
ქუთაისის თოჯინების თეატრი 

ქუთაისის დრამატული თეატრი 

ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი 

რიგითი 
/საინვ. 

თარო შიფრი № საგნის დასახელება 
(სახელწოდება, წელი, ადგილი, 
რეჟისორი) 

მასალა დაცულობა 

5857 თ-23 ქთ.თ. 1 ა. ბელიაშვილის - "თეთრი 
ფინია",  დ. ჯალაღანიას - 
"ფისუნია", ს. ცაგარეიშვილის - 
კურდღელი", ვ. ვლადიჩინას -  
"ჩექმებიანი კატა", კ. 
გოგიაშვილის - "ბაღნარში", ს. 
ცაგარეიშვილის - "ამირანი", 
1946 - 1947 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

5858 თ-23 ქთ.თ. 2 ა. ბელიაშვილის - "თეთრი 
ფინია",  1946 - 1947 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

5859 თ-23 ქთ.თ. 3 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", 
1946 - 1947 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5860 თ-23 ქთ.თ. 4 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", 
1946 - 1947 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5861 თ-23 ქთ.თ. 5 ს. ცაგარეიშვილის - 
"კურდღელი", 1946 - 1947 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5862 თ-23 ქთ.თ. 6 ს. ცაგარეიშვილის - 
"კურდღელი", 1946 - 1947 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 



5863 თ-23 ქთ.თ. 7 ს. ცაგარეიშვილის - 
"კურდღელი", 1946 - 1947 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5864 თ-23 ქთ.თ. 8 ს. ცაგარეიშვილის - 
"კურდღელი", 1946 - 1947 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
საშუალო 

5865 თ-23 ქთ.თ. 9 ტ. პერმიაკისა და პ. ჟაბოვის - 
"ვერცხლის ჩლიქი", კ. 
გოგიაშვილის - "ბაღნარში", ს. 
ცაგარეიშვილის - "კურდღელი", 
დ. ჯალაღანიას - "ფისუნის",  
1947 - 1948 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

 
კარგი 

5866 თ-23 ქთ.თ. 10 ტ. პერმიაკისა და პ. ჟაბოვის - 
"ვერცხლის ჩლიქი", 1947 - 1948 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5867 თ-23 ქთ.თ. 11 ტ. პერმიაკისა და პ. ჟაბოვის - 
"ვერცხლის ჩლიქი", 1947 - 1948 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5868 თ-23 ქთ.თ. 12 კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
1947 - 1948 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
საშუალო 

5869 თ-23 ქთ.თ. 13 კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
1947 - 1948 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5870 თ-23 ქთ.თ. 14 კ. გოგიაშვილის - "ალუბლები 
ჰყვავიან", 1947 - 1948 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 



5871 თ-23 ქთ.თ. 15 კ. გოგიაშვილის - "ალუბლები 
ჰყვავიან", 1947 - 1948 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5872 თ-23 ქთ.თ. 16 ვ. ვლადიჩინას - "ჩექმებიანი 
კატა", გ. ჩიხლაძის - "ცელქი 
ჯიმშერი", მ. ჯაფარიძის - 
"ლამპარი", შ. კუჭავას - "ოხვრა 
კაია", კ. გოგოძის - "მაგდანას 
ლურჯა", ი. ჭავჭავაძის - "კაცია 
ადამიანი?!", კ. გოგიაშვილის - 
"ბაღნარში", ტ. პერმიაკის და პ. 
ჟაბოვის - "ვერცხლის ჩლიქი", კ. 
გოგიაშვილის - "ალუბლები 
ჰყვავიან", დ. ჯალაღანიას - 
"ფისუნია", 1948 - 1949 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

5873 თ-23 ქთ.თ. 17 მ. ჯაფარიძის - "ლამპარი", ტ. 
პერმიაკისა და პ. ჟაბოვის - 
"ვერცხლის ჩლიქი", გ. 
ჩიხლაძის - "ცელქი ჯიმშერი", ვ. 
ვლადიჩინას - "ჩექმებიანი 
კატა", 1948 - 1949 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

5874 თ-23 ქთ.თ. 18 კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", კ. 
გოგიაშვილის - "ალუბლები 
ჰყვავიანი", ტ. პერმიაკის და პ. 
ჟაბოვის - "ვერცხლის ჩლიქი", გ. 
ჩიხლაძის - "ცელქი ჯიმშერი", ვ. 
ვლადიჩინას - "ჩექმებიანი 
კატა", მ. ჯაფარიზის - 
"ლამპარი", ი. ჭავჭავაძის - 
"კაცია ადამიანი?!", 1948 - 1949 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

5875 თ-23 ქთ.თ. 19 გ. ჩიხლაძის - "ცელქი ჯიმშერი", 
ტ. პერმიაკის და პ. ჟაბოვის - 
"ვერცხლის ჩლიქი", კ. 
გოგიაშვილის - "ალუბლები 
ჰყვავიანი", 1948 - 1949 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



5876 თ-23 ქთ.თ. 20 ვ. ვლადიჩინას - "ჩექმებიანი 
კატა",  მ. ჯაფარიძის - 
"ლამპარი", ი. ჭავჭავაძის  - 
"კაცია ადამიანი?!"(პრემიერა), 
1948 - 1949 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

 
კარგი 

5877 თ-23 ქთ.თ. 21 ი. ჭავჭავაძის  - "კაცია 
ადამიანი?!", 1948 - 1949 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5878 თ-23 ქთ.თ. 22 ი. ჭავჭავაძის - "კაცია 
ადამიანი?!", 1948 - 1948 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5879 თ-23 ქთ.თ. 23 ი. ჭავჭავაძის - "კაცია 
ადამიანი?!", 1948 - 1948 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5880 თ-23 ქთ.თ. 24 ი. ჭავჭავაძის - "კაცია 
ადამიანი?!", 1948 - 1948 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5881 თ-23 ქთ.თ. 25 მ. ჯაფარიძის - "ლამპარი", 1948 
- 1949 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5882 თ-23 ქთ.თ. 26 მ. ჯაფარიძის - "ლამპარი", 1948 
- 1949 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 



5883 თ-23 ქთ.თ. 27 ვ. ვლადიჩინას - "ჩექმებიანი 
კატა", 1948 - 1949 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5884 თ-23 ქთ.თ. 28 ვ. ვლადიჩინას - "ჩექმებიანი 
კატა", 1948 - 1949 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5885 თ-23 ქთ.თ. 29 გ. ჩიხლაძის - "ცელქი ჯიმშერი", 
1948 - 1949 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5886 თ-23 ქთ.თ. 30 გ. ჩიხლაძის - "ცელქი ჯიმშერი", 
1948 - 1949 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5887 თ-23 ქთ.თ. 31 1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

 
კარგი 

5888 თ-23 ქთ.თ. 32 1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

 
კარგი 

5889 თ-23 ქთ.თ. 33 1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

 
კარგი 

5890 თ-23 ქთ.თ. 34 მ. მესხიშვილის - "ალმასის 
საბადოები", ვ. ლიუბიმოვას - 
"თეთრა", რ. ქორქიას - 
"მართალი კაცი", ნ. 
ოქროპირიძის - "გაქვავებული 
ქალაქი", მ. სერვანტესის - 
"დონ-კიხოტი", გ. გორდაძის - 
"კალმაად ხანი", მ. ჯაფარიძის - 
"ლამპარი", ი. ჭავჭავაძის - 
"კაცია ადამინაი?!", ტ. 
პერმიაკის და პ. ჟაბოვის - 
"ვერცხლის ჩლიქი", შ. პეროს - 
"ჩექმებიანი კატა", პ. 
გოგიაშვილის - "ალუბლები 

 
კარგი 



ჰყვავიანი", დ. ჯალაღანიას - 
ფისუნია", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

5891 თ-23 ქთ.თ. 35 გ. გორდაძის - "კალმაად-ხანი", 
რ. ქორქიას - "მართალი კაცი", ნ. 
ოქროპირიძის - "გაქვავებული 
ქალაქი", კ. გოგიაშვილის - 
"ცერცეტა", დ. ჯალაღანიას - 
"ფისუნია", ს. ცაგარეიშვილის - 
"ყვავი, ბუ და მელაკუდა", 1949 - 
1950 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

5892 თ-23 ქთ.თ. 36 ნ. ოქროპირიძის - "გაქვავებული 
ქალაქი", დ. ჯალაღანიას - 
"ფისუნია", ს. ცაგარეიშვილის - 
"ყვავი, ბუ და მელაკუდა", კ. 
გოგიაშვილის - "ცერცეტა", რ. 
ქორქიას - "მართალი კაცი", გ. 
გორდაძის - "კალმაად - ხანი", 
1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი  

 
კარგი 

5893 თ-23 ქთ.თ. 37 ვ. ლიუბიმოვას - "თეთრა", 1949 
- 1950 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5894 თ-23 ქთ.თ. 38 მ. მესხიშვილის - "ალმასის 
საბადოები", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5895 თ-23 ქთ.თ. 39 კ. გოგიაშვილის - "ცერცეტა", 
1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. კ. ჩიქოვანი 

 
კარგი 

5896 თ-23 ქთ.თ. 40 რ. ქორქიას - "მართალი 
კაცი",1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 



5897 თ-23 ქთ.თ. 41 რ. ქორქიას - "მართალი 
კაცი",1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5898 თ-23 ქთ.თ. 42 რ. ქორქიას - "მართალი 
კაცი",1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5899 თ-23 ქთ.თ. 43 ნ. ოქროპირიძის - "გაქვავებული 
ქალაქი", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ.ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5900 თ-23 ქთ.თ. 44 ნ. ოქროპირიძის - "გაქვავებული 
ქალაქი", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ.ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5901 თ-23 ქთ.თ. 45 გ. გორდაძის - "კალმაად-ხანი", 
1949 - 1950 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5902 თ-23 ქთ.თ. 46 ს. ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ 
და მელაკუდა", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
საშუალო 

5903 თ-23 ქთ.თ. 47 ს. ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ 
და მელაკუდა", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5904 თ-23 ქთ.თ. 48 ს. ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ 
და მელაკუდა", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
მძიმე 

5905 თ-23 ქთ.თ. 49 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", ს. 
ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ და 
მელაკუდა", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 



5906 თ-23 ქთ.თ. 50 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", ს. 
ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ და 
მელაკუდა", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5907 თ-23 ქთ.თ. 51 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", ს. 
ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ და 
მელაკუდა", 1949 - 1950 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5908 თ-23 ქთ.თ. 52 ი. ჭავჭავაძის - "კაცია 
ადამიანი?!", გ. გორდაძის - 
"კალმაად-ხანი", გ. ჯაფარიძის - 
"ლამპარი", 1950 - 1951 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5909 თ-23 ქთ.თ. 53 მატვეევის - "ბალტი", 
შვემბერგერის - "ნანა ტყეში", 
სერვანტესის - "დონ-კიხოტი", კ. 
გოგიაშვილის - "ცერცეტა", ს. 
ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ და 
მელაკუდა", 1950 - 1951 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5910 თ-23 ქთ.თ. 54 მატვეევის - "ბალტი", 
შვემბერგერის - "ნანა ტყეში", 
სერვანტესის - "დონ-კიხოტი", კ. 
გოგიაშვილის - "ცერცეტა", ს. 
ცაგარეიშვილის - "ყვავი, ბუ და 
მელაკუდა", 1950 - 1951 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5911 თ-23 ქთ.თ. 55 გ. მატვეევის - "ბალტი", 1950 - 
1951 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5912 თ-23 ქთ.თ. 56 გ. შვემბერგერის - "ნანა ტყეში", 
1950 - 1951 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 



5913 თ-23 ქთ.თ. 57 მ. სერვანტესის - "დონ-კიხოტი", 
1950 - 1951 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
საშუალო 

5914 თ-23 ქთ.თ. 58 მ. სერვანტესის - "დონ-კიხოტი", 
1950 - 1951 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
საშუალო 

5915 თ-23 ქთ.თ. 59 მ. სერვანტესის - "დონ-კიხოტი", 
1950 - 1951 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5916 თ-23 ქთ.თ. 60 ი. რუდენკოვის - "ჩუკი და გეკი", 
1950 - 1951 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
საშუალო 

5917 თ-23 ქთ.თ. 61 ი. რუდენკოვის - "ჩუკი და გეკი", 
1950 - 1951 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
საშუალო 

5918 თ-23 ქთ.თ. 62 ი. რუდენკოვის - "ჩუკი და გეკი", 
1950 - 1951 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5919 თ-23 ქთ.თ. 63 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", 
1951 - 1952 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5920 თ-23 ქთ.თ. 64 კ. შნეიდერის - "სარმიკოს 
სიმღერა", 1951 - 1952 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5921 თ-23 ქთ.თ. 65 ა. კალანდარაშვილის და ე. 
ჟორჟოლიანის - "გუბაზის 
სტაფილო", 1951 - 1952 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 



5922 თ-23 ქთ.თ. 66 ე. შვარცის - "წითელქუდა", 1951 
- 1952 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5923 თ-23 ქთ.თ. 67 ა. ბრაუსევიჩის - "ბიჭი აზნაურის 
ტბიდან", 1951 - 1952 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5924 თ-23 ქთ.თ. 68 ა. ბრაუსევიჩის - "ბიჭი აზნაურის 
ტბიდან", 1951 - 1952 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

  

5925 თ-23 ქთ.თ. 69 თ. ჩხაიძის - "თოჯინების 
აჯანყება", 1952 - 1953 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5926 თ-23 ქთ.თ. 70 ა. ბელიაშვილის - "თეთრი 
ფინია", 1952 - 1953 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5927 თ-23 ქთ.თ. 71 კორიუნის - "ორი ძმა", 1952 - 
1953 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5928 თ-23 ქთ.თ. 72 კორიუნის - "ორი ძმა", 1952 - 
1953 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5929 თ-23 ქთ.თ. 73 ს. პრეობრაჟენსკის - 
"გაზაფხულის ყვავილი", 1952 - 
1953 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 



5930 თ-23 ქთ.თ. 74 ს. პრეობრაჟენსკის - 
"გაზაფხულის ყვავილი", 
კორიუნის - "ორი ძმა", დ. 
ჯალაღანიას - "ფისუნია", 1953 - 
1954 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე, ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5931 თ-23 ქთ.თ. 75 ს. პრეობრაჟენსკის - 
"გაზაფხულის ყვავილი", 
კორიუნის - "ორი ძმა", დ. 
ჯალაღანიას - "ფისუნია", 1953 - 
1954 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე, ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5932 თ-23 ქთ.თ. 76 ნ. ელიაშვილის - "ქოჩორა", 
1953 - 1954 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5933 თ-23 ქთ.თ. 77 დ. კვიცარიძის და ლ. შენგელიას 
- "მაისის ღამე", 1953 - 1954 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5934 თ-23 ქთ.თ. 78 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1953 - 1954 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

5935 თ-23 ქთ.თ. 79 რ. თოდუას - "სიცოცხლის 
ყვავილი", 1954 - 1955 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. რ. 
თოდუა 

 
კარგი 

5936 თ-23 ქთ.თ. 80 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1954 - 1955 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

5937 თ-23 ქთ.თ. 81 კ. მაჭარაძის - "დათუნიას 
სამართალი", 1954 - 1955 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 



5938 თ-23 ქთ.თ. 82 ო. თუმანიანის - "გიქორი", 1954 
- 1955 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5939 თ-23 ქთ.თ. 83 ი. გოგებაშვილის - "იავნანამ რა 
ჰქმნა", 1954 - 1955 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

5940 თ-23 ქთ.თ. 84 კ. მაჭრაძის - "დათუნიას 
სამართალი", ი. გოგებაშვილის - 
"იავნანამ რა ჰქმნა", 1955 - 1956 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია, თ. ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

5941 თ-23 ქთ.თ. 85 დ. კვიცარიძის და ლ. შენგელიას 
- "ბულბული", კ. მაჭარაძის - 
"დათუნიას სამართალი", 1955 - 
1956 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5942 თ-23 ქთ.თ. 86 უ. აჯიბეგოვის - "არშინ მალ-
ალან", 1955 - 1956 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5943 თ-23 ქთ.თ. 87 უ. აჯიბეგოვის - "არშინ მალ-
ალან", 1955 - 1956 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5944 თ-23 ქთ.თ. 88 უ. აჯიბეგოვის - "არშინ მალ-
ალან", 1955 - 1956 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 



5945 თ-23 ქთ.თ. 89 შ. მიქაშავიძის - "გია", 1955 - 
1956 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5946 თ-23 ქთ.თ. 90 ე. ჟორჟოლიანის - "სირცვილს 
გაექცა", 1955 - 1956 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5947 თ-23 ქთ.თ. 91 ე. ჟორჟოლიანის - "სირცვილს 
გაექცა", 1955 - 1956 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5948 თ-23 ქთ.თ. 92 ლ. მილორავას - "საბრალო 
ნუკრია", 1955 - 1956 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. რ. 
თოდუა 

 
კარგი 

5949 თ-23 ქთ.თ. 93 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1955 - 1956 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

5950 თ-23 ქთ.თ. 94 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1956 წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

5951 თ-23 ქთ.თ. 95 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1956 წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

5952 თ-23 ქთ.თ. 96 ე. ჟორჟოლიანის - "სირცვილს 
გაექცა", უ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ 
მალ-ალან", კ. მაარაძის - 
"დათუნიას სამართალი",  1956 - 
1957 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5953 თ-23 ქთ.თ. 97 ე. ჟორჟოლიანის - "სირცვილს 
გაექცა", უ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ 
მალ-ალან", კ. მაარაძის - 
"დათუნიას სამართალი",  1956 - 
1957 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 



5954 თ-23 ქთ.თ. 98 უ. აჯიბეგოვის - "არშინ მალ-
ალან", 1956 - 1957 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5955 თ-23 ქთ.თ. 99 თ. ფერაძის - "ნიკა", 1956 - 1957 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5956 თ-23 ქთ.თ. 100 თ. ფერაძის - "ნიკა", 1956 - 1957 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5957 თ-23 ქთ.თ. 101 ბოროდინის - "შემთხვევა  II ბ 
კლასში", 1956 - 1957 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5958 თ-23 ქთ.თ. 102 ს. პრეობრაჟენსკის - 
"გაზაფხულის ყვავილი", 1956 - 
1957 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია, თ. ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

5959 თ-23 ქთ.თ. 103 ნ. ბერიანიძის - "ნიშნების 
საუბარი", ვ. ოსეევას - 
"ჯადოსნური სიტყვა", 1956 - 
1957 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5960 თ-23 ქთ.თ. 104 დ. ხუროძის - "ოქროს ხელები", 
1956 - 1957 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5961 თ-23 ქთ.თ. 105 დ. ხუროძის - "ოქროს ხელები", 
1956 - 1957 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 



5962 თ-23 ქთ.თ. 106 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", 
1956 - 1957 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5963 თ-23 ქთ.თ. 107 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", 
1956 - 1957 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ცაგარეიშვილი 

 
კარგი 

5964 თ-23 ქთ.თ. 108 გ. ივანიშვილის - "ნატვრის 
თვალი", 1956 - 1957 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5965 თ-23 ქთ.თ. 109 გ. ივანიშვილის - "ნატვრის 
თვალი", 1956 - 1957 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5966 თ-23 ქთ.თ. 110 გ. ივანიშვილის - "ნატვრის 
თვალი", 1956 - 1957 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5967 თ-23 ქთ.თ. 111 ბოროდინის - "შემთხვევა  II ბ 
კლასში", 1957 - 1958 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5968 თ-23 ქთ.თ. 112 ბოროდინის - "შემთხვევა  II ბ 
კლასში", 1957 - 1958 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5969 თ-23 ქთ.თ. 113 ვ. გუბარევის - "დიდი 
ჯადოსანი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5970 თ-23 ქთ.თ. 114 ვ. გუბარევის - "დიდი 
ჯადოსანი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
მძიმე 



5971 თ-23 ქთ.თ. 115 კ. მაჭარაძის - "დათუნიას 
სამართალი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5972 თ-23 ქთ.თ. 116 რ. თოდუას - "სიცოცხლის 
ყვავილი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. რ. 
თოდუა 

 
კარგი 

5973 თ-23 ქთ.თ. 117 კ. გოგიაშვილის - "ცერცეტა", 
1957 - 1958 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5974 თ-23 ქთ.თ. 118 ბ. ნარეკლიშვილის - "ჰერაკლეს 
გმირობანი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5975 თ-23 ქთ.თ. 119 რ. ბეროძის - "არტანუჯელი 
ჭაბუკი", 1958 - 1959 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5976 თ-23 ქთ.თ. 120 ბ. ნარეკლიშვილის - "ჰერაკლეს 
გმირობანი", 1958 - 1959 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5977 თ-23 ქთ.თ. 121 ს. პრეობრაჟნსკის - 
"გაზაფხულის ყვავილი", 1958 - 
1959 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5978 თ-23 ქთ.თ. 122 ზ. კუხიანიძის - "შარახანო", 
1958 - 1959 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 



5979 თ-23 ქთ.თ. 123 ზ. კუხიანიძის - "შარახანო", 
1958 - 1959 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5980 თ-23 ქთ.თ. 124 ზ. კუხიანიძის - "შარახანო", 
1958 - 1959 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5981 თ-23 ქთ.თ. 125 ე. დე-ამიჩის - "დედა (მარკო)", 
1958 - 1959 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5982 თ-23 ქთ.თ. 126 ვაჟა-ფშაცელას - "ნუკრია", ზ. 
კუხიანიძის - "შარახანო", 1958 - 
1959 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ღ. 
თოდუა 

 
მძიმე 

5983 თ-23 ქთ.თ. 127 ს. მიხალკოვის და ვ. შვემბერგის 
- "ერთი მგელი, ორი მონადირე 
და სამი გოჭი", ზ. კუხიანიძის - 
"შარახანო", 1959 - 1960 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5984 თ-23 ქთ.თ. 128 რ. ჩაჩანიძის - "პატარა 
მუსიკოსი", 1959 - 1960 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5985 თ-23 ქთ.თ. 129 ა. დოხნაძის - "თქვენც იპოვეთ 
საქმე", 1959 - 1960 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5986 თ-23 ქთ.თ. 130 დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", 1959 - 1960 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

5987 თ-23 ქთ.თ. 131 შვემბერგერის - "ნანა ტყეში", 
1959 - 1960 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 



5988 თ-23 ქთ.თ. 132 ზ. კუხიანიძის - "შარახანო", 
1959 - 1960 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
მძიმე 

5989 თ-23 ქთ.თ. 133 ზ. კუხიანიძის - "შარახანო", 
1959 - 1960 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

5990 თ-23 ქთ.თ. 134 ლ. პაქსაშვილის - "რაც არ 
გერგება, არ შეგერგება", დ. 
კლდიაშვილის - "სამანიშვილის 
დედინაცვალი", ვ. 
შვემბერგერის - "ნანა ტყეში", ს. 
მიხალკოვის და ვ. შვემბერგის - 
"ერთი მგელი, ორი მონადირე 
და სამო გოჭი", ს. 
პრეობრაჟენსკის - "გაზაფხულის 
ყვავილი", კ. მაჭარაძის  - 
"დათუნიას სამართლი", ჰ. 
მალოს - "უსახლკარო", 1960 - 
1961 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

5991 თ-23 ქთ.თ. 135 კ. მაჭარაძის - "დათუნიას 
სამაღტალი", ლ. პაქსაშვილის - 
"რაც არ გერგება, არ შეგერგება", 
რ. ლეზგიშვილის - "მზიურა", 
1960 - 1961 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

 
კარგი 

5992 თ-23 ქთ.თ. 136 ლ. პაქსაშვილის - "რაც არ 
გერგება, არ შეგერგება", 1960 - 
1961 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5993 თ-23 ქთ.თ. 137 ჰ. მალოს - "უსახლკარო", 1960 - 
1961 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5994 თ-23 ქთ.თ. 138 ჰ. მალოს - "უსახლკარო", 1960 - 
1961 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 

 
კარგი 



სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

5995 თ-23 ქთ.თ. 139 რ. ლეზგიშვილის - "მზიურა", 
1960 - 1961 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელაია 

 
კარგი 

5996 თ-23 ქთ.თ. 140 გ. სამხარაძის - "უეცარი 
ბედიერება", 1960 - 1961 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5997 თ-23 ქთ.თ. 141 რ. კემულარიას - "რევიზორი 
ვეფხვი", 1961 - 1962 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5998 თ-23 ქთ.თ. 142 რ. კემულარიას - "რევიზორი 
ვეფხვი", 1961 - 1962 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

5999 თ-23 ქთ.თ. 143 დ. ედიშერაშვილის - 
"მეგობრობის ძალა", 1961 - 1962 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6000 თ-23 ქთ.თ. 144 დ. ედიშერაშვილის - 
"მეგობრობის ძალა", 1961 - 1962 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6001 თ-23 ქთ.თ. 145 თ. ჩხაიძის - "თოჯინების 
აჯანყება", 1961 - 1962 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6002 თ-23 ქთ.თ. 146 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", 
1961 - 1962 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელაია 

 
კარგი 



6003 თ-23 ქთ.თ. 147 ე. დე-ამიჩის - "მარკო დედა", 
1962 - 1963 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

6004 თ-23 ქთ.თ. 148 დ. ედიშერაშვილის - 
"მეგობრობის ძალა", 1962 - 1963 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6005 თ-23 ქთ.თ. 149 ო. თუმანიანის - "გიქორი", 1962 
- 1963 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6006 თ-23 ქთ.თ. 150 ზ. კუხიანიძის - "ბიჭბი ეძებენ 
გაზაფხულს", 1962 - 1963 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6007 თ-23 ქთ.თ. 151 დ. ხუროძის - "უცნაური 
მოგზაური", 1963 - 1964 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია, თ. მესხი 

 
კარგი 

6008 თ-23 ქთ.თ. 152 კ. მაჭარაძის - "ხერხი სჯობია 
ღონესა", 1964 - 1965 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. რ. 
თოდუა 

 
კარგი 

6009 თ-23 ქთ.თ. 153 გ. ივანიშვილის - "ცისფერი 
პლანეტა", 1964 - 1965 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6010 თ-23 ქთ.თ. 154 ქ. ხაფავას - "ვაჟიკა", 1964 - 1965 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 



6011 თ-23 ქთ.თ. 155 ბ. ნარეკლიშვილის - "ჰერაკლეს 
გმირობანი", 1964 - 1965 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6012 თ-23 ქთ.თ. 156 ლ. პაქსაშვილის - "რაც არ 
გერგება, არ შეგერგება", 1964 - 
1965 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6013 თ-23 ქთ.თ. 157 ს. ჭეიშვილის - "დაიყივლე 
მამალო", კ. მაჭარაძის - 
"დათუნიას სამართალი", ვ. 
შვემბერგერის - "ნანა ტყეში", 
1965 - 1966 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელაია 

 
კარგი 

6014 თ-23 ქთ.თ. 158 ზ. კუხიანიძის - "ვინ დახატავს", 
1965 - 1966 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი, ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6015 თ-23 ქთ.თ. 159 ნ. არეშიძის - "სამი მეგობარი", 
1965 - 1966 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელაია 

 
კარგი 

6016 თ-23 ქთ.თ. 160 დ. ჯალაღანიას - "ფისუნია", 
1965 - 1966 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელაია 

 
კარგი 

6017 თ-23 ქთ.თ. 161 ს. მიხალკოვის და ვ. შვემბერგის 
- "სამი გოჭი", 1965 - 1966 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6018 თ-23 ქთ.თ. 162 ლ. ნუცუბიძის - "ძმები", 1965 - 
1966 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6019 თ-23 ქთ.თ. 163 გ. კემულარიას - "მოხერხებული 
ყასია", 1965 - 1966 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 



6020 თ-23 ქთ.თ. 164 კ. ლევანიძის - 
"ნატვრისთვალი", 1965 - 1966 წ. 
წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6021 თ-23 ქთ.თ. 165 გ. გიგაურის - "დათო ბიჭი ერთ 
ზაფხულს",1965 - 1966 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე   

 
კარგი 

6022 თ-23 ქთ.თ. 166 ე. დე-ამიჩის - "დედა მარკო", 
1965 - 1966 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

6023 თ-23 ქთ.თ. 167 რ. ლეზგიშვილის - "მზიურა", 
1965 - 1966 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელაია 

 
კარგი 

6024 თ-23 ქთ.თ. 168 თ. ჩხაიძის - "თოჯინების 
აჯანყება", 1965 - 1966 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6025 თ-23 ქთ.თ. 169 ნ. კემულარიას - "რევიზორი 
ვეფხვი", 1966 - 1967 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6026 თ-23 ქთ.თ. 170 კ. მაჭარაძის - "მარჯნის ღილი", 
1966 - 1967 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6027 თ-23 ქთ.თ. 171 კ. გოგიაშვილის - "ბაქია", გ. 
ჭიჭინაძეს და გ. ხარნაულის - 
"კოკროჭინა", ა. ბრაუსევიჩის - 
"ბიჭი აზნაურის ტბიდან",  1967 - 
1968 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6028 თ-23 ქთ.თ. 172 კ. გოგიაშვილის - "ბაქია", გ. 
ჭიჭინაძეს და გ. ხარნაულის - 
"კოკროჭინა", ა. ბრაუსევიჩის - 
"ბიჭი აზნაურის ტბიდან",  1967 - 
1968 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 



6029 თ-23 ქთ.თ. 173 კ. გოგიაშვილის - "ბაქია", გ. 
ჭიჭინაძეს და გ. ხარნაულის - 
"კოკროჭინა", ა. ბრაუსევიჩის - 
"ბიჭი აზნაურის ტბიდან",  1967 - 
1968 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6030 თ-23 ქთ.თ. 174 კ. გოგიაშვილის - "ბაქია", 1967 - 
1968 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6031 თ-23 ქთ.თ. 175 კ. გოგიაშვილის - "ბაქია", 1967 - 
1968 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6032 თ-23 ქთ.თ. 176  გ. ჭიჭინაძეს და გ. ხარნაულის - 
"კოკროჭინა", 1967 - 1968 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6033 თ-23 ქთ.თ. 177  გ. ჭიჭინაძეს და გ. ხარნაულის - 
"კოკროჭინა", 1967 - 1968 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6034 თ-23 ქთ.თ. 178 ა. ბრაუსევიჩის - "ბიჭი აზნაურის 
ტბიდან",  1967 - 1968 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6035 თ-23 ქთ.თ. 179 ზ. კუხიანიძის - "ვინ დახატავს", 
დ. ხუროძის - "უცნაური 
მოგზაური", კ. ლევანიძის - 
"ნეტვრის თვალის", კ. 
მაჭარაძის - "ხერხი სჯობია 
ღონესა", ს. ჭეიშვილის - 
"დაიყივლე მამალო", ე. დე-
ამაჩის - "მარკო", ზ. კუხიანიძის - 
"ბიჭები ეძებენ გაზაფხულს", ნ. 
არეშიძის - "სამი მეგობარი", 
1967 - 1968 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი 

 
კარგი 

6036 თ-23 ქთ.თ. 180 დ. ხუროძის - "უცნაური 
მოგზაური", 1967 - 1968 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 

 
კარგი 



სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი და ლ. შენგელაია 

6037 თ-23 ქთ.თ. 181 ლ. ნუცუბიძის - "მუდმივი 
საჩუქარი", 1967 - 1968 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6038 თ-23 ქთ.თ. 182 გ. გიგაურის - "დათო ბიჭი",1967 
- 1968 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე   

 
კარგი 

6039 თ-23 ქთ.თ. 183 თ. ჩხეიძის - "ყვავილებში", 1967 
- 1968 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6040 თ-23 ქთ.თ. 184 ზ. კუხიანიძის - "ვინ დახატავს", 
ვ. შვემბერგერის - "ნანა ტყეში", 
ლ. პაქსაშვილის - "რაც არ 
გერგება, არ შეგერგება", 1968 - 
1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6041 თ-23 ქთ.თ. 185 კ. გოგიაშვილის - "ბაქია", დ. 
ხუროძის - "მაია", კ. მაჭრაძის - 
"დათუნიას სამართალი", დ. 
ჯალაღანიას - "ფისუნია", ს. 
გენებაშვილის - "სიმონიკას 
ოინები", ბ. ნარეკლიშვილის - 
"ჰერაკლეს გმირობანი", კ. 
ლევანიძის - "ნატვრის თვალი", 
1968 - 1969 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

6042 თ-23 ქთ.თ. 186 დ. ხუროძის - "მაია", 1968 - 1969 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6043 თ-23 ქთ.თ. 187 ზ. გენებაშვილის - "სიმონიკას 
ოინები", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 



6044 თ-23 ქთ.თ. 188 ზ. გენებაშვილის - "სიმონიკას 
ოინები", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6045 თ-23 ქთ.თ. 189 ზ. გენებაშვილის - "სიმონიკას 
ოინები", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6046 თ-23 ქთ.თ. 190 ბ. ნარეკლიშვილის - "ჰერაკლეს 
გმირბანი", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6047 თ-23 ქთ.თ. 191 ნ. დარსევანიძის - "ცისანა", 1968 
- 1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6048 თ-23 ქთ.თ. 192 ნ. დარსევანიძის - "ცისანა", 1968 
- 1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6049 თ-23 ქთ.თ. 193 ს. ჭეიშვილის - "დაიყივლე 
მამალო", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6050 თ-23 ქთ.თ. 194 ს. ჭეიშვილის - "დაიყივლე 
მამალო", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6051 თ-23 ქთ.თ. 195 ს. ჭეიშვილის - "დაიყივლე 
მამალო", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 



6052 თ-23 ქთ.თ. 196 რ. ბეროძის და ი. 
ნაზარიშვილის - "ბავშვენი 
იქცნენ ყვავილებად", 1968 - 
1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6053 თ-23 ქთ.თ. 197 რ. ბეროძის და ი. 
ნაზარიშვილის - "ბავშვენი 
იქცნენ ყვავილებად", 1968 - 
1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6054 თ-23 ქთ.თ. 198 რ. ბეროძის და ი. 
ნაზარიშვილის - "ბავშვენი 
იქცნენ ყვავილებად", 1968 - 
1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6055 თ-23 ქთ.თ. 199 ო. თუმანიანის - "გიქორი", 1968 
- 1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელია 

 
კარგი 

6056 თ-23 ქთ.თ. 200 ე. შვარცის - "წითელქუდა", 1968 
- 1969 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6057 თ-23 ქთ.თ. 201 ჯ. სვიფტის - "გულივერის 
მოგზაურობა", 1968 - 1969 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6058 თ-23 ქთ.თ. 202 ნ. არეშიძის - "მეგობრობა", 1969 
- 1970 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6059 თ-23 ქთ.თ. 203 ლ. ბუცუბიძის - "მელაკუდა",  
1969 - 1970 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6060 თ-23 ქთ.თ. 204 ჯ. გაბუნია - "კეთილი გოგი",  
1969 - 1970 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ვაჩნაძე 

 
კარგი 



6061 თ-23 ქთ.თ. 205 დ. ხუროძის - "ხელმწიფე ჭაში",  
1969 - 1970 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6062 თ-23 ქთ.თ. 206 ი. კალიბის - "ყურშა-ჩვენი ეზოს 
მშვენება",  1969 - 1970 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6063 თ-23 ქთ.თ. 207 ე. ჟორჟოიანის - "ბაჯბაჯა",  
1969 - 1970 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6064 თ-23 ქთ.თ. 208 გ. ლანდაუს - "ფიფქიას სკოლა",  
1969 - 1970 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6065 თ-23 ქთ.თ. 209 გ. ლანდაუს - "ფიფქიას სკოლა",  
1969 - 1970 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6066 თ-23 ქთ.თ. 210 გ. სებისკვერაძის - "წიქარა",  
1970 - 1971 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6067 თ-23 ქთ.თ. 211 გ. სებისკვერაძის - "წიქარა",  
1970 - 1971 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6068 თ-23 ქთ.თ. 212 რ. ბეროძის - "ღიმილი და 
ფინფინა", 1970 - 1971 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6069 თ-23 ქთ.თ. 213 ი. დრდას და ი. შტოკის - 
"ეშმაკის წისქვილი", 1970 - 1971 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი და ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6070 თ-23 ქთ.თ. 214 ჯ. ნიქაბაძის - "ცანგალა", 1970 - 
1971 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 



6071 თ-23 ქთ.თ. 215 თ. მესხის - "გულჩვილა და 
ბუნჩულა", 1970 - 1971 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6072 თ-23 ქთ.თ. 216 ტ. ხავთასის - "თხუპნია", 1971 - 
1972 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6073 თ-23 ქთ.თ. 217 ტ. ხავთასის - "თხუპნია", 1971 - 
1972 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6074 თ-23 ქთ.თ. 218 გ. ჭიჭინაძის - "ტანჩია", 1971 - 
1972 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიე 

 
საშუალო 

6075 თ-23 ქთ.თ. 219 გ. ჭიჭინაძის - "ტანჩია", 1971 - 
1972 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიე 

 
მძიმე 

6076 თ-23 ქთ.თ. 220 გ. ჭიჭინაძის - "ტანჩია", 1971 - 
1972 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიე 

 
კარგი 

6077 თ-23 ქთ.თ. 221 გ. ჭიჭინაძის - "ტანჩია", 1971 - 
1972 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიე 

 
კარგი 

6078 თ-23 ქთ.თ. 222 ლ. მილორავას - "საბრალო 
ნუკრია", 1971 - 1972 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ი. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6079 თ-23 ქთ.თ. 223 "თოჯინების ზეიმი", 1971 - 1972 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6080 თ-23 ქთ.თ. 224 დ. ხუროძის - "გესალმებით", 
1971 - 1972 წ. წ. ქუთაისის 

 
კარგი 



თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

6081 თ-23 ქთ.თ. 225 ფ. ბაუმის - "პირიმზე", 1971 - 
1972 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6082 თ-23 ქთ.თ. 226 ნ. კემულარიას - 
"ვარსკვლავბიჭუნა", 1971 - 1972 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6083 თ-23 ქთ.თ. 227 ლ. ნუცუბიძის - "რწყილი და 
ჭიანჭვილა", 1972 - 1973 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხანიძე 

 
კარგი 

6084 თ-23 ქთ.თ. 228 ვ. ტრენდაფილოვას - "ბიჭი და 
ქარი", 1972 - 1973 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6085 თ-23 ქთ.თ. 229 ს. პროკოფიევას - "უცნობი 
კუდით", 1972 - 1973 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6086 თ-23 ქთ.თ. 230 ჯ. გაბუნიას - "სიზმარი თუ 
სინამდვილე", 1972 - 1973 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6087 თ-23 ქთ.თ. 231 ნ. არეშიძის - "სიკეთის ძალა", 
1972 - 1973 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6088 თ-23 ქთ.თ. 232 ე. ჟორჟოლიანის - "ზღაპრის 
გუდა", 1972 - 1973 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6089 თ-23 ქთ.თ. 233 ა. ს. პუშკინის - "ოქროს თევზი 
და მებადური", 1973 - 1974 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6090 თ-23 ქთ.თ. 234 ნ. ნაკაშიძის და კ. მაჭარაძის - 
"ბაკი-ბუკი", 1973 - 1974 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვენიძე 

 
კარგი 

6091 თ-23 ქთ.თ. 235 მ. ტვინის - "უფლისწული და 
მათხოვარი", 1973 - 1974 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6092 თ-23 ქთ.თ. 236 მ. კორიუნის - "ჩარიკა და 
ქაჯარიკა", 1973 - 1974 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6093 თ-23 ქთ.თ. 237 რ. თოდუას - "სიცოცხლის 
ყვავილი", 1973 - 1974 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ს. 
ვაჩნაძე 

 
კარგი 

6094 თ-23 ქთ.თ. 238 ნ. გურაბანიზის - "გოგონა", 1973 
- 1974 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ.მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6095 თ-23 ქთ.თ. 239 გ. მარტვეევის - "ბურდღუნა", 
1973 - 1974 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6096 თ-23 ქთ.თ. 240 ე. სპერანსკის - "უჩვეულო 
შეჯიბრი", ს. მიხალკოვის - "სამი 
გოჭი", კ. მუშკოვის - "სამი კუდი", 
გ. კორიუნის - "ჭკვიანი მწყემსი", 
1974 - 1975 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6097 თ-23 ქთ.თ. 241 "მხიარული ზღაპრები", ე. 
სპერანსკის - "უჩვეულო 
შეჯიბრი", ს. მიხალკოვის - "სამი 
გოჭი", 1974 - 1975 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. შ. ცუცქირიძე 

 
კარგი 

6098 თ-23 ქთ.თ. 242 კ. მეშკოვის - "სამი კუდი", 1974 - 
1975 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6099 თ-23 ქთ.თ. 243 მ. კორიუნის - "ჭკვიანი მწყემსი", 
1974 - 1975 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6100 თ-23 ქთ.თ. 244 "თოჯინების ზეიმი", 1974 - 1975 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6101 თ-23 ქთ.თ. 245 თოჯინების ზეიმი, 1974 - 1975 წ. 
წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6102 თ-23 ქთ.თ. 246 ა. ბრაუსევიჩის - "ბიჭი აზნაურის 
ტბიდან", 1974 - 1975 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. გ. 
სებისკვერაძე 

 
კარგი 

6103 თ-23 ქთ.თ. 247 ა. ბრაუსევიჩის - "ბიჭი აზნაურის 
ტბიდან", 1974 - 1975 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. გ. 
სებისკვერაძე 

 
კარგი 

6104 თ-23 ქთ.თ. 248 მ. ტვინის - "უფლისწული და 
მათხოვარი", 1974 - 1975წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6105 თ-23 ქთ.თ. 249 ე. გაბაშვილის - "მაგდანას 
ლურჯა", 1974 - 1975 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6106 თ-23 ქთ.თ. 250 ს. ჭიშვილის - "ამბავი ოთხი 
ძმობილისა", 1974 - 1975 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6107 თ-23 ქთ.თ. 251 ნ. არეშიძის - "ჯადოსნური 
წყარო", 1974 - 1975 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6108 თ-23 ქთ.თ. 252 მ. სურგულაძის - "ხუთი 
თოჯინის თავგადასავალი", ე. 
გაბაშვილის - 
ღვინიაგადაიჩეხა", ჩ. 
ლეზგიშვილის - მზიურას 
სალამურა", თ. ლანჩავას - 
"ყივილა იოთამას შვილები", ა. 
ცაგარელის და ვ. დოლიშის - 
"გვარიშვილი", გ. ჭიჭინაძის - 
"იისფერა და მისი მეგობრები", 
1975 - 1976  წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე, 
ს. ვაჩნაძე, ვ. ქუთათელაძე, შ. 
ცუცქირიძე, გ. სებისკვერაძე 

 
კარგი 

6109 თ-23 ქთ.თ. 253 მ. სურგულაძის - "ხუთი 
თოჯინის თავგადასავალი", ე. 
გაბაშვილის - 
ღვინიაგადაიჩეხა", ჩ. 
ლეზგიშვილის - მზიურას 
სალამურა", თ. ლანჩავას - 
"ყივილა იოთამას შვილები", ა. 
ცაგარელის და ვ. დოლიშის - 
"გვარიშვილი", გ. ჭიჭინაძის - 
"იისფერა და მისი მეგობრები", 
1975 - 1976  წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე, 
ს. ვაჩნაძე, ვ. ქუთათელაძე, შ. 
ცუცქირიძე, გ. სებისკვერაძე 

 
კარგი 

6110 თ-23 ქთ.თ. 254 ი. სპრანსკის და ს. მიხალკოვის - 
"მხიარული ზღაპრები", გ. 
ჭიჭინაძის - "იისფერა", ჩ. 
ლეზგიშვილის - "მზიურას 
სალამური", გ. სურგულაძის - 
"სამი თოჯინის 
თავგადასავალი", 1975 - 1976 წ. 
წ. პიონერთა და მოსწავლეთა 
სასახლის კლუბი, მოსწავლეთა 
სახლი, საავტომობილო 
ქარხნის კულტ. სახლი, 
ლითოფონის ქარხნის კლუბი 

 
კარგი 

6111 თ-23 ქთ.თ. 255 "მხიარული ზღაპრები", ე. 
სპერანსკის - "უჩვეულო 
შეჯიბრი", ს. მიხალკოვის - "სამი 
გოჭი", 1975 - 1976  წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 

 
კარგი 



სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. შ. 
ცუცქირიძე 

6112 თ-23 ქთ.თ. 256 გ. ჭიჭინაძის - "იისფერა", 1975 - 
1976  წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურრცხვანიძე 

 
კარგი 

6113 თ-23 ქთ.თ. 257 ჩ. ლეზგიშვილის - "მზიურას 
სალამური", 1975 - 1976  წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6114 თ-23 ქთ.თ. 258 გ. სურგულაძის - "სამი თოჯინის 
თავგადასავალი", 1975 - 1976  წ. 
წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6115 თ-23 ქთ.თ. 259 ი. ხუროშვილის - "იოთამის 
შვილები", 1975 - 1976  წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6116 თ-23 ქთ.თ. 260 თ. ლანჩავას - "ყივილა", 1975 - 
1976  წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6117 თ-23 ქთ.თ. 261 ე. გაბაშვილის - "ღვინია 
გადაიჩეხა", 1975 - 1976  წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6118 თ-23 ქთ.თ. 262 "გვარიშვილი", 1975 - 1976  წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 



6119 თ-23 ქთ.თ. 263 ი. რურუას - "ბეის მაძიებელნი", 
გ. კლდიაშვილის - "ჭაბუკა", ნ. 
ბერნეტის - "ვეფხვის ბოკვერი", 
შ. ნიჟარაძის - "წარწერებიანი 
ბურთი", დ. ხუროძის - 
"კოტრიალა", ზ. კუხიანიძის - 
"ვინ დახატავს", ფ. ბაუმის - 
"პირიმზე", გ. სებისკვერაძის - 
"წიქარა", ე. ჟორჟოლიანის - 
"ზღაპრის გუდა", ლ. ნუცუბიძის 
- "რწყილი და ჭიანჭველა", რ. 
თოდუას - "სიცოცხლის 
ყვავილი", ნ. გურაბანიძის - 
"გოგონა", მ. ტვინს - 
"უფლისწული და მათხოვარი", 
მ. კორიუნის - "ჩარიკა და 
ქაჯარიკა", ნ. ნაკაშიძის და კ. 
მაჭარაძის - "ბაკი - ბუკი", კ. 
მეშკოვის - "სამი კუდი", ე. 
გაბაშვილის - "მაგდანას 
ლურჯა", გ. ჭიჭინაძის - 
"იისფერა", ჩ. ლეზგიშვილის - 
"მზიურას სალამირი", ხ. 
ხუროშვილის - "იოთამას 
შვილები", მ. სურგულაძის - 
"სამი თოჯინის 
თავგადასავალი", 1976 - 1977 წ. 
წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6120 თ-23 ქთ.თ. 264 ი. რურუას - "ბედის 
მაძიებელნი", 1976 - 1977 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6121 თ-23 ქთ.თ. 265 შ. ნიჟარაძის - "წარწერებიანი 
ბურთი", 1976 - 1977 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6122 თ-23 ქთ.თ. 266 დ. ხუროძის - "კოტრიალა", 1976 
- 1977 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხიკვაძე 

 
კარგი 

6123 თ-23 ქთ.თ. 267 ზ. კანდელაკის და თ. მესხიის - 
"უჩინ-მაჩინია ქუდი", 1976 - 
1977 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 

 
კარგი 



სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ბ. 
ტორონჯაძე 

6124 თ-23 ქთ.თ. 268 "მხიარული ზღაპრები", ე. 
სპერანსკის - "უჩვეულო 
შეჯიბრი", ს. მიხალკოვის - სამი 
გოჭი", 1976 - 1977 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. შ. ცუცქირიძე 

 
კარგი 

6125 თ-23 ქთ.თ. 269 ნ. გერნეტის - "ვეფხვის 
ბოკვერი", 1977 - 1978 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6126 თ-23 ქთ.თ. 270 ნ. დარსაველიძის - "ცანცარა", 
1977 - 1978 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6127 თ-23 ქთ.თ. 271 ა. გეგიას - "მზის შვილიშვილი", 
1977 - 1978 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6128 თ-23 ქთ.თ. 272 ფ. ტუგლასის - "ილიმარი", 1977 
- 1978 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6129 თ-23 ქთ.თ. 273 გ. იმერელის - "ბიჭი და 
ბულბული", 1977 - 1978 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6130 თ-23 ქთ.თ. 274 გ. ლდიაშვილის - "ჭაბუკა", 1977 
- 1978 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6131 თ-23 ქთ.თ. 275 თ. მეტრეველის - "მეფისწული", 
1977 - 1978 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6132 თ-23 ქთ.თ. 276 თ. მეტრეველის - "მეფისწული", 
1977 - 1978 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
საშუალო 



6133 თ-23 ქთ.თ. 277 გ. ჭიჭინაძის - "იისფერა", ე. 
გაბაშვილის - "მაგდანას 
ლურჯა", ნ. ნაკაშიზის და კ. 
მაჭარიძის - "ბაკი - ბუკი", ლ. 
ნუცუბიძის - რწყილი და 
ჭიანჭველა", ნ. დარსველიძის - 
"ცანცარა", ე. ჟრჟოლიანის - 
"ზღაპრის გუდა", გ. ტუღუშის - 
მალხაზ ბიჭი", გ. კლდიაშვილის 
- "ჭაბუჯკა", 1978 - 1979  წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურრცხვანიძე 

 
კარგი 

6134 თ-23 ქთ.თ. 278 ე. შვარცის - "წითელქუდა", 1978 
- 1979 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხიკვაძე 

 
კარგი 

6135 თ-23 ქთ.თ. 279 ლ. წერეთელის - "ეშმაკუნები", 
1978 - 1979 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6136 თ-23 ქთ.თ. 280 კ. კვეიძის - "ჭიდაობას რა უნდა", 
1978 - 1979 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6137 თ-23 ქთ.თ. 281 ე. ჟორჟოლიანის - "აი ია", 1978 - 
1979 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6138 თ-23 ქთ.თ. 282 ნ. ლომოურის - "ქაჯანა", 1978 - 
1979 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6139 თ-23 ქთ.თ. 283 დ. ხუროძის - "კომბლე",1979 - 
1980 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6140 თ-23 ქთ.თ. 284 ნ. ლომოურის - "ქაჯანა", 1979 - 
1980 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6141 თ-23 ქთ.თ. 285 ლ. ნუცუბიძის - "ყირამალა", 
1979 - 1980 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6142 თ-23 ქთ.თ. 286 ზ. კუხიანიძის - "ვარსკვლავებზე 
მონადირენი", 1979 - 1980 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
მაღლაფერიძე 

 
კარგი 

6143 თ-23 ქთ.თ. 287 გ. ხუხაშვილის - "დეიდა ნინო", 
1979 - 1980 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6144 თ-23 ქთ.თ. 288 ო. მამფორიას - "მტრედები", 
1979 - 1980 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6145 თ-23 ქთ.თ. 289 გ. იმერელის - "ნაბო", 1979 - 
1980 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6146 თ-23 ქთ.თ. 290 მ. კუჭუხიძის - "ჯადოსნური 
გასაღები", თ. მეტრეველის - 
"ღრიანკალი", ვ. იაკაშვილის - 
"შავლეგა თიკანი", გ. იმერელის 
- "მოდი ერთად ვიმღეროთ", მ. 
ხუნწარიას - "ბროლია", ა. 
გეგიას - "ბეწვის ხიდი", ნ. 
ლომოურის - "ქაჯანა", ო. 
მამფორიას - "მტრედები", ფ. 
ტუგლასის - "ილიმარი", ლ. 
ნუცუბიძის - "ყირამალა", ს. 
მიხალკოვის - "სამი გოჭი", ე. 
სპერანსკის - "სამი გოჭი", ე. 
გაბაშვილის - "მაგდანას 
ლურჯა", გ. ხუხაშვილის - 
"დეიდა ნინო", ზ. კუხიანიძის - 
"ვარსკვლავებზე მონადირენი", 
გ. იმერელის - "ნაბო", ე. 
ჟორჟოლიანის - "აი ია", ე. 
შვარცის - "წითელქუდა", ლ. 
წერეთლის - "ეშმაკუნები", დ. 
ხუროძის - "კომბლე", ნ. 
ნაკაშიძის და კ, მაჭარაძის - 
"ბაკი - ბუკი", გ. სებისკვერაძის - 
"წიქარა", გ. ჭიჭინაძის - 
"იისფერა", ლ. ნუცუბიძის - 
"რწყილი და ჭიანჭველა", ფ. 
ბაუმის - "პირიმზე", 1980 - 1981 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6147 თ-23 ქთ.თ. 291 მ. ხუნწარიას - "ბროლია", 1980 - 
1981 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6148 თ-23 ქთ.თ. 292 ვ. იაკაშვილის - "შავლეგა", 1980 
- 1981 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6149 თ-23 ქთ.თ. 293 ვ. შროფპერის - "ზღააპარი მეფე 
მაიერზე", რ. ბროძის - "ცისია", 
ა. გეგიას - "ბეწვის ხიდი", ვ. 
იაკაშვილის - "შავლეგა", ე. 
შვარცის - "წითელქუდა", ნ. 
ნაკაშიზის და კ. მაჭარაძის - 
"ბაკი - ბუკი", ე. სპერანსკის - 
"უჩვეულო შეჯიბრი", ო. 
მამფორის - "მტრედები", ლ. 
წერეთლის - "ეშმაკუნები", 1981 
- 1982 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6150 თ-23 ქთ.თ. 294 ვ. შროფპერის - "ზღააპარი მეფე 
მაიერზე", 1981 - 1982 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ვ. 
ფერაძე 

 
კარგი 

6151 თ-23 ქთ.თ. 295 რ. ბეროძის - "ცისია", 1981 - 
1982 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
საშუალო 

6152 თ-23 ქთ.თ. 296 ლ. წერეთელის - "ტყუილა", 
1981 - 1982 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6153 თ-23 ქთ.თ. 297 ნ. კასიანის - "ორი ბოკვერი", 
1981 - 1982 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6154 თ-23 ქთ.თ. 298 თ. მერტეველის - "ნარ-ეკალი", 
1981 - 1982 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6155 თ-23 ქთ.თ. 299 გ. იმერელის - "ჯადოსნური 
მღვიმე", 1981 - 1982 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6156 თ-23 ქთ.თ. 300 დ. კეჟერაძის - "ურჩი ბაჭია", 
1982- 1983 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფარცხავა 

 
კარგი 

6157 თ-23 ქთ.თ. 301 ა. გეგიას - "ბასარა", 1982- 1983 
წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6158 თ-23 ქთ.თ. 302 პ. ვისოცკის - "ყვავილზე 
ძვირფასი", 1982- 1983 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6159 თ-23 ქთ.თ. 303 ნ. კვეიძის - "ოქროს თავთავი", 
1982- 1983 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6160 თ-23 ქთ.თ. 304 ა. კალაძის - "ოინბაზები", 1982- 
1983 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ.ს. 
ყიფშიძე 

 
კარგი 

6161 თ-23 ქთ.თ. 305 მ. ბერაძის - "დაბადების დღე", 
1983 - 1984 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6162 თ-23 ქთ.თ. 306 ლ. ჟუხოლოვიცკის და ს. 
კოზოლოვის - "ცისფერი ირემი", 
1983 - 1984 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6163 თ-23 ქთ.თ. 307 ნ. კემულარიას - "მზეჭაბუკი", 
1983 - 1984 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6164 თ-23 ქთ.თ. 308 ნ. კემულარიას - "მზეჭაბუკი", 
1983 - 1984 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6165 თ-23 ქთ.თ. 309 დ. ხუროძის - "ძმა ძმისთვის", 
1983 - 1984 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6166 თ-23 ქთ.თ. 310 ლ. ნუცუბიძის - "სიცოცხლის 
დედა", 1984 - 1985 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6167 თ-23 ქთ.თ. 311 დ. შენგელაიას - "ონავარა", 1984 
- 1985 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6168 თ-23 ქთ.თ. 312 ე. ჟორჟოლიანის - "სიზმარა", 
1984 - 1985 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6169 თ-23 ქთ.თ. 313 გ. ჩიტაშვილის - 
"დამეგობრდნენ", 1984 - 1985 წ. 
წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6170 თ-23 ქთ.თ. 314 ს. კლდიაშვილის - 
"ლახუნდარელი", 1984 - 1985 წ. 
წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6171 თ-23 ქთ.თ. 315 ჯ. გაბუნიას - "არდადეგები", 
1984 - 1985 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6172 თ-23 ქთ.თ. 316 ზ. კუხიანიძის - "ბედნიერების 
წყარო", 1985 - 1986 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6173 თ-23 ქთ.თ. 317 ზ. კუხიანიძის - "ბედნიერების 
წყარო", 1985 - 1986 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6174 თ-23 ქთ.თ. 318 მ. ხუნწარიას - "ერთგულება", 
1985 - 1986 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6175 თ-23 ქთ.თ. 319 მ. მიქელაძის - "ძმობილები", 
1985 - 1986 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6176 თ-23 ქთ.თ. 320 ლ. წერეთელის - "დილა ტყეში", 
1985 - 1986 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6177 თ-23 ქთ.თ. 321 ე. შვარცის - "წითელქუდა", 1985 
- 1986 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხიკვაძე 

 
კარგი 

6178 თ-23 ქთ.თ. 322 ს. აბდალაძის - "ხაფანგის 
ოსტატი", 1986 - 1987 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6179 თ-23 ქთ.თ. 323 ს. აბდალაძის - "ხაფანგის 
ოსტატი", 1986 - 1987 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6180 თ-23 ქთ.თ. 324 ს. აბდალაძის - "ხაფანგის 
ოსტატი", 1986 - 1987 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6181 თ-23 ქთ.თ. 325 დ. ჯალაღანისა - "ფისუნია", 
1986 - 1987 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
მძიმე 

6182 თ-23 ქთ.თ. 326 დ. ჯალაღანისა - "ფისუნია", 
1986 - 1987 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6183 თ-23 ქთ.თ. 327 დ. ხუროძის - "უკუდოები", 1986 - 
1987 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6184 თ-23 ქთ.თ. 328 ვ. იაკაშვილის - "იადონა", 1986 - 
1987 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე და ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6185 თ-23 ქთ.თ. 329 ა. გეგიას - "კეთილი კაცი", 1986 - 
1987 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6186 თ-23 ქთ.თ. 330 ს. ჭიშვილის - "დაიყივლე 
მამალო", 1987 - 1988 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 

 
კარგი 



სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

6187 თ-23 ქთ.თ. 331 ე. გაბაშვილის - "მაგდანას 
ლურჯა", 1987 - 1988 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6188 თ-23 ქთ.თ. 332 მ. გონაშვილის - "ცია, ოცნება და 
ცირკი", 1987 - 1988 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხიკვაძე 

 
კარგი 

6189 თ-23 ქთ.თ. 333 ვ. ლიპშიცის და ი. კიჩანოვის - 
"იდუმალი ჰიპოპოტამი", 1987 - 
1988 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6190 თ-23 ქთ.თ. 334 რ. მოსკოვას - "ზიზილო", 1987 - 
1988 წ. წ. ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6191 თ-23 ქთ.თ. 335 ლ. ნუცუბიძის - "რწყილი და 
ჭიანჭველა", 1987 - 1988 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხანიძე 

 
კარგი 

6192 თ-23 ქთ.თ. 336 კ. მაჭარაძის - "დათუნიას 
სამართალი", 1987 - 1988 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6193 თ-23 ქთ.თ. 337 ვ. პავლოვსკის - "ცრუპენტელა", 
1988 - 1989 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6194 თ-23 ქთ.თ. 338 დ. ურბანის - "ყველა თაგუნიას 
უყვარს ყველი", 1988 - 1989 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფარცხავა 

 
კარგი 

6195 თ-23 ქთ.თ. 339 რ. მოსკოვას - "საით ილტვი, 
კვიცო", 1989 - 1990 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 



6196 თ-23 ქთ.თ. 340 ე. გაბაშვილის - "მაგდანას 
ლურჯა", 1989 - 1990 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე და ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6197 თ-23 ქთ.თ. 341 თ. ბოლქვაძის - "ფიროსმანი", 
1989 - 1990 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. ბოლქვაძე 

 
კარგი 

6198 თ-23 ქთ.თ. 342 თ. ბოლქვაძის - "ფიროსმანი", 
1989 - 1990 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. ბოლქვაძე 

 
კარგი 

6199 თ-23 ქთ.თ. 343 ი. კოსტინსკის - "სიურპრიზი", 
1989 - 1990 წ. წ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6200 თ-23 ქთ.თ. 344 მ. გონაშვილის - "ცია, ოცნება და 
ცირკი", 1989 - 1990 წ. წ. 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხიკვაძე 

 
კარგი 

6201 თ-23 ქთ.თ. 345 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", 
1990 - 1991 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხიკვაძე 

 
კარგი 

6202 თ-23 ქთ.თ. 346 ა. აბჟანდაძის - "გიყვარდეთ 
ერთმანეთი",  1990 - 1991 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6203 თ-23 ქთ.თ. 347 ა. გეგიას - "ფესვები", 1990 - 1991 
წ. წ. ქუთაისის ი. გოგებაშვილის 
სახ. თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6204 თ-23 ქთ.თ. 348 სულხან-საბა-ორბელიანის - 
"მოძღვარი მელა", 1990 - 1991 წ. 
წ. ქუთაისის ი. გოგებაშვილის 
სახ. თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6205 თ-23 ქთ.თ. 349 ვ. ორლოვის - "ოქროს წიწილა", 
1991 - 1992 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
გაბრიჭიძე 

 
კარგი 



6206 თ-23 ქთ.თ. 350 ი. გოგებაშვილის - "იავნანამ რა 
ჰქმნა", 1991 - 1992 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6207 თ-23 ქთ.თ. 351 ი. გოგებაშვილის - "იავნანამ რა 
ჰქმნა", 1991 - 1992 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6208 თ-23 ქთ.თ. 352 ნ. გერნეტის და ტ. გურევიჩის - 
"ბატის ჭუკი", 1991 - 1992 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6209 თ-23 ქთ.თ. 353 ნ. გერნეტის და ტ. გურევიჩის - 
"ბატის ჭუკი", 1991 - 1992 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6210 თ-23 ქთ.თ. 354 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", 
1991 - 1992 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხიკვაძე 

 
კარგი 

6211 თ-23 ქთ.თ. 355 ე. სპერანსკის - "უჩვეულო 
შეჯიბრი", 1991 - 1992 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. შ. ცუცქირიძე 

 
კარგი 

6212 თ-23 ქთ.თ. 356 რ. მოსკოვას - "საით ილტვი, 
კვიცო", 1991 - 1992 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6213 თ-23 ქთ.თ. 357 ნ. კვეიძის - "გვრიტი", 1991 - 
1992 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6214 თ-23 ქთ.თ. 358 თ. მეტრეველის - "ბუ და პატარა 
ობობა", 1992 - 1993 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 



6215 თ-23 ქთ.თ. 359 მ. პოლივანოვას - "მხიარული 
დათუნიები ქალაქში", 1992 - 
1993 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6216 თ-23 ქთ.თ. 360 ი. ოშნიცას - "მწვანე ქოლგა", 
1992 - 1993 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6217 თ-23 ქთ.თ. 361 თ. მეტრეველის - "ბუ და პატარა 
ობობა", 1992 - 1993 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ფანცხავა 

 
კარგი 

6218 თ-23 ქთ.თ. 362 ზ. კუხიანიძის - "ვინ დახატავს 
საქართველოს", 1993- 1994 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

6219 თ-23 ქთ.თ. 363 ზ. კუხიანიძის - "ვინ დახატავს 
საქართველოს", 1993- 1994 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
კარგი 

6220 თ-23 ქთ.თ. 364 ლ. ნუცუბიძის - "რწყილი და 
ჭიანჭველა", 1993 - 1994 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხანიძე 

 
კარგი 

6221 თ-23 ქთ.თ. 365 ა. ლინდგრენის - "კარლსონი და 
ბიჭუნა", 1993 - 1994 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ჯიშკარიანი 

 
კარგი 

6222 თ-23 ქთ.თ. 366 გ. ნახუცრიშვილის - "ჭინჭრაქა", 
1994 - 1995 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
გაბრიჭიძე 

 
კარგი 

6223 თ-23 ქთ.თ. 367 გ. ნახუცრიშვილის - "ჭინჭრაქა", 
1994 - 1995 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
გაბრიჭიძე 

 
კარგი 



6224 თ-23 ქთ.თ. 368 ს. ჭეიშვილის - "შვლის ნუკრი", 
1994 - 1995 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
კარგი 

6225 თ-23 ქთ.თ. 369 ს. ჭეიშვილის - "შვლის ნუკრი", 
1994 - 1995 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ფანცხავა 

 
საშუალო 

6226 თ-23 ქთ.თ. 370 კ. მაჭარაძის - "დათუნიას 
სამართალი", 1995 - 1996 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. ხინგავა 

 
კარგი 

6227 თ-23 ქთ.თ. 371 დ. კლდიაშვილის - "ბაკულას 
ღორები", 1995 - 1996 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6228 თ-23 ქთ.თ. 372 ე. ტარბაის - "ღორმუცელა", 
1997 - 1995 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
გაბრიჭიძე 

 
კარგი 

6229 თ-23 ქთ.თ. 373 ა. დე-სენტ ეგზიუპერის -  
"პატარა უფლისწული", 2008 - 
2009 წ. წ. ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ბ. 
ყურაშვილი 

 
კარგი 

6230 თ-23 ქთ.თ. 374 ნ. ნაკაშიძის და კ. მაჭარაძის - 
"ბაკი-ბუკი", 1996 - 1997 წ. წ. 
ქუთაისის ი. გოგებაშვილის სახ. 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6231 თ-23 ქთ.თ. 375 თეატრის დაარსებიდან 25 
წლის საიუბილეო საღამო,  
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6232 თ-23 ქთ.თ. 376 თეატრის დაარსებიდან 25 
წლის საიუბილეო საღამო,  

 
კარგი 



ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

6233 თ-23 ქთ.თ. 377 თეატრის დაარსებიდან 25 
წლის საიუბილეო საღამო,  
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6234 თ-23 ქთ.თ. 378 კ. მაჭარაძის - "დათუნიას 
სამართალი", უთარიღო, 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

ქაღალდი კარგი 

6235 თ-23 ქთ.თ. 379 კ. მაჭარაძის - "დათუნიას 
სამართალი", უთარიღო, 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
საშუალო 

6236 თ-23 ქთ.თ. 380 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
უთარიღო, ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6237 თ-23 ქთ.თ. 381 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
უთარიღო, ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6238 თ-23 ქთ.თ. 382 ბ. ნარეკლიშვილის - "ჰერაკლეს 
გმირობანი", უთარიღო, 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6239 თ-23 ქთ.თ. 383 ბ. ნარეკლიშვილის - "ჰერაკლეს 
გმირობანი", უთარიღო, 
ქუთაისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ლ. 
შენგელაია 

 
კარგი 

6240 თ-23 ქთ.თ. 384 პრეობრაჟენსკის - "გაზაფხულის 
ყვავილი", უთარიღო, ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6241 თ-23 ქთ.თ. 385 პრეობრაჟენსკის - "გაზაფხულის 
ყვავილი", უთარიღო, ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 

 
კარგი 



თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

6242 თ-23 ქთ.თ. 386 პრეობრაჟენსკის - "გაზაფხულის 
ყვავილი", უთარიღო, ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
საშუალო 

6243 თ-23 ქთ.თ. 387 ზ. კუხიანიძის - "შარახანო", 
უთარიღო, ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. შენგელია 

 
საშუალო 

6244 თ-23 ქთ.თ. 388 ვ. პატარაიას "მინიატურები", ნ. 
ხუნწარიას "ოჰ ეს მსახიონენი", 
უთარიღო, ქუთაისის ი. 
გოგებაშვილის სახ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრთან 
არსებული ნიღბების თეატრი, 
რეჟ. დ. ჯიშკარიანი 

 
კარგი 

6245 თ-24 ქთ. თ 389 ა. შნშიაშვილის "ლატავრა", შ. 
დადიანის "მღვიმეში", ა. 
შანშიაშვილის "სპარტაკი", დ. 
ნახუცრიშვილის "პაატა 
ბატონიშვილი", ნ. გერგესელი 
"დამზრალი წალკოტი", ა. 
ჯაჯანაშვილის "ქაანდაკება", გ. 
ერისთავის "ტილისმის ხანი", ნ. 
შიუკაშვილის "ციცინათელა", პ. 
ყიფიანის "სამეგრელოს თავადი 
ლებვან", შ. დადიანის 
"გუშინდელნი", ნ. შიუკაშვილის 
"გუშინდელნი", სიფიკლეს 
"ანტიგონე", "ოედიპს მეფე", 
შილერის "ყაჩაღბი", "მარიამ 
სტუარტი",შექსპირის "მეფე 
ლირი", "ჰამლეტი", მოლიერის 
ტარტიუფი", დიუმას "ედმონდ 
კინი", გაუპტმანის "დაძირული 
ზარი", ... 1924 - 1925 წ.წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო დრამა, 
რეჟ-ბი. ი. ბარველი, ვ. გუნია, ი. 
ზარდალიშვილი, ა. 
ყალაბეგიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

6246 თ-24 ქთ. თ 390 ე. სკრიბის - "ქალთა ბრძოლა", 
"მედეა", 1927 - 1928 წ. წ. 
ქუთაისის აკადემიური დრამა, 
რეჟ. ნ. გამრეკელი-თორელი, მ. 
ქორელი 

ქაღალდი მძიმე 



6247 თ-24 ქთ. თ 391 ე. სკრიბის - "ქალთა ბრძოლა", 
1927 - 1928 წ. წ. ქუთაისის 
აკადემიური დრამა, რეჟ. ნ. 
გამრეკელი-თორელი 

 
მძიმე 

6248 თ-24 ქთ. თ 392 ბერნეის - "ნორდ ეკსპრესის 
უცნობი ქალი", პიოტროვსკის - 
"ელლილეი",  1927 - 1928 წ. წ. 
ქუთაისის აკადემიური დრამა, 
რეჟ. ნ. გამრეკელი თორელი, მ. 
გელოვანი 

 
მძიმე 

6249 თ-24 ქთ. თ 393 ბერნეის - "ნორდ ეკსპრესის 
უცნობი ქალი", 1927 - 1928 წ. წ. 
ქუთაისის აკადემიური დრამა, 
რეჟ. ნ. გამრეკელი-თორელი 

 
საშუალო 

6250 თ-24 ქთ. თ 394 პოზდნევის - "პროვოკატორი",  
1927 - 1928 წ. წ. ქუთაისის 
აკადემიური დრამა, რეჟ. ნ. 
გამრეკელი თორელი 

 
მძიმე 

6251 თ-24 ქთ. თ 395 პოზდნევის - "პროვოკატორი",  
1927 - 1928 წ. წ. ქუთაისის 
აკადემიური დრამა, რეჟ. ნ. 
გამრეკელი თორელი 

 
მძიმე 

6252 თ-24 ქთ. თ 396 ბ. ლავრენიევის - "რღვევა",  
1927 - 1928 წ. წ. ქუთაისის 
აკადემიური დრამა, რეჟ. მ. 
ქორელი და ნ. გამრეკელი-
თორელი 

 
მძიმე 

6253 თ-24 ქთ. თ 397 ნოელის "სიყვარული ძოწებში", 
ტ. რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძლობა", 1927 - 1928 წ.წ. 
ქუთაისის აკადემიური დრამა, 
რეჟ. მ. ქორელი, ნ. გამრეკელი-
თორელი 

 
საშუალო 

6254 თ-24 ქთ. თ 398 ე. ტოლლერის - "ჰოპლა, ჩვენ 
ვცხოვრობთ", დ. შენგელაიას 
"თეთრები", კირშონის 
"ლიანდაგი გუგუნებს", ლ. დე-
ვეგას "ცხვრის წყარო", დ. 
ლავრენიევის "რღვევა", 
გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", უ. 
შექსპირის "მაკბეტ", ბერნარდ 
შოუს "ჟანა დარკი", დ. 
კლდიაშვილის "სამანიშვილის 
დედინაცვალი", 1928 - 1929 წ.წ. 

 
კარგი 



ქუთაისი-ბათუმის 
სახელმწიფოდრამის თეატრი, 
რეჟ: დ. ანთაძე, ვ. აბაშიძე, გ. 
სულიაშვილი 

6255 თ-24 ქთ. თ 399 კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა" 
1928 - 1929 წ.წ. ქუთაისი-
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟ. გ. სულიაშვილი 

 
საშუალო 

6256 თ-24 ქთ. თ 400 შ. დადიანის "კაკალ  გულში", 
1928 - 1929 წ.წ. ქუთაისი-
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6257 თ-24 ქთ. თ 401 გ. ბუხნიკაშვილის "კი, 
მაგრამ...", გუცკოვის "ურიელ 
აკოსტა", შ. დადიანის "კაკალ 
გულში", 1929 - 1930 წ.წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
აკადემიური დრამა, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
საშუალო 

6258 თ-24 ქთ. თ 402 ე. ტოლლერის - "ჰოპლა, ჩვენ 
ვცხოვრობთ", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთავერი",  1929 - 
1930 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო აკადემიური 
დრამა, რეჟ. დ. ანთიძე, გ. 
სულიაშვილი 

 
კარგი 

6259 თ-24 ქთ. თ 403 პიონერთა საბავშვო ოპერა 1930 
წ. ქუთაისის აკადემიური 
თეატრი 

 
კარგი 



6260 თ-24 ქთ. თ 404 ლ. გეგეჭკორის "ბრძოლა", 1931 
წ. ქ. ქუთაისის აკადემიური 
თეატრი, რეჟ. ვახ. აბაშიძე, 
დირიჟორი ილ. აბაშიძე 

 
კარგი 

6261 თ-24 ქთ. თ 405 კობეცის -  "გუტა", იანოვსკის - 
"უნდა დავიპყროთ", ჰაშეკის - 
"შვეიკ", აფინოგენოვის - "შიში", 
პოგოდინის - "მე-14-ე 
საფეხური", 1931 - 1932 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
საშუალო 

6262 თ-24 ქთ. თ 406 ი. იანოვსკის - "უნდა 
დავიპყროთ", 1931 - 1932 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
საშუალო 

6263 თ-24 ქთ. თ 407 ი. ჰაშეკის - "გულადი ჯარისკაცი 
შვეიკ", 1931 - 1932 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6264 თ-24 ქთ. თ 408 "ევგენი ონეგინი", 1932 წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი, 
დირიჟორი ი. ოგანეზოვი 

 
საშუალო 

6265 თ-24 ქთ. თ 409 სამსონიზის - "სალტე", 
აფინოგენოვის - "შიში", ზარხის 
- "მხიარული ქუჩა", ტურის - "ხა 
და მიწა", კობეცის - "გუტა", 
ჰაშეკის - "შვეიკ", გ. გააზოვის - 
"მუნჯები ალაპარაკდნენ", 1932 - 
1933 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი, ა. ჩხარტიშვილი 

 
საშუალო 

6266 თ-24 ქთ. თ 410 გ. ჯონსონის - "ვოლპონე", შ. 
დადიანის - "შავი ქვა", ვ. 
გაბესკირიას - "ლაქაშებს 
შორის", ე. რაის - "ჩვენ, ხალხი", 
უ. შექსპირის - "ბევრი ხმაური 
ტყვილ-უბრალოდ", სლავინის - 
"ინტერვენცია", შ. დადიანის - 
"უწა-უწა", პ. სამსონიძის - 
"სალტე", ი. ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", გ. გააზოვის - 
"მუნჯები ალაპარაკდნენ", 
ჰაშეკის - "ჯარისკაცი შვეიკი", 

 
კარგი 



1933 - 1934 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხარტიშვილი, ვ. კუშიტაშვილი 

6267 თ-24 ქთ. თ 411 პ. სამსონიძის - "სალტე", 1933 - 
1934 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხარტიშვილი 

 
საშუალო 

6268 თ-24 ქთ. თ 412 ი. ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", 1933 - 1934 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი 

 
საშუალო 

6269 თ-24 ქთ. თ 413 ვ. გაბესკირიას - "ლაქაშებს 
შორის", 1933 - 1934 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი 

 
საშუალო 

6270 თ-24 ქთ. თ 414 დ. ჩიანელის - "ნაირმალი", 1933 
- 1934 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩხარტიშვილი 

 
საშუალო 

6271 თ-24 ქთ. თ 415 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
დ. კლდიაშვილის - 
"აზნაურები", კ. კალაძის - 
"ხატიჯე", ვ. თარხნიშვილის - 
"მეჯლისი", ჰ. იბსენის - 
"მოჩვენებანი", ვ. კირონის - 
"სასამართლო", ა. კორნეიჩუკის 
- "ესკადრის დაღუპვა", 
შკვარკინის - "ჭორი", 1934 - 1935 
წ. წ. ქუთაისის სახელმწიფო 

 
საშუალო 



თეატრი, რეჟ. ბ. ჯავახია, მ. 
სარელი 

6272 თ-24 ქთ. თ 416 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
დ. კლდიაშვილის - 
"აზნაურები", კ. კალაძის - 
"ხატიჯე", ვ. თარხნიშვილის - 
"მეჯლისი", ჰ. იბსენის - 
"მოჩვენებანი", ვ. კირონის - 
"სასამართლო", ა. კორნეიჩუკის 
- "ესკადრის დაღუპვა", 
შკვარკინის - "ჭორი", 1934 - 1935 
წ. წ. ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ბ. ჯავახია, მ. 
სარელი 

 
საშუალო 

6273 თ-24 ქთ. თ 417 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
დ. კლდიაშვილის - 
"აზნაურები", კ. კალაძის - 
"ხატიჯე", ვ. თარხნიშვილის - 
"მეჯლისი", ჰ. იბსენის - 
"მოჩვენებანი", ვ. კირონის - 
"სასამართლო", ა. კორნეიჩუკის 
- "ესკადრის დაღუპვა", 
შკვარკინის - "ჭორი", 1934 - 1935 
წ. წ. ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ბ. ჯავახია, მ. 
სარელი 

 
კარგი 

6274 თ-24 ქთ. თ 418 ფოოსის - "დამნაშავეა?",  
"გმირი", 1936 წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6275 თ-24 ქთ. თ 419 უ. შექსპირის - "ჰამლეტ", 1936 წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
საშუალო 



6276 თ-24 ქთ. თ 420 შექსპირის - "ოტელო", მ. 
გორკის  - "მტრები", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გა,რეკელის - "ლადო 
კეცხოველი", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნეს ქორწინება", ს. 
კლდიაშვილის - "გმირთა 
თაობა", ს. შანშიაშვილის - 
"ფოლადაური", ვ. გაბისკირიას - 
"მათი ამბავი", ი. ვაკელის - 
"შამილი", ნ. შიუკაშვილის - "მზე 
შინა და მზე გარეთა", უ. 
შექსპირის - "მეფე ლირი", 
ნაიდენოვის - "ვანიუშინის 
ოჯახი", 1938 - 1939 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ.  დ. ანთაძე, გ. 
სულიაშვილი 

 
მძიმე 

6277 თ-24 ქთ. თ 421 შექსპირის - "ოტელო", მ. 
გორკის  - "მტრები", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გა,რეკელის - "ლადო 
კეცხოველი", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნეს ქორწინება", ს. 
კლდიაშვილის - "გმირთა 
თაობა", ს. შანშიაშვილის - 
"ფოლადაური", ვ. გაბისკირიას - 
"მათი ამბავი", ი. ვაკელის - 
"შამილი", ნ. შიუკაშვილის - "მზე 
შინა და მზე გარეთა", უ. 
შექსპირის - "მეფე ლირი", 
ნაიდენოვის - "ვანიუშინის 
ოჯახი", 1938 - 1939 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ.  დ. ანთაძე გ. 
სულიაშვილი 

 
კარგი 

6278 თ-24 ქთ. თ 422 შექსპირის - "ოტელო", მ. 
გორკის  - "მტრები", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გა,რეკელის - "ლადო 
კეცხოველი", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნეს ქორწინება", ს. 
კლდიაშვილის - "გმირთა 
თაობა", ს. შანშიაშვილის - 
"ფოლადაური", ვ. გაბისკირიას - 
"მათი ამბავი", ი. ვაკელის - 
"შამილი", ნ. შიუკაშვილის - "მზე 
შინა და მზე გარეთა", უ. 

 
კარგი 



შექსპირის - "მეფე ლირი", 
ნაიდენოვის - "ვანიუშინის 
ოჯახი", 1938 - 1939 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ.  დ. ანთაძე გ. 
სულიაშვილი 

6279 თ-24 ქთ. თ 423 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1938 - 
1939 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6280 თ-24 ქთ. თ 424 მ. გორკის - "მტრები", 1938 - 
1939 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6281 თ-24 ქთ. თ 425 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ლადო 
კეცხოველი", 1938 - 1939 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6282 თ-24 ქთ. თ 426 ვ. გაბისკირიას - "მათი ამბავი", 
1938 - 1939 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6283 თ-24 ქთ. თ 427 შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 
1938 - 1939 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
საშუალო 

6284 თ-24 ქთ. თ 428 ტ. და ლ. შეინინების - 
"გენერალური კონსული", 1938 - 
1939 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
კარგი 



6285 თ-24 ქთ. თ 429 ს. ნაიდეროვის - "ვანიუშინის 
ოჯახი", 1938 - 1939 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6286 თ-24 ქთ. თ 430 პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", ს. შანშიაშვილის - 
"გიორგი სააკაძე", ა. წერეთლის 
- "პატარა კახი", 1939 - 1940 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ.დ. ანთიძე, გ. 
სულიაშვილი, ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6287 თ-24 ქთ. თ 431 ვ. გაბისკირიას - "მათი ამბავი", 
შ. დადიანის - "გუშინდელნი", პ. 
კაკაბაძის - "კოლმეურნეს 
ქორწინება", ტური და შენინის - 
"გენერალური კონული", 1939 - 
1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ.დ. 
ანთაძე, გ. სულიაშვილი 

 
კარგი 

6288 თ-24 ქთ. თ 432 პ. კაკაბაძის - "კოლმეურნის 
ქორწინება", უ. შექსპირის - 
"ოტელო", გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გამრეკელის - "ლადო 
კეცხოველი", 1939 - 1940 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6289 თ-24 ქთ. თ 433 პ. კაკაბაძის - "კოლმეურნის 
ქორწინება", 1939 - 1940 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. გ. სულიაშვილი 

 
კარგი 

6290 თ-24 ქთ. თ 434 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1939 - 
1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 



6291 თ-24 ქთ. თ 435 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ლადო 
კეცხოველი", 1939 - 1940 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6292 თ-24 ქთ. თ 436 ვ. გაბესკირისა - "მათი ამბავი", 
1939 - 1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6293 თ-24 ქთ. თ 437 მ. გორკის - "მტრები", 1939 - 
1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
მძიმე 

6294 თ-24 ქთ. თ 438 ბ. ვოიტეხოვის და ლ. ლენჩის - 
"პაველ გრეკოვი", 1939 - 1940 წ. 
წ. ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. გ. სულიაშვილი 

 
საშუალო 

6295 თ-24 ქთ. თ 439 ბ. ვოიტეხოვის და ლ. ლენჩის - 
"პაველ გრეკოვი", 1939 - 1940 წ. 
წ. ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. გ. სულიაშვილი 

 
კარგი 

6296 თ-24 ქთ. თ 440 ტ. და ლ. შეინინების - 
"გენერალური კონსული", 1939 - 
1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
საშუალო 



6297 თ-24 ქთ. თ 441 ს. ნაიდეროვის - "ვანიუშინის 
ოჯახი", 1939 - 1940 წ. წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6298 თ-24 ქთ. თ 442 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
1939 - 1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6299 თ-24 ქთ. თ 443 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
1939 - 1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6300 თ-24 ქთ. თ 444 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
1939 - 1940 წ. წ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
საშუალო 

6301 თ-24 ქთ. თ 445 ს. შანშიაშვილის "გიორგი 
სააკაძე", 1939 - 1940 წ.წ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6302 თ-24 ქთ. თ 446 ნ. შიუკაშვილის - "მზე შინა და 
მზე გარეთა", 1940 - 1941 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6303 თ-24 ქთ. თ 447 ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს 
ვეღარ ნახავ", 1940 - 1941 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 



6304 თ-24 ქთ. თ 448 დ. კლდიაშვილის - 
"სამანიშვილის დედინაცვალი", 
1940 - 1941 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახ.  თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
კარგი 

6305 თ-24 ქთ. თ 449 ვ. შიუკაშვილის - "უნიადაგონი", 
1940 - 1941 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6306 თ-24 ქთ. თ 450 შ. დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", 1940 - 1941 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის სახ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6307 თ-24 ქთ. თ 451 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
1940 - 1941 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6308 თ-24 ქთ. თ 452 დ. ერისთავის - "სამშობლო", 
1941 - 1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
მძიმე 

6309 თ-24 ქთ. თ 453 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1941 - 
1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი 

 
კარგი 

6310 თ-24 ქთ. თ 454 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1941 - 
1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
კარგი 



6311 თ-24 ქთ. თ 455 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1941 - 
1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6312 თ-24 ქთ. თ 456 შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 
1941 - 1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6313 თ-24 ქთ. თ 457 გ. მდივანის - "ბატალიონი 
მიდის დასავლეთისკენ", 1941 - 
1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6314 თ-24 ქთ. თ 458 ვ. გაბესკირიას - "მათი ამბავი", 
1941 - 1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6315 თ-24 ქთ. თ 459 ა. ოსტროვსკის - 
"უდანაშაულოდ დამნაშავენი", 
1941 - 1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
გ. სულიაშვილი 

 
კარგი 

6316 თ-24 ქთ. თ 460 ტ. და ლ. შენინების - 
"მშობლიური მიწა", 1941 - 1942 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
გ. სულიაშვილი 

 
კარგი 

6317 თ-24 ქთ. თ 461 ვ. დიხოვიჩის - 
"საქორწინომოგზაურობა", 1941 
- 1942 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
ს. ოყრეშიძე 

 
საშუალო 



6318 თ-24 ქთ. თ 462 ა. შანშიაშვილის - "გიორგი 
სააკაძე", 1941 - 1942 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის სახ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6319 თ-24 ქთ. თ 463 ზ. ფალიაშვილის - "დაისი", 
1942 წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. შ. ქარცივაძე, 
დირიჟორი ა. კასანი 

 
საშუალო 

6320 თ-24 ქთ. თ 464 "სილიბისტრო სირბილაძე", დ. 
კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", 1942 - 1943 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი 

 
საშუალო 

6321 თ-24 ქთ. თ 465 დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გადაჭირი", "ირინეს 
ბედნიერება", 1942 - 1943 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. ს. ოყრეშიძე 

 
საშუალო 

6322 თ-24 ქთ. თ 466 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1942 - 1943 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6323 თ-24 ქთ. თ 467 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1942 - 1943 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6324 თ-24 ქთ. თ 468 გ. მდივანის - "პარტიზანები", 
1942 - 1943 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 



6325 თ-24 ქთ. თ 469 გ. მდივანის - "პარტიზანები", 
1942 - 1943 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6326 თ-24 ქთ. თ 470 ნ. შიუკაშვილის - "სულელი", 
1942 - 1943 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6327 თ-24 ქთ. თ 471 მოლიერის - "გააზნაურებული 
მდაბიო", 1942 - 1943 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6328 თ-24 ქთ. თ 472 ვ. როკკის - "ინჟინერი 
სეგრეევი", 1942 - 1943 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. გ. სულიაშვილი 

 
საშუალო 

6329 თ-24 ქთ. თ 473 დ. ერისთავის - "სამშობლო", 
1942 - 1943 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის სახ.  თეატრი, რეჟ. 
დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6330 თ-24 ქთ. თ 474 ს. კლდიაშვილის - "ირმის ხევი", 
კ. სიმონოვის - "რუსი ხალხი", ნ. 
შიუკაშვილის - "სულელი", ს. 
შანშიაშვილის - "სააკაძე", ა. 
სუმბათაშვილის - "ღალატი", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", ა. 
ცაგარელის - "რაც გინახავს, 
ვეღარ ნახავ!", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნის ქორწინება, 
ყვარყვარე თუთაბერი", ტურის 
და შენინის - "განსაკუთრებული 

 
კარგი 



კანონი", 1943 - 1944 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, გ. სულიაშვილი 

6331 თ-24 ქთ. თ 475 ს. კლდიაშვილის - "ირმის ხევი", 
კ. სიმონოვის - "რუსი ხალხი", ნ. 
შიუკაშვილის - "სულელი", ს. 
შანშიაშვილის - "სააკაძე", ა. 
სუმბათაშვილის - "ღალატი", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", ა. 
ცაგარელის - "რაც გინახავს, 
ვეღარ ნახავ!", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნის ქორწინება, 
ყვარყვარე თუთაბერი", ტურის 
და შენინის - "განსაკუთრებული 
კანონი", 1943 - 1944 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, გ. სულიაშვილი 

 
საშუალო 

6332 თ-24 ქთ. თ 476 ს. კლდიაშვილის - "ირმის ხევი", 
1943 - 1944 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6333 თ-24 ქთ. თ 477 ს. კლდიაშვილის - "ირმის ხევი", 
1943 - 1944 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6334 თ-24 ქთ. თ 478 კ. სიმონოვის - "რუსის ხალხი", 
1943 - 1944 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
კარგი 

6335 თ-24 ქთ. თ 479 ნ. შიუკაშვილის - "სულელი", 
1943 - 1944 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 



6336 თ-24 ქთ. თ 480 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1943 - 1944 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6337 თ-24 ქთ. თ 481 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", 
1943 - 1944 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6338 თ-24 ქთ. თ 482 ტურის და შენინის - 
"განსაკუთრებული კანონი", 
1943 - 1944 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
კარგი 

6339 თ-24 ქთ. თ 483 შ. დადიანის - "გუშინდელნი", შ. 
დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", ს. შანშიაშვილის - 
"გიორგი სააკაძე", 1944 - 1945 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
მძიმე 

6340 თ-24 ქთ. თ 484 შ. დადიანის - "გუშინდელნი", შ. 
დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", ს. შანშიაშვილის - 
"გიორგი სააკაძე", 1944 - 1945 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
მძიმე 

6341 თ-24 ქთ. თ 485 ნ. შიუკაშვილის - "სულელი", შ. 
დადიანის - "გუშინდელნი",  
1944 - 1945 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 



6342 თ-24 ქთ. თ 486 სუხოვო-კობილინის - 
"კრენჩენსკის ქორწინება", 1944 - 
1945 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6343 თ-24 ქთ. თ 487 ს. კლდიაშვილის - "ირმის 
ნახტომი", 1944 - 1945 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6344 თ-24 ქთ. თ 488 ტურის და შენინის - "ჭიდილი", 
1944 - 1945 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6345 თ-24 ქთ. თ 489 გ. შატბერაშვილის - "ფიქრის 
გორა", ს. შანშიაშვილის - 
"ხევისბერი გოჩა",  ნ. 
შიუკაშვილის - "სულელი", მ. 
ჯაფარიძუს - "ჟამთაბერის 
ასული", 1945 - 1946 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6346 თ-24 ქთ. თ 490 გ. შატბერაშვილის - "ფიქრის 
გორა", 1945 - 1946 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6347 თ-24 ქთ. თ 491 ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი 
გოჩა", 1945 - 1946 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6348 თ-24 ქთ. თ 492 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1945 - 1946 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6349 თ-24 ქთ. თ 493 კ. სიმონოვის - "ასეც იქნება", 
1945 - 1946 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. ს. 
ოყრეშიძე 

 
კარგი 



6350 თ-24 ქთ. თ 494 ა. სუხოვო-კობელინის - 
"კრეჩინსკის ქორწინება", 1945 - 
1946 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6351 თ-24 ქთ. თ 495 ლ. მალიუგინის - "ძველი 
მეგობრები", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნის ქორწინება", ს. 
მთვარაძის - "სახსოვარი", ა. 
კორნეიჩუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", 1946 - 1947 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე , ო. 
ანდრონიკაშვილი, ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6352 თ-24 ქთ. თ 496 კ. გოლდონის - "ორი ბატონის 
მსახური", ლ. მალიუგნის - 
"ძველი მეგობრები", ა. 
კორნეიჩუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", კ. კალაძის - "როჰორ",  
1946 - 1947 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. ო. 
ანდრონიკაშვილი, დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6353 თ-24 ქთ. თ 497 ს. მთვარაძის - "სახსოვარი", პ. 
კაკაბაძის - "კოლმეურნეს 
ქორწინება", ა. კორნეიჩუკის - 
"პლატონ კრეჩეტ", კ. კალაძის 
"როგორ", 1946 - 1947 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე, დ. ანთაძე,  კ. 
მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

6354 თ-24 ქთ. თ 498 ლ. მალიუგინის - "ძველი 
მეგობრები", 1946 - 1947 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ო. ანდრონიკაშვილი 

 
კარგი 

6355 თ-24 ქთ. თ 499 ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", 1946 - 1947 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 



6356 თ-24 ქთ. თ 500 ს. მთვარაძის - "სახსოვარი", 
1946 - 1947 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. ს. 
ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6357 თ-24 ქთ. თ 501 კ. გოლდონის - "ორი ბატონის 
მსახური", 1946 - 1947 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ო. ანდრონიკაშვილი 

 
კარგი 

6358 თ-24 ქთ. თ 502 კ. კალაძის - "როგორ", 1946 - 
1947 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, კ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

6359 თ-24 ქთ. თ 503 კ. კალაძის - "როგორ", 1946 - 
1947 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, კ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

6360 თ-24 ქთ. თ 504 კ. კალაძის - "როგორ", 1946 - 
1947 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, კ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

6361 თ-24 ქთ. თ 505 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1946 - 1947 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე, ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6362 თ-24 ქთ. თ 506 დ. ერისთავის - "სამშობლო", მ. 
ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", ს. მთვარაძის - 
"სახსოვარი", 1947 წ. ქ. ქუთაისი 
წერეთლის ქუჩაზე მდებარე 

 
კარგი 



კლუბი, რეჟ. დ. ანთაძე, ს. 
ოყრეშიძე 

6363 თ-24 ქთ. თ 507 პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", კ. კალაძის - 
"როგორ", 1947 წ. ქ. ქუთაისი 
წერეთლის ქუჩაზე მდებარე 
კლუბი 

 
მძიმე 

6364 თ-24 ქთ. თ 508 ვ. დარასელის - "გამახარე", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", გოუს და ა. დიუსოს 
- "ღემა ფესვები", ტურის და 
შეინინის - "დაწუნებული 
სასიძო", 1947 - 1948 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე, ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6365 თ-24 ქთ. თ 509 შ. დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", ი. მოსაშვილის - 
"სადგურის უფროსი", ა. 
ცაგარელის - "რაც გინახავს, 
ვეღარ ნახავ", კ. სიმონოვის - 
"რუსეთის საკითხი", 1947 - 1948 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6366 თ-24 ქთ. თ 510 ა. დიუსოს და ჯ. გოუს - "ღრმა 
ფესვები",  გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გამრეკელის - 
"ნაცარქექია", 1947 - 1948 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6367 თ-24 ქთ. თ 511 ა. დიუსოს და ჯ. გოუს - "ღრმა 
ფესვები",  გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გამრეკელის - 
"ნაცარქექია", 1947 - 1948 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 



6368 თ-24 ქთ. თ 512 ჯ. გოუსდა ა. დიუსოს - "ღრმა 
ფესვები", ტურის და შეინინის - 
"დაწუნებული სასიძო", 1947 - 
1948 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6369 თ-24 ქთ. თ 513 კ. სიმონოვის - "რუსეთის 
საკითხი", 1947 - 1948 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6370 თ-24 ქთ. თ 514 კ. კალაძის - "როგორ", ვ. 
დარასელის - "გამახარე", 1947 - 
1948 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6371 თ-24 ქთ. თ 515 ი. მოსაშვილის - "სადგურის 
უფროსი", ტურის და შეინინის - 
"დაწუნებული სასიძო", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", ა. დიუსოს და ჯ. 
გუოს - "ღრმა ფესვები", 1948  წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე, ს. 
ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6372 თ-24 ქთ. თ 516 ი. მოსაშვილის - "სადგურის 
უფროსი", 1948 წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6373 თ-24 ქთ. თ 517 ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", 
1948 წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6374 თ-24 ქთ. თ 518 ა. დიუსოს და ჯ. გოუს - "ღრმა 
ფესვები",  ა.ოსტროვსკის - 
"უდანაშაულო დამნაშავენი", ა. 
სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1948 წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი 

 
კარგი 



6375 თ-24 ქთ. თ 519 მ. გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
ა. სიმბათაშვილის - "ღალატი", 
ა. ყაზბეგის - "ხევისბერი გოჩა", 
ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის 
დამნაშავე", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე, ვ. 
ქუთათელაძე. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6376 თ-24 ქთ. თ 520 ნ. ნაკაშიზის - "ვინ არის 
დამნაშავე", ა. ყაზბეგის - 
"ხევისბერი გოჩა", ა. ყაზბეგის - 
"ქეთევან დედოფალი", 1948 - 
1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე. დ. ანთაძე, გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6377 თ-24 ქთ. თ 521 ე. ვოინიჩის - "კრაზანა", მ. 
გოგიაშვილის - "გულსუნდა", ა. 
ყაზბეგის - "ხევისბერი გოჩა", კ. 
მეძველიას - "მთების 
საიდუმლო", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე, ვ. 
ქუთათელაძე. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6378 თ-24 ქთ. თ 522 ა. ყაზბეგის - "ქეთევან 
დედოფალი", დ. ერისთავის - 
"სამშობლო", კ. სიმონოვის - 
"უცხო აჩრდილი", 1948 - 1949 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. ს. ოყრეშიძე, გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6379 თ-24 ქთ. თ 523 გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი 
დროის ახალგაზრდობა", მ. 
გოგიაშვილის - "გულსუნდა", კ. 
მეძველიას - "მთების 
საიდუმლო", ი. მოსაშვილის - 
"ჩაძირული ქვები", კ. 
სიმონოვის - "უცხო აჩრდილი", 
1948 - 1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. ს. 
ოყრეშიძე, ვ. ქუთათელაძე. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6380 თ-24 ქთ. თ 524 მ. გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული 
ქვები", შ. დადიანის - 
"გუშინდელნი", გ. მდივანის - 
"ვარდო", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 

 
კარგი 



მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე, დ. ანთაძე 

6381 თ-24 ქთ. თ 525 მ. გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
1948 - 1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6382 თ-24 ქთ. თ 526 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1948 - 1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6383 თ-24 ქთ. თ 527 ა. ყაზბეგის - "ხევისბერი გოჩა", 
1948 - 1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6384 თ-24 ქთ. თ 528 ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის 
დამნაშვე", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6385 თ-24 ქთ. თ 529 ა. ყაზბეგის - "ქეთევან 
დედოფალი", 1948 - 1949 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
კარგი 

6386 თ-24 ქთ. თ 530 ა. ყაზბეგის - "ქეთევან 
დედოფალი", 1948 - 1949 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
მძიმე 



6387 თ-24 ქთ. თ 531 ა. ყაზბეგის - "ქეთევან 
დედოფალი", 1948 - 1949 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
კარგი 

6388 თ-24 ქთ. თ 532 ა. ყაზბეგის - "ქეთევან 
დედოფალი", ი. მოსაშვილის - 
"ჩაძირული ქვები", 1948 - 1949 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის სახელ.  
თეატრი, რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
მძიმე 

6389 თ-24 ქთ. თ 533 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული 
ქვები", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6390 თ-24 ქთ. თ 534 ე. ვოინიჩის - "კრაზანა", 1948 - 
1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე.  

 
კარგი 

6391 თ-24 ქთ. თ 535 დ. ერისთავის - "სამშობლო", 
1948 - 1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6392 თ-24 ქთ. თ 536 გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი 
დროის ახალგაზრდობა", 1948 - 
1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
საშუალო 

6393 თ-24 ქთ. თ 537 კ. მეძველიას - "მთების 
საიდუმლო", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ.  ვ. ქუთათელაძე.  

 
კარგი 



6394 თ-24 ქთ. თ 538 ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე, დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6395 თ-24 ქთ. თ 539 კ. სიმონოვის - "უცხო 
აჩრდილი", 1948 - 1949 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ.  თეატრი, 
რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
კარგი 

6396 თ-24 ქთ. თ 540 ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", 
1948 - 1949 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ.  თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6397 თ-24 ქთ. თ 541 "დარეჯან ცბიერი", 1949 წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის სახ.  
თეატრი, რეჟ. ს. ოყრეშიძე, ვ. 
ქუთათელაძე. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6398 თ-24 ქთ. თ 542 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული 
ქვები", ა. სუმბათაშვილის - 
"ღალატი", გ. მდივანის - 
"ვარდო", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშიძე, ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6399 თ-24 ქთ. თ 543 ს. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
ტურის და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", ვ. პატარაიას - "უჩა 
უჩარდია", ფ. შილერის - 
"ვერაგობა და სიყვარული", ლ. 
დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 1949 
- 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე, გ. იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6400 თ-24 ქთ. თ 544 ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 
გ. ერისთავის - "გაყრა", მ. 
ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძის, თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6401 თ-24 ქთ. თ 545 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
შ. დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", ვ. პატარაიას - "უჩა 
უჩარდია", მ. გოგიაშვილის - 
"გულსუნდა", გ. ერისთავის - 
"გაყრა", გ. წერეთელის - 
"პირველი ნაბიჯი", მ. 
ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", ა. სუმათაშვილის - 
"ღალატი", ს. შანშიაშვილის - 
"ხევისბერი გოჩა", ა. 
ოსტროვსკის - "რისხვა", ფ. 
შილერის - "ყაჩაღები", ფ. 
შილერის - "ვერაგობა და 
სიყვარული", "ლ. დე-ვეგას - 
"ცხვრის წყარო", კ. გუცკოვის - 
"ურიელ აკოსტა", 1949 - 1950 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე, გ. 
იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ს. ოყრეშიძე, 
დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6402 თ-24 ქთ. თ 546 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
გ. მდივანის - "ვარდო", ს. 
შანშიაშვილის - "იმერეთის 
ღამეები", ტურის და შეინენის - 
"განმარტოებული სახლი 
შესახვევში", ა. ოსტროვსკის - 
"რისხვა", უ. შექსპირის - "მეფე 
ლირი", ფ. შილლერის - 
"ვერაგობა და სიყვარული", კ. 
გუცკოვის - "ურიელ აკოსტა", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე, გ. იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ს. ოყრეშიძე, 
დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6403 თ-24 ქთ. თ 547 ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული 
ქვები", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 



6404 თ-24 ქთ. თ 548 გ. წერეთლის - "პირველი 
ნაბიჯი", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
კარგი 

6405 თ-24 ქთ. თ 549 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6406 თ-24 ქთ. თ 550 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6407 თ-24 ქთ. თ 551 შ. დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6408 თ-24 ქთ. თ 552 გ. მდივანის - "ვარდო", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6409 თ-24 ქთ. თ 553 გ. ერისთავის - "გაყრა", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6410 თ-24 ქთ. თ 554 ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6411 თ-24 ქთ. თ 555 ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6412 თ-24 ქთ. თ 556 კ. გუცკოვის - "ურიელ აკოსტა", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6413 თ-24 ქთ. თ 557 კ. გუცკოვის - "ურიელ აკოსტა", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6414 თ-24 ქთ. თ 558 ფ. შილერის - "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშელიძე, ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6415 თ-24 ქთ. თ 559 ფ. შილერის - "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშელიძე, ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6416 თ-24 ქთ. თ 560 ფ. შილერის - "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. ს. ოყრეშელიძე, ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6417 თ-24 ქთ. თ 561 ტური და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
კარგი 



6418 თ-24 ქთ. თ 562 ტური და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი, 
რეჟ. გ. იოსელიანი 

 
კარგი 

6419 თ-24 ქთ. თ 563 ა. ოსტროვსკის - "რისხვა", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6420 თ-24 ქთ. თ 564 ა. ოსტროვსკის - "რისხვა", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6421 თ-24 ქთ. თ 565 ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძის 

 
კარგი 

6422 თ-24 ქთ. თ 566 ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრის - 
გასტროლი, 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი 

 
კარგი 

6423 თ-24 ქთ. თ 567 ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრის - 
გასტროლი, 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი 

 
კარგი 

6424 თ-24 ქთ. თ 568 ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრის - 
გასტროლი, 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი 

 
კარგი 

6425 თ-24 ქთ. თ 569 ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრის - 
გასტროლი, 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელ. თეატრი 

 
კარგი 



6426 თ-24 ქთ. თ 570 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", მ. 
გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
ტურის და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", გ. ერისთავის - 
"გაყრა", მ. ჯაფარიძის - 
"ჟამთაბერის ასული", ა. 
ყაზბეგის - "ხევისბერი გოჩა", ა. 
ოსტროვსკის - "ჭექა-ქუხილი", 
ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 
ფ. შილერის - "ყაჩაღები", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე, გ. 
იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ს. ოყრეშიძე, 
დ. ანთაძე 

 
მძიმე 

6427 თ-24 ქთ. თ 571 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", მ. 
გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
ტურის და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", გ. ერისთავის - 
"გაყრა", მ. ჯაფარიძის - 
"ჟამთაბერის ასული", ა. 
ყაზბეგის - "ხევისბერი გოჩა", ა. 
ოსტროვსკის - "ჭექა-ქუხილი", 
ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 
ფ. შილერის - "ყაჩაღები", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე, გ. 
იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ს. ოყრეშიძე, 
დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6428 თ-24 ქთ. თ 572 შ. დადიანის - "ნაპერწკლიდან", 
ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", მ. 
გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
ტურის და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", გ. ერისთავის - 
"გაყრა", მ. ჯაფარიძის - 
"ჟამთაბერის ასული", ა. 
ყაზბეგის - "ხევისბერი გოჩა", ა. 
ოსტროვსკის - "ჭექა-ქუხილი", 
ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 
ფ. შილერის - "ყაჩაღები", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე, გ. 

 
საშუალო 



იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ს. ოყრეშიძე, 
დ. ანთაძე 

6429 თ-24 ქთ. თ 573 ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6430 თ-24 ქთ. თ 574 ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6431 თ-24 ქთ. თ 575 ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6432 თ-24 ქთ. თ 576 მ. გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6433 თ-24 ქთ. თ 577 მ. გოგიაშვილის - "გულსუნდა", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 



6434 თ-24 ქთ. თ 578 ტურის და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6435 თ-24 ქთ. თ 579 ტურის და შეინენის - "სახლი 
შესახვევში", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6436 თ-24 ქთ. თ 580 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე და ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6437 თ-24 ქთ. თ 581 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე და ს. ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6438 თ-24 ქთ. თ 582 ა. ყაზბეგის - "ხევისბერი გოჩა", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6439 თ-24 ქთ. თ 583 ა. ოსტროვსკის - "ჭექა ქუხილი", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6440 თ-24 ქთ. თ 584 ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6441 თ-24 ქთ. თ 585 გ. ერისთავის - "გაყრა", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6442 თ-24 ქთ. თ 586 ფ. შილერის - "ყაჩაღები", 
გ.ერისთავის - "გაყრა", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთიძე, თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6443 თ-24 ქთ. თ 587 ფ. შილერის - "ყაჩაღები", 1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთიძე 

 
კარგი 

6444 თ-24 ქთ. თ 588 ფ. შილერის - "ყაჩაღები",  1949 - 
1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთიძე 

 
კარგი 

6445 თ-24 ქთ. თ 589 კ. გუცკოვის - "ურიელ აკოსტა", 
1949 - 1950 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 



6446 თ-24 ქთ. თ 590 ფ. შილერის - "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ს. 
ოყრეშელიძე, ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6447 თ-24 ქთ. თ 591 ფ. შილერის - "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1949 - 1950 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ს. 
ოყრეშელიძე, ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6448 თ-24 ქთ. თ 592 გ. ნახუცრიშვილის - "ბელადის 
სიჭაბუკე", ი. მოსაშვილის - 
"მათი ვარსკვლავი", ვ. პატარაის 
- "შეხვედრა სანაპიროზე", ა. 
ბუაჩიზის - "ფაქიზი განცდები", 
ა. კორნეიჩუკის - "ნეკერჩხლის 
ბაღნარი", ვაჟა-ფშაველას - 
"მოკვეთილი", ლ. ტოლსტოის - 
"ცოცხალი ლეში", ა. 
ოსტროვსკის - "ლამაზი 
ვაჟკაცი", შ. დადიანის - 
"ნაპერწკლიდან", ტურის და 
შეინენის - "სახლი შესახვევში", 
ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", გ. 
ერისთავის - "გაყრა", გ. 
წერთლის - "პირველი ნაბიჯი", 
მ. გოგიშვილის - "გულსუნდა", 
ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", ა. 
ოსტროსვკის - "ჭექა ქუხილი", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გამრეკელის - 
"ნაცარქექია", კ. გუცკოვის - 
"ურიელ აკოსტა", ფ. შილერის - 
"ყაჩაღები", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე, გ. იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ს. ოყრეშიძე, 
დ. ანთაძე 

 
კარგი 



6449 თ-24 ქთ. თ 593 გ. ნახუცრიშვილის - "სიჭაბუკე 
ბელადისა", ი. მოსაშვილის - 
"მისი ვარსკვლავი", ი. 
ჭავჭანიძის - "თბილისელი 
ქალიშვილი", გ. მდივანის -
"კეთილი ნების ადამიანები", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", კ. 
ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 
ს. მიხალკოვის - "დაკარგული 
სახლი", გ. ერისთავის - "გაყრა", 
ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი 
გოჩა", შ. დადიანის - 
"ნინოშვილის გურია", ა. 
ოსტროვსკის - "ჭექა-ქუხილი", 
ფ. შილერის - "ყაჩაღები", 1950 - 
1951 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ქუთათელაძე, გ. 
იოსელიანი, თ. 
ლორთქიფანიძე, დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6450 თ-24 ქთ. თ 594 გ. ნახუცრიშვილის - "სიჭაბუკე 
ბელადისა", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6451 თ-24 ქთ. თ 595 ი. მოსაშვილის - "მისი 
ვარსკვლავი", 1950 - 1951 წ. წ.  
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6452 თ-24 ქთ. თ 596 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", 
1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6453 თ-24 ქთ. თ 597 კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი 
განცდენი", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე  

 
კარგი 

6454 თ-24 ქთ. თ 598 ს. მიხალკოვის - "დაკარგული 
სახლი", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 

 
კარგი 



ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

6455 თ-24 ქთ. თ 599 გ. ერისთავის - "გაყრა", 1950 - 
1951 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6456 თ-24 ქთ. თ 600 გ. ერისთავის - "გაყრა", 1950 - 
1951 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6457 თ-24 ქთ. თ 601 ვ. პატარაიას - "სანაპიროზე", 
1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6458 თ-24 ქთ. თ 602 პ. კაკაბაძის - "ბედნიერების 
სამჭედლო", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
უათათელაძე 

 
კარგი 

6459 თ-24 ქთ. თ 603 ლ. დე-ვეგას - "ცხვრის წყარო", 
1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთიძე 

 
კარგი 

6460 თ-24 ქთ. თ 604 ა. კორნეიცუკის - "უზანის ჭალა", 
1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6461 თ-24 ქთ. თ 605 ა. კორნეიჩუკის - "უზანის ჭალა", 
1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 



6462 თ-24 ქთ. თ 606 ა. კორნეიცუკის - "უზანის ჭალა", 
1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6463 თ-24 ქთ. თ 607 ა. ოსტროვსკის - "ლამაძი 
ვაჟკაცი", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
მძიმე 

6464 თ-24 ქთ. თ 608 ა. ოსტროვსკის - "ლამაძი 
ვაჟკაცი", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6465 თ-24 ქთ. თ 609 ა. ოსტროვსკის - "ლამაძი 
ვაჟკაცი", 1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იოსელიანი 

 
კარგი 

6466 თ-24 ქთ. თ 610 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1950 - 1951 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6467 თ-24 ქთ. თ 611 ფ. შილერის - "ყაჩაღები", 1951 - 
1952 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6468 თ-24 ქთ. თ 612 შ. დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", 1951 - 1952 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
საშუალო 

6469 თ-24 ქთ. თ 613 ი. ბურიაკოვსკის - "პრაღა მაინც 
ჩემია", 1951 - 1952 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
მძიმე 



6470 თ-24 ქთ. თ 614 ნ. გოგოლის - "რევიზორი", 1951 
- 1952 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

6471 თ-24 ქთ. თ 615 ნ. გოგოლის - "რევიზორი", 1951 
- 1952 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
კარგი 

6472 თ-24 ქთ. თ 616 გ. ნახუცრიშვილის - "სიჭაბუკე 
ბელადისა", 1951 - 1952 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ქუთათელაძე 

 
საშუალო 

6473 თ-24 ქთ. თ 617 ბ. ლავრენიევის - "რღვევა",  
1951 - 1952 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6474 თ-24 ქთ. თ 618 ა. აბშილავას - "ჩვენთან 
მთებში", 1951 - 1952 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, ვ. ქუთათელაძე 

 
კარგი 

6475 თ-24 ქთ. თ 619 შ. დადიანის - "ჩატეხილიხიდი", 
1951 - 1952 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, თ. ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6476 თ-24 ქთ. თ 620 ჭ. დადიანის - "გუშინდელნი", 
1951 - 1952 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე 

 
კარგი 

6477 თ-24 ქთ. თ 621   ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 1951 - 
1952 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
საშუალო 



6478 თ-24 ქთ. თ 622 კ. მალიარევსკის - "ქარიშხლის 
წინ", გ. ქელაქიანის - "ჩვენი 
ქვეყნის ყვავილები", გ. 
ჩიტაშვილის - "მირანგულა", კ. 
ისაევის და  ა. გალიჩის - 
"ტაიმირი", ი. ვაკელის - 
"გიორგი სააკაძე", ა. ალიოშინის 
- "დირექტორი", ბ. ლავრენევის - 
"რღვევა", ი. ბურიაკოვსკის - 
"პრაღა მაინც ჩემია", ნ. 
გოგოლის - "რევიზორი", ა. 
ოსტროვსკის - "ჭექა-ქუხილი", მ. 
ჯაფარიძის - "ჟამთავერის 
ასული", 1952 - 1953 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე, ი. კაკულია, ვ. 
ყუშიტაშვილი, დ. თაყაიშვილი 

 
კარგი 

6479 თ-24 ქთ. თ 623 კ. მალიარევსკის - "ქარიშხლის 
წინ", 1952 - 1953 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ყუშიტაშვილი 

 
კარგი 

6480 თ-24 ქთ. თ 624 გ. ჩიტაიშვილის - "მირანგულა", 
1952 - 1953 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6481 თ-24 ქთ. თ 625 ი. ბურიაკოვსკის - "პრაღა მაინც 
ჩემია", 1952 - 1953 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6482 თ-24 ქთ. თ 626 გ. ქელბაქიანის - "ახალგაზრდა 
მასწავლებელი", 1952 - 1953 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ყუშიტაშვილი, თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6483 თ-24 ქთ. თ 627 ბ. ქელბაქიანის - "ახალგაზრდა 
მასწავლებელი", 1952 - 1953 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ყუშიტაშვილი, თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6484 თ-24 ქთ. თ 628 ო. ვასილიევის - "ამქვეყნიური 
სამოთხე", 1952 - 1953 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6485 თ-24 ქთ. თ 629 ო. ვასილიევის - "ამქვეყნიური 
სამოთხე", მ. გორკის "მზის 
შვილები", 1952 - 1953 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, თ. ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6486 თ-24 ქთ. თ 630 ო. ვასილიევის - "ამქვეყნიური 
სამოთხე", კ. მალიარევსკის 
"ქარიშხლის წინ", 1952 - 1953 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, ვ. ყუშიტაშვილი 

 
კარგი 

6487 თ-24 ქთ. თ 631 კ. მიუფკეს - "ხვალინდელი დღე 
ჩვენი იქნება", 1952 - 1953 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
კარგი 

6488 თ-24 ქთ. თ 632 კ. მიუფკეს - "ხვალინდელი დღე 
ჩვენი იქნება", 1952 - 1953 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
მძიმე 

6489 თ-24 ქთ. თ 633 მ. გორკის - "მზის შვილები", 
1952 - 1953 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6490 თ-24 ქთ. თ 634 მ. გორკის - "მზის შვილები", 
1952 - 1953 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6491 თ-24 ქთ. თ 635 კ. ბუაჩიძის - "ვარდი 
ასფურცლოვანი", 1952 - 1953 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6492 თ-24 ქთ. თ 636 დ. ერისთავის - "გაყრა", 1952 - 
1953 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6493 თ-24 ქთ. თ 637 ვ. გაბისკირიას - "გაზაფხულის 
დილა", 1952 - 1953 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ.ვ. 
ყუშიტაშვილი და თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
საშუალო 

6494 თ-24 ქთ. თ 638 ი. ვაკელის - "გიორგი სააკაძე", 
ბ. გაბისკირიას - 
"უფსკრულთან", დ. ფონვიზინის 
- "უმწიფარა", ი. ვაკელის - 
"საქმის კაცი", უ. შექსპირის - 
"ვენეციელი ვაჭარი", გ. 
ქელბაქიანის - "ახალგაზრდა 
მასწავლებელი", ბ. გაბისკირიას 
- "გაზაფხულის დილა", ო. 
ვასილევის - "ამქვეყნიური 
სამოთხე", მ. გორკის - "მზის 
შვილები", კ. მიუფკეს - 
"ხვალინდელი დღე ჩვენი 
იქნება", ნ. გოგოლის - 
"რევიზორი", 1953 - 1954 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე, ი. კაკულია, ვ. 
ყუშიტაშვილი, დ. თაყაიშვილი 

 
კარგი 

6495 თ-24 ქთ. თ 639 კ. ბუაჩიძის - "მკაცრი 
ქალიშვილები", ო. ვასილევის - 
"ამქვეყნიურ სამოთხე", ვ. 
მინკოს - "გვარს ნუ 
დავასახელებთ", 1953 - 1954 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, ვ. ყუშიტაშვილი, დ. 
აბაშიძე 

 
კარგი 

6496 თ-24 ქთ. თ 640 ი. ვაკელის - "გიორგი სააკაძე", 
1953 - 1954 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი 

 
კარგი 



6497 თ-24 ქთ. თ 641 ვ. გაბისკირიას - 
"უფსკრულთან", 1953 - 1954 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6498 თ-24 ქთ. თ 642 დ. ფონვიზინის - "უმწიფარა", 
1953 - 1954 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6499 თ-24 ქთ. თ 643 კ. ბუაჩიძის - "მკაცრი 
ქალიშვილები", 1953 - 1954 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
კარგი 

6500 თ-24 ქთ. თ 644 ვ. მინკოს - "გვარს ნუ 
დავასახელებთ", 1953 - 1954 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ყუშიტაშვილი 

 
კარგი 

6501 თ-24 ქთ. თ 645 გ. ქელბაქიანის - "მათი 
დანაშაული", 1953 - 1954 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე, ვ. 
ყუშიტაშვილი 

 
კარგი 

6502 თ-24 ქთ. თ 646 ე. ზოლას - "ბატონ რაბურდენის 
მემკვიდრენი", 1953 - 1954 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მაღალაშვილი 

 
კარგი 

6503 თ-24 ქთ. თ 647 ვ. პატარაიას - "ქალიშვილი 
ზღვის პირას", 1953 - 1954 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე, ვ. 
ყუშიტაშვილი 

 
კარგი 



6504 თ-24 ქთ. თ 648 ს. ჭეიშვილის - "მათი გასაჭირი", 
ა. ადამიას - "უზილო ღამე", დ. 
თაქთაქიშვილის - "უძილო 
ღამე", გ. ნახუცრიშვილის - 
"მგელკაცა", კ. სიმონოვის - 
"ერთი სიყვარულის ისტორია", 
ი. ვაკელის  - "გიორგი სააკაძე", 
ვ. მინკოს - "გვარს ნუ 
დავასახელებთ", გ. 
ქელბაქიანის - "დამნაშავენი", მ. 
გორკის - "მზის შვილები", ბ. 
გაბისკირიას - "გაზაფხულის 
დილა", კ. ბუაჩიძის - "მკაცრი 
ქალიშვიილები", ნ. გოგოლის - 
"რვიზორი", გ. ქელბაქიანის - 
"ახალგაზრდა მასწავლებელი", 
კ. მალიარევსკის - "ქარიშხლის 
წინ", ვ. პატარაიას - "უჩა 
უჩარდია", 1954 - 1955 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე,  ვ. 
ყუშიტაშვილი, დ. თაყაიშვილი 

 
კარგი 

6505 თ-24 ქთ. თ 649 კ. ბუაჩიძის - "მკაცრი 
ქალიშვიილები",  ვ. პატარაიას - 
"უჩა უჩარდია", დ. 
თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", 1954 - 1955 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე,  ვ. 
ყუშიტაშვილი, დ. თაყაიშვილი 

 
კარგი 

6506 თ-24 ქთ. თ 650 გ. თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", ვ. მინკოს - 
"გვარს ნუ დავასახელებთ", ვ. 
პატარაიას - "უჩა უჩარდია", კ. 
ბუაჩიძის - "ეზოში ავი ძაღლია", 
კ. სიმონოვის - "ამბავი ერთი 
სიყვარულისა", გ. ქელბაქიანს - 
"ახალგაზრდა მასწავლებელი", 
1954 - 1955 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე,  ვ. 
ყუშიტაშვილი, დ. აბაშიძე 

 
კარგი 

6507 თ-24 ქთ. თ 651 დ. თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", 1954 - 1955 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 

 
კარგი 



ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

6508 თ-24 ქთ. თ 652 დ. თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", 1954 - 1955 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6509 თ-24 ქთ. თ 653 ვ. პატარაიას - "უჩა უჩარდია", 
1954 - 1955 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6510 თ-24 ქთ. თ 654 კ. ბუაჩიძის - "ეზოში ავი 
ძაღლია", 1954 - 1955 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
კარგი 

6511 თ-24 ქთ. თ 655 კ. სიმონოვის - "ამბავი ერთი 
სიყვარულისა", 1954 - 1955 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6512 თ-24 ქთ. თ 656 პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1954 - 1955 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
კარგი 

6513 თ-24 ქთ. თ 657 პ. კაკაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1954 - 1955 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
კარგი 

6514 თ-24 ქთ. თ 658 ვ.  გაბისკირიას - 
"უფსკრულთან", 1954 - 1955 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6515 თ-24 ქთ. თ 659 ვ. გაბისკირიას - 
"უფსკრულთან", 1953 - 1954 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6516 თ-24 ქთ. თ 660 კ. ტრენევის - "ლიუბოვ 
იაროვაია", 1954 - 1955 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6517 თ-24 ქთ. თ 661 დ. კლდიაშვილის - "მათი 
გასაჭირი", 1954 - 1955 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ყუშიტაშვილი 

 
კარგი 

6518 თ-24 ქთ. თ 662 კ. გოლდონის - "სასეირო 
შეხვედრა", 1954 - 1955 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ჯ. 
ანჯაფარიძე 

 
კარგი 

6519 თ-24 ქთ. თ 663 ვ. კანდელაკის - "მაია 
წყნეთელი", კ. გოლდონის - 
"სასტუმროს დიასახლისი", ლ. 
ქიაჩელის - "ტარიელ გოლუა", 
დ. გორგაძის - "ნაცნობი 
სახეები", მ. ჯაფარიძის - 
"ჟამთაბერის ასული", კ. 
ტრენევის - "ლიუბოვ იაროვაია", 
დ. თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", კ. 
გოლდონის - "სასეირო 
შემთხვევა", კ. ბუაჩიძის - 
"ეზოში ავი ძაღლია", გ. 
ქელბაქიანის - "ახალგაზრდა 
მასწავლებელი", მ. გორკის - 
"მზის შვილები", კ. 
მალიარევსკის - "ქარიშხლის 
წინ", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე, თ. 
ლორთქიფანიძე, დ. აბაშიძე 

 
საშუალო 

6520 თ-24 ქთ. თ 664 ფ. შილერის - "ყაჩაღები", შ. 
დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", პ. კაკაბაძე - 
"კოლმეურნის ქორწინება", 1955 
- 1956 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 



6521 თ-24 ქთ. თ 665 გ. წერეთლის - "პირველი 
ნაბიჯი", ა. კორნეიჩუკის - 
"უზანის ჭალა", ა. სუმბათვილის 
- "ღალატი", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6522 თ-24 ქთ. თ 666 ვ. კანდელაკის - "მაია 
წყნეთელი", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
საშუალო 

6523 თ-24 ქთ. თ 667 ვ. კანდელაკის - "მაია 
წყნეთელი", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6524 თ-24 ქთ. თ 668 კ. გოლდონის - "სასტუმროს 
დიასახლისი", 1955 - 1956 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6525 თ-24 ქთ. თ 669 კ. გოლდონის - "სასტუმროს 
დიასახლისი", 1955 - 1956 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6526 თ-24 ქთ. თ 670 გასტროლები 1956 წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
საშუალო 

6527 თ-24 ქთ. თ 671  ლ. ქიაჩელის - "ტარიელ 
გოლუა", მ. ჯაფარიძის - 
"ჩვენებურები", ვ. კანდელაკის - 
"მაია წყნეთელი", ი. ჭავჭანიძის 
- "კეთილი მეზობლები", დ. 
თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", კ. ტრენევის - 
"ლიუბოვ იაროვაია", უ. 
შექსპირის - "ოტელო", 1956 წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე, თ. 
ლორთქიფანიძე, თ. 
მაღალაშვილი, დ. აბაშიძე, ი. 
კაკულია 

 
მძიმე 

6528 თ-24 ქთ. თ 672 ლ. ქიაჩელის - "ტარიელ 
გოლუა",1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 

 
კარგი 



ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაძიძე 

6529 თ-24 ქთ. თ 673 ლ. ქიაჩელის - "ტარიელ 
გოლუა", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაძიძე 

 
კარგი 

6530 თ-24 ქთ. თ 674 დ. გოგაძის - "ნაცნობი სახეები", 
1955 - 1956 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. აბაშიძე 

 
კარგი 

6531 თ-24 ქთ. თ 675 რ. თაბუკაშვილის - "რას იტყვის 
ხალხი", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6532 თ-24 ქთ. თ 676 მ. ჯაფარიძის - "ჩვენებურები", 
1955 - 1956 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
საშუალო 

6533 თ-24 ქთ. თ 677 მ. ჯაფარიძის - "ჩვენებურები", 
1955 - 1956 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6534 თ-24 ქთ. თ 678 პ. ჯაკომეტის - "დამნაშავის 
ოჯახი",1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
კარგი 

6535 თ-24 ქთ. თ 679 ი. ჭავჭანიძის - "კეთილი 
მეზობლები", 1955 - 1956 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6536 თ-24 ქთ. თ 680 კ. ტრენევის - "ლიუბოვ 
იაროვაია", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6537 თ-24 ქთ. თ 681 კ. ტრენევის - "ლიუბოვ 
იაროვაია", 1955 - 1956 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6538 თ-25 ქთ. თ 682 უ. შექსპირის - "ოტელო", პ. 
კაკაბაძის - "დავით მერვე", ლ. 
გოთუას - "ერეკლე მეორე", მ. 
მრევლიშვილის - "ზვავი", მ. 
ბარათაშვილის - "მაღალი 
ოცნება", ჰ. ჰაუტმანის - "მზის 
ჩასვლის წინ", უ. შექსპირის - 
"მაკბეტი", გ. ქელბაქიანის - 
"ახალგაზრდა მასწავლებელი", 
ბ. გაბისკირიას - "გაზაფხულის 
დილა",  ლ. ქიაჩელის - 
"ტარიელ გოლუა", მ. 
ჯაფარიძის - "ჩვენებურები", ვ. 
კანდელაკის - "მაია წყნეთელი", 
ი. ჭავჭანიძის - "კეთილი 
მეზობლები", დ. 
თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", რ. 
თაბუკაშვილის - "რას იტყვის 
ხალხი", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", კ. 
ტრენოვის - "ლიუბოვ 
იაროვარა", კ. გოლდონის - 
"სასტუმროს დიასახლისი", 
ჯაკომეტის - "დამნაშავის 
ოჯახი", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე, თ. 
მაღალაშვილი, დ. აბაშიძე, ნ. 
ხატისკაცი 

 
კარგი 

6539 თ-25 ქთ. თ 683 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შარავანდედი", ლ. სანიკიძის - 
"გაიუს გრაკხი", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", ვ. 
კანდელაკის - "მაია წყნეთელი", 
1956 - 1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
საშუალო 

6540 თ-25 ქთ. თ 684 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6541 თ-25 ქთ. თ 685 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6542 თ-25 ქთ. თ 686 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6543 თ-25 ქთ. თ 687 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6544 თ-25 ქთ. თ 688 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6545 თ-25 ქთ. თ 689 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6546 თ-25 ქთ. თ 690 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6547 თ-25 ქთ. თ 691 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6548 თ-25 ქთ. თ 692 პ. კაკაბაძის - "დავით მერვე", 
1956 - 1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მაღალაშვილი 

 
მძიმე 

6549 თ-25 ქთ. თ 693 პ. კაკაბაძის - "დავით მერვე", 
1956 - 1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 

 
კარგი 



სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

6550 თ-25 ქთ. თ 694 პ. კაკაბაძის - "დავით მერვე", 
1956 - 1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
საშუალო 

6551 თ-25 ქთ. თ 695 ლ. ქიაჩელის - "ტარიელ 
გოლუა", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე 

 
საშუალო 

6552 თ-25 ქთ. თ 696 ლ. ქიაჩელის - "ტარიელ 
გოლუა", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
აბაშიძე  

 
კარგი 

6553 თ-25 ქთ. თ 697 მ. ჯაფარიძის - "ჩვენებურები", 
1956 - 1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6554 თ-25 ქთ. თ 698 ვ. კანდელაკის -"მაია 
წყნეთელი", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6555 თ-25 ქთ. თ 699 ვ. კანდელაკის -"მაია 
წყნეთელი", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6556 თ-25 ქთ. თ 700 ვ. კანდელაკის -"მაია 
წყნეთელი", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6557 თ-25 ქთ. თ 701 ვ. კანდელაკის -"მაია 
წყნეთელი", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6558 თ-25 ქთ. თ 702 ვ. კანდელაკის -"მაია 
წყნეთელი", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6559 თ-25 ქთ. თ 703 ვ. კანდელაკის -"მაია 
წყნეთელი", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6560 თ-25 ქთ. თ 704 ი. ჭავჭანიძის - "კეთილი 
მეზობლები", 1956 - 1957 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6561 თ-25 ქთ. თ 705 ი. ჭავჭანიძის - "კეთილი 
მეზობლები", 1956 - 1957 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6562 თ-25 ქთ. თ 706 ი. ჭავჭანიძის - "კეთილი 
მეზობლები", 1956 - 1957 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
საშუალო 

6563 თ-25 ქთ. თ 707 დ. თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", 1956 - 1957 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6564 თ-25 ქთ. თ 708 დ. თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", 1956 - 1957 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



6565 თ-25 ქთ. თ 709 კ. ტრეინოვის - "ლიუბოვ 
იარობაია", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6566 თ-25 ქთ. თ 710 კ. ბუაჩიძის - "ვარდი 
ასფურხლოვანი", 1956 - 1957 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6567 თ-25 ქთ. თ 711 კ. ბუაჩიძის - "ვარდი 
ასფურხლოვანი", 1956 - 1957 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6568 თ-25 ქთ. თ 712 ნ. ჰიქმეთის - "ბრიყვი", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. ხატისკაცი 

 
კარგი 

6569 თ-25 ქთ. თ 713 ნ. ჰიქმეთის - "ბრიყვი", 1956 - 
1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. ხატისკაცი 

 
კარგი 

6570 თ-25 ქთ. თ 714 გ. ბერძენიშვილის - "ლერწამი 
ქარში", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფუტკარაძე 

 
კარგი 

6571 თ-25 ქთ. თ 715 გ. ბერძენიშვილის - "ლერწამი 
ქარში", 1956 - 1957 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფუტკარაძე 

 
კარგი 

6572 თ-25 ქთ. თ 716 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შარავანდედი", 1956 - 1957 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
გოძიაშვილი 

 
კარგი 

6573 თ-25 ქთ. თ 717 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შარავანდედი", 1956 - 1957 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
გოძიაშვილი 

 
კარგი 



6574 თ-25 ქთ. თ 718 ლ. სანიკიძის - "გაიუს გრაკხი",  
1956 - 1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მაღალაშვილი 

 
კარგი 

6575 თ-25 ქთ. თ 719 ბ. შოუს - "ეშმაკის მოწაფე", 1956 
- 1957 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6576 თ-25 ქთ. თ 720 გ. ქელბაქიანის - "ხმა გულისა", 
ბ. შოუს - "ეშმაკის მოწაფე", დ. 
თაქთაქიშვილის - 
"შარავანდედი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
გოძიაშვილი, თ. მესხი 

 
კარგი 

6577 თ-25 ქთ. თ 721 გ. ქელბაქიანის - "ხმა გულისა", 
ბ. შოუს - "ეშმაკის მოწაფე", დ. 
თაქთაქიშვილის - 
"შარავანდედი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
გოძიაშვილი, თ. მესხი 

 
კარგი 

6578 თ-25 ქთ. თ 722 ვ. ჰიუგოს - "ანჟელო", ბ. შოუს - 
"ეშმაკის მოწაფე", გ. 
ქელბაქიანის - "ხმა გულისა", შ. 
დადიანის- "კაკალ გულში", დ. 
თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", 1957 - 
1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6579 თ-25 ქთ. თ 723 ვ. ჰიუგოს - "ანჟელო", 1957 - 
1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6580 თ-25 ქთ. თ 724 ვ. ჰიუგოს - "ანჟელო", 1957 - 
1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. შ. გაწერელია",  

 
კარგი 

6581 თ-25 ქთ. თ 725 გ. ქელბაქიანის - "ხმა გულისა", 
1957 - 1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. გოძიაშვილი 

 
კარგი 



6582 თ-25 ქთ. თ 726 შ. დადიანის - "კაკალ გულში", 
1957 - 1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. კ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

6583 თ-25 ქთ. თ 727 დ. თაქთაქიშვილის - 
"გრიბოედოვი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

6584 თ-25 ქთ. თ 728 რ. თაგორის - "კალმოლა", 1957 
- 1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ, გოძიაშვილი 

 
კარგი 

6585 თ-25 ქთ. თ 729 ბ. ნუშიჩის - "ფილოსოფიის 
დოქტორი", 1957 - 1958 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6586 თ-25 ქთ. თ 730 ბ. ნუშიჩის - "ფილოსოფიის 
დოქტორი", 1957 - 1958 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6587 თ-25 ქთ. თ 731 ლ. ლეონოვის - "შემოსევა", 1957 
- 1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6588 თ-25 ქთ. თ 732 ლ. ლეონოვის - "შემოსევა", 1957 
- 1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6589 თ-25 ქთ. თ 733 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შარავანდედი", 1957 - 1958 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
გოძიაშვილი 

 
კარგი 

6590 თ-25 ქთ. თ 734 შ. დადიანის - "კაკალ გულში", 
1957 - 1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6591 თ-25 ქთ. თ 735 შ. დადიანის -"კაკალ გულში", 
1957 - 1958 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 



6592 თ-25 ქთ. თ 736 შ. დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნის ქორწინება", მ. 
ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1957 - 1958 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6593 თ-25 ქთ. თ 737 შ. დადიანის - "ნინოშვილის 
გურია", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნის ქორწინება", მ. 
ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1957 - 1958 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6594 თ-25 ქთ. თ 738 ი. ჭავჭავაძის - "გლახის 
ნაამბობი", ვაჟ-ფშაველას - 
"მოკვეთილი", ი. 
გედევანიშვილის - 
"მსხვერპლი", ს. შანსიაშვილის - 
"ამბავი ჯორჯიაშვილისა", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", გ. მდივანის - 
"ბაგრატიონი", ვ. მაიაკოვსკის - 
"აბანო", დუიმანუას და დენერის 
- "დონ სეზარ დე ბაზან", შ. 
დადიანის  - "გუშინდელნი", ა. 
სუმბათაშვილის - "ღალატი", ვ. 
დარასელის - "კიკვიძე", უ. 
შექსპირის - "ოტელო", შ. 
დადიანის - "კაკალ გულში", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", ბ. შოუს - "ეშმაკის 
მოწაფე", 1958 - 1959 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე, თ. ალექსიშვილი, თ. 
მესხი, კ. პატარიძე, გ. ვასაძე 

 
კარგი 

6595 თ-25 ქთ. თ 739 შ. დადიანის - "კაკლ გულში", ბ. 
შოუს - "ეშმაკის მოწაფე", ნ. 
ვირტას - "თვალუწვდენი 
სივრცეები", დიუნას და დე 
ნერის - "დონ სეზარ დე ბაზან", 
კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1958 - 
1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 



6596 თ-25 ქთ. თ 740 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1958 - 
1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6597 თ-25 ქთ. თ 741 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1958 - 
1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6598 თ-25 ქთ. თ 742 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1958 - 
1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6599 თ-25 ქთ. თ 743 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1958 - 
1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6600 თ-25 ქთ. თ 744 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
1958 - 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6601 თ-25 ქთ. თ 745 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
1958 - 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6602 თ-25 ქთ. თ 746 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
1958 - 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6603 თ-25 ქთ. თ 747 ი. გედევანიშვილის - 
"მსხვერპლი", 1958 - 1959 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6604 თ-25 ქთ. თ 748 დიუმანუას და დე ნერის - "დონ 
სეზარ დე ბაზან", 1958 - 1959 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 



6605 თ-25 ქთ. თ 749 დიუმანუას და დე ნერის - "დონ 
სეზარ დე ბაზან", 1958 - 1959 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6606 თ-25 ქთ. თ 750 დიუმანუას და დე ნერის - "დონ 
სეზარ დე ბაზან", 1958 - 1959 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6607 თ-25 ქთ. თ 751 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1958 - 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6608 თ-25 ქთ. თ 752 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1958 - 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6609 თ-25 ქთ. თ 753 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1958 - 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6610 თ-25 ქთ. თ 754 ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
1958 - 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6611 თ-25 ქთ. თ 755 უ. შექაპირის - "ოტელო", 1958 - 
1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6612 თ-25 ქთ. თ 756 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1958 - 
1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6613 თ-25 ქთ. თ 757 ბ. შოუს - "ეშმაკის მოწაფე", 1958 
- 1959 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 



6614 თ-25 ქთ. თ 758 ნ. ვირტას - "თვალუწვდენელი 
სივრცეები", 1958 - 1959 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6615 თ-25 ქთ. თ 759 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", ს. შანშიაშვილის - 
"ამბავი ჯორჯიაშვილისა", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", ვ. დარასელის - 
"კიკვიძე", ლ. სანიკიძის - 
"ქუთათურები", დ. 
თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", ვ. კანდელაკის - 
"ადრე დახოცილები", ე. 
რენატის - "გზა აბნეული 
შვილი", უ. შექსპირის - "რიჩარდ 
მესამე", ვაჟა-ფშაველას - 
"მოკვეთილი", ა. 
სუმბათაშვილის - "ღალატი", ი. 
გედევანიშვილის - 
"მსხვერპლი", უ. შექსპირის - 
"ოტელო", კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ციხკარი", ნ. ვირტას 
- "თვალუწვდენელი სივრცე", 
დიუმანუას და დე ნერის - "დონ 
სეზარ დე ბაზან", 1959 - 1960 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე, ო. ალექსიშვილი, თ. 
მესხი", გ. ვასაძე 

 
კარგი 

6616 თ-25 ქთ. თ 760 პ. კაკაბაძის  - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", ნ. ვირტას- 
"თვალუწვდენი სივრცეები", ს. 
შანშიაშვილის - "ამბავი 
ჯორჯიაშვილისა", ე. რანეტის - 
"გზააბნეული შვილი", 1959 - 
1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6617 თ-25 ქთ. თ 761 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", ნ. ვირტას - 
"თვალუწვდენი სივრცეები", 
დიუმანუას და დე ნერის - "დონ 
სეზარ დე ბაზან", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", ო. 

 
კარგი 



ჩიჯავაძის - "თხუნელა", 1959 - 
1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

6618 თ-25 ქთ. თ 762 ს. შანშიაშვილის - "ამბავი 
ჯორჯიაშვილისა", 1959 - 1960 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6619 თ-25 ქთ. თ 763 ს. შანშიაშვილის - "ამბავი 
ჯორჯიაშვილისა", 1959 - 1960 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6620 თ-25 ქთ. თ 764 პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1959 - 1960 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6621 თ-25 ქთ. თ 765 პ. კაკაბაძის - " ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1959 - 1960 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6622 თ-25 ქთ. თ 766 ა. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1959 - 1960 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6623 თ-25 ქთ. თ 767 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1959 - 
1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6624 თ-25 ქთ. თ 768 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1959 - 
1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6625 თ-25 ქთ. თ 769 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", 1959 - 1960 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6626 თ-25 ქთ. თ 770 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", 1959 - 1960 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 



6627 თ-25 ქთ. თ 771 ე. რანეტის - "გზა აბნეული 
შვილი", 1959 - 1960 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6628 თ-25 ქთ. თ 772 ე. რანეტის - "გზა აბნეული 
შვილი", 1959 - 1960 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6629 თ-25 ქთ. თ 773 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1959 - 
1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6630 თ-25 ქთ. თ 774 ო. ჩიჯავაძის - "თხუნელა", 1959 
- 1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6631 თ-25 ქთ. თ 775 ო. ჩიჯავაძის - "თხუნელა", 1959 
- 1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6632 თ-25 ქთ. თ 776 ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრის 
გასტროლი 1959 - 1960 წ. წ. ს. 
ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და 
ბალეტის და შ. რუსთაველის 
სახ. სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6633 თ-25 ქთ. თ 777 ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრის 
გასტროლი 1959 - 1960 წ. წ. ს. 
ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და 
ბალეტის და შ. რუსთაველის 
სახ. სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

6634 თ-25 ქთ. თ 778 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", დ. თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", ო. ჩიჯავაძის - 
"თხუნელა", ნ. ვირტას - 
"თვალუწვდენი სივრცეები", უ. 
შექსპირის - "ოტელო", 1960 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 

 
კარგი 



ვასაძე, ო. ალექსიშვილი, თ. 
მესხი 

6635 თ-25 ქთ. თ 779 ო. ჩიჯავაძის - "თხუნელა", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", უ. შექსპირის - 
"ოტელო", 1960 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6636 თ-25 ქთ. თ 780 ო. ჩიჯავაძის - "თხუნელა", 1959 
- 1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6637 თ-25 ქთ. თ 781 ო. ჩიჯავაძის - "თხუნელა", 1959 
- 1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6638 თ-25 ქთ. თ 782 პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1959 - 1960 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6639 თ-25 ქთ. თ 783 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1959 - 
1960 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
საშუალო 



6640 თ-25 ქთ. თ 784 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1959 - 
1960 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6641 თ-25 ქთ. თ 785 ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
დ. თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", ნ. ვირტას - 
"თვალუწვდენი სივრცეები", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", 1959 - 1960 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6642 თ-25 ქთ. თ 786 დ. თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", 1959 - 1960 წ. წ.  
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6643 თ-25 ქთ. თ 787 ნ. ვირტას - "თვალუწვდენი 
სივრცეები", 1959 - 1960 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6644 თ-25 ქთ. თ 788 ნ. ვირტას - "თვალუწვდენი 
სივრცეები", 1959 - 1960 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 



6645 თ-25 ქთ. თ 789 ნ. ვირტას - "თვალუწვდენი 
სივრცეები", 1959 - 1960 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6646 თ-25 ქთ. თ 790 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1959 - 
1960 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6647 თ-25 ქთ. თ 791 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნეს ქორწინება", გ. 
აბაშიძის - "მოგზაურობა სამ 
დროში", ა. მირცხულავას - 
"სურა დაიმსხვრა", ლ. 
სანიკიზის - "ქუთათურები", ა. 
ოსტროვსკის - "უმზითვო", უ. 
შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
ვაჟა-ფშაველას - "მოკვეთილი", 
ა. სუმბათაშვილის - "ღალატი", 
ს. შანშიაშვილის - "ამბავი 
ჯორჯიაშვილისა", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", ვ. დარასელის - 
"კიკვიძე", დ. თაქთაქიშვილის - 
"შემობრუნება", ო. ჩიჯავაძის - 
"თხუნელა", ნ. ვირტას - 
"თვალუწვდენი სივრცეები", ე. 
რანეტის - "გზა აბნეული 
შვილი", უ. შექსპირის - 
"ოტელო", დიუმანუას და დე 
ნერის - "დონ სეზარ დე ბაზან", 
1960 - 1961 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი, 
თ. მესხი 

 
კარგი 



6648 თ-25 ქთ. თ 792 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", 1960 - 1961 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6649 თ-25 ქთ. თ 793 დ. კლსიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", 1960 - 1961 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6650 თ-25 ქთ. თ 794 პ. კაკაბაძის - "კოლმეურნეს 
ქორწინება", 1960 - 1961 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6651 თ-25 ქთ. თ 795 ლ. სანიკიძის - "ქუთათურები", 
1960 - 1961 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6652 თ-25 ქთ. თ 796 ლ. სანიკიძის - "ქუთათურები", 
1960 - 1961 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6653 თ-25 ქთ. თ 797 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1960 - 
1961 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6654 თ-25 ქთ. თ 798 ლ. სანიკიძის - "ქუთათურები", 
1960 - 1961 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6655 თ-25 ქთ. თ 799 ო. ჩიჯავაძის - "თხუნელა", 1960 
- 1961 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6656 თ-25 ქთ. თ 800 კ. ლორთქიფანიზის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1960 - 
1961 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 



6657 თ-25 ქთ. თ 801 ლ. სანიკიძის - "ქუთათურები", 
1960 - 1961 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6658 თ-25 ქთ. თ 802 ო. ჩიჯავაძის - "თხუნელა", 1960 
- 1961 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6659 თ-25 ქთ. თ 803 დ. კვიცარიძის - "თოვლიან 
ღამეს", 1960 - 1961 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6660 თ-25 ქთ. თ 804 დ. კვიცარიძის - "თოვლიან 
ღამეს", 1960 - 1961 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6661 თ-25 ქთ. თ 805 დ. კვიცარიძის - "თოვლიან 
ღამეს", 1960 - 1961 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6662 თ-25 ქთ. თ 806 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", ა. ოსტროვსკის - 
"უმზითვო", დ. თაქთაქიშვილის 
- "თეთრი ღამურა", უ. შექსპირის 
- "რიჩარდ მესამე", პ. კაკაბაძის - 
"ცხოვრების ჯარა", დ. 
კვიცარიძის - "თოვლიან ღამეს", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6663 თ-25 ქთ. თ 807 ა. ოსტროვსკის - "უმზითვო", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 



6664 თ-25 ქთ. თ 808 ა. ოსტროვსკის - "უმზითვო", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6665 თ-25 ქთ. თ 809 ა. ოსტროვსკის - "უმზითვო", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6666 თ-25 ქთ. თ 810 დ. თაქთაქიშვილის - "თეთრი 
ღამურა", 1961 - 1962 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6667 თ-25 ქთ. თ 811 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6668 თ-25 ქთ. თ 812 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6669 თ-25 ქთ. თ 813 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6670 თ-25 ქთ. თ 814 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6671 თ-25 ქთ. თ 815 ი. ვოინოვიჩის - "გრიგალი", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6672 თ-25 ქთ. თ 816 ი. ვოინოვიჩის - "გრიგალი", 
1961 - 1962 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ჟვანია 

 
კარგი 



6673 თ-25 ქთ. თ 817 ა. არბუზოვის - "დაკარგული 
შვილი", 1961 - 1962 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6674 თ-25 ქთ. თ 818 ა. არბუზოვის - "დაკარგული 
შვილი", 1961 - 1962 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6675 თ-25 ქთ. თ 819 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვაე 
თუთაბერი", დ. კვიცარიძის - 
"ქუთათურები", ო. ჩიჯავაძის - 
"თხუნელა", 1961 - 1962 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი, თ. მესხი 

 
კარგი 

6676 თ-25 ქთ. თ 820 დ. თაქთაქიშვილის - "თეთრი 
ღამურა", 1961 - 1962 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6677 თ-25 ქთ. თ 821 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", 
1961 - 1962 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6678 თ-25 ქთ. თ 822 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", 1961 - 1962 წ. წ.  
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6679 თ-25 ქთ. თ 823 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", 1961 - 1962 წ. წ. , 
რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6680 თ-25 ქთ. თ 824 უ. შექსპირის - "ოტელო",  1961 - 
1962 წ. წ. ცხაკაიას კულტურის 
სახლი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 



6681 თ-25 ქთ. თ 825 უ. შექსპირის - "ოტელო",  1961 - 
1962 წ. წ. ცხაკაიას კულტურის 
სახლი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6682 თ-25 ქთ. თ 826 გ. მდივანის - "გუგას და გიგოს 
მილიონები",  1961 - 1962 წ. წ.  
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6683 თ-25 ქთ. თ 827 გ. მდივანის - "გუგას და გიგოს 
მილიონები",  1961 - 1962 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6684 თ-25 ქთ. თ 828 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა",  
1961 - 1962 წ. წ. , რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

 
კარგი 

6685 თ-25 ქთ. თ 829 დ. თაქთაქიშვილის "თეთრი 
ღამურა", 1961 - 1962 წ.წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6686 თ-25 ქთ. თ 830 სეზონის გახსნა - 1962 - 1963 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6687 თ-25 ქთ. თ 831 სეზონის გახსნა - 1962 - 1963 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6688 თ-25 ქთ. თ 832 გ. აბაშიძის - "მოგზაურობა სამ 
დროში", ა. აფშილავას - 
"ადამიანი დარუნდა", ნ. 
დუმბაძის, გ. ლორთქიფანიძის - 
"მე ვხედავ მზეს", ი. ვაკელის - 
"ხელაშვილების ოჯაი", დ. 
კვიცარიძის - "მამის კვალზე", 
ლ. სანიკიძის - "მედეა", მ. 
ჯაფარიძის - "ბუღარა", ო. 
ჩიჯავაძის - "თეთრი 
ჩრდილები", ა. მიროდანის - 
"სახელგანთქმული 702-ე", გ. 
ლესინგის - "ნანა ბრძენი", პ. 

 
კარგი 



კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", დ. კვიცარიძის - 
"თოვლიან ღამეს", ლ. 
სანიკიზის - "ქუთათურები", დ. 
კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", ა. 
სუმბათაშვილის - "ღალატი", ა. 
არბუზოვის - "დაკარგული 
შვილი", ა. ოსტროვსკის - 
"უმზითვო", უ. შექსპირის - 
რიჩარდ მესამე", 1962 - 1963 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

6689 თ-25 ქთ. თ 833 გ. აბაშიძის - "მოგზაურობა სამ 
დროში", ა. აფშილავას - 
"ადამიანი დარუნდა", ნ. 
დუმბაძის, გ. ლორთქიფანიძის - 
"მე ვხედავ მზეს", ი. ვაკელის - 
"ხელაშვილების ოჯაი", დ. 
კვიცარიძის - "მამის კვალზე", 
ლ. სანიკიძის - "მედეა", მ. 
ჯაფარიძის - "ბუღარა", ო. 
ჩიჯავაძის - "თეთრი 
ჩრდილები", ა. მიროდანის - 
"სახელგანთქმული 702-ე", გ. 
ლესინგის - "ნანა ბრძენი", 1962 
- 1963 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6690 თ-25 ქთ. თ 834 ა. აბშილავას - "ადამიანი 
დაბრუნდა", 1962 - 1963 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6691 თ-25 ქთ. თ 835 ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე ვხედავ 
მზეს", 1962 - 1963 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6692 თ-25 ქთ. თ 836 დ. კვიცარიძის - "მამაის 
კვალზე", 1962 - 1963 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 



6693 თ-25 ქთ. თ 837 დ. კვიცარიძის - "მამაის 
კვალზე", 1962 - 1963 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
საშუალო 

6694 თ-25 ქთ. თ 838 ლ. სანიკიძის - "მედეა", 1962 - 
1963 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6695 თ-25 ქთ. თ 839 ა. მიროდანის - 
"სახელგანთქმული 702-ე", 1962 
- 1963 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6696 თ-25 ქთ. თ 840 ა. მიროდანის - 
"სახელგანთქმული 702-ე", 1962 
- 1963 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6697 თ-25 ქთ. თ 841 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", 1962 - 1963 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6698 თ-25 ქთ. თ 842 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", 1962 - 1963 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6699 თ-25 ქთ. თ 843 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1962 - 1963 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6700 თ-25 ქთ. თ 844 ა. არბუზოვის - "დაკარგული 
შვილი", 1962 - 1963 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 



6701 თ-25 ქთ. თ 845 ა. არბუზოვის - "დაკარგული 
შვილი", 1962 - 1963 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6702 თ-25 ქთ. თ 846 ა. არბუზოვის - "დაკარგული 
შვილი", 1962 - 1963 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6703 თ-25 ქთ. თ 847 მ. ჯაფარიძის - "ბუღარა", 1962 - 
1963 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6704 თ-25 ქთ. თ 848 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", ა. 
აბსილავას და ო. დგებუაძის - 
"განთიადის დედოფალი", უ. 
შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", ბ. 
ლავრენიევის - "რღვევა", გ. 
აბაშიძის მოგზაურობა სამ 
დროში", 1963 - 1964 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე, თ. მესხი, მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6705 თ-25 ქთ. თ 849 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", ა. 
აბსილავას და ო. დგებუაძის - 
"განთიადის დედოფალი", ლ. 
სანიკიძის - "მედეა", უ. 
შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", ბ. 
ლავრენიევის - "რღვევა", 1963 - 
1964 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე, თ. 
მესხი, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6706 თ-25 ქთ. თ 850 ლ. სანიკიძის - "მედეა", 1963 - 
1964 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6707 თ-25 ქთ. თ 851 ა. აბსილავას და ო. დგებუაძის - 
"განთიადის დედოფალი", 1963 
- 1964 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე, თ. 
მესხი, 

 
კარგი 

6708 თ-25 ქთ. თ 852 ა. აბსილავას და ო. დგებუაძის - 
"განთიადის დედოფალი", 1963 
- 1964 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი, 

 
კარგი 

6709 თ-25 ქთ. თ 853 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1963 - 
1964 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6710 თ-25 ქთ. თ 854 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1963 - 1964 წ. წ.ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა.ვასაძე 

 
კარგი 

6711 თ-25 ქთ. თ 855 ფ. გ. ლორკას - "სისხლიანი 
ქორწილი", 1963 - 1964 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6712 თ-25 ქთ. თ 856 ო. ჩიჯავაძის - "თეთრი 
ჩრდილები", 1963 - 1964 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
საშუალო 



6713 თ-25 ქთ. თ 857 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", 
დ. კვიცარიძის - "გამარჯობა 
ჩემო ქალაქო", ო. მამფორიას - 
"ტარუ", დ. კლდიაშვილის - 
"დარისპანის გასაჭირი, 
უბედურება", ა. კორნეიჩუკის - 
"ესკადრის დაღუპვა", კ. 
ვიტილინგენის - "ვაცი 
ვარსკვლავები", ფ. გუდრიჩის 
და პ. ჰეკეტის - "ანა ფრანკის 
დღიური", გ. აბასიძის - 
"მოგზაურობა სამ დროში", ო. 
დგებუაძის და ა. აბაშიძის - 
"განთიადის დედოფალი", ლ. 
სანიკიძის - "მედეა", ო. 
ჩიჯავაზის - "თეთრი ჩრდილი", 
დ. თაქთაქიშვილის - "მგლები", 
გ. ლორკას - "სისხლიანი 
ქორწილი", უ. შექსპირის  - 
"რიჩარდ მესამე", 1964 - 1965 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6714 თ-25 ქთ. თ 858 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", 
1964 - 1966 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6715 თ-25 ქთ. თ 859 პ. კაკაბაძის -"ცხოვრების ჯარა", 
1964 - 1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6716 თ-25 ქთ. თ 860 დ. კვიცარიძის - "გამარჯობა 
ჩემო ქალაქო", 1964 - 1965 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6717 თ-25 ქთ. თ 861 დ. კვიცარიძის - "გამარჯობა 
ჩემო ქალაქო", 1964 - 1965 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
მძიმე 

6718 თ-25 ქთ. თ 862 დ. კვიცარიძის - "გამარჯობა 
ჩემო ქალაქო", 1964 - 1965 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 



6719 თ-25 ქთ. თ 863 ო. მამფორიას - "ტაგუ", 1964 - 
1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6720 თ-25 ქთ. თ 864 ო. მამფორიას - "ტაგუ", 1964 - 
1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6721 თ-25 ქთ. თ 865 ფ. გუდირიჩის და ა. ჰაკეტის - 
"ანა ფრანკის დღიური", 1964 - 
1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6722 თ-25 ქთ. თ 866 გ. ლორკას - "სისხლიანი 
ქორწილი", 1964 - 1965 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6723 თ-25 ქთ. თ 867 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1964 - 1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6724 თ-25 ქთ. თ 868 კ. ვიტლინგერის - 
"ვარსკვლავიდან ჩამოსული 
კაცი", 1964 - 1965 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6725 თ-25 ქთ. თ 869 ო. იოსელიანის - "როცა 
სიყვარული მოვა", 1964 - 1965 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6726 თ-25 ქთ. თ 870 ო. იოსელიანის - "როცა 
სიყვარული მოვა", 1964 - 1965 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6727 თ-25 ქთ. თ 871 კ. ლორთქიფანიზის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 1964 - 
1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

  

6728 თ-25 ქთ. თ 872 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", 
ო. ჩიჯავაძის - "თეთრი 
ჩრდილი", ლ. სანიკიძის - 
"მედეა", ო. იოსელიანის - "როცა 
სიყვარული მოვა", ო. დგებუაძის 
და ა. აბშილავას - "განთიადის 
დედოფალი", გ. ლორკას - 
"სისხლიანი ქორწილი", კ. 
ვიტლინგერის - 
"ვარსკვლავიდან ჩამოსული 
კაცი", უ. შექსპირის - "რიჩარდ 
მესამე", 1964 - 1965 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6729 თ-25 ქთ. თ 873 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", 
1964 - 1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6730 თ-25 ქთ. თ 874 პ. კაკაბაძის - "ცხოვრების ჯარა", 
1964 - 1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6731 თ-25 ქთ. თ 875 ო. ჩიჯავაძის - "თეთრი 
ჩრდილები", 1964 - 1965 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6732 თ-25 ქთ. თ 876 ლ. სანიკიძის - "მედეა", 1964 - 
1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6733 თ-25 ქთ. თ 877 ლ. სანიკიძის - "მედეა", 1964 - 
1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
მძიმე 



6734 თ-25 ქთ. თ 878 ო. იოსელიანის - "როცა 
სიყვარული მოვა", 1964 - 1965 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6735 თ-25 ქთ. თ 879 კ. ვიტჩილერის - 
"ვარსკვლავიდან ჩამოსული 
კაცი", 1964 - 1965 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6736 თ-25 ქთ. თ 880 გ. ლორკას - "სისხლიანი 
ქორწილი", 1964 - 1965 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6737 თ-25 ქთ. თ 881 გ. ლორკას - "სისხლიანი 
ქორწილი", 1964 - 1965 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6738 თ-25 ქთ. თ 882 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1964 - 1965 წ. წ.ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6739 თ-25 ქთ. თ 883 უ. შექსპირის - "რიჩარდ მესამე", 
1964 - 1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6740 თ-25 ქთ. თ 884 ა. აბშილავას და ო. დგებუაძის - 
"განთიადის დედოფალი", 1964 
- 1965 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 



6741 თ-25 ქთ. თ 885 ა. აბშილავას და ო. დგებუაძის - 
"განთიადის დედოფალი", 1964 
- 1965 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6742 თ-25 ქთ. თ 886 ო. მამფორიას - "ტაგუ", 1964 - 
1965 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6743 თ-25 ქთ. თ 887 ლ. სანიკიძის - "მედეა", 1964 - 
1965 წ. წ.  ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6744 თ-25 ქთ. თ 888 კ. ვიტლინგერის - 
"ვარსკვლავიდან ჩამოსული 
კაცი", 1964 - 1965 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

 
კარგი 

6745 თ-25 ქთ. თ 889 პ. კაკაბაძის - ცხოვრების ჯარა", 
1965 - 1966 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6746 თ-25 ქთ. თ 890 ჟ. პ. სარტის - "ედმონდ კინი", 
1965 - 1966 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6747 თ-25 ქთ. თ 891 დ. ფსათასის - 
"სულელნახევარი", 1965 - 1966 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6748 თ-25 ქთ. თ 892 ლ. სანიკიზის - "ნერონი", 1965 - 
1966 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 



6749 თ-25 ქთ. თ 893 შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 
1965 - 1966 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6750 თ-25 ქთ. თ 894 ე. რანეტის - "ბრაკონიერები", 
1965 - 1966 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6751 თ-25 ქთ. თ 895 ე. რანეტის - "ბრაკონიერები", 
1965 - 1966 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6752 თ-25 ქთ. თ 896 გ. ნახუცრიშვილის - "შაითან 
ხიხო", 1966 - 1967 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6753 თ-25 ქთ. თ 897 ა. აბშილავას - "ცისფერი 
მდინარე", 1966 - 1967 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6754 თ-25 ქთ. თ 898 ს. შანშიაშვილის - "ანზორ", 
1966 - 1967 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6755 თ-25 ქთ. თ 899 ა. ჩხაიძის - "იზუზუნე 
ფუტკარო", 1966 - 1967 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6756 თ-25 ქთ. თ 900 ო. მამფორიას - "ნუგეშა", 1966 - 
1967 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6757 თ-25 ქთ. თ 901 რ. ბეროძის - "ახირებული", 1967 
- 1968 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6758 თ-25 ქთ. თ 902 პ. კაკაბაძის - "ბაგრატ მეშვიდე",  
1967 - 1968 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6759 თ-25 ქთ. თ 903 პ. კაკაბაძის - "ბაგრატ მეშვიდე",  
1967 - 1968 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6760 თ-25 ქთ. თ 904 ჰ. იბსენის - "მოჩვენებანი",  1967 
- 1968 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. იმედაძე 

 
კარგი 

6761 თ-25 ქთ. თ 905 ი. ვოლჩეკის - "სასამართლო 
ქრონიკა",  1967 - 1968 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6762 თ-25 ქთ. თ 906 ი. ვოლჩეკის - "სასამართლო 
ქრონიკა",  1967 - 1968 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6763 თ-25 ქთ. თ 907 სოფოკლეს - "ანტიგონე", ი. 
ჭავჭავაძის - "გლახის 
ნაამბობი", გ. ნახუცრიშვილის - 
"შაითან ხიხო", ი. ვაკელის - 
"აპრაკუნე ჭიმჭიმელი",  1968 - 
1969 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.თ. მესხი, ა. ვასაძე, 
მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6764 თ-25 ქთ. თ 908 სოფოკლეს - "ანტიგონე", 1968 - 
1969 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.თ. მესხი 

 
კარგი 

6765 თ-25 ქთ. თ 909 ი. ჭავჭავაძის - "გლახის 
ნაამბობი",  1968 - 1969 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6766 თ-25 ქთ. თ 910 ი. ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", 1968 - 1969 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6767 თ-25 ქთ. თ 911 დ. კვიცარიძის - "როცა 
სიცოცხლე გეძახის", 1968 - 1969 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6768 თ-25 ქთ. თ 912 დ. კვიცარიძის - "როცა 
სიცოცხლე გეძახის", 1968 - 1969 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6769 თ-25 ქთ. თ 913 დ. კვიცარიძის - "როცა 
სიცოცხლე გეძახის", 1968 - 1969 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6770 თ-25 ქთ. თ 914 გ. ზაპოლსკაიას - "პანი 
დულსკაიას მორალი", 1968 - 
1969 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. იმედაძე 

 
კარგი 

6771 თ-25 ქთ. თ 915 ვ. სობკოს - "შეინახეთ ჩემი 
საიდუმლო (შორეული 
ფანჯრები)",1968 - 1969 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
საშუალო 

6772 თ-25 ქთ. თ 916 ვ. სობკოს - "შეინახეთ ჩემი 
საიდუმლო (შორეული 
ფანჯრები)",1968 - 1969 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6773 თ-25 ქთ. თ 917 კ. გამსახურდიას - "მთვარის 
მოტაცება", 1969 - 1970 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 



6774 თ-25 ქთ. თ 918 კ. გამსახურდიას - "მთვარის 
მოტაცება", 1969 - 1970 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6775 თ-25 ქთ. თ 919 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1969 - 
1970 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი და მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6776 თ-25 ქთ. თ 920 ვ. დარასელის - "კიკვიძე", 1969 - 
1970 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი და მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6777 თ-25 ქთ. თ 921 ა. ჩხაიძის - "ხიდი", 1969 - 1970 
წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. გაჩავა 

 
კარგი 

6778 თ-25 ქთ. თ 922 გ. ნახუცრიშვილის - "შაითან 
ხიხო", 1969 - 1970 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6779 თ-25 ქთ. თ 923 ი. კაკულიას - "განკიცხული", 
1969 - 1970 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6780 თ-25 ქთ. თ 924 ს. შანშიაშვილის - "ანზორ", 
1969 - 1970 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

6781 თ-25 ქთ. თ 925 ლ. სანიკიძის - "არქეოლოგიური 
ქრონიკა", 1969 - 1970 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6782 თ-25 ქთ. თ 926 ს. ამბროჯის - 
"ბიუროკრატოზავრები", 1969 - 
1970 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6783 თ-25 ქთ. თ 927 პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", ვ. კანდელაკის - 
"დრო 24 საათი", გ. 
ნახუხრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", ა. 
გეწაძის - "წმინდანები 
ჯოჯიხეთში", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", უ. შექსპირის - 
"ვენეციელი ვაჭარი", ე. 
ბრაგინსკის და ე. რაიზანოვის - 
"ერთხელ ახალ წლის საღამოს", 
ტ. უილიამსის - "მინის სამხეცი", 
კ. გამსახურდიას - "მთვარის 
მოტაცება", ვ. დარასელის - 
"კიკვიძე", ი. ვაკელის - 
"აპრაკუნე ჭიმჭიმელი", გ. 
ნახუცრიშვილის - "შაითან 
ხიხო", ა. ჩხაიძის - "ხიდი", ს. 
შანშიაშვილის - "ანზორ", ი. 
კაკულიას - "განკიცხულნი", ვ. 
სოფკოს - "შეინახე ჩემი 
საიდუმლო", გ. ზაპოლსკაიას - 
"პანი დულსკაიას მორალი", 
სოფოკლეს - "ანტიგონე", 1970 - 
1971 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6784 თ-25 ქთ. თ 928 გ. ნახუხრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", 
1970 - 1971 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6785 თ-25 ქთ. თ 929 ა. გეწაძის - "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში", 1970 - 1971 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6786 თ-25 ქთ. თ 930 ე. ბრაგინსკის და ე. რაიზანოვის 
- "ერთხელ ახალი წლის ღამეს", 
1970 - 1971 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6787 თ-25 ქთ. თ 931 ო. იოსელიანის - "ექვსი 
შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 
1970 - 1971 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. მაცხონაშვილი 

 
კარგი 



6788 თ-25 ქთ. თ 932 ნ. დუმბაძის - "ნუ გეშინია 
დედა", 1970 - 1971 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6789 თ-25 ქთ. თ 933 პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", გ. ფანჯიკიძის - 
"თვალი პატიოსანი", მ. 
ბაიჯიევის - "დუელი", ლ. 
ზორინის - "ვარშავული 
მელოდია", ა. ლორენტსის - 
"ვეტსაიდის ამბავი", რ. 
როლანდის - "მგლები", უ. 
შექსპირის - "ზაფხულის ღამის 
სიზმარი", კ. გამსახურდისა - 
"მთვარის მოტაცება", ვ. 
დარასელის - "კიკვიძე", ი. 
ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გამრეკელის - 
"ნაცარქექია", ნ. დუმბაძის - "ნუ 
გეშინია დედა", ო. იოსელიანის - 
"ექვსი შინაბერა და ერთი 
მამაკაცი", ა. გეწაძის - 
"წმინდანები ჯოჯოხეთში", ი. 
კაკულიას - "განკიცხულნი", ვ. 
სობკოს - "შეინახეთ ჩემი 
საიდუმლო", ე. რაიზანოვის და 
ე. ბრაგინსკის - "ერთხელ ახალი 
წლის ღამეს", სოფოკლეს - 
"ანტიგონე", 1971 - 1972 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, თ. მესხი, ი. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6790 თ-25 ქთ. თ 934 მ. ბაიჯიევის - "დუმილი", 1971 - 
1972 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6791 თ-25 ქთ. თ 935 ი. კაკულიას - "განკიცხული", 
1971 - 1972 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 



6792 თ-25 ქთ. თ 936 ლ. მიტროფანოვის - 
"მკვლელობა სადგურზე", 1971 - 
1972 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6793 თ-25 ქთ. თ 937 ლ. მიტროფანოვის - 
"მკვლელობა სადგურზე", 1971 - 
1972 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6794 თ-25 ქთ. თ 938 ლ. მიტროფანოვის - 
"მკვლელობა სადგურზე", 1971 - 
1972 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6795 თ-25 ქთ. თ 939 ი. მამფორიას - "იეთიმ გურჯი", 
1971 - 1972 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. აცხონაშვილი 

 
კარგი 

6796 თ-25 ქთ. თ 940 დ. კვიცარიძის - "ადამიანები და 
ბილიკები", 1971 - 1972 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6797 თ-25 ქთ. თ 941 გ. ნახუცრიშვილის - "შაითან 
ხიხო", 1971 - 1972 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6798 თ-25 ქთ. თ 942 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1971 - 1972 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6799 თ-25 ქთ. თ 943 ჟ. ბ. მოლიერის - 
"გაბრიყვებული ქმარი (ჟორჟ 
დანდენი)", 1971 - 1972 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
მაცხონაშვილი 

 
მძიმე 



6800 თ-25 ქთ. თ 944 ჟ. ბ. მოლიერის - 
"გაბრიყვებული ქმარი (ჟორჟ 
დანდენი)", 1971 - 1972 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6801 თ-25 ქთ. თ 945 თ. ჭელიძის - "სურათები 
საოჯახო ალბომიდან", ი. 
კაკულიას - "მთავარი როლი", 
ლ. სანიკიძის - "ყივჩაღი 
შამომეყარა", ვ. იაკაშვილის - 
"ციხისხევის საიდუმლო", ა. 
კორნეიცუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", ვ. დე ლმარის - 
"დაუთმე ადგილი ხვალინდელ 
დღეს", რ. როლანის - "მგლები", 
ფ. შილერის - "ყაჩაღები", მ. 
ჯაფარიძის - "ჟმთაბრის 
ასული", ნ. დუმბაძის - "ნუ 
გეშინია დედა", ი. ვაკელის - 
"აპრაკუნე ჭიმჭიმელი", ო. 
მამფორიას - "იეთემ - გურჯი", 
დ. კვიცარიძის - "ადამიანები და 
ბილიკები", გ. ნახუცრიშვილის - 
"შაითან ხიხო", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის - "ნაცარქექია", ე. 
ბრაგინსკის და ე. რაიზანოვის - 
"ერთხელ, ახალი წლის ღამეს", 
ლ. მიტროფანოვის - 
"მკვლელობა სადგურზე", ვ. 
სობკოს - "შეინახეთ ჩემი 
საიდუმლო", ჟ.ბ. მოლიერის - 
"გაბრიყვებული ქმარი", 
სოფოკლეს - "ანტიგონე", 1972 - 
1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი, ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6802 თ-25 ქთ. თ 946 ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", დ. კვიცარიძის - 
"ადამიანები და ბილიკები",  ლ. 
მიტროფანოვის - "მკვლელობა 
სადგურზე", ვ. სობკოს - 
"შეინახეთ ჩემი საიდუმლო", ე. 
ბრაგინსკის და ე. რაიზანოვის - 
"ერათხელ ახალი წლის ღამეს", 
1972 - 1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 

 
კარგი 



სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

6803 თ-25 ქთ. თ 947 ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", 1972 - 1973 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ტუმილოვიჩი 

 
კარგი 

6804 თ-25 ქთ. თ 948 ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ 
კრეჩეტ", 1972 - 1973 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ტუმილოვიჩი 

 
კარგი 

6805 თ-25 ქთ. თ 949 ლ. მიტროფანოვის - 
"მკვლელობა სადგურზე", 1972 - 
1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6806 თ-25 ქთ. თ 950 შ. დადიანის - "კაკალ გულში", პ. 
კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1972 - 1973 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. კ. 
მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

6807 თ-25 ქთ. თ 951 თ. ჭელიძის - "სურათები 
საოჯახო ალბომიდან", 1972 - 
1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მაღლაფერიძე 

 
კარგი 

6808 თ-25 ქთ. თ 952 თ. ჭელიძის - "სურათები 
საოჯახო ალბომიდან", 1972 - 
1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მაღლაფერიძე 

 
კარგი 

6809 თ-25 ქთ. თ 953 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1972 - 1973 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 



6810 თ-25 ქთ. თ 954 მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის 
ასული", 1972 - 1973 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6811 თ-25 ქთ. თ 955 ი. კაკულიას - "მეორედ 
დაბადება (მთავარი როლი)", 
1972 - 1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6812 თ-25 ქთ. თ 956 ვ. დელმარის - "დაუთმე 
ადგილი ხვალინდელ დღეს", 
1972 - 1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი, მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6813 თ-25 ქთ. თ 957 ა. ჩხაიძის - "მიკროფონი (დღის 
წესრიგშია ერთი საკითხი)", 
1972 - 1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
მძიმე 

6814 თ-25 ქთ. თ 958 ა. ჩხაიძის - "მიკროფონი (დღის 
წესრიგშია ერთი საკითხი)", 
1972 - 1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6815 თ-25 ქთ. თ 959 ა. ჩხაიძის - "მიკროფონი (დღის 
წესრიგშია ერთი საკითხი)", 
1972 - 1973 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

 
კარგი 

6816 თ-25 ქთ. თ 960 ვ. იაკაშვილის - "ციხისხევის 
საიდულმო", 1972 - 1973 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6817 თ-25 ქთ. თ 961 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გასაჭირი", ვ. განისკირიას - 
"ყვავილი ისევ იყვავილებდა", ქ. 
ქუჩუკაშვილის - "გოგო 
ხოხესია", კ. ბუაჩიძის - 
"პლატონი", რ. თაბუკაშვილის - 
"ნიაღვრის შემდეგ", ა. გეწაძის - 
"გზა ყარამანს ქალი მოჰყავს", 
ლ. სანიკიძის - "ყივჩაღი 
შემომეყარა", რ. დვალიშვილის 
- "შენი ადგილი შენია", რ. 
ჭოღოშვილის - "გამომძიებლის 
დღიურიდან", ა. ოსტროვსკის - 
"შემოსავლიანი ადგილი", ჟ. 
აუნის - "სარდაფი", გ. 
სანადირაძის - "უკანასკნელი 
მატარებელი", მ. ჯაფარიძის - 
"ჟამთაბერის ასული", ი. 
ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გაბრეკელის - 
"ნაცარქექია", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა", თ. 
ჭილაძის - "სურათები საოჯახო 
ალბომიდან", ი. კაკულიას - 
"მეორედ დაბადება", ა. ჩხაიძის 
- "მიკროფონი", ვ. დელმარის - 
"დაუთმე ადლი ხვალინდელ 
დღეს", 1973 - 1974 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი, ვ. 
მაღლაფერიძე, მ. ფურცხვანიძე, 
ი. კაკულია, თ, მესხი 

 
კარგი 



6818 თ-25 ქთ. თ 962 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გასაჭირი", ვ. განისკირიას - 
"ყვავილი ისევ იყვავილებდა", ქ. 
ქუჩუკაშვილის - "გოგო 
ხოხესია", კ. ბუაჩიძის - 
"პლატონი", რ. თაბუკაშვილის - 
"ნიაღვრის შემდეგ", ა. გეწაძის - 
"გზა ყარამანს ქალი მოჰყავს", 
ლ. სანიკიძის - "ყივჩაღი 
შემომეყარა", რ. დვალიშვილის 
- "შენი ადგილი შენია", რ. 
ჭოღოშვილის - "გამომძიებლის 
დღიურიდან", ა. ოსტროვსკის - 
"შემოსავლიანი ადგილი", ჟ. 
აუნის - "სარდაფი", გ. 
სანადირაძის - "უკანასკნელი 
მატარებელი", მ. ჯაფარიძის - 
"ჟამთაბერის ასული", ი. 
ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გაბრეკელის - 
"ნაცარქექია", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა", თ. 
ჭილაძის - "სურათები საოჯახო 
ალბომიდან", ი. კაკულიას - 
"მეორედ დაბადება", ა. ჩხაიძის 
- "მიკროფონი", ვ. დელმარის - 
"დაუთმე ადლი ხვალინდელ 
დღეს", 1973 - 1974 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი, ვ. 
მაღლაფერიძე, მ. ფურცხვანიძე, 
ი. კაკულია, თ, მესხი 

 
კარგი 



6819 თ-25 ქთ. თ 963 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გასაჭირი", ვ. განისკირიას - 
"ყვავილი ისევ იყვავილებდა", ქ. 
ქუჩუკაშვილის - "გოგო 
ხოხესია", კ. ბუაჩიძის - 
"პლატონი", რ. თაბუკაშვილის - 
"ნიაღვრის შემდეგ", ა. გეწაძის - 
"გზა ყარამანს ქალი მოჰყავს", 
ლ. სანიკიძის - "ყივჩაღი 
შემომეყარა", რ. დვალიშვილის 
- "შენი ადგილი შენია", რ. 
ჭოღოშვილის - "გამომძიებლის 
დღიურიდან", ა. ოსტროვსკის - 
"შემოსავლიანი ადგილი", ჟ. 
აუნის - "სარდაფი", გ. 
სანადირაძის - "უკანასკნელი 
მატარებელი", მ. ჯაფარიძის - 
"ჟამთაბერის ასული", ი. 
ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გაბრეკელის - 
"ნაცარქექია", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა", თ. 
ჭილაძის - "სურათები საოჯახო 
ალბომიდან", ი. კაკულიას - 
"მეორედ დაბადება", ა. ჩხაიძის 
- "მიკროფონი", ვ. დელმარის - 
"დაუთმე ადლი ხვალინდელ 
დღეს", 1973 - 1974 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი, ვ. 
მაღლაფერიძე, მ. ფურცხვანიძე, 
ი. კაკულია, თ, მესხი 

 
კარგი 

6820 თ-25 ქთ. თ 964 კ. ბუაჩიძის - "პლატონი", 1973 - 
1974 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6821 თ-25 ქთ. თ 965 კ. ბუაჩიძის - "პლატონი", 1973 - 
1974 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6822 თ-25 ქთ. თ 966 ნ. დუმბაძის - "საბრალდებო 
დასკვნა", 1973 - 1974 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

6823 თ-25 ქთ. თ 967 თ. ჭილაძის - "სურათები 
საოჯახო ალბომიდან", 1973 - 
1974 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6824 თ-25 ქთ. თ 968 გ. ტაბიძის და ნ. 
ლორთქიფანიძის - 
"თეატრალიზებული 
კომპოზიცია", 1973 - 1974 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6825 თ-25 ქთ. თ 969 რ. თაბუკაშვილის - "რაიკომის 
მდივანი", 1973 - 1974 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6826 თ-25 ქთ. თ 970 რ. თაბუკაშვილის - "რაიკომის 
მდივანი", 1973 - 1974 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6827 თ-25 ქთ. თ 971 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება", ქ. ქუჩუკაშვილის - 
"გოგო ხოხესია", ლ. სანიკიძის - 
"შემომეყარა ყივჩაღი", ვ. 
იაკაშვილის - "წრთობა", ა. 
გეწაძის - "გზა ყარამანს ქალი 
მოჰყავს", რ. ჭოღოშვილის - 
"გამოძიება დამთავრებულია", 
ა. ოსტროვსკის - "შემოსავლიანი 
ადგილი", ა. ზაკის და ი. 
კუზნეცოვის - "ოცდაათ აპრილს 
გამარჯვების დღეს", ჟ. აუნის - 
"სარდაფი", გ. ხუხაშვილის - 
"დღიურები ჩემი ქალაქიდან", 
რ. დვალიშვილის - "შენი 
ადგილი შენია", გ. სანადიაძის - 
"უკანასკნელი მატარებელი", ლ. 
თაბკაშვილის - "ჭრილობა", გ. 
მამლიანის - "ეი შენ 

 
კარგი 



გამარჯობა", ჟ. მოლიერის - 
"გააზნაურებული მდაბიო", ჟ. 
მოლიერის - "ტარტიუფი", ა. 
დიუმას - "სამი მუშკეტერი", ი. 
ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", კ. ბუაჩიძის - 
"პლატონი", გ. ნახუცრიშვილის 
და ბ. გამრეკელის - 
"ნაცარქექია", თ. ჭილაძის - " 
სურათები საოჯახო 
ალბომიდან", რ. თაბუკაშვილის 
- "რაიკომის მდივანი", ნ. 
დუმბაძის - "საბრალდებო 
დასკვნა", ნ. დუმბაძის - "ნუ 
გეშინია დედა", 1974 - 1975 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი, ვ. 
მაღლაფერიძე, მ. ფურცხვანიძე, 
თ. მესხი. ი. კაკულია, მ. 
თუმანიშვილი, გ. 
ლორთქიფანიძე 

6828 თ-25 ქთ. თ 972 ა. გეწაძის - "გზა ყარამანს ქალი 
მოჰყავს", 1974 - 1975 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
მაღლაფერიძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6829 თ-25 ქთ. თ 973 ა. გეწაძის - "გზა ყარამანს ქალი 
მოჰყავს", 1974 - 1975 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
მაღლაფერიძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6830 თ-25 ქთ. თ 974 ა. ოსტროვსკის - "შემოსავლიანი 
ადგილი", 1974 - 1975 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6831 თ-25 ქთ. თ 975 ა. ოსტროვსკის - "შემოსავლიანი 
ადგილი", 1974 - 1975 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6832 თ-25 ქთ. თ 976 ნ. დუმბაძის - "ნუ გეშინია 
დედა", 1974 - 1975 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 



6833 თ-25 ქთ. თ 977 ა. სულაკაურის - "სალამურას 
თავგადასავალი", 1974 - 1975 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ნიკოლაძე 

 
კარგი 

6834 თ-26 ქთ. თ 978 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გასაჭირი", ვ. ვიშნებსკის - 
"ოპტიმალური ტრაგედია", ჟ. 
ანურის - "სარდაფი", ო. 
იოსელიანის - "ტყვეთ ტყვე", რ. 
დვალიშვილის - "შენი ადგილი 
შენია?!", ვ. იაკაშვილის - 
"წრთობა", გ. ხუხაშვილის - 
"დღიურები ჩემი ქალაქიდან", 
ლ. სანიკიძის - "შემომეყარა 
ყივჩაღი", ნ. გოგოლის - 
"რევიზორი", ჟ. მოლიერის - 
"გააზნაურებული მდაბიო", ა. 
დიუმას - "სამი მუშკეტრი", ა. 
მამლიანის - "ეი შენ 
გამარჯობა", ს. მიხალკოვის - 
"სილაქი", გ. ნახუცრიშვილის - 
"უკანასკნელი დღე გ. 
სააკაზისა", დ. კვიცარიძის - 
"დღე ხვალინდელი", რ. 
ჭოღოშვილის - "გამოძიება 
დამთავრებულია", გ. 
პაპიაშვილის - "რწმენა", ი. 
ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", კ. ბუაჩიზის - 
"პლატონი", თ. ჭელიძის - 
"სურათები საოჯახო 
ალბომიდან", რ. თაბუკაშვილის 
- "რაიკომის მდივანი", ა. 
სულაკაურის - "სალამურას 
თავგადასავალი", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა",  ა. 
ოსტროვსკის - "შემოსავლის 
ადგილი",  ა. გეწაძის - "გზა 
ყარამანს ქალი მოჰყავს",  1975 - 
1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მაღლაფერიძე, 
შ. კობიძე, მ. თუმანიშვილი, გ. 
ლორთქიფანიძე, ი. კაკულია, გ. 
მაცხონაშვილი, ვ. ნიკოლაძე 

 
კარგი 



6835 თ-26 ქთ. თ 979 ი. ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა", ა. 
სულაკაურის - "სალამურას 
თავგადასავალი", თ. ჭელიძის - 
"სურათები საოჯახო 
ალბომიდან", კ. ბუაჩიზის - 
"პლატონი", ა. გეწაძის - "გზა 
ყარამანს ქალი მოჰყავს",  1975 - 
1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6836 თ-26 ქთ. თ 980 ი. ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6837 თ-26 ქთ. თ 981 ა. გეწაძის - "გზა ყარამანს ქალი 
მოჰყავს", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
მაღლაფერიძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6838 თ-26 ქთ. თ 982 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6839 თ-26 ქთ. თ 983 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6840 თ-26 ქთ. თ 984 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6841 თ-26 ქთ. თ 985 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 



6842 თ-26 ქთ. თ 986 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6843 თ-26 ქთ. თ 987 ჟ. ანურის - "სარდაფი", 1975 - 
1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მაღლაფერიძე 

 
კარგი 

6844 თ-26 ქთ. თ 988 ჟ. ანურის - "სარდაფი", 1975 - 
1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მაღლაფერიძე 

 
კარგი 

6845 თ-26 ქთ. თ 989 ჟ. ანურის - "სარდაფი", 1975 - 
1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მაღლაფერიძე 

 
კარგი 

6846 თ-26 ქთ. თ 990 ნ. დუმბაძის - "მუ გეშინია 
დედა", 1975 - 1976 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6847 თ-26 ქთ. თ 991 მ. მრევლიშვილის - "ზვავი", 
1975 - 1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. შ. კობიძე 

 
კარგი 

6848 თ-26 ქთ. თ 992 მ. მრევლიშვილის - "ზვავი", 
1975 - 1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. შ. კობიძე 

 
კარგი 

6849 თ-26 ქთ. თ 993 მ. მრევლიშვილის - "ზვავი", 
1975 - 1976 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. შ. კობიძე 

 
კარგი 



6850 თ-26 ქთ. თ 994 კ. გამსახურდიას - 
"დიდოსტატის მარჯვენა", მ. 
შარტოვის - "6 ივლისი", ა. 
ჩხაიძის - "თავისუფალი თემა", 
ვ. იაკაშვილის - "ჰორიზონტს 
იქით", ი. გოგებაშვილის - 
"დედაენა", ჯ. ბაიერის - 
"ინციდენტი", ჟ. მოლიერის - 
"ძალად ექიმი", რ. გაბრიაძის - 
"ძაღლის პარასკევი", ა. ჩეხოვის 
- "ალუბლის ბაღი", ა. დიუმას 
სამი მუშკეტერი", ფ. შილერის - 
"ყაჩაღები", ი. ვაკელის - 
"აპრაკუნე ჭიმჭიმელი", კ. 
ბუაჩიძის - "პლატონი", რ. 
თაბუკაშვილის - "რაიკომის 
მდივანი",  ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა",ნ. 
დუმბაძის - "ნუ გეშინია დედა", 
ჟ. ანურის - "სარდაფი", დ. 
კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გასაჭირი", მ. მრევლიშვილის - 
"ზვავი", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე, ვ, მაღლაფერიძე, შ. 
კობაძე 

 
კარგი 

6851 თ-26 ქთ. თ 995 ა. ჩხაიძის - "თავისუფალი 
თემა", კ. გამსახურდიას - 
"დიდოსტატის მარჯვენა", დ. 
კლდიაშვილის - ქამუშაძის 
გასაჭირი", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე, შ. კობიძე 

 
კარგი 

6852 თ-26 ქთ. თ 996 "დედ აენა 100 წლისაა", დ. 
კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გასაჭირი", კ. გამსახურდიას - 
"დიდოსტატის მარჯვენა", ნ. 
დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", ა. 
ჩხაიძის - "თავისუფალი თემა", 
ვ. იაკაშვილის - "ჰორიზონტს 
იქით", ა. დიუმას - "სამი 
მუსკეტერი", ნ. ბაერის - 
"ინციდენტი", 1976 - 1977 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 

 
კარგი 



ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე, ვ. მაღლაფერიძე, შ. 
კობაძე, ბ. ტორონჯაძე 

6853 თ-26 ქთ. თ 997 ი. გოგებაშვილის - "დედა ენა 
100 წლისაა", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6854 თ-26 ქთ. თ 998 ვ. იაკაშვილის - "ჰორიზონტს 
იქით", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
მაღლაფერიძე, გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6855 თ-26 ქთ. თ 999 კ. გამსახურდიას - 
"დიდოსტატის მარჯვენა", 1976 - 
1977 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6856 თ-26 ქთ. თ 1000 ა. ჩხაიძის - "თავისუფალი 
თემა", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6857 თ-26 ქთ. თ 1001 ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", 1976 - 
1977 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6858 თ-26 ქთ. თ 1002 რ. თაბუკაშვილის - "რაიკომის 
მდივანი", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 

6859 თ-26 ქთ. თ 1003 რ. თაბუკაშვილის - "რაიკომის 
მდივანი", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
მაცხონაშვილი 

 
კარგი 



6860 თ-26 ქთ. თ 1004 ა. დიუმას - "სამი მუშკეტერი", 
1976 - 1977 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
მძიმე 

6861 თ-26 ქთ. თ 1005 ნ. ბაერის - "ინციდენტი", 1976 - 
1977 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ბ. ტორონჯაძე 

 
კარგი 

6862 თ-26 ქთ. თ 1006 ნ. ბაერის - "ინციდენტი", 1976 - 
1977 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ბ. ტორონჯაძე 

 
კარგი 

6863 თ-26 ქთ. თ 1007 ჟ. ბ. მოლიერის - "ძალად 
ექიმი", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6864 თ-26 ქთ. თ 1008 ჟ. ბ. მოლიერის - "ძალად 
ექიმი", 1976 - 1977 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6865 თ-26 ქთ. თ 1009 პ. კაკაბაძის - "მეფე დემეტრეს 
თავგადასავალი", დ. 
კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", რ. ჭეიშვილის - 
"ქალაქში დინოზავრები 
დადიან", ა. ჩხაიძის - 
"შთამომავლობა", მ. შატროვის- 
"6 ივლისი", ფ. შილერის - 
"ყაჩაღები", ბ. ბრეხტის - 
"გამონაკლისი და კანონი", ა. 
ტოლსტოის - "ოქროს გასაღები 
ანუ  ბურატინოს 
თავგადასავალი", ა. ჩეხოვის - 
"ალუბლი ბაღი", მ. ბაიჯიევის - 
"დუელი",  "დედა ენა 100 
წლისაა", დ. კლდიაშვილის - 
"ქამუშაძის გასაჭირი", კ. 
გამსახურდიას - "დიდოსტატის 
მარჯვენა", ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიშის - " მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", ა. 
ჩხაიძის -"თავისუფალი თემა", 
ვ. იაკაშვილის - "ჰორიზონტს 

 
კარგი 



იქით", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა", ა. 
დიომას - "სამი მუშკეტერი", 
მოლიერის - "ძალად ექიმი", ნ. 
ბაერის - "ინციდენტი", 1977 - 
1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე, ა. 
ჟვანია, თ. მესხი, ვ. 
მაღლაფერიძე 

6866 თ-26 ქთ. თ 1010 "დედ აენა 100 წლისაა", მ. 
შატროვის - "6 ივლისი", ვ. 
იაკაშვილის - "ჰორიზონტს 
იქით", ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", მ. 
ბაჯიევის - "დუელი", ნ. 
დუმბაძის - "საბრალდენო 
დასკვნა", 1977 - 1978 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6867 თ-26 ქთ. თ 1011 "დედა ენა 100 წლისაა", 1977 - 
1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6868 თ-26 ქთ. თ 1012 "დედა ენა 100 წლისაა", 1977 - 
1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6869 თ-26 ქთ. თ 1013 ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", 1977 - 
1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6870 თ-26 ქთ. თ 1014 ნ. დუმბაძის - "საბრალდებო 
დასკვნა", 1977 - 1978 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟა. თ. 
მესხი 

 
კარგი 



6871 თ-26 ქთ. თ 1015 ა. ჩხაიძის - "შთამომავლობა", 
1977 - 1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6872 თ-26 ქთ. თ 1016 ა. ჩხაიძის - "შთამომავლობა", 
1977 - 1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6873 თ-26 ქთ. თ 1017 მ. შატროვის - "ექვსი ივლისი", 
1977 - 1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6874 თ-26 ქთ. თ 1018 მ. შატროვის - "ექვსი ივლისი", 
1977 - 1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6875 თ-26 ქთ. თ 1019 ვ. იაკაშვილის - "ჰორიზონტს 
იქით", 1977 - 1978 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
მაღლაფერიძე, გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6876 თ-26 ქთ. თ 1020 ა. ჩხაიძის - "თავისუფალი 
თემა", 1977 - 1978 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6877 თ-26 ქთ. თ 1021 მ. ბაჯიევის - "დუელი", 1977 - 
1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6878 თ-26 ქთ. თ 1022 მ. ბაჯიევის - "დუელი", 1977 - 
1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6879 თ-26 ქთ. თ 1023 ვაჟა-ფშაველას - "ალუდა 
ქეთელაური, სტუმარ-
მასპინძელი", 1977 - 1978 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 



6880 თ-26 ქთ. თ 1024 ვაჟა-ფშაველას - "ალუდა 
ქეთელაური, სტუმარ-
მასპინძელი", 1977 - 1978 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6881 თ-26 ქთ. თ 1025 ფ. შილერის - "ტურანების 
წინააღმდეგ! (ყაჩღები)", 1977 - 
1978 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. ჟვანია 

 
კარგი 

6882 თ-26 ქთ. თ 1026 ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფია - 
ლიტერატურულ დრამატული 
კომპოზიცია, 1977 - 1978 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6883 თ-26 ქთ. თ 1027 დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი, ირინეს ბედნიერება", 
ჩ. ლესგიშვილის - "ვეფხვი და 
მოყმე", ნ. დუმბაძის - 
"მარადისობის კანონი", ა. 
ჩხაიძის - "ქარის წისქვილი", ა. 
გელმანის - "უკუკავშირი", 
შექსპირის - "კორიოლანოსი", 
ბრეხტის - "გამონაკლისი და 
კანონი, ტერესა კერარის 
თოფები", ა. ჩეხოვის - 
"ალუბლის ბაღი", კ. 
გამსახურდიას - "დიდოსტატის 
მარჯვენა", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდებო დასკვნა", დ. 
კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება", ა. ჩხაიძის - 
"თავისუფალი თემა", მოლერის 
- "ძალად ექიმი", ი. 
გოგებაშვილის - "დედა ენა 100  
წლისაა", ვ. იაკაშვილის - 
"ჰორიზონტს იქი", ნ. ბაერის - 
"ინციდენტი", ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", ა. 
დიუმას - "სამი მუშკეტერი", მ. 
ბაიჯიევის - "დუელი", მ. 
შატროვის - "ექვსი ივლისი", ა. 
ჩხაიძის - "შთამომავლობა", ი. 

 
კარგი 



ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", ვაჟა-ფშაველას - 
"ორი პოემა", ფ. შილერის - 
"ტირანების წინააღმდეგ", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.ა. ჟვანია, გ. 
ქავთარაძე 

6884 თ-26 ქთ. თ 1028 "დედა ენა 100 წლისაა", მ. 
შატროვის - "ექვსი ივლისი", 
ვაჟა-ფშაველას - "ალუდა 
ქეთელაური და სტუმარ 
მასპინძელი", ა. დიუმას - "სამი 
მუშკეტერი", დ. კლდიაშვილის - 
"ქამუშაძის გაჭირვება", კ. 
გამსახურდიას - "დიდოსტატის 
მარჯვენა", ა. ჩხაიძის - 
"თავისუფალი თემა", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6885 თ-26 ქთ. თ 1029 ნ. დუმბაძის - "მარადისობის 
კანონი", 1978 - 1979 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6886 თ-26 ქთ. თ 1030 ნ. დუმბაძის - "მარადისობის 
კანონი", 1978 - 1979 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6887 თ-26 ქთ. თ 1031 უ. შექსპირის - "კორიოლანუს", 
1978 - 1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 



6888 თ-26 ქთ. თ 1032 უ. შექსპირის - "კორიოლანუს", 
1978 - 1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6889 თ-26 ქთ. თ 1033 ა. ჩხაიძის - "თავისუფალი 
თემა", 1978 - 1979 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6890 თ-26 ქთ. თ 1034 ა. ჩხაიძის - "თავისუფალი 
თემა", 1978 - 1979 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6891 თ-26 ქთ. თ 1035 ა. ჩხაიძის - "შთამომავლობა", 
1978 - 1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6892 თ-26 ქთ. თ 1036 გ. ბათიაშვილის - "ვალი", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე, მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6893 თ-26 ქთ. თ 1037 გ. ბათიაშვილის - "ვალი", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე, მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6894 თ-26 ქთ. თ 1038 ა. ჩხაიძის - "დიდი ზარი", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე 

 
კარგი 

6895 თ-26 ქთ. თ 1039 ა. ჩხაიძის - "დიდი ზარი", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე 

 
კარგი 

6896 თ-26 ქთ. თ 1040 ა. გელოვანს - "საქმე N701 
(უკუკავშირი)", 1978 - 1979 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 



6897 თ-26 ქთ. თ 1041 ა. გელოვანს - "საქმე N701 
(უკუკავშირი)", 1978 - 1979 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6898 თ-26 ქთ. თ 1042 "დედა ენა 100 წლისაა", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6899 თ-26 ქთ. თ 1043 "დედა ენა 100 წლისაა", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6900 თ-26 ქთ. თ 1044 ა. ჩხაიძის - "შთამომავლობა", 
1978 - 1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6901 თ-26 ქთ. თ 1045 დ. კლდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება",  1978 - 1979 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობიძე 

 
კარგი 

6902 თ-26 ქთ. თ 1046 ვაჟა-ფშაველას - "ალუდა 
ქეთელაური, სტუმარ-
მასპინძელი", 1978 - 1979 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 



6903 თ-26 ქთ. თ 1047 მ. შატროვის - "ექვსი ივლისი", 
1978 - 1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6904 თ-26 ქთ. თ 1048 ფ. შილერის - "ტირანების 
წინააღმდეგ (ყაჩაღები)", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6905 თ-26 ქთ. თ 1049 ფ. შილერის - "ტირანების 
წინააღმდეგ (ყაჩაღები)", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6906 თ-26 ქთ. თ 1050 ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", 1978 - 
1979 წ. წ.ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6907 თ-26 ქთ. თ 1051 კ. გამსახურდიას - 
"დიდოსტატის მარჯვენა", 1978 - 
1979 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 



6908 თ-26 ქთ. თ 1052 დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი, ირინეს ბედნიერება", 
პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", კ. 
ლორთქიფანიძის - "კოლხეთის 
ცისკარი", რ. ჭეიშვილის - 
"ქალაქში დინოზავრები 
დადიან", გ. ფანჯიკიძის - 
"აქტიური მზის წელიწადი", მ. 
შატროვის - "ბოლშევიკები", ე. 
დე ფილიპოს - "ნეაპოლი - 
მოლიონერთა ქალქაი", ო. 
მამფორიას - "წუთისოფლის 
კომედია", გ. იმერელის - 
"ლანდები", ჩ. ლეზგიშვილის - 
"ვეფხი და მოყმე", გ. ბერაძის - 
"ორი ბილეთი დაგვიანებულ 
მგზავრობისათვის", ა. ჩეხოვის - 
"ალუბლის ბაღი", კ. 
გამსახურდიას - "დიდოსტატის 
მარჯვენა", ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", ი. 
გოგებაშვილის - "დედა ენა 100 
წლისაა", ვაჟა ფშაველას - "ორი 
პოემა", დ. კლდიაშვილის - 
"ქამუშაძის გასაჭირი", ნ. 
დუმბაძის - "საბრალდებო 
დასკვნა", ა. ჩხაიძის - 
"შთამომავლობა", ა. ჩხაიძის - 
"დიდი ზარი", ვ. იაკაშვილის - 
"ჰორიზონტს იქით", გ. 
ბათიაშვილის - "ვალი", ნ. 
დუმბაძის - "მარადისობის 
კანონი", ა. ჩხაიძის - 
"თისუფალი თემა", მ. შარტოვის 
- "ექვსი ივლისი", ა. გელმანის - 
"საქმე N701" შექსპირის - 
"კორიოლანიუსი", 1979 - 1980 წ. 
წ. ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი, გ. ჟორდანია, მ. იმედაძე, 
ვ. ნიკოლაძი, მ. ფურცხვანიძე, მ. 
ჟვანია 

 
კარგი 



6909 თ-26 ქთ. თ 1053 დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", "ირინეს 
ბედნიერება",  1979 - 1980 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6910 თ-26 ქთ. თ 1054 დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", "ირინეს 
ბედნიერება",  1979 - 1980 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6911 თ-26 ქთ. თ 1055 გ. ფანჯიკიზის - "აქტიური მზის 
წელიწადი",  1979 - 1980 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6912 თ-26 ქთ. თ 1056 გ. ფანჯიკიზის - "აქტიური მზის 
წელიწადი",  1979 - 1980 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6913 თ-26 ქთ. თ 1057 გ. ფანჯიკიზის - "აქტიური მზის 
წელიწადი",  1979 - 1980 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6914 თ-26 ქთ. თ 1058 გ. იმერელის - "ლანდები",  1979 
- 1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6915 თ-26 ქთ. თ 1059 დ. კლიდიაშვილის - "ქამუშაძის 
გაჭირვება",  1979 - 1980 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
კობაძე 

 
კარგი 

6916 თ-26 ქთ. თ 1060 ა. ჩხაიძის - "დიდი ზარი", 1979 - 
1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე 

 
კარგი 



6917 თ-26 ქთ. თ 1061 გ. ბათიაშვილის - "ვალი",  1979 - 
1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე, მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6918 თ-26 ქთ. თ 1062 შექსპირის - "კორიოლანუსი" 
1979 - 1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6919 თ-26 ქთ. თ 1063 ფ. გ. ლორკას - "ბერნარდა 
ალბას სახლი",  1979 - 1980 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6920 თ-26 ქთ. თ 1064 ფ. გ. ლორკას - "ბერნარდა 
ალბას სახლი",  1979 - 1980 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6921 თ-26 ქთ. თ 1065 მ. შატროვის - "ოცდაათი 
აგვისტო (ბოლშევიკები),  1979 - 
1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთაქაძე 

 
კარგი 

6922 თ-26 ქთ. თ 1066 მ. გელოვანის - "უკვდავი 
ფესვები",  1979 - 1980 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6923 თ-26 ქთ. თ 1067 დ. კლდიაშვილის - "სურათები 
იმერეთის ცხოვრებიდან",  1979 
- 1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6924 თ-26 ქთ. თ 1068 დ. კლდიაშვილის - "სურათები 
იმერეთის ცხოვრებიდან",  1979 
- 1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6925 თ-26 ქთ. თ 1069 გ. ხუხაშვილის - "დეიდა ნინო",  
1979 - 1980 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 



6926 თ-26 ქთ. თ 1070 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", ო. 
იოსელიანის - "სანამ ურემი 
გადაბრუნდება", საურმე 
გზებზე", ა. ჩხაიძის - "მიწის 
ყივილი", ჭ. ამირეჯიბის - "დათა 
თუთაშხია", ზ. კუხიანიძის - 
"ვისთვის თენდება", ევრიდიპეს 
- "მედეა", კ. ბუაჩიძის - 
"ვარდისფურცლოვანი", ი. 
ყაჭეიშვილის - "გამოცხადება", 
ს. ალიოშინის - "თემა 
ვარიაციებით", ნ. დუმბაძის - 
"კუკარაჩა", ჰ. იბსენის - 
"ბრძოლა ტახტისათვის ", ნ. 
დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის - "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", ო. 
ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", ი. გოგებაშვილის - 
"დედა ენა 100 წლისაა"დ. 
კლდიაშვილის - "სურათები 
იმერეთის ცხოვრებიდან", დ. 
კლდიაშვილის - "ქამიშაძის 
გაჭირვება", კ. გამსახურდიას - 
"დიდოსტატის მარჯვენა", ნ. 
დუმბაძის - "მარადისობის 
კანონი", ნ. დუმბაძის - 
"საბრალდები დასკვნა", გ. 
ფანჯიკიძის - "აქტიური მზის 
წელიწადი", ა. ჩხაიძის - "დიდი 
ზარი", ა. ჩხაიძის - 
"თავისუფალი თემა", გ. 
ბათიაშვილის - "ვალი", გ. 
იმერელის - "ლანდები", ლ. 
ნუცუბიძის - "უკვდავუ ფესვები", 
მ. შტროვის - "ოცდაათი 
აგვისთო (ბოლშევიკები)", ა. 
გელმანის - "საქმე N701 
(უკუკავშირი)", ა. აბდულინის - 
"მეცამეტე თავმჯდომარე", 
შქსპირის - "კორიოლანუსი", ფ. 
გ. ლორკას - "ბერნარდა ალბას 
სახლი",  1980 - 1981 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ, 
იმედაძე, ვ. ნიკოლაძე, მ. 
ფურცხვანიძე, მ. ხვიჩია 

 
კარგი 



6927 თ-26 ქთ. თ 1071 გ. ბათიავილის - "ვალი", 1980 - 
1981 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთაქაძე, მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6928 თ-26 ქთ. თ 1072 ა. ჩხაიძის - "მიწის ყივილი", 
1980 - 1981 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთაქაძე, მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6929 თ-26 ქთ. თ 1073 ა. ჩხაიძის - "მიწის ყივილი", 
1980 - 1981 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთაქაძე, მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6930 თ-26 ქთ. თ 1074 ნ. ოსტროვსკის - "რამდენიმე 
ეპიზოდი კომუნისტის 
ცხოვრენიდან", "როგორ 
იწრთებოდა ფოლადი", 1980 - 
1981 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6931 თ-26 ქთ. თ 1075 ა. აბდულინის - "მეცამეტე 
თავმჯდომარე", 1980 - 1981 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6932 თ-26 ქთ. თ 1076 დ. კლდიაშვილის - "ირინეს 
ბედნიერება", 1980 - 1981 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6933 თ-26 ქთ. თ 1077 ა. სუმბათაშვილი-იუჟინის - 
"ღალატი", 1980 - 1981 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6934 თ-26 ქთ. თ 1078 ს. ალიოშინის - "თემა 
ვარიაციებით", 1980 - 1981 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ბ. 
ტორონჯაძე 

 
კარგი 



6935 თ-26 ქთ. თ 1079 დ. კლდიაშვილის - "სურათები 
იმერეთის ცხოვრებიდან",  გ. 
ფანჯიკიძის - "აქტიური მზის 
წელიწადი", გ. ბათიაშვილის - 
"ვალი", ა. აბდულინის - 
"მეცამეტე თავმჯდომარე", ფ. გ. 
ლორკას - "ბერნარდა ალბას 
სახლი", 1980 - 1982 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ჯ. 
ფაჩუაშვილი, მ. იმედაძე, ვ. 
ნიკოლაძე, მ. ფურცხვანიძე, მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6936 თ-26 ქთ. თ 1080 დ. კლდიაშვილის - "სურათები 
იმერეთის ცხოვრებიდან", ფ. გ. 
ლორკას - "ბერნარდა ალბას 
სახლი", ა. აბდულინის - 
"მეცამეტე თევმჯდომარე", გ. 
ფანჯიკიძის - "აქტიური მზის 
წელიწადი", გ. ბათიაშვილის - 
"ვალი", 1980 - 1982 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6937 თ-26 ქთ. თ 1081 დ. კლდიაშვილის - "სურათები 
იმერეთის ცხოვრებიდან", 
"დარისპანის გასაჭირი", 
"ირინეს ბედნიერება", გ. 
ფანჯიკიძის - "აქტიური მზის 
წელიწადი", გ. ბათიაშვილის - 
"ვალი" ფ. გ. ლორკას - 
"ბერნარდა ალბას სახლი", ა. 
აბდულინის - "მეცამეტე 
თევმჯდომარე" , 1980 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6938 თ-26 ქთ. თ 1082 დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", "ირინეს 
ბედნიერება",  1980 - 1982 წ. წ. 
თბილისის შ. რუსთაველის სახ. 
სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 



6939 თ-26 ქთ. თ 1083 გ. ბათიაშვილის - "ვალი", 1980 - 
1982 წ. წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე, მ. 
იმედაძე 

 
კარგი 

6940 თ-26 ქთ. თ 1084 ფ. გ. ლორკას - "ბერნარდა 
ალბას სახლი", 1980 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6941 თ-26 ქთ. თ 1085 გ. ფანჯიკიზის - "აქტიური მზის 
წელიწადი",  1980 - 1982 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6942 თ-26 ქთ. თ 1086 ა. აბდულინის - "მეცამეტე 
თავმჯდომარე", 1980 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6943 თ-26 ქთ. თ 1087 ა. აბდულინის - "მეცამეტე 
თავმჯდომარე", 1980 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე, მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

6944 თ-26 ქთ. თ 1088 "ღალატი", 1981 - 1982 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6945 თ-26 ქთ. თ 1089 ი. ვაკელის - "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი", 1981 - 1982 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 

 
კარგი 



ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

6946 თ-26 ქთ. თ 1090 გ. ბააზოვის - "მუნჯები 
ალაპარაკდნენ", 1981 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ჯაფარიძე 

 
კარგი 

6947 თ-26 ქთ. თ 1091 ა. ქალანთარიანის - "ზარი 
აეიმოდან", 1981 - 1982 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ცატურიანი 

 
კარგი 

6948 თ-26 ქთ. თ 1092 ფ. დიურენმატის - 
"ფიზიკოსები", 1981 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ჰ. 
ვედევინდი 

 
კარგი 

6949 თ-26 ქთ. თ 1093 ლ. როსებას - "ტყუილი 
კატოსათვის", 1981 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
ფალავანდიშვილი 

 
კარგი 

6950 თ-26 ქთ. თ 1094 გ. თუმანიშვილის - "გაუმარჯოს 
ჩიპოლინოს", 1981 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
ტიხომოვა-თუმანიშვილი, გ. 
თუმანიშვილი 

 
კარგი 

6951 თ-26 ქთ. თ 1095 მ. ბერაძის - "მზე ნეკერჩხლის 
ტყეში", 1981 - 1982 წ. წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, ვ. 
ოყრეშიძე 

 
კარგი 

6952 თ-26 ქთ. თ 1096 ფ. გ. ლორკას - "ბერნარდა 
ალბას სახლი", 1981 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 



6953 თ-26 ქთ. თ 1097 ფ. გ. ლორკას - "ბერნარდა 
ალბას სახლი", 1981 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ხვიჩია 

 
კარგი 

6954 თ-26 ქთ. თ 1098 ნ. ოსტროვსკის - "რამდენიმე 
ეპიზოდი კომუნისტის 
ცხოვრენიდან", ა. 
სუმბათაშვილი-იუჯინის - 
"ღალატი", ფ. დიურენმატის - 
"ფიზიკოსები", 1981 - 1982 წ. წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ჰ. 
ვედეკინდი, მ. ფურცხვანიძე, გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6955 თ-26 ქთ. თ 1099 ნ. ოსტროვსკის - "რამდენიმე 
ეპიზოდი კომუნისტის 
ცხოვრენიდან", ა. 
სუმბათაშვილი-იუჯინის - 
"ღალატი", ფ. დიურენმატის - 
"ფიზიკოსები", 1981 - 1982 წ. წ.  
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ჰ. 
ვედეკინდი, მ. ფურცხვანიძე, გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6956 თ-26 ქთ. თ 1100 Н. Островскии - "несколько 
эпизодов из жизни коммуниста", 
У. Шекспир - "кориолан", Д. 
Клдиашвили - "картины из 
имеретинсой жизни", "счаст ье 
ирине", "невзгоды дариспана", 
А. Сумбаташвили-южин - 
"измена", А. Чхаидзе - 
"потомство", Ф. Г. Лорка - "дом 
бернарды альба", 1981 г. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6957 თ-26 ქთ. თ 1101 Н. Островскии - "несколько 
эпизодов из жизни коммуниста", 
У. Шекспир - "кориолан", Д. 
Клдиашвили - "картины из 
имеретинсой жизни", "счаст ье 
ирине", "невзгоды дариспана", 
Ф. Г. Лорка - "дом бернарды 
альба", А. Сумбаташвили-южин - 
"измена", А. Чхаидзе - 

 
კარგი 



"потомство", 1981 г. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

6958 თ-26 ქთ. თ 1102 ნ. ოსტროვსკის - "რამდენიმე 
ეპიზოდი კომუნისტის 
ცხოვრენიდან", 1981 - 1982 წ. წ.  
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე, გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6959 თ-26 ქთ. თ 1103 ა. სუმბათაშვილის-იუჟინის - 
"ღალატი", 1981 - 1982 წ. წ.  ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე, გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6960 თ-26 ქთ. თ 1104 კ. გამსახურდიას "ზარები 
გრიგალში", ლ. მილორავას 
"უკანასკნელი იფარიძე", თ. 
ჭილაძის "როლი დამწყები 
მსახიობი გოგონასათვის", ი. 
კაკულიას "ჯარისკაცის 
წერილები", დ. კლდიაშვილის 
"უბედურება", "მსხვერპლი", ა. 
არბუზოვის "ძველმოდური 
კომედია", ბ. ვასილიევის 
"განთიადი აქ წყნარი იცის", ლ. 
ტოლსტოის "კავკასიური 
მოთხრობები", ა. ჩეხოვის 
"ალუბლის ბაღი", ვ. 
მაიაკოვსკის "აბანო", ბ. 
ბრეხტის "დედაკურაჟი და მისი 
შვილები", ს. მარშაკის 
"წელიწადის თორმეტი თვე", უ. 
შექსპირის "ზაფხულის ღამის 
სიზმარი", ფლეტჩერის "როგორ 
მოვარჯულოთ ცოლი", 
მიმდინარე რეპერტუარი: დ. 
კლდიაშვილის "სურათები 
იმერეთის ცხოვრებიდან", ა. 
სუმბათაშვილის "ღალატი", ნ. 
დუმბაძის "მე, ბებია, ილიკო და 
ილარიონი", "მარადისობის 
კანონი", საბრალდებო 
დასკვნა", ა. ჩხაიძის 
"შთამომავლობა", ა. 
აბდულინის "მეცამეტე 

 
კარგი 



თავმჯდომარე", ნ. ოსტროვსკის 
"რამდენიმე ეპიზოდი 
კომუნისტს ცხოვრებიდან", უ. 
შექსპირის "კორიოლანუს", გ. 
ლორკას"ბერნადა ალბას 
სახლი", ფ. დიურენმატის 
"ფიზიკოსები", ე. 
ქალანდარიანის "ზარი 
ზემოდან", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, ა. ჟვანია, ა. გვაძაბია, 
გ. ქავთარაძე 

6961 თ-26 ქთ. თ 1105 კ. გამსახურდიას "ზარები 
გრიგალში", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6962 თ-26 ქთ. თ 1106 ა. არბუზოვის "ძველმოდური 
კომედია", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6963 თ-26 ქთ. თ 1107 ა. არბუზოვის "ძველმოდური 
კომედია", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6964 თ-26 ქთ. თ 1108 ა. არბუზოვის "ძველმოდური 
კომედია", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6965 თ-26 ქთ. თ 1109 ა. ჩხაიძის "სამიდან ექვს 
საათამდე", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 



6966 თ-26 ქთ. თ 1110 ლ. მილორავას "უკანასკნელი 
იფარიძე", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ჟვანია 

 
საშუალო 

6967 თ-26 ქთ. თ 1111 ბ. ვასილიევის "განთიადი აქ 
წყნარი იცის", 1982 - 1983 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6968 თ-26 ქთ. თ 1112 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის "ნაცარქექია", 1982 
- 1983 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ბ. ტორონჯაძე 

 
კარგი 

6969 თ-26 ქთ. თ 1113 ნ. დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", 1982 - 
1983 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6970 თ-26 ქთ. თ 1114 რეპერტუარი, 1983 1984 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6971 თ-26 ქთ. თ 1115 ვ. ჩეკურიშვილის "გზა", 1983 - 
1984 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6972 თ-26 ქთ. თ 1116 ლ. მილორავას "უკანასკნელი 
იფარიძე",  1983 - 1984 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ჟვანია 

 
კარგი 



6973 თ-26 ქთ. თ 1117 შამხალოვის "დედამთილი", 
1983 - 1984 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. დემეტრაშვილი 

 
კარგი 

6974 თ-26 ქთ. თ 1118 ა. გეწაძის "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში", 1983 - 1984 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6975 თ-26 ქთ. თ 1119 ა. გეწაძის "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში", 1983 - 1984 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6976 თ-26 ქთ. თ 1120 ს. მარშაკის "წელიწადის 
თორმეტი თვე", 1983 - 1984 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6977 თ-26 ქთ. თ 1121 ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა", 
1983 - 1984 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6978 თ-26 ქთ. თ 1122 ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა", 
1983 - 1984 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

6979 თ-26 ქთ. თ 1123 ა. არბუზოვის "ძველმოდური 
კომედია", 1983 - 1984 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6980 თ-26 ქთ. თ 1124 რეპერტუარი, 1984 - 1985 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, გ. გაბელაია, გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 



6981 თ-26 ქთ. თ 1125 რეპერტუარი, 1984 - 1985 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, გ. გაბელაია, გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6982 თ-26 ქთ. თ 1126 ბ. ვასილიევის "განთიადი აქ 
წყნარი იცის", ნ. დუმბაძის 
"საბრალდებო დასკვნა", ფ. 
გარსია ლორკას "ბერნარდა 
ალბას სახლი", შამხალოვის 
"დედამთილი", გ. 
ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის "ნაცარქექია", 1984 
- 1985 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6983 თ-26 ქთ. თ 1127 სეზონის გახსნა - 1984 - 1985 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი 

 
კარგი 

6984 თ-26 ქთ. თ 1128 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 
1984 - 1985 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6985 თ-26 ქთ. თ 1129 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 
1984 - 1985 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6986 თ-26 ქთ. თ 1130 ნ. დუმბაძის "ნუ გესინია დედა", 
1984 - 1985 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6987 თ-26 ქთ. თ 1131 ო. ოისელიანის "ადამიანი 
იბადება ერთხელ", 1984 - 1985 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ი. კაკულია 

 
კარგი 

6988 თ-26 ქთ. თ 1132 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია", 1984 - 1985 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
დემეტრაშვილი 

 
კარგი 



6989 თ-26 ქთ. თ 1133 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია", 1984 - 1985 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
დემეტრაშვილი 

 
კარგი 

6990 თ-26 ქთ. თ 1134 კ. გამსახურდიას "ზარები 
გრიგალში", 1984 - 1985 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6991 თ-26 ქთ. თ 1135 კ. გამსახურდიას "ზარები 
გრიგალში", 1984 - 1985 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია 

 
კარგი 

6992 თ-26 ქთ. თ 1136 რეპერტუარი, 1985 - 1986 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
კაკულია, ე. ეგაძე, გ. ქავთარაძე, 
ნ. დემეტრაშვილი, თ. მესხი, თ. 
ჩხეიძე 

 
კარგი 

6993 თ-26 ქთ. თ 1137 "ბაკულას ღორები", "სონომონ 
მორბელაძე", შ. შამანაძის "ღია 
შუშაბანდები", კ. ბუაჩიძის 
"ეზოში ავი ძაღლია", ნ. 
დუმბაძის "მარადისობის 
კანონი", ნ. დუმბაზის 
"საბრალდებო დასკვნა", 1985 - 
1986 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი 

 
კარგი 

6994 თ-26 ქთ. თ 1138 კ. ბუაჩუიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია", 1985 - 1986 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
დემეტრაშვილი 

 
კარგი 

6995 თ-26 ქთ. თ 1139 ნ. დუმბაძის "მარადისობის 
კანონი", 1985 - 1986 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 

6996 თ-26 ქთ. თ 1140 ნ. დუმბაძის "მარადისობის 
კანონი", 1985 - 1986 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
ქავთარაძე 

 
კარგი 



6997 თ-26 ქთ. თ 1141 ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ 
სავალი გზები", 1985 - 1986 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
გაბილაია 

 
კარგი 

6998 თ-26 ქთ. თ 1142 ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ 
სავალი გზები", 1985 - 1986 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
გაბილაია 

 
კარგი 

6999 თ-26 ქთ. თ 1143 ე. დე ფილიპის - "ცილინდრი", 
1985 - 1986 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.ე. სალიმოვი 

 
კარგი 

7000 თ-26 ქთ. თ 1144 ვ. იაკაშვილის "იადონას 
თავგადასავალი", 1985 - 1986 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

7001 თ-26 ქთ. თ 1145 ვ. იაკაშვილის "იადონას 
თავგადასავალი", 1985 - 1986 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

7002 თ-26 ქთ. თ 1146 ა. ჩხაიძის "მიმღების დღე", 1985 
- 1986 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7003 თ-26 ქთ. თ 1147 ა. ჩხაიძის "მიმღების დღე", 1985 
- 1986 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7004 თ-26 ქთ. თ 1148 ა. ჩხაიძის "მიმღების დღე", 1985 
- 1986 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7005 თ-26 ქთ. თ 1149 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1985 - 1986 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
ჟვანია 

 
კარგი 

7006 თ-26 ქთ. თ 1150 პ. შენოს "იყავით დღეგრძელი!", 
1986 - 1987 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. გაბილაია 

 
კარგი 



7007 თ-26 ქთ. თ 1151 პ. შენოს "იყავით დღეგრძელი!", 
1986 - 1987 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. გაბილაია 

 
კარგი 

7008 თ-26 ქთ. თ 1152 ა. გელმანის "მარტონი ყველას 
თანდასწრებით", 1986 - 1987 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ე. 
ეგაძე, გ. გაბილაია 

 
კარგი 

7009 თ-26 ქთ. თ 1153 ა. გელმანის "მარტონი ყველას 
თანდასწრებით", 1986 - 1987 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ე. 
ეგაძე, გ. გაბილაია 

 
კარგი 

7010 თ-26 ქთ. თ 1154 ა. გელმანის "მარტონი ყველას 
თანდასწრებით", 1986 - 1987 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ე. 
ეგაძე, გ. გაბილაია 

 
საშუალო 

7011 თ-26 ქთ. თ 1155 გ. ბათიაშვილის "სიყვერული 
უსიყვარულოდ", 1986 - 1987 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
ურუშაძე 

 
კარგი 

7012 თ-26 ქთ. თ 1156 გ. ბათიაშვილის "სიყვერული 
უსიყვარულოდ", 1986 - 1987 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
ურუშაძე 

 
კარგი 

7013 თ-26 ქთ. თ 1157 პ. შეფერის "შავი კომედია", 1986 
- 1987 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ.მაგარი 

 
კარგი 

7014 თ-26 ქთ. თ 1158 პ. შეფერის "შავი კომედია", 1986 
- 1987 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ.მაგარი 

 
კარგი 

7015 თ-26 ქთ. თ 1159 რ. მიშველაძის და ზ. 
ქაფიანიძის "ჩემი ქუთაისი", 
1986 - 1987 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ზ. ქაფიანიძე 

 
კარგი 



7016 თ-26 ქთ. თ 1160 რ. მიშველაძის და ზ. 
ქაფიანიძის "ჩემი ქუთაისი", 
1986 - 1987 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ზ. ქაფიანიძე 

 
კარგი 

7017 თ-26 ქთ. თ 1161 ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ 
ქვრივი", 1986 - 1987 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ვ. 
ტაბლიაშვილი 

 
კარგი 

7018 თ-26 ქთ. თ 1162 ივ ჟამიაკის "ბატონი ამილ 
კარი", 1986 - 1987 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ე. 
ეგაძე 

 
კარგი 

7019 თ-26 ქთ. თ 1163 ივ ჟამიაკის "ბატონი ამილ 
კარი", 1987 - 1988 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ე. 
ეგაძე 

 
კარგი 

7020 თ-26 ქთ. თ 1164 ე. რაძინსკის "ნერონისა და 
სენეკას ჟამინდელი თეატრი", 
1987 - 1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. გაბილაია 

 
კარგი 

7021 თ-26 ქთ. თ 1165 გ. ხუხაშვილის "ამბავი ომისა და 
ჯარისკაცი ჭიპილიასი", 1987 - 
1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. გაბილაია 

 
კარგი 

7022 თ-26 ქთ. თ 1166 გ. ხუხაშვილის "ამბავი ომისა და 
ჯარისკაცი ჭიპილიასი", 1987 - 
1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. გაბილაია 

 
კარგი 

7023 თ-26 ქთ. თ 1167 მ. მილკოვის "მათი 
უკანასკნელი სიყვარული", 1987 
- 1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. სეიკოვა 

 
კარგი 

7024 თ-26 ქთ. თ 1168 ლ. თაბუკაშვილის 
"ათვინიერებენ მიმინოს", 1987 - 
1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. სვანაძე 

 
კარგი 



7025 თ-26 ქთ. თ 1169 თ. ლანჩავას "აქვე ახოს", 1987 - 
1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. შ. ურუშაძე 

 
კარგი 

7026 თ-26 ქთ. თ 1170 ე. რაძინსკის "სიყვარულსა და 
სიკვდილში არარსებული", 1987 
- 1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7027 თ-26 ქთ. თ 1171 ე. რაძინსკის "სიყვარულსა და 
სიკვდილში არარსებული", 1987 
- 1988 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7028 თ-26 ქთ. თ 1172 რეპერტუარი, 1988 1989 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
სვანაძე, გ. გაბილაია, ი. 
კაკულია, კ. ყიფიანი, გ. 
ჟორდანია, შ. ურუშაძე, ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7029 თ-26 ქთ. თ 1173 შ. შამანაძის "ერთხელ 
მხოლოდ, ისიც ძილში", 1988 
1989 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.ლ. სვანაძე 

 
კარგი 

7030 თ-26 ქთ. თ 1174 ვ. მიტსიაკის "ოჯახი", 1988 1989 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მიტსიაკისი 

 
კარგი 

7031 თ-26 ქთ. თ 1175 ვ. მიტსიაკის "ოჯახი", 1988 1989 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ვ. მიტსიაკისი 

 
კარგი 

7032 თ-26 ქთ. თ 1176 ე. რაძინსკის "ნერონისა და 
სენეკას ჟამინდელი თეატრი", 
1988 - 1989 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. გაბილაია 

 
კარგი 



7033 თ-26 ქთ. თ 1177 ე. რაძინსკის "ნერონისა და 
სენეკას ჟამინდელი თეატრი", 
1988 - 1989 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. გაბილაია 

 
კარგი 

7034 თ-26 ქთ. თ 1178 რეპერტუარი, 1989 - 1990 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
სვანაძე, კ. ყიფიანი, ი. კაკულია, 
გ. გაბილაია, შ. ურუშაძე, ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7035 თ-26 ქთ. თ 1179 რეპერტუარი, 1989 - 1990 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
სვანაძე, კ. ყიფიანი, ი. კაკულია, 
გ. გაბილაია, შ. ურუშაძე, ე. ეგაძე 

 
კარგი 

7036 თ-26 ქთ. თ 1180 დ. ტურაშვილის "და ერთ 
მშვებიერ დღეს", 1989 - 1990 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
ბურბუთაშვილი 

 
საშუალო 

7037 თ-26 ქთ. თ 1181 დ. ტურაშვილის "და ერთ 
მშვებიერ დღეს", 1989 - 1990 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
ბურბუთაშვილი 

 
კარგი 

7038 თ-26 ქთ. თ 1182 დ. ტურაშვილის "და ერთ 
მშვებიერ დღეს", 1989 - 1990 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
ბურბუთაშვილი 

 
კარგი 

7039 თ-26 ქთ. თ 1183 დ. ტურაშვილის "და ერთ 
მშვებიერ დღეს", 1989 - 1990 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ლ. 
ბურბუთაშვილი 

 
კარგი 

7040 თ-26 ქთ. თ 1184 ლ. სანიკიძის "იქმენინ 
საქართველო ანუ წამება 
ქეთევან დედოფლისა", 1989 - 
1990 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.ლ. სვანაძე 

 
კარგი 



7041 თ-26 ქთ. თ 1185 ლ. სანიკიძის "იქმენინ 
საქართველო ანუ წამება 
ქეთევან დედოფლისა", 1989 - 
1990 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. სვანაძე 

 
კარგი 

7042 თ-26 ქთ. თ 1186 რ. ერისთავის "დედაკაცმა თუ 
გაიწია...", 1989 - 1990 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
ურუშაძე 

 
კარგი 

7043 თ-26 ქთ. თ 1187 რ. ერისთავის "დედაკაცმა თუ 
გაიწია...", 1989 - 1990 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
ურუშაძე 

 
კარგი 

7044 თ-26 ქთ. თ 1188 ლ. თაბუკაშვილის 
"ათვინიერებენ მიმინოს",  1989 
- 1990 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. სვანაძე 

 
კარგი 

7045 თ-26 ქთ. თ 1189 ლ. თაბუკაშვილის 
"ათვინიერებენ მიმინოს",  1989 
- 1990 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. სვანაძე 

 
კარგი 

7046 თ-26 ქთ. თ 1190 ლ. თაბუკაშვილის 
"ნატაძრალი", 1990 - 1991 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. კ. 
გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7047 თ-26 ქთ. თ 1191 ა. კამიუს "კალიგულა", 1990 - 
1991 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. სვანაძე 

 
კარგი 

7048 თ-26 ქთ. თ 1192 ა. ნესენის "მომკალ, მომკალ, 
ჩემო კარგო", 1990 - 1991 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
ურუშაძე 

 
კარგი 



7049 თ-26 ქთ. თ 1193 რეპერტუარი, 1991 - 1992 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი, ლ. სვანაძე, შ. ურუშაძე... 

 
კარგი 

7050 თ-26 ქთ. თ 1194 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1991 - 1992 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. შ. 
ურუშაძე,  

 
კარგი 

7051 თ-26 ქთ. თ 1195 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის "ნაცარქექია", 1991 
- 1992 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ.მესხი 

 
კარგი 

7052 თ-26 ქთ. თ 1196 რ. ტომას "მახე", 1991 - 1992 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

7053 თ-26 ქთ. თ 1197 ს. მროჟეკისა და ე. იონესკუს 
"სახლი საზღვარზე", 1992 - 1993 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7054 თ-26 ქთ. თ 1198 დ. კლდიაშვილი "ირინრს 
ბედნიერება", 1992 - 1993 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ბაღათურია 

 
კარგი 

7055 თ-26 ქთ. თ 1199 დ. კლდიაშვილი "ირინრს 
ბედნიერება", 1992 - 1993 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ო. 
ბაღათურია 

 
კარგი 

7056 თ-26 ქთ. თ 1200 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 
1993 - 1994 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. კ. გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7057 თ-26 ქთ. თ 1201 "სიყვარული ძნელია", 1994 - 
1995 წ.წ. ქუთაისის მ. კოსტავას 
სახ. ახალგაზრდული თეატრი, 
რეჟ. ნ. ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



7058 თ-26 ქთ. თ 1202 ო. იოსელიანის "გამოქვაბული", 
1994 - 1995 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. პაქსაშვილი 

 
კარგი 

7059 თ-26 ქთ. თ 1203 ო. იოსელიანის "გამოქვაბული", 
1994 - 1995 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. პაქსაშვილი 

 
კარგი 

7060 თ-26 ქთ. თ 1204 ა. კასონას "ხეები ზეზეულად 
კვდებიან", 1994 - 1995 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7061 თ-26 ქთ. თ 1205 ნ. გაგნიძის და ა. ბაქრაძის "დონ 
ქრისტოფორო დე კასტელის 
ალბომი", 1994 - 1995 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
გაგნიძე 

 
კარგი 

7062 თ-26 ქთ. თ 1206 რ. გაბრიაძის "მარშალ დე 
ფანტიეს ბრილიანტი(სამოთხის 
ჩიტი)", 1995 - 1996 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7063 თ-26 ქთ. თ 1207 ლ. გოთუას "აღმოცისკრება 
დავით აღმაშენებელი", 1995 - 
1996 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7064 თ-26 ქთ. თ 1208 რ. ჭეიშვილის "ყაჩაღები", 1996 - 
1997 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. 
მარჯანიშვილი, კ. 
გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7065 თ-26 ქთ. თ 1209 რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ 
მერე იქორწინეს",  1996 - 1997 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7066 თ-26 ქთ. თ 1210 რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ 
მერე იქორწინეს",  1996 - 1997 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 

 
კარგი 



თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

7067 თ-26 ქთ. თ 1211  ე. დე ფილიპოს "ქურდი 
სამოთხეში", 1996 - 1997 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
იაშვილი 

 
კარგი 

7068 თ-26 ქთ. თ 1212 ლ. თაბუკაშვილის "მერე რა, 
რომ სველია, სველი იასამანი", 
1996 - 1997 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. იაშვილი 

 
კარგი 

7069 თ-26 ქთ. თ 1213 ბ. ბარათაშვილის "აკუსტიკა", 
1997 - 1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ლ. წულაძე 

 
კარგი 

7070 თ-26 ქთ. თ 1214 ბ. ყანჩაველის "ზღაპარი 
პეპლის შვილების მეექვესე 
გრძნობაზე",  1997 - 1998 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ბ. 
ყანჩაველი 

 
კარგი 

7071 თ-26 ქთ. თ 1215 ა. მალცის "ჯარისკაცი იყო 
ერთი",  1997 - 1998 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7072 თ-26 ქთ. თ 1216 "სიმხნევისათვის გაკოცებ!",  
1997 - 1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7073 თ-26 ქთ. თ 1217 "სიმხნევისათვის გაკოცებ!",  
1997 - 1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7074 თ-26 ქთ. თ 1218 ჟან ანუის "ანტიგონე",  1997 - 
1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 



7075 თ-26 ქთ. თ 1219 ჟან ანუის "ანტიგონე",  1997 - 
1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7076 თ-26 ქთ. თ 1220 ო. ბაღათურიას "ამიკო",  1997 - 
1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7077 თ-26 ქთ. თ 1221 ო. ბაღათურიას "ამიკო",  1997 - 
1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7078 თ-26 ქთ. თ 1222 ნ. გოგოლის "ქორწინება",  1997 
- 1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7079 თ-26 ქთ. თ 1223 ნ. გოგოლის "ქორწინება",  1997 
- 1998 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7080 თ-26 ქთ. თ 1224 ე. დე ფილიპოს "ფილუმინა 
მარტურანო", 1998 - 1999 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე  

 
კარგი 

7081 თ-26 ქთ. თ 1225 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 
1998 - 1999 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე, კ. 
გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7082 თ-26 ქთ. თ 1226 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 
1998 - 1999 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე, კ. 
გოგოლაშვილი 

 
კარგი 



7083 თ-26 ქთ. თ 1227 ბ. ნუშიჩის "ფილოსოფიის 
დოქტორი", 1998 - 1999 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. კ. 
გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7084 თ-26 ქთ. თ 1228 ბ. ნუშიჩის "ფილოსოფიის 
დოქტორი", 1998 - 1999 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. კ. 
გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7085 თ-26 ქთ. თ 1229 კლოდ მონეს "ბლეზი", 1999 - 
2000 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. იაშვილი 

 
კარგი 

7086 თ-26 ქთ. თ 1230 რ. ნეშის "წვიმის გამყიდველი", 
1999 - 2000 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7087 თ-26 ქთ. თ 1231 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს 
მიღმა გაზაფხულია", 1999 - 2000 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ალხაზიშვილი 

 
კარგი 

7088 თ-26 ქთ. თ 1232 ვ. სიხარულიძის "გარეუბნის 
მარტოსახლი", 1999 - 2000 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ.გ. 
თავაძე 

 
კარგი 

7089 თ-26 ქთ. თ 1233 ლ. რაზუმოვსკაიას "მარიამ 
სტიუარტი", 2001 - 2002 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. დ. 
მღებრიშვილი 

 
კარგი 

7090 თ-26 ქთ. თ 1234 ი. ჯავახაძის "შავი სიის 
კავალერები",  2001 - 2002 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7091 თ-26 ქთ. თ 1235 ო. იოსელიანის "ურემი 
გადაბრუნდა",  2001 - 2002 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 



7092 თ-26 ქთ. თ 1236 იუჯინო ო' ნილის "სიყვარული 
თელებქვეშ",  2001 - 2002 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ა. 
სახამბერიძე 

 
კარგი 

7093 თ-26 ქთ. თ 1237 ა. წერეთლის "სამეფოო, 
ძველთა-ძველო!",  2001 - 2002 
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7094 თ-26 ქთ. თ 1238 ა. მორეტოს "ცოცხალი 
პორტრეტი", 2002 - 2003 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7095 თ-26 ქთ. თ 1239 "საახალწლო ზღაპარი", 2002 - 
2003 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ.ბ. ყურაშვილი, კ. 
გოგოლაშვილი, ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7096 თ-26 ქთ. თ 1240 ანტუან დე სენტ ეგზიუპერის 
"ყველანი ბავშვობიდან 
მოვდივართ", 2002 - 2003 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ბ. 
ყურაშვილი 

 
კარგი 

7097 თ-26 ქთ. თ 1241 ე. ნინოშვილის "აქ ერთ დროს 
ადამიანს უხცოვრია", 2002 - 
2003 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7098 თ-26 ქთ. თ 1242 ი. სამსონაძის "აბეშურა-
ფარნავაზიანთა უკანასკნელი 
დედოფალი", 2003 - 2004 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7099 თ-26 ქთ. თ 1243 პ. კაკაბაძის "სიმართლე თუ 
გინდათ ესაა", 2003 - 2004 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
ნემსაძე 

 
კარგი 



7100 თ-26 ქთ. თ 1244 თ. ბრანდონის "მილიონერი 
დეიდა", 2004 - 2005 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ბ. 
ყურაშვილი 

 
კარგი 

7101 თ-26 ქთ. თ 1245 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 2004 - 2005 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. კ. 
გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7102 თ-26 ქთ. თ 1246 ე. სკრიბის "ჭიქა წყალი", 2004 - 
2005 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. თ. ჭაბუკიანი 

 
კარგი 

7103 თ-26 ქთ. თ 1247 გ. დოჩანაშვილის 
"ვატერპოლოო", 2004 - 2005 წ.წ. 
ლ. მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7104 თ-26 ქთ. თ 1248 გ. თავაძისა და პ. მილორავას 
"კეთილშობილი მორიელი-ბა", 
2005 - 2006 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. დ. ბასილაძე, ა. 
მილორავა 

 
კარგი 

7105 თ-26 ქთ. თ 1249 ლ. ბუღაძის "თეატრი", 2005 - 
2006 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. კ. გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7106 თ-26 ქთ. თ 1250 ი. სამსონაძის "ბებო მარიამი 
ანუ ტრადიციული ქართული 
სუფრა", 2005 - 2006 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ნ. 
ლორთქიფანიძე 

 
კარგი 

7107 თ-26 ქთ. თ 1251 ო. ბაღათურიას "მეფე ლირი", 
"რაც მოგვივა დავითაო", 2005 - 
2006 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. სახამბერიძე 

 
კარგი 

7108 თ-26 ქთ. თ 1252 ო. ბაღათურიას "მეფე ლირი", 
"რაც მოგვივა დავითაო", 2005 - 
2006 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. ა. სახამბერიძე 

 
კარგი 



7109 თ-26 ქთ. თ 1253 ი. ჯაოშვილის "ადამის 
დღიური", 2006 - 2007 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. ი. 
ჯაოშვილი 

 
კარგი 

7110 თ-26 ქთ. თ 1254 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 
2007 - 2008  წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. სიხარულიძე 

 
კარგი 

7111 თ-26 ქთ. თ 1255 ნ. დუმბაძის "დიდრო", 2007 - 
2008  წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. სიხარულიძე, 
თ. მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7112 თ-26 ქთ. თ 1256 ლ. ტოლსტოის "ანა კარენინა", 
2008 - 2009  წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. სიხარულიძე 

 
კარგი 

7113 თ-26 ქთ. თ 1257 ი. სამსონაძის "ინდაური 
ინდიკოს საახალწლო 
თავგადასავალი", 2009 - 2010  
წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. კ. აბაშიძე 

 
კარგი 

7114 თ-26 ქთ. თ 1258 ნ. სადღობელაშვილის 
"ბამბაზიის სამოთხე", მცირე 
სცენაზე ნ. დუმბაძის "დიდრო", 
2009 - 2010  წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. სიხარულიძე 

 
კარგი 

7115 თ-26 ქთ. თ 1259 ნ. სადღობელაშვილის 
"ბამბაზიის სამოთხე", 2009 - 
2010  წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. გ. სიხარულიძე 

 
კარგი 

7116 თ-26 ქთ. თ 1260 უ. შექსპირის "რომეო და 
ჯულიეტა", 2009 - 2010  წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
სიხარულიძე 

 
კარგი 

7117 თ-26 ქთ. თ 1261 უ. შექსპირის "რომეო და 
ჯულიეტა", 2009 - 2010  წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. გ. 
სიხარულიძე 

 
კარგი 



7118 თ-27 ქთ. თ 1262 კ. ლორთქიფანიძის "კოლხეთის 
ცისკარი", 1960 - 1961 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე 

ქაღალდი საშუალო 

7119 თ-27 ქთ. თ 1263 დ. კვიცარიძის "თოვლიან 
ღამეს", 1960 - 1961 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

7120 თ-27 ქთ. თ 1264 ო. ჩიჯავაძის "თხუნელა", 1960 - 
1961 წ.წ. ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7121 თ-27 ქთ. თ 1265 ლ. სანიკიძის "ქუთათურები", 
1960 -1961 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახ. ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. მესხი 

ქაღალდი საშუალო 

7122 თ-27 ქთ. თ 1266 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", 1960 - 1961 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ო. 
ალექსიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7123 თ-27 ქთ. თ 1267 ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ 
სავალი გზები", გ. 
ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა", 
1996 - 1997 წ.წ. ლ. მესხიშვილის 
სახელობის ქუთაისის სახ. 
თეატრი, რეჟ. კ. გოგოლაშვილი 

 
კარგი 

7124 თ-27 ქთ. თ 1268 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", დ. კლდიაშვილის 
"მსხვერპლი", 1996 - 1997 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მარჯანიშვილი 

 
კარგი 



7125 თ-27 ქთ. თ 1269 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", დ. კლდიაშვილის 
"მსხვერპლი", 1996 - 1997 წ.წ. ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახ. თეატრი, რეჟ. თ. 
მარჯანიშვილი 

 
კარგი 

7126 თ-27 ქთ. თ 1270 ფ. შილერის "ყაჩაღები", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

7127 თ-27 ქთ. თ 1271 ფ. შილერის "ყაჩაღები", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

7128 თ-27 ქთ. თ 1272 ფ. შილერის "ყაჩაღები", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7129 თ-27 ქთ. თ 1273 ფ. შილერის "ყაჩაღები", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7130 თ-27 ქთ. თ 1274 უ. შექსპირის "кориолан", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7131 თ-27 ქთ. თ 1275 ვაჟა ფშაველას "ორი პოემა, 
ალუდა ქეთელაური და სტუმარ-
მასპინძელი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

7132 თ-27 ქთ. თ 1276 ვაჟა ფშაველას "ორი პოემა, 
ალუდა ქეთელაური და სტუმარ-
მასპინძელი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

7133 თ-27 ქთ. თ 1277 ი. გოგებაშვილის "აი ია 
დედაენა",  უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7134 თ-27 ქთ. თ 1278 ი. გოგებაშვილის "აი ია 
დედაენა",  უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7135 თ-27 ქთ. თ 1279 ი. გოგებაშვილის "აი ია 
დედაენა", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7136 თ-27 ქთ. თ 1280 ა. აბდულინის "მეცამეტე 
თავმჯდომარე", უთარიღო, ლ. 

ქაღალდი კარგი 



მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 

7137 თ-27 ქთ. თ 1281 ა. აბდულინის "მეცამეტე 
თავმჯდომარე", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7138 თ-27 ქთ. თ 1282 გ. ბათიაშვილის "ვალი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7139 თ-27 ქთ. თ 1283 გ. ბათიაშვილის "ვალი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7140 თ-27 ქთ. თ 1284 გ. ბათიაშვილის "ვალი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7141 თ-27 ქთ. თ 1285 ნ.  დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7142 თ-27 ქთ. თ 1286 ნ.  დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7143 თ-27 ქთ. თ 1287 ნ.  დუმბაძის და გ. 
ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, 
ილიკო და ილარიონი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

7144 თ-27 ქთ. თ 1288 ი. ჟამიაკის "ბატონი ამილკარი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7145 თ-27 ქთ. თ 1289 ი. ჟამიაკის "ბატონი ამილკარი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7146 თ-27 ქთ. თ 1290 დ. კლდიაშვილის "ქამუშაძის 
გაჭირვება", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



7147 თ-27 ქთ. თ 1291 დ. კლდიაშვილის "ქამუშაძის 
გაჭირვება", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7148 თ-27 ქთ. თ 1292 დ. კლდიაშვილის "ქამუშაძის 
გაჭირვება", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7149 თ-27 ქთ. თ 1293 კ. გამსახურდიას "დიდოსტატის 
მარჯვენა", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7150 თ-27 ქთ. თ 1294 ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო  
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7151 თ-27 ქთ. თ 1295 მ. შატროვის "ექვსი ივლისი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7152 თ-27 ქთ. თ 1296 მ. შატროვის "ექვსი ივლისი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7153 თ-27 ქთ. თ 1297 მ. შატროვის "ექვსი ივლისი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7154 თ-27 ქთ. თ 1298 ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა 
ალბას სახლი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7155 თ-27 ქთ. თ 1299 გ. ფანჯიკიძის "აქტიური მზის 
წელიწადი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7156 თ-27 ქთ. თ 1300 დ. კლდიაშვილის "ირინეს 
ბედნიერბა" "დარისპანის 
გასაჭირი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7157 თ-27 ქთ. თ 1301 დ. კლდიაშვილის "ირინეს 
ბედნიერბა" "დარისპანის 
გასაჭირი", უთარიღო, ლ. 

ქაღალდი კარგი 



მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 

7158 თ-27 ქთ. თ 1302 უ. შექსპირის "რომეო და 
ჯულიეტა", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟ. გ. სიხარულიძე 

ქაღალდი კარგი 

7159 თ-27 ქთ. თ 1303 ლ. შენგელია "new world age", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7160 თ-27 ქთ. თ 1304 ა. მხეიძის "არჩევანი მე...", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟ. თ. 
მარჯანიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7161 თ-27 ქთ. თ 1305 ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს 
ვეღარ ნახავ", უთარიღო, 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. 
ყალაბეგაშვილი 

 
საშუალო 

7162 თ-27 ქთ. თ 1306 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", 
უთარიღო, სახელმწიფო 
თეატრი 

 
საშუალო 

7163 თ-27 ქთ. თ 1307 კ. კირშონის "ლიანდაგი 
გუგუნებს", ე. ტოლერის "ჰოპლა 
ჩვენ ვცხოვრობთ", პ. კაკაბაძის 
"ყვარყვარე თუთაბერი", შ. 
დადიანის "კაკლ გულში", პ. 
გუცკოვის "ურიელ აკოსთა", 
ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო", 
კ. კალაძის "როგორ", ბ. შოუს 
"წმინდა ქალწული", უთარიღო, 
ქუთაისი-ბათუმის სახელმწ. 
დრამატული თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, ვ. აბაშიძე, გ. 
სულიაშვილი, ე. ღოღობერიძე 

 
მძიმე 



7164 თ-27 ქთ. თ 1308 კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", 
უთარიღო, ქუთაისი-ბათუმის 
სახელმწ. დრამატული თეატრი, 
რეჟ. გ. სულიაშვილი 

 
მძიმე 

7165 თ-27 ქთ. თ 1309 პ. კაკაბაძის :ყვარყვარე 
თუთაბერი", უთარიღო, 
ქუთაისი-ბათუმის ქართული 
დრამის თეატრი, რეჟ. გ. 
სულიაშვილი 

 
მძიმე 

7166 თ-27 ქთ. თ 1310 შილერის "ყაჩაღები", ვ. გუნიას 
დედის ერთა, უთარიღო, 
ქუთაისის სახელმწ. თეატრი 

 
მძიმე 

7167 თ-27 ქთ. თ 1311 ა. დევიძის "ცოლი ხუთი 
წუთით", უთარიღო, 
საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია 

 
მძიმე 

7168 თ-27 ქთ. თ 1312 ა. დევიძის "ცოლი ხუთი 
წუთით", უთარიღო, 
საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონია 

 
საშუალო 

7169 თ-27 ქთ. თ 1313 რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ 
მერე იქორწინეს",  უთარიღო, 
ლენინური კომკავშირის 
სახელობის მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. ა. წიწუაშვილი 

 
კარგი 

7170 თ-27 ქთ. თ 1314 ე. ახვლედიანის "ბაბუა და 
შვილიშვილი", უთარიღო, 
ლენინური კომკავშირის 
სახელობის მოზარდ 

 
კარგი 



მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. ვ. კანდელაძე 

7171 თ-27 ქთ. თ 1315 გ. იმერელის "მაპატიეთ 
მასწავლებელო!", უთარიღო, 
ლენინური კომკავშირის 
სახელობის ქუთაისის 
განათლების მუშაკთა სახლთან 
არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. ა. ჩიქვინაძე 

 
კარგი 

7172 თ-27 ქთ. თ 1316 ა. თაბორიძის "სინდისის ქისა", 
უთარიღო, ქუთაისის 
განათლების მუშაკთა სახლის 
ლენინური კომკავშირის 
სახელობის მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. დ. ჯიშკარიანი 

 
კარგი 

7173 თ-27 ქთ. თ 1317 შ. მახარობლიძისა და შ. 
ჭულუხაძის "ჩემი უცნობი 
მეგობარი", უთარიღო, 
ქუთაისის განათლების მუშაკთა 
სახლათან არსებული 
ლენინური კომკავშირის 
სახელობის მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. დ. ჯინჯიხაძე 

 
საშუალო 

7174 თ-27 ქთ. თ 1318 ი. ჭავჭავაძის "კაცია-
ადამიანი?!", უთარიღო, 
ქუთაისის განათლების მუშაკთა 
სახლთან არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, გ. კანდელაძე 

 
საშუალო 

7175 თ-27 ქთ. თ 1319 ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 
უთარიღო, მასწავლებლის 
სახლთან არსებულის მოზარდ 
მაყურებელთა თვითმოქმედი 
თეატრი, რეჟ. ფ. ზარქუა 

 
კარგი 

7176 თ-27 ქთ. თ 1320 ი. ინანიშვილის "ჩვენი 
ალისფერი ყელსახვევები", 
უთარიღო, ლენინური 
კომკავშირის სახელობის 
ქუთაისის განათლების მუშაკთა 
სახლთან არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. ჯ. ტურაბელიძე 

 
კარგი 



7177 თ-27 ქთ. თ 1321 ა. ჩიქვინიძის "შენ მართალი 
ხარ დედა!", უთარიღო, 
ქუთაისის მასწავლებლის 
სახლის  მოზარდმაყურებელთა 
სახალხო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩიქვინაძე 

 
კარგი 

7178 თ-27 ქთ. თ 1322 ა. თაბორიძის "სინდისის ქისა", 
უთარიღო, ქუთაისის 
მასწავლებლის სახლთან 
არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრალური 
კოლექტივი მასწავლებლის 
სახლში, რეჟ. ო. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

7179 თ-27 ქთ. თ 1323 ო. იოსელიანის "ოქროთი სავსე 
ქვეყანა", უთარიღო, 
მასწავლებლის სახლის 
მოზარდმაყურებელთა 
სახალხო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩიქვინიძე 

 
კარგი 

7180 თ-27 ქთ. თ 1324 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 
უთარიღო, ქუთაისის 
მასწავლებლის სახლთან 
არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრალური 
კოლექტივი, რეჟ. ა. ჩიქვინიძე 

 
კარგი 

7181 თ-27 ქთ. თ 1325 ნ. კვეიძის "ფურცლები 
რევოლუციური წარსულისა", 
უთარიღო, ლენინური 
კომკავშირის სახელობის 
ქუთაისის განათლების მუშაკთა 
სახლთან არსებული 
მოზარდმაყურებელთა 
სახალხო თეატრი, რეჟ. რ. 
ჯინჯიხაძე 

 
კარგი 

7182 თ-27 ქთ. თ 1326 ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 
უთარიღო, მასწავლებლის 
სახლთან არსებულის მოზარდ 
მაყურებელთა თვითმოქმედი 
თეატრი, რეჟ. ფ. ზარქუა 

 
კარგი 

7183 თ-27 ქთ. თ 1327 ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 
უთარიღო, მასწავლებლის 
სახლთან არსებულის მოზარდ 
მაყურებელთა თვითმოქმედი 
თეატრი, რეჟ. ფ. ზარქუა 

 
კარგი 

7184 თ-27 ქთ. თ 1328 ა. ჩიქვინიძის "ორი ობოლი", 
უთარიღო, ლენინური 
კომკავშირის სახელობის 

 
კარგი 



ქუთაისის განათლების მუშაკთა 
სახლთან არსებული 
მოზარდმაყურებელთა 
სახალხო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩიქვინიძე 

7185 თ-27 ქთ. თ 1329 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის "ნაცარქექია", 
უთარიღო, მასწავლებლის 
სახლთან არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა თვითმოქმედი 
თეატრალური კოლექტივი, რეჟ. 
ა. ჩიქვინაძე 

 
კარგი 

7186 თ-27 ქთ. თ 1330 ა. ჩიქვინიძის "შენ მართალი 
ხარ დედა!", უთარიღო, 
ქუთაისის მასწავლებლის 
სახლის  მოზარდმაყურებელთა 
სახალხო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩიქვინაძე 

 
კარგი 

7187 თ-27 ქთ. თ 1331 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 
უთარიღო,ქუთაისის 
მასწავლებლის სახლთან 
არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრალური 
კოლექტივი, რეჟ. ა. ჩიქვინიძე 

 
კარგი 

7188 თ-27 ქთ. თ 1332 ო. იოსელიანის "ოქროთი სავსე 
ქვეყანა", უთარიღო, 
მასწავლებლის სახლის 
მოზარდმაყურებელთა 
სახალხო თეატრი, რეჟ. ა. 
ჩიქვინიძე 

 
კარგი 

7189 თ-27 ქთ. თ 1333 ლ. ქიაჩელის "გვადი ბიგვა", 
უთარიღო, მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, ფილარმონიის 
თეატრში, რეჟ. ა. ჩიქვინაძე 

 
კარგი 

7190 თ-27 ქთ. თ 1334 გ. იმერელის "დედის ვარამი", 
უთარიღო, ქუთაისის 
განათლების მუშაკთა სახლთან 
არსებული  ლენინური 
კომკავშირის სახელობის 
მოზარდ მაყურებელთა 
სახალხო თეატრი, რეჟ. მ. 
ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

7191 თ-27 ქთ. თ 1335 ნ. კემულარიას "პატარა 
პატრიოტები", უთარიღო, 
ქუთაისის განათლების 
სახლთან არსებული მოზარდ 

 
კარგი 



მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. ა. ჩიქვინიძე 

7192 თ-27 ქთ. თ 1336 თ. მაღალაშვილის "სადახარ, 
სოფიკო?", უთარიღო, 
ლენინური კომკავშირის 
სახელობის ქუთაისის 
განათლების მუშაკთა სახლთან 
არსებული მოზარდ 
მაყურებელთა სახალხო 
თეატრი, რეჟ. მ. ფურცხვანიძე 

 
კარგი 

7193 თ-27 ქთ. თ 1337 "50.000 ცოლის 
ღალატისათვის", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო 
თეატრი 

 
მძიმე 

7194 თ-27 ქთ. თ 1338 გ. ერისთავის "გაყრა", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
საშუალო 

7195 თ-27 ქთ. თ 1339 გ. ერისთავის "გაყრა", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

7196 თ-27 ქთ. თ 1340 გ. ერისთავის "გაყრა", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

7197 თ-27 ქთ. თ 1341 კ. ლორთქიფანიძის - 
"კოლხეთის ცისკარი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 

 
კარგი 



ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

7198 თ-27 ქთ. თ 1342 დ. თაქთაქიშვილის 
"შემობრუნება", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი 

 
კარგი 

7199 თ-27 ქთ. თ 1343 ო. ჩიჯაფაძის "თხუნელა", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

7200 თ-27 ქთ. თ 1344 ო. ჩიჯაფაძის "თხუნელა", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. თ. ალექსიშვილი 

 
კარგი 

7201 თ-27 ქთ. თ 1345 უ. შექსპირის "ოტელო", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

7202 თ-27 ქთ. თ 1346 უ. შექსპირის "ოტელო", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

7203 თ-27 ქთ. თ 1347 უ. შექსპირის "ოტელო", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 

7204 თ-27 ქთ. თ 1348 უ. შექსპირის "ოტელო", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ა. ვასაძე 

 
კარგი 



7205 თ-27 ქთ. თ 1349 საგასტროლო რეპერტუარი, 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე, თ. 
ლორთქიფანიძე, ი. კაკულია 

 
მძიმე 

7206 თ-27 ქთ. თ 1350 უ. შექსპირის "მეფე ლირი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

7207 თ-27 ქთ. თ 1351 უ. შექსპირის "მეფე ლირი", 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე 

 
საშუალო 

7208 თ-27 ქთ. თ 1352 უ. შექსპირის "მეფე ლირი", მ. 
გორკის "მტრები", ს. დადიანის 
"გუშინდელნი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, გ. სულიაშვილი 

 
საშუალო 

7209 თ-27 ქთ. თ 1353 უ. შექსპირის "მეფე ლირი", მ. 
გორკის "მტრები", ს. დადიანის 
"გუშინდელნი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე, გ. სულიაშვილი 

 
საშუალო 

7210 თ-27 ქთ. თ 1354 ფ. შილერის "ყაჩაღები", ს. 
შანშიაშვილის "ხევისბერი 
გოჩა", მ. გოგიაშვილის 
"გულსუნდა", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. დ. 
ანთაძე,  

 
კარგი 

7211 თ-27 ქთ. თ 1355 საგასტროლო რეპერტუარი, 
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. დ. ანთაძე, გ. 
სულიაშვილი, ს. ოყრეშიძე 

 
მძიმე 

7212 თ-27 ქთ. თ 1356 ბ. ბარათაშვილის "აკუსტიკა",  
უთარიღო, ლ. მესხიშვილის სახ. 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟ. ლ. წულაძე 

 
კარგი 



7213 თ-27 ქთ. თ 1357 ვ. დარასელის "კიკვიძე", პ. 
კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", დ. თაქთაქიშვილის 
"შემობრუნება", ო. ჩიჯავაძის 
"თხუნელა",  უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ა. 
ვასაძე, ო. ალექსიშვილი, თ. 
მესხი 

 
საშუალო 

7214 თ-27 ქთ. თ 1358 სეზონის გახსნა - უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

7215 თ-27 ქთ. თ 1359 პ. ჯაკომეტის "დამნაშავის 
ოჯახი", უთარიღო, ლ. 
მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი 

 
კარგი 

7216 თ-27 ქთ. თ 1360 მოლიერის "ძალად ექიმი", ი. 
ვაკელის "აპრაკუნე ჭიმჭიმელი", 
ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", ა. ჩხაიძის 
"თავისუფალი თემა", ა. ჩხაიზის 
"შთამომავლობა", უთარიღო, 
ლ. მესხიშვილის სახ. ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. თ. 
მესხი. მ. ფურცხვანიძე, შ. 
კობიძე, გ. ქავთარაძე 

 
კარგი 

7217 თ-27 ქთ. თ 1361 მ. ბალანჩივაძის "დარეჯან 
ცბიერი", 1969 წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი გ. 
გოცირიძე, სამხატვრო 
ხელმძღავანელი დ. მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7218 თ-27 ქთ. თ 1362 მ. ბალანჩივაძის "დარეჯან 
ცბიერი", 1969 წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი გ. 
გოცირიძე, სამხატვრო 
ხელმძღავანელი დ. მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 



7219 თ-27 ქთ. თ 1363 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", 1969 წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი თ. 
კობახიძე, სამხატვრო 
ხელმძღვანელი დ. მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7220 თ-27 ქთ. თ 1364 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", მ. ბალანჩივაძის 
"დარეჯან ცბიერი", ვ. გოკიელის 
"წითელქუდა", ო. 
თაქთაქიშვილის "მინდია", ვ. 
დოლიძის "ქოთო და კოტე", 
1969 - 1970 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7221 თ-27 ქთ. თ 1365 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", მ. ბალანჩივაძის 
"დარეჯან ცბიერი", ვ. გოკიელის 
"წითელქუდა", ო. 
თაქთაქიშვილის "მინდია", ვ. 
დოლიძის "ქოთო და კოტე", 
1969 - 1970 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7222 თ-27 ქთ. თ 1366 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", მ. ბალანჩივაძის 
"დარეჯან ცბიერი", ვ. გოკიელის 
"წითელქუდა", ო. 
თაქთაქიშვილის "მინდია", ვ. 
დოლიძის "ქოთო და კოტე", 
1969 - 1970 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 



7223 თ-27 ქთ. თ 1367 გახსნა, 1969 - 1970 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7224 თ-27 ქთ. თ 1368 ვ. გოკიელის "წითელქუდა", 
1970 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორები: თ. 
კობახიძე, ა. მაჭავარიანი 

ქაღალდი კარგი 

7225 თ-27 ქთ. თ 1369 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", ვ. გოკიელის 
"წითელქუდა", ვ. დოლიძის 
"ქეთო და კოტე", ო. 
თაქთაქიშვილის "მინდია", 1970 
- 1971 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: გ. გაჩეჩილაძე, 
ჯ. ანჯაფარიძე, დირიჟორები: 
თ. კობახიძე, ტ. დუგლაძე 

ქაღალდი კარგი 

7226 თ-27 ქთ. თ 1370 ა. წერეთლის "ბაში-აჩუკი", 1970 
- 1971 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე  

ქაღალდი კარგი 

7227 თ-27 ქთ. თ 1371 ა. წერეთლის "ბაში-აჩუკი", 1970 
- 1971 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე  

ქაღალდი კარგი 



7228 თ-27 ქთ. თ 1372 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", ო. თაქთაქიშვილის 
"მინდია", 1970 - 1971 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7229 თ-27 ქთ. თ 1373 ო. თაქთაქიშვილის "მინდია", 
1970 - 1971 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7230 თ-27 ქთ. თ 1374 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1970 
- 1971 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ჯ. ანჯაფარიძე, 
დირიჯორი გ. გოცირიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7231 თ-27 ქთ. თ 1375 ვ. გოკიელის "წითელქუდა", ვ. 
დოლიძის "ქეთო და კოტე", 
1971 - 1972 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: გ. გაჩეჩილაძე, 
ჯ. ანჯაფარიძე, დირიჟორები: 
თ. ჭუმბურიძე, თ. კობახიძე,  

ქაღალდი კარგი 

7232 თ-27 ქთ. თ 1376 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ა. 
დოლიძის "ქეთო და კოტე", ო. 
თაქთაქიშვილის "მინდია", 1971 
- 1972 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ჯ. ანჯაფარიძე, 
დირიჟორები: თ. კობახიძე, თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 



7233 თ-27 ქთ. თ 1377 მ. ბალანჩივაძის "დარეჯან 
ცბიერი", ვ. გოკიელის 
"წითელქუდა", ვ. დოლიძის 
ქეთო და კოტე", 1971 - 1972 წ.წ. 
ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: გ. გაჩეჩილაძე 
ჯ ანჯაფარიძე, დირიჟორი თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7234 თ-27 ქთ. თ 1378 რეპერტუარი, 1971 - 1972 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: გ. გაჩეჩილაძე, 
ჯ. ანჯაფარიძე, დირიჟორები: 
თ. კობახიძე, თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7235 თ-27 ქთ. თ 1379 ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", მ. 
ბალანჩივაძის "დარეჯან 
ცბიერი", ვ. გოკიელის 
"წითელქუდა", ზ. 
ფალიაშვილის "დაისი", 1971 - 
1972 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: ჯ. ანჯაფარიძე, 
გ. გაჩეჩილაძე,  დირიჟორები: 
თ. ჭუმბურიძე, თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7236 თ-27 ქთ. თ 1380 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", 1971 - 1972 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7237 თ-27 ქთ. თ 1381 ჯ. ვერდის "ტრავიატა", 1971 - 
1972 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 

ქაღალდი კარგი 



ფილიალი, რეჟ. ბ. ვაშალომიძე, 
დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

7238 თ-27 ქთ. თ 1382 პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", 
1971 - 1972 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7239 თ-27 ქთ. თ 1383 პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", 
1971 - 1972 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7240 თ-27 ქთ. თ 1384 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1971 
- 1972 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7241 თ-27 ქთ. თ 1385 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1971 
- 1972 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7242 თ-27 ქთ. თ 1386 პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი",  
ვ. დოლიძის "ქოთო და კოტე", მ. 
ბალანჩივაძის "დარეჯან 
ცბიერი", ს. რახმანინოვის 
"ალეკო", ზ. ფალიაშვილის 
"აბესალომ და ეთერი", 1972 - 
1973 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 

ქაღალდი კარგი 



ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
ჯ. ანჯაფარიძე, დირიჟორები თ. 
კობახიძე, გ. გოცირიძე  

7243 თ-27 ქთ. თ 1387 ს. რახმანინოვის "ალეკო", 1972 - 
1973 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7244 თ-27 ქთ. თ 1388 ს. რახმანინოვის "ალეკო", 1972 - 
1973 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7245 თ-27 ქთ. თ 1389 ვ. გოკიელის "ბროლის ქოში", 
1972 - 1973 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. მელივა, 
დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7246 თ-27 ქთ. თ 1390 ა. წერეთლის "ბაში-აჩუკი", 
1972- 1973 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე  

ქაღალდი საშუალო 



7247 თ-27 ქთ. თ 1391 ლ. ჰერტელის "ბებია და 
შვილიშვილი", 1972 - 1973 წ.წ. 
ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორები: თ. 
კობახიძე, თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი საშუალო 

7248 თ-27 ქთ. თ 1392 ლ. ჰერტელის "ბებია და 
შვილიშვილი", 1972 - 1973 წ.წ. 
ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორები: თ. 
კობახიძე, თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი კარგი 

7249 თ-27 ქთ. თ 1393 ლ. ჰერტელის "ბებია და 
შვილიშვილი", 1972 - 1973 წ.წ. 
ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორები: თ. 
კობახიძე, თ. ჭუმბურიძე, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი დ. 
მჭედლიძე 

ქაღალდი საშუალო 

7250 თ-27 ქთ. თ 1394 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1972 
- 1973 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7251 თ-27 ქთ. თ 1395 ვ. გოკიელის "წითელქუდა", 
1973 - 1974 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე, 

ქაღალდი კარგი 



სამხატვრო ხელმძღვანელი ზ. 
ხუროძე 

7252 თ-27 ქთ. თ 1396 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1973 
- 1974 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7253 თ-27 ქთ. თ 1397 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ვ. 
გოკიელის "ბროლის ქოში", ჯ. 
ვერდის "ტრავიატა", 1974 - 1975 
წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ჯ. ანჯაფარიძე, 
გ. მელივა, გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორები: თ. ჭუმბურიძე, რ. 
ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7254 თ-27 ქთ. თ 1398 პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", 
მ. ბალანჩივაზის "დარეჯან 
ცბიერი", ლ. ჰერტელის "ბებია 
და შვილიშვილი", ვ. დოლიძის 
"ქეთო და კოტე", ჯ. ვერდის 
"ტრავიატა", 1974 - 1975 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
ჯ. ანჯაფარიძე 

ქაღალდი კარგი 

7255 თ-27 ქთ. თ 1399 ჯ. ვერდის "ტრავიატა", მ. 
ბალანჩივაძის "დარეჯან 
ცბიერი", ვ. დოლიძის "ქეთო და 
კოტე", ს. რახმანინოვის 
"ალეკო", ზ. ფალიაშვილის 
"დაისი", 1974 - 1975 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 

ქაღალდი კარგი 



ჯ. ანჯაფარიძე, დირიჟორები: 
თ. ჭუმბურიძე, რ. ხურცილავა 

7256 თ-27 ქთ. თ 1400 ს. რახმანინოვის "ალეკო", ვ. 
დოლიძის "ქეთო და კოტე", ლ. 
ჰერტელის "ბებია და 
შვილიშვილი", მ. ბალანჩივაძის 
"დარეჯან ცბიერი", 1974 - 1975 
წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ჯ. ანჯაფარიძე, 
გ. გაჩეჩილაძე, დირიჯორები: თ. 
ჭუმბურიძე, რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7257 თ-27 ქთ. თ 1401 ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", ს. 
რახმანინოვის "ალეკო", ლ. 
ჰერტელის "ბებია და 
შვილიშვილი", ზ. 
ფალიაშვილის "დაისი", 1974 - 
1975 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: ჯ. ანჯაფარიძე, 
გ. გაჩეჩილაძე, დირიჟორები: რ. 
ხურცილავა, თ. ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7258 თ-28 ქთ. თ 1402 ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", ს. 
რახმანინოვის "ალეკო", ლ. 
ჰერტელის "ბებია და 
შვილიშვილი", ზ. 
ფალიაშვილის "დაისი", 1974 - 
1975 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: ჯ. ანჯაფარიძე, 
გ. გაჩეჩილაძე, დირიჟორები: რ. 
ხურცილავა, თ. ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 



7259 თ-27 ქთ. თ 1403 ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", 1974 - 
1975 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7260 თ-27 ქთ. თ 1404 ს. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", 1974 - 1975 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7261 თ-27 ქთ. თ 1405 ო. თაქთაქიშვილის "მინდია", 
1974 - 1975 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ჯ. ანჯაფარიძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7262 თ-27 ქთ. თ 1406 ა. წერეთლის "ბაში-აჩუკი", 1974 
- 1975 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7263 თ-27 ქთ. თ 1407 И. морозов "Доктор Айболит", 
1974 - 1975 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ი. მახათელი, 
დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7264 თ-27 ქთ. თ 1408 რეპერტუარი, 1975 - 1976 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ: გ. გაჩეჩილაძე, 
ჯ. ანჯაფარიძე, დირიჟორები: 
თ. კობახიძე, თ. ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 



7265 თ-27 ქთ. თ 1409 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1975 
- 1976 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ჯ. ანჯაფარიძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7266 თ-27 ქთ. თ 1410 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1975 
- 1976 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7267 თ-27 ქთ. თ 1411 ჯ. პუჩინის "ტოსკა", 1975 - 1976 
წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორები თ. კობახიძე, თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7268 თ-27 ქთ. თ 1412 ლ. ჰერტელის "ბებია და 
შვილიშვილი", 1975 - 1976 წ.წ. 
ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი: თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7269 თ-27 ქთ. თ 1413 ი. შტრაუსის "ცისფერ 
დუნაისთან", 1975 - 1976 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7270 თ-27 ქთ. თ 1414 ი. შტრაუსის "ცისფერ 
დუნაისთან", 1975 - 1976 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 

ქაღალდი კარგი 



ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

7271 თ-27 ქთ. თ 1415 ბ. ასაფიევის "ბახჩისარის 
შადრევანი", 1975 - 1976 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი რ. 
ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7272 თ-27 ქთ. თ 1416 ბ. ასაფიევის "ბახჩისარის 
შადრევანი", 1975 - 1976 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი რ. 
ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7273 თ-27 ქთ. თ 1417 ა. ბალანჩივაძის "მთების 
გული", 1976 - 1977 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ბ. 
მონავარდიშვილი, დირიჟორი 
რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7274 თ-27 ქთ. თ 1418 ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. 
პუჩინის "ტოსკა", ი გეიტუსის 
"ახალგაზრდა გვარდია", გ. 
ჩლაიძის "დარისპანის 
გასაჭირი",  1977 - 1978 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 



7275 თ-27 ქთ. თ 1419 ჯ. ვერდის "რიგოლეტო",  1977 - 
1978 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7276 თ-27 ქთ. თ 1420 რეპერტუარი,  1978 - 1979 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, მ. 
კიკნაძე, დირიჟორები: რ. 
ხურცილავა, თ. კობახიძე, თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7277 თ-27 ქთ. თ 1421 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი",  1979 - 1980 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7278 თ-27 ქთ. თ 1422 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი",  1979 - 1980 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7279 თ-27 ქთ. თ 1423 ო. თაქთაქიშვილის "მინდია", 
1979 - 1980 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. დ. ანჯაფარიძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7280 თ-27 ქთ. თ 1424 ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", 1979 - 
1980 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 

ქაღალდი კარგი 



ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

7281 თ-27 ქთ. თ 1425 საგასტროლო რეპერტუარი, 
1979 - 1980 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7282 თ-27 ქთ. თ 1426 დ. ჩიმაროზას "საიდუმლო 
ქქორწინება", 1980 - 1981 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. 
თუმანიშვილი, დირიჟორი თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7283 თ-27 ქთ. თ 1427 П. Москаньи "сельсекая честь", 
1980 - 1981 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. მ. კუკნაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა  

ქაღალდი კარგი 

7284 თ-27 ქთ. თ 1428 რეპერტუარი, 1981 - 1982 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორები: თ. 
კობახიძე, თ. ჭუმბურიძე, ა. 
მაჭავარიანი 

ქაღალდი კარგი 

7285 თ-27 ქთ. თ 1429 ჯ. ვერდის "ტრუბადური", 1981 - 
1982 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ლ. ტიხანოვა-
თუმანიშვილი, დირიჟორი თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 



7286 თ-27 ქთ. თ 1430 ჯ. ვერდის "ტრუბადური", 1981 - 
1982 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ლ. ტიხანოვა-
თუმანიშვილი, დირიჟორი თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7287 თ-27 ქთ. თ 1431 ჯ. ვერდის "ტრუბადური", 1981 - 
1982 წ.წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 
თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ლ. ტიხანოვა-
თუმანიშვილი, დირიჟორი თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7288 თ-27 ქთ. თ 1432 ვ. აზარაშვილის "ხევისბერი", 
1981 - 1982 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ბ. 
მონავარდიშვილი, დირიჟორი 
რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7289 თ-27 ქთ. თ 1433 Г. Доницетти "лючия ди 
даммермур", 1982 - 1983 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ნ. ანდღულაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე  

ქაღალდი საშუალო 

7290 თ-27 ქთ. თ 1434 С. Прокофьев "блудный сын", Н. 
Римсий-Корсаков "испанское 
капрично", 1982 - 1983 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი რ. 
ხურცილავა  

ქაღალდი კარგი 



7291 თ-27 ქთ. თ 1435 ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", 
1983 - 1984 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. ტორონჯაძე 
და ე. გუმბერიძე, დირიჟორი რ. 
ხურცილავა  

ქაღალდი კარგი 

7292 თ-27 ქთ. თ 1436 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", 1983 - 1984 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7293 თ-27 ქთ. თ 1437 ბ. ასაფიევის "სიყვარულის 
შადრევანი", 1983 - 1984 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ბ. 
მონავარდიშვილი, დირიჟორი 
თ. ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7294 თ-27 ქთ. თ 1438 ბ. ასაფიევის "სიყვარულის 
შადრევანი", 1983 - 1984 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ბ. 
მონავარდიშვილი, დირიჟორი 
თ. ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7295 თ-27 ქთ. თ 1439 ჟ. ბიზე-რ. შჩერდინის - "კარმენ 
სუიტა", 1983 - 1984 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7296 თ-27 ქთ. თ 1440 რეპერტუარი, 1985 - 1986 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 

ქაღალდი კარგი 



ფილიალი, დირიჟორები: რ. 
ხურცილავა, თ. კობახიძე თ. 
ჭუმბურიძე, ა. მაჭავარიანი 

7297 თ-27 ქთ. თ 1441 რეპერტუარი, 1985 - 1986 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორები: რ. 
ხურცილავა, თ. კობახიძე თ. 
ჭუმბურიძე, ა. მაჭავარიანი 

ქაღალდი კარგი 

7298 თ-27 ქთ. თ 1442 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", 1985 - 1986 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7299 თ-27 ქთ. თ 1443 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", 1985 - 1986 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 

7300 თ-27 ქთ. თ 1444 შ. ჯოჯუას "გასროლა ტყეში", 
1985 - 1986 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. 
ქართველიშვილი, დირიჟორი 
თ. ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7301 თ-27 ქთ. თ 1445 ფესტივალის გახსნა, 1987 წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, 
დირიჟორები: ლ. ისაკიძე, ო. 
დიმიტრიადი, ი. ვოშჩაკი 

ქაღალდი კარგი 

7302 თ-27 ქთ. თ 1446 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი",  1987 წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, 
დირიჟოეი რ. ხურცილავა 

ქაღალდი კარგი 



7303 თ-27 ქთ. თ 1447 ო. თაქთაქიშვილის "მინდია",  
1987 წ. ლ. მესხიშვილის სახ. 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟ. ზ. ანჯაფარიძე, 
დირიჟორიი. ვუშჩაკი 

ქაღალდი მძიმე 

7304 თ-27 ქთ. თ 1448 ჯ. ვერდის "ტრუბადური",1987 წ. 
ლ. მესხიშვილის სახ. 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, რეჟ. გ. თუმანიშვილი, 
დირიჟორი ო. დიმიტრიადი 

ქაღალდი კარგი 

7305 თ-27 ქთ. თ 1449 ჯ. პუჩინის "ტოსკა",  1987 წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟ. ვ. 
ნიკოლაძე, დირიჟორი ო. 
დიმიტრიადი 

ქაღალდი კარგი 

7306 თ-27 ქთ. თ 1450 ჯ. პუჩინის "тоска",  1987 წ. ლ. 
მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟ. ვ. 
ნიკოლაძე, დირიჟორი ო. 
დიმიტრიადი 

ქაღალდი კარგი 

7307 თ-27 ქთ. თ 1451 მ. თომაძის კონცერტი, 1987 წ. 
ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7308 თ-27 ქთ. თ 1452 მ. თომაძის კონცერტი, 1987 წ. 
ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7309 თ-27 ქთ. თ 1453 იური მაზუროკის კონცერტი, 
1987 წ. ლ. მესხიშვილის სახ. 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7310 თ-27 ქთ. თ 1454 И. К. Бах "амадис галльский", 
1987 წ. ლ. მესხიშვილის სახ. 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, დირიჟორი ლ. ისაკიძე  

ქაღალდი კარგი 

7311 თ-27 ქთ. თ 1455 რ. ლაღიზის "ლელა", 1994 - 
1995 წ.წ. ქუთაისის მ. 
ბალანჩივაძის სახ. ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟ. ზ. ანჯაფარიძე, დირიჟორი 
ა. ამაშუკელი, სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. 
ამირანაშვილი 

ქაღალდი კარგი 



7312 თ-27 ქთ. თ 1456 ს. რახმანინოვის "ალეკო", 1994 - 
1995 წ.წ. ქუთაისის მ. 
ბალანჩივაძის სახ. ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟ. ა. ჭიჭინაძე, დირიჟორი გ. 
სურმავა, სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. 
ამირანაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7313 თ-27 ქთ. თ 1457 ჯ. ვერდის "ტრუბადური", 1994 - 
1995 წ.წ. ქუთაისის მ. 
ბალანჩივაძის სახ. ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟ. გ. თუმანიშვილი, 
დირიჟორი გ. სურმავა, 
სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. 
ამირანაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7314 თ-27 ქთ. თ 1458 ლ. ვ. ბეთჰოვენის "ფიდელიო 
(ლეონორა 94)", 1994 - 1995 წ.წ. 
ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახ. 
ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ჰ. 
ვედეკინდი, დირიჟორი ი. 
ჭიაურელი, სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. 
ამირანაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7315 თ-27 ქთ. თ 1459 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 1994 
- 1995 წ.წ. ქუთაისის მ. 
ბალანჩივაძის სახ. ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟ. ზ. ანჯაფარიძე, დირიჟორი 
ა. მაჭავარიანი, სამხატვრო 
ხელმძღვანლი მ. ამირანაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7316 თ-27 ქთ. თ 1460 ჯ. როსინის "სევილიელი 
დალაქი", 1994 - 1995 წ.წ. 
ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახ. 
ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ო. 
დოლგოპოპოვი, დირიჟორი ზ. 
კალმახელიძე, სამხატვრო 
ხელმძღვანელი მ. 
ამირანაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

7317 თ-27 ქთ. თ 1461 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", 2001 
წ. ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის 
სახ. ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟ. ზ. 
ანჯაფარიძე, დირიჟორი თ. 
ჯაფარიძე, სამხატვრო 

ქაღალდი კარგი 



ხელმძღვანელი მ. 
ამირანაშვილი 

7318 თ-27 ქთ. თ 1462 1969 - 1970 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7319 თ-27 ქთ. თ 1463 გახსნა, 1969 - 1970 წ.წ. ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7320 თ-27 ქთ. თ 1464 ოპერბახის "პერიკოლა", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7321 თ-27 ქთ. თ 1465 ოპერბახის "პერიკოლა", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. ნიკოლაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7322 თ-27 ქთ. თ 1466 პუჩინის "ტოსკა", ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7323 თ-27 ქთ. თ 1467 პუჩინის "ტოსკა", უთარიღო, ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7324 თ-27 ქთ. თ 1468 დ. თორაძის "ჩრდილოეთის 
პატარძალი", უთარიღო, ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ქაღალდი კარგი 



ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

7325 თ-27 ქთ. თ 1469 ა. წერეთლის "ბაში-აჩუკი", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. გ. გაჩეჩილაძე, 
დირიჟორი თ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7326 თ-27 ქთ. თ 1470 ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. 
ვერდის "ტრავიატა", პ. 
ჩაიკოვსკის "ევგრნი ონეგინი", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7327 თ-27 ქთ. თ 1471 ო. თაქთაქიშვილის "მინდია", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ზ. ანჯაფარიძე, 
დირიჟორი მ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7328 თ-27 ქთ. თ 1472 კ. გამსახურდიას "დიდოსტატის 
მარჯვენა", უთარიღო, ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ვ. 
ტაბლიაშვილი, დირიჟორი მ. 
კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7329 თ-27 ქთ. თ 1473 პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ა. ჭიჭინაძე, 
დირიჟორი რ. ტაკიძე 

ქაღალდი კარგი 



7330 თ-27 ქთ. თ 1474 გ. დონიცეტის "ლუჩია 
ლამერმური", უთარიღო, ზ. 
ფალიაშვილის სახ. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, რეჟ. ნ. ანდღულაძე, 
დირიჟორი მ. კობახიძე 

ქაღალდი კარგი 

7331 თ-27 ქთ. თ 1475 ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი თ. 
ჭუმბურიძე 

ქაღალდი კარგი 

7332 თ-27 ქთ. თ 1476 ზ. ბალანჩივაძის "დაისი", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი 

ქაღალდი კარგი 

7333 თ-27 ქთ. თ 1477 ზ. ბალანჩივაძის "დაისი", 
უთარიღო, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის ლენინის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ქუთაისის 
ფილიალი, დირიჟორი ა. 
მაჭავარიანი 

ქაღალდი კარგი 

7334 თ-27 ქთ. თ 1478 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 
ეთერი", გ. დონიცეტის "ლუჩია 
დი ლამერმური", კ. 
გამსახურდიას "დიდოსტატის 
მარჯვენა", პ. ჩაიკოვსკის 
"იოლანტა", ვ. დოლიძის "ქეთო 
და კოტე", უთარიღო, ქუთაისის 
მ. ბალანჩივაძის სახ. ოპერისა 
და ბალეტის სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

7335 თ-27 ქთ. თ 1479 კალმანის "მარიცა", კალმანის 
"მონმარტის ია", უთარიღო, 
ქალაქის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



7336 თ-27 ქთ. თ 1480 ჯ. ვერდის "ტრავიატა", 
უთარიღო, ქუთაისის მ. 
ბალანჩივაძის სახ. ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟ.  მ. გაჩეჩილაძე, დირიჟორი 
ბ. სამადაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

       

 


