
აზერბაიჯანული თეატრი და თურქული დრამა 

რიგით/ინვენტ.  თარო შიფრი №     დასახელება                                                                                                                                                            მასალა დაცულობა 

13149 46 თქ.დ 1 ჰეინე. "ალმაზორი". 
თურქული დრამა. 
წარმოდგენა გაიმართება  
სახაზინო თეატრში.  
რეჟისორი გ. 
არაბლინსკი.  Г. Гейне 
"альманзорь", 1908 г. 
казенный театрь, реж. Г. 
Араблинский 

ქაღალდი მძიმე 

13150 46 თქ.დ 2 ა. ახვერდოვა. "აღა 
მუჰამედი-ხან ყაჯარი". А. 
Ахвердова "ага-
магоммедь-хань 
каджарь", 1908წ. 
სახაზინო თეატრი. 
მონაწილეობს გ. 
არაბლინსკი 

ქაღალდი მძიმე 

13151 46 თქ.დ 3   ა. ახვერდოვა. 
"ძუნწობა". 1911წ. 
მუსულმანური 
დრამატული 
საზოგადოება.                                                                                                                                                    
А. Ахвердова "жадность", 
1911 г. Труппою  
Мусулманскимь 
драматическимь 
общество, реж. А. 
Аббасовь, რეჟისორი  
სახაზინო თეატრში, 
მთელი დასის 
მონაწილეობეით 

ქაღალდი საშუალო 

13152 46 თქ.დ 4 Н. Б.  Везирова "изь ада вь 
полымя", 1912 г. 
Мусулманскимь 
драматическимь 
общество, реж. М Т 
Алескеровь, რეჟისორი  
ზუბალაშვილების 
სახალხო სახლში 

ქაღალდი საშუალო 

13153 46 თქ.დ 5 ფათალი ახუნდოვის 
"საადი ვაკას"- "саади 
ваккась", 1916 г. 
Мусулманскими 

ქაღალდი მძიმე 



любителями, реж. 
Багировь,   ავლაბრის 
თეატრში 

13154 46 თქ.დ 6 მ. ჰაჯიბეკოვის "თუ ეს 
არა - ის" 1918წ. 
მუსლიმური 
დრამსაზოგადოება. 
რეჟისორი ისფაჰანლი. М. 
Б. Гаджибекова,  "не та 
такь эта", 1918 г. 
Мусулманскимь 
драматическимь 
общество, реж. Исфаганли 

ქაღალდი მძიმე 

13155 46 თქ.დ 7                                                                                                                                                                          
"გუმეთ აღა". 
მუსლიმანური 
აუდიტორია. რეჟისორი 
ისფაჰანლი.                            
"гумметь ага", 1919 г. 
Мусулманская аудитория, 
реж. Исфаганли 

ქაღალდი საშუალო 

13156 46 თქ.დ 8 ქიამალ-ბეგის "აკიფ ბეგ". 
რეჟისორი  ისფაჰანლი. 
ზუბალაშვილების 
სახალხო სახლში                                                                                                                                             
Н. Кямаль-бека "акифь-
бекь", 1920 г. Тюркское 
драматическое общество, 
реж. И. Исфаганли,  

ქაღალდი საშუალო 

13157 46 თქ.დ 9 მ. ჰაჯიგეკოვი. 
"ალმაზორი". თურქული 
დრამა. 1920წ. რეჟისორი 
ი. ასფაჰანლი.  
ზუბალაშვილების 
სახალხო სახლში                                                                                     
М. Б. Гаджибекова 
"альманзорь", 1920 г. 
Тюркское драматическое 
общество, реж. И. 
Исфаганли,  

ქაღალდი საშუალო 

13158 46 თქ.დ 10 "ასლი და ქერემი", 
"საცოდავი ფედია", 
"უფულობა". რეჟისორი  
ი. ისფაჰანლი. 
ორთაჭალის მუშათა 
კლუბში"асли и керемь", 

ქაღალდი საშუალო 



"бедный федя", 
"безденежье", 1920 г. 
Артистами Тюркской 
сцены, реж. И. Исфаганли,  

13159 46 თქ.დ 11 მ. ჰაჯიგეკოვი. "ასლი და 
ქერიმი". რეჟისორი ი. 
იბრაგიმოვი. თურქული 
დრამა. 1921წ.М. Б. 
Гаджибекова, "асли и 
керемь", 1921 г. Тюркское 
драматическое общество, 
реж. И. Ибрагимовь 

ქაღალდი საშუალო 

13160 46 თქ.დ 12 მ. ჰაჯიბეკოვი. "არშინ 
მალ ალან". 1921წ. 
თურქული დრამა. 
რეჟისორი ი. ისფაჰანლი 
ხელოსანთა კლუბში.                                                                                           
М. Б. Гаджибекова, 
"аршин-мал-алан", 1921 г. 
Артистами Тюркской 
сцены, реж. И. Исфаганли,  

ქაღალდი მძიმე 

13161 46 თქ.დ 13                                                                                                                                                                  
1921 წ. თურქული დრამა.  
აფიშა სპარსულ ენაზე.  

ქაღალდი საშუალო 

13162 46 თქ.დ 14 ჟ. მოლიერის "ჟორჟ 
დანდენ".1923წ. 
თურქული დრამა. 
რეჟისორი  ა. ტუღანოვი. 
რუსთაველის თეატრში.                                                                              
Мольера "жорж-дан, 
ден", 1923 г. Тюркская 
академическая драма, 
реж. А. А. Туганов,  

ქაღალდი საშუალო 

13163 46 თქ.დ 15 მჭედლიშვილის 
თარგმანი. "ყაჩაღი 
ქიარამ". 1923წ. თურქული 
დრამა. რეჟისორი ი. 
ისფაჰანლი.                                                                                                             
Мчедлишвили "разбойник 
кярам", 1923 г. Тюркская 
академическая драма, 
реж. И. Исфаганли,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 



13164 46 თქ.დ 16 მ. ჰაჯიბეკოვი. "არშინ 
მალ ალან". 1921წ. 
თურქული დრამა. 
რეჟისორი ი. 
ისფაჰანლი.М. Б. 
Гаджибекова, "аршин-
мал-алан", 1923 г. 
Артистами Тюркской 
сцены, реж. И. Исфаганли, 
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13165 46 თქ.დ 17 გ. ჯავიდ. "სატანა". 1923წ. 
თურქული დრამა. 
რეჟისორი ა. ტუღანოვი. Г. 
Джавида "сатана", 1923 г. 
Тюркская академическая 
драма, реж. А. А. Туганов,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13166 46 თქ.დ 18 "აბულ-ალა". თუქრული 
დრამა. 1923. რეჟისორი ი. 
ისფაჰანლი."абуль-ула",  
1923 г. Тюркская 
академическая драма, 
реж. И. Исфаганли,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13167 46 თქ.დ 19 ჟ. მოლიერის "ჟორჟ 
დანდენ". . 1923წ. 
თურქული დრამა.                    
Мольера "жорж-дан ден", 
1924 г. Тюркская 
академическая драма, 
реж. И. Исфаганли,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13168 46 თქ.დ 20 ა. სეიფი. "გარუნ ეფ 
რეშიდ". რეჟისორი ი. 
ისფაჰანლი.   
რუსთაველის თეატრში                                                                                                                                                   
А. Сейфи "гарун-эп-
решид",  1924 г. Тюркская 
академическая драма, 
реж. И. Исфаганли,  

ქაღალდი საშუალო 

13169 46 თქ.დ 21 მ. ფ. ახუნდოვის 
"ჰაჯიკარა". 1924წ. 
რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. 
რუსთაველის თეატრში                                                                                                                                        
М. Ф. Ахундова 
"гаджикара", 1924 г. 

ქაღალდი საშუალო 



Тюркская академическая 
драма, реж. И. Исфаганли,    

13170 46 თქ.დ 22 მ. ფ. ახუნდოვის 
"ჰაჯიკარა". 1924წ. 
რეჟისორი ი. ისფაჰანლი.    
რუსთაველის თეატრში                                                                                                                                         
М. Ф. Ахундова 
"гаджикара", 1925 г. 
Тюркская академическая 
драма, реж. И. Исфаганли,  

ქაღალდი მძიმე 

13171 46 თქ.დ 23                                                                                                                                                                           
"დაშიმ-დაშიმ". 1925წ. 
მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი გ. აბრამიანწი.                                  
"дашим-дашим", 1925 г. 
Рабочий клуб, реж Г. 
Абрамянц 

ქაღალდი მძიმე 

13172 46 თქ.დ 24 მ. ახუნდოვის "ჰაჯიკარა", 
1926 წ. სახელმწიფო 
თურქული დრამა, 
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი მძიმე 

13173 46 თქ.დ 25 გ. ჯავიდ. "ეშმაკი", 1926 წ. 
სახელმწიფო თურქული 
აკადემიური დრამა, 
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13174 46 თქ.დ 26 ვოინიჩის "ოვოდ", 1926 წ. 
სახემწიფო თურქული 
დრამა, რეჟისორი  ი. 
სფაჰანლი და სალახლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13175 46 თქ.დ 27 "სისხლის ციხე", 1926 წ. 
სახელმწიფო თურქული 
დრამა, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13176 46 თქ.დ 28 ა. დიუმას "საიდუმლო 
ნელის ციხისა 
(სისხლიანი ციხე)", 1926 
წ. სახელმწიფო 
თურქული აკადემიური 
დრამა, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 



13177 46 თქ.დ 29 ფ. შილერის "ყაჩაღები", 
1927 წ. სახელმწიფო 
თურქული დრამა, 
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13178 46 თქ.დ 30 ჯაბარ მამედ კული ზადე.  
"მიცვალებულნი", 1927 წ. 
სახელმწიფო თურქული 
დრამა, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი მძიმე 

13179 46 თქ.დ 31 "ოქტაი ელ-ოღლი", 1927 
- 1928 წ.წ. სახელმწიფო 
თურქული დრამა, 
რეჟისორი  ი. სიფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი მძიმე 

13180 46 თქ.დ 32 ს. ვ. ლანსკის "ღაზავათ", 
1927 - 1928 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
დრამა, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13181 46 თქ.დ 33 თურქული დრამა. 
რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. 
რუსთაველის თეატრში                          
"доспехи словы", 1927 - 
1928 г.г. Государственый 
Тюркская драма, реж. И. 
Исфаганли,   

ქაღალდი საშუალო 

13182 46 თქ.დ 34 "აბულ ალა". თურქული 
დრამა. რეჟისორი ი. 
ისფაჰანლი. რუსთაველის 
თეატრში                                                                                                                               
"абуль-ала", 1927 - 1928 
г.г. Государственый 
Тюркская драма, реж. И. 
Исфаганли,    

ქაღალდი საშუალო 

13183 46 თქ.დ 35 "მჭედელი გიავე". 
თურქული დრამა. 
რეჟისორი ი. ისფაჰანლი. 
რუსთაველის თეატრში                                                                                                                                     
"кузнец гяве", 1927 - 1928 
г.г. Государственый 
Тюркская драма, реж. И. 
Исфаганли,    

ქაღალდი საშუალო 



13184 46 თქ.დ 36 ნ. გოგოლის "რევიზორი", 
1929 - 1930 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
დრამა, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში, 
მხატვარი ნ. კულეში 

ქაღალდი კარგი 

13185 46 თქ.დ 37 "ლიუბოვ იაროვაია", 1929 
- 1930 წ.წ. სახელმწიფო 
თურქული დრამა, 
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი,   
რუსთაველის თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13186 46 თქ.დ 38 სეზონის რეპერტუარი, 
1930 - 1931 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
დრამა,   რუსთაველის 
თეატრში, მხატვარი ნ. ე. 
კულიში 

ქაღალდი კარგი 

13187 46 თქ.დ 39 სეზონის რეპერტუარი, 
1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, კ. 
მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ. თეატრის შენობა, 
მხატვარი ს. 
სკლიფასოვსკაია 

ქაღალდი მძიმე 

13188 46 თქ.დ 40 ჯ. ჯაბარლის "სევილ", 
1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ბურჯალოვი, კ. 
მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ. თეატრის შენობა, 
მხატვარი ს. 
სკლიფასოვსკაია 

ქაღალდი მძიმე 

13189 46 თქ.დ 41 გ. ლავრენევის "რღვევა", 
1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ბურჯალოვი, კ. 
მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ. თეატრის შენობა, 
მხატვარი ს. 
სკლიფასოვსკაია 

ქაღალდი საშუალო 



13190 46 თქ.დ 42 ფ. კირშონის "ფოლადი", 
1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, კ. 
მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ. თეატრის შენობა, 
მხატვარი ს. 
სკლიფასოვსკაია 

ქაღალდი მძიმე 

13191 46 თქ.დ 43 "მჭედელი გიავე", 1931 - 
1932 წ.წ. სახელმწიფო 
წითელ-დროშ. თურქული 
თეატრი, ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13192 46 თქ.დ 44 მ. კულიზადეს 
"მკდვრები", 1931 - 1932 
წ.წ. სახელმწიფო 
თურქული თეატრი, 
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, 
კ. მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ. თეატრის შენობა 

ქაღალდი საშუალო 

13193 46 თქ.დ 45 ს. შანშიაშვილის 
"ანზორ", 1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ბურჯალოვი, კ. 
მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ. თეატრის შენობა, 
მხატვარი ს. 
სკლიფასოვსკაია 

ქაღალდი საშუალო 

13194 46 თქ.დ 46 ბაღდასარიანის 
"სისხლიანი უდაბნო", 
1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, კ. 
მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ. თეატრის შენობა, 
მხატვარი გ. შარბაბჩევი 

ქაღალდი კარგი 

13195 46 თქ.დ 47 ფ. კრიშონის "ქართა 
ქალაქი", 1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, ნარიმანოვის 

ქაღალდი კარგი 



სახ. კლუბში, მხატვარი ს. 
სკლიფასოვსკაია 

13196 46 თქ.დ 48 ჯ. ჯაბარლის "ალმას", 
1931 - 1932 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, მე-2 სახ. 
თეატრის შენობა, 
მხატვარი ს. 
სკლიფასოვსკაია 

ქაღალდი კარგი 

13197 46 თქ.დ 49                                                                                                                                                           
გასტროლები 
ამიერკავკასიაში, 1932 წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13198 46 თქ.დ 50 "ნამუს", 1932 - 1933 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, კ. 
მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით მე-2 
სახ.  

ქაღალდი საშუალო 

13199 46 თქ.დ 51 უ. შექსპირის "ჰამლეტ", 
1932 - 1933 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

13200 46 თქ.დ 52 უ. შექსპირის "ჰამლეტ", 
1933 წ. თურქული 
წითელორდენოსანთა 
სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  რ. მ. რ. ზადე 

ქაღალდი საშუალო 

13201 46 თქ.დ 53 უ. ჰაჯიბეკოვი. "მაშდი 
იბდა". 1933წ. У. 
Гаджибеков "машди 
ибда", 1933 წ. თურქული 
წითელორდენოსანთა 
სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  რ. მ. რ. ზადე 

ქაღალდი კარგი 

13202 46 თქ.დ 54 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალნ".1933 წ. 
თურქული 
წითელორდენოსანთა 
სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  რ. მ. რ. ზადე 

ქაღალდი კარგი 



13203 46 თქ.დ 55 ა. ჰამიდის "ინდოეთის 
ქალიშვილი", 1933 - 1934 
წ.წ. თურქული 
სახელმწიფო თეატრი, ლ. 
ბერიას სახ. კულტურის 
სახლში 

ქაღალდი საშუალო 

13204 46 თქ.დ 56 ა. ჰამიდის "ინდოეთის 
ქალიშვილი", 1933 - 1934 
წ.წ. თურქული 
სახელმწიფო თეატრი, 
ნარიმანოვის სახ. 
კლუბში, მხატვარი კ. 
კუკულაძე 

ქაღალდი საშუალო 

13205 46 თქ.დ 57 ა. ჰამიდის "ინდოეთის 
ქალიშვილი", 1933 - 1934 
წ.წ. თურქული 
სახელმწიფო თეატრი, 
ნარიმანოვის სახ. 
კლუბში, მხატვარი კ. 
კუკულაძე 

ქაღალდი საშუალო 

13206 46 თქ.დ 58 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", 
1933 - 1934 წ.წ. თურქული 
სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი, 
მხატვარი კ. კუკულაძე 

ქაღალდი მძიმე 

13207 46 თქ.დ 59 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", 
1933 - 1934 წ.წ. თურქული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი მძიმე 

13208 46 თქ.დ 60 ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის 
საცოლე", 1933 - 1934 წ.წ. 
თურქული სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, ლ. ბერიას 
სახ. კულტურის სახლში, 
მხატვარი კ. კუკულაძე 

ქაღალდი მძიმე 

13209 46 თქ.დ 61 ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის 
საცოლე", 1933 - 1934 წ.წ. 
თურქული სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, ლ. ბერიას 
სახ. კულტურის სახლში, 
მხატვარი კ. კუკულაძე 

ქაღალდი მძიმე 



13210 46 თქ.დ 62 ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის 
საცოლე", 1933 - 1934 წ.წ. 
თურქული სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, ლ. ბერიას 
სახ. კულტურის სახლში, 
მხატვარი კ. კუკულაძე 

ქაღალდი მძიმე 

13211 46 თქ.დ 63 სეზონის რეპერტუარი,  
1933 - 1934 წ.წ. თბლისის 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, ლ. ბერიას სახ. 
კულტურის სახლში, 
მხატვრები: კ. კუკულაძე, 
მ. მურადოვი, ეფენდიევი, 
ნ. ფატულლაევი 

ქაღალდი მძიმე 

13212 46 თქ.დ 64 სეზონის რეპერტუარი,  
1934 - 1935 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, ლ. ბერიას სახ. 
კულტურის სახლში 

ქაღალდი საშუალო 

13213 46 თქ.დ 65 სეზონის რეპერტუარი,  
1934 - 1935 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, ლ. ბერიას სახ. 
კულტურის სახლში 

ქაღალდი საშუალო 

13214 46 თქ.დ 66 ჯაფარლის "1905 წელში", 
1934 - 1935 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
შახსაბახლი, წითელ 
არმიელთა თეატრში, 
მხატვარი მკრტიჩიანი 

ქაღალდი საშუალო 

13215 46 თქ.დ 67 ჯაფარლის "1905 წელში", 
1934 - 1935 წ.წ. 
სახელმწიფო თურქული 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
შახსაბახლი, 
ნარიმანოვის სახ. კლუბში 

ქაღალდი საშუალო 

13216 46 თქ.დ 68 კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ". 1936წ. ადიგეის 
თურქული თეატრი. 
პრემიერა.  

ქაღალდი მძიმე 

13217 46 თქ.დ 69 "гумметь ага", "афта 
бэджарь", უთარიღო, 
თურქული დრამატული 
საზოგადოება, რეჟისორი  

ქაღალდი მძიმე 



ი. იბრაგიმოვი, სახალხო 
სახლში 

13218 46 თქ.დ 70 საგასტროლო 
რეპერტუარი,  უთარიღო, 
თურქული დრამა, 
თბილისის სახელმწიფო 
თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

13219 46 თქ.დ 71 ჯ. ჯაფარლის "ცეცხლის 
საცოლე", უთარიღო, 
თურქული სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
შახსაბახლი, წითელ 
ამიელთა სახლში, 
მხატვარი ვ. 
ველიჯანაშვილი 

ქაღალდი მძიმე 

13220 46 თქ.დ 72 ჯ. ჯაფარლის "იაშარი", 
უთარიღო, თურქული 
სახელმწიფო თეატრი, 
ანონსი, პრემიერა, 
წითელ ამიელთა სახლში 

ქაღალდი მძიმე 

13221 46 თქ.დ 73 ი. ვაკელის "შამილი", 
უთარიღო, თურქული 
სახელმწიფო თეატრი, 
ანონსი 

ქაღალდი საშუალო 

13222 46 თქ.დ 74 ი. ვაკელის "შამილი", 
თუარიღო, თურქული 
სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. გარიკი, 
წითელ ამიელთა 
სახლში, მხატვარი ვ. 
ველიჯანაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13223 46 თქ.დ 75 ი. ვაკელის "შამილი", 
თუარიღო, თურქული 
სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. გარიკი, 
წითელ ამიელთა 
სახლში, მხატვარი ვ. 
ველიჯანაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13224 46 თქ.დ 76 ა. ჰამიდიას "ინდოთის 
ქალიშვილი", უთარიღო, 
ადიგენის საბჭოთა 
მეურნეობის და 

ქაღალდი საშუალო 



კოლმეურნეობის  
თურქული თეატრი 

13225 46 თქ.დ 77 "ალტუნ ყალა", 
უთარიღო, ადიგენის 
საბჭოთა მეურნეობის და 
კოლმეურნეობისნ 
თურქული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13226 46 თქ.დ 78 "სონა",  უთარიღო, 
ადიგენის საბჭოთა 
მეურნეობის და 
კოლმეურნეობის  
თურქული თეატრი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

13227 46 თქ.დ 79 საგასტროლო 
რეპერტუარი,  უთარიღო, 
ადიგენის საბჭოთა 
მეურნეობის და 
კოლმეურნეობისნ 
თურქული თეატრი, 
გასტროლი თბილისში, 
მხატვრები: ბ. 
მახმუდოვი, ა. ალბერტი 

ქაღალდი საშუალო 

13228 46 თქ.დ 80 "ვოლკოვის ოჯახი",  
უთარიღო, ადიგენის 
საბჭოთა მეურნეობის და 
კოლმეურნეობისნ 
თურქული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13229 46 თქ.დ 81                                                                                                                                                       
თურქული დრამა. 
სპარსულ ენაზე.  

ქაღალდი საშუალო 

13230 46 თქ.დ 82                                                                                                                                                             
თურქული დრამა. 
სპარსულ ენაზე.  

ქაღალდი საშუალო 

13231 46 თქ.დ 83                                                                                                                                                                
თურქული დრამა. 
სპარსულ ენაზე.  

ქაღალდი საშუალო 

13232 46 თქ.დ 84 "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი". 
ამიერკავკასიის 
რკინისგზასთან 
არსებული  მუშათა 

ქაღალდი საშუალო 



თეატრი. თ. ზიხარლოვას 
მონაწილეობით.  

13233 46 თქ.დ 85 ვიქტორ ლიუბიმოვის 
"თალიშელი გოგონა". 
რეჟისორ იუსუფ 
იულდუზ. მხატვარი მ. 
ტიხომიროვი.  

ქაღალდი საშუალო 

13234 46 თქ.დ 86 შირვან ზადეს "ნამუს". 
ბენიათ ზადეს 
სახელობის თურქული 
თეატრი. რეჟისორი ჰ. 
რზაევი. მხატვარი მ. 
ტიხომიროვი.  

ქაღალდი საშუალო 

13235 46 თქ.დ 87 შირვან ზადეს "ნამუს". 
ბენიათ ზადეს 
სახელობის თურქული 
თეატრი. რეჟისორი ჰ. 
რზაევი. მხატვარი მ. 
ტიხომიროვი.  

ქაღალდი საშუალო 

13236 46 თქ.დ 88 რეპერტუარი. "ოქროს 
ციხე", "სონა", "ინდოეთის 
ქალიშვილი", "ფოლადის 
არწივი", "ვოლკოვის 
ოჯახი". რეჟისორი ი. 
ისფაჰანლი. მხატვარი 
რიზა ბალი. ჰ. რზაევი. 

ქაღალდი საშუალო 

13237 46 თქ.დ 89                                                                                                                                                                      
თურქული დრამა. აფიშა 
სპარსულ ენაზე.  

ქაღალდი საშუალო 

13238 46 აზ.თ  1 ლ. შეინინის და პ.ტურის 
"პირისპირ", 1938 წ. 
თბილისის 
აზერბაიჯანული დრამის 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ვ. პ. 
კუშიტაშვილი, მხატვარი 
სიმონიანი 

ქაღალდი მძიმე 

13239 46 აზ.თ  2 მ. ფ. ახუნდოვის 
"ლენკორანის ხანის 
ვეზირი", 1938 - 1939 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 

ქაღალდი საშუალო 



ისფაჰანლი, მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

13240 46 აზ.თ  3 გ. მდივანის "სამშობლო", 
გ. ა. გულიევის 
"ნათესავები", ა. ფ. 
ახუნდოვის "ლენკორანის 
ხანის ვეზირი", უ. 
ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-
ალან", 1938 - 1939 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, 
საქართველოს 
რაიონებში გამსვლელი 
სპექტაკლები 

ქაღალდი საშუალო 

13241 46 აზ.თ  4 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", 1938 - 1939 
წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, სომხური 
დრამის შენობა, 
მხატვარი ი. იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13242 46 აზ.თ  5 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", 1938 - 1939 
წ.წ. თბილისის 
სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, გამსვლელი 
სპექტაკლი, მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13243 46 აზ.თ  6 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", 1938 - 1939 
წ.წ. თბილისის 
სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, გამსვლელი 
სპექტაკლი, მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 



13244 46 აზ.თ  7 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", 1938 - 1939 
წ.წ. თბილისის 
სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი, გამსვლელი 
სპექტაკლი, მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13245 46 აზ.თ  8 გ. მდივანის "სამშობლო",  
1938 - 1939 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13246 46 აზ.თ  9 გ. მდივანის "სამშობლო",  
1938 - 1939 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13247 46 აზ.თ  10 გ. ა. გულიევის 
"ნათესავები", 1938 - 1939 
წ.წ. თბილისის 
სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13248 46 აზ.თ  11 გ. ა. გულიევის 
"ნათესავები", 1938 - 1939 
წ.წ. თბილისის 
სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13249 46 აზ.თ  12 მ. ფ. ახუნდოვის 
"ლენკორანის ხანის 
ვეზირი", 1938 - 1939 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 



13250 46 აზ.თ  13 გ. მდივანის "სამშობლო", 
1939 წ. თბილისის 
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი.მხატვარი ი. 
იაკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

13251 46 აზ.თ  14 გ. ა. გულიევის 
"ნათესავები", 1939 წ. 
თბილისის სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13252 46 აზ.თ  15 ახუნდოვის "გაჯი კარა", 
1939 წ. თბილისის 
სახელმწიფო  
აზერბაიჯანული დრამის 
თეატრი,  რეჟისორი  ი. 
ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13253 46 აზ.თ  16 ი. ისმაილოვის "კორ-
ოღლი", 1940 წ. 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის 
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი ი. 
ისფაფანლი.მხატვარი ე. 
ვრადი 

ქაღალდი მძიმე 

13254 46 აზ.თ  17 დ. ჯაბარლის "ცეცხლის 
პატარძალი", ს. რახმანის 
"ტოი", გ. მდივანის 
"სამშობლო", გულიევის 
"ნათესავები", უ. 
ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-
ალან", 1940 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13255 46 აზ.თ  18 სეზონის რეპერტუარი, 
1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
მხატვარი ე. ვრადი 

ქაღალდი საშუალო 



13256 46 აზ.თ  19 სეზონის რეპერტუარი, 
1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
მხატვარი ე. ვრადი 

ქაღალდი კარგი 

13257 46 აზ.თ  20 სეზონის რეპერტუარი, 
1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
მხატვარი ე. ვრადი 

ქაღალდი კარგი 

13258 46 აზ.თ  21 სეზონის რეპერტუარი, 
1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
მხატვარი ე. ვრადი 

ქაღალდი კარგი 

13259 46 აზ.თ  22 სეზონის რეპერტუარი, 
1941 წ. თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13260 46 აზ.თ  23 სეზონის რეპერტუარი, 
1941 წ. თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13261 46 აზ.თ  24 სეზონის რეპერტუარი, 
1941 წ. თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
მხატვარი ე. ვრადი 

ქაღალდი კარგი 

13262 46   25 ს. რუსტამის "ყაჩაღი 
ნაბი", 1941 წ. თბილისის 
მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის სახელმწიფო 

ქაღალდი კარგი 



აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

13263 46 აზ.თ  26                                                                                                                                                                  
შ. მერგელის და ო. 
ლიტოვსკის "ჩემი 
შვილი", 1941 - 1942 წ.წ. 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის 
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13264 46 აზ.თ  27 შ. მერგელის და ო. 
ლიტოვსკის "ჩემი 
შვილი", 1941 - 1942 წ.წ. 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის 
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13265 46 აზ.თ  28                                                                                                                                                                     
1942 წ. აზერბაიჯანული 
თეატრი. აფიშა სპარსულ 
ენაზე.  

ქაღალდი საშუალო 

13266 46 აზ.თ  29                                                                                                                                                                      
1943 წ. აზერბაიჯანული 
თეატრი. აფიშა სპარსულ 
ენაზე.  

ქაღალდი საშუალო 

13267 46 აზ.თ  30 კ. ზეინალი. თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 
К. Зейналы "характерли-
гьз",  "динчалди", Р. 
Шавалд "оксана",  Р. 
Шавалд "майор 
рюнленгер ачдир"1942 წ.  

ქაღალდი კარგი 

13268 46 აზ.თ  31 უ. ჰაჯიბეკოვის "ლეილი 
და მეჯნუნი", 1942 - 1943 
წ.წ. თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის 
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13269 46 აზ.თ  32 უ. ჰაჯიბეკოვის "ლეილი 
და მეჯნუნი", 1942 - 1943 
წ.წ. თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

13270 46 აზ.თ  33 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი მძიმე 

13271 46 აზ.თ  34 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13272 46 აზ.თ  35 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13273 46 აზ.თ  36 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13274 46 აზ.თ  37 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი მძიმე 

13275 46 აზ.თ  38 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13276 46 აზ.თ  39 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



13277 46 აზ.თ  40 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13278 46 აზ.თ  41 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13279 46 აზ.თ  42 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13280 46 აზ.თ  43 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13281 46   44 სეზონის რეპერტუარი, 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი   

13282 46 აზ.თ  45                                                                                                                                                                                  
ტრიფონ რამიშვილის 
პიესა. რეჟისორი კ. 
ზეინალი. მხატვარი ნ. 
კილასონიძე. მუსიკა 
შავერზაშვილი. 1943 - 
1944 წ.წ. აზერბაიჯანული 
თეატრი. აზერბაიჯანულ 
ენაზე.  

ქაღალდი კარგი 

13283 46 აზ.თ  46 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", 1943 - 1944 წ. 
მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 



13284 46 აზ.თ  47 "ლიელი და მეჯნუნი". 
1943 - 1944 წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13285 46 აზ.თ  48 "ნიზამი". 1943 - 1944 წ. მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13286 46 აზ.თ  49 რ. შაჰველდის 
"ქალწულის კოშკი", 1943 - 
1944 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი, 
რე. ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13287 46 აზ.თ  50 სეზონის რეპერტუარი, 
1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13288 46 აზ.თ  51 სეზონის რეპერტუარი, 
1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13289 46 აზ.თ  52 სეზონის რეპერტუარი, 
1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13290 46 აზ.თ  53 სეზონის რეპერტუარი, 
1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



13291 46 აზ.თ  54 სეზონის რეპერტუარი, 
1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13292 46 აზ.თ  55 სეზონის რეპერტუარი, 
1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13293 46 აზ.თ  56 სეზონის რეპერტუარი, 
1944 - 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13294 46 აზ.თ  57 "საგანგებო კანონი", 1944 
- 1945 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ა. 
ბიბილოვი 

ქაღალდი კარგი 

13295 46 აზ.თ  58 ზ. ჰაჩიბაევის "ქებლა 
ჰაჯი", 1944 - 1945 წ.წ. მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  კ. ზეინალი 

ქაღალდი საშუალო 

13296 46 აზ.თ  59 ფ. შილერის "ვერაგობა 
და სიყვარული", 1944 - 
1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13297 46 აზ.თ  60 ფ. შილერის "ვერაგობა 
და სიყვარული", 1944 - 
1945 წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



13298 46 აზ.თ  61 ჰ. მეჰდის და ა. ილიასის 
"ინთიზარ", 1944 - 1945 
წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13299 46 აზ.თ  62 სეზონის რეპერტუარი, 
1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13300 46 აზ.თ  63 სეზონის რეპერტუარი, 
1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13301 46 აზ.თ  64 სეზონის რეპერტუარი, 
1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13302 46 აზ.თ  65 სეზონის რეპერტუარი, 
1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13303 46 აზ.თ  66 სეზონის რეპერტუარი, 
1945 - 1946 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13304 46 აზ.თ  67 უ. შექსპირის "ოტელო", 
1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  გ. ჟურული 

ქაღალდი საშუალო 

13305 46 აზ.თ  68 უ. შექსპირის "ოტელო", 
1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 

ქაღალდი კარგი 



აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  გ. ჟურული 

13306 46 აზ.თ  69 უ. შექსპირის "ოტელო", 
1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  გ. ჟურული 

ქაღალდი საშუალო 

13307 46 აზ.თ  70 უ. შექსპირის "ოტელო", 
1945 - 1946 წ.წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  გ. ჟურული 

ქაღალდი კარგი 

13308 46 აზ.თ  71 მ. ალიზადეს "ვისი 
ქორწილია", 1945 - 1946 
წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  კ. ზეინალი 

ქაღალდი საშუალო 

13309 46 აზ.თ  72 მ. ალიზადეს "ვისი 
ქორწილია", 1945 - 1946 
წ.წ.მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  კ. ზეინალი 

ქაღალდი კარგი 

13310 46 აზ.თ  73 მოლიერის "ჟორჟ დან 
დენი", 1945 - 1946 წ.წ.მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
მხატვარი ნ. კილასონიზე 

ქაღალდი საშუალო 

13311 46 აზ.თ  74 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", 1945 - 1946 
წ.წ. მ. ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი, ი. 
ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 



13312 46 აზ.თ  75 უ. ჰაჯიბეკოვის "ასლი და 
ქიარამი", 1946 წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13313 46 აზ.თ  76 უ. ჰაჯიბეკოვის "ასლი და 
ქიარამი", 1946 წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13314 46 აზ.თ  77 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", 1946 წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი, ი. 
ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13315 46 აზ.თ  78 უ. ჰაჯიბეკოვის "მაშდი 
იბად", 1946 წ.მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი, ი. 
ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13316 46 აზ.თ  79 სეზონის რეპერტუარი, 
1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13317 46 აზ.თ  80 სეზონის რეპერტუარი, 
1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13318 46 აზ.თ  81 სეზონის რეპერტუარი, 
1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



13319 46 აზ.თ  82 ს. ვურღუნის "ვაგიფ", 
1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13320 46 აზ.თ  83 ს. ვურღუნის "ვაგიფ", 
1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13321 46 აზ.თ  84 ს. ვურღუნის "ვაგიფ", 
1946 - 1947 წ.წ. მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
თბილისის 
აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13322 46 აზ.თ  85 გ. სუნდუკიანის 
"ხათაბალა", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13323 46 აზ.თ  86 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13324 46 აზ.თ  87 ზ. ჰაჯიბეკოვის 
"ორმოცდა ათი წლის 
ვაჟი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13325 46 აზ.თ  88 შირვან-ზადეს "ნამუსი", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 

ქაღალდი კარგი 



აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

13326 46 აზ.თ  89                                                                                                                                                                       
"მაშდი-დბად",  
უთარიღო, სარეწარო-
კომბინატის კლუბი 

ქაღალდი მძიმე 

13327 46 აზ.თ  90 ზ. ჰაჯიბეკოვის "აშუღ 
ყარიბი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13328 46 აზ.თ  91 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტი", ზ. ჰაჯიბეკოვის 
"50 წლის ყმაწვილი", ზ. 
ჰაჯიბეკოვის "მაშდი 
იბადი", უ. ჰაჯიბეკოვის 
"არშინ მალ-ალან",  
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13329 46 აზ.თ  92 ს. რახმანის "ქორწილი", 
ჯ. ჯაბარლის "სევილი", მ. 
იბრაგიმოვის "ხაიათი", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13330 46 აზ.თ  93 დავურინის "ვოლკოვის 
ოჯახი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13331 46 აზ.თ  94 მ. მურადოვის "ქამალ", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 



13332 46 აზ.თ  95 ა. წერეთლის "კინტო", ზ. 
ჰაჯიბეკოვის "50 წლის 
ვაჟი", ჯ. ჯაბარლის 
"აიდინ", ს. რუსტამის 
"ყაჩაღი ნაბი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13333 46 აზ.თ  96 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", უ. 
ჰაჯიბეკოვის "მაშდი 
იბად", უ. ჰაჯიბეკოვის 
"ასლი და ქიარამ", ჯ. 
ჯაბარლის "სევილი", ა. 
წერეთლის "კინტო", ს. 
რახმანის "ბედნიერები", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13334 46 აზ.თ  97 რ. შახვალადის 
"სამშობლოს შვილი", ა. 
წერეთლის "კინტო", ა. 
კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13335 46 აზ.თ  98 რ. შახვალადის 
"უნზულა", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი კარგი 

13336 46 აზ.თ  99 ა. წერეთლის "კინტო", ა. 
კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტი", უ. ჰაჯიბეკოვის 
"არშინ მალ-ალან", ზ. 
ჰაჯიბეკოვის "50 წლის 
ყმაწვილი", შ. გერგელის 
და ო. ლიტოვსკის "ჩემი 
შვილი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

13337 46 აზ.თ  100 ზ. ჰაჯიბეკოვის "50 წლის 
ყმაწვილი", უ. 
ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-
ალან", შ. გერგელის და ო. 
ლიტოვსკის "ჩემი 
შვილი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13338 46 აზ.თ  101 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან",  "მაშდი 
იბად", ა. წერეთლის 
"კინტო", ს. რახმანის 
"ბედნიერება", მ. ფ. 
ახუნდოვის "ლენკორანის 
ხანის ვეზირი", რ. 
შაჰვალდის "უნზულა", უ. 
ჰაჯიბეკოვის "ასლი და 
ქიარამ", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13339 46 აზ.თ  102 ა. წერეთლის "კინტო", ა. 
კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტი", რ. შახვალდის 
"სამშობლოს შვილი", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13340 46 აზ.თ  103 ჯ. ჯაბარლის "აიდინ", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

ქაღალდი საშუალო 

13341 46 აზ.თ  104 ჯ. ჯაბარლის "აიდინ", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  

ქაღალდი საშუალო 



რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
პრემიერა, მხატვარი ე. 
ვრადი 

13342 46 აზ.თ  105 დ. ჯაბარლის "ცეცხლის 
დედოფალი", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი. 
მხატვარი ე. ვრადი 

ქაღალდი საშუალო 

13343 46 აზ.თ  106 ნაზაროვის "ლუბა 
კუზნეცოვა", ვ. კვასნიციკი 
"ეშმაკის ჭაობი", 
დანილინის და 
რაიმანდის "განგაშია, 
წყნარად", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13344 46 აზ.თ  107 ს. რახმანის 
"ბედნიერები", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13345 46 აზ.თ  108 მ. ტაჰმასიბის "ბაჰარ", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13346 46 აზ.თ  109 ა. წერეთლის "კინტო", 
უთარიღო, თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ა. ი. 
ბირაროვი. პრემიერა, 
მხატვარი ნ. მკრტიჩიანი 

ქაღალდი საშუალო 

13347 46 აზ.თ  110 უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ 
მალ-ალან", უთარიღო, 
თბილისის მ. ფ. 
ახუნდოვის სახელობის  
სახელმწიფო 

ქაღალდი   



აზერბაიჯანული თეატრი,  
რეჟისორი  ი. ისფაჰანლი 

13348 46 აზ.თ  111 სარეპერტუარო აფიშა. 
უთარიღო. თბილისის მ. 
ფ. ახუნდოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
აზერბაიჯანული თეატრი 

ქაღალდი   

 


