატრი, 

რეჟისორი- მ. ამირხანოვი 

  კარგი 

 


