
სახელმწიფო დრამის თეატრი - შოთა რუსთაველის სახელობის დრამატული თეატრი 

რიგითი თარო შიფრი № დასახელება 

21457 78 შ.რ.თ 1                                                                                                                                                                                                
შ. დადიანის პიესა - ,,გუშინდელნი". 1920 - 21 წწ. 
სახელმწიფო დრამის თეატრი. რეჟისორი - მ. 
ქორელი. 

21458     2 დავით კლდიაშვილის - "დარისპანის გასაჭირი", 
"ირინეს ბედნიერება". 1920-1921წწ. სახელმწიფო 
დრამის თეატრი. მონაწილეობენ: ვასილ არაბიძე, 
სუზანა ბეჟაშვილი, ბარბალე გამრეკელი, იუზა 
ზარდალიშვილი, არეთა ლოლუა, ელენე 
ციმაკურიძე, ივანე აბაშიძე, აკაკი ვასაძე, მიხეილ 
გელოვანი, მიხეილ ლორთქიფანიშე, ეფემია მესხი, 
პავლე ფრანგიშვილი, გიორგი ფრონსპირელი, 
ელენე ციმაკურიძე, უშანგი ჩხეიძე, ვიქტორ 
მამალაძე, თამარ ქავთარაძე და სხ. მხატვარი ვლ. 
სიდამონ-ერისთავი. რეჟისორი აკ. ფაღავა. 

21459 78 შ.რ.თ 3 ნ. ნაკაშიძის პიესა -  ,,ვინ არის დამნაშავე". 1921 - 22 
წწ. რუსთაველის თეატრი. რეჟისორი - ა. წუწუნავა. 

21460 78 შ.რ.თ 4 სეზონის  რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ. სახელმწიფო 
აკადემიური დრამის თეატრი.  

21461 78 შ.რ.თ 5 სეზონის რეპერტუარი  დასის შემადგენლობა. 1921 - 
22 წ. სახელმწიფო აკადემიური დრამის თეატრი. 

21462 78 შ.რ.თ 6 ნ. ნაკაშიძის პიესა -  ,,ვინ არის დამნაშავე" და ჰენრიკ 
სენკევიჩის ნაწარმოების მიხედვით დადგმული პიესა 
,,ვიდრე ხვალ?! ". 1921 - 22 წწ. რუსთაველის  
თეატრი. რეჟისორი - ალ. წუწუნავა, ა. ფაღავა. 

21463 78 შ.რ.თ 7 სეზონის რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ.  რუსთაველის  
თეატრი. 

21464 78 შ.რ.თ 8 სეზონის რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ.  რუსთაველის  
თეატრი. 

21465 78 შ.რ.თ 9 ენრიკ სენკევიჩის ცნობილი რომანის მიხედვით 
დადგმული პიესა - ,,ვიდრე ხვალ". 1921 - 22 წწ.  
რუსთაველის  თეატრი.  რეჟისორი - ა. ფაღავა. 

21466 78 შ.რ.თ 10 ნ. შიუკაშვილის პიესა - ,,სულელი". 1921 - 22 წწ. 
რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - მ. ჭიაურელი. 

21467 78 შ.რ.თ 11 სეზონის რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ. სახელმწიფო 
აკადემიური დრამის თეატრი. 

21468 78 შ.რ.თ 12 დასის შემადგენლობა. 1921 - 22 წწ. სახელმწიფო 
აკადემიური დრამის თეატრი. 



21469 78 შ.რ.თ 13 ი. გედევანიშვილის პიესა - ,,მსხვერპლი". 1921 - 22 წწ. 
რუსთაველის თეატრი. 

21470 78 შ.რ.თ 14 შ. დადიანის პიესა - ,,გეგეჭკორი". 1922 წ.  
რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - შ. დადიანი. 

21471 78 შ.რ.თ 15 გ. ერისთავის პიესა - ,,გაყრა". (მიძღვნილი ვასო 
აბაშიძის მოღვაწეობის ორმოცდაათი წლის 
იუბილისადმი). 1922 წ.  რუსთაველის  თეატრი. 
რეჟისორი - კ. ანდრონიკაშვილი. 

21472 78 შ.რ.თ 16 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,დარისპანის გასაჭირი", 
ირინეს ბედნიერება" და ალ. ყანჩელის პიესა - ,, 
სიზმრები ".1922 - 23 წწ. რუსთაველის თეატრი.  
რეჟისორი - ა. ფაღავა, ი. ანთაძე, ვ. შველიძე.  

21473 78 შ.რ.თ 17  გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1922 - 23 წწ. 
რუსთაველის თეატრი თბილისის სახელმწიფო 
სომხურ თეატრში.  

21474 78 შ.რ.თ 18  გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1922 - 23 წწ. 
რუსთაველის თეატრი თბილისის სახელმწიფო 
სომხურ თეატრში.  

21475 78 შ.რ.თ 19 ლოპე - დე - ვეგას პიესა - ,,ფუანტე ოვეხუნა". 
(ახალგაზრდა მსახიობთა ბენეფისი). 1922 - 23 წწ.  
რუსთაველის თეატრი. რეჟისორი - კ. მარჯანიშვილი. 
მხატვარი  - ვალერიან სიდამონ - ერისთავი. 

21476 78 შ.რ.თ 20 დასის შემადგენლობა. 1922 - 23 წწ.  რუსთაველის  
თეატრი.(სახელმწიფო აკადემიური დრამა). 

21477 78 შ.რ.თ 21 პირველად ქართულ სცენაზე ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". (დათ. ჩხეიძის ბენეფისი). 1922 - 23 
წწ. რუსთაველის  თეატრი.  რეჟისორი - კ. 
მარჯანიშვილი. დეკორაცია - ვალ. სიდამონ - 
ერისთავის. 

21478 78 შ.რ.თ 22 ზ. ანტონოვის პიესა - ,,ქოროღლი". (მსახიობ ივანე 
მჭედლიძის საღამო). 1923 წ.  რუსთაველის  თეატრი. 

21479 78 შ.რ.თ 23 შ. დადიანის პიესა - ,,გეგეჭკორი" და ,,გუშინდელნი". 
(მიძღვნილი შალვა დადიანის იუბილესადმი). 1923 წ. 
რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - კ. 
მარჯანიშვილი, მ. ქორელი. 

21480 78 შ.რ.თ 24 გრ. რობაქიძის მისტერია პიესა - ,,ლონდა". 
ინტერმედია ,,სადგურზე". (გრ. რობაქიძის დროებით 
ევროპაში გამგზავრების გამო გაიმართა დიდი 
საღამო). 1923 - 24 წწ.  რუსთაველის  თეატრი. 
რეჟისორი -კ. მარჯანიშვილი. მონაწილეობენ: ვ. 
სარაჯიშვილი, ა. ვასაძე, ალ. წუწუნავა, ვ. 
ფალიაშვილი, ზ. ფალიაშვილი, მ. ბალანჩივაძე, შ. 
დადიანი, კ. მარჯანიშვილი, ტ. ტაბიძე, გ. ლეონიძე, 
პ. იაშვილი.  



21481 78 შ.რ.თ 25 გრ. რობაქიძის პიესა - ,,მალშტრემი" და ალ. 
შანშიაშვილის პიესა - ,,მათრახის პანაშვიდი". 1923 - 
24 წწ. რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - კ. 
მარჯანიშვილი, ალ. ახმეტელი.  

21482 78 შ.რ.თ 26 დ. კლდიაშვილის ნაწარმოების მიხედვით 
დადგმული პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 
1923 - 24 წწ. რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ფაღავა.  

21483 78 შ.რ.თ 27  პიესა - ,,ღალატი", ,,ფოსტა". (მიძღვნილი ლადო 
ალექსი - მესხიშვილის ხსოვნისადმი"). 1923 - 24 წწ. 
რუსთაველის თეატრი.  

21484 78 შ.რ.თ 28 რეპერტუარი. ( სახელმწიფო სათეატრო ინსტიტუტის 
დრამატული სტუდიის საღამო ყველა დარბაზებში). 
1924  წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

21485 78 შ.რ.თ 29 რეპერტუარი.( სახელმწიფო სათეატრო ინსტიტუტის 
დრამატული სტუდიის საღამო ყველა დარბაზებში). 
1924  წ. რუსთაველის თეატრი. 

21486 78 შ.რ.თ 30 ფ. ვერფელის პიესა - ,,შპიგელმენშ". (კორპორაცია 
,,დურუჯის" წლის იუბილეს  აღსანიშნავად). 1924 - 25 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - კ. მარჯანიშვილი 
და ალ. ახმეტელი. 

21487 78 შ.რ.თ 31 დასის შემადგენლობა. 1924 - 25 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. (სახელმწიფო დრამა). 

21488 78 შ.რ.თ 32 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო 
თეატრი. 

21489 78 შ.რ.თ 33 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო 
თეატრი. 

21490 78 შ.რ.თ 34 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო 
თეატრი. 

21491 78 შ.რ.თ 35 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო 
თეატრი. 

21492 78 შ.რ.თ 36 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო 
თეატრი. 

21493 78 შ.რ.თ 37 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო 
თეატრი. 



21494 78 შ.რ.თ 38 ა. გლებოვის პიესა - ,,ზაგმუკ". 1926 - 27 წწ. 
რუსთაველის თეატრი. რეჟისორი - ალ. ახმეტელი.  

21495 78 შ.რ.თ 39 ა. გლებოვის პიესა - ,,ზაგმუკ". 1926 - 27 წწ. 
რუსთაველის თეატრი. რეჟისორი - ალ. ახმეტელი.  

21496 78 შ.რ.თ 40  დასისი შემადგენლობს. 1926 - 27 წწ. რუსთაველის 
თეატრი. 

21497 78 შ.რ.თ 41 დასის შემადგენლობა. 1926 - 27  წწ.  რუსთაველის 
თეატრი.  

21498 78 შ.რ.თ 42 ხოზიკას პიესა - ,,ხოჭოების დოღი". 1928 - 29 წწ.  
რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - ალ. ახმეტელი, კ. 
პატარიძე.  

21499 78 შ.რ.თ 43 დასის შემადგენლობა. 1929 - 30 წწ.  რუსთაველის  
თეატრი. 

21500 78 შ.რ.თ 44 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1930 - 31 წწ. 
რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - ს. ახმეტელი. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21501 78 შ.რ.თ 45 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ანზორი". 1930 - 31 წწ. 
რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - ს.  ახმეტელი. 

21502 78 შ.რ.თ 46 საგასტროლო აფიშა. სანდრო ახმეტელის 
ხელმძღვანელობით. 1931 - 32 წწ. რუსთაველის  
თეატრი  ბათომის სახელმწიფო თეატრში.  

21503 78 შ.რ.თ 47 ტ. რამიშვილის პიესა - ,,სტუმარ - მასპინძლობა". 
1932 წ.  რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - შ . 
დადიანი.  მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 
მონაწილეობენ: მ. საფაროვა - აბაშიძე, ტ. აბაშიძე, ვ. 
გუნია, შ. დადიანი, ვ. ბალანჩივაძე. 

21504 78 შ.რ.თ 48 ტ. რამიშვილის პიესა - ,,სტუმარ - მასპინძლობა". 
1932 წ. რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - შ . 
დადიანი.  მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 
მონაწილეობენ: მ. საფაროვა - აბაშიძე, ტ. აბაშიძე, ვ. 
გუნია, შ. დადიანი, ვ. ბალანჩივაძე. 

21505 78 შ.რ.თ 49 ტ. რამიშვილის პიესა - ,,სტუმარ - მასპინძლობა" 
1932 წ.  რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - შ. 
დადიანი და შ. აღსაბაძე. მხატ. - ირ. გამრეკელი. 

21506 78 შ.რ.თ 50  ს. შანშიაშვილის  პიესა - ,,ანზორი". 1932 - 33 წწ.  
რუსთაველის თეატრი. სანდრო ახმეტელის 
ხელმძღვანელობით.  



21507 78 შ.რ.თ 51 ,,ლამარა". 1932 - 33 წწ. რუსთაველის  თეატრი. 
სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით. 

21508 78 შ.რ.თ 52 პიესა - ,,IN Tirannos". 1932 - 33 წწ. რუსთაველის  
თეატრი სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით. 

21509 78 შ.რ.თ 53 საიუბილეო საზეიმო წარმოდგენები მიძღვნილი 
თეატრის მიერ თავის მაყურებლისადმი. 1933 - 34 წწ. 
რუსთაველის თეატრი. სანდრო ახმეტელის 
ხელმძღვანელობით. 

21510 78 შ.რ.თ 54 ვ. შკვარკინის ნაწარმოების მიხედვით გ. 
ბუხნიკაშვილის მიერ გადმოკეთებული პიესა - 
,,ნაბიჭვარი". 1933 - 34 წწ.  რუსთაველის  თეატრი. 
რეჟისორი - ს. ახმეტელი. 

21511 78 შ.რ.თ 55 დასის  შემადგენლობა 1933 - 34 წწ. რუსთაველის 
თეატრი.  სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით.  

21512 78 შ.რ.თ 56 დასის შემადგენლობა 1933 - 34 წწ. რუსთაველის 
თეატრი.  სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით.  

21513 78 შ.რ.თ 57 სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 35 წწ.  რუსთაველის  
თეატრი. სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით. 

21514 78 შ.რ.თ 58 საგასტროლო რეპერტუარი . 1936 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი  ევგენი ვახტანგოვის სახელობის თეატრის 
შენობაში. 

21515 78 შ.რ.თ 59 გ. მდივნის პიესა - ,,ალკაზარ". პრემიერა. 1936 - 37 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - დ. 
თავაძე.  

21516 78 შ.რ.თ 60 შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". 1937 - 38 წწ. 
პრემიერა. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ვასაძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი. 

21517 78 შ.რ.თ 61 პიესა - ,,არსენა". 1937 - 38 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

21518 78 შ.რ.თ 62 შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". პრემიერა. 
1937 - 38 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - გ. 
ქურული. მხატვარი - ვ. სიდამონ - ერისთავი. 

21519 78 შ.რ.თ 63 პიესა - ,,არსენა".  გასტროლი. 1938 - 39 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის , ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21520 78 შ.რ.თ 64 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ანზორი". გასტროლი. 1938 
- 39 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 



სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 
აკადემიურ თეატრში. 

21521 78 შ.რ.თ 65 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". 
გასტროლი.  1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  
უკრაინის,  ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

21522 78 შ.რ.თ 66 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". 
გასტროლი.  1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

21523 78 შ.რ.თ 67 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". 
გასტროლი.  1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

21524 78 შ.რ.თ 68 საგასტროლო რეპერტუარი. 1938 - 39 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21525 78 შ.რ.თ 69 ვ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1938  -39 წწ. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 
შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21526 78 შ.რ.თ 70 ვ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1938 - 39 წწ. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის ტარას 
შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21527 78 შ.რ.თ 71 ვ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1938 - 39 წწ. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 
შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21528 78 შ.რ.თ 72 საგასტროლო რეპერტუარი. 1938 - 39 წწ.  შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 



21529 78 შ.რ.თ 73  ,,Без виниы виноватые"- "უდანაშაულო 
დამნაშავენი". გასტროლი. 1939 წ.        შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ტარას, შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 
რეჟისორი - ა. ვასაძე. მხატვარი - ა. თევზაძე. 

21530 78 შ.რ.თ 74  ,,Без виниы виноватые". გასტროლი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის,  ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - ა. ვასაძე. მხატვარი - ა. 
თევზაძე. 

21531 78 შ.რ.თ 75  ,,Анзор'' - "ანზორ".  1939 წ. გასტროლი. შოთა 
რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

21532 78 შ.რ.თ 76  ,,Анзор" - "ანზორ". გასტროლი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ი. 
გამრეკელი. 

21533 78 შ.რ.თ 77 ,,Сулели" - "სულელი".  გასტროლი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის  სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - ი. 
გამრეკელი. 

21534 78 შ.რ.თ 78  ,,Сулели". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეტრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 
რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი. 

21535 78 შ.რ.თ 79  ,,Сулели". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეტრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 
რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი. 

21536 78 შ.რ.თ 80   ,,Отело '' - "ოტელო". გასტროლი. 1939 წ. შ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - შ. ახსაბაძე. მხატვარი - ი. 
გამრეკელი. 



21537 78 შ.რ.თ 81 ,, Отело''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეარი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 
რეჟისორი - შ. ახსაბაძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი. 

21538 78 შ.რ.თ 82 ,, Осенние дворяне '' - "შემოდგომის აზნაურები". 
გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 
შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - კ. 
პატარიძე. მხატვარი - დ. თავაძე. 

21539 78 შ.რ.თ 83 ,, Осенние дворяне ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - დ. 
თავაძე. 

21540 78 შ.რ.თ 84 ,, Осенние дворяне ''. გასტროლი. 1939 წ.შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - დ. 
თავაძე. 

21541 78 შ.რ.თ 85 ,, Человек с ружьем '' - "თოფიანი კაცი". გასტროლი. 
1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 
სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 
აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ი. გამრეკელი. 

21542 78 შ.რ.თ 86 ,, Арсен ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი. 

21543 78 შ.რ.თ 87 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის  სსრ ქალაქებში: ხარკოვი, ოდესა, 
კიევი. 

21544 78 შ.რ.თ 88 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 



21545 78 შ.რ.თ 89 ,,Арсен ''-"არსენა". გასტროლი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21546 78 შ.რ.თ 90 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21547 78 შ.რ.თ 91 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის,  ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21548 78 შ.რ.თ 92 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21549 78 შ.რ.თ 93 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21550 78 შ.რ.თ 94 საგასტროლ რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21551 78 შ.რ.თ 95 საგასტროლ რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა  
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21552 78 შ.რ.თ 96 ,, Анзор ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

21553 78 შ.რ.თ 97 ,, Осенние дворяне ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - დ. 
თავძე. 



21554 78 შ.რ.თ 98 ,, Осенние дворяне ''-"შემოდგომის აზნაურები". 
გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის,  ტარას 
შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - კ. 
პატარიძე. მხატვარი - დ. თავძე. 

21555 78 შ.რ.თ 99 ,, Отелло "-"ოტელო". გასტროლი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმსიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. რეჟისორი - შ. ახსაბაძე. მხატვარი - ი. 
გამრეკელი. 

21556 78 შ.რ.თ 100 საგასტროლო აფიშა. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
უკრაინის სსრ რესპუბლიკაში. 

21557 78 შ.რ.თ 101 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21558 78 შ.რ.თ 102 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21559 78 შ.რ.თ 103 საგასტროლო რეპერტუარი . 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21560 78 შ.რ.თ 104 საგასტროლო რეპერტური. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21561 78 შ.რ.თ 105 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის სსრ ქალაქებში: ხარკოვი, ოდესა, 
კიევი.  

21562 78 შ.რ.თ 106 ,, Анзор''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი. 

21563 78 შ.რ.თ 107 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 



ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21564 78 შ.რ.თ 108 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი  უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21565 78 შ.რ.თ 109 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21566 78 შ.რ.თ 110 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი  ოდესისი ოპერისა და ბალეტის თეატრში. 

21567 78 შ.რ.თ 111 საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში. 

21568 78 შ.რ.თ 112 ს. კლდიაშვილის პიესა  - ,,უკანასკნელი რაინდი". 
1940 - 41 წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი აკ. 
ვასაძე. 

21569 78 შ.რ.თ 113 ს. კლდიაშვილის პიესა  - ,,უკანასკნელი რაინდი". 
1940 - 41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. 

21570 78 შ.რ.თ 114 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,, გრაფის ქვრივი". 1940 - 41 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21571 78 შ.რ.თ 115 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,გიორგი სააკაძე". 1940 - 41 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - კ. პატარიძე. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21572 78 შ.რ.თ 116 ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21573 78 შ.რ.თ 117 ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 
41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 



21574 78 შ.რ.თ 118 ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 
41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21575 78 შ.რ.თ 119 ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 
41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21576 78 შ.რ.თ 120 ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 
41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21577 78 შ.რ.თ 121 ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 
41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21578 78 შ.რ.თ 122 ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 
41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21579 78 შ.რ.თ 123 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,უკანასკნელი რაინდი". 
1940 - 41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. 

21580 78 შ.რ.თ 124 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,უკანასკნელი რაინდი". 
1940 - 41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. 

21581 78 შ.რ.თ 125 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,უკანასკნელი რაინდი". 
1940 - 41 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. მხატვარი - დ. თავაძე. 

21582 78 შ.რ.თ 126 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1940 - 41 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. 

21583 78 შ.რ.თ 127 ეჟენ სკრიბის პიესა - ,,ჭიქა წყალი". 1940 - 41 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21584 78 შ.რ.თ 128 ეჟენ სკრიბის პიესა - ,,ჭიქა წყალი". 1940 - 41 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21585 78 შ.რ.თ 129 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რჟ. - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი, 
დ. თავაძე. 



21586 78 შ.რ.თ 130 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი.    

21587 78 შ.რ.თ 131 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21588 78 შ.რ.თ 132 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21589 78 შ.რ.თ 133                                                                                                                                                                                           
ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21590 78 შ.რ.თ 134 ბ. ლავრენევის ,,რღვევა'. 1941 - 42 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21591 78 შ.რ.თ 135  უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1941  -42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჯ. - შ. აღსაბაძე. მხატვარი ირ. 
გამრეკელი. 

21592 78 შ.რ.თ 136  უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1941  -42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჯ. - შ. აღსაბაძე. მხატვარი ირ. 
გამრეკელი. 

21593 78 შ.რ.თ 137  ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ გამრეკელი. 

21594 78 შ.რ.თ 138  ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ გამრეკელი. 

21595 78 შ.რ.თ 139  ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ გამრეკელი. 

21596 78 შ.რ.თ 140  ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ გამრეკელი. 

21597 78 შ.რ.თ 141  ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ გამრეკელი. 



21598 78 შ.რ.თ 142  ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ გამრეკელი. 

21599 78 შ.რ.თ 143  ფრ. ვოლფის პიესა - ,,პროფესორი მამლოკი". 1941 - 
42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21600 78 შ.რ.თ 144  ფრ. ვოლფის პიესა - ,,პროფესორი მამლოკი". 1941 - 
42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21601 78 შ.რ.თ 145  ფრ. ვოლფის პიესა - ,,პროფესორი მამლოკი". 1941 - 
42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21602 78 შ.რ.თ 146  გ. მდივნის პიესა - ,,მოსკოვის ბჭესთან". პრემიერა. 
1941 - 42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21603 78 შ.რ.თ 147  გ. მდივნის პიესა - ,,მოსკოვის ბჭესთან". პრემიერა. 
1941 - 42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21604 78 შ.რ.თ 148  გ. მდივნის პიესა - ,,მოსკოვის ბჭესთან". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21605 78 შ.რ.თ 149  გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის 
დასავლეთისაკენ". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი.  

21606 78 შ.რ.თ 150  გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის 
დასავლეთისაკენ". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი.  

21607 78 შ.რ.თ 151  გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის 
დასავლეთისაკენ". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი.  

21608 78 შ.რ.თ 152  გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის 
დასავლეთისაკენ". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრი.  

21609 78 შ.რ.თ 153  შ. დადიანის პიესა - ,,ხალხი აღსდგა". 1941 - 42 წწ. 
რუსაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. 

21610 78 შ.რ.თ 154  ვ. სარდუს პიესა - ,,ფლანდრია". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახემწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - შ. აღსაბაძე.  

21611 78 შ.რ.თ 155  ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 
1941 - 42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახლმწიფ 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 



21612 78 შ.რ.თ 156  გ. ერისთავის პიესა - ,,დავა". პრემიერა. 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.  

21613 78 შ.რ.თ 157 ვ. სარდუს პიესა - ,,ფლანდრია". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - შ. აღსაბაძე.  

21614 78 შ.რ.თ 158  ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახლემწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.  

21615 78 შ.რ.თ 159 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,კრწანისის გმირები". 1942 - 
43 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

21616 78 შ.რ.თ 160 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,კრწანისის გმირები". 1942 - 
43 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ს. ვირსალაძე.  

21617 78 შ.რ.თ 161 ა. რჟეშევსკის და ს. კაცის პიესა - ,,ოლეკო დუნდიჩ". 
1942 - 43 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21618 78 შ.რ.თ 162  კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით". 1942 - 
43 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21619 78 შ.რ.თ 163 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1942 - 43 წწ. 
შოთა რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვსაძე. მხატვარი 
- ს. ვირსალაძე. 

21620 78 შ.რ.თ 164 ლოპე - დე - ვეგას პიესა - ,,სხვისთვის სულელი, 
თავისთვის ჭკვიანი". 1942 - 43 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ს. ვირსალაძე. 

21621 78 შ.რ.თ 165 ლოპე - დე - ვეგას პიესა - ,,სხვისთვის სულელი, 
თავისთვის ჭკვიანი". 1942 - 43 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი  - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ს. ვირსალაძე. 

21622 78 შ.რ.თ 166 ვ. დარასელის პიესა -,, კიკვიძე". 1942 - 43 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი. 

21623 78 შ.რ.თ 167 ედ. როსტანის პიესა - ,,სირანო დე - ბერჟერაკი". 
პრემიერა. 1943 - 44 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ი. თუმანიშვილი. მხატვარი - ს. 
ვირსალაძე. 



21624 78 შ.რ.თ 168 ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,უდანაშაულო დამნაშავენი". 
1943 - 44 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი.  

21625 78 შ.რ.თ 169  ალ. რჟეშევსკისა  და მ. კაცის პიესა - ,,ოლეკო 
დუნდიჩ".  ( მე - 100 წარმოდგენა). 1943 - 44 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21626 78 შ.რ.თ 170 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე" და ა. რეჟეშევსკის 
პიესა - ,,ოლეკო დუნდუჩი". 1943 - 44 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21627 78 შ.რ.თ 171 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1943 - 44 წწ. 
შოთა რუსთველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 
მხატვარი - ს. ვირსალაძე. 

21628 78 შ.რ.თ 172  ედ. როსტანის პიესა - ,,სირანო დე ბერჟერაკი". 1944 
- 45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - შ. წერეთელი.  

21629 78 შ.რ.თ 173 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1944 - 45 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21630 78 შ.რ.თ 174 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1944 - 45 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21631 78 შ.რ.თ 175 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1944 - 45 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმსიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21632 78 შ.რ.თ 176 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი  - თ. აბაკელია. 

21633 78 შ.რ.თ 177 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი  - თ. აბაკელია. 

21634 78 შ.რ.თ 178 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი  - თ. აბაკელია. 

21635 78 შ.რ.თ 179 სარეპერტუარო აფიშა. 1944 - 45 წწ.  შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 



21636 78 შ.რ.თ 180 ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". 
1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე. მხატვარი - ელ. ახვლედიანი. 

21637 78 შ.რ.თ 181 ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". 
1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე. მხატვარი - ელ. ახვლედიანი. 

21638 78 შ.რ.თ 182 კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ელ. ახვლედიანი. 

21639 78 შ.რ.თ 183 კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ელ. ახვლედიანი. 

21640 78 შ.რ.თ 184 კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ელ. ახვლედიანი. 

21641 78 შ.რ.თ 185 კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ელ. ახვლედიანი. 

21642 78 შ.რ.თ 186 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ტირიფის ქვეშ". 1944 - 
45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - კ. სანაძე. 

21643 78 შ.რ.თ 187 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ტირიფის ქვეშ". 1944 - 
45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - კ. სანაძე. 

21644 78 შ.რ.თ 188 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ტირიფის ქვეშ". 1944 - 
45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - კ. სანაძე. 

21645 78 შ.რ.თ 189 კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით". (მე - 
100 წარმოდგენა). 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი. 

21646 78 შ.რ.თ 190 კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით". (მე - 
100 წარმოდგენა). 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი. 



21647 78 შ.რ.თ 191 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1944 - 45 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 
მხატვარი - ს. ვირსალაძე.  

21648 78 შ.რ.თ 192 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1944 - 45 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 
მხატვარი - ს. ვირსალაძე.  

21649 78 შ.რ.თ 193 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - თ. აბაკელია. 

21650 78 შ.რ.თ 194 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - თ. აბაკელია. 

21651 78 შ.რ.თ 195 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - თ. აბაკელია. 

21652 78 შ.რ.თ 196 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - თ. აბაკელია. 

21653 78 შ.რ.თ 197 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 
მხატვარი - თ. აბაკელია. 

21654 78 შ.რ.თ 198 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". (მე - 100 
წარმოდგენა). 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხტვ. - ირ. გამრეკელი. 

21655 78 შ.რ.თ 199 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,ირმის ხევი". პრემიერა. 
1944  -45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. მხატვარი - თ. აბაკელია. 

21656 78 შ.რ.თ 200 ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". 
პრემიერა. 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. 
ახვლედიანი. 

21657 78 შ.რ.თ 201 ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". 
პრემიერა. 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. 
ახვლედიანი. 



21658 79 შ.რ.თ 202 კ. გოლდონის პიესა - ,,ორი ბატონის მსახური". 
პრემიერა. 1945 - 46 წწ. რუსთაველის სახელობის 
სახლემწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე. 

21659 79 შ.რ.თ 203 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1945 - 46 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21660 79 შ.რ.თ 204 გრ. ბერძელიშვილის პიესა - ,,დასასრულის 
დასაწყისი". პრემიერა. 1945 - 46 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21661 79 შ.რ.თ 205 ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,უდანაშაულო დამნაშავენი" 
და ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის ,,ღალატი". 1946 წ. ( ნ. 
ჩხეიძის შემოქმედებით საღამო). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი.  

21662 79 შ.რ.თ 206 საგასტროლო რეპერტუარი. 1946 - 47 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი კ. სტანისლავსიკისა და ნემიროვიჩ - 
დანჩენკოს სახელობის სამხატვრო თეატრში. 

21663 79 შ.რ.თ 207 სარეპერტუარო აფიშა. (თამარ ჭავჭავაძის სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლისთავის აღსანიშნავი). 1946 - 47 
წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

21664 79 შ.რ.თ 208 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1946 - 47 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი -აკ. ვასაძე.  

21665 79 შ.რ.თ 209 ბ. ლავრენევის პიესა - ,, მეზღვაურები". 1946 - 47 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21666 79 შ.რ.თ 210 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1946 - 47 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

21667 79 შ.რ.თ 211 სარეპერტუარო აფიშა. (დიმიტრი მჟავიას 
შემოქმედებითი საღამო. დაბადებიდან 50 წლის 
შესრულების გამო). 1947 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

21668 79 შ.რ.თ 212 სარეპერტუარო აფიშა. (თამარ ჭავჭავაძის სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლისთავის აღსანიშნავი). 1947 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

21669 79 შ.რ.თ 213 საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  



21670 79 შ.რ.თ 214 საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21671 79 შ.რ.თ 215 საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21672 79 შ.რ.თ 216 საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21673 79 შ.რ.თ 217 საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21674 79 შ.რ.თ 218 საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21675 79 შ.რ.თ 219 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1947 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. კ. სტანისლავსიკისა და 
ნემიროვიჩ - დანჩენკოს სამხატვრო თეატრში. 
რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21676 79 შ.რ.თ 220  მ. ჩერვინსკის პიესა - ,,მეგობრობაზე-ამხანაგობაზე". 
1947 - 48 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. 

21677 79 შ.რ.თ 221 არნოლდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა 
ფესვები". 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21678 79 შ.რ.თ 222 ძმები ტ. და ლ. შეინინების პიესა - ,,პროვინციის 
გუბერნატორი". 1948 - 49 წწ.  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21679 79 შ.რ.თ 223 ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი". 1947 - 48 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21680 79 შ.რ.თ 224 ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი": არნოლდ 
დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1947 - 
48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.  

21681 79 შ.რ.თ 225 ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი" და არნოლდ 
დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1947 - 
48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 
მხატვარი - ირ. გამრეკელი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.  



21682 79 შ.რ.თ 226 ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,ქეთევან დედოფალი". 1947 - 48 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21683 79 შ.რ.თ 227 ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,ქეთევან დედოფალი". 1947 - 48 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21684 79 შ.რ.თ 228  მ. ჩერვინსკის პიესა - ,,მეგობრობაზე-ამხანაგობაზე". 
1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიუური თეატრი. რეჟისორი - შ. 
მესხი. 

21685 79 შ.რ.თ 229  მ. ჩერვინსკის პიესა - ,,მეგობრებ-ამხანაგებზე". 1947 
- 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. 

21686 79 შ.რ.თ 230 ძმები ტ.  და ლ. შეინინების პიესა - ,,პროვინციის 
გუბერნატორი". 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი". 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21687 79 შ.რ.თ 231 ო. გოლდსმიტის პიესა - ,,ერთი ღამის შეცდომები". 
1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 
მესხი. 

21688 79 შ.რ.თ 232 ო. გოლდსმიტის პიესა - ,,ერთი ღამის შეცდომები". 
1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 
მესხი. 

21689 79 შ.რ.თ 233 ნ. პოგოდინის - პიესა ,,თოფიანი კაცი". 1947 - 48 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21690 79 შ.რ.თ 234 ნ. პოგოდინის - პიესა ,,თოფიანი კაცი". 1947 - 48 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21691 79 შ.რ.თ 235 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,სადგურის უფროსი". 1947 - 48 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობს სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21692 79 შ.რ.თ 236 ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა -  ,,ქეთევან დედოფალი". 1947 - 48 წწ. შოთა, 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21693 79 შ.რ.თ 237 ალ. ყაზბეგის პიესა -  ,,ქეთევან დედოფალი". 1947 - 
48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 



21694 79 შ.რ.თ 238 ლ. ჭუბაბრიას პიესა -,, ჩვენი ფრთები". პრემიერა. 
1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. 
ჭელიძე. 

21695 79 შ.რ.თ 239 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1947 - 48 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21696 79 შ.რ.თ 240 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1947 - 48 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21697 79 შ.რ.თ 241 არნოლდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა 
ფესვები". 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21698 79 შ.რ.თ 242 არნოლდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა 
ფესვები". 1947 - 48 წწ . შოთა რუსთაველის 
სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21699 79 შ.რ.თ 243 სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21700 79 შ.რ.თ 244 სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21701 79 შ.რ.თ 245 სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21702 79 შ.რ.თ 246 სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახეობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21703 79 შ.რ.თ 247 უ. შექსპირის - პიესა ,,ოტელო". 1948 წ. შოთა  
რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. 

21704 79 შ.რ.თ 248 საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
აფხაზეთის სახელმწიფო ფილარმონიის სოხუმის 
საზაფხულო თეატრში.  

21705 79 შ.რ.თ 249 საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
აფხაზეთის სახელმწიფო ფილარმონიის სოხუმის 
საზაფხულო თეატრში.  

21706 79 შ.რ.თ 250 საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი 
აფხაზეთის სახელმწიფო ფილარმონიის სოხუმის 
საზაფხულო თეატრში.  



21707 79 შ.რ.თ 251 საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
აფხაზეთის სახელმწიფო ფილარმონიის სოხუმის 
საზაფხულო თეატრში.  

21708 79 შ.რ.თ 252 სარეპერტუარო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

21709 79 შ.რ.თ 253 ი. მოსაშვილის პიესა  - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 
წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 
პრემიერა. 

21710 79 შ.რ.თ 254 ი. მოსაშვილის პიესა  - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 
პრემიერა. 

21711 79 შ.რ.თ 255 ი. მოსაშვილის პიესა -  ,,ჩაძირული ქვები და ვ. 
პატარაიას პიესა -,, უჩა უჩარდია". 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21712 79 შ.რ.თ 256 მიხეილ მრევლიშვილის პიესა - "ნ.ბარათაშვილი". 
პრემიერა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ზ. 
ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრში. რეჟისორი  - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21713 79 შ.რ.თ 257 მიხეილ მრევლიშვილის პიესა - "ნ.ბარათაშვილი". 
პრემიერა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ზ. 
ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრში. რეჟისორი  - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21714 79 შ.რ.თ 258 მიხეილ მრევლიშვილის პიესა - "ნ.ბარათაშვილი". 
პრემიერა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზ. 
ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრში. რეჟისორი  - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21715 79 შ.რ.თ 259 საგასტროლო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ბათუმის საზაფხულო თეატრში.  

21716 79 შ.რ.თ 260 საგასტროლო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ბათუმის საზაფხულო თეატრში.  

21717 79 შ.რ.თ 261 სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 



21718 79 შ.რ.თ 262 სარეპერტუარო აფიშა.  1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21719 79 შ.რ.თ 263 სარეპერტუარო აფიშა. გასტროლი. 1948 - 49 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ბათუმის საზაფხულო 
თეატრში. .  

21720 79 შ.რ.თ 264 სარეპერტუარო აფიშა. გასტროლი 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ბათუმის საზაფხულო თეატრში.  

21721 79 შ.რ.თ 265 სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21722 79 შ.რ.თ 266 სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21723 79 შ.რ.თ 267 სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21724 79 შ.რ.თ 268 სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21725 79 შ.რ.თ 269 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21726 79 შ.რ.თ 270 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21727 79 შ.რ.თ 271 უ. შექსპირის - პიესა ,,მეფე ლირი". 1948 49.წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ს. 
ქობულაძე. 

21728 79 შ.რ.თ 272 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ს. 
ქობულაძე. 

21729 79 შ.რ.თ 273 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები'. 1948 - 49 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21730 79 შ.რ.თ 274 ი.  მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21731 79 შ.რ.თ 275 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 



21732 79 შ.რ.თ 276 არნოლდ დიუსოსა და ჯემს გოუს პიესა -  ,,ღრმა 
ფესვები". 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

21733 79 შ.რ.თ 277 ვასო პატარაიას პიესის - ,,უჩა უჩარდიას" 
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21734 79 შ.რ.თ 278 ვასო პატარაიას პიესის - ,,უჩა უჩარდიას"  პრემიერა. 
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21735 79 შ.რ.თ 279 ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია".  (დილის 
წარმოდგენა მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ ვასაძე.  

21736 79 შ.რ.თ 280  ი.  მოსაშვილის  პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". (დიდი 
წარმოდგენა მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21737 79 შ.რ.თ 281 ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". პრემიერა. 1948 - 
49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21738 79 შ.რ.თ 282  ი.  მოსაშვილის  პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". (დიდი 
წარმოდგენა მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21739 79 შ.რ.თ 283  ი.  მოსაშვილის  პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". (დიდი 
წარმოდგენა მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21740 79 შ.რ.თ 284 ი.  მოსაშვლის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". პრემიერა. 
1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. 

21741 79 შ.რ.თ 285  ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,ქეთევან დედოფალი". 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21742 79 შ.რ.თ 286 გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". პრემიერა. 
1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ.  
ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 



21743 79 შ.რ.თ 287 გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1948 - 49 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21744 79 შ.რ.თ 288 გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი".1948 - 49 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო 
აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21745 79 შ.რ.თ 289 გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1948 - 49 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21746 79 შ.რ.თ 290 არნოლდ დიუსოსა და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა 
ფესვები". 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21747 79 შ.რ.თ 291 უ. შექსპირის - პიესა ,,მეფე ლირი". პრემიერა. 1948 - 
49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21748 79 შ.რ.თ 292 ს. შანშიაშვილის ,,ხევისბერი გოჩა". 1948 - 49 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21749 79 შ.რ.თ 293 საგასტროლო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ბათუმის საზაფხულო თეატრში.  

21750 79 შ.რ.თ 294 სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრში. 

21751 79 შ.რ.თ 295 ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,ქეთევან დედოფალი". 1948 - 49 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21752 79 შ.რ.თ 296 საგასტროლო აფიშა. 1949 წ. რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  
ბათუმის საზაფხულო თეატრში. 

21753 79 შ.რ.თ 297 ვლ. კარსანიძის პიესა -  ,,მარად მწვანე ქედები". 1949 
- 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21754 79 შ.რ.თ 298 ვლ. კარსანძის პიესა - ,,მარად მწვანე ქედები". 
პრემიერა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 



21755 79 შ.რ.თ 299 მ. მრევლიშვილის პიესა -,, ნ. ბარათაშვილი" . 1949 - 
50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21756 79 შ.რ.თ 300  უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". გასტროლი. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი  
ზუგდიდის სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 
რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21757 79 შ.რ.თ 301  უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". გასტროლი. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი  
გალის კულტსახლის  შენობაში. რეჟისორი - შ. 
აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

21758 79 შ.რ.თ 302 უ. შექსპირის პიესა - ,, ოტელო". 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21759 79 შ.რ.თ 303 უ. შექსპირის პიესა - ,, ოტელო". 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21760 79 შ.რ.თ 304 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1949 -50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. 

21761   შ.რ.თ 305 უ. შექსპირის პიესა - ,, ოტელო". 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21762 79 შ.რ.თ 306 უ. შექსპირის პიესა -  ,,ოტელო" და  ა. პავლენკოსა და 
მ. ჭიაურელის პიესა - ,, დიადი მომავლისათვის". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

21763 79 შ.რ.თ 307 უ.  შექსპირის პიესა -  ,,ოტელო" და  ა. პავლენკოსა და 
მ. ჭიაურელის პიესა - ,, დიადი მომავლისათვის". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

21764 79 შ.რ.თ 308 უ. შექსპირის პიესა -  ,,ოტელო" და  ა. პავლენკოსა და 
მ. ჭიაურელის პიესა - ,, დიადი მომავლისათვის". 
1949 - 50 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

21765 79 შ.რ.თ 309 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". და გ. 
წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 -50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 



21766 79 შ.რ.თ 310 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". და გ. 
წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 -50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21767 79 შ.რ.თ 311 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". და გ. 
წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 -50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21768 79 შ.რ.თ 312 არლონდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა 
ფესვები". 1949 - 50 წწ. შოთა  რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - დ. თავაძე. 

21769 79 შ.რ.თ 313 თინა დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული 
ღიმილი". 1949 - 50 წწ. რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - -აკ. 
დვალიშვილი. 

21770 79 შ.რ.თ 314 თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - -აკ. 
დვალიშვილი. 

21771 79 შ.რ.თ 315 თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - -აკ. 
დვალიშვილი. 

21772 79 შ.რ.თ 316 თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - -აკ. 
დვალიშვილი. 

21773 79 შ.რ.თ 317 თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - -აკ. 
დვალიშვილი. 

21774 79 შ.რ.თ 318 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,ამერიკის ხმა". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21775 79 შ.რ.თ 319 ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21776 79 შ.რ.თ 320 ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიურიი თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 



21777 79 შ.რ.თ 321 ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21778 79 შ.რ.თ 322 მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ.ბარათაშვილი". 1949 - 
50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

21779 79 შ.რ.თ 323 მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ.ბარათაშვილი". 1949 - 
50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

21780 79 შ.რ.თ 324 მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ.ბარათაშვილი". 1949 - 
50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

21781 79 შ.რ.თ 325 კ. სიმონოვის  პიესა - ,,სხვისი შვილი". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
პრემიერა. 

21782 79 შ.რ.თ 326 კ. სიმონოვის  პიესა - ,,სხვისი შვილი". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
პრემიერა. 

21783 79 შ.რ.თ 327 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ხორავა. 

21784 79 შ.რ.თ 328 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ხორავა. 

21785 79 შ.რ.თ 329 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ხორავა. 

21786 79 შ.რ.თ 330 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ხორავა. 

21787 79 შ.რ.თ 331 შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21788 79 შ.რ.თ 332 ვლ. კარსანიძის პიესა - ,,მარად მწვანე ქედები". 1949 
- 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21789 79 შ.რ.თ 333 ვლ. კარსანიძის პიესა - ,,მარად მწვანე ქედები". 1949 
- 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 



21790 79 შ.რ.თ 334 მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ. ბარათაშვილი" და გ. 
წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 - 50 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილლი. 

21791 79 შ.რ.თ 335 თ. დონჟაშვილის პიესა -,, გამარჯვებული ღიმილი". 
1949 - 50 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

21792 79 შ.რ.თ 336 თ. დონჟაშვილის პიესა -,, გამარჯვებული ღიმილი". 
1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
დვალიშვილი. 

21793 79 შ.რ.თ 337 არნოლდ დიუსოსა და ჯეიმს გოუს პიესა -  ,,ღრმა 
ფესვები". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21794 79 შ.რ.თ 338 ვლ. კარსანიძის პიესა - ,, ჩაძირული ქვები". 1949 - 50 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21795 79 შ.რ.თ 339 ვლ. კარსანიძის პიესა - ,, ჩაძირული ქვები". 1949 - 50 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21796 79 შ.რ.თ 340 ვლ. კარსანიძის პიესა - ,, ჩაძირული ქვები" და ალ. 
სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1949 - 50 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21797 79 შ.რ.თ 341 ი.  მოსაშვლის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები" და ალ. 
სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1949 - 50 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. აკ. 
ხორავა. 

21798 79 შ.რ.თ 342 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. გასტროლი. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი   ლ. ბერიას სახელობის ფოთის სხელმწიფო 
თეატრის შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. დიმ. 
ალექსიძე. 

21799 79 შ.რ.თ 343 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 
მომავლისათვის". გასტროლი. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი  ლ. ბერიას სახელობის ფოთის სხელმწიფო 
აკადემირური თეატრის შენობაში. რეჟისორი - აკ. 
ვასაძე. დიმ. ალექსიძე. 



21800 79 შ.რ.თ 344 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ლ. 
ბერიას სახელობის ფოთის სხელმწიფო თეატრის 
შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. დიმ. ალექსიძე. 

21801 79 შ.რ.თ 345 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 
მომავლისათვის". გასტროლი. 1949 - 50 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი ლ. 
ბერიას სახელობის ფოთის სხელმწიფო თეატრის 
შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. დიმ. ალექსიძე. 

21802 79 შ.რ.თ 346 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 
მომავლისათვის".  1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ლ. 
ბერიას სახელობის ფოთის სხელმწიფო თეატრის 
შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. დიმ. ალექსიძე. 

21803 79 შ.რ.თ 347 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ლ. 
ბერიას სახელობის ფოთის სხელმწიფო თეატრის 
შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. დიმ. ალექსიძე. 

21804 79 შ.რ.თ 348 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 
მომავლისათვის". პრემიერა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ლ. ბერიას სახელობის ფოთის სხელმწიფო 
თეატრის შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. დიმ. 
ალექსიძე. 

21805 79 შ.რ.თ 349 ვ. სოლოვიევის პიესა - ,, დიდი ხელმწიფე". 1949 - 50 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი აკ. ვასაძე. 

21806 79 შ.რ.თ 350 ვ. სოლოვიევის პიესა - ,, დიდი ხელმწიფე". 1949 - 50 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი აკ. ვასაძე. 

21807 79 შ.რ.თ 351 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო" და ვ. სოლოვიევის 
პიესა - ,,დიდი ხელმწიფე". 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21808 79 შ.რ.თ 352 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო" და ვ. სოლოვიევის 
პიესა - ,,დიდი ხელმწიფე". 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21809 79 შ.რ.თ 353  კ. სიმონოვის პიესა - ,,სხვისი ჩრდილი". 1949 - 50 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  



21810 79 შ.რ.თ 354 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,ამერიკის ხმა". 1949 - 50 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21811 79 შ.რ.თ 355 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი  ლ. მესხიშივლის სახელობის ქუთაისის 
სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21812 79 შ.რ.თ 356 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ლ. მესხიშივლის სახელობის ქუთაისის 
სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21813 79 შ.რ.თ 357 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ლ. მესხიშივლის სახელობის ქუთაისის 
სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21814 79 შ.რ.თ 358 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ლ. მესხიშივლის სახელობის ქუთაისის 
სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21815 79 შ.რ.თ 359 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ზუგდიდის სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21816 79 შ.რ.თ 360 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ზუგდიდის სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21817 79 შ.რ.თ 361 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ზუგდიდის სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21818 79 შ.რ.თ 362 საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი ზუგდიდის სახელმწიფო თეარის შენობაში. 

21819 80 შ.რ.თ 363 გ. მდივნის პიესა - ,,ქართული ნების ადამიანები". 
1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის  
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 
მესხი. მხატვარი -  დ. თავაძე. 

21820 80 შ.რ.თ 364 შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21821 80 შ.რ.თ 365 ან. ბარიანოვის პიესა - ,,იმათ მხარეში" 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. მხატვარი 
- ფ.ლაპიაშვილი. 



21822 80 შ.რ.თ 366 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,ამერიკის ხმა". 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21823 80 შ.რ.თ 367 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა".  (მიხეილ 
ჩიხლაძის შემოქმედებითი საღამო). 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21824 80 შ.რ.თ 368 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა".  (მიხეილ 
ჩიხლაძის შემოქმედებითი საღამო). 1950 - 51 წწ. 
შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21825 80 შ.რ.თ 369 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა".  (მიხეილ 
ჩიხლაძის შემოქმედებითი საღამო). 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21826 80 შ.რ.თ 370 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ.ბარათაშვილი". 1950 - 
51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. - ალექსიძე. 

21827 80 შ.რ.თ 371 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 
1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ხორავა. 

21828 80 შ.რ.თ 372 ვ. ვიშნევსკის პიესა - ,,დაუვიწყარი 1919 წ". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21829 80 შ.რ.თ 373 ვ. ვიშნევსკის პიესა - ,,დაუვიწყარი 1919 წ.". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21830 80 შ.რ.თ 374 კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით".  1950 - 
51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი ირ. გამრეკელი. 

21831 80 შ.რ.თ 375 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21832 80 შ.რ.თ 376 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21833 80 შ.რ.თ 377 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 



21834 80 შ.რ.თ 378 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". პრემიერა. 
1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე. 

21835 80 შ.რ.თ 379 გ. მდივნის პიესა - ,,კეთილი ნების ადამიანიბი". 1950 
- 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. 

21836 80 შ.რ.თ 380 გ. მდივნის პიესა - ,,კეთილი ნების ადამიანიბი". 1950 
- 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი 

21837 80 შ.რ.თ 381 გ. მდივნის პიესა - ,,კეთილი ნების ადამიანები". 
პრემიერა. 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სხელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - შ. მესხი 

21838 80 შ.რ.თ 382 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21839 80 შ.რ.თ 383 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21840 80 შ.რ.თ 384 მ. თუმანიშვილისა და კ. მახარაძის პიესა - 
,,ადამიანებო , იყავით ფხიზლად". 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21841 80 შ.რ.თ 385 გ. წერეთელის - პიესა ,,პირველი ნაბიჯი". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21842 80 შ.რ.თ 386 ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1950 - 51 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21843 80 შ.რ.თ 387 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21844 80 შ.რ.თ 388 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21845 80 შ.რ.თ 389 მ. გორკის პიესა - ,,მტრები". 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 



21846 80 შ.რ.თ 390 მ. გორკის პიესა - ,,მტრები". 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21847 80 შ.რ.თ 391 მ. გორკის პიესა - ,,მტრები". 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21848   შ.რ.თ 392 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21849 80 შ.რ.თ 393 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21850 80 შ.რ.თ 394 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1950 - 51 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21851 80 შ.რ.თ 395 ირ. ჭავჭანიძის პიესა -,,თბილისელი ქალიშვილი". 
1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
დვალიშვილი. 

21852 80 შ.რ.თ 396 ირ. ჭავჭანიძის ,,თბილისელი ქალიშვილი". 
პრემიერა. 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

21853 80 შ.რ.თ 397 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21854 80 შ.რ.თ 398 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21855 80 შ.რ.თ 399 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21856 80 შ.რ.თ 400 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1950 - 51 წწ. პრემიერა. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

21857 80 შ.რ.თ 401 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1950 - 51 წწ. პრემიერა. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

21858 80 შ.რ.თ 402 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი" და კ. გოლდონის პიესა - 
,,საპატარძლო აფიშით.".1950 - 51 წწ.  შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 



თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21859 80 შ.რ.თ 403 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1950 - 51 წწ.  შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

21860 80 შ.რ.თ 404 სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21861 80 შ.რ.თ 405 სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21862 80 შ.რ.თ 406 სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21863 80 შ.რ.თ 407 სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21864 80 შ.რ.თ 408 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,დარისპანის გასაჭირი" და 
ნ. გოგოლის პიესა - ,,ბანქოს მოთამაშენი".  1951 - 52 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე და აკ. 
დვალიშვილი. 

21865 80 შ.რ.თ 409 ვ. სოლოვიოვის - პიესა ,, დიდი ხელმწიფე". 1951 - 52 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21866 80 შ.რ.თ 410 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1951 
- 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21867 80 შ.რ.თ 411 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1951 
- 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21868 80 შ.რ.თ 412 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21869 80 შ.რ.თ 413 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო" და გ. სუნდუკიანის 
,,პეპო". 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 
აღსაბაძე და დ. ალექსიძე. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. 

21870 80 შ.რ.თ 414 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". პრემიერა. 1951 - 52 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 



21871 80 შ.რ.თ 415 ა. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - "დიადი 
მომავლისათვის". 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21872 80 შ.რ.თ 416 ფ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21873 80 შ.რ.თ 417 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ბედნიერი სამჭედლო". 1951 - 52 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21874 80 შ.რ.თ 418 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ბედნიერი სამჭედლო". 1951 - 52 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21875 80 შ.რ.თ 419 ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". 
1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელოების 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 
თუმანიშვილი. 

21876 80 შ.რ.თ 420 ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". 
1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელოების 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 
თუმანიშვილი. 

21877 80 შ.რ.თ 421 ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". 
პრემიერა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21878 80 შ.რ.თ 422 ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". 
პრემიერა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21879 80 შ.რ.თ 423 იონა ვაკელის პიესა - ,,რვალი". პრემიერა. 1951 - 52 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. 

21880 80 შ.რ.თ 424 იონა ვაკელის პიესა - ,,რვალი".  1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. 

21881 80 შ.რ.თ 425 იონა ვაკელის პიესა - ,,რვალი".  1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. 

21882 80 შ.რ.თ 426 ნ. გოგოლის პიესა - ,,ქორწინება". 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  



21883 80 შ.რ.თ 427 ნ. გოგოლის პიესა - ,,ქორწინება". 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

21884 80 შ.რ.თ 428 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21885 80 შ.რ.თ 429 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21886 80 შ.რ.თ 430 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21887 80 შ.რ.თ 431 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21888 80 შ.რ.თ 432 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21889 80 შ.რ.თ 433 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი. 

21890 80 შ.რ.თ 434 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21891 80 შ.რ.თ 435 სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21892 80 შ.რ.თ 436 გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი".  1952 - 53 წწ.  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.  

21893 80 შ.რ.თ 437 გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი".  1951 - 52 წწ.  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.  

21894 80 შ.რ.თ 438  პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის  პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის" და გ. ქელბაქიანის პიესა - 
,,ახალგაზრდა მასწავლებელი". 1951 - 52 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21895 80 შ.რ.თ 439  ს.შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა" (ირაკლი 
გამრეკელის საღამო). 1952 - 53 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 



21896 80 შ.რ.თ 440 პ. მალიარევსკის პიესა - ,,ქარიშხლის წინა დღე". 1952 
- 53 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21897 80 შ.რ.თ 441 ილ. მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". 1952 - 53 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21898 80 შ.რ.თ 442 ვ. სოლოვიოვის პიესა  - ,,დიდი ხელმწიფე". 1952- -53 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21899 80 შ.რ.თ 443 ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1952 - 53 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21900 80 შ.რ.თ 444 ი. ფუჩიკის პიესა - ,,ადამიანებო, იყავით ფხიზლად". 
1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 
თუმანიშვილვი. 

21901 80 შ.რ.თ 445 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1952 
- 53 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21902 80 შ.რ.თ 446 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1952 - 53  წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21903 80 შ.რ.თ 447 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო''. 1952 - 53 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. 

21904 80 შ.რ.თ 448 მ. მრევლიშივილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი" და ი. 
ჭავჭავაძის ,,ოთაარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე და აკ. ვასაძე. 

21905 80 შ.რ.თ 449 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,ოთარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21906 80 შ.რ.თ 450 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,ოთარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21907 80 შ.რ.თ 451 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,ოთარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21908 80 შ.რ.თ 452 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1952 - 53 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 



21909 80 შ.რ.თ 453 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1952 - 53 წწ.შოთა  
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21910 80 შ.რ.თ 454 ქ. გელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი". 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. მხატვარი ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21911 80 შ.რ.თ 455 ქ. გელბაქიანია პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი". 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. მხატვარი ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21912 80 შ.რ.თ 456 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21913 80 შ.რ.თ 457 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21914 80 შ.რ.თ 458 ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1952 - 53 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21915 80 შ.რ.თ 459 ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1952 - 53 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21916 80 შ.რ.თ 460 სარეპრტუარო აფიშა. 1952 - 53 წწ. შოთთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

21917 80 შ.რ.თ 461 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1953 - 54 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21918 80 შ.რ.თ 462 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1953 - 54 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21919 80 შ.რ.თ 463 უ. დიუბუას პიესა - ,,ჰაიტი". 1953 - 54 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21920 80 შ.რ.თ 464 უ. დიუბუას პიესა - ,,ჰაიტი". 1953 - 54 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 



21921 80 შ.რ.თ 465 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1953 - 54 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21922 80 შ.რ.თ 466 პ. პავლენკოსა  და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიდი 
მომავლისათვის". 1953 - 54 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21923 80 შ.რ.თ 467 ვ. კანდელკის პიესა - ,,სარეველა". 1953 - 54 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

21924 80 შ.რ.თ 468 ვ. კანდელაკის პიესა - ,,სარეველა". 1953 - 54 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

21925 80 შ.რ.თ 469 ს. კლდიაშვილი პიესა - ,,დღესასწაული"1953 - 54 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

21926 80 შ.რ.თ 470 დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1953- 54 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21927 80 შ.რ.თ 471 ფ.დიუმანუა და ა. დენერის პიესა - "დონ სეზარ დე - 
ბაზან". 1953- 54 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი.  

21928 80 შ.რ.თ 472 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1954 - 55 წწ.       ( ბ. კრავეიშვილის 
შემოქმედებით საღამო). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21929 80 შ.რ.თ 473 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1954 - 55 წწ.       ( ბ. კრავეიშვილის 
შემოქმედებითი საღამო). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21930 80 შ.რ.თ 474 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 
მომავლისათვის". 1955 - 54 წწ.        ( ბ. კრავეიშვილის 
შემოქმედებითი საღამო). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21931 80 შ.რ.თ 475 გ. წერეთელის - პიესა ,,პირველი ნაბიჯი". 1954 - 55 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21932 80 შ.რ.თ 476 ვ. კანდელაკის პიესა - ,,სარეველა". 1954 - 55 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 



21933 80 შ.რ.თ 477 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1954 
- 55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21934 80 შ.რ.თ 478 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 
1954- 55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 
ხორავა. 

21935 80 შ.რ.თ 479 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1954 
- 55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

21936 80 შ.რ.თ 480 ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1954 - 
55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21937 80 შ.რ.თ 481 ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1954 - 
55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21938 80 შ.რ.თ 482 ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1954 - 
55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21939 80 შ.რ.თ 483 მ. გორკის პიესა - ,,ვასა ჟელეზნოვა". 1954 - 55 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21940 80 შ.რ.თ 484 მ. გორკის პიესა - ,,ვასა ჟელეზნოვა". 1954 - 55 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

21941 80 შ.რ.თ 485 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1954 - 55 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21942 80 შ.რ.თ 486 ფ. დიუმანუა და ა. დენერის პიესა -  ,,დონ სეზარ დე - 
ბაზან". 1954 - 55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

21943 80 შ.რ.თ 487 ფ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". (ფრ. შილერის 
გარდაცვალებიდან 150 წლისთავის 
აღსანიშნავად)1954 - 55 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. ვასაძე.  

21944 80 შ.რ.თ 488 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1954 - 55 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვ - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21945 80 შ.რ.თ 489 ი. მოსაშვილის პიესა - ,,გზა მომავლისა". 1954 - 55 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - ს. აღსაბაძის. 



21946 80 შ.რ.თ 490 ჯ. ფლეტჩერის პიესა -  ,,ესპანელი მღვდელი". 
(ოლღა კობახიძისა და ლევან აბუაშვილის თეატრში 
ხანგრძლივი მოღვაწეობის აღსანიშნავი საღამო). 
1954 - 55 წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 
თუმანიშვილი. 

21947 80 შ.რ.თ 491 ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრები". 1954 - 
55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

21948 80 შ.რ.თ 492 ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრები". 1954 - 
55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

21949 80 შ.რ.თ 493 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1954 - 55 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21950 80 შ.რ.თ 494 სარეპერტუარო აფიშა. 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21951 80 შ.რ.თ 495 ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

21952 80 შ.რ.თ 496 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1955 - 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია.  

21953 80 შ.რ.თ 497 ო. ჩიჯავაძის პიესა - ,,პირველი მერცხლები". 1955 - 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ივ ასკურავა. 

21954 80 შ.რ.თ 498 ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრები". 1955 - 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი 

21955 80 შ.რ.თ 499 გ, სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21956 80 შ.რ.თ 500 ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 
მხტვ. - დ. თავაძე.  

21957 80 შ.რ.თ 501 ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 
მხტვ. - დ. თავაძე.  



21958 80 შ.რ.თ 502 ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 
მხტვ. - დ. თავაძე.  

21959 80 შ.რ.თ 503 გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებლი".  (მე - 100 წარმოდგენა). 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

21960 80 შ.რ.თ 504 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1955 - 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია.  

21961 80 შ.რ.თ 505 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1955 - 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია.  

21962 80 შ.რ.თ 506 მ. მრევლიშვილის პიესა - "ნ. ბარათაშვილი". 1955 - 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

21963 80 შ.რ.თ 507 ი. ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა 
- ,,გლახის ნაამბობი". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21964 80 შ.რ.თ 508 ი.  ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21965 80 შ.რ.თ 509 ი. ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა 
- ,,გლახის ნაამბობი". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21966 80 შ.რ.თ 510 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1955 - 56  წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხტვ. - ირ. 
გამრეკელი. 

21967 80 შ.რ.თ 511 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1955 - 56  წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხტვ. - ირ. 
გამრეკელი. 

21968 80 შ.რ.თ 512 მ. ჯაფარიძის პიესა - ,,ჩვენებურები". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.  

21969 80 შ.რ.თ 513 ი. ვაკელის პიესა - ,,საქმიანი კაცი". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 



21970 80 შ.რ.თ 514 გ. ლავრენოვის პიესა - ,,რღვევა". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ახმეტელი. 

21971 80 შ.რ.თ 515 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21972 80 შ.რ.თ 516 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21973 80 შ.რ.თ 517 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21974 80 შ.რ.თ 518 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21975 80 შ.რ.თ 519 შ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ნ. მგალობლიშვილი. 

21976 80 შ.რ.თ 520 ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1955 - 56 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

21977 80 შ.რ.თ 521 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21978 80 შ.რ.თ 522 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,დღესასწაული 
საკრეულაში". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21979 80 შ.რ.თ 523 მ. ჯაფარიძის პესა - ,,ჩვენებურები". 1955 - 56 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.  

21980 80 შ.რ.თ 524 კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით".  1955- 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი ირ. გამრეკელი. 

21981 80 შ.რ.თ 525 ო. ჩიჯავაძის პიესა - ,,პირველი მერცხლები". 1955 - 
56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ივ ასკურავა. 



21982 80 შ.რ.თ 526 ი. ვაკელის პიესა - ,,საქმიანი კაცი". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21983 80 შ.რ.თ 527 ბ. ლავრენოვის პიესა - ,,რღვევა". 1955 - 56 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

21984 80 შ.რ.თ 528 ალ. პუშკინის პიესა - ,,ბორის გოდუნოვი". 1956 - 57 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

21985 80 შ.რ.თ 529 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1956 - 
57 წწ. შოთა რუსთაველის სახლობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია. 

21986 80 შ.რ.თ 530 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი  ქარში". 1956 - 
57 წწ. შოთა რუსთაველის სახლობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია. 

21987 80 შ.რ.თ 531 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი  ქარში". 1956 - 
57 წწ. შოთა რუსთაველის სახლობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია. 

21988 80 შ.რ.თ 532 ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1956 - 57 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

21989 80 შ.რ.თ 533 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". 
1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  კ. 
პატარიძე.                             

21990 80 შ.რ.თ 534 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21991 80 შ.რ.თ 535 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21992 80 შ.რ.თ 536 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21993 80 შ.რ.თ 537 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

21994 80 შ.რ.თ 538 ო. ჩიჯავაძის პიესა - ,,პირველი მერცხალი". 1956 - 57 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ვ. ასკურავა. 



21995 80 შ.რ.თ 539 ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა 
- ,,ტარიელ გოლუა". 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. მხტვ. - დ. თავაძე.  

21996 80 შ.რ.თ 540 ფ. დიუმანუა და ა. დენერის პიესა -  ,,დონ სეზარ დე - 
ბაზან". 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი.  რეჟისორი - დ. 
ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი  

21997 80 შ.რ.თ 541 ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1956 - 
57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21998 80 შ.რ.თ 542 ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1956 - 
57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური   თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

21999 80 შ.რ.თ 543 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ეზოში ავი ძაღლია". 1956 - 57 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22000 80 შ.რ.თ 544 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ეზოში ავი ძაღლია". 1956 - 57 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22001 80 შ.რ.თ 545 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ეზოში ავი ძაღლია". 1956 - 57 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. პატარაია. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22002 80 შ.რ.თ 546 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". 
1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - კ. 
პატარაია.  

22003 80 შ.რ.თ 547 ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრობა". 1956 - 
57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

22004 80 შ.რ.თ 548 ალ. პუშკინის პიესა - ,,ბორის გოდუნოვი". 1956 - 57 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22005 80 შ.რ.თ 549 გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი". 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

22006 80 შ.რ.თ 550 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები" 
1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  



22007 80 შ.რ.თ 551 სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22008 80 შ.რ.თ 552 სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22009 80 შ.რ.თ 553 სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22010 80 შ.რ.თ 554 სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22011 80 შ.რ.თ 555 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1957 - 58 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟ - შ. აღსაბაძე. 

22012 80 შ.რ.თ 556 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1957 - 58 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22013 80 შ.რ.თ 557 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1957 - 58 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22014 80 შ.რ.თ 558 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1957 - 58 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22015 80 შ.რ.თ 559 ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1957 - 
58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22016 80 შ.რ.თ 560 ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1957 - 
58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22017 80 შ.რ.თ 561 ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1957 - 
58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22018 80 შ.რ.თ 562 ვ. ვიშნევსკის პიესა  - ,, ოპტიმისტური ტრაგედია". 
1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელბის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ჩხარტიშვილი. 

22019 80 შ.რ.თ 563 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ზვავი". 1957 - 58 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 



22020 80 შ.რ.თ 564 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ზვავი". 1957 - 58 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკდემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

22021 80 შ.რ.თ 565 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ზვავი". 1957 - 58 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე. 

22022 80 შ.რ.თ 566 სოფოკლეს პიესა - -,,ოიდიპოს მეფე". 1957 - 58 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22023 80 შ.რ.თ 567 გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1957 - 
58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

22024 80 შ.რ.თ 568 ვ. გაბესკირიას პიესა - გურიის მთები დაუთოვია!". 
1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - კ. 
პატარიძე.  

22025 80 შ.რ.თ 569 გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი". 1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

22026 80 შ.რ.თ 570 გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი". 1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

22027 80 შ.რ.თ 571 გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი" და ბ. ნუშჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის 
დოქტორი". 1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი და მ. თუმანიშვილი. 

22028 80 შ.რ.თ 572 ვ. ვიშნევსკის პიესა  - ,, ოპტიმისტური ტრაგედია". 
1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ჩხარტიშვილი. 

22029 80 შ.რ.თ 573 ვ. ვიშნევსკის პიესა  - ,, ოპტიმისტური ტრაგედია". 
1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ჩხარტიშვილი. 

22030 80 შ.რ.თ 574 ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1957 - 58 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22031 80 შ.რ.თ 575 სოფოკლეს  პიესა -  ,,ოიდიპოს მეფე". 1957 - 58 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეტრი. რეჟ - დ. ალექსიძე. 



22032 80 შ.რ.თ 576 ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი". 1957 - 58 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ა. დვალიშვილი. 

22033 80 შ.რ.თ 577 სარეპერტუარო აფიშა. 1957 - 58 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თესტრი. 

22034 80 შ.რ.თ 578 გ. სევასტიკოგლუს პიესა - ,,ანგელა". 1958 - 59 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - ვარსიმაშვილი, 
ზაუტაშვილი. 

22035 80 შ.რ.თ 579 გ. სევასტიკოგლუს პიესა - ,,ანგელა". 1958 - 59 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - ვარსიმაშვილი და 
ზაუტაშვილი. 

22036 80 შ.რ.თ 580 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22037 80 შ.რ.თ 581 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22038 80 შ.რ.თ 582 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური. თეატრი.  რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22039 80 შ.რ.თ 583 ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1958 - 
59 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22040 80 შ.რ.თ 584 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1958 - 59 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ნ. მგალობლიშვილი. 

22041 80 შ.რ.თ 585 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1958 - 59 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ნ. მგალობლიშვილი. 

22042 80 შ.რ.თ 586 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1958 - 59 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ნ. მგალობლიშვილი. 

22043 80 შ.რ.თ 587 ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22044 80 შ.რ.თ 588 ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 



22045 80 შ.რ.თ 589 ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22046 80 შ.რ.თ 590 ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22047 80 შ.რ.თ 591 მ. აბულაძის პიესა - ,,ვარსკვლავი ინათებს". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22048 80 შ.რ.თ 592 მ. აბულაძის პიესა - ,,ვარსკვლავი ინათებს". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22049 80 შ.რ.თ 593 გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1958 - 59 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე 

22050 80 შ.რ.თ 594 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნიკოლოზ ბარათაშვილი". 
1958 - 59 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - დ. 
ალექსიძე. 

22051 80 შ.რ.თ 595 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1978 - 79 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

22052 80 შ.რ.თ 596 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 
პრემიერა. 1958 - 59 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22053 80 შ.რ.თ 597 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 
პრემიერა. 1958 - 59 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22054 80 შ.რ.თ 598 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაელის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22055 80 შ.რ.თ 599 ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1978 - 79 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  - დ. ალექსიძე. 

22056 80 შ.რ.თ 600 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ამბავი სიყვარულისა". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილის. 

22057 80 შ.რ.თ 601 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1958 
- 59 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  



22058 80 შ.რ.თ 602 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1958 
- 59 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22059 80 შ.რ.თ 603 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1958 
- 59 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22060 80 შ.რ.თ 604 ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1958 - 
59 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22061 80 შ.რ.თ 605 ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1958 - 
59 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22062 80 შ.რ.თ 606 სარეპერტუარო აფიშა. 1958 - 59 წწ. (მოსწავლეების 
არდადეგებთან დაკავშირებით). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22063 80 შ.რ.თ 607 მ. აბულაძის პიესა - ,,ვარსკვლავი ინათებს". 1958 - 59 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22064 80 შ.რ.თ 608 სარეპერტუარო აფიშა. 1958 - 59  წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22065 80 შ.რ.თ 609 ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ერთხელ დახოცილები". 
პრემიერა. 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თრატრი. 

22066 80 შ.რ.თ 610 ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ერთხელ დახოცილები". 
პრემიერა. 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თრატრი. 

22067 80 შ.რ.თ 611 ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ერთხელ დახოცილები". 1959 
- 60 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. 

22068 80 შ.რ.თ 612 ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1959 - 60  წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22069 80 შ.რ.თ 613 ს. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადმიური 
თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22070 80 შ.რ.თ 614 ა. არბუზოვის პიესა - ,,ისინი შეხვდნენ 
ერთმანეთს".პრემიერა.  1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  



22071 80 შ.რ.თ 615 ა. არბუზოვის პიესა - ,,ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს". 
1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 
თუმანიშვილი.  

22072 80 შ.რ.თ 616 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1959 
- 60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22073 80 შ.რ.თ 617 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1959 
- 60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22074 80 შ.რ.თ 618 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1959 
- 60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22075 80 შ.რ.თ 619 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,Такая любовь". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22076 80 შ.რ.თ 620 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,Такая любовь". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22077 80 შ.რ.თ 621 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1959 - 60 წწ.  
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22078 80 შ.რ.თ 622 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემირუი თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22079 80 შ.რ.თ 623 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22080 80 შ.რ.თ 624 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,Бахтриони". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22081 80 შ.რ.თ 625 უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. რეჟ - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22082 80 შ.რ.თ 626 უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა  
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. რეჟ - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22083 80 შ.რ.თ 627 უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. რეჟ - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 



22084 80 შ.რ.თ 628 შ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. რეჟ - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22085 80 შ.რ.თ 629 უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. რეჟ - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22086 80 შ.რ.თ 630 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22087 80 შ.რ.თ 631 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22088 80 შ.რ.თ 632 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22089 80 შ.რ.თ 633 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22090 80 შ.რ.თ 634 სოფოკლეს პიესა - ,,Царь Эдит". 1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22091 80 შ.რ.თ 635 სოფოკლეს პიესა - ,,Царь Эдит". 1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22092 80 შ.რ.თ 636 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ამბავი სიყვარულისა" და 
,,ყვარყვარე თუთაბერი".  1959 - 60 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილის და დიმ. 
ლექსიძე. 

22093 80 შ.რ.თ 637 სეზონის გახსნა. 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22094 80 შ.რ.თ 638 ა. არბუზოვის პიესა - ,,Иркутская история". 1959 - 60 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  



22095 80 შ.რ.თ 639 ა. არბუზოვის პიესა - ,,Иркутская история". 1959 - 60 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22096 80 შ.რ.თ 640 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,Повесть о любви ''. 1959 - 60 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

22097 80 შ.რ.თ 641 საგასტროლო რეპერტუარი. 1959 - 60. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი. 

22098 80 შ.რ.თ 642 საგასტროლო რეპერტუარი. 1959 - 60. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22099 80 შ.რ.თ 643 საგასტროლო რეპერტუარი. 1959 - 60. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22100 81 შ.რ.თ 644 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1960 - 61 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22101 81 შ.რ.თ 645 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1960 - 61 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22102 81 შ.რ.თ 646 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1960 - 61 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

22103 81 შ.რ.თ 647 სეზონის გახსნა. 1960 - 61 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22104 81 შ.რ.თ 648  გ.  სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1960 - 61 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი  - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22105 81 შ.რ.თ 649  გ.  სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1960 - 61 წწ. 
(წარმოდგენა ეძღვნება სომხეთში საბჭოთა 
ხელისუფლების დამყარებას). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 
ლაპიაშვილი. 

22106 81 შ.რ.თ 650 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1960 - 61 წწ. 
შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22107 81 შ.რ.თ 651  ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,ქარიშხალში". 1960 - 61 წწ. 
შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ლ. მირცხულავა. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.  



22108 81 შ.რ.თ 652 პ. კოჰოუტის - პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 
1960 - 61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 
თუმანიშვილი. მხატვარი - დ. თავაძე.  

22109 81 შ.რ.თ 653 პ. კაკაბაძის პიესა -  ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1960 - 
61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - დ. თავაძე. 

22110 81 შ.რ.თ 654 ვ. როზოვის პიესა - ხალისიანი მეგობრები". 1960 - 61 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.  

22111 81 შ.რ.თ 655 ვ. კანდელაკის პიესა - "ქართლის ჩირაღდნები". 1960 
- 61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე. 

22112 81 შ.რ.თ 656  ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1960 - 
61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22113 81 შ.რ.თ 657  ა. არბუზოვის პიესა - ,,ისინი შეხვდნენ ერთმნეთს". 
1960 - 61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 
თუმანიშვილი. 

22114 81 შ.რ.თ 658 უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1960 - 61 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

22115 81 შ.რ.თ 659 რ. ებრალიძის პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

22116 81 შ.რ.თ 660 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1960 - 61 წწ. 
(მიძღვნილი საქართველოს გასაბჭოების 40 
წლისადმი). შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22117 81 შ.რ.თ 661 ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ქართლის ჩირაღდნები". 1960 
- 61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე.  

22118 81 შ.რ.თ 662 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,ქარიშხალში". პრემიერა. 
1960 - 61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ლ. 
მირცხულავა. 

22119 81 შ.რ.თ 663 კნუდ სენდერბიუს პიესა - ,,ქალთა აჯანყება". 1960 - 
61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატირ. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  



22120 81 შ.რ.თ 664 კნუდ სენდერბიუს პიესა - ,,ქალთა აჯანყება". 1960 - 
61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22121 81 შ.რ.თ 665  გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961 - 62 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22122 81 შ.რ.თ 666  გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961 - 62 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი მ. თუმანიშვილი. 

22123 81 შ.რ.თ 667  გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961 - 62 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი მ. თუმანიშვილი. 

22124 81 შ.რ.თ 668  გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961- 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი მ. თუმანიშვილი. 

22125 81 შ.რ.თ 669  გ. მდივნის პიესა - ,,ტერეზას დაბადების დღე". 
პრემიერა. 1961- 62 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

22126 81 შ.რ.თ 670  გ. მდივნის პიესა - ,,ტერეზას დაბადების დღე". 
პრემიერა. 1961 - 62 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

22127 81 შ.რ.თ 671  გ. მდივნის პიესა - ,,ტერეზას დაბადების დღე". 
პრემიერა. 1961- 62 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

22128 81 შ.რ.თ 672 სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდოპოს მეფე". 1961 - 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი  რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

22129 81 შ.რ.თ 673 რ. ნეშის პიესა - ,,წვიმის გამყიდველი". 1961 - 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ბ. კობახიძე. 

22130 81 შ.რ.თ 674 რ. ნეშის პიესა - ,,წვიმის გამყიდველი". პრემიერა. 
1961- 62 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ბ. 
კობახიძე. 

22131 81 შ.რ.თ 675 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1961- 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე.  

22132 81 შ.რ.თ 676 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,ფიროსმანი". 1961 - 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  



22133 81 შ.რ.თ 677 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1961 - 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22134 81 შ.რ.თ 678 რ. ებრალიძის პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 
1961 - 62 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე.  

22135 81 შ.რ.თ 679 სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1961- 62 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. - ხორავა. 

22136 81 შ.რ.თ 680 სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1961 - 62 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. - ხორავა. 

22137 81 შ.რ.თ 681 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". 1961 - 
62 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22138 81 შ.რ.თ 682 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". 1961- 
62 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

22139 81 შ.რ.თ 683 კ. გოლდონის პიესა - ,,დიასახლისი". 1961- 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22140 81 შ.რ.თ 684 კ. გოლდონის პიესა - ,,დიასახლისი". 1961- 62 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22141 81 შ.რ.თ 685 მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". 1962 - 
63 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.  

22142 81 შ.რ.თ 686 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1962- 63 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე.  

22143 81 შ.რ.თ 687 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ამირანი". 1962 - 63 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22144 81 შ.რ.თ 688 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1962 - 63 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  

22145 81 შ.რ.თ 689 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1962 - 63 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.  



22146 81 შ.რ.თ 690 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1962 - 63 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22147 81 შ.რ.თ 691 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1962 - 63 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22148 81 შ.რ.თ 692 ო. იოსელიანის პიესა - ,,ადამიანი იბადება ერთხელ". 
1962 - 63 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე.  

22149 81 შ.რ.თ 693 ო. იოსელიანის პიესა - ,,ადამიანი იბადება ერთხელ". 
1962 - 63 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 
ალექსიძე.  

22150 81 შ.რ.თ 694 სააბონიმენტო აფიშა.  1963 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22151 81 შ.რ.თ 695 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ამირანი". 1963 - 64 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22152 81 შ.რ.თ 696 ა. სულაკაურის პიესა - ,,წყალდიდობა". 1963 - 64 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22153 81 შ.რ.თ 697 ა. სულაკაურის პიესა - ,,წყალდიდობა". პრემიერა. 
1963 - 64 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22154 81 შ.რ.თ 698 პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1963 
- 64 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 
მხატვარი - დ. თავაძე.  

22155 81 შ.რ.თ 699 რ. სტურუას და გ. ქავთარაძის პიესა - ,,ბრალდება". 
1963 - 64 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა. 

22156 81 შ.რ.თ 700 ი. შტოკის პიესა - "ღვთაებრივი კომედია". 1963 - 64 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. კობახიძე.  

22157 81 შ.რ.თ 701 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1963 - 64 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე.  

22158 81 შ.რ.თ 702 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1963 - 64 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე.  



22159 81 შ.რ.თ 703 ო. მამფორიას პიესა - ,,მეტეხი". 1963 - 64 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22160 81 შ.რ.თ 704 უ. შექსპირის პიესა - ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 
პრემიერა. (შექსპირის დაბადების 400 
წლისთავისადმი მიძღვილი საღამო). 1964 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22161 81 შ.რ.თ 705 ა. მილერის პიესა - ,,სეილემის პროცესი". 1964 - 65 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22162 81 შ.რ.თ 706 ახალგაზრდული სპექტაკლი ,,სიბრძნე სიცრუისა". 
1964 - 65 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 
ხატისკაცი. 

22163 81 შ.რ.თ 707 თ. მამფორიას პიესა - ,,მეტეხის ჩრდილში". 1964 - 65 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22164 81 შ.რ.თ 708 ი. კარაჯალეს პიესა - ,,დაკარგული ბარათი". 1964 - 65 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. ჯალიაშვილი. 

22165 81 შ.რ.თ 709 ვ. როზოვის პიესა - ,,ვახშმობის წინ". 1964 - 65 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22166 81 შ.რ.თ 710 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965- 66 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რჟ. - დ. ანთაძე. 

22167 81 შ.რ.თ 711 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965 - 66 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რჟ. - დ. ანთაძე. 

22168 81 შ.რ.თ 712 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965- 66 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემური თეატრი. რჟ. - დ. ანთაძე. 

22169 81 შ.რ.თ 713 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965- 66 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რჟ. - დ. ანთაძე. 

22170 81 შ.რ.თ 714 ვ. დარასელის პიესა - ,,სიმღერა შევარდენზე''.  1965- 
66 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22171 81 შ.რ.თ 715 ვ. დარასელის პიესა - ,,სიმღერა შევარდენზე''.  1965- 
66 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 



22172 81 შ.რ.თ 716 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,მოვიგონოთ ჩვენი 
ახალგაზრდობა". 1965 - 66 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22173 81 შ.რ.თ 717 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,მოვიგონოთ ჩვენი 
ახალგაზრდობა". 1965 - 66 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22174 81 შ.რ.თ 718 ნ. აზიანის პიესა - ,,უკნასკნელი მასკარადი". 1965 - 
1966 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 

22175 81 შ.რ.თ 719 ნ. აზიანის პიესა - ,,უკნასკნელი მასკარადი". 1965 - 
1966 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელწიფო 
აკადემური თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 

22176 81 შ.რ.თ 720 უ. შექსპირის პიესა - "მეფე ლირი". პრემიერა.  1965 - 
66 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22177 81 შ.რ.თ 721 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1965 - 66 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.  

22178 81 შ.რ.თ 722 მ. ელიოზიშვილის პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". 
1964 - 65 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ჩხარტიშვილი. 

22179 81 შ.რ.თ 723 ა. მილერის პიესა - ,, სეილემის პროცესი". 1965 - 66 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22180 81 შ.რ.თ 724 სააბონენტო აფიშა. რეპერტუარი. 1965 - 66 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22181 81 შ.რ.თ 725 უ. შექსპირის პიესა - ,, Кароль Лир ''.  1966 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სუნდუკიანის სახელობის თეატრში.  

22182 81 შ.რ.თ 726 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1966 - 67 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.  

22183 81 შ.რ.თ 727 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1966 - 67 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.  

22184 81 შ.რ.თ 728 ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,გვადი ბიგვა". 1966 - 67 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 



22185 81 შ.რ.თ 729 მ. ელიოზიშვილის პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". 
პრემიერა. 1966 - 67 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22186 81 შ.რ.თ 730 შ. რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ.  
პრემიერა. (რუსთაველისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო წარმოდგენა). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22187 81 შ.რ.თ 731 შ. რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ.  
პრემიერა. (რუსთაველისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო წარმოდგენა). შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

22188 81 შ.რ.თ 732 კ. გამსახურდიას ნოველა - ,,ხოგაის მინდია".  1966 - 
67 წწ. (ს. ახმეტელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 
სპექტაკლი). შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ჩხარტიშვილი. 

22189 81 შ.რ.თ 733 კ. გამსახურდიას ნოველა - ,,ხოგაის მინდია".  1966 - 
67 წწ. (ს. ახმეტელის ხსოვნისადმი მიძღვნი 
სპექტაკლი). შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ჩხარტიშვილი. 

22190 81 შ.რ.თ 734 ე. ლაბიშის პიესა - ,,ჩარლის ქუდი". პრემიერა. 1966 - 
67 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22191 81 შ.რ.თ 735 ანტუან დე სენტ - ეკზიუპერის პიესა - ,,პატარა 
უფლისწული". 1966 - 67 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. მაღალაშვილი. 

22192 81 შ.რ.თ 736 ვ. დარასელის პიესა - ,,სიმღერა შევარდენზე''.  1966- 
67 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22193 81 შ.რ.თ 737 ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1966 - 67 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე.  

22194 81 შ.რ.თ 738 ჟან რობერის პიესა - ,,ვინ მოჰკლა კასტილი!". 1966 - 
67 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22195 81 შ.რ.თ 739 უ. შექსპირის პიესა - ,,Король Лир ''. 1966 - 67 წწ. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის სახელმწიფო თეატრში. 



22196 81 შ.რ.თ 740 ა. მილერის პიესა - ,, Сеилемский процесс''. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის სახელმწიფო თეატრში. რობერტ სტურუას 
დადგმა. 

22197 81 შ.რ.თ 741 ნ. აზიანის პიესა - ,, Последний маскарад''. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის სახელმწიფო თეატრში. რეჟისორი - გ. 
ჟორდანია.  

22198 81 შ.რ.თ 742 შ. რუსთაველის ,, Витязь в тигровой шкуре''. 1966 - 67 
წწ. გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სხელმწიფო  აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის სახელმწიფო თეატრში.  

22199 81 შ.რ.თ 743  სულხან - საბა ორბელიანის იგავ - არაკების 
მიხედვით  ნ. ხატისკაცის მიერ შექმნილი პიესა - ,, 
Мудрость вымысла ''. გასტროლი. 1966 - 67 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი მოსკოვის კრემლის სახელმწიფო თეატრში. 
რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. მაღალაშვილი. 

22200 81 შ.რ.თ 744 საგასტროლო აფიშა. 1967 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
რუმინეთში.  

22201 81 შ.რ.თ 745 საგასტროლო აფიშა. 1967 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
რუმინეთში.  

22202 81 შ.რ.თ 746 საგასტროლო აფიშა. 1967 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
რუმინეთში.  

22203 81 შ.რ.თ 747 რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (საგასტროლო 
სპექტაკლები რუმინეთიდან დაბრუნების შემდეგ). 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22204 81 შ.რ.თ 748 რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (საგასტროლო 
სპექტაკლები რუმინეთიდან დაბრუნების შემდეგ). 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22205 81 შ.რ.თ 749 რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (საგასტროლო 
სპექტაკლები რუმინეთიდან დაბრუნების შემდეგ). 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22206 81 შ.რ.თ 750 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1967 - 68 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი ფილარმონიის საზაფხულო 
თეატრში. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  



22207 81 შ.რ.თ 751 რ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,დენბურგის ზარები". 1967 
- 68 წწ. პრემიერა. რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. 
ქავთარაძე. 

22208 81 შ.რ.თ 752 რ. ებრალიძისა და ს. დოლიძის პიესა - ,,ჩვენ, მისი 
უდიდებულესობა". პრემიერა. 1967 - 68 წწ. ( 
ოქტომბრის რევოლუციის 50 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სპექტაკლი).  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი . 
რეჟისორი - გ. ქავთარაძე.  

22209 81 შ.რ.თ 753 რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (ოქტომბრის 
რევოლუციის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სპექტაკლები).  შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

22210 81 შ.რ.თ 754 მ. გორკის პიესა - ,, მდაბიონი". პრემიერა. 1967 - 68 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ტოვსტონოგოვი.  

22211 81 შ.რ.თ 755 საგასტროლო აფიშა. 1967 - 68 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22212 81 შ.რ.თ 756 ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,გვადი ბიგვა". 1968 - 69 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22213 81 შ.რ.თ 757 რ. ებრალიძისა და ს. დოლიძის პიესა - ,,ჩვენ, მისი 
უდიდებულესობა". 1968 - 69 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22214 81 შ.რ.თ 758 ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1967-  68 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22215 81 შ.რ.თ 759 ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1967-  68 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22216 81 შ.რ.თ 760 ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". პრემიერა. 1967-  68 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22217 81 შ.რ.თ 761 მოლიერის პიესა - ,,გააზნაურებული მდაბიონი". 
1968 - 69 წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. 
ჟორდანია.  

22218 81 შ.რ.თ 762 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1968 - 69 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  



22219 81 შ.რ.თ 763 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1968 - 69 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22220 81 შ.რ.თ 764 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1968 - 69 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.  

22221 81 შ.რ.თ 765 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1968  - 69 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22222 81 შ.რ.თ 766 სარეპერტუარო აფიშა. 1969  -70 წწ. ( ვ. ლენინის 
დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო აფიშა). შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22223 81 შ.რ.თ 767 სარეპერტუარო აფიშა. 1969 - 70 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22224 81 შ.რ.თ 768 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". პრემიერა. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. სტურუა. 

22225 81 შ.რ.თ 769 მ. ელიოზიშვილის პიესა - ,,დათვები". 1969 - 70 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ლ. იოსელიანი. 

22226 81 შ.რ.თ 770 ს. ჟღენტის პიესა - ,, მიწის შვილები". 1969 - 70 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22227 81 შ.რ.თ 771 ჟან ანუის პიესა - "ანტიგონე". 1969 - 70 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22228 81 შ.რ.თ 772  მ. ბულგაკოვის პიესა - ,,ფარისეველთა 
შეთქმულება". 1970 - 71 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ლ. მირცხულავა. 

22229 81 შ.რ.თ 773 თ. ჭილაძის პიესა - ,,მოულოდნელი სტუმარი". 
პრემიერა. 1970 - 71 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.  

22230 81 შ.რ.თ 774 დ. კლდიშვილის პიესა - ,,დარისპანის გასაჭირი" და 
,,ირინეს ბედნიერება". 1970 - 71 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22231 81 შ.რ.თ 775 ტ. უილიამსის პიესა - ,,შუშის სამხეცე". 1970 - 71 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე. 



22232 81 შ.რ.თ 776 ტ. უილიამსის პიესა - ,,შუშის სამხეცე". 1970 - 71 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე. 

22233 81 შ.რ.თ 777 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". 1970 - 71 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. სტურუა. 

22234 81 შ.რ.თ 778 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1970 - 71 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ.სტურუა. 

22235 81 შ.რ.თ 779 ა. მილერის პიესა - ,,სეილემის პროცესი". 1970 - 71 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22236 81 შ.რ.თ 780 ჟ. ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1971 - 72 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22237 81 შ.რ.თ 781 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". (მე  - 100 წარმოდგენა). 1971 - 72 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. 
სტურუა. 

22238 81 შ.რ.თ 782 მ. ბულგაკოვის პიესა - ,,ფარისეველთა შეთქმულება". 
პრემიერა. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ლ. 
მირცხულავა. 

22239 81 შ.რ.თ 783 თ. ჭილაძის პიესა - ,,მოულოდნელი სტუმარი". 
პრემიერა. 1971 - 72 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.  

22240 81 შ.რ.თ 784 ჟ. ანუის პიესა - ,,მედეა". 1971 - 72 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

22241 81 შ.რ.თ 785 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". (კ. მარჯანიშვილის დაბადების 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო.) 
1972 - 73  წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 
ჩხეიძე, რ. სტურუა. 

22242 81 შ.რ.თ 786 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". 1972 - 73  წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. სტურუა. 

22243 81 შ.რ.თ 787 ი. დვორეცკის პიესა - ,,უცხო კაცი". პრემიერა. 1972 - 
73 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 



22244 81 შ.რ.თ 788 კ. ლორთქიფანიძის პიესა - ,, კოლხეთის ცისკარი". 
1972 - 73 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22245 81 შ.რ.თ 789 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". 
პრემიერა. 1972 - 73 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

22246 81 შ.რ.თ 790 მიმდინარე რეპერტუარი. 1973 - 74 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22247 81 შ.რ.თ 791 პ. კაკაბაძის პიესა -  ,,ყვარყვარე". პრემიერა. 1973 - 74  
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22248 81 შ.რ.თ 792 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". 
პრემიერა. 1973 - 74 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

22249 81 შ.რ.თ 793 ა. ცაგარელის პიესა - ,,ხანუმა". 1973 - 74 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22250 81 შ.რ.თ 794 ფ. ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა ალბას სახლი". 1973 - 
74 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

22251 81 შ.რ.თ 795 ფ. ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა ალბას სახლი". 1973 - 
74 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

22252 81 შ.რ.თ 796 რ. თაბუკაშვილის პიესა -  "რაიკომის მდივანი". 
პრემიერა. 1973 - 74 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22253 81 შ.რ.თ 797 რ. თაბუკაშვილის პიესა -  ,,რაიკომის მდივანი". 
პრემიერა. 1973 - 74 წ. შოთა  რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22254 81 შ.რ.თ 798 რ. თაბუკაშვილის პიესა -  ,,რაიკომის მდივანი". 
პრემიერა. 1973 - 74 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22255 81 შ.რ.თ 799 რ. თაბუკაშვილის პიესა -  ,,რაიკომის მდივანი". 
პრემიერა. 1973 - 74 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22256 81 შ.რ.თ 800 ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1974 - 75 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 



22257 81 შ.რ.თ 801 გ. ფანჯიკიძის პიესა - ,,მეშვიდე ცა.". 1974 - 75 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ქავთარაძე. 

22258 81 შ.რ.თ 802 გ. ფანჯიკიძის პიესა - ,,მეშვიდე ცა.". პრემიერა. 1974 - 
75 წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ქავთარაძე. 

22259 81 შ.რ.თ 803 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 
1974 - 75 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა. 

22260 81 შ.რ.თ 804 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 
1974 - 75 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა. 

22261 81 შ.რ.თ 805 ვ. როზოვის პიესა - ,,სიტუაცია".  პრემიერა. 1974 - 75 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

22262 81 შ.რ.თ 806 ვ. როზოვის პიესა - ,,სიტუაცია". პრემიერა. 1974 - 75 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

22263 81 შ.რ.თ 807 უ. შექსპირის პიესა - ,,რომეო და ჯულიეტა". 1974 - 75 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22264 81 შ.რ.თ 808 ა. ცაგარელის პიესა - ,,ხანუმა". 1974 - 75 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22265 81 შ.რ.თ 809 ა. ცაგარელის პიესა - ,,ხანუმა". 1974 - 75 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22266 81 შ.რ.თ 810 ა. გეწაძის პიესა - ,,პაემანი ცაში". 1974 - 75 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ლ. მირცხულავა. 

22267 81 შ.რ.თ 811 ა. გეწაძის პიესა - ,,პაემანი ცაში". პრემიერა. 1974 - 75 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ლ. მირცხულავა. 

22268 81 შ.რ.თ 812 ნ. დუმბაძის პიესა - -,,საბრალდებო დასკვანა". 1974 - 
75 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22269 81 შ.რ.თ 813 ვ. როზოვის პიესა - ,,სიტუაცია". პრემიერა. 1974 - 75 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 



22270 81 შ.რ.თ 814 სოფოკლეს პიესა - -,,ოიდიპოს მეფე". 1975 - 76 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური  თეატრი მეტეხის ტაძარში. რეჟისორი - 
თ. ჩხეიძე. 

22271 81 შ.რ.თ 815 სოფოკლეს პიესა - -,,ოიდიპოს მეფე". 1975 - 76 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი  მეტეხის ტაძარში. რეჟისორი - 
თ. ჩხეიძე. 

22272 81 შ.რ.თ 816 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
პრემიერა. 1975 - 76 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22273 81 შ.რ.თ 817 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
პრემიერა. 1975 - 76 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22274 81 შ.რ.თ 818 ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,დაბრუნება". პრემიერა. 1975 - 
76 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ბ. კობახიძე.  

22275 81 შ.რ.თ 819 ე. ბელმანის პიესა  - ,,დასაწყისი". პრემიერა. 1975 - 76 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22276 81 შ.რ.თ 820 ნ. ოსტროვსკის რომანის ,,როგორ იწრთობოდა 
ფოლადის" მიხედვით შექმნილი პიესა - 
,,რამოდენიმე ეპიზოდი კომუნისტის ცხოვრებიდან".                     
1975 - 76 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიურიი თეატრი.  

22277 81 შ.რ.თ 821 ლესინგის  პიესა - ,,ნათან ბრძენი". პრემიერა. 1975 - 
76 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ვ. ვაქსმუტი. 

22278 81 შ.რ.თ 822 ლესინგის პიესა  -  ,,ნათან ბრძენი".  1975 - 76 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ვ. ვაქსმუტი. 

22279 81 შ.რ.თ 823 ნ. წულეისკირის პიესა - ,,თუთარჩელა". 1975 - 76 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი. 

22280 81 შ.რ.თ 824 პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე". 1975 - 76 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22281 81 შ.რ.თ 825 გ. ფანჯიკიძის პიესა - ,,მეშვიდე ცა". (სპექტაკლი 
ეძღვნება ქართული თეატრის დღეს).  1975 - 76 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ქავთარაძე. 



22282 81 შ.რ.თ 826 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". 1975 - 76 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - თ. ჩხეიძე და რ. სტურუა. 

22283 81 შ.რ.თ 827 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
პრემიერა. 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22284 81 შ.რ.თ 828 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
პრემიერა. 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22285 81 შ.რ.თ 829 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
პრემიერა. 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22286 81 შ.რ.თ 830 ნ. წულეისკირის პიესა - ,,თუთარჩელა". პრემიერა. 
1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 
ხატისკაცი. 

22287 81 შ.რ.თ 831 ალ. ჩხეიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". პრემიერა. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე.  

22288 81 შ.რ.თ 832 ალ. ჩხეიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე.  

22289 81 შ.რ.თ 833 ალ. ჩხეიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე.  

22290 81 შ.რ.თ 834 ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,დაბრუნება". 1976 - 77 წწ.  შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ბ. კობახიძე.  

22291 81 შ.რ.თ 835 ნ. დუმაბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". (მე - 
200 წარმოდგენა). 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22292 81 შ.რ.თ 836 ა. ლიივესის პიესა - ,,მონოლისკი". 1976 - 77 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი. 

22293 81 შ.რ.თ 837 ა. ლიივესის პიესა - ,,მონოლისკი". პრემიერა. 1976 - 
77 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი. 



22294 81 შ.რ.თ 838 უ. შექსპირის პიესა  - ,, ანტონიუს და კლეოპატრა". 
პრემიერა. 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი და მხატვარი - თ. სუმბათაშვილი.  

22295 81 შ.რ.თ 839 მ. ჯავახიშვილის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,ქალის ტვირთი". პრემიერა.  1976 - 77 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.  

22296 81 შ.რ.თ 840 მიმდინარე რეპერტუარი. 1976 - 77 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22297 81 შ.რ.თ 841 მიმდინარე რეპერტუარი. 1976 - 77 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22298 81 შ.რ.თ 842 მიმდინარე რეპერტუარი. 1976 - 77 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22299 81 შ.რ.თ 843 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 - 
78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟ - რ. სტურუა.  

22300 81 შ.რ.თ 844 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". ( 
ეძღვნება ბ. ბრეხტის დაბადების 90 წლის იუბილეს). 
1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟ - რ. სტურუა.  

22301 81 შ.რ.თ 845 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". (მე - 200 
წარმოდგენა). 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟ - 
რ. სტურუა.  

22302 81 შ.რ.თ 846 ბ. ბრეხტის პიესა - " მდაბიოთა ქორწილი". 1977 - 78 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი რეჟისორი - მ. გრუნერი. 

22303 81 შ.რ.თ 847 მ. გეგიას პიესა - ,,სიცრუენი". 1977 - 78 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რჟ. - ნ. კვასხვაძე. 

22304 81 შ.რ.თ 848 ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". 1977 - 78 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირ თეატრი. რეჟისორი - ალ. ჩხაიძე.  

22305 81 შ.რ.თ 849 ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". 1977 - 78 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ალ. ჩხაიძე.  

22306 81 შ.რ.თ 850 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". პრემიერა. 1977 - 78 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ.ლაპიაშვილი. 



22307 81 შ.რ.თ 851 ნ. დუმბაძე. ,,მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი". 1977 - 
78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირი თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22308 81 შ.რ.თ 852 ნ. დუმბაძე. ,,მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი". 1977 - 
78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22309 81 შ.რ.თ 853 ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,შუშანიკის მარტვილობა". 
(იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის წამების მიხედვით''). 
1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. რეჟისორი - ნ. 
ხატისკაცი. 

22310 81 შ.რ.თ 854 ა. ლიივესის პიესა - ,,მონოლისკი". 1977 - 78 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი. 

22311 81 შ.რ.თ 855 ე. გაბრილოვიჩისა და ი. რაიზმანის პიესა - ,,ჩვენი 
თანამედროვე". 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22312 81 შ.რ.თ 856 პიესა - ,,უარყოფა". იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის 
წამების" მიხედვით. 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი.  

22313 81 შ.რ.თ 857 მ. გეგიას პიესა - ,,სიცრუენი". 1977 - 78 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რჟ. - ნ. კვასხვაძე. 

22314   შ.რ.თ 858 ბ. ბრეხტის პიესა -  ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 - 
78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის საელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22315 81 შ.რ.თ 859 მიმდინარე რეპერტუარი. 1977 - 78 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22316 81 შ.რ.თ 860 ანტონიო ბუერო ვალიეხოს პიესა - ,,ოცნება". 1978 - 
79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22317 81 შ.რ.თ 861 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1978 - 79 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22318 81 შ.რ.თ 862 უ. შექსპირის პიესა - ,,ცხოვრება და სიკვდილი მეფე 
რიჩარდ მესამის".                 1978 - 79 წწ.  შოთა  
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  

22319 81 შ.რ.თ 863 ლ. ტოლსტოის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა -  ,,მეუფება წყვდიადისა". 1978 - 79 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  



22320 81 შ.რ.თ 864 ბ. ბრეხტის პიესა - -,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 - 
79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირ თეატრი. 

22321 81 შ.რ.თ 865 ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,შუშანიკის მარტვილობა". 
(იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის წამების მიხედვით''). 
1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 
ხატისკაცი. 

22322 81 შ.რ.თ 866 ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,შუშანიკის მარტვილობა". 
(იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის წამების მიხედვით''). 
1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 
ხატისკაცი. 

22323 81 შ.რ.თ 867 იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 
1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 
ჩხეიძე. 

22324 81 შ.რ.თ 868 იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 
1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 
ჩხეიძე. 

22325 81 შ.რ.თ 869 იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 
1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 
ჩხეიძე. 

22326 81 შ.რ.თ 870 იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 
1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 
ჩხეიძე. 

22327 81 შ.რ.თ 871 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1978 - 79 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22328 81 შ.რ.თ 872 ლ. ტოლსტოის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა -  ,,მეუფება წყვდიადისა". პრემიერა. 1978 - 79 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22329 81 შ.რ.თ 873 ანტონიო ბუერო ვალიეხოს პიესა - ,,ოცნება". 1978 - 
79 წწ. შოთა რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22330 81 შ.რ.თ 874 უ. შექსპირის პიესა - ,,ცხოვრება და სიკვდილი მეფე 
რიჩარდ მესამის". 1978 - 79 წწ. შოთა  რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22331 81 შ.რ.თ 875 ალ. ჩხეიძის პიესა - ,, თავისუფალი თემა". 1978 - 79 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე. 



22332 81 შ.რ.თ 876 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". 1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

22333 81 შ.რ.თ 877 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1979 - 
80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22334 81 შ.რ.თ 878 თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები 
მსახიობისთვის". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22335 81 შ.რ.თ 879 თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები 
მსახიობისთვის". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22336 81 შ.რ.თ 880 თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები 
მსახიობისთვის". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22337 81 შ.რ.თ 881 თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები 
მსახიობისთვის". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22338 81 შ.რ.თ 882 ნ. წულეისკირის პიესა - ,,დავით აღმანეშენებლის 
ქვა". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22339 81 შ.რ.თ 883 სეზონის გახსნა. 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22340 81 შ.რ.თ 884 ა. გელმანის პიესა - ,,ჩვენ ქვემორე ხელისმომწერნი". 
პრემიერა. 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ  თეატრი. 
რეჟისორი - გ. ანთაძე. 

22341 81 შ.რ.თ 885 ,,რეკვიემი". 1979 - 80 წწ. ( თეატრის ახალგაზრდობა 
დიდი სამამულო ომის 35 - ე წლისთავს უძღვნის 
ექსპერიმენტალურ სპექტაკლს.) შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22342 81 შ.რ.თ 886 მ. შატროვის პიესა - ,,ლურჯი ცხენები წითელ 
ბალახზე". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22343 81 შ.რ.თ 887 ე. გაბრილოვიჩისა და ი. რაიზმანის პიესა - ,,ჩვენი 
თანამედროვე". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა. 



22344 81 შ.რ.თ 888 მოლიერის პიესა - ,, ტარტიუფი ანუ მეფეა 
დარბაზში". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი  თეატრი. 
რეჟისორი ნ. ხატისკაცი. 

22345 81 შ.რ.თ 889 კ. ჰიგინსისა და ჟ. კარიერის პიესა - ,,ჰაროლდი და 
მოდი". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. 
სიხარულიძე. 

22346 81 შ.რ.თ 890 ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". 1979 - 80 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხაიძე.  

22347 82 შ.რ.თ 891 თ. მეტრეველის პიესა - ,,შეშლილი, შეშლილი ახალი 
წელი". 1980 - 81 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22348 82 შ.რ.თ 892 თ. მეტრეველის პიესა - ,,შეშლილი, შეშლილი ახალი 
წელი". პრემიერა. 1980 - 81 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22349 82 შ.რ.თ 893 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1980 - 
81 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22350 82 შ.რ.თ 894 კ. გოლდონის პიესა - ,,მშვენიერი ქართველი ქალი". 
1980 - 81 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა. 

22351 82 შ.რ.თ 895 ნ. წულეისკირისა და  გ. გეგეჭკორის პიესა -  ,,ძველი 
სამრეკლო". 1980 - 81 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - გ. გეგეჭკორი. 

22352 82 შ.რ.თ 896 პიესა - ,,ვარიაციები თანამედროვე თემაზე". 1980- 81 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22353 82 შ.რ.თ 897 კ. გოლდონის პიესა - ,, Прекрасная грузинка ''. 1981 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი კიევის, ლ. უკრაინკას 
სახელობის  სახელმწიფო აკადემიურ რუსულ 
დრამატულ   თეატრში.  რეჟისორი - ა. 
ვარსიმაშვილი. 

22354 82 შ.რ.თ 898 ბ. ბრეხტის პიესა - ,, Кавказский меловой круг''. 1981 
წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი კიევის, ლ. უკრაინკას 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური რუსულ 
დრამატულ  თეატრში. რეჟისორი - რ. სტურუა. 



22355 82 შ.რ.თ 899 ბ. ბრეხტის პიესა - ,, Кавказский меловой круг''. 1981 
წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი კიევის, ლ. უკრაინკას 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ რუსულ 
დრამატულ  თეატრში. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22356 82 შ.რ.თ 900 უ. შექსპირის პიესა - ,, Ричард  III ''. 1981 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი კიევის, ლ. უკრაინკას სახელობის  
სახელმწიფო აკადემიურ რუსულ დრამატულ 
თეატრში. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22357 82 შ.რ.თ 901 ა. გრიფიუსის პიესა - ,,ქეთევან ქართველი - ანუ 
გაუტეხელი სიმტკიცე". 1981 - 82 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ 
თეატრი. რეჟისორი - ჰ.   ვედეკინდი. 

22358 82 შ.რ.თ 902 უ. ლიუსის პიესა - ,, ამჰერსტის მშვენება". 1981 - 82 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22359 82 შ.რ.თ 903 უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III". 1981-82 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22360 82 შ.რ.თ 904 უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III". (მიძღვნილი 
რუსთაველის თეატრი 100 წლისთავისადმი"). 1981-
82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22361 82 შ.რ.თ 905 უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III". (მიძღვნილი 
რუსთაველის თეატრი 100 წლისთავისადმი"). 1981-
82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22362 82 შ.რ.თ 906 ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,ათვინიერებენ მიმინოს". 
1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. 
ვარსიმაშვილი. 

22363 82 შ.რ.თ 907 ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,ათვინიერებენ მიმინოს". 
პრემიერა. 1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22364 82 შ.რ.თ 908 მოლიერის პიესა - ,,ტარტიუფი ანუ მეფეა 
დარბაზში". 1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22365 82 შ.რ.თ 909 პიესა - ,,ვარიაციები თანამედროვე თემაზე". 1981 - 82 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 



22366 82 შ.რ.თ 910 შ. დადიანის პიესა - ,,გუშინდელნი". ( მიძღვნილი 
რუსთაველის თეატრის 100 წლისთავისადმი). 1981 - 
82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

22367 82 შ.რ.თ 911 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
(მიძღვნილი რუსთაველის თეატრის 100 
წლისთავისადმი). 1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟ - 
რ. სტურუა. 

22368 82 შ.რ.თ 912 თ. მეტრეველის პიესა - ,,შეშლილი, შეშილი, ახალი 
წელი". 1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
ჩხეიძე. 

22369 82 შ.რ.თ 913 უ. დიუსის პიესა - ,,ამჰერსტის მშვენება". 1981 - 82 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე, რ. 
სტურუა. 

22370 82 შ.რ.თ 914 უ. შექსპირის პიესა - ,,ცხოვრება და სიკვდილი მეფე 
რიჩარდ მესამის". 1982 - 83  წწ. შოთა  რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22371 82 შ.რ.თ 915 ბ. ბრეხტის პიესა - ,, Кавказский  меловой круг''. 1982 - 
83 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22372 82 შ.რ.თ 916 ა. შატროვის პიესა - ,,ლურჯი ცხენები წითელ 
ბალახზე". 1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადმიური თეატრი. 
რეჟისორი - რ. სტურუა.  

22373 82 შ.რ.თ 917 რ. იბრაგიმბეკოვის პიესა - ,,დაკრძალვა 
კალიფორნიაში". პრემიერა.  1982 - 83 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22374 82 შ.რ.თ 918 ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,, ათვინიერებენ მიმინოს". 
პრემიერა. 1982 - 83 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22375 82 შ.რ.თ 919 დ. ზორინის პიესა - ,,რომაული კომედია". პრემიერა. 
1983 - 84 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. 
ლორთქიფანიძე. 

22376 82 შ.რ.თ 920 დ. ზორინის პიესა - ,,რომაული კომედია". პრემიერა. 
1983 - 84 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. 
ლორთქიფანიძე. 



22377 82 შ.რ.თ 921 შ. შამანაძის პიესა - ,,ღია შუშაბანდი". 1983 - 84 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმლწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22378 82 შ.რ.თ 922 ნ. წულეისკირის და გ. გეგეჭკორის პიესა - ,,ძველი 
სამრეკლო". 1985 - 86 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - გ. გეგეჭკორი. 

22379 82 შ.რ.თ 923 შ. შამანაძის პიესა - ,,ერთხელ მხოლოდ ისიც 
ძილში". პრემიერა. 1985 - 86 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმლწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - გ. სიხარულიძე.  

22380 82 შ.რ.თ 924 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1985 - 
86 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22381 82 შ.რ.თ 925 მ. კვესელავას პიესა - ,,ას ერგასის დღე". 1985 - 86 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22382 82 შ.რ.თ 926 ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 
1986 - 87 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22383 82 შ.რ.თ 927 პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". 1986 - 87 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირი თეატრი.  

22384 82 შ.რ.თ 928 პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". ,,პრემიერა. 
1986 - 87 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი.  

22385 82 შ.რ.თ 929 თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობი 
ქალისთვის". 1986 - 87 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22386 82 შ.რ.თ 930 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1986 - 87 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ 
თეატრი.  

22387 82 შ.რ.თ 931 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1986 - 87 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22388 82 შ.რ.თ 932 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". პრემიერა. 1986 - 
87 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22389 82 შ.რ.თ 933 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". 1986 - 87 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი.  



22390 82 შ.რ.თ 934 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". 1986 - 87 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22391 82 შ.რ.თ 935 პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". 1987 - 88 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22392 82 შ.რ.თ 936 პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". პრემიერა. 1987 
- 88 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  

22393 82 შ.რ.თ 937 შ. შამანაძის პიესა - ,,ერთხელ მხოლოდ ისიც 
ძილში". პრემიერა. 1987- 88 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმლწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - გ. სიხარულიძე.  

22394 82 შ.რ.თ 938 ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 
1987 - 88 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22395 82 შ.რ.თ 939 ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 
1987 - 88 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

22396 82 შ.რ.თ 940 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1987 - 88 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22397 82 შ.რ.თ 941 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1987 - 88 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22398 82 შ.რ.თ 942 ი. სამსონაძის პიესა - ,,ბედნიერი ბილეთი". 1987 - 88 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22399 82 შ.რ.თ 943 ი. სამსონაძის პიესა - ,,ბედნიერი ბილეთი". 
პრემიერა. 1987 - 88 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აადემიური თეატრი. 

22400 82 შ.რ.თ 944 ა. ჰაკეტისა და კ. გუდრიჩის პიესა - ,,ანა ფრანკის 
დღიური".  პრემიერა. 1987 - 88 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ა. კვასხვაძე.  

22401 82 შ.რ.თ 945 ვაჟა - ფშაველას ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,მოკვეთილნი". პრემიერა. 1987 - 88 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი 
თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22402 82 შ.რ.თ 946 ა. წერეთელის პოემის მიხედვით შექმნილი პიესა - 
.,,სამგვარი სიყვარული". 1988 - 89 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ლ. ბურბუთაშვილი.  



22403 82 შ.რ.თ 947 ა. წერეთელის პოემის  მიხედვით შექმნილი პიესა - . 
,,სამგვარი სიყვარული". 1988 - 89 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი რეჟისორი -  ლ. ბურბურთაშვილი.  

22404 82 შ.რ.თ 948 უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III ". 1988 - 89 წწ. შოთა 
რუსთააველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირი თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

22405 82 შ.რ.თ 949 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1988 - 
89 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22406 82 შ.რ.თ 950 ედოარდო დე ფილიპოს პიესა -  ,,აჩრდილები". 1988 
- 89 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირი თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე. 

22407 82 შ.რ.თ 951 გ. ბიუხნერის პიესა - ,,ლეონსი და ლენა". 1988 - 89 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირ თეარი. რეჟისორი - ნ. კვასხვაძე. 

22408 82 შ.რ.თ 952 სარეპერტუარო აფიშა. 1988 - 89 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22409 82 შ.რ.თ 953 ა. ჩეხოვის პიესა - ,,ალუბლის ბაღი". 1989 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი  - პ. ბრუკი. 

22410 82 შ.რ.თ 954 ა. ჩეხოვის პიესა - ,,ალუბლის ბაღი". 1989 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი  - პ. ბრუკი. 

22411 82 შ.რ.თ 955 ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 
(ქართული დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი). 1989 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელბის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. 

22412 82 შ.რ.თ 956 მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,კვაჭი კვაჭანტირაძე". 
პრემიერა. 1989  - 90 წწ.  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22413 82 შ.რ.თ 957 თ. ებრალიძის პიესა - გუშინწინ, გუშინ, დღეს ხვალ?". 
1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ.  
ხატისკაცი. 

22414 82 შ.რ.თ 958 თ. ებრალიძის პიესა - "გუშინწინ, გუშინ, დღეს 
ხვალ?". პრემიერა. 1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ნ.  ხატისკაცი. 



22415 82 შ.რ.თ 959 თ. ებრალიძის პიესა - "გუშინწინ, გუშინ, დღეს 
ხვალ?". პრემიერა. 1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ნ.  ხატისკაცი. 

22416 82 შ.რ.თ 960 გ. სიხარულიძის პიესა - ,,გარეუბნის მარტოსახლი". 
პრემიერა. 1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი. 
რეჟისორი - გ. სიხარულიძე. 

22417 82 შ.რ.თ 961 გ. ბათიაშვილის პიესა - ,,შეთქმულება". 1989 - 90 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირ თეატრი.  

22418 82 შ.რ.თ 962 გ. ბათიაშვილის პიესა - ,,შეთქმულება". პრემიერა. 
1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი.  

22419 82 შ.რ.თ 963 გ. ბათიაშვილის პიესა - ,,შეთქმულება". პრემიერა. 
1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი.  

22420 82 შ.რ.თ 964 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". (მე - 100 წარმოდგენა). 1989 - 90 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  გ. ჟორდანია. 

22421 82 შ.რ.თ 965 მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,კვაჭი კვაჭანტირაძე".  1990  
- 91 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22422 82 შ.რ.თ 966 დ. ტურაშვილის პიესა - ,,დიალოგები 
ორმოქმედებიანი პიესისათვის". 1990 - 91 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

22423 82 შ.რ.თ 967 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1990 - 91 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

22424 82 შ.რ.თ 968 გარსია ლორკას პიესა - ,,სისხლიანი ქორწილი". 1990 
- 91 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადმიური თეატრი. რეჟისორი - მ. სვირავა, ლ. 
წულაძე. 

22425 82 შ.რ.თ 969 გარსია ლორკას პიესა - ,,სისხლიანი ქორწილი". 1990 
- 91 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადმიური თეატრი. რეჟისორი - მ. სვირავა, ლ. 
წულაძე. 

22426 82 შ.რ.თ 970 უ. შექსპირის პიესა -  ,,ჰამლეტი". პრემიერა. 1990 - 91 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 



22427 82 შ.რ.თ 971 უ. შექსპირის პიესა -  ,,ჰამლეტი". პრემიერა. 1990 - 91 
წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 

22428 82 შ.რ.თ 972 უ. შექსპირის პიესა -  ,,ჰამლეტი". პრემიერა. 1990 - 91 
წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 

22429 82 შ.რ.თ 973 დ. ტურაშვილის პიესა - ,,დიალოგები 
ორმოქმედებიანი პიესისათვის". 1991 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

22430 82 შ.რ.თ 974 უ. შექსპირის პიესა - ,, ტიტუს ანდრონიკუსი". 
პრემიერა. 1991 - 92 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22431 82 შ.რ.თ 975 უ. შექსპირის პიესა - ,, ტიტუს ანდრონიკუსი". 
პრემიერა. 1991 - 92 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი. 

22432 82 შ.რ.თ 976 მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,მუსუსი". პრემიერა. 1991 - 
92 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 

22433 82 შ.რ.თ 977 მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,მუსუსი". პრემიერა. 1991 - 
92 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 

22434 82 შ.რ.თ 978 კალდერონ დე ლა ბარკას პიესა - ,, ცხოვრება  
სიზმარია". პრემიერა. 1992 - 93 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტრუა. 

22435 82 შ.რ.თ 979 პიესა - ,,საშობაო სიზმარი". პრემიერა. 1992 - 93 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე, 
ლ.წულაძე.  

22436 82 შ.რ.თ 980 პიესა - ,,პალატა # 6". 1992 - 93 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ანდღულაძე. 

22437 82 შ.რ.თ 981 ფედერიკო გარსია ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა 
ალბას სახლი". 1993 - 94 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - გ. კაპანაძე.  

22438 82 შ.რ.თ 982 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,ირინეს ბედნიერება". 
პრემიერა. 1993 - 94 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - ა. ენუქიძე.  

22439 82 შ.რ.თ 983 პიესა - ,,ვოიცეკი". პრემიერა. 1993 - 94 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - ლ. წულაძე.  



22440 82 შ.რ.თ 984 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,სეჩუანელი კეთილი ადამიანი". 
1993 - 94 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა.  

22441 82 შ.რ.თ 985 საგასტროლო რეპერტუარი. 1995 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი გ. ტოვსტონოგოვის სახელობის დრმატულ 
დიდი თეატრში.  

22442 82 შ.რ.თ 986 საგასტროლო რეპერტუარი. 1995 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი გ. ტოვსტონოგოვის სახელობის დრმატულ 
დიდი თეატრში.  

22443 82 შ.რ.თ 987 ხ. ლევინის პიესა - ,,პირდაღებული". 1995 - 96 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. საყავრელიძე.  

22444 82 შ.რ.თ 988 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". 1995 - 
96 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.  

22445 82 შ.რ.თ 989 ა. ჩეხოვის პიესა - ,,თოლია". პრემიერა. 1995 - 96 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ბ. ქავთარაძე. 

22446 82 შ.რ.თ 990 ბ. ხლეიდის პიესა - ,,წელიწადში ერთხელ". 1995 - 96 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხაიძე.  

22447 82 შ.რ.თ 991 ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,მერე რა, რომ სველია 
სველი იასამანი". 1996 - 97 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი -  რ. სტუტურა. 

22448 82 შ.რ.თ 992 ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი". 1996 - 97 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. კაპანაძე.  

22449 82 შ.რ.თ 993 ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". 1996 - 
97  წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.  

22450 82 შ.რ.თ 994 უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი ანუ მსოფლიო 
ბრიყვთა თეატრი". 1997 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
როსტოვის მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი გ. ქავთარაძე. 

22451 82 შ.რ.თ 995 რ. კლდიაშვილის პიესა - ,,შორაპნელი 
ქალბატონები". პრემიერა. 1997 - 98 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე. 



22452 82 შ.რ.თ 996 რ. კლდიაშვილის პიესა - ,,შორაპნელი 
ქალბატონები". პრემიერა. 1997 - 98 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე. 

22453 82 შ.რ.თ 997 ბ. ბრეხტის პიესა - ,, სეჩუანელი კეთილი ადამიანი". 
1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  რ. 
სტურუა.  

22454 82 შ.რ.თ 998 იაკობ გოგებაშვილის ,,დედა ენის" მიხედვით 
შექმნილი პიესა - ,,იაკობის სახარება". 1997 - 98 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -რ. სტურუა. 

22455 82 შ.რ.თ 999 ჩ. დიკენსის საშობაო მოთხრობების მიხედვით 
შექმნილი პიესა - ,,საშობაო სიზმარი". 1997 - 98 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე, ლ. 
წულაძე. 

22456 82 შ.რ.თ 1000 ჩ. დიკენსის საშობაო მოთხრობების მიხედვით 
შექმნილი პიესა - ,,საშობაო სიზმარი". 1997 - 98 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე, ლ. 
წულაძე. 

22457 82 შ.რ.თ 1001 უ. შექსპირის პიესა - ,,მაკბეტი". 1997 - 98 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22458 82 შ.რ.თ 1002 უ. შექსპირის პიესა - ,,მაკბეტი". 1997 - 98 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22459 82 შ.რ.თ 1003 ალდო ნიკოლაიას პიესა - ,,მაცდური". 1997 - 98 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხაიძე. 

22460 82 შ.რ.თ 1004 ალდო ნიკოლაიას პიესა - ,,მაცდური". 1997 - 98 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხაიძე. 

22461 82 შ.რ.თ 1005 დ. კოუბორნის პიესა - ,,ვთამაშობთ ჯინს". 1997 - 98 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე.  

22462 82 შ.რ.თ 1006 კ. გოცის პიესა - ,,ქალი გველი". 1997 - 98 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა, რ. საყავარელიძე.  

22463 82 შ.რ.თ 1007 კ. გოცის პიესა - ,,ქალი გველი". 1997 - 98 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  



22464 82 შ.რ.თ 1008 ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი". 1997 - 98 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. კაპანაძე.  

22465 82 შ.რ.თ 1009 კ. გოცის პიესა - ,, Женщина змея ''. გასტროლი. 1998 
წ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი გ. ტოვსტონოგოვის სახელობის 
დრამატულ დიდ თეატრში. 

22466 82 შ.რ.თ 1010 გრ. რობაქიძის პიესა - ,, Ламара ''. გასტროლი. 1998 წ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი გ. ტოვსტონოგოვის სახელობის დრამატულ 
დიდ თეატრში. 

22467 82 შ.რ.თ 1011 თ. ჭილაძის პიესა - ,,ნახვის დღე". პრემიერა. 1998 - 99 
წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა, გ. 
თავაძე. 

22468 82 შ.რ.თ 1012 ი. სამსონაძის პიესა - ,,იქ სადაც ღვარად მოედინება". 
1998 - 99 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. 
თავაძე.  

22469 82 შ.რ.თ 1013 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1998 - 
99 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22470 82 შ.რ.თ 1014 ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი"  და 
ფედერიკო გარსია ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა 
ალბას სახლი". 1999 - 2000 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

22471 82 შ.რ.თ 1015 ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი". 1999 - 2000 
წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის სახლემწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

22472 82 შ.რ.თ 1016 სარეპერტუარო აფიშა. 1999 - 2000 წწ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 

22473 82 შ.რ.თ 1017 ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,მერე რა, რომ სველია 
სველი იასამანი". 1999 - 2000 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი  - რ. სტურუა. 

22474 82 შ.რ.თ 1018 ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,მერე რა, რომ სველია 
სველი იასამანი". 1999 - 2000 წწ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი  - რ. სტურუა. 

22475 82 შ.რ.თ 1019 თ. ჭილაძის პიესა - ,,ნახვის დღე". პრემიერა. 1999 - 
2000 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა, გ. თავაძე. 



22476 82 შ.რ.თ 1020 თ. ჭილაძის პიესა - ,,ნახვის დღე". პრემიერა. 1999 - 
2000 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა, გ. თავაძე. 

22477 82 შ.რ.თ 1021 ვაჟა ფშაველას პიესა - ,,მოკვეთილი". უთარიღო. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიუირი თეატრი.  

22478 82 შ.რ.თ 1022 ბ. ვასილიევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

22479 82 შ.რ.თ 1023 უ. შექსპირის პიესა - ,,Ричард третий". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი პრიმორსკის მ. 
გორკის სახელობის დრამატულ თეატრში. 

22480 82 შ.რ.თ 1024 უ. შექსპირის პიესა - ,,Ричард третий". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 
სახელმწიფო აკადემიურ მცირე დარბაზში. 

22481 82 შ.რ.თ 1025 თ. ჭილაძის პიესა -  ,, Роль для начинающей актрисы 
''. გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ  
სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

22482 82 შ.რ.თ 1026 მ. შატროვის პიესა -  ,, Синие кони на красной траве ''. 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 
სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

22483 82 შ.რ.თ 1027 მ. შატროვის პიესა -  ,, Синие кони на красной траве ''. 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ  
სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

22484 82 შ.რ.თ 1028 მ. შატროვის პიესა -  ,, Революционный этюд ''. 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 
სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

22485 82 შ.რ.თ 1029 მ. შატროვის პიესა -  ,, Революционный этюд ''. 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ  
სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

22486 82 შ.რ.თ 1030 ბ. ბრეხტის  პიესა -  ,, Кавказский  меловой круг''. 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 
სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 



22487 82 შ.რ.თ 1031 ბ. ბრეხტის  პიესა -  ,, Кавказский  меловой круг''. 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
ლენინგრადის მ. გორკის სახელობის აკადემიურ, 
დრამატულ დიდ თეატრში. 

22488 82 შ.რ.თ 1032 სარეპერტუარო აფიშა. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 
თეატრი. 

22489 82 შ.რ.თ 1033 საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 
თეატრში. 

22490 82 შ.რ.თ 1034 საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 
თეატრში. 

22491 82 შ.რ.თ 1035 საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 
თეატრში. 

22492 82 შ.რ.თ 1036 საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 
თეატრში. 

22493 82 შ.რ.თ 1037 საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი პრიმორსკის მ. გორკის სახელობის 
დრამატულ თეატრში. 

22494 82 შ.რ.თ 1038 საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი პრიმორსკის, მ. გორკის სახელობის 
დრამატულ თეატრში. 

22495 82 შ.რ.თ 1039 საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი  კიევის, ლესია უკრაინკას სახელობის 
სახელმწიფო  რუსულ აკადემიურ დრამატულ 
თეატრში. 

22496 82 შ.რ.თ 1040 საგასტროლო აფიშა. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
უკრაინის,  ტ. შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.  

22497 82 შ.რ.თ 1041 მიმდინარე რეპერტუარი. უთარღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. 



22498 83 შ.რ.თ 1042 მხატვრული  აფიშა. ვ. ვიშნევსკის პიესა - 
,,ოპტიმისტური ტრაგედია". გასტროლი. 1958 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი მოსკოვის , ევგენი ვახტანგოვის 
სახელობის თეტრში.  

22499 83 შ.რ.თ 1043 ვ. ვიშნევსკის  პიესა - ,,ოპტიმისტური ტრაგედია". 
გასტროლი. 1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 
ვახტანგოვის სახელობის თეატრში. მხატვრული 
აფიშა. 

22500 83 შ.რ.თ 1044 ვ. ვიშნევსკის პიესა - ,,ოპტიმისტური ტრაგედია". 
გასტროლი. 1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 
ვახტანგოვის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22501 83 შ.რ.თ 1045 გ. გელბახიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 
მასწავლებელი". გასტროლი.  1958 წ. შოთა  
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის სახელობის 
თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22502 83 შ.რ.თ 1046 სოფოკლეს პიესა - ,, ოიდიპოს მეფე".  გასტროლი. 
1958 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის 
სახელობის  თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22503 83 შ.რ.თ 1047  საგასტროლო რეპერტუარი. 1958 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის სახელობის 
თეატრში. მხატვრული აფიშა.  

22504 83 შ.რ.თ 1048  ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,ტარიელ გოლუა".  1958 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის სახელობის  
თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22505 83 შ.რ.თ 1049 დ. ფლეტჩერის  პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 
გასტროლი.  1958 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 
ვახტანგოვის სახელობის თეატრში. მხატვრული 
აფიშა. 

22506 83 შ.რ.თ 1050 დ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 
გასტროლი. 1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 
ვახტანგოვის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22507 83 შ.რ.თ 1051 დ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 
გასტროლი. 1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 
ვახტანგოვის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 



22508 83 შ.რ.თ 1052 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1960-61 წწ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 
მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. მხატვრული აფიშა. 

22509 83 შ.რ.თ 1053 რ. ებრალიძის  პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 
1961 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. 
მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22510 83 შ.რ.თ 1054 რ. ებრალიძის პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 
1961 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. 
მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 
მხატვრული აფიშა.  

22511 83 შ.რ.თ 1055 რ. ებრალიძის  პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 
1961 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. 
მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22512 83 შ.რ.თ 1056 უ. შექსპირის პიესა - ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 
პრემიერა. 1963 - 64 წწ.  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
მხატვრული აფიშა.  

22513 83 შ.რ.თ 1057 უ. შექსპირის პიესა - ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 
1964 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22514 83 შ.რ.თ 1058 უ. შექსპირის პიესა -   ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 
1964 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა.  

22515 83 შ.რ.თ 1059 უ. შექსპირის პიესა -   ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 
1964 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა.  

22516 83 შ.რ.თ 1060 ნ. ხატისკაცის პიესა -  ,, სიბრძნე სიცრუისა". 
გასტროლი. (სულხან-საბა ორბელიანის პიესების 
მიხედვით) . 1965 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში.  რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. 
მაღალაშვილი. მხატვარი -  ნ.  იგნატოვი. 
მხატვრული  აფიშა. 

22517 83 შ.რ.თ 1061 ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,სიბრძნე სიცრუისა". 
გასტროლი. (სულხან-საბა ორბელიანის პიესების 
მიხედვით). 1965 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში.  რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. 
მაღალაშვილი. მხატვარი -  ნ. იგნატოვი. მხატვრული 
აფიშა. 



22518 83 შ.რ.თ 1062 ნ. აზიანის პიესა - ,,უკანსაკნელი მასკარადი".  
გასტროლი. 1966 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22519 83 შ.რ.თ 1063 ნ. აზიანის პიესა - ,,უკანსაკნელი მასკარადი".  1966 წ. 
გასტროლი.  შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მოსკოვის 
კრემლის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22520 83 შ.რ.თ 1064 მ. ელიოზიშვილის  პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". 
1966 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. 
მხატვრებბ: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  
მხატვრული აფიშა. 

22521 83 შ.რ.თ 1065 მ. ელიოზიშვილის  პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". 
1966 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. 
მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  
მხატვრული აფიშა. 

22522 83 შ.რ.თ 1066  შოთა რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსნის" მიხედვით 
შექმნილი პიესა - ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა.  

22523 83 შ.რ.თ 1067  შოთა რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსნის" მიხედვით 
შექმნილი პიესა - ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ. 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა.  

22524 83 შ.რ.თ 1068 ე. ლაბიშის  პიესა - ,,ჩარლის ქუდი". 1967 წ.  შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  რეჟისორი  - რ. სტურუა.  მხატვრები: ო. 
ქოჩაკიძე; ა. სლოვინსკი; ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული 
აფიშა.  

22525 83 შ.რ.თ 1069 ა. მილერის  პიესა  - ,,სეილემის პროცესი".  
გასტროლი. 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში. რეჟისორი -  რ. სტურუა. 
მხატვრები : ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  

22526 83 შ.რ.თ 1070 ა. მილერის  პიესა - ,,სეილემის პროცესი".  
გასტროლი. 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში.  რეჟისორი -  რ. სტურუა. 
მხატვრები : ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  



22527 83 შ.რ.თ 1071  რ. ებრალიძისა და ს.დოლიძის პიესა - ,,ჩვენ, მისი 
უდიდებულესობა". 1967 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი - გ. ქავთარაძე. მხატვარი -  ო. 
ლითანიშვილი. მხატვრული აფიშა. 

22528 83 შ.რ.თ 1072 ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა  
,,გვადი ბიგვა". 1967 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი  -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - დ. თავაძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22529 83 შ.რ.თ 1073 ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა  
,,გვადი ბიგვა". 1967 წ.  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი  -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - დ. თავაძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22530 83 შ.რ.თ 1074 ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა  
,,გვადი ბიგვა". 1967 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი  -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - დ. თავაძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22531 83 შ.რ.თ 1075 ა. ეკზიუპერის  პიესა - ,,პატარა უფლისწული". 1967 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი -  ნ. ხატისკაცი და 
თ. მაღალაშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. 
სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული აფიშა. 

22532 83 შ.რ.თ 1076 ა. ეკზიუპერის  პიესა - ,,პატარა უფლისწული". 1967 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი -  ნ. ხატისკაცი და 
თ. მაღალაშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. 
სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული აფიშა. 

22533 83 შ.რ.თ 1076 ა. ეკზიუპერის  პიესა - ,,პატარა უფლისწული". 1967 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი -  ნ. ხატისკაცი და 
თ. მაღალაშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. 
სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული აფიშა. 

22534 83 შ.რ.თ 1077 ვაჟა-ფშაველას მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,მოკვეთილი". 1968 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. 
ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 
აფიშა.  



22535 83 შ.რ.თ 1078 ვაჟა-ფშაველას  მოთხრობის მიხედვით შექმნილი 
პიესა - ,,მოკვეთილი". 1968 წ.  შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. 
ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 
აფიშა.  

22536 83 შ.რ.თ 1079 რ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,რაიკომის მდივანი". 1973-
1974 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. 

22537 83 შ.რ.თ 1080 რ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,რაიკომის მდივანი". 1973-
1974 წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. 

22538 83 შ.რ.თ 1081 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". ( გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ კავშირში, 
თბილისში). 1976 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული  
აფიშა. 

22539 83 შ.რ.თ 1082 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". (გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ კავშირში, 
თბილისში). 1976 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. 

22540 83 შ.რ.თ 1083 დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". ( გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ კავშირში, 
თბილისში). 1976 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული  
აფიშა. 

22541 83 შ.რ.თ 1084 ლესინგის პიესა - ,,ნათან ბრძენი". ( გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ 
კავშირში, თბილისში). 1976 წ. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
მხატვრული აფიშა. 

22542 83 შ.რ.თ 1085 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
გასტროლი. 1977 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზაარბრიუკენში. 
მხატვრული აფიშა. 

22543 83 შ.რ.თ 1086 ბ.  ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
გასტროლი. 1977 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზაარბრიუკენში.  
რეჟისორი -  რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა. 



22544 83 შ.რ.თ 1087 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - რ. სტურუა. 
მხატვრული აფიშა.  

22545 83 შ.რ.თ 1088 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ.  
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - რ. სტურუა. 
მხატვრული აფიშა. 

22546 83 შ.რ.თ 1089 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 
მხატვრული აფიშა. 

22547 83 შ.რ.თ 1090 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 
მხატვრული აფიშა. 

22548 83 შ.რ.თ 1091 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 
მხატვრული აფიშა. 

22549 83 შ.რ.თ 1092 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი რ. სტურუა. 
მხატვრული აფიშა. 

22550 83 შ.რ.თ 1093 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.  
მხატვრული აფიშა. 

22551 83 შ.რ.თ 1094 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ.  
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.  
მხატვრული აფიშა. 

22552 83 შ.რ.თ 1095 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ.  
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი.  მხატვრული აფიშა. 

22553 83 შ.რ.თ 1096 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზენიკას ეროვნულ 
თეატრში. (ბოსტნია - ჰერცოგოვინია). რეჟისორი - რ. 
სტურუა. მხატვრული აფიშა.  

22554 83 შ.რ.თ 1097 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე" და  უ. 
შექსპირის პიესა -  ,,რომეო და ჯულიეტა". 
გასტროლი. 1978 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ხორვატიის 
დედაქალაქ   ზაგრებში. მხატვრული აფიშა. 



22555 83 შ.რ.თ 1098 სუნდუკიანის პიესა - პიესა - ,,პეპო" 1978 წ. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  მხატვრული აფიშა. 

22556 83 შ.რ.თ 1099 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
გასტროლი. 1978 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 
სტურუა. მხატვრული აფიშა.  

22557 83 შ.რ.თ 1100 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1981 წ. 
გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 
აფიშა.  

22558 83 შ.რ.თ 1101 საგასტროლო აფიშა. 1984 წ. რუსთაველის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ბერლინის 
ფესტივალზე. მხატვრული აფიშა.  

22559 83 შ.რ.თ 1102 საგასტროლო აფიშა. 1984 წ. რუსთაველის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ბერლინის 
ფესტივალზე. მხატვრული აფიშა.  

22560 83 შ.რ.თ 1103 უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1986 წ. გასტროლი. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22561 84 შ.რ.თ 1104 "დედაო ღვთისა". 1989 წელი. რუსთაველის 
თეატრალური დასი 

22562 83 შ.რ.თ 1105 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22563 83 შ.რ.თ 1106 შ. დადიანის პიესა - ,,გუშინდელნი". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი მოსკოვის ვ. 
მაიაკოვსკის სახელობის აკადემიურ თეატრში. 
მხატვრული აფიშა.  

22564 83 შ.რ.თ 1107 მ. შატროვის პიესა - ,, წითელი ცხენები ლურჯ 
ბალახზე". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი სსრ კავშირის აკადემიურ მცირე თეატრში.  
მხატვრული აფიშა.  

22565 83 შ.რ.თ 1108 მ. შატროვის პიესა - ,, წითელი ცხენები ლურჯ 
ბალახზე". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი სსრ კავშირის აკადემიურ მცირე თეატრში.  
მხატვრული აფიშა.  

22566 83 შ.რ.თ 1109 დ. გაჩეჩილაძის პიესა - (ვაჟა ფშაველას მოტივებზე) 
,,ბახტრიონი". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი მოსკოვის კრემლის თეატრში. მხატვრული 
აფიშა.  



22567 83 შ.რ.თ 1110 კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ნოველა სიყვარულზე". 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის  
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
მოსკოვის კრემლის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22568 83 შ.რ.თ 1111 თ. ჭილაძის პიესა-  ,,როლი დამწყები 
მსახიობისთვის". გასტოლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრ კავშირის სახელმწიფო მცირე თეატრში. 
მხატვრული აფიშა.  

22569 83 შ.რ.თ 1112 თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები 
მსახიობისთვის". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრ კავშირის სახელმწიფო მცირე  
თეატრში. მხატვრული აფიშა.  

22570 83 შ.რ.თ 1113 თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები 
მსახიობისთვის". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი სსრ კავშირის სახელმწიფო მცირე თეატრში. 
მხატვრული აფიშა.  

22571 83 შ.რ.თ 1114 ვ. როზოვის კომედია  პიესა - ,,ვახშმობის წინ". 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - რ. 
სტურუა. მხატვარი - დ. თავაძე. მხატვრული აფიშა.  

22572 83 შ.რ.თ 1115 ა. წერეთლის პიესა - ,,ხანუმა". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის 
სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა.  

22573 83 შ.რ.თ 1116 ა. წერეთელის პიესა - ,,ხანუმა". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის 
სახელმწიფო მცირე თეატრში.  მხატვრული აფიშა.  

22574 83 შ.რ.თ 1117 ა. წერეთელის პიესა - ,,ხანუმა". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის 
სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა.  

22575 83 შ.რ.თ 1118 უ. შექსპირის  პიესა - ,,მეფე ლირი".  გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში. რეჟისორი -  მ. თუმანიშვილი . 
მხატვარი - ნ. იგნატოვი. მხატვრული აფიშა.  

22576 83 შ.რ.თ 1119 უ. შექსპირის  პიესა - ,,მეფე ლირი". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში.  რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 
მხატვარი - ნ. იგნატოვი. მხატვრული აფიშა. 



22577 83 შ.რ.თ 1120 ნ. დუმბაძის პიესა - "მზიანი ღამე". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში. რეჟისორი რ. სტურუა. 
მხატვრები : ო.ქოჩაკიძე, ა.სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22578 83 შ.რ.თ 1121 ნ. დუმბაძის პიესა - "მზიანი ღამე". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში.  რეჟისორი -  რ. სტურუა. 
მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22579 84 შ.რ.თ 1122 ნ. დუმბაძის პიესა - "მზიანი ღამე". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 
კრემლის თეატრში.  რეჟისორი -  რ. სტურუა. 
მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22580 83 შ.რ.თ 1123 ჟ. ანუის  პიესა - ,,ანტიგონე". უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკდემიური 
თეატრი. რეჟისორი -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი -  გ. 
გუნია. მხატვრული აფიშა.  

22581 83 შ.რ.თ 1124 ჟ. ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. რეჟისორი -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი -  გ. 
გუნია. მხატვრული აფიშა. 

22582 83 შ.რ.თ 1125 ი. შტოკის პიესა - ,,ღვთაებრივი კომედია". უთარიღო. 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ბ. კობახიძე. 
მხატვრები: ქოჩაკიძე, სლოვინსკი, ჩიკვაიძე. 
მხატვრული აფიშა. 

22583 83 შ.რ.თ 1126 ბ. ბრეხტის  პიესა - ,,სამგროშიანი ოპერა. ". 
უთარიღო.  შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. 

22584 83 შ.რ.თ 1127 უ. შექსპირის  პიესა - ,,რიჩარდ III ". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის 
სახელმწიფო მცირე დარბაზში. მხატვრული აფიშა. 

22585 83 შ.რ.თ 1128 უ. შექსპირის  პიესა - ,,რიჩარდ III ". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის 
სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა. 



22586 83 შ.რ.თ 1129 უ. შექსპირის  პიესა - ,,რიჩარდ III ". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის 
სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22587 83 შ.რ.თ 1130 დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22588 83 შ.რ.თ 1131 დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22589 83 შ.რ.თ 1132 დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი.  მხატვრული აფიშა. 

22590 83 შ.რ.თ 1133 დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის 
დედინაცვალი". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22591 83 შ.რ.თ 1134  პიესა - ,,ამირანი". უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
მხატვრული აფიშა. 

22592 83 შ.რ.თ 1135  პიესა - ,,ამირანი". უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  
მხატვრული აფიშა. 

22593 83 შ.რ.თ 1136 პ.კაკაბაძის  პიესა - ,,ყვარყვარე".  უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22594 83 შ.რ.თ 1137 პ.კაკაბაძის  პიესა - ,,ყვარყვარე".  უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

22595 83 შ.რ.თ 1138 ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
მოსკოვის , ვ. მაიაკოვსკის სახელობის აკადემიურ 
თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

22596 83 შ.რ.თ 1139 ა. გელმანის  პიესა - ,,პრემიერა". გასტროლი. 
უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის, ვ. 
მაიაკოვსკის სახელობის აკადემიურ თეატრში. 
მხატვრული აფიშა. 

22597 83 შ.რ.თ 1140 ა. გელმანის  პიესა - ,,პრემიერა".  გასტროლი. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  
თეატრი მოსკოვის , ვ. მაიაკოვსკის სახელობის 
აკადემიურ თეატრში. მხატვრული აფიშა. 



22598 83 შ.რ.თ 1141 სარეპერტუარო აფიშა. გასტროლი. უთარიღო. შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი მილანში. მხატვრული აფიშა.  

22599 83 შ.რ.თ 1142 საგასტროლო აფიშა. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სან 
მარტინოს თეატრში. მხატვრული აფიშა.  

22600 83 შ.რ.თ 1143  ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
მხატვრული აფიშა.  

22601 83 შ.რ.თ 1144  ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
მხატვრული აფიშა.  

22602 83 შ.რ.თ 1145  ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 
გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
მხატვრული აფიშა.  

22603 83 შ.რ.თ 1146 სეზონის რეპერტუარი. 1921-22 წ. სეზონის. 
რუსთაველის თეატრი.  

 


