
რიგითი თარო შიფრი № დასახელება მასალა დაცულობა შენიშვნა

1 თ-1 ქ.თ.დ 1 გ. ერისთავის "გაყრა" 1850წ. თბილისის გიმნაზიის დარბაზი ქაღალდი კარგი ასლი

2 თ-1 ქ.თ.დ 2 გ. ერისთავის "გაყრა" 1850წ. თბილისის გიმნაზიის დარბაზი ქაღალდი კარგი ასლი

3 თ-1 ქ.თ.დ 3 გ. ერისთავის "გაყრა" 1850წ. თბილისის გიმნაზიის დარბაზი ქაღალდი კარგი ასლი

4 თ-1 ქ.თ.დ 4 გ. ერისთავის "გაყრა" 1850წ. თბილისის გიმნაზიის დარბაზი ქაღალდი საშუალო ასლი

5 თ-1 ქ.თ.დ 5 გ. ერისთავის "გაყრა" 1850წ. თბილისის გიმნაზიის დარბაზი ქაღალდი საშუალო ასლი

6 თ-1 ქ.თ.დ 6 გ. ერისთავის "тяжба" 1850წ. თბილისის თეატრი ქაღალდი საშუალო ასლი

7 თ-1 ქ.თ.დ 7 გ. ერისთავი"ძუნწი". "კონის - "не влюбляйся без памяти" 1851წ. ქაღალდი საშუალო ასლი

8 თ-1 ქ.თ.დ 8 გ. ერისთავი"ძუნწი". "კონის - "не влюбляйся без памяти" 1851წ. ქაღალდი საშუალო ასლო

9 თ-1 ქ.თ.დ 9 გ. ერისთავი"ძუნწი". "კონის - "не влюбляйся без памяти" 1851წ. ქაღალდი საშუალო ასლი

10 თ-1 ქ.თ.დ 10 გ. ერისთავი. "გაყრა". "ძუნწი". 1874წ. დაბა ხონი ქაღალდი საშუალო ასლი

11 თ-1 ქ.თ.დ 11

ი.ჭავჭავაძის "გლეხთა განთავისუფლების პირველ დროების 
სცენები"  "აყალმაყალი ცოლ-ქმარ შუა".  გ.ჩიქოვანის 
გადმოკეთებული "ბნელ ოთახში" 1879 წ. საზაფხულო 
თეატრი.თბილისი. ქაღალდი საშუალო

12 თ-1 ქ.თ.დ 12 "შუშანიკი". 1883 წ. თბილისი სახელოსნოს კლუბი ქაღალდი მძიმე

აფიშა სომხურ და რუსულ ენაზე, 
წარმოდგენა გაიმართება ქართველ 
სცენისმოყვარე არტისტთა მიერ.

13 თ-1 ქ.თ.დ 13

ვ. გუნიას "არც იქით არც აქით". ი. ჭავჭავაძის" დედა და შვილი". ვ. 
გუნიას "ჩათრევას ჩაყოლა სჯობიან". 1893 წ. სოფ. ხაშური. 
ტელაფუსის ბაღის  თეატრში. რეჟისორი- კოტე ყიფიანი ქაღალდი საშუალო

სოფელი ხაშურში, ტელაფუსის ბაღის 
თეატრში

14 თ-1 ქ.თ.დ 14
ვ. გუნიას "და-ძმა",  "არც აქეთ არც იქით", 1895 წ.  სოხუმი, 
სამოქალაქო კლუბის დარბაზი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

შ. დადიანი მოხსენიებულია ქუჯის 
სახელით, შ. დადიანის, 
ფრანგულიანცის და გვაზავას 
მინაწილეობით.

15 თ-1 ქ.თ.დ 15

გ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ფუღინიანცი "პიპოს 
ტიკჭორა", დ. ნასიძე "წუთის საცოლე", 1895 წ.  სოხუმი, სამოქალაქო 
კლუბის დარბაზი ქაღალდი საშუალო

ს. ფრანგულიანცისა და მ. გვაზავას 
მონაწილეობით, სოხუმის სამრევლო 
სკოლის ღარიბ მოსწავლეთა 
სასარგებლოდ.

16 თ-1 ქ.თ.დ 16

კ. მესხი "თამარ ბატონიშვილი", დ. ერისთავი "სამშობლო", ვ, გუნია 
"არც აქეთ არც იქით", 1895 წ.  სოხუმი, სამოქალაქო კლუბის 
დარბაზი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ქუთაისის ქართული თეატრის 
მსახიობების მიერ გამართული 
წარმოდგენა

17 თ-1 ქ.თ.დ 17 ვ. გუნია "და-ძმა", 1895 წ. სოხუმი, სამოქალაქო კლუბის დარბაზი ქაღალდი საშუალო
ს. ფრანგულიანცისა და მ. გვაზავას 
მონაწილეობით.

18 თ-1 ქ.თ.დ 18
მოლიერი(ჟან-ბატისტ პოკლენი)  "სკაპენის ცუღლუტობა", 1895 წ.  
სოხუმი, სამოქალაქო კლუბის დარბაზი ქაღალდი საშუალო თარგმანი  ა. წერეთლის

19 თ-1 ქ.თ.დ 19

გ. ერისთავი, "ძუნწი", ვ. აბაშიძე, "ცოლი თუ გინდათ ეს არი", ს. 
ფრანგულიანცი, "ოინი თუ გინდათ ეს არი", 1896 წ.  სოხუმი, 
სამოქალაქო კლუბის დარბაზი ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა გაიმართება 
ქართველთა შორის წერე-კითხვის 
გამავრცელებელ საზოგადოების 
სასარგებლოდ

20 თ-1 ქ.თ.დ 20
ა. ერიციანი. "ошибочный расчет" მ. გრიგორიანი. -"вот тебе и 
сватовство". 1896 წ. სიღნაღი ქაღალდი საშუალო

სომეხ სცენის მოყვარულები, 
წარმოდგენა სომხურ ენაზე, ღარიბ 
მოსწავლეთა სასარგებლოდ.

21 თ-1 ქ.თ.დ 21
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". "პრიკაშჩიკი შკაფში". 
1896წ. ნაძალადევში გრიგოლ ვასილ ძე ჩარკვიანის სახლში. ქაღალდი საშუალო ბ. ადამიძე. ზ. საფაროვი

22 თ-1 ქ.თ.დ 22
"ბრიყვი მამები", "ქალის ძალა", "მშივრები", 1897 წ. სოხუმი, 
პოლკის სასადილო დარბაზი ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენაზე სოხუმის სატუსაღოს კომიტეტის 
სასარგებლოდ.

23 თ-1 ქ.თ.დ 23

ჩიქოვანი "ბნელ ოთახში", კ. ყიფიანი "დატრიალდა ჯარა", "ჭაჭა 
მოწყვეტილი", "ბუტიაობა", 1897 წ. სოხუმი, პოლკის სასადილო 
დარბაზი ქაღალდი საშუალო

23 აპრილს (გიორგობის საღამოს), 
სოხუმის სამკითხველოსა და თეთრი 
ჯვრის დაწესებულების 
სასარგებლოდ.

24 თ-1 ქ.თ.დ 24
ჯიოკომედის "დამნაშავეს ოჯახი" 1898 წ. სომხ.სამოქმ. თეატრი. 
თელავი. რეჟისორი- ვ. ს. ალექსიევ-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ბ. ალექსეევ-მესხიევის უკანასკნელი 
წარმოდგენა

25 თ-1 ქ.თ.დ 25
დ. ვოდევი, "ადამ და ევა". ა. ცაგარელის "მათიკო". 1898 წ. სოფ. 
ახალ-ქალაქი. ქაღალდი საშუალო

26 თ-1 ქ.თ.დ 26
ა. დიუმა "ედმონდ კინი ანუ სალახანობა და გენიოსობა". 1898 წ. 
თელავი, რეჟისორი- ვ.  ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი მძიმე

ვ.  ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით

27 თ-1 ქ.თ.დ 27
ა. ტარუტინის "შემთხვევა პეტერბურგში". ი. მაჩაბელის - "ადვოკატი 
მელაძე". 1899 წ. სურამის პარკი. ქაღალდი საშუალო ა. სოგოროვას მონაწილეობით

28 თ-1 ქ.თ.დ 28
ა. მოჩხუბარიძე(ყაზბეგი) "არსენა". ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს". 
1901წ. ტფილისის პოლკი. ავლაბარში. ქაღალდი საშუალო

29 თ-1 ქ.თ.დ 29 ა. ცაგარელის "ციმბირელი", 1902წ. თელავი.  კლუბის დარბაზი ქაღალდი კარგი
ვ. აბაშიძის 25 წლის სასცენო 
მოღვაწეობის აღსანიშნავად

30 თ-1 ქ.თ.დ 30

პ.უმიკაშვილის "სამზადისი."  დ.კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება" 
დ. ჩარკვიანის "მოჩვენება." 1904 წ. ამხანაგობის თეატრი.  დაბა 
ყვირილა, რეჟისორი- ალექსი მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

31 თ-1 ქ.თ.დ 31
ა.ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა." 1904 წ. ამხანაგობის თეატრი დ. 
ყვირილა. ქაღალდი საშუალო გამგე.ზ. საფაროვა

32 თ-1 ქ.თ.დ 32
შპაჟენსკის "темная сила" ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს". 1904 წ. 
სიღნაღი. ქაღალდი საშუალო თბილისის, სომხური დრამცენტრი

33 თ-1 ქ.თ.დ 33 სომხურ ენაზე "და-ძმა" 1904 წ.სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე წარმოდგენა სომხურ ენაზე

34 თ-1 ქ.თ.დ 34

ფ. ქორიძის თარგმანი  "ორი დარაჯი" ვ.გუნიას "თაგვის ბრალია" 
პოლუმორდოვის თარგმანი  "ექიმი შტოკმანი, ანუ ხალხის 
მტერი"1905 წ . სადგური განჯა .რკინის გზის თეატრი ქაღალდი საშუალო

მსახიობ ვ. მატარაძის 
მონაწილეობით

35 თ-1 ქ.თ.დ 35
დ. ერისთავის "სამშობლო" 1906 წ.სიღნაღის ადგილობრივი კლუბი, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

36 თ-1 ქ.თ.დ 36
დ. ერისთავის "სამშობლო" 1906 წ.სიღნაღის ადგილობრივი კლუბი, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო



37 თ-1 ქ.თ.დ 37
დ. ერისთავის "სამშობლო" 1906 წ.სიღნაღის ადგილობრივი კლუბი, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

38 თ-1 ქ.თ.დ 38

კ.მესხის "თამარ-ბატონიშვილი",  რაზსოხის "невеста на час" ვ.გუნიას 
"არც აქეთ არც იქით",  ა. ცაგარელის "მათიკო".  1906 წ. სიღნაღი, 
ადგილობრივი კლუბი. რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსული სპეკტაკლი

39 თ-1 ქ.თ.დ 39
პარნაკესას "პოეტი". ვ. გუნიას "თაგვის ბრალია" დივერტისმენტი.  
1906 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე ბუთლიაშვილის მონაწილეობით.

40 თ-1 ქ.თ.დ 40 "თავი ქუდში", "В тихом уголке". "დუქანში". 1906 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე

41 თ-1 ქ.თ.დ 41
ზ. ანტონოვის "მე მინდა კნეინა გავხდე". ა. ცაგარელის "მშვენიერი 
ელენეს მაძიებელნი". დივერტისმენტი. 1906 წ. სიღნაღი ქაღალდი მძიმე

42 თ-1 ქ.თ.დ 42
ა. ცაგარელის "ბაიყუში"  "ჭკუისა მჭირს". "დივერტისმენტი". 1906 წ. 
სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე

43 თ-1 ქ.თ.დ 43
ტრიფონ რამიშვილის "მეზობლები" 1907 წ. სიღნაღი, 
ადგილობრივი კლუბი. ქაღალდი მძიმე წარმოდგენა ქართულ ენაზე

44 თ-1 ქ.თ.დ 44
გრიგორიანის "სიყვარული თუ სიკვდილი", იაკოვდევას "ადამი და 
ევა",  ვ.გუნიას "მონადირე" 1907 წ. სიღნაღი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა ქართულ და სომხურ 
ენაზე

45 თ-1 ქ.თ.დ 45
კ.მესხის "თამარ ბატონიშვილი" 1907 წ. დაბა სურამი. რეჟისორი-
სვიმონიძე ქაღალდი მძიმე

46 თ-1 ქ.თ.დ 46 ა. ცაგარელის "ბაიყუში".  "მათიკო". 1907 წ. სოფ. ვაქირში. ქაღალდი მძიმე
წარმოდგენა დეკანოზ ხატიევის 
სახლში

47 თ-1 ქ.თ.დ 47 ა. ცაგარელის "ბაიყუში".  "მათიკო". 1907 წ. სოფ. ვაქირში. ქაღალდი მძიმე
წარმოდგენა დეკანოზ ხატიევის 
სახლში

48 თ-1 ქ.თ.დ 48
ი. მაჩაბლის " ადვოკატი მელაძე". ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს". 
1907 წ. სოფ. ბოდბე. ქაღალდი მძიმე ბუთლიაშვილის მონაწილეობით

49 თ-1 ქ.თ.დ 49 ტ. რამიშვილის "მეზობლები". 1907 წ. სოფ. კარდენახი. ქაღალდი მძიმე წარმოდგენა კნიაზ ვაჩნაძის ეზოში

50 თ-1 ქ.თ.დ 50 ვ. გუნიას "და-ძმა". 1907 წ. სოფ. მაჩხანი. ქაღალდი მძიმე
წარმოდგენა,სოფლის სკოლის 
დარბაზში

51 თ-1 ქ.თ.დ 51 ტ. რამიშვილის "მეზობლები" 1907 წ. სოფ. ქოდალო. ქაღალდი მძიმე
წარმოდგენა კნეინა ანდრონიკოვის 
სახლში

52 თ-1 ქ.თ.დ 52 ტ. რამიშვილის "მეზობლები". 1907 წ. სოფ. ქვემო მაჩხანი. ქაღალდი საშუალო ეღიშაშვილის მონაწილეობით

53 თ-1 ქ.თ.დ 53
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", "თავი ქუდში" 1907 წ. 
სიღნაღი, საზაფხულო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

54 თ-1 ქ.თ.დ 54 ტ.რამიშვილის "მეზობლები" 1907 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე

55 თ-1 ქ.თ.დ 55
გ.ერისთავის "ძუნწი". რუტკოვსკის "სხვისი სახელით" ლისენკო 
კონიჩის "მისაღები დღე". 1907 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე ბუთლიაშვილის მონაწილეობით.

56 თ-1 ქ.თ.დ 56
გ. ერისთავის "ძუნწი". ი. მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე".1907 წ. 
სიღნაღი. რეჟისორი- ბუთლიაშვილი. ქაღალდი მძიმე

57 თ-1 ქ.თ.დ 57
გ. სუნდუკიანცის "разаренная семья", "ხოლოვერობა".1907 წ. 
სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე

58 თ-1 ქ.თ.დ 58
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ", ვ. გუნიას "თაგვის 
ბრალია".1907 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე გამგე. ბუთლიაშვილი

59 თ-1 ქ.თ.დ 59
რ. ერისთავის "პარიკმახერისას" . 1907 წ. სიღანღი. რეჟისორი- 
საფაროვი ქაღალდი მძიმე

60 თ-1 ქ.თ.დ 60
გ. სუნდუკიანცის "разаренная семья".  ვ. გუნიას  
"ხოლოვერობა".1907 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე

61 თ-1 ქ.თ.დ 61
ა.ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ" ვ.გუნიას "თაგვის 
ბრალია" 1907 წ. სიღნაღი. ქაღალდი საშუალო

მთავრობის ნებართვით. 
წარმოდგენა ქართულ ენაზე

62 თ-1 ქ.თ.დ 62
ა.ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ. "თავი ქუდში" "ცოცხალი 
სურათები" 1907 წ სიღნაღი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენაზე

63 თ-1 ქ.თ.დ 63
"ядь-асть"  ა. ჩეხოვის "დათვი" ბარანცოვიჩის "პლაგიატი"  დ. 
აწყურელის "ორი მშიერი" 1907 წ. საზაფხულო თეატრი ქაღალდი საშუალო

ბუთლიაშვილის მონაწილეობით. 
წრმოდგენა:ქართულ,სომხურ და 
რუსელ ენაზე.

64 თ-1 ქ.თ.დ 64
ა.ცაგარელის "ქართველი დედა" დ.აწყურელის  "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ".  1907 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- შ.საფაროვი ქაღალდი საშუალო ბუთლიაშვილის მონაწილეობით.

65 თ-1 ქ.თ.დ 65
"ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწილეს".   "ხოლვერობა".  1907 
წ.სიღნაღი, საზაფხულო თეატრი. რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი მძიმე

66 თ-1 ქ.თ.დ 66 გ. სუნდუკიანცის "პეპო". 1907 წ სიღნაღი, საზაფხულო თეატრი. ქაღალდი საშუალო გამგე: ბუთლიაშვილი

67 თ-1 ქ.თ.დ 67
"стрекоза и муровеи", "ორი მშიერი", 1907 წ. სიღნაღი, საზაფხულო 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო ხელმძვანელი  ი. ბუთლიაშვილი

68 თ-1 ქ.თ.დ 68
გ. ერისთავის "ძუნწი". ი.მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე" 1907 წ. 
სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე ბუთლიაშვილის მონაწილეობით.

69 თ-1 ქ.თ.დ 69

ა.ცაგარელის "ქართველი დედა", დ. აწყურელის "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ" 1907 წ. სიღნაღი, საზაფხულო თეატრი. რეჟისორი- შ. 
საფაროვი ქაღალდი საშუალო

70 თ-1 ქ.თ.დ 70
ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", "ქარიშხალი", 1907 წ.  ფოთი, 
სამოქალაქო სასწავლებლის დარბაზი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ასევე გაიმართება ლიტერატურული 
საღამო

71 თ-1 ქ.თ.დ 71
ი. მაჩაბელი "ადვოკატი მელაძე", ვ. გუნიას "მონადირე", 1907 წ. 
სახალხო სახლი ქაღალდი

გასტროლი ალექსანდროპოლში, 
ბუთლიაშვილის მონაწილეობითა და 
ხელმძღვანელობით

72 თ-1 ქ.თ.დ 72
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი" 1908 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- 
ე.ზ.სტაუგაიტისი. ქაღალდი საშუალო

73 თ-1 ქ.თ.დ 73
ა. ცაგარელის "ციმბირელი, ანუ ამხანაგის მოღალატე". 1908 
წ.ვერის სახალხო აუდიტორია. ქაღალდი საშუალო

ყმაწვილთა შესვლა სასტიკად 
აკრძალულია.

74 თ-1 ქ.თ.დ 74
"იქორწინეს და გაიყარნენ", "შემთხვევით გენერალი" ნ. აზიანის 
"გაცრუებული იმედები". 1908 წ. სოფ. ახალქალაქი. ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა მიწის მზომელთა 
სასწავლებლის შენობაში.

75 თ-1 ქ.თ.დ 75
პ.ირეთელის "დამარცხებულნი" 1908 წ. სიღნაღი. რეჟისორი-
სტაუგაიტი ქაღალდი საშუალო

76 თ-1 ქ.თ.დ 76 ა. ყაზბეგის "არსენა", ვ. გუნიას "მონადირე". 1908 წ. სოფ. ბაკურციხე. ქაღალდი მძიმე
წარმოდგენა თავად იაგორ ვაჩნაძის 
ეზოში.

77 თ-1 ქ.თ.დ 77
აზიანის "ფული და ხარისხი" ვ. გუნიას "მონადირე". 1908 წ. ს. 
ველისციხე. ქაღალდი მძიმე

ბუთლიაშვილის მონაწილეობით. 
წარმოდგენა ოგანოვის ეზოში

78 თ-1 ქ.თ.დ 78
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა". 1908 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- 
სტუგაიტისი. ქაღალდი საშუალო

79 თ-1 ქ.თ.დ 79
რ. გიგაურის "შვილი უდანაშაულოდ დასჯილისა" 1908 წ. დაბა 
სურამი. ქაღალდი საშუალო

გაბუნია-ცაგარელის, სვიმონიძის და 
ივანიძის მონაწილეობით.



80 თ-1 ქ.თ.დ 80 "ბატონი და ყმა" 1908 წ. დაბა ცხინვალი. რეჟისორი-შ. საფაროვი. ქაღალდი საშუალო
წარმოდგენა ილია ჭავჭავაძის 
ფონდის გასაძლიერებლად

81 თ-1 ქ.თ.დ 81
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა".  1908 წ. სოფ. ქვემო მაჩხანი. 
რეჟისორი- სტაუგაიტი. ქაღალდი საშუალო

82 თ-1 ქ.თ.დ 82
დ.ერისთავის "სამშობლო" 1908 წ.ს.ქვემო მაჩხანი. რეჟისორი-
სტაუგაიტი ქაღალდი

83 თ-1 ქ.თ.დ 83
ი. მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე" 1908 წ. სიღნაღი, საკრებულო 
დარბაზი. ქაღალდი მძიმე ბუთლიაშვილის მონაწილეობით

84 თ-1 ქ.თ.დ 84
ი.მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე" 1909 წ. სიღნაღი, ადგილობრივი 
კლუბი. ქაღალდი საშუალო გამგე ვ.ფირცხელაურისა

85 თ-1 ქ.თ.დ 85
ი.მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე" 1909 წ. სიღნაღი, ადგილობრივი 
კლუბი. ქაღალდი საშუალო გამგე ვ.ფირცხელაურისა

86 თ-1 ქ.თ.დ 86
"საბედისწერო დამბაჩა". ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 
შემერგება".1909 წ. გორი. რეჟისორი- ვ.აბაშიძე ქაღალდი მძიმე

ტასო აბაშიძის და ვასო აბაშიძის 
მონაწილეობით

87 თ-1 ქ.თ.დ 87
გაბრუაშვილის "ბრძოლა არსებობისთვის". 1909 წ.ნიკოლაევის ქუჩა 
# 105. პოლსკის სახლში. რეჟისორი-გ. გელიპურაშვილი. ქაღალდი მძიმე ს.გოგაშვილის მონაწილეობით.

88 თ-1 ქ.თ.დ 88 ი. მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე". 1909 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე გამგე ვ. ფირცხელაურისა

89 თ-1 ქ.თ.დ 89

"ბატონი და ყმა", შ. საფაროვის მონაწილეობით. "გლახის 
ნაამბობიდან"  შ.დადიანის მიერ გადმოკეთებული. 1909 წ ს. 
ახალქალაქი. რეჟისორი- ივანიძე. ქაღალდი

შ. საფაროვის 
მონაწილეობით.გლახის 
ნაამბობიდან შ.დადიანის მიერ 
გადმოკეთებული.

90 თ-1 ქ.თ.დ 90
დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", "ტყუპები", "დუელი", "აი 
შენი ოინი". 1909 წ. დაბა სურამი. რეჟისორი- კ. ყიფიანი. ქაღალდი მძიმე

ნ.ჯავახიშვილის, ელ.ჩერქეზიშვილის 
და შ. დადიანის მონაწილეობით.

91 თ-1 ქ.თ.დ 91
"სურამის ციხე" 1909 წ. სურამის ქართული თეატრი. რეჟისორი- გ. 
ვეზირიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ქართული დრამატული 
საზოგადოების პირველი 
გამოსაცდელი წარმოდგენა.

92 თ-1 ქ.თ.დ 92
ა. წერეთლის "თამარ ცბიერი", "ხანუმა", "ბუტიაობა". 1909 წ. დაბა 
ყვირილა. რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი მძიმე

შ. დადიანის და დ.მესხის 
მონაწილეობით. წარმოდგენა აკაკი 
წერეთლის პატივსაცემად

93 თ-1 ქ.თ.დ 93
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1909 წ. სოფ. ქოდალო. რეჟისორი- 
მელიქ-ნუბარი. ქაღალდი საშუალო ეღიშაშვილის მონაწილეობით

94 თ-1 ქ.თ.დ 94
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1909 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- მელიქ-
ნუბარი. ქაღალდი საშუალო ეღიშაშვილის მონაწილეობით

95 თ-1 ქ.თ.დ 95
დ. მესხის "დათვი". 1909 წ. ყვირილას საზოგადო საკრებულო. 
რეჟისორი-  ნ. მდივანი და ვ. ურუშაძისა. ქაღალდი მძიმე ვასო აბაშიძის მონაწილეობით

96 თ-1 ქ.თ.დ 96 ვ.გუნიას " სიძე-სიმამრი" 1909 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე ბუთლიაშვილის მონაწილეობით

97 თ-1 ქ.თ.დ 97 ი. მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე", 1909 წ.  სიღნაღი ქაღალდი მძიმე
თეატრის გამგე ფირცხელაური, 
მონაწილეობს ბუთლიაშვილი

98 თ-1 ქ.თ.დ 98
თარგმანი  დ. ერისთავის "პარიზელი ბიჭი",  ნ. აზიანის "გაცრუებული 
იმედები", 1909 წ. სოხუმი ქაღალდი

ერნანის თეატრში, ვასო და ტასო 
აბაშიძეების მონაწილეობით

99 თ-1 ქ.თ.დ 99 "უბედური დღე"  "дорогои поцелуи"  1910 წ. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე

100 თ-1 ქ.თ.დ 100
ვ.გუნიას "სიძე-სიმამრი",  "არც აქეთ, არც იქით ".1910 წ. ველისციხე.  
რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი მძიმე წარმოდგენა, ისაკოვის შენობაში.

101 თ-1 ქ.თ.დ 101
რ. ერისთავის "ძუნწი", "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს". 1910 წ. 
სოფ. ანაგა. რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა, ნიკო ბაღაშვილის 
ეზოში.

102 თ-1 ქ.თ.დ 102
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ". 1910 წ. თბილისი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. ქაღალდი მძიმე

გოგაშვილისა და სვიმონიძის 
მონაწილეობით. პოლონელთა 
სათეატრო სახლი ნიკოლაევის ქუჩა 
N105

103 თ-1 ქ.თ.დ 103
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1910 წ. ს. კარდენახი. რეჟისორი- გ. 
მელიქ-ნუბაროვი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა კნეინა დარო ვაჩნაძის 
ეზოში.

104 თ-1 ქ.თ.დ 104
დ. აწყურელის "დასჭრილი" , ა. წერეთლის "ბუტიაობა". 1910 წ. 
სურამი ქაღალდი მძიმე

105 თ-1 ქ.თ.დ 105
"моя должность храпеть" "букеть". 1910 წ. სურამი. რეჟისორი- 
გ.ნუბაროვი. ქაღალდი მძიმე

106 თ-1 ქ.თ.დ 106
"საბედისწერო დაბაჩა, ანუ დაღუპული ოჯახი" "გეურქ აღა და 
შანტაჟისტები". 1910 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- შ . დადიანი. ქაღალდი კარგი

ელო ანდრონიკაშვილის, ა. 
იმედაშვილის, ახოსპირელის და 
შ.დადიანის მონაწილეობით.

107 თ-1 ქ.თ.დ 107

ვ.გუნიას "სიძე-სიმამრი", დ. აწყურელის "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგი". 1910 წ. ხაშური, ბორჯომი, ახალციხე. რეჟისორი-ვ. 
გუნია ქაღალდი მძიმე

ვ. აბაშიძის,ვ. გუნიას, ა. 
კარგარეთელის,ნ. ჯავახიშვილის და 
ვ. შალიკაშვილის მონაწილეობით.

108 თ-1 ქ.თ.დ 108
 "наша взяла" , რ. ერისთავის "ревнивый".1910 წ. თბილისი. 
რეჟისორი- შ. საფაროვი. ქაღალდი კარგი ქართულ-რუსული წარმოდგენა.

109 თ-1 ქ.თ.დ 109 "моя должность храпеть "букеть" 1910 წ. სიღნაღი ქაღალდი საშუალო
წარმოდგენა ქართულ, რუსულ და 
სომხურ ენაზე.

110 თ-1 ქ.თ.დ 110
"საბედისწერო დამბაჩა, ანუ დაღუპული  ოჯახი". "გერუქ აღა და 
შანტაჟისტები". 1910 წ. სიღნაღი, საკრებულო დარბაზი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა გამართულ იქნა ელო 
ანდრონიკაშვილის, ა.იმედაშვილის, 
ახოსპირელის და შალვა დადიანის 
მიერ.

111 თ-1 ქ.თ.დ 111
ი. მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე" . 1911 წ. სიღნაღი, საკრებულო 
დარბაზი. ქაღალდი საშუალო

ბუთლიაშვილის მონაწილეობით. 
გამგე ფ.ხუციშვილი

112 თ-1 ქ.თ.დ 112
"უდანაშაულოდ განდევნილნი". "ძველ სასამართლოში"რეჟისორი-
მ. სულთანიშვილი. 1911 წ. სურამი. ქაღალდი საშუალო სულთანშვილის მონაწილეობით

113 თ-1 ქ.თ.დ 113
დ.აწყურელის "დასჯილი" ვ.გუნიას "რაც არ მერგება, არ შემერგება". 
1911 წ. ველისციხე. რეჟისორი-შ. დადიანი. ქაღალდი საშუალო

ელო ანდრონიკაშვილისა და დ. 
აწყურელის მონაწილეობით.

114 თ-1 ქ.თ.დ 114
"დამნაშავის ოჯახი", დ. ერისთავის "სამშობლო". 1911 წ.  გორი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე ქაღალდი მძიმე ს. გოგაშვილის მონაწილეობით.

115 თ-1 ქ.თ.დ 115
გეორგ ბრანდესის "სტუმარი", "ქარიშხალი". 1911 წ. გუდაუთა. 
რეჟისორი- შ.დადიანი, ელო ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

116 თ-1 ქ.თ.დ 116
გ. ბრანდესის "სტუმარი", "ქარიშხალი". 1911 წ. გუდაუთა. რეჟისორი- 
შ.დადიანი, ელო ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

117 თ-1 ქ.თ.დ 117
ა. ცაგარელის "მშვენიერი ელენეს მაძიებელნი". 1911 წ. სურამი. 
რეჟისორი- ნ. გვარაძე ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსული წარმოდგენა.

118 თ-1 ქ.თ.დ 118
თარგმანი  ჩიკვაიძის "ცხოვრების გმირი", ვ. ბალანჩივაძის "უბედური 
დღე". 1911 წ. სურამი. რეჟისორი- ნ. გვარაძე. ქაღალდი მძიმე ნ.გვარაძის მონაწილეობით.



119 თ-1 ქ.თ.დ 119

"დავიდარაბა" . რ. ანდრონიკაშვილის, შ. დადიანის და დ. 
აწყურელის მონაწილეობით. გამგე ს. ჯანდიერი.წარმოდგენა ნიკო 
ჯანდიერის სახლში. 1911 წ. ს. ვაჩნაძიანი. ქაღალდი საშუალო

ანდრონიკაშვილის, დადიანის და 
აწყურელის მონაწილეობით. გამგე ს. 
ჯანდიერი.წარმოდგენა ნიკო 
ჯანდიერის სახლში.

120 თ-1 ქ.თ.დ 120 "დავიდარაბა" 1911 წ. ს. ვაჩნაძიანი. ქაღალდი საშუალო

ანდრონიკაშვილის, დადიანის და 
აწყურელის მონაწილეობით. გამგე ს. 
ჯანდიერი.წარმოდგენა ნიკო 
ჯანდიერის სახლში.

121 თ-1 ქ.თ.დ 121
ა. წერეთლის "კინტო", "თაიგული" . 1911 წ. სოფ. კულასი. 
რეჟისორი- მოუსვენარი. ქაღალდი კარგი

ურბნელის და კობახიძის 
მონაწილეობით. წარმოდგენა  
დეკანოზ ერმალოზ კანდელაკის 
სახლში.

122 თ-1 ქ.თ.დ 122
ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარ". 1911 წ. ბაკურციხე. 
რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი კარგი

ანდრონიკაშვილისა და დადიანის 
მონაწილეობით. წარმოდგენა  
თავად ივანე ვაჩნაძის ეზოში.

123 თ-1 ქ.თ.დ 123
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი" 1911 წ. ბაკურციხე. რეჟისორი- შ. 
დადიანი. ქაღალდი კარგი

ნ. დავითაშვილის, 
ანდრონიკაშვილისა და დადიანის 
მონაწილეობით. ივანე ვაჩნაძის 
ეზოში.

124 თ-1 ქ.თ.დ 124 ვ.გუნიას "და-ძმა" 1911 წ.  ბაკურციხე. რეჟისორი- ვ. გარიკი(ვაჩნაძე). ქაღალდი მძიმე

125 თ-1 ქ.თ.დ 125
გ. ბრანდესის "სტუმარი", "ქარიშხალი". 1911 წ. გუდაუთა. რეჟისორი- 
შ. დადიანი, ელო ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

126 თ-1 ქ.თ.დ 126
ვ.გუნიას "ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე".  ა. ჩეხოვის "დათვი". 1911 
წ. სურამი. რეჟისორი- ნ. გვარაძე. ქაღალდი საშუალო

ნ.გვარაძის 
მონაწილეობით.წარმოდგენა 
ქართულ და რუსულ ენაზე.

127 თ-1 ქ.თ.დ 127 დ. ერისთავის " სამშობლო". 1911 წ. სურამი. რეჟისორი- ნ. გვარაძე. ქაღალდი საშუალო ნიკო გვარაძის მონაწილეობით.

128 თ-1 ქ.თ.დ 128
გ. ბრანდესის "სტუმარი", "ქარიშხალი". 1911 წ. გუდაუთა. რეჟისორი- 
შ.დადიანი, ელო ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

129 თ-1 ქ.თ.დ 129 " ნიშანი ყოფა-ქცევისა" 1911 წ. სურამი. რეჟისორი ნ.გვარძე ქაღალდი მძიმე ნიკო გვარაძის მონაწილეობით.

130 თ-1 ქ.თ.დ 130 ვ. გუნიას "ორი გმირი".  1911 წ. მიხაელოვო. რეჟისორი- შ. ხონელი ქაღალდი კარგი

131 თ-1 ქ.თ.დ 131 ვ.გუნიას. "დავიდარაბა".1911 წ.  ვაჩნაძიანი. ქაღალდი მძიმე
ელო ადრონიკაშვილის,შ. დადიანისა 
და აწყურელის მონაწილეობით.

132 თ-1 ქ.თ.დ 132
ა.ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ".   ა.შნიცლერის 
"ანატოლ". 1911 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- ს. იაკუბოვი. ქაღალდი მძიმე

ბუთლიაშვილის მონაწილეობით. 
გამგე რ. ვაჩნაძე

133 თ-1 ქ.თ.დ 133 გ. ბრანდესის "სტუმარი". "ქარიშხალი" 1911 წ. გუდაუთა. ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა გამართულ იქნა შალვა 
დადიანისა და ელო 
ადრონიკაშვილის მიერ.

134 თ-1 ქ.თ.დ 134
"ქირავდება ოთახი". ვ. გუნიას "ჩათრევას ჩაყოლვა სჯობია". 1911 წ. 
სიღნაღი, რეჟისორი- რ. ვაჩნაძე ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენაზე

135 თ-1 ქ.თ.დ 135 გ. ბრანდესის "სტუმარი". "ქარიშხალი" 1911 წ. გუდაუთა. ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა გამართულ იქნა შალვა 
დადიანისა და ელო 
ადრონიკაშვილის მიერ.

136 თ-1 ქ.თ.დ 136 გ. ბრანდესის "სტუმარი". "ქარიშხალი" 1911 წ. გუდაუთა. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა გამართულ იქნა შალვა 
დადიანისა და ელო 
ადრონიკაშვილის მიერ.

137 თ-1 ქ.თ.დ 137 გ. ბრანდესის "სტუმარი". "ქარიშხალი" 1911 წ. გუდაუთა. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა გამართულ იქნა შალვა 
დადიანისა და ელო 
ადრონიკაშვილის მიერ.

138 თ-1 ქ.თ.დ 138 გ. ბრანდესის "სტუმარი". "ქარიშხალი" 1911 წ. გუდაუთა. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა გამართულ იქნა შალვა 
დადიანისა და ელო 
ადრონიკაშვილის მიერ.

139 თ-1 ქ.თ.დ 139 გ. ბრანდესის "სტუმარი". "ქარიშხალი" 1911 წ. გუდაუთა. ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა გამართულ იქნა შალვა 
დადიანისა და ელო 
ადრონიკაშვილის მიერ.

140 თ-1 ქ.თ.დ 140
"ქურდი", ვ. გუნიას "არც აქეთ არც იქით" 1911 წ.  სოხუმი სამურიდის 
თეატრი ქაღალდი მძიმე შ. დადიანის ბენეფისი

141 თ-1 ქ.თ.დ 141 ტ. რამიშვილის "მეზობლები" 1911 წ.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი მძიმე
შ. დადიანის მონაწილეობით და 
ემძღვანელობით

142 თ-1 ქ.თ.დ 142
ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარ", "გერუქ-აღა და 
შანტაჟისტები" 1911 წ.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი საშუალო

შ. დადიანის, ე. ანდრონიკაშვილის, ს. 
ფრანგულიანცის, შ. ხონელის და თ. 
ზუგდიდელის მონაქილეობით, 
ხელმძღვანელი შ. დადიანი

143 თ-1 ქ.თ.დ 143
შ. დადიანის "აღდგომა",ვ.  ბალანჩივაძის "უბედური დღე" 1911 წ.  
სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი მძიმე

შ. დადიანის და ე. ანდრონიკაშვილის 
ხელმძღვანელობით და 
მონაწილეობით

144 თ-1 ქ.თ.დ 144

ი. ჭავჭავაძის "ბატონი და ყმა", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 
შემერგება", 1911 წ.  სოხუმი დრამატიულ-მუსიკალურ წრის 
დარბაზში ქაღალდი საშუალო

შ. დადიანის და ე. ანდრონიკაშვილის 
ხელმძღვანელობით და 
მონაწილეობით

145 თ-1 ქ.თ.დ 145 ვ. გუნიას "და-ძმა" 1911  წ.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი საშუალო

ს. ფრანგულიანცის ბენეფისი, შ. 
დადიანის და ე. ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობითა და 
ხელმძღვანელობით

146 თ-1 ქ.თ.დ 146
"როს ნადიმობდნენ", "დავიდარაბა" 1911 წ.  სოხუმი სამურიდის 
თეატრი ქაღალდი მძიმე

შ. დადიანის და ე. ანდრონიკაშვილის 
ხელმძღვანელობით და 
მონაწილეობით

147 თ-1 ქ.თ.დ 147
შ. დადიანის "კოცნა პირველი და კოცნა უკანასკნელი" მ. 
გომართელი "წევრი" 1911 წ.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი მძიმე

148 თ-1 ქ.თ.დ 148 სარეპერტუარო აფიშა 1911 წ.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი საშუალო შ. დადიანის პირველი სეზონი

149 თ-1 ქ.თ.დ 149
მაჭავარიანის თარგმანი  "ბრჭყალები", "ქარიშხალი" 1911 წ.  სოხუმი 
სამურიდის თეატრი ქაღალდი საშუალო ს. დადიანის ხელმძღვანელობით

150 თ-1 ქ.თ.დ 150
ა. ყაზბეგის "არსენა", თარგმანი  კ. ხახანაშვილის "ტაინი სოვეტნიკის 
სიზმარი" 1911 წ.  სოხუმის სამურიდის თეატრი ქაღალდი მძიმე

შ. დადიანის და ე. ანდრონიკაშვილის 
ხელმძღვანელობით და 
მონაწილეობით



151 თ-1 ქ.თ.დ 151
"როს ნადიმობდნენ", "დავიდარაბა" 1911 წ.  სოხუმი სამურიდის 
თეატრი ქაღალდი საშუალო

შ. დადიანის და ე. ანდრონიკაშვილის 
ხელმძღვანელობით და 
მონაწილეობით

152 თ-1 ქ.თ.დ 152
"უბედური ნაბიჯი" ვ. გუნიას "ადვოკატთან" 1911 თბილისი 
სახელოსნოს კლუბი ქაღალდი მძიმე

153 თ-1 ქ.თ.დ 153 "დამარცხებულნი" 1911 წ. თბილისი სახელოსნოს კლუბი ქაღალდი მძიმე

154 თ-1 ქ.თ.დ 154

ივანოვის "განცხადებით", გუნიას " მონადირე", კორეცკის 
"დემოკრატი არისტოკრატიდან".  საფაროვის "მკვდრები 
სდგებიან". 1912 წ. სიღნაღი. ქაღალდი საშუალო წარმოდგენის გამგე, ექიმი გ.ოგანოვი

155 თ-1 ქ.თ.დ 155 პ.ირეთელის "ქრისტინე" 1912 წ. თბილისი, ბირჟის ზალა. ქაღალდი მძიმე გამგე. მთისპირელი.

156 თ-1 ქ.თ.დ 156

ი. მაჩაბლის " ადვოკატი მელაძე", რ. ერისთავის " ბედნიერება 
სიკვდილის შემდეგ". 1912 წ. სოფ. ბოდბის-ხევი. რეჟისორი- შ. 
საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

157 თ-1 ქ.თ.დ 157

ი. მაჩაბლის " ადვოკატი მელაძე", რ. ერსთავის " ბედნიერება 
სიკვდილის შემდეგ". 1912 წ. სოფ.ბოდბის-ხევი.რეჟისორი- შ. 
საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

158 თ-1 ქ.თ.დ 158 ა. ცაგარელის "ბაიყუში" 1912 წ. ბირჟის დარბაზი, თბილისი. ქაღალდი საშუალო გამგე. მ.ს.ნინიევისა.

159 თ-1 ქ.თ.დ 159
ა. ცაგარელის " ხანუმა" . 1912 წ. სოფ.მერეთი.რეჟისორი- ელისაბედ 
ჩერქეზიშვილისა. ქაღალდი მძიმე ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით.

160 თ-1 ქ.თ.დ 160
დ. ერისთავის " სამშობლო" 1912 წ. ლანჩხუთი. რეჟისორი- ა. 
ჯაყელი. ქაღალდი საშუალო

ჯაყელის, ანდრონიკაშვილის, 
ღოღობერიძის, ხურციძისა  და 
დადიანის მონაწილეობით.

161 თ-1 ქ.თ.დ 161
პ.ირეთელის " დამარცხებულნი", "გერუქ აღა და შანტაჟისტები".  
1912 წ. სოფ .ბაკურციხე. რეჟისორი- ბუთლიაშვილი. ქაღალდი საშუალო წარმოდგენა მიხეილ ვაჩნაძის ეზოში.

162 თ-1 ქ.თ.დ 162
ა. ცაგარელის " ქართველი დედა", წერეთლის " ბუტიობა". 1912 წ. 
თბილისი , ბირჟის ზალა. რეჟისორი-ა. გოგაშვილი. ქაღალდი მძიმე გოგაშვილის მონაწილეობით.

163 თ-1 ქ.თ.დ 163
ნ. შიუკაშვილის "მეგობრობა".1912 წ. სიღნაღი, საკრებულო 
დარბაზი. ქაღალდი მძიმე

ბუთლიაშვილის მონაწილეობით. 
წარმოდგენა გაიმერთება წერა-
კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების სასარგებლოდ. გამგე 
ექიმი ნ.ტურიაშვილი

164 თ-1 ქ.თ.დ 164
ი. ჭავჭავაძის "ბატონი და ყმა", მეზუროვის "მოულოდნელი 
შემთხვევა" 1912 წ.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი საშუალო

165 თ-1 ქ.თ.დ 165
"ქურდი", ვ. გუნიას "არც აქეთ არც იქით" 1912 წ.  სოხუმი სამურიდის 
თეატრი ქაღალდი საშუალო შ. დადიანის ბენეფისი

166 თ-1 ქ.თ.დ 166 ნ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე" 1912  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი მძიმე შ. დადიანის მონაწილეობით

167 თ-1 ქ.თ.დ 167
თარგმანი  შ. დადიანის "ჰანნელე", ვ. გუნიას "არივ-დარია" 1912 წ.  
სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი მძიმე ე. ანდრონიკაშვილის ბენეფისი

168 თ-1 ქ.თ.დ 168 "დავიდარაბა" 1912 წ.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი მძიმე საღამო

169 თ-1 ქ.თ.დ 169 ნ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე" 1912  სოხუმი საკრებულოს დარბაზი ქაღალდი მძიმე ქართველ მსახიობთა ამხანაგობა

170 თ-1 ქ.თ.დ 170
ი. ბარველის "ჰენრიხ მეფე ნავარასი" 1912 წ.  სოხუმი სამურიდის 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის, 
ღოღობერიძის, ყალაბეგაშვილისა 
და შ. დადიანის მონაწილეობით 

171 თ-1 ქ.თ.დ 171
ი. ბარველის "ჰენრიხ მეფე ნავარასი" 1912 წ.  სოხუმი სამურიდის 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე. ანდრონიკაშვილის, 
ღოღობერიძის, ყალაბეგაშვილისა 
და შ. დადიანის მონაწილეობით 

172 თ-1 ქ.თ.დ 172
იოსებ გედევანიშვილის "გამცემი", დ. მესხის "სუსტი მხარე" 1912 წ.  
სოხუმის სამურიდის თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის, 
ღოღობერიძის, ყალაბეგაშვილისა 
და შ. დადიანის მონაწილეობით 

173 თ-1 ქ.თ.დ 173
პ. ირეთელის "სოფლის გმირი" 1912 წ.  სოხუმის სამურიდის 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე ე. ანდრონიკაშვილის ბენეფისი

174 თ-1 ქ.თ.დ 174
ი. გედევანიშვილის "გამცემი" 1912 წ. თბილისი სახელოსნოს 
დარბაზი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

175 თ-1 ქ.თ.დ 175

"კაპიშონი".  რ. ერისთავის  "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს" 1912 
წ. სიღნაღი საოქალაქო საკრებულოს დარბაზი, რეჟისორი- 
საფაროვი ქაღალდი მძიმე

176 თ-1 ქ.თ.დ 176 ჰენრიხ ჰაუპტმანის "ჰანნელე" 1912 წ.  სოხუმი ქაღალდი მძიმე ე. ანდრონიკაშვილის ბენეფისი

177 თ-1 ქ.თ.დ 177
ს. ჭანტურაშვილის "მორევში", "პრიკაშჩიკი კალათაში". 1913 წ. 
ოზურგეთი. რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი მძიმე

ანდრონიკაშვილის, 
ღოღობერიძის,შოთაძის , 
წუწუნავას,დადიანისა და 
ყალაბეგაშვილის მონაწილეობით. 
ქუთაისის დასის გასტროლი

178 თ-1 ქ.თ.დ 178
გ. ბრანდესის " სტუმარი", " ქარიშხალი". 1913 წ. ლანჩხუთი. 
რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი საშუალო

 ა. ჯაყელის ანდრონიკაშვილისა და 
დადიანის მონაწილეობით.

179 თ-1 ქ.თ.დ 179

ვ. გუნიას "და-ძმა", "მილოცვა", ა. მესხიშვილის სასცენო 
მოღვაწეობის 30 წლისადმი მიძღვნილი წარმოდგენა. 1913 წ.  
ოზურგეთი.  გორის პოლკის სადგომში ქაღალდი მძიმე

ა. მესხიშვილის სასცენო 
მოღვაწეობის 30 წლისადმი 
მიძღვნილი წარმოდგენა

180 თ-1 ქ.თ.დ 180 "გამოგონება", "წინადადება" 1913 წ. დ. სურამი ქაღალდი მძიმე
წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენაზე

181 თ-1 ქ.თ.დ 181
"обманутыя надежды", "юбилей", "записки сумашедшаго" 1913 წ. ს. 
ბაკურციხე, რეჟისორი- გარიკი ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენაზე

182 თ-1 ქ.თ.დ 182
თარგმანი  შ. დადიანისა "ცოდვის შვილი". 1914 წ. ხონი. რეჟისორი- 
ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ღოღობერიძის და ყალაბეგიშვილის 
მონაწილეობით.

183 თ-1 ქ.თ.დ 183
თარგმანი  იმედაშვილისა "დღენი ჩვენის ცხოვრებისა".1914 წ. 
ხონი.რეჟისორი- ა.ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ლ. ღოღობერიძის, 
ა.ყალაბეგიშვილისა და ა. მურუსიძის 
მონაწილეობით.

184 თ-1 ქ.თ.დ 184
თარგმანი  აბაზიძის "ალიაქოთი კეთილშობილ ოჯახში". 1914 წ. 
ხონი. რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ა.ყალაბეგიშვილისა და შ. ხონელის 
მონაწილეობით.

185 თ-1 ქ.თ.დ 185
თარგმანი  ქორიძის "ორი დარაჯი" 1914 წ. ხონი. რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი კარგი

მურისიძისა და ყალაბეგიშვილის 
მონაწილეობით

186 თ-1 ქ.თ.დ 186
თარგმანი ქორიძის "ორი დარაჯი" 1914 წ. ხონი. რეჟისორი- 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ლოლუას, ყალაბეგიშვილის, 
მაჭარაშვილისა და ხონელის 
მონაწილეობით. პატარა ზომის 
აფიშა



187 თ-1 ქ.თ.დ 187 ვ. გუნიას " ორი გმირი"1914 წ. ხონი. რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო
ყალაბეგიშვილისა და მურუსიძის 
მონაწილეობით.

188 თ-1 ქ.თ.დ 188
ი. გედევანიშვილის " გამცემი". 1914 წ.ხონი.რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ღოღობერიძის და ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

189 თ-1 ქ.თ.დ 189
შ.დადიანის" შენი ჭირი მე" . კ. ყიფიანის "დატრიალდა ჯარა". 1914 წ. 
ხონი. რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღობერიძის, ყალაბეგიშვილის და 
ხონელის მონაწილეობით.

190 თ-1 ქ.თ.დ 190
ვ. გუნიას "მონადირე", არც აქეთ, არც იქეთ", "ჩათრევას ჩაყოლა 
სჯობიან". 1914 წ. ხონი. რეჟისორი- ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე ყალაბეგიშვილის მონაწილეობით.

191 თ-1 ქ.თ.დ 191

გ. მესხის "კოცნა პირველი და უკანასკნელი". ა. ყაზბეგის 
"მოულოდნელი შემთხვევა", ვ. გუნიას " არივ-დარია". 1914 წ. ს. 
კარდენახი. რეჟისორი- ანდრონიკაშვილი, დადიანი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა თავად მიხეილ ვაჩნაძის 
ეზოში. ანდრონიკაშვილის 
ვ.გარრიკისა და დადიანის 
მონაწილეობით.

192 თ-1 ქ.თ.დ 192

გ. მესხის "კოცნა პირველი და უკანასკნელი". ა. ყაზბეგის 
"მოულოდნელი შემთხვევა", ვ. გუნიას " არივ-დარია". 1914 წ. ს. 
კარდენახი. რეჟისორი- ანდრონიკაშვილი, დადიანი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა თავად მიხეილ ვაჩნაძის 
ეზოში. ანდრონიკაშვილის 
ვ.გარრიკისა და დადიანის 
მონაწილეობით.

193 თ-1 ქ.თ.დ 193
თარგმანი  მაჭავარიანის "სტუმარი", იმედაშვილის "ქარიშხალი". 
1914 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- დადიანი, ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ანდრონიკაშვილის და დადიანის 
მონაწილეობით.

194 თ-1 ქ.თ.დ 194
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", ვ. გუნიას " დედის ერთა", პუშკინის 
" ძუნწი გმირი". 1914 წ. ს.ბაკურციხე.რეჟისორი- ვ.გარიკი. ქაღალდი კარგი

წარმოდგენა კ.ნ.ნადეჟდა და ივანე 
ვაჩნაძის მეთაურობით, თინათინ 
დიმიტრის ასულის აღათო-ვაჩნაძის 
ეზოში.

195 თ-1 ქ.თ.დ 195
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", ვ. გუნიას " დედის ერთა", პუშკინის 
" ძუნწი გმირი". 1914 წ. ს.ბაკურციხე.რეჟისორი- ვ.გარიკი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა კ.ნ.ნადეჟდა და ივანე 
ვაჩნაძის მეთაურობით, თინათინ 
დიმიტრის ასულის აღათო-ვაჩნაძის 
ეზოში.

196 თ-1 ქ.თ.დ 196
დ. ერისთავის "სამშობლო", ვ. გუნიას " ორი გმირი". 1914 წ. 
ცხინვალი. რეჟისორი- მიხ.კიაზოშვილი. ქაღალდი საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

197 თ-1 ქ.თ.დ 197
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", "კნიაზჯან". 1914 წ. 
თელავი. რეჟისორი- კორიშელი. ქაღალდი კარგი

ბეჟანიშვილის, კორიშელის, 
იორდანიშვილისა და ბეგლარიძის 
მონაწილეობით.

198 თ-1 ქ.თ.დ 198
Гр.Основьянка-"Шельменко денщикь", А.Церетели-
"Бутиаоба(размоловка). 1914 წ. სამოქალაქო ინჟინერიის დარბაზი. ქაღალდი მძიმე

ქუთაისის დრამატული დასის მიერ 
ჩატარებული სპექტაკლი 
ა.მგალობლიშვილის 
ხელმძღვანელობითა და 
მონაწილეობით.

199 თ-1 ქ.თ.დ 199
შ. დადიანის " შენი ჭირი მე". ახოსპირელის "ოცი ათასი თუმანი". 
1915 წ. ს. გურჯაანი. რეჟისორი- ანდრონიკაშვილი, დადიანი. ქაღალდი საშუალო

ასლი.  წარმოდგენა თავად ლევან 
აბელის ძე ანდრონიკაშვილის ეზოში. 
მცირე აფიშა.

200 თ-1 ქ.თ.დ 200
ვ. აბაშიძის "ეხლანდელი სიყვარული". 1915 წ. საბურთალოს 
სახალხო სახლი.რეჟისორი- შ. საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

ა. წუწუნავას, შ. საფაროვის და 
პ.ფრანგიშვილის მონაწილეობით.

201 თ-1 ქ.თ.დ 201
გ. სუნდუკიანცის "პეპო". 1915 წ.საბურთალოს სახალხო 
სახლი.რეჟისორი-ვინარმიძე. ქაღალდი საშუალო

202 თ-1 ქ.თ.დ 202
ი. გედევანიშვილის "გამცემი" 1915 წ. საბურთალოს სახალხო 
სახლი. რეჟისორი-ვინარმიძე. ქაღალდი საშუალო

203 თ-1 ქ.თ.დ 203
ე. ნინოშვილის " ქრისტინე". 1915 წ. საბურთალოს სახალხო სახლი. 
რეჟისორი-ფრინივინელი. ქაღალდი საშუალო

204 თ-1 ქ.თ.დ 204
ვ. შალიკაშილის "უნიადაგონი".  1915 წ. ს. ბაკურციხე. რეჟისორი- შ. 
დადიანი. ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა თავად ვანო ვაჩნაძის 
სახლში. ნინო დავითშვილისა და 
ელო ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით.

205 თ-1 ქ.თ.დ 205
სიო ჭანტურიშვილის "მორევში", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 
შემერგება".1915 წ.სოფ. ბაკურციხე. რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე  წარმოდგენა ვანო ვაჩნაძის ეზოში. 

206 თ-1 ქ.თ.დ 206
ს. ჭანტურიშვილის "მორევში", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 
შემერგება".1915 წ.სოფ. ბაკურციხე. რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე წარმოდგენა ვანო ვაჩნაძის ეზოში.

207 თ-1 ქ.თ.დ 207
ს. ჭანტურიშვილის "მორევში", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 
შემერგება".1915 წ.სიღნაღი. რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე

208 თ-1 ქ.თ.დ 208
ა. ფურცელაძის "მაცი ხვიტია". 1915 წ. ფოთის რკ. გზის 
შეიარაღებული რაზმის შენობაში. რეჟისორი- ა. ლითანიშვილი ქაღალდი მძიმე

თ. აბაშიძის , ნ. ნინონისა და ა. 
ლითანიშილის მონაწილეობით. 
აფიშაზე მითითებულია სამი ქალაქი: 
ფოთი, სენაკი, აბაშა...

209 თ-1 ქ.თ.დ 209
შ. დადიანის " შენი ჭირი მე". ახოსპირელის "ოცი ათასი თუმანი". 
1915 წ. ს. გურჯაანი. რეჟისორი- ანდრონიკაშვილი, დადიანი. ქაღალდი კარგი

წარმოდგენა თავად ლევან აბელის 
ძე ანდრონიკაშვილის ეზოში. 
ქართულ რუსულ ენაზე.

210 თ-1 ქ.თ.დ 210
აკაკის საღამო პროგრამა. ა. წერეთლის "პატარა კახი" 1915 წ.  
სიღნაღი ახალი კლუბის საზაფხულო შენობა ქაღალდი მძიმე ქართულ რუსულ ენებზე

211 თ-1 ქ.თ.დ 211
კ. ფოცხვერაშვილის "აშენდა საქართველო".1916 წ. ოზურგეთი 
ახალი თეატრი. რეჟისორი- კ. ფოცხვერაშვილი. ქაღალდი საშუალო

212 თ-1 ქ.თ.დ 212
ნ. ბაქრაძის "გამოგონება", ვ.აბაშიძის "პრიკაშჩიკი შკაფში". 1916 წ. 
სურამი. რეჟისორი-  ა. კორძაია. ქაღალდი საშუალო

ვ. შალიკაშვილის, 
ი.ნიკოლაიშვილის, პ. ირეთელისა და 
გ.ნაკაშიძის მონაწილეობით. 
ქართულ და რუსულ ენებზე.

213 თ-1 ქ.თ.დ 213 ა. ცაგარელის "ოინბაზი" 1916 წ. სოფ. ბანძა. ქაღალდი მძიმე

214 თ-1 ქ.თ.დ 214
გ. ბრანდესის "სტუმარი", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ შემერგება" 
1916 წ. დ. ხონი პროჟექტორის შენობა. ქაღალდი მძიმე

215 თ-1 ქ.თ.დ 215
ბერიძის "გამოგონება" "მე მოვკვდი" გადმოკეთებული ა. კორძაიას 
მიერ  1916 წ. წაღვერი. რეჟისორი- ა. კორძაია. ქაღალდი მძიმე

216 თ-1 ქ.თ.დ 216
ბრანდესის "სტუმარი", "ქარიშხალი". 1916 წ. სურამი. რეჟისორი- შ. 
დადიანი. ქაღალდი საშუალო

ანდრონიკაშვილის, დადიანისა და 
ლორთქიფანიძის მონაწილეობით.

217 თ-1 ქ.თ.დ 217
ი. ჭავჭავაძის "ლუარსაბ თათქარიძე", გადმოკეთებული ვ. გუნიას 
მიერ. ა.  ჩეხოვის "იუბილეი". 1916 წ. სურამი. რეჟისორი- დ.ქებაძე. ქაღალდი საშუალო

შ.დადიანის მონაწილეობით.გორის 
ქართველ ქალთა საზოგადოება 
"მანდილოსანი" მართავს 
წარმოდგენას. ქართულ და რუსულ 
ენებზე.

218 თ-1 ქ.თ.დ 218
გ. ბრანდესის "სტუმარი", "ქარიშხალი". 1916 წ. სურამი. რეჟისორი- 
შ. დადიანი. ქაღალდი მძიმე

ანდრონიკაშვილის, დადიანისა და 
ლორთქიფანიძის მონაწილეობით.

219 თ-1 ქ.თ.დ 219
ტ. რამიშვილის "მეზობლები". 1916 წ. ხონი დრამ. საზოგადოება. 
რეჟისორი- ნემო. ქაღალდი კარგი

მზადდება ა.ყალაბეგაშვილის 
საბენეფისოდ. "მსხვერპლი 
მსხვერპლისთვის".



220 თ-1 ქ.თ.დ 220

დიაჩენკოს "მსხვერპლისთვის მსხვერპლი", თარგმანი  ა. 
ცაგარელი. ვ.გუნიას "თაგვის ბრლია"  1916 წ. ხონი. რეჟისორი- მ. 
ნემო. ქაღალდი მძიმე ყალაბეგიშვილის ბენეფისი

221 თ-1 ქ.თ.დ 221
ა. ცაგარელის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს",ვ. შალიკაშვილის 
"ჩემი ბრალია". 1916 წ. ხონი. რეჟისორი- მ. ნემო. ქაღალდი საშუალო

222 თ-1 ქ.თ.დ 222
ტ. რამიშვილის "საბედისწერო დამბაჩა", ა. წერეთლის "ბუტიაობა". 
1916 წ. ხონი დრამ. საზოგადოება, რეჟისორი- მ. ნემო. ქაღალდი კარგი

მ.მდივანის, ო. ღოღობერიძის, 
ბ.ნემოსა და ყალაბეგიშვილის 
მონაწილეობით.

223 თ-1 ქ.თ.დ 223

ვ. შალიკაშვილის "კაცობრიობის კეთილის მყოფელი", ა. 
ცაგარელის "მათიკო". 1916 წ. ხონი დრამსაზოგადოება. რეჟისორი- 
მ. ნემო. ქაღალდი მძიმე

224 თ-1 ქ.თ.დ 224
"კრეჩინსკის ქორწინება" 1916 წ. ხონის დრამსაზოგადოება. 
რეჟისორი- მ.ნემო. ქაღალდი საშუალო

მდივანის, ღოღობერიძის, ნემოსა და 
ყალაბეგიშვილის მონაწილეობით.

225 თ-1 ქ.თ.დ 225
ვ. პროტოპოპოვის "ცხოვრების გარეშე". 1916 წ. ხონის დრამ.  
საზოგადოება. რეჟისორი- მ. ნემო. ქაღალდი კარგი

226 თ-1 ქ.თ.დ 226
დ. ერისთავის "სამშაბლო". 1907 - 1916 წ. ხონი დრამ. საზოგადოება. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

მდივანის, ყალაბეგიშვილისა და 
ღოღობერიძის მონაწილეობით. 
საიუბილეო წარმოდგენა.

227 თ-1 ქ.თ.დ 227
გადმოკეთებული დ. აწყურელის მიერ " მაწანწალა 
სამოთხეში".1916 წ. ხონის დრამ. საზოგადოება. ქაღალდი საშუალო ვ. ურუშაძის მონაწილეობით

228 თ-1 ქ.თ.დ 228
ვ.გუნიას "ორი გმირი".1916 წ. ხონის დრამ.  საზოგადოება. 
რეჟისორი- მ. ნემო. ქაღალდი საშუალო

229 თ-1 ქ.თ.დ 229

ფ. შილერის "ყაჩაღები", გ.  სუნდუკიანცის "საღამოს ერთი ცხვირი 
ხეირია", ი. გრიშაშვილის "ტიმოთეს ლეღვი". 1917 წ. გურჯაანი. 
რეჟისორი- ვ.გარიკი. ქაღალდი საშუალო

გარიკის მონაწილეობით. ქართულ 
რუსულ ენებზე.

230 თ-1 ქ.თ.დ 230
უ. ჰაჯიბეკოვის "არშინ მალ-ალანი", ქრისტეფორეს "თარჯიმანი 
საკული". 1917 წ. სიღნაღი. რეჟისორი- ს. ტოხატელოვი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა რუსულ, სომხურ და 
თათრულ ენებზე. აფიშა რუსულ 
ენაზე.

231 თ-1 ქ.თ.დ 231
"მეზობლები" 1917 წ. საგარეჯოს თეატრი, რეჟისორი- ვ. 
მჭედლიშვილი ქაღალდი საშუალო ხელნაწერი მცირე აფიშა.

232 თ-1 ქ.თ.დ 232
"სიცრუე"," სამკუთხედი" "გოგოს ეშმაკობა". 1917 წ. სურამი. 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ანდრონიკაშვილის და 
მგალობლიშვილის მონაწილეობით. 
მცირე აფიშა.

233 თ-1 ქ.თ.დ 233
ი.  მოსაშვილის "მოწყვეტილი ყვავილი". 1917 წ. სიღნაღი ახალი 
კლუბი. რეჟისორი- ი. მოსაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ი. მოსაშვილის და ვ. ბუთლიაშვილის 
მონაწილეობითრესტავრირებული

234 თ-1 ქ.თ.დ 234
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", "ჯამბაზი", "არივ 
დარია". 1917 წ. გორი. რეჟისორი- ვ. აბაშიძე ქაღალდი კარგი

ჩერქეზიშვილისა და აბაშიძის 
მონაწილეობით. ქართულ რუსულ 
ენებზე

235 თ-1 ქ.თ.დ 235
ზ. ანტონოვის  "მე მინდა კნეინა გავხდე", "კოცნა პირველი და 
უკანასკნელი". 1917 წ. გორი. რეჟისორი- ვ. აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო

აბაშიძის, ჩერქეზიშვილისა და 
პეტრუიზიჩ  შაჰყულოვის 
მონაწილეობით

236 თ-1 ქ.თ.დ 236
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერეიქორწინეს", "ჯამბაზი", "არივ 
დარია".1917 წ. გორი. რეჟისორი-ვ. აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო

აბაშიძისა და ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით. ქართულ რუსულ 
ენებზე

237 თ-1 ქ.თ.დ 237 "გაცრუებული იმედები", "სად ის სად მე". 1917  წ. გორი. ქაღალდი საშუალო
ჩერქეზიშვილის და აბაშიძის 
მონაწილეობით

238 თ-1 ქ.თ.დ 238
გ. ბრანდესის "თანამედროვე ოჯახი", "უბედური დებიუტი". 1917 წ. 
გორი. რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი მძიმე

ანდრონიკაშვილის, დადიანისა და 
გვარაძის მონაწილეობით. შ. 
დადიანის ლექცია.

239 თ-1 ქ.თ.დ 239
ა. ცაგარელის "ხანუმა", "მსახიობი ტარასი". 1918 წ. გორი. 
რეჟისორი- ვ. აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო

ჩერქეზიშვილის და აბაშიძის 
მონაწილეობით.

240 თ-1 ქ.თ.დ 240
"წარსულის ნანგრევებზე", ა. ცაგარელის "ოინბაზი". 1918 წ. 
საგარეჯო. ქაღალდი საშუალო ხელნაწერი აფიშა.

241 თ-1 ქ.თ.დ 241 "არსენა", "ტიმოთეს ლეღვი". 1918 წ. საგარეჯო. ქაღალდი საშუალო ხელნაწერი აფიშა.

242 თ-1 ქ.თ.დ 242
ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1918 წ. თბილისი, ქართული კლუბის 
თეატრი. ქაღალდი კარგი

ვ. აბაშიძის და ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით.

243 თ-1 ქ.თ.დ 243
უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალანი". 1918 წ. თბილისი, ქართული 
კლუბი. ქაღალდი კარგი

წარმოდგენა ავადმყოფი მსახიობის 
ვალერიან შალიკაშვილის 
სასარგებლოდ.

244 თ-1 ქ.თ.დ 244
თარგმანი  ვ. გიგოშვილის "არშინ მალ-ალან". 1918 წ. თბილისი, 
ქართული კლუბის თეატრი. ქაღალდი კარგი

ვ.აბაშიძის,ჩერქეზიშვილისა და ნ. 
ჯავახიშვილის მონაწილეობით.

245 თ-1 ქ.თ.დ 245 ა. სუბათაშვილის "ღალატი".1918 წ. თბილისი, ქართული კლუბი. ქაღალდი საშუალო
ფ. მესხის და ვ. გამყრელიძის 
მონაწილეობით.

246 თ-1 ქ.თ.დ 246
შ. დადიანის " გუშინდელნი" 1918 წ. თბილისი, ქართული კლუბი. 
რეჟისორი- ე. ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი კარგი

ვ. აბაშიძის, ც.ამერიჯიბისა და ა. 
წუწუნავას მონაწილეობით.

247 თ-1 ქ.თ.დ 247
დ. ერისთავის "სამშობლო ".1918 წ. თბილისი, მეორე ქართული 
კლუბი. რეჟისორი- ა.გოგაშვილი. ქაღალდი კარგი

ანდრონიკაშვილის და გამყრელიძის 
მონაწილეობით.

248 თ-1 ქ.თ.დ 248
დ.ერისთავის "სამშობლო". 1918 წ. თბილისი, მეორე ქართული 
კლუბი. რეჟისორი- ა. გოგაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ანდრონიკაშვილის და გამყრელიძის 
მონაწილეობით.

249 თ-1 ქ.თ.დ 249
"მოლიპულ გზაზე".1918 წ. თბილისი, ქართული კლუბი. რეჟისორი- 
ვ. გარიკი. ქაღალდი მძიმე

ანდრონიკაშვილის, ჩერქეზიშვილის 
და გვარძის მონაწილეობით.

250 თ-1 ქ.თ.დ 250 "ის არ იყოს , ის იყოს". 1918 წ. თბილისი, ქართული კლუბი. ქაღალდი კარგი
ტ. აბაშიძის,ე. ჩერქეზიშვილის და ვ. 
აბაშიძის მონაწილეობით.

251 თ-1 ქ.თ.დ 251 ა. ცაგარელის "ბაიყუში". 1919 წ. თბილისი, კრუჟოკის დარბაზი. ქაღალდი მძიმე
ელისაბედ ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით.

252 თ-1 ქ.თ.დ 252

"უბედურნი",საფაროვის "მკვდრები სდგებიან", ვ. გუნიას "სიძე-
სიმამრი". 1919 წ. საგარეჯო, ადგილობრივი თეატრი.რეჟისორი- 
საფაროვი ქაღალდი საშუალო

253 თ-1 ქ.თ.დ 253
შ. დადიანის "საშინელი შურისძიება", ვ. გუნიას "მონადირე".1919 წ. 
სოფ. წესი.რეჟისორი- ბუთლიაშვილი. ქაღალდი კარგი ხიდიკარის,სკოლის შენობაში.

254 თ-1 ქ.თ.დ 254
"ბედნიერი დღე". 1919 წ. სოფ.  ნახახულევი. რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღობერიძისა და ყალაბეგიშვილის 
მონაწილეობით. სპეკტაკლი 
ადგილობრივი სკოლის დარბაზში.

255 თ-1 ქ.თ.დ 255
"დაჭერილი ორბი", "მე მოვკვდი". 1919 წ. სადგური მუხიანი. 
რეჟისორი-  სხივიშვილი. ქაღალდი კარგი

256 თ-1 ქ.თ.დ 256
იმედაშვილის "ძუძუს მგმობელი", "უბედური დღე". 1919 წ. 
რესტორნის  დარბაზი. ქაღალდი საშუალო

257 თ-1 ქ.თ.დ 257
"ქრისტინე".  1919 წ. თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული კლუბი. 
რეჟისორი- მ. დარბაისელი. ქაღალდი კარგი



258 თ-1 ქ.თ.დ 258
გადმოკეთებული გარიკის "მოლიპულ გზაზე". 1919 წ. ხონი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღობერიძისა და ლოლუას 
მონაწილეობით.

259 თ-1 ქ.თ.დ 259
თარგმანი  დ. მესხის "სიყვარული და ცრუმორწმუნეობა". 1919 
წ.ხონი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ლოლუას, ღოღობერიძის, 
ყალაბეგიშვილის და ხონელის 
მონაწილეობით.

260 თ-1 ქ.თ.დ 260
თარგმანი ა.  ცაგარელის "მსხვერპლისთვის მსხვერპლი". 1919 წ. 
ხონი. რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

261 თ-1 ქ.თ.დ 261
გადმოკეთებული პ. ირეთელის მიერ  "ქრისტინე". 1919 წ. ხონი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღობერიძის, ყალაბეგიშვილისა 
და ლოლუას მონაწილეობით.

262 თ-1 ქ.თ.დ 262
თარგმანი  დ. მესხის "იმედის დაღუპვა". 1919 წ. ხონი. რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი კარგი

ღოღობერიძის, ყალაბეგიშვილისა 
და ლოლუას მონაწილეობით.

263 თ-1 ქ.თ.დ 263
ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი". 1919 წ. ხონი. რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღობერიძის, ყალაბეგიშვილისა 
და ლოლუას მონაწილეობით.

264 თ-1 ქ.თ.დ 264 პ. ერვეის "ბრჭყალები". 1919 წ. ხონი. რეჟისორი-ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო
ლოლუას, ყალაბეგიშვილისა და 
ღოღობერიძის მონაწილეობით.

265 თ-1 ქ.თ.დ 265
"დღენი ჩვენი ცხოვრებისა". 1919 წ. ხონი. რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ლოლუას, ყალაბეგიშვილისა და 
ღოღობერიძის მონაწილეობით.

266 თ-1 ქ.თ.დ 266
ნ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე". 1919 წ. ხონის ადგილობრივი თეატრი. 
რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ლოლუას, ყალაბეგიშვილისა და 
ღოღობერიძის მონაწილეობით.

267 თ-1 ქ.თ.დ 267
თარგმანი  შიუკაშვილის  "ზღვასთან".1919 წ. ხონი. რეჟისორი-ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ლოლუას, ყალაბეგიშვილისა და 
ღოღობერიძის მონაწილეობით.

268 თ-1 ქ.თ.დ 268
თარგმანი  სანდალასი "სიყვარულის ძალა". 1919 წ. ხონი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი ქაღალდი საშუალო

ლოლუას, ყალაბეგიშვილისა და 
ღოღობერიძის მონაწილეობით.

269 თ-1 ქ.თ.დ 269

გ. ერისთავის "ძუნწი. საფაროვის " მკვდრები სდგებიან".1919 წ. 
თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული კლუბი. რეჟისორი- შ. 
საფაროვი. ქაღალდი მძიმე საფაროვის მონაწილეობით.

270 თ-1 ქ.თ.დ 270 გ. ერისთავის "გაყრა". 1919 წ. საგარეჯო.რეჟისორი-ანუაშვილი. ქაღალდი საშუალო ხელნაწერი აფიშა.

271 თ-1 ქ.თ.დ 271
ეგ. ნინოშვილის "ქრისტინე". 1919 წ. თბილისი, მუშტაიდის 
დემოკრატიული კლუბი. რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

272 თ-1 ქ.თ.დ 272 "შურისძიება", "აყალ-მაყალი". 1919 წ. ს. ქვემო ბაკურციხე. ქაღალდი მძიმე

ანდრონიკაშვილისა და დადიანის 
მონაწილეობით. წარმოდგენა რევაზ 
ვაჩნაძის ეზოში.

273 თ-1 ქ.თ.დ 273
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა". 1919 წ.თბილისი, მუშტაიდის 
დემოკარტიული კლუბი. რეჟისორი- ე.თალაკვაძე. ქაღალდი კარგი

274 თ-1 ქ.თ.დ 274
დ. ერისთავის "ოჯახის უბედურება". 1919 წ. თბილისი, მუშტაიდის 
დემოკრატიული კლუბი. რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი კარგი გარე-კახელის მონაწილეობით.

275 თ-1 ქ.თ.დ 275
"ქრისტინე". 1919 წ. თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული 
კლუბი.რეჟისორი-მ. დარბაისელი. ქაღალდი კარგი გარე-კახელის მონაწილეობით.

276 თ-1 ქ.თ.დ 276
"ქრისტინე" 1919 წ. თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული კლუბი. 
რეჟისორი-რ. სალაყაია. ქაღალდი კარგი გარე-კახელის მონაწილეობით.

277 თ-1 ქ.თ.დ 277
თარგმანი  გიგოშვილის "არშინ მალ-ალან". 1919 წ.თბილისი. 
რეჟისორი- ნ. ჯავახიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ქართველ მსახიობთა მიერ 
გამართული წარმოდგენა.

278 თ-1 ქ.თ.დ 278
შ. დადიანის "ბატონი და ყმა", "ოთხი იმერელი". 1919 წ. თბილისი, 
მუშტაიდის დემოკრატიული კლუბი. რეჟისორი-თალაკვაძე. ქაღალდი საშუალო რესტავრირებულია.

279 თ-1 ქ.თ.დ 279
"ქართველი დედა". 1919 წ. თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული 
კლუბი. რეჟისორი-პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო რესტავრირებულია.

280 თ-1 ქ.თ.დ 280
ვ. გუნიას "და-ძმა".1919 წ.თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული 
კლუბი. ქაღალდი კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

281 თ-1 ქ.თ.დ 281
დ. ერისთავის "სამშობლო". 1919 წ. თბილისი, მუშტაიდის 
დემოკრატიული კლუბი. რეჟისორი-პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი კარგი ანდრონიკაშვილის მონაწილეობით.

282 თ-1 ქ.თ.დ 282
შ.დადიანის "როს ნადიმობდნენ". 1919 წ. თბილისი, ქართული 
კლუბი.რეჟისორი-შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ასევე ამავე საღამოს გაიმართება 
კონცერტი და ლატარიის ბილეთების 
აუქციონი.

283 თ-1 ქ.თ.დ 283
თარგმანი  გიგოშვილის "არშინ მალ-ალანი". 1919 წ. თბილისი, 
ქართული კლუბის თეატრი. ქაღალდი კარგი

ვ. აბაშიძის,ჩერქეზიშვილისა და 
ჯავახიშვილის მონაწილეობით.

284 თ-1 ქ.თ.დ 284

ი. იმედაშვილი "ძუძუს მგმობელი"ვ.  ბალანჩივაძის "უბედური დღე" 
ჰაჯიბეგოვის "არინ მალ-ალან". 1919 წ. გაგრა. რეჟისორი- მ. 
სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

285 თ-1 ქ.თ.დ 285
კ. მესხის "მელანიას ოინები". 1919 წ. სოხუმი ალიოზის თეატრი. 
რეჟისორი- ი. ბარველი ქაღალდი მძიმე ნ. ჯავახიშვილის მონაწილეობით

286 თ-1 ქ.თ.დ 286
ა. წერეთლის "კინტო"1920 წ. სურამი, მუშათა კლუბი.რეჟისორი-მ. 
კვალიაშვილი. ქაღალდი მძიმე

287 თ-1 ქ.თ.დ 287

რ. ერისთავის " ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", დ. აწყურელის 
"ცოლის წინააღმდეგი". 1920 წ. ოჩამჩირე.რეჟისორი-ნ. 
ჯავახიშვილი. ქაღალდი მძიმე

მარგველაშილის, ჯავახიშვილისა და 
სულთანიშვილის მონაწილეობით.

288 თ-1 ქ.თ.დ 288
"პატარა კახი".  1920 წ. თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული 
კლუბი. რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ს. ეპიტაშვილის და პ. ფრანგიშვილის 
მონაწილეობით.

289 თ-1 ქ.თ.დ 289
"პატარა კახი. 1920 წ. თბილისი, მუშტაიდის დემოკრატიული კლუბი. 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ს. ეპიტაშვილის და პ. ფრანგიშვილის 
მონაწილეობით.

290 თ-1 ქ.თ.დ 290
კ. ფოცხვერაშვილის "აშენდა  საქართველო", თარგმანი  
მ.ქორელის "სიმართლე".1920 წ. თბილისი, ქართული კლუბი. ქაღალდი საშუალო

ა. წუწუნავას, მ. ქორელის, ა. 
არაბიძეს, ა. ჟორჟოლიანის, მ. 
ჭიაურელის, ე. ციმაკურიძისა და 
სანდალას მონაწილეობით.

291 თ-1 ქ.თ.დ 291
ი.გომართელის "ჯაშუში".1920 წ.თბილისი, ქართული კლუბის 
თეატრი.რეჟისორი-ვ. აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო

ვ. აბაშიძის, ე. ჩერქეზიშვილისა და ტ. 
აბაშიძის მონაწილეობით.

292 თ-1 ქ.თ.დ 292 შ. დადიანის "გეგეჭკორი". 1920 წ.  სენაკი. ქაღალდი საშუალო

სენაკის დრამატული საზოგადოების 
გამგეობა შ. დადიანს უმართავს 
მადლობის დღეს

293 თ-1 ქ.თ.დ 293
ა. ჰაჯიბეგოვის  "არშინ მალ-ალან". 1920 წ.  სოხუმი ალოიზის 
თეატრი. რეჟისორი- სარიფი ქაღალდი მძიმე წარმოდგენა ოთხ ენაზე

294 თ-1 ქ.თ.დ 294
უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან", "ольги". 1920 წ.  სოხუმი 
ალოიზის თეატრი. რეჟისორი- სარიფი ქაღალდი მძიმე აფიშა რუსულ ენაზე

295 თ-1 ქ.თ.დ 295
ი. ჭავჭავაძის "დედა და შვილი", "ქარიშხალი". 1921 წ. თბილისი, 
ყოფილი ქართილი კლუბი. ქაღალდი მძიმე

შ. დადიანისა და ე. 
ანდრონიკაშვილის მნაწილეობით.

296 თ-1 ქ.თ.დ 296
ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1925 წ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- კ. 
დავითაია ქაღალდი მძიმე მ. ქართველიშვილი ბენეფისი

297 თ-1 ქ.თ.დ 297

გ. ბრანდესის "სტუმარი", ი.მაჭავარიანის თარგმანი  ა.იმედაშვილის 
"ქარიშხალი".1914წ.სიღნაღის ახალი კლუბი.რეჟისორები: 
ე.ანდრონიკაშვილი, შ.დადიანი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე



298 თ-1 ქ.თ.დ 298

კ.მესხის "რუსთაველი"(თამარისა შოთას ცხოვრებიდან). 1915წ. 
სიღნაღის ახალი კლუბი.  რეჟისორები: ე. ანდრონიკაშვილი, შ. 
დადიანი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

299 თ-1 ქ.თ.დ 299

კ.მესხის "რუსთაველი"(თამარისა შოთას ცხოვრებიდან). 1915წ. 
სიღნაღის ახალი კლუბი.რეჟისორები: ე.ანდრონიკაშვილი, 
შ.დადიანი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

300 თ-1 ქ.თ.დ 300
ა. წერეთლის "პატარა კახი", "дорогой поцелуй". უთარიღო გაგრის 
ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში. რეჟისორი- კობახიძე ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

301 თ-1 ქ.თ.დ 301
ცოცხალი კომედიები. "აღმოსავლეთური სურათი". უთარიღო.  
სიღნაღი ახალი კლუბი. ე. ანდრონიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო მცირე ზომის აფიშა

302 თ-1 ქ.თ.დ 302

რ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს". ვ. აბაშიძის, ელ. 
ჩერქეზიშვილის, დ. ბაქრაძის და სხვათა მონაწილეობით. 
ელექტრო-თეატრ კომიტეტში.უთარიღო. ფოთის თეატრი. მძიმე

ვ. აბაშიძის, ელ. ჩერქეზიშვილის, დ. 
ბაქრაძის და სხვათა მონაწილეობით. 
ელექტრო-თეატრ კომიტეტში.

303 თ-1 ქ.თ.დ 303 "შვილი თუ საყვარელი". უთარიღო. სენაკი. რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი
ე. ანდრონიკაშვილის და შ. დადიანის  
მონაწილეობით. მცირე ზომის აფიშა

304 თ-1 ქ.თ.დ 304 "უნიადაგონი". უთარიღო. სოფ. ბაკურციხე. რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო
წარმოდგენა გაიმართება თავად 
ვანო  ვაჩნაძის სახლში

305 თ-1 ქ.თ.დ 305

ალფონს დოდეს "უფროსი ძმა", გ. სუნდუკიანცის "საღამოს ერთი 
ცხვირი ხეირია", დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი". 
უთარიღო. სოფ.  ბაკურციხე. რეჟისორი- ვ. გარიკი ქაღალდი მძიმე თავად ი. ვაჩნაძის ეზოში

306 თ-1 ქ.თ.დ 306 ვ. გუნიას "კვალ და კვალ". უთარიღო.  სოხუმი სამურიდის თეატრი. ქაღალდი საშუალო
დრამ დასი მოგზაური. მცირე ზომის 
აფიშა

307 თ-1 ქ.თ.დ 307 ლ. ანდრეევის "გაუდეამუს". უთარიღო.  სოხუმი სამურიდის თეატრი ქაღალდი კარგი მცირე ზომის აფიშა

308 თ-1 ქ.თ.დ 308 ვ. გუნიას "კვალ და კვალ". უთარიღო.  სოხუმი სამურიდის თეატრი. ქაღალდი საშუალო
დრამ დასი მოგზაური. მცირე ზომის 
აფიშა

309 თ-1 ქ.თ.დ 309
ი. ჭავჭავაძის "ბატონი და ყმა". უთარიღო. სოფ. ახალქალაქი. 
რეჟისორი- ივანიძე ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა ი. ჭავჭავაძის ფონდის 
გასაძლიერებლად

310 თ-1 ქ.თ.დ 310
უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან". უთარიღო. თბილისის ქართული 
კლუბი ქაღალდი კარგი

ავადმყოფ მსახიობ ვ. შალიკაშვილის 
სასარგებლოდ

311 თ-1 ქ.თ.დ 311 რეპერტუარი. უთარიღო. ქაღალდი მძიმე

თბილისის პროფკავშირების 
თვითმოქმედი თეატრების წრეების 
შეჯიბრი

312 თ-1 ქ.თ.დ 312

ქორელის "საყვარელი თუ შვილი", სიო ჭანტურაშვილის "მორევში", 
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი" . უთარიღო. სენაკი ძმებ 
სანიკიძეების თეატრში. რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე. ანდრონიკაშვილის და შ. დადიანის 
მონაწილეობით. ორმხრივი აფიშა

313 თ-1 ქ.თ.დ 313

 ს. ჭანტურაშვილის "მორევში", ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი" . 
უთარიღო. სენაკი, ძმებ სანიკიძეების თეატრში. რეჟისორი- შ. 
დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის და შ. დადიანის  
მონაწილეობით.

314 თ-1 ქ.თ.დ 314
ს. ჭანტურაშვილის "მორევში", უთარიღო. სენაკი, ძმებ სანიკიძეების 
თეატრში. ქაღალდი საშუალო

315 თ-1 ქ.თ.დ 315

ქორელის "საყვარელი თუ შვილი", ს. ჭანტურაშვილის "მორევში", ვ. 
შალიკაშვილის "უნიადაგონი" . უთარიღო. სენაკი, ძმებ სანიკიძეების 
თეატრში. რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე. ანდრონიკაშვილის და შ. დადიანის 
მონაწილეობით. ორმხრივი აფიშა

316 თ-1 ქ.თ.დ 316

ქორელის "საყვარელი თუ შვილი", ს. ჭანტურაშვილის "მორევში",     
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი" . უთარიღო. სენაკი, ძმებ 
სანიკიძეების თეატრში. რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე. ანდრონიკაშვილის და შ. დადიანის 
მონაწილეობით. ორმხრივი აფიშა

317 თ-1 ქ.თ.დ 317
ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა". უთარიღო. სოხუმი 
ალოიზის თეატრი. რეჟისორი- ი. ბარველი ქაღალდი მძიმე ი. ბარველის ბენეფისი

318 თ-1 ქ.თ.დ 318
თარგმანი  ი. ბარველის "ნათლული". უთარიღო. სოხუმი ალოიზის 
თეატრი ქაღალდი მძიმე

319 თ-1 ქ.თ.დ 319
ა. ცაგარელის "ვაი ყობოს", "ქალი ადვოკატი". უთარიღო. სოხუმი 
ალოიზის თეატრი ქაღალდი საშუალო

ადგილობრივი სახალხო გვარდიის 
სასარგებლოდ

320 თ-1 ქ.თ.დ 320
ა. ბაქრაძის "ხელოვნება თუ კაკარდა" უთარიღო.  სიღნაღი 
საზაფხულო თეატრი. რეჟისორი- საფაროვი ქაღალდი მძიმე

321 თ-1 ქ.თ.დ 321
დ. ერითავის "დავა", "ჯიუტის დასჯა". უთარიღო. სენაკის 
სანიკიძეების თეატრი ქაღალდი კარგი

ვ. ავაშიძე და შ. დადიანი გამართავენ 
ლატარიის საღამოს

322 თ-1 ქ.თ.დ 322

ვ. გუნიას "ვაის გავეყარე ვუის შევეყარე", გ. სუნდუკიანცის "საღამოს 
ერთი ცხვირი ხეირია". უთარიღო. სიღნაღი ახალი კლუბის შენობა. 
რეჟისორი- ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

323 თ-1 ქ.თ.დ 323
ვ. გუნიას "უშტვინიძე", ქარქიას "წმენდა", შ. დადიანის "მშვიდობით", 
ბუხნიკაშვილის "კოლექტივში ვრჩები". უთარიღო. ქაღალდი საშუალო ბუთლიაშვილის მონაწილეობით

324 თ-2 ქ.თ.დ 324
ა.ცაგარელის "ხანუმა", "თამარ ბატონიშვილი".1886წ.ქართული 
თეატრი. ქაღალდი მძიმე

მოქმედება სწარმოებს საპატიმროში. 
ყიფიანის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

325 თ-2 ქ.თ.დ 325
გ.ერისთავის "დავიდარაბა"; მ. საფაროვა-აბაშიძის "ბარაქალა 
მასწავლებელო". 1886წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

მ.საფაროვი-აბაშიძის ბენეფისი. 
ქართულ-რუსულ ენებზე.

326 თ-2 ქ.თ.დ 326
გ.ერისთავის "დავიდარაბა"; მ. საფაროვა-აბაშიძის "ბარაქალა 
მასწავლებელო".1886წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

მ.საფაროვი-აბაშიძის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

327 თ-2 ქ.თ.დ 327
გ.ერისთავის "დავიდარაბა"; მ. საფაროვა-აბაშიძის "ბარაქალა 
მასწავლებელო".1886წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

მ.საფაროვი-აბაშიძის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

328 თ-2 ქ.თ.დ 328
"ბჟუტავნი ცეცხლნი" კ.ნასიძის თარგმანი.  1886წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვლ.ალექსეევ-მესხიშვილი. ქაღალდი მძიმე

აფიშაზე პიესის სახელწოდება 
სრულად არ იკითხება.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

329 თ-2 ქ.თ.დ 329
"შეშლილია", ვ.აბაშიძის თარგმანი.   ა.ცაგარელის "ბაიყუში". 1889წ. 
ქართული თეატრი. ქაღალდი მძიმე

ქ.ავალიშვილის,ვ.ალექსეევ-
მესხიშვილისა და კ.ყიფიანის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

330 თ-2 ქ.თ.დ 330
ვ.აბაშიძის თარგმანი მიხედვით,"შეშლილია", ა. ცაგარელის 
"ბაიყუში". 1889წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი მძიმე

ქ.ავალიშვილის,ვ.ალექსეევ-
მესხიშვილისა და კ.ყიფიანის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

331 თ-2 ქ.თ.დ 331 გ.სუნდუკიანცის "ხათაბალა".1889წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

გაბუნია-ცაგარელის,საფაროვი-
აბაშიძის და ყიფიანის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.



332 თ-2 ქ.თ.დ 332
ა.ცაგარელის "ბაიყუში", "დატრიალდა ჯარა", 
დივერტისმენტი.1890წ.ქართული თეატრი.რეჟისორო-შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

333 თ-2 ქ.თ.დ 333
გ.ერისთავის "თილისმის ხანი", ლეკური.1890წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

აღნიშნული პიესა ქართულ თეატრში 
დაიდგა პირველად.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

334 თ-2 ქ.თ.დ 334

ი. მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე", "მოჩვენება", ი.მაჩაბლის 
თარგმანით, დივერტისმენტი1890წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

335 თ-2 ქ.თ.დ 335

"ადვოკატი მელაძე", "მოჩვენება",ი.მაჩაბლის თარგმანით, 
დივერტისმენტი 1890წ.ქართული თეატრი.კავკასიის სარეზერვო 
ბატალიონის კლუბი.რეჟისორი-შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენის ჩატარების ადგილის 
შესახებ აფიშაზე ხელითაა 
მიწერილი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

336 თ-2 ქ.თ.დ 336

ა. ცაგარელის "ხანუმა", "ბიძიასთან გამოხუმრება" რ. ერისთავის 
თარგმანი.   1890წ. ქართული თეატრი. რკინის თეატრი(ბათუმი). 
რეჟისორი-ვ.აბაშიძე. ქაღალდი მძიმე

უკანასკნელი წარმოდგენა.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

337 თ-2 ქ.თ.დ 337
"ორ ცეცხლ შუა" ი. მაჩაბლის თარგმანი. ზ. ანტონოვის "ქმარი ხუთის 
ცოლისა".1890წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

ქ.კერესელიძის დებიუტი. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

338 თ-2 ქ.თ.დ 338
ა.ცაგარელის "ხანუმა", ვ.გუნიას "ადვოკატთან".1890წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ვ.აბაშიძე. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

339 თ-2 ქ.თ.დ 339
ი.ჭავჭავაძის "დედა და შვილი", ა. ცაგარელის "მათიკო", "ოინბაზი", 
ოსეტროვის "მესტვირე", დივერტისმენტი.1890წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

340 თ-2 ქ.თ.დ 340
"ადვოკატი მელაძე" ი.მაჩაბლის მიერ გადმოკეთებული. 
"მოჩვენება",დივერტისმენტი.1890წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

341 თ-2 ქ.თ.დ 341

ა.სუმბათაშვილის "ბორკილი",ახნაზაროვის თარგმანი.  
"დათვი",ვოლსკის თარგმანი.  1891წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ნ. ავალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

პირველად ახალი პიესა.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

342 თ-2 ქ.თ.დ 342

ა.სუმბათაშვილის "ბორკილი" ნათარგმნი ახნაზაროვის მიერ. 
"დათვი" ნათარგმნი ვოლსკის მიერ.1891წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ნ. ავალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

პირველად ახალი პიესა. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

343 თ-2 ქ.თ.დ 343
"გაყმაწვილება",დ.ერისთავის თარგმანი, "ახირებულია" კ. ყიფიანის 
თარგმანი. 1891წ. აქართული თეატრი. რეჟისორი-ნ. ავალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

დაიდგა მეორედ.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

344 თ-2 ქ.თ.დ 344

"ეხლანდელი სიყვარული", ვ. აბაშიძის მიერ გადმოკეთებული. 
"დათვი"-ვოლსკის თარგმანი.  1891წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

345 თ-2 ქ.თ.დ 345

ა.წერეთლის "პატარა კახი", საფაროვის კინტოურის სცენები, 
კ.ყიფიანის "დატრიალდა ჯარა".1891წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ. აბაშიძე. ქაღალდი მძიმე

ახალი პიესა.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

346 თ-2 ქ.თ.დ 346
ა.ცაგარელის "ციმბირელი", "ახირებულია".1891წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი- ა. აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

347 თ-2 ქ.თ.დ 347

ა.ცაგარელის "ბაიყუში", "მათიკო", "დატრიალდა ჯარა".1891წ. 
ქართული თეატრი. სოხუმის სამოქალაქო კლუბი. რეჟისორი-ა. 
ნებიერიძე. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

348 თ-2 ქ.თ.დ 348

ა.ცაგარელის "ბაიყუში", "მათიკო", "დატრიალდა ჯარა".1891წ. 
ქართული თეატრი. სოხუმის სამოქალაქო კლუბი. რეჟისორი-
ა.ნებიერიძე. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

349 თ-2 ქ.თ.დ 349

ა.ცაგარელის "ბაიყუში", "მათიკო", "დატრიალდა 
ჯარა".1891წ.ქართული თეატრი.სოხუმის სამოქალაქო 
კლუბი.რეჟისორი-ა.ნებიერიძე. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

350 თ-2 ქ.თ.დ 350
"მოჯადოებული პრინცი", დ.ერისთავის "სამშობლო"(ცოცხალი 
სურათები), დივერტისმენტი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

351 თ-2 ქ.თ.დ 351

ა. ყაზბეგის მიხედვით, "ცხოვრების თანამოგზაური ანუ ცოლი-
მეუღლე" . ვ. ბალანჩივაძის "უბედური დღე". 1896წ. ქართული 
თეატრი. ქუთაისი. რეჟისორი- ვლ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

ჩერქეზიშვილი და ყიფიანი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

352 თ-2 ქ.თ.დ 352
უ.შექსპირის "ჰამლეტი - პრინცი დანიისა".1896წ. ქართული თეატრი. 
ქუთაისი. რეჟისორი- ვლ. ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

353 თ-2 ქ.თ.დ 353
ა. ცაგარელის "ორი ობოლი".1896წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ვლ. ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ნ. გაბუნია-ცაგარელის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

354 თ-2 ქ.თ.დ 354

ვ. აბაშიძის "დანაშაული და სასჯელი", "რაინდი"("უშიშარი და 
გულმართალი).1896წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვლ. 
ალექსეევ მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ვ. აბაშიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

355 თ-2 ქ.თ.დ 355
გ. სუნდუკიანცის "დაქცეული ოჯახი".1896წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვლ.ალექსეევ-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ელ. ჩერქეზიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

356 თ-2 ქ.თ.დ 356

ვ. ველიჩიკოს "პირველი ბუზი", ვ. გუნიას თარგმანი "მეფე და 
პოეტი","ადვოკატთან".1896წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვლ. 
ალექსეევ-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

357 თ-2 ქ.თ.დ 357

ა.ცაგარელის "ციმბირელი","ცოლ-ქმრობის წინააღმდეგი" დ. 
აწყურელის თარგმანი.  1896წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვლ. 
ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

358 თ-2 ქ.თ.დ 358

ე. აბაშიძის თარგმანი  "ბედნიერი დღე","მშვენიერი ელენეს 
მაძიებელნი" გადმოკეთებული ა. ცაგარელის მიერ. 1896წ. 
ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვლ.ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

359 თ-2 ქ.თ.დ 359
კ.გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", ი.ბაქრაძის თარგმანი. 1896წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი- ვლ. ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ქ. ავალიშვილის,ვ. ალექსეევ-
მესხიშვილისა და კ. ყიფიანის 
მონაწილეობით. ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

360 თ-2 ქ.თ.დ 360

ფრანსუა კოპპესის "იაკობელები ანუ სამეფო ტახტისთვის". 
პ.ყიფიანისა და გრ. ყიფშიძის თარგმანი.  1896წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვლ.ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ქ.ავალიშვილისა და ბ.ყიფიანის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

361 თ-2 ქ.თ.დ 361 ვ.გუნიას "და-ძმა".1897წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-კ.ყიფიანი. ქაღალდი საშუალო

ქ.ავალიშვილის და კ.ყიფიანის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

362 თ-2 ქ.თ.დ 362
ა.ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", "დალალ ღაღო", ა.წერეთლის 
"კინტო".1897წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

დღის წარმოდგენა.საქველმოქმედო 
პიესები.ქართულ-რუსულ ენებზე.

363 თ-2 ქ.თ.დ 363 ვ.გუნიას "და-ძმა".1897წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო
ე.ს.მესხის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

364 თ-2 ქ.თ.დ 364
ა.ცაგარელის "ციმბირელი", მ.საფაროვის "გულმა იგრძნო".1897წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.ს.მესხი. ქაღალდი საშუალო

საფაროვი-აბაშიძის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.



365 თ-2 ქ.თ.დ 365
გ.ჟურული-ს "ერთი შემთხვევა", "ცელქები",ე. ნიკოლაძის თარგმანი.  
1897წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვლ.ალექსეევ-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

მ.მ.საფაროვი-აბაშიძის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

366 თ-2 ქ.თ.დ 366
ვ.აბაშიძის "გაცარცული ფოსტა".1897წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი- კ. მესხი. ქაღალდი საშუალო

ქ.მ.საფაროვი-აბაშიძის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

367 თ-2 ქ.თ.დ 367
 "ბოშა ქალი ზანდა" გალუსტოვის თარგმანი.  1897წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვლ.ალექსეევ მესხიშვილი. ქაღალდი მძიმე

პ.ნ.ბ.ავალიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

368 თ-2 ქ.თ.დ 368
"კრიჟანგი"  (скупой)ქართველი სტუდენტების თარგმანი.  
1897წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

გ.ვ.გედევანოვის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

369 თ-2 ქ.თ.დ 369
დ.ერისთავის "სამშობლო".1897წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ვ.ს.მესხი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

370 თ-2 ქ.თ.დ 370
ალ.კავსაძისა და ივ.მჭედლიშვილის ქართული საერო ხოროს მიერ 
გამართული კონცერტი. 1897 წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

371 თ-2 ქ.თ.დ 371
ე.გაბაშვილის "ბედი მუხთალია", "ე. ჩერქეზიშვილის "სამოცი წლის 
არშიყი".1897წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-კ.ს.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ელ. ჩერქეზიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

372 თ-2 ქ.თ.დ 372
ი.ლაზარაშვილის "მამა", მ.საფაროვა-აბაშიძის "ბარაქალა 
მასწავლებელო". 1897წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ვ. გამყრელიძის ბენეფისი. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

373 თ-2 ქ.თ.დ 373
დ.ერისთავის "სამშობლო".1897წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ვ.ს.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ეფ. მესხის მონაწილეობით. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

374 თ-2 ქ.თ.დ 374
"ყაჩაღები" ნ. ავალიშვილის თარგმანი.  1897წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი- ვლ.ალექსეევ-მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ქ.ავალიშვილის,ბ.ალექსეევ-
მესხიშვილის და ყიფიანის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

375 თ-2 ქ.თ.დ 375
"საშინელი შურისძიება" ნ. გალუსტოვის მიერ გადმოკეთებული. 
1897წ. ქართული თეატრი.  რეჟისორი-კ. მესხი. ქაღალდი მძიმე

ნ.გალუსტოვის სუფლიორის 
ბენეფისი 15 წლის შრომისთვის. 
ქართულ-რუსულ ენებზე.

376 თ-2 ქ.თ.დ 376

ალ.დიუმა(შვილი) "ცოდვის შვილი",ქუჯის თარგმანი "ბარაქალა 
მასწავლებელო",მ. საფაროვი-აბაშიძის მიერ გადაკეთებული. 
პირველად ახალი პიესა ეფ.ს.მესხის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე.1897წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

პირველად ახალი პიესა ეფ.ს.მესხის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

377 თ-2 ქ.თ.დ 377
უ. შექსპირის "ჰამლეტ"(პრინცი დანიისა). ი. მაჩაბლის თარგმანი 
1897წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი- ვლ. ალექსეევ მესხიშვილი. ქაღალდი მძიმე

საფაროვა-აბაშიძის, ავალიშვილის, 
მესხიშვილისა და ყიფიანის 
მონაწილეობით. ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

378 თ-2 ქ.თ.დ 378

უ. შექსპირის "ვენეციელი ვაჭარი",დ. ყიფიანის თარგმანი.  
"სულელი", ბალანჩივაძის თარგმანი. 1897წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-კ.ყიფიანი. ქაღალდი საშუალო კ. ყიფიანის ბენეფისი. რუსულ ენაზე.

379 თ-2 ქ.თ.დ 379

უ. შექსპირის "ვენეციელი ვაჭარი",დ.ყიფიანის თარგმანი  "უბედური 
დღე", ბალანჩივაძის თარგმანი.  1897წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-კ.ყიფიანი. ქაღალდი საშუალო კ.დ.ყიფიანის ბენეფისი

380 თ-2 ქ.თ.დ 380
ნ.გოგოლის "რევიზორი"ა.ჭიჭინაძის თარგმანი. 1897წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

გ.დ.კანდელაკის ბენეფისი. ქართულ-
რუსულ ენაზე.

381 თ-2 ქ.თ.დ 381
   პ.უმიკაშვილის "სამზადისი",გ. ერისთავის "ძუნწი", გ. მ. შარვაშიძის 
"კომლი უცეცხლოდ". 1898წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ე.ს.მესხის მონაწილეობით. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

382 თ-2 ქ.თ.დ 382
ნ. აზიანის "ინჟილერი ან დოხტური", ა. ცაგარელის "მშვენიერი 
ელენეს მაძიებელნი".1898წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

ქ-ბ.კარგარელის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

383 თ-2 ქ.თ.დ 383
ფ. შილერის "ყაჩაღები",ნ. ავალიშვილის თარგმანი. 1898წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

შათირიშვილის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

384 თ-2 ქ.თ.დ 384
ვ.გუნიას "და-ძმა", კ.მესხის "თამარ ბატონიშვილი", დ.ერისთავის 
"სამშობლო". 1898წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

385 თ-2 ქ.თ.დ 385

"ორი ობოლი", ა.ცაგარელის თარგმანი "ადვოკატთან",ვ. გუნიას 
მიერ გადმოკეთებული. 1898წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

გაბუნია-ცაგარელისა და 
ავალიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

386 თ-2 ქ.თ.დ 386

"ბაგრატ IV", კ.მესხის  მიერ გადმოკეთებული.  "ადამ და ევა" დ.ს. 
მესხის მიერ გადმოკეთებული. 1898წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ეფ.ს.მესხისა და დაკ.მესხის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

387 თ-2 ქ.თ.დ 387
ა.წერეთლის თარგმანი, "ხანის ვეზირი", ვ. გუნიას "ადვოკატთან". 
1898წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

კასირ ყალამბეგაშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

388 თ-2 ქ.თ.დ 388
ვ.ჰიუგოს "ერნანი", ა.ნიკიტინის თარგმანი.   1898წ. ქართული 
თეტრი.რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ს.პ.სვიმონიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

389 თ-2 ქ.თ.დ 389

სკრიბისა და ლეგუვესის "ადრიანა ლეკუვრერ", დ.ს.მესხის 
თარგმანი.   ვ.გუნიას "არც აქეთ არც იქით".1898წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ე.ს.მესხის ბენეფისი.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

390 თ-2 ქ.თ.დ 390

პ.უმიკაშვილის "სამზადისი",გ. ერისთავის "გაყრა",აპოთეოზი. 
ელ.ჩერქეზიშვილის ლეკური. 1898წ.ქართული თეატრი. რეჟისორი-
კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ხელმძღვანელი კნეინა მარიამ 
ზაქარიას ასული ერისთავი

391 თ-2 ქ.თ.დ 391
უ.შექსპირის "ჰამლეტი", ივ.მაჩაბლის თარგმანი. 1899წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორები-ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

ვ.ალექსი-მესხიშვილის პირველი 
გასტროლი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

392 თ-2 ქ.თ.დ 392
ვ.გუნიას "და-ძმა".1899წ.ქართული თეატრი. ნიკიტინის ცირკის 
შენობა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

393 თ-2 ქ.თ.დ 393
"შეშლილია" ვ.აბაშიძის თარგმანი.   გ. ერისთავის "ძუნწი".  1899წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორები- ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

მოსკოვის ღარიბ სტუდენტთა 
სასარგებლოდ.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

394 თ-2 ქ.თ.დ 394
გ.ერისთავის "ძუნწი", ვ.გუნიას "ხოლვერობა". 1899წ. ქართული 
თეატრი.მიხაილოვის ბაღი. ქაღალდი საშუალო

მცხეთის ფონდის 
დასახმარებლად.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

395 თ-2 ქ.თ.დ 395
გ.ჟურული-ს "ერთი შემთხვევა", ე.ჩერქეზიშვილის "სამოცი წლის 
არშიყი", 1899წ.ქართული თეატრი.რეჟისორები - ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

ელ.ჩერქეზიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

396 თ-2 ქ.თ.დ 396
გ.ჟურული-ს "ერთი შემთხვევა", ე.ჩერქეზიშვილის "სამოცი წლის 
არშიყი", 1899წ.ქართული თეატრი.რეჟისორები - ვ. აბაშიძე, კ. მესხი. ქაღალდი მძიმე

ელ.ჩერქეზიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.



397 თ-2 ქ.თ.დ 397
"ცხოვრების გმირი", ზ.ჩიკვაიძის თარგმანი  ჟღენტის "ძალად 
ავაზაკნი". 1899წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი მძიმე

ბ.აბაშიძისა და ვ.ალექსეევ-
მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

398 თ-2 ქ.თ.დ 398
ა. ოსტროვსკისა და სოლოვიოვის "ბედნიერი დღე", ა. ცაგარელის 
"ხანუმა".1899წ. ქართული თეატრი. რეჟისორები- ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ქ.გაბუნია-ცაგარელისა და 
ანასტ.აბაშიძის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

399 თ-2 ქ.თ.დ 399
ვ.სარდუსის "აი,გიდი,მეგობრებო". კ. ბაქრაძის თარგმანი.   1899წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორები- ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

400 თ-2 ქ.თ.დ 400
ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი". თეოდორ ბანვილის "მეფე და 
პოეტი",ი.ჭყონიას თარგმანი. 1899წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

ა.აბაშიძისა და აბხაზიშვილის 
დებიუტი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

401 თ-2 ქ.თ.დ 401
ვ.გუნიას "და-ძმა".1899წ. ქართული თეატრი.ნიკიტინის ცირკის 
შენობა. რეჟისორები- ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე.

402 თ-2 ქ.თ.დ 402
ვ.გუნიას "და-ძმა".1899წ. ქართული თეატრი. ნიკიტინის ცირკის 
შენობა. რეჟისორები- ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე.

403 თ-2 ქ.თ.დ 403
გ.ერისთავის "ძუნწი", ვ. გუნიას "ხოლვერობა". 1899წ. ქართული 
თეატრი. მიხაილოვის ბაღი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე.

404 თ-2 ქ.თ.დ 404

ლანგამერის "ბედს ვერ წაუხვალ",გადმოკეთებული. მ. ნასიძისაგან. 
"ცოლი ორის დღითა", ნ.ყიფიანის თარგმანი.  1900წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორები- ვ. აბაშიძე, კ. მესხი. ქაღალდი მძიმე

ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

405 თ-2 ქ.თ.დ 405
ა. დიუმა. "ედმონდ კინ", ვ.გუნიას თარგმანი.  1900წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორები-ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ვ.ს.ალექსეევ-მესხიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

406 თ-2 ქ.თ.დ 406
"აღლუმი" ვ.გუნიას მიერ გადმოკეთებული. 1900წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორები-ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

მ.მ.საფაროვის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

407 თ-2 ქ.თ.დ 407
კ.გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", ი.ბაქრაძის თარგმანი.  1900წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორები- ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

გ.ვ.გედევანოვის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

408 თ-2 ქ.თ.დ 408
ფ. შილერის "ყაჩაღები",ნ. ავალიშვილის თარგმანი.  1900წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორები-ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ს.პ.სვიმონიძის ბენეფისი. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

409 თ-2 ქ.თ.დ 409
გ.ნ.სუნდუკიანცის "კიდევ ერთი მსხვერპლი". 1900წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორები-ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

ნ.მ. გაბუნია-ცაგარელის ბენეფისი. 
ქართულ-რუსულ ენებზე.

410 თ-2 ქ.თ.დ 410

მოლიერის "სკაპენის ცუღლუტობა", ა.წერეთლის თარგმანი.   "ჯერ 
დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს", რ.ერისთავისაგან გადმოკეთებული. 
1900წ. ქართული თეატრი. რეჟისორები- ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი მძიმე

საბაღოსნო სკოლის მოწაფეთა 
დასახმარებლად. ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

411 თ-2 ქ.თ.დ 411

უ.შექსპირის "ცოლის მორჯულება", კ.მესხის თარგმანი   "ყვავები", 
გალუსტოვის თარგმანი.  1900წ. ქართული თეატრი.რეჟისორები-
ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

კ.ს.მესხის ბენეფისი.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

412 თ-2 ქ.თ.დ 412
კ.მესხის "თამარ ბატონიშვილი".1900წ.ქართული თეატრი. 
რეჟისორები-ვ.აბაშიძე, კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე.

413 თ-2 ქ.თ.დ 413

"ლანდი"(ანუ ბრძოლა მეცნიერებასა და სარწმუნოებას 
შორის).თარგმანი ლაზარაშვილი. 1902წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

414 თ-2 ქ.თ.დ 414

"ლანდი"(ანუ ბრძოლა მეცნიერებასა და სარწმუნოებას 
შორის).თარგ-ი.ლაზარაშვილი.1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

415 თ-2 ქ.თ.დ 415
ოტტო ერნსტის "პედაგოგები", ნ. აზიანის "ინჯილერი-სიძე".1902წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

416 თ-2 ქ.თ.დ 416
ოტტო ერნსტის "პედაგოგები", ნ.  აზიანის "ინჯილერი-სიძე".1902წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

417 თ-2 ქ.თ.დ 417
"ორი ობოლი", ა. ცაგარელის თარგმანი.  1902წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

418 თ-2 ქ.თ.დ 418
"ორი ობოლი", ა. ცაგარელის თარგმანი. 1902წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

419 თ-2 ქ.თ.დ 419

დ. კლდიაშვილის "ირინეს ბედიერება", ა. ოსტროვსკისა და 
სოლოვიოვის "მარჯვე დღე". მ.საფაროვის თარგმანი. 1902წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ბ.ა.ბალანჩივაძის 
გასტროლი..ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

420 თ-2 ქ.თ.დ 420

დ. კლდიაშვილის "ირინეს ბედიერება", ოსტროვსკისა და 
სოლოვიოვის "მარჯვე დღე". მ. საფაროვის თარგმანი.  1902წ. 
ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე

ბ.ა.ბალანჩივაძის 
გასტროლი..ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

421 თ-2 ქ.თ.დ 421
გერმან ზუდერმანის "სოდომის წარღვნა", მ.გველესიანის თარგმანი.  
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

422 თ-2 ქ.თ.დ 422
გერმან ზუდერმანის "სოდომის წარღვნა", მ.გველესიანის თარგმანი. 
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

423 თ-2 ქ.თ.დ 423
"ძალა აღმართსა ხნავს", "არივ-დარია".1902წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

424 თ-2 ქ.თ.დ 424
"ძალა აღმართსა ხნავს", "არივ-დარია".1902წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

425 თ-2 ქ.თ.დ 425

თ. კარეევის "უბედური ნაბიჯი" შ.დადიანის თარგმანი.  "ვაის 
გავეყარე, ვუის შევეყარე".1902წ. ქართული თეატრი .რეჟისორი-
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნუცა ჩხეიძის გასტროლი. ქართულ-
რუსულ ენებზე

426 თ-2 ქ.თ.დ 426

თ. კარეევის "უბედური ნაბიჯი" შ.დადიანის თარგმანი.  "ვაის 
გავეყარე, ვუის შევეყარე".1902წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე

ნუცა ჩხეიძის გასტროლი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

427 თ-2 ქ.თ.დ 427
ა. ოსტროვსკის "შრომის ლუკმა", ი.ევდოშვილის თარგმანი 1902წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

428 თ-2 ქ.თ.დ 428
ა. ოსტორვსკის "შრომის ლუკმა", ი.ევდოშვილის თარგმანი 
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

429 თ-2 ქ.თ.დ 429

"ჩემს ცოლს ვეყრები", ვ. აბაშიძის გადმოკეთებული. "ადვოკატი 
მელაძე",ივ.მაჩაბლის გადმოკეთებული. 1902წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

430 თ-2 ქ.თ.დ 430
უ.შექსპირის "ჰამლეტი"(დანიის პრინცი) ივ.მაჩაბლის თარგმანი  
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

"ჰამლეტის" დადგმიდან 300 წელი 
შესრულდა.ქართულ-რუსულ ენებზე.

431 თ-2 ქ.თ.დ 431
ა.ცაგარელის "ცისარტყელა", "აპოთეოზი". 1902წ. ქართული 
თეატრი რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ა.ცაგარელის ხსოვნის 
პატივსაცემად.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

432 თ-2 ქ.თ.დ 432
ჟორ ჟონეს "მუშაკი და ნებიერი", პ.ყიფიანის თარგმანი 1902წ. 
ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნუცა ჩხეიძის გასტროლი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

433 თ-2 ქ.თ.დ 433
ჟორ ჟონეს "მუშაკი და ნებიერი", პ.ყიფიანის თარგმანი 
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნუცა ჩხეიძის გასტროლი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

434 თ-2 ქ.თ.დ 434
ა.სუმბათაშვილის "ბორკილი", ახნაზაროვის თარგმანი.  1902წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე

ი.სუმბათაშვილის სასცენო 
მოღვაწეობის პატივსაცემად. 
ქართულ-რუსულ ენებზე.



435 თ-2 ქ.თ.დ 435
ა.სუმბათაშვილის "ბორკილი", ახნაზაროვის თარგმანი  
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ი.სუმბათაშვილის სასცენო 
მოღვაწეობის პატივსაცემად. 
ქართულ-რუსულ ენებზე.

436 თ-2 ქ.თ.დ 436

"მეორედ გაყმაწვილება", დ.ერისთავის გადმოკეთებული. "დუელი", 
ნ.გალუსტოვისგან გადმოკეთებული. 1902წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

437 თ-2 ქ.თ.დ 437

"მეორედ გაყმაწვილება", დ.ერისთავის გადმოკეთებული. "დუელი", 
ნ.გალუსტოვისგან გადმოკეთებული. 1902წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

438 თ-2 ქ.თ.დ 438
გ.ზუდერმანის "პატიოსნება", ა.ახნაზაროვის თარგმანი  
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვგუნია. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

439 თ-2 ქ.თ.დ 439
გ.ზუდერმანის "პატიოსნება", ა.ახნაზაროვის თარგმანი  
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვგუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

440 თ-2 ქ.თ.დ 440

კანო-ი-მაზასის "უბედურ ვარსკვლავზე", ლაბიშის "ბაქი-ბუქი", 
თუმანიშვილი-წერეთლის მიერ გადმოკეთებული. 1902წ. ქართული 
თეტარი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

441 თ-2 ქ.თ.დ 441

კანო-ი-მაზასის "უბედურ ვარსკვლავზე", (ნათარგმნი 
ესპანურიდან)ლაბიშის "ბაქი-ბუქი", თუმანიშვილი-წერეთლის მიერ 
გადმოკეთებული. 1902წ.ქართული თეტარი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

442 თ-2 ქ.თ.დ 442

პ.ვეინბერგის "მზეს მოკლებულნი", დ.აწყურელის თარგმანი  
"დამბაჩა და ლევორველი", მ.ნასიძის მიერ გადმოკეთებული. 
1902წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

პირველად ახალი პიესა.აფიშა 
ქართულ-რუსულ ენებზე.

443 თ-2 ქ.თ.დ 443

პ.ვეინბერგის "მზეს მოკლებულნი", დ. აწყურელის თარგმანი  
"დამბაჩა და ლევორველი", მ.ნასიძის მიერ გადმოკეთებული. 
1902წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

პირველად ახალი პიესა.აფიშა 
ქართულ-რუსულ ენებზე.

444 თ-2 ქ.თ.დ 444

ა.ცაგარელის "როგორც მოხვალ სვინაო,ისე წახვალ შინაო", "არც 
აქეთ,არც იქით", რუსულიდან გადმოკეთებული. 1902წ. ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

445 თ-2 ქ.თ.დ 445
ნ.გოგოლის "რევიზორი", ალ. ჭიჭინაძის თარგმანი 1902წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი- ვ. გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

446 თ-2 ქ.თ.დ 446
ნ.გოგოლის "რევიზორი", ალ. ჭიჭინაძის თარგმანი 1902წ .ქართული 
თეატრი. რეჟისორი- ვ. გუნია. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

447 თ-2 ქ.თ.დ 447
ა.ცაგარელის "ციმბირელი", "მოტია".1902წ.ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

448 თ-2 ქ.თ.დ 448
ა.ცაგარელის "ციმბირელი", "მოტია".1902წ.ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

449 თ-2 ქ.თ.დ 449
გ.ჰაუპტმანის "ავადმყოფნი", "დედის ნებიერი", დ. აწყურელის 
თარგმანი  1902წ.ქართული თეატრი. რეჟისორი- ვ. გუნია. ქაღალდი მძიმე

მ.ქორიძის სადებიუტოდ.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

450 თ-2 ქ.თ.დ 450
გ.ჰაუპტმანის "ავადმყოფნი", "დედის ნებიერი", დ. აწყურელის 
თარგმანი  1902წ.ქართული თეატრი. რეჟისორი- ვ. გუნია. ქაღალდი საშუალო

მ.ქორიძის სადებიუტოდ. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

451 თ-2 ქ.თ.დ 451

ჰ.ობესენის "ნორა", ა.ცაგარელის თარგმანი  "დედაკაცის საქმე", 
რუსულიდან გადმოკეთებული.1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნ.ჩხეიძის გასტროლი. ქართულ-
რუსულ ენებზე

452 თ-2 ქ.თ.დ 452
"კოვერლეის მკვლელობა", დ.მესხის თარგმანი 1902წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ე.მესხის მონაწილეობით. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

453 თ-2 ქ.თ.დ 453
"კოვერლეის მკვლელობა", დ.მესხის თარგმანი 1902წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ე.მესხის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

454 თ-2 ქ.თ.დ 454
"კოვერლეის მკვლელობა", დ.მესხის თარგმანი 1902წ.ქართული 
თეატრი.რ ეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

კ.მესხის საბენეფისოდ. ქართულ-
რუსულ ენებზე.

455 თ-2 ქ.თ.დ 455
"კოვერლეის მკვლელობა", დ.მესხის თარგმანი 1902წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

კ.მესხის საბენეფისოდ.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

456 თ-2 ქ.თ.დ 456
ა.წერეთლის "პატარა კახი", გ. სუნდუკიანცის "საღამოს ერთი 
ცხვირი ხეირია". 1902წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

457 თ-2 ქ.თ.დ 457
ა.წერეთლის "პატარა კახი", გ. სუნდუკიანცის "საღამოს ერთი 
ცხვირი ხეირია". 1902წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

458 თ-2 ქ.თ.დ 458
ალ. დიუმა(შვილი) "მარგარიტა გოტიე", ე. ნასიძის თარგმანი.  
1902წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე

ე.მესხის გასტროლი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

459 თ-2 ქ.თ.დ 459
ალ. დიუმა(შვილი) "მარგარიტა გოტიე", ე.ნასიძის თარგმანი.  1902წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე

ე.მესხის გასტროლი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

460 თ-2 ქ.თ.დ 460
მელიაკ და ჰალევის "ცქრიალა", ივ.მაჩაბლის თარგმანი. 
1902წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი მძიმე

ნ.ჩხეიძის გასტროლი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

461 თ-2 ქ.თ.დ 461
მელიაკ და ჰალევის "ცქრიალა", ივ.მაჩაბლის თარგმანი. 
1902წ.ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნ.ჩხეიძის გასტროლი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

462 თ-2 ქ.თ.დ 462

მოლიერის "მუზმუზელა", ივ.მაჭავარიანის თარგმანი.  ოფენბახის 
"მეჯლისი იტალიელებით", ვ.აბაშიძის თარგმანი  1902წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვ.აბაშიძის საბენეფისოდ.ქ.ტასო 
აბაშიძის და გ.ი. კარგარეთელის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

463 თ-3 ქ.თ.დ 463

მოლიერის "მუზმუზელა", ივ.მაჭავარიანის თარგმანი.  ოფენბახის 
"მეჯლისი იტალიელებით", ვ.აბაშიძის თარგმანი.  1902წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვ.აბაშიძის საბენეფისოდ. ქ.ტასო 
აბაშიძის და გ.ი. კარგარეთელის 
მონაწილეობით. ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

464 თ-3 ქ.თ.დ 464

მოლიერის "ქმართა სკოლა", ი.მაჭავარიანის თარგმანი.  
დონდაროვის(აზიანის) "ფული და ხარისხი".1903წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვ.ა.აბაშიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

465 თ-3 ქ.თ.დ 465

პიერ ბომარშეს "სევილიელი დალაქი", დ.ყიფიანის თარგმანი 
"დუელი", ნ.გალუსტოვის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო გ.ვ.გედევანოვის ბენეფისი

466 თ-3 ქ.თ.დ 466
უ.შექსპირის "ოტელო", ი.მაჩაბლის თარგმანი. 1903წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ს.პ.სვიმონიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

467 თ-3 ქ.თ.დ 467
კ.მესხის "რუსთაველი", თ.რ.ერისთავის "ბიძიასთან გამოხუმრება". 
1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

კ.ს.მესხის ბენეფისი.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

468 თ-3 ქ.თ.დ 468

სუვორინისა და ბურენინის "მედეია", დ.მესხის თარგმანი "ქლიავი", 
ნ.გალუსტოვის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნ.ჩხეიძის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე

469 თ-3 ქ.თ.დ 469
"ორი ობოლი", ა.ცაგარელის თარგმანი. 1903წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე



470 თ-3 ქ.თ.დ 470
დენიერის "პარიზის ღარიბ-ღატაკნი". 1903წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვ.აბაშიძის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე

471 თ-3 ქ.თ.დ 471
დ.ერისთავის "სამშობლო".1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

472 თ-3 ქ.თ.დ 472

თ. კარეევის "უბედური ნაბიჯი", შ.დადიანის თარგმანი  აზიანის 
"გაცრუებული იმედები". 1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

473 თ-3 ქ.თ.დ 473
ა.წერეთლის "პატარა კახი". 1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

474 თ-3 ქ.თ.დ 474
ა.წერეთლის "პატარა კახი". 1903წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

475 თ-3 ქ.თ.დ 475
ა.წერეთლის "პატარა კახი". 1903წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

საზოგადოების თხოვნით 
ხელმეორედ

476 თ-3 ქ.თ.დ 476
ა.წერეთლის "პატარა კახი". 1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ასლი.საზოგადოების თხოვნით 
ხელმეორედ

477 თ-3 ქ.თ.დ 477
ბ-ლის "მურად-ფაშა", გ.ერისთავის "თილისმით მოარშიყე". 1903წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

478 თ-3 ქ.თ.დ 478
ბ-ლის "მურად-ფაშა", "ადვოკატთან". 1903წ.  ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ს.პ.სვიმონიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

479 თ-3 ქ.თ.დ 479
"სამშობლო", დ.ერისთავის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ. 
ქართული თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

480 თ-3 ქ.თ.დ 480
დ.ერისთავის "სამშობლო".1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

საზოგადოების თხოვნით 
ხელმეორედ. ქართულ-რუსულ 
ენებზე

481 თ-3 ქ.თ.დ 481

უ.შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება", კ.მესხის თარგმანი  
"ცელქები", ე.ჭიჭინაძის  თარგმანი  1903წ.ქართული თეატრი. 
რეჟისორი- ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

482 თ-3 ქ.თ.დ 482
უ.შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება", კ.მესხის თარგმანი  
1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

483 თ-3 ქ.თ.დ 483

ვეინბერგის "მზეს მოკლებულნი", აწყურელის თარგმანით,  ვ.გუნიას 
"რაც არ გერგება, არ შეგერგება".1903წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

484 თ-3 ქ.თ.დ 484
ნ. გოგოლის "რევიზორი", ა.ჭიჭინაძის თარგმანი  1903წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

485 თ-3 ქ.თ.დ 485

ჰენრიხ იბსენის "ხალხის მტერი ანუ ექიმი შტოკმანი", 
პოლუმორდვინოვის თარგმანი.   1903წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

486 თ-3 ქ.თ.დ 486

ჰენრიხ იბსენის "ხალხის მტერი ანუ ექიმი 
შტოკმანი",პოლუმორდვინოვის თარგმანი.  1903წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

487 თ-3 ქ.თ.დ 487

სუხოვო-კობილინის "კრეჩინსკის ქორწილი", ღულაძის თარგმანი  
კ.ყიფიანის "დატრიალდა ჯარა".1903წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

488 თ-3 ქ.თ.დ 488
 ვ.გუნიას "ძალა აღმართსა ხნავს".1903წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

489 თ-3 ქ.თ.დ 489
სუვორინისა და ბურენინის "მედეა", დ.მესხის თარგმანი.  
1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

490 თ-3 ქ.თ.დ 490
"და ტერეზა ანუ მონასტრის ზღუდეთა შორის", ა. ცაგარელის 
თარგმანი  1903წ.  ქართული თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

491 თ-3 ქ.თ.დ 491
"კოვერლეის მკვლელობა", დ.მესხის თარგმანი.  1903წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

492 თ-3 ქ.თ.დ 492
ფ.ქორიძის თარგმანი"ორი დარაჯი",   "თაგვის ბრალია". 1903წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

493 თ-3 ქ.თ.დ 493
ჰენრის იბსენის "ნორა", ა. ცაგარელის თარგმანი  "დედისერთა". 
1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

გენრიხ იბსენის პატივსაცემად, 
ნ.ჩხეიძის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე

494 თ-3 ქ.თ.დ 494
ე.ბრანდესის "სტუმარი", ი.მაჭავარიანის თარგმანი  "სიძე-სიმამრი", 
ვ.გუნიას გად. 1903წ.ქართული თეტრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

495 თ-3 ქ.თ.დ 495

"შეშლილია", ვ.აბაშიძის თარგმანი  "მშვენიერ ელენეს მაძიებელნი", 
ა.ცაგარელის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

496 თ-3 ქ.თ.დ 496
პ.დე-კურსელის "ორი ჯიბგირი", ვ. აბაშიძის თარგმანი.  1903წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

497 თ-3 ქ.თ.დ 497
გ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა", "ბუტიაობა". 1903წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

მ.მ.საფაროვი-აბაშიძის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

498 თ-3 ქ.თ.დ 498
უ.შექსპირის "ოტელო", ი.მაჩაბლის თარგმანი.  1903წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვ.გუნიას უკანასკნელი 
წარმოდგენა.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

499 თ-3 ქ.თ.დ 499
უ.შექსპირის "ჰამლეტი", ივ. მაჩაბლის თარგმანი.  1903წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ს.ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

500 თ-3 ქ.თ.დ 500

დ.კლდიაშვილის "ირინეს ბედიერება", "პირველი ბუზი", ვ.გუნიას 
მიერ გადმოკეთებული. 1903წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

501 თ-3 ქ.თ.დ 501
ვ.გუნიას "და-ძმა".1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

502 თ-3 ქ.თ.დ 502

ალ.დიუმას(მამა) "ედმონდ კინი","საუბედურო დებიუტი", 
ბ.ახოსპირელის თარგმანი.  1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

503 თ-3 ქ.თ.დ 503

ნახუცრიშვილის თარგმანი ოტტო ერნსტის "პედაგოგები", .  
"უბედური დებიუტი", ბ.ახოსპირელის თარგმანი.  1903წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

504 თ-3 ქ.თ.დ 504
ვ.გუნიას "ციხის საიდუმლო", ა.წერეთლის "ბუტიაობა". 
1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

505 თ-3 ქ.თ.დ 505

  კანო-ი-მაზასის "უბედური", ვ.გუნიას თარგმანი  "საუბედურო 
დებიუტი", ბ.ახოსპირელის თარგმანი.   1903წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე



506 თ-3 ქ.თ.დ 506 "და-ძმა".1903წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო
კ.ყიფიანის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე

507 თ-3 ქ.თ.დ 507
"გემრიელი ლუკმა", "თაგვის ბრალია", "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ", დ.ერისთავის თარგმანი.   1903წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო

ქ.ქ.საფაროვ-აბაშიძის, 
ელ.ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

508 თ-3 ქ.თ.დ 508
ალ.ყაზბეგის "კონსტანტინე ბატონიშვილი". 1903წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

509 თ-3 ქ.თ.დ 509
ი.ლაზარიშვილის "მტარვალი".1903წ.ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

510 თ-3 ქ.თ.დ 510

ნაიდენოვის "კერა დარღვეულია", ვ.გუნიას გადმოკეთებული. "სიძე-
სიმამრი", ვ,გუნიას გადმოკეთებული. 1903წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვ.გუნიას ბენეფისი.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

511 თ-3 ქ.თ.დ 511

ერკმინ შტრიონის "მტერ-მოყვარე ძმები", ა. ცაგარელის თარგმანი.  
"ორი მშიერი", დ.აწყურელის გადმოკეთებული. 1903წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

512 თ-3 ქ.თ.დ 512
"აღლუმი", დივერტისმენტი. 1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი- 
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

მ.მ.საფაროვის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

513 თ-3 ქ.თ.დ 513

ან.ჩეხოვის "მსხვერპლი უხასიათობისა", მ.ნასიძის თარგმანი  "სულ 
ამ ცხვირის ბრალია", ივანიძის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

514 თ-3 ქ.თ.დ 514
გ.სუნდუკიანცის "პეპო". 1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი- 
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

515 თ-3 ქ.თ.დ 515

"ორი გმირი", ვ.გუნიას მიერ გადმოკეთებული. ნ.აზიანის 
"გაცრუებული იმედები". 1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი- 
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

516 თ-3 ქ.თ.დ 516

"ორი გმირი", ვ.გუნიას მიერ გადმოკეთებული.ნ. აზიანის 
"გაცრუებული იმედები". 1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი- 
ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

517 თ-3 ქ.თ.დ 517

გ. ზუდერმანის "მიკუნჭული ბედნიერება", გ.რ-ის თარგმანი  
"დუელი", ნ.გალუსტოვის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

პირველად ახალი პიესა.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

518 თ-3 ქ.თ.დ 518
"მელანიას ოინები", კ.მესხის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნ.გაბუნია-ცაგარელის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე

519 თ-3 ქ.თ.დ 519
"მელანიას ოინები", კ.მესხის მიერ გადმოკეთებული. 1903წ. 
ქართული თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ნ.გაბუნია-ცაგარელის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე

520 თ-3 ქ.თ.დ 520
პ.უმიკაშვილის "სამზადისი", ა.ცაგარელის "ხანუმა". 1903წ.ქართული 
თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

მიეძღვნა ქართული თეატრის 
დაფუძნების დღეს.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

521 თ-3 ქ.თ.დ 521
ს.სმირნოვის "გრიგალი", ივანიძის თარგმანი  1903წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

522 თ-3 ქ.თ.დ 522
ს.სმირნოვის "გრიგალი", ივანიძის თარგმანი  1903წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

523 თ-3 ქ.თ.დ 523

თ. კარეევის "უბედური ნაბიჯი", შ.დადიანის თარგმანი  ნ.აზიანის 
"გაცრუებული იმედები". 1903წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ა.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

524 თ-3 ქ.თ.დ 524 ვ.გუნიას "და-ძმა".1904წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

525 თ-3 ქ.თ.დ 525
ა.ცაგარელის "ორი ობოლი", პ.უმიკაშვილის 
"სამზადისი".1904წ.ქართული თეატრი. რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

მიძღვნა ქართული თეატრი 
დაფუძნების დღეს.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

526 თ-3 ქ.თ.დ 526
ნ. აზიანის "ინჯილერი სიძე", დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი".1904წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ნ.გაბუნია-ცაგარელის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე

527 თ-3 ქ.თ.დ 527
ა.წერეთლის "განთიადი", ვ.გუნიას "ადვოკატთან". 1904წ. ქართული 
თეატრი. რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ქ.ჩერქეზიშვილის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

528 თ-3 ქ.თ.დ 528

ა. ოსტროვსკის "ბედნიერი დღე", ვ.აბაშიძის თარგმანი  ტიხონოვის 
"საიდუმლო", კ.შათირიშვილის თარგმანი 1904წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

529 თ-3 ქ.თ.დ 529

ფოოსის "დამნაშავეა", ა.ნიკიტინის თარგმანი  რ.ერისთავის 
"პარიკმახერისას".1904წ.ქართული თეტარი.რეჟისორი-აკაკი 
წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

530 თ-3 ქ.თ.დ 530
"დამნაშავის ოჯახი", ჯაჯანიშვილის თარგმანი.  1904წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

531 თ-3 ქ.თ.დ 531
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", გ.ყიფშიძის თარგმანი  1904წ. 
ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

532 თ-3 ქ.თ.დ 532
ა.ცაგარელის "ხანუმა". 1904წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-აკაკი 
წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

533 თ-3 ქ.თ.დ 533
ვ.პროტოპოპოვის "ცხოვრების გარედ", თ. შველიძის თარგმანი. 
1904წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

534 თ-3 ქ.თ.დ 534 გ.სუნდუკიანცის "ხათაბალა".1904წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

535 თ-3 ქ.თ.დ 535
ა.ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა", ნ.გალუსტოვის "არკადიას 
სადილი".1904წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

536 თ-3 ქ.თ.დ 536
ჰ. იბსენის "ხალხის მტერი ანუ ექიმი შტოკმანი", პოლუმორდვინოვის 
თარგმანი. 1904წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

537 თ-3 ქ.თ.დ 537

მოლიერის "ეჭვით ავადმყოფი", ი.მაჩაბლის თარგმანი  "ბებრის 
საღერღელი", დ.აწყურელის თარგმანი.  1904წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ტასო აბაშიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

538 თ-3 ქ.თ.დ 538
კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", ი.ბაქრაძის თარგმანი.  1904წ. 
ქართული თეატრი .რეჟისორი-ვლ.ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.ქართულ-რუსულ 
ენებზე.

539 თ-3 ქ.თ.დ 539
გ. სუნდუკიანცის "დაქცეული ოჯახი" ,გ.ერისთავის "თილისმით 
მოარშიყე". 1904წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

კოტე ყიფიანის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

540 თ-3 ქ.თ.დ 540
ფ. შილერის "ყაჩაღები",ნ.  ავალიშვილის თარგმანი.  1904წ. 
ქართული თეატრი.რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

541 თ-3 ქ.თ.დ 541
ჟორჟ-ონეს "მუშაკი და ნებიერი", პ.ყიფიანის თარგმანი 
1904წ.ქართული თეტრი.რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ნინო ჩხეიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე



542 თ-3 ქ.თ.დ 542

ვ.გუნიას "ჩატეხილი ხიდი", მ.მორეის "ახირებული 
შემთხვევა"(ძალად გაგიჟებული), გუნიას თარგმანი  
1904წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

ვ.გუნიას ბენეფისი.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

543 თ-3 ქ.თ.დ 543
დ.ერისთავის "სამშობლო". 1904წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
აკაკი წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

მეორეხარისხოვან არტისტთა, 
სუფლიორთა და სცენარიუსთა 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე

544 თ-3 ქ.თ.დ 544 ან.ფურცელაძის "დიდი მოურავი". 1904წ.ქართული თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

545 თ-3 ქ.თ.დ 545
ჰერმანის "იმედის დაღუპვა" დ.მესხის თარგმანი.   დ.მესხის 
"მოფურჩხულია", 1909წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

546 თ-3 ქ.თ.დ 546

 გ.ერისთავის "გაყრა", ი.ჭავჭავაძის "სცენები მიროვოი 
პოსრედნიკთან", ა.ცაგარელის "მათიკო", ა.წერეთლის "ბუტიაობა". 
1909წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.შალიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

მიეძღვნა ქართული თეატრის 
დაფუძნების დღეს.ქართულ-რუსულ 
ენებზე

547 თ-3 ქ.თ.დ 547

ტრ.რამიშვილის "საბედისწერო დამბაჩა", "გეურქ-აღა და 
შანტაჟისტები". 1909წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ვ.შალიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

548 თ-3 ქ.თ.დ 548
ა.სუმბათაშვილის "ღალატი", გრ.ყიფშიძის თარგმანი.  1909წ. 
ქართული თეატრი.რეჟისორი-ა.ყანჩელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

549 თ-3 ქ.თ.დ 549
ა.სუმბათაშვილის "ღალატი", გრ.ყიფშიძის თარგმანი.  ხუთი 
დებიუტი.1909წ. ქართული თეატრი.რეჟისორი-ვ.აბაშიძე. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

550 თ-3 ქ.თ.დ 550
პართენ გოთუას "პარტიის კაცი?!" 1909წ. ქართული თეატრი. 
რეჟისორი-კ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

პირველად ახალი პიესა.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

551 თ-3 ქ.თ.დ 551

ვ.შალიკაშვილის "მოსაქმე ბიუროკრატნი", "მეჯლისი 
იტალიელებით", ვ.აბაშიძის თარგმანი.  1909წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.შალიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ვასო აბაშიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

552 თ-3 ქ.თ.დ 552

ვ.აბაშიძის "მოსაქმე ბიუროკრატნი", "მეჯლისი იტალიელებით", 
ვ.აბაშიძის თარგმანი.   1909წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ვ.შალიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ვასო აბაშიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

553 თ-3 ქ.თ.დ 553

ვ.აბაშიძის "მოსაქმე ბიუროკრატნი", "მეჯლისი იტალიელებით", 
ვ.აბაშიძის თარგმანი.   1909წ. ქართული თეატრი. რეჟისორი-
ვ.შალიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ვასო აბაშიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

554 თ-3 ქ.თ.დ 554

მოლიერის "შერცხვენილი ქმარი", გ.თუმანიშვილის თარგმანი.   
"ქორწილის წინ", ვ. აბაშიძის თარგმანი.   "მეჯლისი იტალიელებით", 
ვ.აბაშიძის თარგმანი.  1909წ.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ვ.შალიკაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ვასო აბაშიძის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

555 თ-3 ქ.თ.დ 555
ჯერომ-კ-ჯერომის "მისს გობსს"(ქალის ჭკუა), ვ.გუნიას თარგმანი 
1910წ.ქართული თეატრი. რეჟისორი-ვ,გუნია. ქაღალდი საშუალო

შალვა დადიანის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე.

556 თ-3 ქ.თ.დ 556
ი.ი.ლაზარიშვილის "მტარვალი".1911წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

ვიქტორ მატარაძის 
ბენეფისი.ქართულ-რუსულ ენებზე.

557 თ-3 ქ.თ.დ 557
თამარ ცბიერი  სალიტერატურო გასამართლება.1911წ. ქართული 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო ანონსი

558 თ-3 ქ.თ.დ 558
უ.შექსპირის "ოტელო", ი.მაჩაბლის თარგმანი.  1912წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ალ.მესხიშვილი. ქაღალდი საშუალო

559 თ-3 ქ.თ.დ 559
ნ.ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე".1914წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-შ.დადიანი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

560 თ-3 ქ.თ.დ 560
ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი".1914წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

561 თ-3 ქ.თ.დ 561
ა.ფურცელაძის "დიდი მოურავი". 1914წ.ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ი.ივანიძე. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

562 თ-3 ქ.თ.დ 562
ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი".1914-1915წ.წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ალ.წუწუნავა, მ.ქორელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

563 თ-3 ქ.თ.დ 563
დ. ერისთავის "სამშობლო", ა.ყაზბეგის "არსენა". 
უთარიღო.ქართული თეატრი.რეჟისორი-გ.მატარაძე. ქაღალდი მძიმე გ.მატარაძის ბენეფისი.

564 თ-3 ქ.თ.დ 564
ვ.გუნიას "და-ძმა".უთარიღო.ქართული თეატრი.რეჟისორი-
ა.ახობაძე. ქაღალდი მძიმე ა.ახობაძის ბენეფისი

565 თ-3 ქ.თ.დ 565
გ.თუთბერიძის "ლიანა", ი. მაჩაბალის "ადვოკატი მელაძე". 
უთარიღო. რეჟისორი-ა.ახობაძე. ქაღალდი მძიმე

566 თ - 4 ქ.თ.დ 566

ვ.გუნიას "სიძე-სიმამრი", აწყურელის "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგი".ვ. აბაშიძის, ვ. გუნიას, ა. კარგარეთელის, ნ. 
ჯავახიშვილისა და ვ.შალიკაშვილის მონაწილეობით.ქართულ-
რუსულ ენებზე. 1910წ. თბილისის დრამატული დასის წარმოდგენა. ქაღალდი მძიმე

ვ.აბაშიძის, ვ.გუნიას, 
ა.კარგარეთელის, ნ.ჯავახიშვილისა 
და ვ.შალიკაშვილის მონაწილეობით. 
ქართულ-რუსულ ენებზე.

567 თ - 4 ქ.თ.დ 567
ვ.შალიკაშვილის "უნიადაგონი".1915წ.ქალაქის თეატრი, ქართული 
დრამა. ქაღალდი კარგი ვ.შალიკაშვილის ბენეფისი

568 თ - 4 ქ.თ.დ 568

გ. ჰაუპტმანის "ჰანნელე", როსტანის "რომანტიკოსნი", დასის 
შემადგენლობა. 1919წ. საქართველოს ცენტრალური კომპარტიის 
ქართული დრამის სტუდია. რეჟისორი- მ.ქორელი, კ.შათირიშვილი, 
გ.ჯაბადარი. ქაღალდი საშუალო ასლი

569 თ -4 ქ.თ.დ 569
ტ.რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა".1920წ. სახალხო 
სახლი,ქართული დრამა.რეჟისორი- ი.ბარველი. ქაღალდი მძიმე აფიშა არასრულია

570 თ -4 ქ.თ.დ 570

ვინიჩენკოს "ცოდვა", დადგმა-მ.ღვამიჩავა. ტ.რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძლობა",დადგმა-ი.ბარველი. 1921წ. სახალხო 
სახლი,ქართული დრამა. ქაღალდი მძიმე

571 თ - 4 ქ.თ.დ 571

რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1923-24წ.წ.სახელმწიფო 
აკადემიური დრამა. რეჟისორები: ს.ახმეტელი, მ.ქორელი, 
ა.ფაღავა. ქაღალდი მძიმე

572 თ -4 ქ.თ.დ 572

რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1923-24წ.წ.სახელმწიფო 
აკადემიური დრამა.რეჟისორები: ს.ახმეტელი, მ.ქორელი, 
ა.ფაღავა. ქაღალდი მძიმე

573 თ -4 ქ.თ.დ 573

დასის შემადგენლობა, ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი".1924-25წ.წ. 
მსახიობთა ამხანაგობა. სახელმწიფო ოპერის თეატრი,ქართული 
დრამა.რეჟისორი-ა.წუწუნავა, კ.ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი მძიმე

574 თ -4 ქ.თ.დ 574

ლ.ფულდის "ვირის ჩრდილი", ი.გრიშაშვილის თარგმანი.  ნ.აზიანის 
"დეზერტირკა". 1925-26წ.წ. თბილისის სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლი ლანჩხუთში. ქართული დრამა.რეჟისორი-დ.ანთიძე, 
კ.პატარიძე. ქაღალდი მძიმე

575 თ -4 ქ.თ.დ 575

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 1926-27წ.წ. რუსთაველი 
თეატრი.ქართული დრამა.რეჟისორები: დ.ანთიძე, კ.პატარიძე, 
კ.მარჯანიშვილი. ქაღალდი საშუალო



576 თ -4 ქ.თ.დ 576

ჯ.ლონდონის "მგლები", მ.ქილარჯიშვილის თარგმანი.1927წ. 
ქართული დრამის მსახიობთა კოლექტივის წარმოდგენა.დადგმა-
ს.მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე ტ.აბაშიძის მონაწილეობით

577 თ -4 ქ.თ.დ 577

ჯ.ლონდონის "მგლები", მ.ქილარჯიშვილის თარგმანი.1927წ. 
ქართული დრამის მსახიობთა კოლექტივის წარმოდგენა.დადგმა-
ს.მებურიშვილი. ქაღალდი საშუალო ტ.აბაშიძის მონაწილეობით

578 თ -4 ქ.თ.დ 578

ჯ.ლონდონის "მგლები", მ.ქილარჯიშვილის თარგმანი.1927წ. 
ქართული დრამის მსახიობთა კოლექტივის წარმოდგენა.დადგმა-
ს.მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე ტ.აბაშიძის მონაწილეობით

579 თ -4 ქ.თ.დ 579
პ.ირეთელის გადმოკეთებული "ქრისტინე". 1927წ. ქობულეთის 
კლუბი.ქართული დრამა.რეჟისორი-ვ.ბალანჩივაძე. ქაღალდი საშუალო ვ.ბალანჩივაძის მონაწილეობით

580 თ -4 ქ.თ.დ 580
ბ.ლავრენიოვის "რღვევა", ა.ფაღავას თარგმანი.1928წ. ქართული 
დრამის გასტროლი.ქუთაისი. ქაღალდი საშუალო

ე.ჩერქეზიშვილის, ტ.აბაშიძისა და 
ვ.გუნიას მონაწილეობით

581 თ -4 ქ.თ.დ 581
ბ.ლავრენიოვის "რღვევა", ა.ფაღავას თარგმანი.1928წ. ქართული 
დრამის გასტროლი.ქუთაისი. ქაღალდი საშუალო

ე.ჩერქეზიშვილის, ტ.აბაშიძისა და 
ვ.გუნიას მონაწილეობით

582 თ -4 ქ.თ.დ 582
ნიკოდინის "კუდრაჭა"(ქუჩის გოგონა) გ.ყიფშიძის თარგმანი. 
ვ.გუნიას "დედის ერთი".1928წ. ქაღალდი საშუალო

ე.ჩერქეზიშვილის, ტ.აბაშიძისა და 
ვ.გუნიას მონაწილეობით

583 თ -4 ქ.თ.დ 583
ნიკოდინის "კუდრაჭა"(ქუჩის გოგონა) გ.ყიფშიძის თარგმანი. 
ვ.გუნიას "დედის ერთი".1928წ. ქაღალდი საშუალო

ე.ჩერქეზიშვილის, ტ.აბაშიძისა და 
ვ.გუნიას მონაწილეობით

584 თ -4 ქ.თ.დ 584
ვ.გუნიას "წითელი აღლუმი". 1928წ.ქართული დრამის 
გასტროლი.გორი. ქაღალდი საშუალო

ე.ჩერქეზიშვილის, ტ.აბაშიძისა და 
ვ.გუნიას მონაწილეობით

585 თ -4 ქ.თ.დ 585
ვ.გუნიას "წითელი აღლუმი". 1928წ.ქართული დრამის 
გასტროლი.გორი. ქაღალდი საშუალო

ე.ჩერქეზიშვილის, ტ.აბაშიძისა და 
ვ.გუნიას მონაწილეობით

586 თ -4 ქ.თ.დ 586
ვ.გუნიას "წითელი აღლუმი". 1928წ.ქართული დრამის 
გასტროლი.გორი. ქაღალდი საშუალო

ე.ჩერქეზიშვილის, ტ.აბაშიძისა და 
ვ.გუნიას მონაწილეობით

587 თ -4 ქ.თ.დ 587
ნიკოდინის "კუდრაჭა"(ქუჩის გოგონა) გ.ფრონისპირელის 
თარგმანი.1928წ. ქაღალდი საშუალო

ტ.აბაშიძისა და ვ.გუნიას 
მონაწილეობით

588 თ -4 ქ.თ.დ 588
ა.ყაზბეგის "არსენა".1937წ.თბილისის ქართული დრამის 
გასტროლი. ქაღალდი საშუალო

ვ.მატარაძის მონაწილეობით. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

589 თ -4 ქ.თ.დ 589
ა.ყაზბეგის "არსენა".უთარიღო.თბილისის დრამის მსახიობთა 
გასტროლები.ხელმძღვანელი-ვ.მატარაძე. ქაღალდი საშუალო

590 თ -4 ქ.თ.დ 590

ვ.გუნიას "რაც არ მერგება არ შემერგება", პ.დეკურსელის "ორი 
პეპელა". უთარიღო.თბილისის დრამის მსახიობთა 
გასტროლები.ხელმძღვანელი-ვ.მატარაძე. ქაღალდი საშუალო

591 თ -4 ქ.თ.დ 591
შ.დადიანის "საქარი ქედი".უთარიღო.ქართულ დრამის მსახიობთა 
წარმოდგენა.რეჟისორი-შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე

592 თ - 4 ქ.თ.დ 592
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. უთარიღო. ქართული დრამის 
გასტროლები. ქაღალდი საშუალო მსახიობთა ფოტოსურათებით

593 თ - 4 ქ.თ.დ 593
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. უთარიღო. ქართული დრამის 
გასტროლები. ქაღალდი საშუალო მსახიობთა ფოტოსურათებით

594 თ - 4 ქ.თ.დ 594
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. უთარიღო.ქართული დრამის 
გასტროლები. ქაღალდი საშუალო მსახიობთა ფოტოსურათებით

595 თ - 4 ქ.თ.დ 595
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. უთარიღო.ქართული დრამის 
გასტროლები. ქაღალდი საშუალო მსახიობთა ფოტოსურათებით

596 თ - 4 ქ.თ.დ 596

რეპერტუარი."ქრისტინე", "საკუთარი გზით", "გაჭირვების 
ტალკვესი", "ხანუმა". უთარიღო. გასტოლები აღმოსავლეთ და 
დასავლეთ საქართველოში. ქაღალდი საშუალო

ვ.გუნიას და ქართული დრამის 
მსახიობთა მონაწილეობით

597 თ-4 ქ.თ.დ 597 "სამშობლო", 1883 წ.  ქუთაისი ხარაზოვის თეატრი ქაღალდი საშუალო გადმოკეთებული - თ. დ. გ. ერისთავი

598 თ-4 ქ.თ.დ 598 "სამშობლო", 1883 წ.  ქუთაისი ხარაზოვის თეატრი ქაღალდი საშუალო გადმოკეთებული - თ. დ. გ. ერისთავი

599 თ-4 ქ.თ.დ 599 "ურიის ქალი", "სტრადელლა", 1884 წ.  ქუთაისი ხარაზოვის თეატრი ქაღალდი საშუალო სპექტაკლ-კონცერტი

600 თ-4 ქ.თ.დ 600
ა. ცაგარელის - "მათიკო", "პრიკაშჩიკი შკაფში", "გულმა იგრძნო", 
"ჩუას ლეღვი", 1891 წ.  ქუთაისი ხარაზოვის თეატრი ქაღალდი მძიმე

აფიშას ნაწილი არ აქვს და სრულად 
არ იკითხება 

601 თ-4 ქ.თ.დ 601

"თამარ ცბიერი", რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერმე 
დაქორწილდნენ", 1893 წ.  ქუთაისი ახალი თეატრი, რეჟისორი- კ. 
მესხი ქაღალდი მძიმე

602 თ-4 ქ.თ.დ 602
უ. შექსპირის "ოტელო", 1894 წ.  ქუთაისი ახალი თეატრი, რეჟისორი- 
კ. მესხი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. მაჩაბელი

603 თ-4 ქ.თ.დ 603
ვ. გუნიას "ხოლვერობა", 1894 წ.  ქუთაისი ახალი თეატრი, 
რეჟისორი- კ. მესხი ქაღალდი საშუალო

604 თ-4 ქ.თ.დ 604
"ორღანო და ლეკვი", ვ. გუნიას "ხოლერობა", 1894 წ.  ქუთაისი 
ახალი თეატრი, რეჟისორი- კ. მესხი ქაღალდი მძიმე თარგმანი დ. ერისთავი

605 თ-4 ქ.თ.დ 605
"მგოსანი", ვ. ბალანჩივაძის  "უბედური დღე", 1895 წ.  ქუთაისი 
ხარაზოვის თეატრი, რეჟისორი- ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ი. ჯაჯანაშვილი

606 თ-4 ქ.თ.დ 606
დ. ერისთავის  "სამშობლო", 1896 წ.  ქუთაისი. ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

607 თ-4 ქ.თ.დ 607

"ჟან-ბოდრი", რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე 
დაქორწილდნენ", 1896 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, რეჟისორი- 
ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი კ. მესხი

608 თ-4 ქ.თ.დ 608
ა. ოსტროვსკის "უბრალოდ დასჯილნი", 1897 წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

609 თ-4 ქ.თ.დ 609

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარ", ვ. კრილოვის "დროებით 
სიყვარული", 1899 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ვ. 
ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

610 თ-4 ქ.თ.დ 610
"გაკოტრებული აზნაური", 1899 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ვ. აბაშიძე

611 თ-4 ქ.თ.დ 611
უ. შექსპირის "ვენეციელი ვაჭარი", 1900 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი-  ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი დ. ყიფიანი, მონაწილეობს  
ვ. ალექსი-მესხიშვილი

612 თ-4 ქ.თ.დ 612

ერსტერის  "აღმზრდელი ფლაქსმანი", დ. კლდიაშვილის  "ირინეს 
ბედნიერება",  1902 წ.  ქუთაისი.  ქართული თეატრი, რეჟისორი- ვ. 
ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ვ. ალექსი-მესხიშვილი



613 თ-4 ქ.თ.დ 613

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", ჰ. იბსენის "ექიმი შტოკმანი", ფ. 
შილერის "ყაჩაღები", შილერის "ორლეანის ქალწული", "ახალი 
მოძღვრება", გ.ჰაუპტმანის "როზაბერნდ", დელიერის "კანდიდატი", 
"ფულის ძალა", იბსენის "ჩრდილოეთის გმირნი", "ბრანდი", 
ნაიდენოვის "ვანიუშინის შვილები", მეტერლინკის "მონნა ვანნა", 
"ჟოზეფინა და ბონაპარტი", "მწვანე თუთიყუში", ბრიეს "წითელი 
მოსასხამი", ბრიეს "ძიძები", "ცხოვრების გარეთ", 1904 წ.  ქუთაისი 
ქართული დრამატული დასი, რეჟისორი- ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო სეზონის რეპერტუარი

614 თ-4 ქ.თ.დ 614
პოტაპენკოს "მომხიბლავი ზღაპარი", 1905 წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი შ. დავითაშვილი, 
დავითაშვილის საბენეფისო

615 თ-4 ქ.თ.დ 615
ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1905 წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. ჭიჭინაძე

616 თ-4 ქ.თ.დ 616
პროტოპოპოვის "ცხოვრების გარეშე", 1905 წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი თ. შველიძე

617 თ-4 ქ.თ.დ 617 ვ. გუნიას "და-ძმა", 1907 წ. ლპგოევის პარკი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო ქუთაისის დრამატული დასი

618 თ-4 ქ.თ.დ 618 "სევილიელი დალაქი", 1907 წ. 1905 წ.  ქუთაისი. ქალაქის თეატრი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ვ. გუნია

619 თ-4 ქ.თ.დ 619

გ. ჰაუპტმანის "მიხაელ კრამერ", "ბრძოლა იდეალებისათვის", 
ბარის "სულ სხვა კაცი", ჰაუპტმანის  "მზის ამოსვლამდის", 
პშიბიშევსკის - "თოვლი", კ. მესხის "მელანიას ოინები", 1908 - 1909 
წ.წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი ქაღალდი მძიმე სეზონის რეპერტუარი

620 თ-4 ქ.თ.დ 620
გ. ჰაუპტმანის "მიხაელ კრამერ", 1908  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი გ. აბაკელი

621 თ-4 ქ.თ.დ 621 გასტროლი - 1908 წ. ქუთაისის დრამატული დასის ამხანაგობა ქაღალდი საშუალო ე. მესხის მონაწილეობით

622 თ-4 ქ.თ.დ 622
"ხელთათმანი", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. 
დადიანი ქაღალდი მძიმე თარგმანი გ. ანანიაშვილი

623 თ-4 ქ.თ.დ 623
ვ. სარდუს "სამშობლო", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე გადმოკეთებული - დ. ერისთავი

624 თ-4 ქ.თ.დ 624
თ. ჰერცელის "ხალხის სიკეთე", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე თარგმანი გ. აბაკელი

625 თ-4 ქ.თ.დ 625
ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

626 თ-4 ქ.თ.დ 626
ა. წერეთლის "პატარა კახი", ა. წერეთლის "თამარ ცბიერი", 1908 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო ა. წერეთლის 50 წლის იუბილე

627 თ-4 ქ.თ.დ 627
მონტის "კაი გრაკხ", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- 
შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე თარგმანი ი. მაჭავარიანი

628 თ-4 ქ.თ.დ 628
მ. მეტერლინკის "მონა-ვანა", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ზ. ჩიკვაიძე

629 თ-4 ქ.თ.დ 629
ა. წერეთლის - "თამარ ცბიერი", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

630 თ-4 ქ.თ.დ 630
"როს ნადიმობდენ", "ჯამბაზები", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო ტასო აბაშიძის გასტროლი

631 თ-4 ქ.თ.დ 631
სარდუსის და მორის - "მადამ სან-ჟენ", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

კ. მესხს გასტროლი მისივე 
მონაწილეობით, თარგმანი კ. მესხი

632 თ-4 ქ.თ.დ 632
ა. წერეთლის - "პატარა კახი", ა. წერეთლის "ბუტიაობა", 1908 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო აკაკის საიუბილეოდ

633 თ-4 ქ.თ.დ 633
მეტერლინკის "და ბეატრისა", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ნ. ჩხეიძის გასტროლი მისივე 
მონაწილეობით, თარგმანი ა. ა-ლისა

634 თ-4 ქ.თ.დ 634
კ. მესხის  "მელანიას ოინები", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

გასტროლი ნ. გაბუნია-ცაგარელისა. 
მონაწილეობენ ნ. გაბუნია-ცაგარელი 
და ნ. გოცირიძე

635 თ-4 ქ.თ.დ 635
"პარიზის ღარიბ ღატაკნი", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო გასტროლი ვ. აბაშიძის

636 თ-4 ქ.თ.დ 636
დ. ერისთავის "სამშობლო", 1908 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო ქართულ როსოლ ენებზე

637 თ-4 ქ.თ.დ 637
მეიერ-ფერსტის "მემკვიდრე რპინცი", 1908  წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი გ. აბაკელი

638 თ-4 ქ.თ.დ 638
დიმოვის "ისმინე ისრაელ და თაიგული", 1908  წ. რეჟისორი- ვ. 
ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო ვ. ალექსი-მესხიშვილის გასტროლი

639 თ-4 ქ.თ.დ 639

ნ. კრიგერ-ბოგდანოვსკის "ბრძოლა იდეალებისათვის", 
პოტაპენკოს "ტაინი სოვესტინკის სიზმარი", 1908  წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- რეჟისორი- ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი გ. მარჟანიშვილი, 
ხახანიშვილი

640 თ-4 ქ.თ.დ 640
ა. ჩეხოვის "სალხინო", 1908  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი საშუალო

641 თ-4 ქ.თ.დ 641
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე თარგმანი გ. ყიფშიძე

642 თ-4 ქ.თ.დ 642
ჰ. სენკევიჩის "ვიდრე ხვალ უფალო?", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. წერეთელი

643 თ-4 ქ.თ.დ 643
ჰ. სენკევიჩის "ვიდრე ხვალ უფალო?", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. წერეთელი

644 თ-4 ქ.თ.დ 644 ი. გედევანიშვილის "გამცემი", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი ქაღალდი მძიმე

645 თ-4 ქ.თ.დ 645
ფ. დოსტოევსკის "დანაშაული და სასჯელი", 1909  წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო ი. ზარდალიშვილის საბენეფისოდ

646 თ-4 ქ.თ.დ 646
ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ნ. ავალიშვილი

647 თ-4 ქ.თ.დ 647
ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენის ცხოვრებისა", 1909  წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. იმედაშვილი

648 თ-4 ქ.თ.დ 648
ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენის ცხოვრებისა", 1909  წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. იმედაშვილი

649 თ-4 ქ.თ.დ 649
გ. ბრანდესის "სტუმარი", ო. მირბოს "ქურდი", 1909  წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი ი. მაჭავარიანი, ვ. გუნია, ნ. 
დავითაშვილის მონაწილოეობით

650 თ-4 ქ.თ.დ 650
სენკევიჩის "საით მიილტვი?", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

თარგმანი გ. აბაკელია, ნ. 
დავითაშვილის, კ. მესხისა და 
გედევანოვის მონაწილეობით

651 თ-4 ქ.თ.დ 651
კ. მესხის "შოთა რუსთაველი", ვ. გუნიას "არივ-დარია", 1909  წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი ნ. დავითაშვილის მონაწილეობით

652 თ-4 ქ.თ.დ 652
"კოვერლიეს მკვლელობა", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი მონაწილეობს მთელი დასი



653 თ-4 ქ.თ.დ 653
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი მონაწილეობს მთელი დასი

654 თ-4 ქ.თ.დ 654
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი გ. ყიფშიძე, ე. მესხის, ე. 
ანდრონიკაშვილისა და ვ. გუნიას 
მონაწილეობით

655 თ-4 ქ.თ.დ 655
"ზოგი ჭირი მარგებელია", გ. სუნდუკიანცის "საღამოს ერთი ცხვირი 
ხეირია", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი თარგმანი ვ. გუნია

656 თ-4 ქ.თ.დ 656
ფულდის "ჩერჩეტი", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- 
შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი ვ. გუნია, მონაწილეობენ ე. 
მესხი, ე. ანდრონიკაშვილი, შ. 
დადიანის საბენეფისოდ

657 თ-4 ქ.თ.დ 657
ფულდის "სულელი", 1909  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- 
შ. დადიანი ქაღალდი კარგი თარგმანი ვ. გუნია

658 თ-4 ქ.თ.დ 658
დ. ერისთავის "სამშობლო", 1909  წ.  ქუთაისი ქაართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

659 თ-4 ქ.თ.დ 659
დ. ერისთავის "სამშობლო", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

660 თ-4 ქ.თ.დ 660
ნ.გოგოლის "რევიზორი", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

თარგმანი ა. ჭიჭინაძე, მონაწილეობს 
ვ. აბაშიძე, ვ. აბაშიძის 
მონაწილეობით

661 თ-4 ქ.თ.დ 661
ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

თარგმანი ა. ჭიჭინაძე, მონაწილეობს 
ვ. აბაშიძე, ვ. აბაშიძის 
მონაწილეობით

662 თ-4 ქ.თ.დ 662
პ. ერვიეს "ბრჭყალები", "სირცხვილია", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. მაჭავარიანი

663 თ-4 ქ.თ.დ 663
გ.ზუდერმანის "მშობლიურ ჭერ ქვეშ", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი თარგმანი ვ. გუნია

664 თ-4 ქ.თ.დ 664
ნ. შიუკაშვილის "მეგობრობა", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

665 თ-4 ქ.თ.დ 665
გ. ზუდერმანის "პატიოსნება", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. ახნაზაროვი

666 თ-4 ქ.თ.დ 666
ბეიერლენის "სამხედრო ბანაკში", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი თარგმანი ა. იმედაშვილი

667 თ-4 ქ.თ.დ 667
ე. ჩირიკოვის "ებრაელები", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი თარგმანი ვ. გუნია

668 თ-4 ქ.თ.დ 668
ი. პოტაპენკოს "ახალი ცხოვრება", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი თარგმანი ა. იმედაშვილი

669 თ-4 ქ.თ.დ 669
ე. ფონ-ვილდენბრუხის "ქოჩრიანი ტოროლა", 1909  წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ს. ტოროშელიძე

670 თ-4 ქ.თ.დ 670
ა. ყაზბეგის "ქეთევან წამებული", 1909  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

671 თ-4 ქ.თ.დ 671
ვასილ ყიფიანის "სამეგრელოს მთავარი ლევან", 1909  წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

672 თ-4 ქ.თ.დ 672 სეზონის გახსნა,  1909 - 1910 წ.წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი ქაღალდი კარგი ანონსი

673 თ-4 ქ.თ.დ 673
პ. უმიკაშვილის "სამზადისი", "აღლუმი", 1910  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი ვ. გუნია, მონაწილეობს კ. 
ყიფიანი

674 თ-4 ქ.თ.დ 674
ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენის ცხოვრებისა", 1910  წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე თარგმანი ა. იმედაშვილი

675 თ-4 ქ.თ.დ 675
ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", 1910  წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი ა. იმედაშვილი, თ. 
თამარაშვილის მონაწილეობით

676 თ-4 ქ.თ.დ 676
"აღსდგომა მკვდრეთით ანუ მარუჩჩა", "რუკი ვერხ", 1910  წ.  
ქუთაისი ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი, მ. ქორელი ქაღალდი მძიმე

677 თ-4 ქ.თ.დ 677
ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილნი", 1910  წ.  ქუთაისი 
ქართული თეატრი, რეჟისორი- მ. ქორელი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. მაჭავარიანი

678 თ-4 ქ.თ.დ 678
ლენგიელის "ტაიფუნ გრიალში", 1910  წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- მ. ქორელი ქაღალდი მძიმე თარგმანი ე. ანდრონიკაშვილი

679 თ-4 ქ.თ.დ 679
მ. ლენგიელის "ტაიფუნ (გრიალი)", 1910 წ.  ქუთაისი ქართული 
თეატრი, რეჟისორი- მ. ქორელი, შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ე. ანდრონიკაშვილი

680 თ-4 ქ.თ.დ 680 "дуракъ", 1910  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო წარმოდგენა რუსულ ენაზე

681 თ-4 ქ.თ.დ 681
ლ. ანდრეევის "გაუდეამუს", 1910 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ქორელი ქაღალდი საშუალო თარგმანი შ. დადიანი

682 თ-4 ქ.თ.დ 682
ლ. ანდრეევის "გაუდეამუს", 1910 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი შ. დადიანი

683 თ-4 ქ.თ.დ 683
თ. კარეევის  "უბედური ნაბიჯი", ვ. გუნიას - "უსტვინაძე", 1910 წ.  
ქუთაისი ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო თარგმანი შ. დადიანი

684 თ-4 ქ.თ.დ 684
ვ. გუნიას  "ციხის საიდუმლო", 1910 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

685 თ-4 ქ.თ.დ 685
მ. გორკის "უკანასკნელნი", 1910 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ქორელი ქაღალდი კარგი თარგმანი ი. ბარველი

686 თ-4 ქ.თ.დ 686
"სალხინო", 1910 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. 
დადიანი ქაღალდი საშუალო

გადმოკეთებული ჩეხოვის"ალუბლის 
ბაღიდნ", ი. ბარველის მიერ

687 თ-4 ქ.თ.დ 687
ნ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე", 1910  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ქორელი ქაღალდი მძიმე

688 თ-4 ქ.თ.დ 688
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", "სამშობლო", "ციხის საიდუმლო", 
1910  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ვ. გუნია ქაღალდი საშუალო სეზონის დასარული - რეპერტუარი

689 თ-4 ქ.თ.დ 689 ანონსი 1910 - 1911 წ.წ. წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო
შ. დადიანი და ე. ანდრონიკაშვილი 
გამოსათხოვარი წარმოდგენა



690 თ-4 ქ.თ.დ 690

"ჯოკონდა", გატაილის "უგონო ქალაქი", ბომარშეს "ფიგაროს 
ქორწინება, სევილიელი დალაქი", გოლდონის "სასტუმროს 
დიასახლისი", ენგელის "ზღვის მორევთან", ზუდერმანის "ივანობის 
ღამე", "გაუმარჯოს ცხოვრებას", "ქვის მტვრეველნი", იბსენის 
"შტოკმანი"," ახალგაზრდების კავშირი", "ზღვის ქალი", კიურელის 
"ახალი კერპი", კოპკეს "სევერო ტროელი", კოლიშოს  "დიდი კაცი", 
ლენგიელის "ტაიფუნ", მეტერლინკის "სასწაული წმ. ანტონისა", 
მოპასანის "მადმუაზელ ფიფი", ჟულავსკის "ეროს და ფსიხეა", ონეს 
"მუშავი და ნებიერი", რიშპენის "გრაფინია დიუბარი", როსტანის 
"რომანტიკოსნი", ფშიბიშევსკის "საუკუნო ზღაპარი, თოვლი", 
შეიერის "ყოფა ქცევის ნიშანი", შექსპირის "დიდი ამბავი ტყუილ 
უბრალოთ"," ოტელო", შილერის "მარია სტიუარტი"," ორლეანელი 
ქალწული", "სიყვარული და ცრუმორწმუნეობა", შნიტცლერის  
"აღუკრძალველათ, ზღაპარი", ჯიოკომეტის "ივდითი", ჰაუპტმანის 
"ჰანნელე, შლიუკ...  სულით ობოლნი, მეეტლე ჰენშენი, კარლოს 
დიდის მძევალი ქალი", ანდრეევის "გაუდემაუს", "დღენი ჩვენი 
ცხოვრებისა", "სასჯელი"," ტროლბი", "ხელოვნების თავისუფლება", 
"მეფისტოფელი", გორკის "უკანასკნელნი" , გორდინის "სატანა, 
მირა ეფროს", ნაიდენოვის "N 13", პოტაპენკოს "ჟულიკი", რიშკოვის 
"სახელმწიფო სადგომი, უდარდელი", ლ. ტოლსტოის "მეუფება 
წყვდიადისა", ალ. ტოლსტოის "მეფე თეოდორე იანეს ძე", 
ჩირიკოვის "მარია ივანოვა", ჩეხოვის "ბიძია ვანო, სალხინო", ქაღალდი მძიმე სეზონის რეპერტუარი

691 თ-4 ქ.თ.დ 691
შეერთებული ამხანაგობა გამართავს წარმოდგენას  - 1911 წ.წ.  
ქუთაისი ქართული თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე ანონსი

692 თ-4 ქ.თ.დ 692

"ეროსი და პსიხეა", "გაზაბხულის ვნება", ჯამბაზები", "კატასტროფა", 
"წარღვნა", მუშაკი და ნებიერი", "ნორა", "რომანტიკოსები", 
"სასაცილო ისტორია", "უცნობი", "ჟულიკი", "განთიადი და-
ბეატრისა", 1911 წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი, რეჟისორი- მ. 
ქორელი ქაღალდი საშუალო საგაზაფხულო რეპერტუარი

693 თ-4 ქ.თ.დ 693
 ქართული დრამატული დასის გასტროლი - 1912 წ. თბილისი-
ქუთაისი ქაღალდი მძიმე ანონსი 

694 თ-4 ქ.თ.დ 694 ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", 1912 წ. ქაღალდი საშუალო მცირე ზომის აფშა

695 თ-4 ქ.თ.დ 695

ს. ჭანტურიშვილის "ბურუსი", ი. მჭედლიშვილის  "ქორწილი 
სოფლად", 1915 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. 
დადიანი ქაღალდი საშუალო

696 თ-4 ქ.თ.დ 696
ი. გედევანიშვილის "სინათლე", ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი", 
1915 - 1916 წ.წ.  ქუთაისი ქართული დრამა, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ტ. აბაშიძის, ნ. ჩხეიძის, ვ. აბაშიძის, ვ. 
გუნიას და ა. იმედაშვილის 
მონაწილეობით

697 თ-4 ქ.თ.დ 697

სანდრო  შანშიაშვილის - "უგვირგვინო მეფენი", ერისთავ-
ხოშტარიას - "ბედის ტრიალი", "კაბარე მიმოხილვა", 1916 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი რეპერტუარი

698 თ-4 ქ.თ.დ 698 უ. შექსპირის - "ოტელო", 1916 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი ქაღალდი მძიმე გასტროლი - ა. იმედაშვილი

699 თ-4 ქ.თ.დ 699
სუვორინის - "მედეა", 1916 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- 
ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

700 თ-4 ქ.თ.დ 700
ბ. შოუს - "ტარტაროზის მოწაფე", 1916 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი მძიმე თარგმანი მარჯანიშვილი

701 თ-4 ქ.თ.დ 701

ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", ენგელის - "ზღვასთან", 
"გაკვეთილებს ვაძლევ", 1916 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი ვ. შალიკაშვილი, ა. 
იმედაშვილი

702 თ-4 ქ.თ.დ 702
ფილიპის "კაცობრიობის კეთილ მყოფელნი", 1916 წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი მძიმე თარგმანი ვ. გუნია

703 თ-4 ქ.თ.დ 703 ნ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე", 1916  წ.  ქუთაისი ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო

704 თ-4 ქ.თ.დ 704
ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი", 1916 - 1917 წ.წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი მძიმე სეზონი

705 თ-4 ქ.თ.დ 705
ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი", 1916 - 1917 წ.წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი მძიმე სეზონი

706 თ-4 ქ.თ.დ 706 არციბაშევის "ომი", 1917 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი ქაღალდი კარგი

ანდრონიკაშვილის ,დადიანის, 
მგალობლიშვილის, მურუსიძისა და 
ყალაბეგიშვილის მონაწილეობით. 

707 თ-4 ქ.თ.დ 707
ვ. მონტის "კაი გრაკხ", კ. მესხის "ბაგრატ მეოთხე", 1917 წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ი. მაჭავარიანი

708 თ-4 ქ.თ.დ 708
შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1917 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

709 თ-4 ქ.თ.დ 709
შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1917 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

710 თ-4 ქ.თ.დ 710
"საგანგებო მიცვალებული", ვ. ვარვარაძის "ქალი ლურჯ ხალათში",  
1917 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი ქაღალდი კარგი

711 თ-4 ქ.თ.დ 711
არციბაშევის "ომი" თარგმანი ე. ანდრონიკაშვილი. 1917 წ. ქუთაისი. 
რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი კარგი

ანდრონიკაშვილის ,დადიანის, 
მგალობლიშვილის, მურუსიძისა და 
ყალაბეგიშვილის მონაწილეობით. 
აფიშა რესტავრირებულია.

712 თ-4 ქ.თ.დ 712

ა. სუმბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", ვ. მეიერ-ფეცტერის - 
"მემკვიდრე პრინცი", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- 
ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ვ. გუნია, გ. აბაკელი

713 თ-4 ქ.თ.დ 713
ა. სუმბათაშვილის "ციხის საიდუმლო",ნ 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

714 თ-4 ქ.თ.დ 714
ფოსსის "დამნაშავეა?", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ი. ზარდალაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ა. ნიკიტინი

715 თ-4 ქ.თ.დ 715

ფოსსის "დამნაშავეა?", ა. ჟორჟოლიანის "სოფლის ფერშალი", ნ. 
შიუკაშვილის "მეგობრობა",  1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ი. ზარდალაშვილი, ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. ნიკიტინი

716 თ-4 ქ.თ.დ 716
ნ. შიუკაშვილის  "მეგობრობა", 1919  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

717 თ-4 ქ.თ.დ 717
ა. სუმბათაშვილს  "ღალატი", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი გ. ყიფშიძე, 
ყალაბეგიშვილის, ღოღობერიძისა 
და გომელაურის მონაწილეობით.

718 თ-4 ქ.თ.დ 718

უ. შექსპირი "ოტელო", ს. ჭანტურიშვილის  "ბურუსი", 1919 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი, ი. 
ზარდიაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. მაჩაბელი



719 თ-4 ქ.თ.დ 719
უ. შექსპირის  "ჰამლეტი", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ი. ზარდიაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. მაჩაბელი

720 თ-4 ქ.თ.დ 720

ს. ჭანტურიშვილის "ბურუსი", უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის 
მორჯულება", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. 
იმედაშვილი, ი. ზარდიაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი კ. მესხი

721 თ-4 ქ.თ.დ 721
უ. შექსპირის "ჰამლეტი", მოლერის "ტარტუფი", 1919 წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ი. ზარდიაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ი. მაჩაბელი, ი. მაჭვარიანი

722 თ-4 ქ.თ.დ 722
უ. შექსპირის "ოტელო", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ი. მაჩაბელი

723 თ-4 ქ.თ.დ 723
უ. შექსპირის "იულიუს კეისარი", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. მაჩაბელი

724 თ-4 ქ.თ.დ 724
მოლიერის "ტარტიუფი", ფ. ბეიერლენის - "სამხედრო ბანაკში", 
1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი ი. მაჭავარიანი, ა. 
იმედაშვილი

725 თ-4 ქ.თ.დ 725
ვ. შალიკაშვილის "გადაჭრილი მუხა", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

726 თ-4 ქ.თ.დ 726

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", ვ. შალიკაშვილის  "გადაჭრილი 
მუხა", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგაშვილი ქაღალდი თარგმანი გ. ყიფშიძე

727 თ-4 ქ.თ.დ 727
სურგუჩევის "შემოდგომის ჰანგები", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. იმედაშვილი

728 თ-4 ქ.თ.დ 728
სურგუჩევის "შემოდგომის ჰანგები", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. იმედაშვილი

729 თ-4 ქ.თ.დ 729

ტიმკოვსკის "ძლიერნი და სუსტნი", ლენგიელის "ტაიფუნი", 1919 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი, ა. 
ყალაბეგაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი გ. აბაკელი, ე. 
ანდრონიკაშვილი

730 თ-4 ქ.თ.დ 730
ლენგიელის "ტაიფუნი", 1919  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ე. ანდრონიკაშვილი

731 თ-4 ქ.თ.დ 731
ფ. ბეიერლენის "სამხედრო ბანაკში", "აღლუმი", 1919 წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი, ა. ყალაბეგაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. იმედაშვილი, ვ. გუნია

732 თ-4 ქ.თ.დ 732
კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", "აღლუმი", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი, ა. ყალაბეგაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. ბაქრაძე, ვ. გუნია

733 თ-4 ქ.თ.დ 733
კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ი. ბაქრაძე

734 თ-4 ქ.თ.დ 734

ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", ვ. მეიერ-ფერსტერის 
"მემკვიდრე პრინცი", 1919  წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- 
ა. ყალაბეგაშვილი, ი. ზარდიაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ა. იმედაშვილი

735 თ-4 ქ.თ.დ 735
ა. სუმბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", 1919 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

1919 - 1920 წლის სეზონი, თარგმანი 
ვ. გუნია

736 თ-4 ქ.თ.დ 736
ერნესტ-ფონ ვილდენბრუხის "ბატონი და ქოჩრიანი ტოროლა", 
1920 წ. სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი საშუალო

737 თ-4 ქ.თ.დ 737
"და-ძმა", დ. ერისთავის "სამშობლო", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. ყალაბედაშვილი ქაღალდი მძიმე

738 თ-4 ქ.თ.დ 738 შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი ქაღალდი მძიმე
739 თ-4 ქ.თ.დ 739 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი ქაღალდი მძიმე

740 თ-4 ქ.თ.დ 740
შტურმის "ორი სიძე ანუ ქალი და ღვინო", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. იმედაშვილი

741 თ-4 ქ.თ.დ 741
შტურმის "ორი სიძე ანუ ქალი და ღვინო", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ა. იმედაშვილი

742 თ-4 ქ.თ.დ 742
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი გ. ერისთავი

743 თ-4 ქ.თ.დ 743
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი გ. ერისთავი

744 თ-4 ქ.თ.დ 744
"აღლუმი", ნ. სობოლშჩიკოვ-სამარინის "ცელქი შალვა", 1920 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი

გადმოკეთებული. ვ. გუნია თარგმანი 
ა. იმედაშვილი

745 თ-4 ქ.თ.დ 745
ნ. სობოლშჩიკოვ-სამარინის "ცელქი შალვა", შილერის "ყაჩაღები", 
1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი

თარგმანი ა. იმედაშვილი, ნ. 
ავალიშვილი

746 თ-4 ქ.თ.დ 746

ნ. სობოლშჩიკოვ-სამარინის "ვიდრე ხვალ", შექსპირის "იულიუს 
კეისარი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ი. 
ზარდიაშვილი, ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ა. წერეთელი, ი. მაჩაბელი

747 თ-4 ქ.თ.დ 747

სურგუჩოვის  "შემოდგომის ჰანგები", შ. დადიანის "გუშინდელნი", 
1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი, ა. 
ყარაბეგაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ა. იმედაშვილი

748 თ-4 ქ.თ.დ 748
ბერნშტეინის "ურიის სისხლი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი შ. დადიანი

749 თ-4 ქ.თ.დ 749

ბერნშტეინის "ურიის სისხლი", შექსპირის "ოტელო", 1920 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი, ა. 
იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი შ. დადიანი, ი. მაჩაბელი

750 თ-4 ქ.თ.დ 750
"აღლუმი", ა. დიუმას "კინი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგაშვილი, ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ვ. გუნია

751 თ-4 ქ.თ.დ 751
ა. დიუმას "კინი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ი. 
ზარდალიშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ვ. გუნია

752 თ-4 ქ.თ.დ 752
ა. სუმბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი მძიმე თარგმანი ვ. გუნია

753 თ-4 ქ.თ.დ 753
ეჟი ჟულავსკის "იოლა", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი გ. აბაკელია

754 თ-4 ქ.თ.დ 754
ეჟი ჟულავსკის "იოლა", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი გ. აბაკელია

755 თ-4 ქ.თ.დ 755

ლ. ანდრეევის "ეკატერინა ივანოვნა", დევერის "ჰენრიხ მეფე 
ნავარასი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ი. 
ზარდალაშვილი, ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი ჯ. ჯორჯიკია, ი. ბარველი

756 თ-4 ქ.თ.დ 756
დევერის "ჰენრიხ მეფე ნავარასი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო თარგმანი ი. ბარველი

757 თ-4 ქ.თ.დ 757
ტიმკოვსკის "ძლიერნი და სუსტნი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი კარგი თარგმანი გ. აბაკელია

758 თ-4 ქ.თ.დ 758
ა. დენერის "ორი ობოლი", ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1920 წ.  
ქუთაისი ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. ყალაბეგაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი ა. ცაგარელი, 
გადმოკეთებული. პ. ირეთელი



759 თ-4 ქ.თ.დ 759

ლუხმანოვის "ნაპოლეონის სიკვდილი", "ზოგი ჭირი მარგებელია", 
სოფოკლეს - "იოდიპოს მეფე", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგაშვილი, ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი გ. აბაკელია, კ. ანდრონი, 
გადმოკეთებული.  ვ. გუნია

760 თ-4 ქ.თ.დ 760
ფ. დოსტოევსკის "დანაშაული და სასჯელი", 1920  წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ი. ზარდალაშვილი ქაღალდი საშუალო

თარგმანი შ. დადიანი, ი. 
ზარდალიშვილის ბენეფისი

761 თ-4 ქ.თ.დ 761
დე-გრასის "მოზარდი ქალის სიყვარული", 1920 წ.  ქუთაისი 
ქალაქის თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი მძიმე

თარგმანი სანდალიძე, ა. ლოლუას 
ბენეფისი

762 თ-4 ქ.თ.დ 762
გ. აბაკელიას  "იმპერატორი ნერონი", 1920 წ.  ქუთაისი ქალაქის 
თეატრი, რეჟისორი- ა. იმედაშვილი ქაღალდი საშუალო

763 თ-4 ქ.თ.დ 763
"თამარ ბატონიშვილი", "მეფე ბაგრატ მეოთხე", 1922 წ. ვ. 
ბალანჩივაძის 30 წ. იუბილე ქაღალდი საშუალო

ვ. ბალანჩივაძის სცენაზე 
მოღვაწეობის 30 წლითავისადმი 
მიძღვნილი წარმოდგენა

764 თ-5 ქ.თ.დ. 764
ა. ოსტროვსკის "უდანაშაოლო დამნაშავე", ლენსკის - "роковой 
дебют", 1903 წ. ბაქოს საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

765 თ-5 ქ.თ.დ. 765
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა" 1904 წ. ქ. ბაქო არტისტული 
საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ქ. ანდრონიკაშვილი

766 თ-5 ქ.თ.დ. 766 ვ. გუნიას "და-ძმა", 1904 წ. არტისტული საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი საშუალო
მონაწილეობენ ეფემია მესხი, ივ. 
ბარველი

767 თ-5 ქ.თ.დ. 767
დ. ერისთავის თარგმანი. "лакомый кусочекь", 1904 წ. ბაქოს 
გაჩერება ქაღალდი კარგი მონაწილეობენ მ. ქორიძე, ე. მესხი

768 თ-5 ქ.თ.დ. 768
ნ. აზიანის "обманутые надежды",  ვ. გუნიას თარგმანი. - "у адвоката", 
1904 წ. ბაქოს გაჩერება ქაღალდი საშუალო

კ. ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

769 თ-5 ქ.თ.დ. 769
ი. მაჭავარაიანის თარგმანი. "гость", ვ. გუნიას თარგმანი, "женский 
трудь", 1904 წ. არტისტული საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ნ. ჩხეიძე, კ. მესხი, ე. 
მესხი

770 თ-5 ქ.თ.დ. 770
ა. მოჩხუბარიძე (ყაზბეგის) - "არსენა ყაჩაღი", "დივერტისმენტ" 1904 
წ. ბაქოს გაჩერება ქაღალდი კარგი

კ. ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

771 თ-5 ქ.თ.დ. 771 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1904 წ. ბაქოს გაჩერება ქაღალდი კარგი
რუსულ ენაზე. კ. ანდრონიკაშვილი 
მონაწილეობით

772 თ-5 ქ.თ.დ. 772
ა. ცაგარელის "მათიკო" или "жертва любови", 1904 წ. ბაქოს 
გაჩერება ქაღალდი საშუალო

კ. ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით, 

773 თ-5 ქ.თ.დ. 773
ვ. გუნიას თარგმანი, კანო ი მაზას  "несчастная",  , 1905 წ. ბაქოს 
გაჩერება ქაღალდი საშუალო

აფიშა რუსულ ენაზე, მონაწილეობენ 
ი. კახელი, ე. მესხი

774 თ-5 ქ.თ.დ. 774
ა. ცაგარელის "გულჯავარ", ჩიქოვანის თარგმანი. "в темной 
комнате" 1905 წ. ბაქოს გაჩერება ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

775 თ-5 ქ.თ.დ. 775
ა. ცაგარელის "ციმბირელი", 1905 წ. ბაქოს არტისტული 
საზოგადოების ზამთრის დარბაზი, რეჟისორი დ. შველიძე ქაღალდი კარგი აფიშა რუსულ ენაზე

776 თ-5 ქ.თ.დ. 776
დ. ერისთავის "გაყრა", 1905 წ. ბაქოს არტისტული საზოგადოების 
დარბაზი. ქაღალდი კარგი გაიმართა საიუბილეო აპოთეზი

777 თ-5 ქ.თ.დ. 777 ვ. გუნიას თარგმანი "несчастная", 1905 წ.  ბაქო ტაგიევის თეატრი ქაღალდი მძიმე
კ. ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით, აფიშა რუსულ ენაზე

778 თ-5 ქ.თ.დ. 778 ვ. გუნიას "და -ძმა", 1905 წ. ბაქოს გაჩერება ქაღალდი საშუალო
კ. ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით, აფიშა რუსულ ენაზე

779 თ-5 ქ.თ.დ. 779
ნ. აზიანის "деньги и происхождение", დ. აწყურელის "невеста на час"   
1905 წ. ბაქოს გაჩერება ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

780 თ-5 ქ.თ.დ. 780
დ. ერისთავის "родина", მ. აზიანის "обманутся надежди", 1905 წ. 
ბაქოს საზოგადოების შეკრების დარბაზი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობს ეფემია მესხი, აფიშა 
რუსულ ენაზე

781 თ-5 ქ.თ.დ. 781
ა. ცაგარელის "ხანუმა", დივერტისმენტი, 1906 წ. თაღიევის თეატრი, 
театр тагиева. რეჟისორი ვ. აბაშიძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ნ. ერისთავი, ა. 
იმედაშვილი, ნ. გაბუნია-ცაგარელისა, 
ვ. აბაშიძე, ვ. გუნია

782 თ-5 ქ.თ.დ. 782
"დონ პიეტრო დი-კარუზო", "свадьба кречинскаго", 1906 წ. 
ბ.ლავრენიოვის თეატრი, რეჟისორი ვ. ალექსი-მესხიშვილი. ქაღალდი კარგი აფიშა რუსულ ენაზე

783 თ-5 ქ.თ.დ. 783

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ა. ცაგარელის 
მიერ გადმ.  "მშვენიერი ელენეს მაძიებელნი", 1906 წ. ბაქოს 
არტისტული საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ე. მესხი ქაღალდი კარგი აფიშა რუსულ ენაზე

784 თ-5 ქ.თ.დ. 784
ი. მაჭავარიანის თარგმანი. "კაიჰ-გრაკხ", 1906 წ. ბაქო 
ბ.ლავრენიოვის თეატრი, რეჟისორი ვ. ალექსი-მესხიშვილი ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

785 თ-5 ქ.თ.დ. 785

გ. თუთბირიძის თარგმანი. "ლიანა", კიაზიმოვსკის - "дашымь 
дашымь", "на самом дне", 1906 წ. ბაქოს საზოგადოების შეკრების 
დარბაზი, ქაღალდი აფიშა რუსულ ენაზე

786 თ-5 ქ.თ.დ. 786
ვ. გუნიას თარგმანი. "ВЕСЕНИЙ ПОТОКЪ", 1906 წ. ბ.ლავრენიოვის 
თეატრი ქაღალდი კარგი ვ. ალექსი-მესხიშვილი

787 თ-5 ქ.თ.დ. 787
ნ. აზიანის "денги и происхождение", ა. ცაგარელის "приказчикь 
еврей" 1906 წ.  ბაქოს ართისტული საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი მძიმე აფიშა რუსულ ენაზე

788 თ-5 ქ.თ.დ. 788
პ. უმიკაშვილის "სამზადისი", 1907 წ. ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი საშუალო 1. აპოთეოზი დასის მონაწილეობით, 

789 თ-5 ქ.თ.დ. 789
ვ. გუნიას "და-ძმა", 1907 წ. ბაქოს ქართველთა საზოგადოების 
თეატრი, რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი მძიმე

790 თ-5 ქ.თ.დ. 790
ი. ჭავჭავაძის "გლახა ჭრიაშვილი", 1907 წ. ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი კარგი ანონსი

791 თ-5 ქ.თ.დ. 791

"босякы и регенть",  ა. დიუმას (შვილის) "დენიზა" თარგმანი. კ. 
ბაკურაძე, 1907 წ. ბაქოს ქართველთა საზოგადოების თეატრი, 
რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი მძიმე აფიშა რუსულ ენაზე

792 თ-5 ქ.თ.დ. 792
ტ. რამიშვილის "მეზობელი", 1907 წ. ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი ვ.მესხი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ე. ამდრონიკაშვილი, 
ე. მესხი.

793 თ-5 ქ.თ.დ. 793
ვ. მესხის თარგმანი. "ადიკო კაზანიანი", 1907 წ. ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი ვ.მესხი ქაღალდი საშუალო აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

794 თ-5 ქ.თ.დ. 794
ვ. აბაშიძის თარგმანი. "გაკოტრებული აზნაური" 1907 წ. ბაქოს 
ქართველთა საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი ვ. მესხი ქაღალდი მძიმე აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

795 თ-5 ქ.თ.დ. 795
ვ. პროტოპოპოვის "ცხოვრების გარეშე" 1907 წ. ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი მძიმე აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

796 თ-5 ქ.თ.დ. 796
"ფულის მსხვერპლი", "თაგვის ბრალია", 1908 წ. ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი შველიძე ქაღალდი საშუალო

გადმოკეტებულია: ვ. გუნიას და ა. 
ბაჯიაშვილის მიერ

797 თ-5 ქ.თ.დ. 797
ი. ჭავჭავაძის "ბატონი და ყმა" 1908 წ. ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი ა. გამრეკელი ქაღალდი მძიმე

ილიას საღამო, რეფერატი, ცოცხალი 
სურთები

798 თ-5 ქ.თ.დ. 798
ა. წერეთლის "თამარ ცბიერი", 1908 წ. ბაქოს საზოგადოების 
დარბაზი, ქაღალდი საშუალო

აკაკი წერეთლის საღამო, აფიშა 
ქართულ და რუსულ ენაზე



799 თ-5 ქ.თ.დ. 799

"აღსდგომა მკვდრეთით ანუ მარუჩჩა", "ხათაბალა", 1908 წ. ბაქოს 
ქართველთა საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი ნ. გამრეკელი, დ. 
შველიძე. ქაღალდი გადმოკეტებული ვ. ამაშუკლის  მიერ

800 თ-5 ქ.თ.დ. 800

"აღსდგომა მკვდრეთით ანუ მარუჩჩა", "ხათაბალა", 1908 წ. ბაქოს 
ქართველთა საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი ნ. გამრეკელი, დ. 
შველიძე. ქაღალდი საშუალო გადმოკეთებული ვ. ამაშუკელის მიერ

801 თ-5 ქ.თ.დ. 801
ერნესტ ფონ- ვილდენბრუხის "ტოროლა", 1909 წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ა. გამრეკელი ქაღალდი მძიმე თარგმანი. ს ტოროშელიძს

802 თ-5 ქ.თ.დ. 802

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი", "აღსდგომა მკვდრეთით ანუ 
მარუჩჩა" 1909 წ. ბაქოს მეზღვაურთა საკრებულო დარბაზი, 
რეჟისორი-  ნ. ტორელი ქაღალდი საშუალო ილიას საღამო

803 თ-5 ქ.თ.დ. 803
ა. წერეთლის "თამარ ცბიერი", 1909 წ.  ბაქოს მეზღვაურთა 
საკრებულოს დარბაზი, რეჟ . ნ. ტორელი ქაღალდი საშუალო აკაკი წერეთლის საღამო

804 თ-5 ქ.თ.დ. 804
"სიძე-სიმამრი", ვ. ბალანჩივაძის "უბედური დღე", 1909 წ.  ბაქოს 
მეზღვაურთა საკრებულოს დარბაზი, რეჟ . ნ. ტორელი ქაღალდი საშუალო წარმოდგენა სკოლის სასარგებლოდ

805 თ-5 ქ.თ.დ. 805
ა. ცაგარელის "ხანუმა", ვ. გუნიას "დედის ერთა", 1909 წ.  ბაქოს 
მეზღვაურთა საკრებულოს დარბაზი, რეჟ . დ. შველიძე ქაღალდი მძიმე

806 თ-5 ქ.თ.დ. 806
ა. წერეთლის "პატარა კახი" 1909 წ. ბაქოს მეზღვაურთა 
საკრებულოს დარბაზი, რეჟისორი ნ ტორელი ქაღალდი საშუალო

807 თ-5 ქ.თ.დ. 807
ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1909 წ. ბაქოს მეზღვაურთა 
საკრრებულოს დარბაზი, რეჟისორი ნ. ტორელი ქაღალდი საშუალო ნ. ტორელის მონაწილეობით

808 თ-5 ქ.თ.დ. 808
ლ. პროტოპოპოვის "ცხოვრების გარეშე", 1910 წ. ბაქოს 
მეზღვაურთა საკრებუოს დარბაზი, რეჟისორი ნ ტორელი ქაღალდი საშუალო თარგმანი. თ. შველიზის

809 თ-5 ქ.თ.დ. 809
ნ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე", 1910 წ. ბაქოს მეზღვაურთა საკრ. 
დარბაზი, რეჟისორი ნ. ტორელი ქაღალდი საშუალო

810 თ-5 ქ.თ.დ. 810
ა. დიუმას (შვილის) "მარგარიტა გოტიე", 1910 წ. ბაქოს მეზღვაურთა 
საკრ. დარბაზი, რეჟისორი ნ. ტორელი ქაღალდი მძიმე თარგმანი. ვ. გუნია, ა. იმედაშვილი

811 თ-5 ქ.თ.დ. 811
ვ. აბაშიძის "ეხლანდელი სიყვარული" , 1910 წ. ბაქოს მეზღვაურთა 
საკრ. დარბაზი, რეჟისორი ნ ტორელი ქაღალდი საშუალო მონაწილეობენ: ნ. აბაშიძე, ვ. აბაშიძე

812 თ-5 ქ.თ.დ. 812
ვ. აბაშიძის "ეხლანდელი სიყვარული" , 1910 წ. ბაქოს მეზღვაურთა 
საკრ. დარბაზი, რეჟისორი ნ ტორელი ქაღალდი მძიმე

მონაწილეობენ: ნ. ტორელი, ვ. 
აბაშიძე

813 თ-5 ქ.თ.დ. 813

პ. რამიშვილის "საბედისწერო დამბაჩა", კ. ყიფიანს "დატრიალდა 
ჯარა", 1911 ბაქოს მეზღვაურთა საკრებულოს დარბაზი, რეჟისორი 
დ. შველიძე ქაღალდი კარგი

814 თ-5 ქ.თ.დ. 814
შიუკაშვილის "მეგობრობა", "ეხლანდელი სიყვარული" , 1911 წ. 
ბაქოს მეზღვაურთა საკრ. დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი კარგი დაზარალებულთა სასარგებლოდ

815 თ-5 ქ.თ.დ. 815
ი. გომართლის - "დრამატულ გამგეობის წევრი", 1911 წ. ბაქოს 
მეზღვაურთა საკრ. დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო ე. გაბაშვილის საიუბილეო საღამო

816 თ-5 ქ.თ.დ. 816
ა. ცაგარელის - "ქართველი დედა", 1911 წ. ბაქოს მეზღვაურთა 
საკრ. დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი საშუალო

817 თ-5 ქ.თ.დ. 817
ა. ცაგარელის - "ლეკის ქალი გულჯავარ", 1911 წ. ბაქოს 
მეზღვაურთა საკრ. დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი საშუალო ერეკლე II-ის ცხოვრებიდან

818 თ-5 ქ.თ.დ. 818
ტ. რამიშვილის - "მეზობლები", 1911 წ. ბაქოს მეზღვაურთა საკრ. 
დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი საშუალო

819 თ-5 ქ.თ.დ. 819
მიასნიცკის - "საშინელი შურის ძიება", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურე 
და სამხატვრი წრის დარბაზი ქაღალდი საშუალო თარგმანი. გალუსტოვის

820 თ-5 ქ.თ.დ. 820
"ციმბირელი", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურო და სამხატვრო  წრის 
დარბაზი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ: ე. ანდრონიკაშვილი, 
ვ. ვიქტორელი, ი. გრიშაშვილი

821 თ-5 ქ.თ.დ. 821
"მრუდე სარკე", "შარჟი ღალატი", დ. მესხის - "ოთხი იმერელი", 
1912 წ. ბაქოს სალიტერატურე და სამხატვრი წრის დარბაზი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ე. ანდრონიკაშვილი, 
ი. გრიშაშვილი

822 თ-5 ქ.თ.დ. 822
ს. ჭანტურიშვილის - "მორევში", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურე და 
სამხატვრი წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

823 თ-5 ქ.თ.დ. 823

"ალიაქოთი კეთილ-შობილ ოჯახში", ვ. ბალანჩივაძის - "უბედური 
დღე", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურე და სამხატვრი წრის დარბაზი, 
რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ე. ანდრონიკაშვილი, 
ვ. ვიქტორელი

824 თ-5 ქ.თ.დ. 824

ბაიარის და ვილდენბრუხის - "პარიზელი ბიჭი", 1912 წ. ბაქოს 
სალიტერატურე და სამხატვრი წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. 
ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ე. ანდრონიკაშვილი, 
ვ. ვიქტორელი, ი. გრიშაშვილი

825 თ-5 ქ.თ.დ. 825
ი. გედევანიშვილის - "ოჯახი", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურე და 
სამხატვრი წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ვ. ვიქტორელი, 

826 თ-5 ქ.თ.დ. 826
პ. ირეთელის "დამარცხებულბი", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურე და 
სამხატვრი წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ე. ანდრონიკაშვილი

827 თ-5 ქ.თ.დ. 827
ი. ჭავჭავაძის "დედა და შვილი", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურე და 
სამხატვრო წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო ი. ჭავჭავაძის 75 წლის იუბილე

828 თ-5 ქ.თ.დ. 828
ე. ნინოშვილის "სოფლის გმირები", 1912 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების სახლი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ნ. გვარაძე

829 თ-5 ქ.თ.დ. 829
გ. სუნდუკიანცის "პეპო", 1912 წ. ბაქოს მეზღვაურთა საკრ. დარბაზი, 
რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

830 თ-5 ქ.თ.დ. 830
ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1912 წ. ბაქოს მეზღვაურთა საკრ. 
დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძი ქაღალდი კარგი

831 თ-5 ქ.თ.დ. 831
ა. ოსტროვსკის "უბრალოდ დასჯილნი", 1912 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების სახლი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო თარგმანი. ი. მაჭავარიანი

832 თ-5 ქ.თ.დ. 832
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეგარ ნახავ", 1912 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების სახლი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

833 თ-5 ქ.თ.დ. 833
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", 1912 წ. ძმ. ნიკიტინების ცირკი, 
რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

834 თ-5 ქ.თ.დ. 834
ი. გედევანიშვილის "გამცემი", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურო და 
სამხატვრო წერის დარბაზი, რეჟისორი ბ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა ნ. გვარაძის 
საბენეფიოსდ

835 თ-5 ქ.თ.დ. 835

ლ. ახობაძის "ჯიხვთა ჭიდილი", ვ. გუნიას  "არივ-დარია", 1912 წ. 
სალიტერატურო და სამხატვრო წერის დარბაზი, რეჟისორი ბ. 
გვარაძე ქაღალდი საშუალო

836 თ-5 ქ.თ.დ. 836
ა. წერეთლის  "თამარ ცბიერი", 1912 წ. სალიტერატურო და 
სამხატვრო წერის დარბაზი ქაღალდი საშუალო იესა დადგა ვ. ამაშულელმა

837 თ-5 ქ.თ.დ. 837

ა. ცაგარელის  "მათიკო", დ. კლდიაშვილის - "ირინეს ბედნიერება". 
1912 წ. ბაქოს მეზღვაურთა საკრებულო დარბაზი, რეჟისორი ა. 
ახობაძე ქაღალდი საშუალო მოეწყო ცოცხალი სურათების ჩენება



838 თ-5 ქ.თ.დ. 838
ვ. გუნიას "და-ძმა", 1912 წ . ბაქოს მეზღვაურთა საკრებულოს 
დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი კარგი

1) მოქ. მოღალატე, 2) მოქ. და-ძმის 
შეხვედრა, 3) მოქ. ძმა თუ სიყვარული, 
4) მოქ. უმანკოს წამება, 5) მოქ. 1 სურ. 
სასიკვდილოდ განწირულნი, 2 სურ. 
ღვთის სასჯელი და გამარჯვება

839 თ-5 ქ.თ.დ. 839
ვ. გუნიას "სიძე-სიმამრი", 1912 წ. ბაქოს მეზღვაურთა საკრებულოს 
დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი საშუალო

ქართველ მომღერალთა გუნდი ბ. 
ნიკოლოზ, გ. ჩაგუნავას 
ლოტბარობით შესარულებს 
ქართულ სიმღერებს

840 თ-5 ქ.თ.დ. 840
ა. შვაიერის "ნიშანი ყოფაქცევაში", 1912 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარეთა საზოგადოების სახლი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ნ. გვარაძე

841 თ-5 ქ.თ.დ. 841
ბეიერლენის "სამხედრო ბანაკში", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურო 
და სამხატვრო წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო ა. იმედაშვილის თარგმანი.

842 თ-5 ქ.თ.დ. 842
ტ. რამიშვილის "მეზობელი", 1912 წ. ბაქოს სალიტერატურო და 
სამხატვრო წრის დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ე. ანდრონიკაშვილი, 
მ. ვიქტორელი

843 თ-5 ქ.თ.დ. 843
კ. მესხის "თამარ ბატონიშვილი", 1912 წ. სომხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ა. ახობაძე ქაღალდი საშუალო შეფუთულია და ინახება ცალკე

844 თ-5 ქ.თ.დ. 844

ვ. აბაშიძის "ალიაქოთი კეთილ-შობილ ოჯახში", "ვაი ვუი (ანუ 
ხათაბალა), 1913 წ. ბაქოს სალიტერატურო და სამხატვრო წრის 
დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი მძიმე

წარმოდგენა ვ. ამაშუკელის 
საბენეფისოდ, მონაწილეობენ ტ. 
აბაშიძე და ე. ანდრონიკაშვილი

845 თ-5 ქ.თ.დ. 845
"საუბედურო დებიუტი" , 1913 წ. ბაქოს სამხათვრო და 
სალიტერატურო წრის დარბაზი ქაღალდი საშუალო ი. გრიშაშვილის საღამო

846 თ-5 ქ.თ.დ. 846
ფ. შილერის - " ყაჩაღები" 1913 წ. ბაქოს სალიტერატურო და 
სამხატვრო წრის დარბაზი ქაღალდი საშუალო

ვ. ალექსი-მესხიშვილის 
საგასტროლო წარმოდგენა

847 თ-5 ქ.თ.დ. 847

ა. დიუმას - "კინი ანუ გენიოსი და სამახანა", დ. ერისთავის - 
"მილოცვები", დ. ერისთავის - "სამშობლო", 1913 წ. თაღიევის 
თეარი ქაღალდი საშუალო

848 თ-5 ქ.თ.დ. 848

ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", - "მშვენიერი ელენეს მაძიებელნი", 1913 წ. 
ბაქოს სამხათვრო და სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ტ. 
აბაშიზე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე და ე. 
ანდრონიკაშვილი

849 თ-5 ქ.თ.დ. 849

ა. ყაზბეგის - "არსენა", ვ. გუნიას - "რაც არ მერგება არ შემერგება", 
1913 წ. ბაქოს სამხათვრო და სალიტერატურო წრის დარბაზი, 
რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

850 თ-5 ქ.თ.დ. 850

ჟან ბატის პოკლენ- მოლიერის - "ქმართა სკოლა", ვ. კარნეევის - 
"გულმა იგრძნო", 1913წ. ბაქოს სამხატვრო და სალიტერატურო 
წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

851 თ-5 ქ.თ.დ. 851
გ. ზუდერმანის - "პეპელათა ბრძოლა", 1913 წ. ბაქოს სამხათვრო და 
სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

მონაქილეობენ ტასო და ვასო 
აბაშიძეები

852 თ-5 ქ.თ.დ. 852
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1913 წ. ბაქოს სალიტერატურო და სამხატვრო 
წრის არბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ე. ანდრონიკაშვილი

853 თ-5 ქ.თ.დ. 853

კ. ფოცხვერაშვილის - "აშენდა საქართველო", დ. მესხის - "სუსტი 
მხარე", 1913 წ. ბაქოს სამხათვრო და სალიტერატურო წრის 
დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობსენ ე. 
ანდრონიკაშვილი, ვ. ვიქტორელი

854 თ-5 ქ.თ.დ. 854
"ადვოკატთან", "ცელქები" 1913 წ. ბაქოს სამხათვრო და 
სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ტ. აბაშიზე ქაღალდი საშუალო

თარგმანი. ვ. გუნია, ე. ნიკოლაძე, 
მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე და ე. 
ანდრონიკაშვილი, იმღერებს გ. 
ჩუბინიშვილი

855 თ-5 ქ.თ.დ. 855
"ადვოკატთან, "ცელქები" 1913 წ. ბაქოს სამხათვრო და 
სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ტ. აბაშიზე ქაღალდი კარგი

თარგმანი. ვ. გუნია, ე. ნიკოლაძე, 
მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე და ე. 
ანდრონიკაშვილი, იმღერებს გ. 
ჩუბინიშვილი

856 თ-5 ქ.თ.დ. 856
შირვანზადეს "ნამუსისათვის", 1913 წ.  ბაქოს სამხათვრო და 
სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე და ე. 
ანდრონიკაშვილი

857 თ-5 ქ.თ.დ. 857

ნ. აზიანის "გაცრუებული იმედები", "ბნელ ოთახში", 1913 წ. ბაქოს 
სამხათვრო და სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. 
ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე და ე. 
ანდრონიკაშვილი

858 თ-5 ქ.თ.დ. 858
ა. ცაგარელის "მშვენიერ ელენეს მაძიებელნი", ი. ჭავჭავაძის - "დედა 
და შვილი", 1913 წ. ახალი თეატრი, რეჟისორი ტ. აბაშიძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე. ჭავჭავაძის 
- "დედა ე მაძიებელნი", ი. ე "მშვენიერ 
ანდრონიკაშვილი

859 თ-5 ქ.თ.დ. 859
"აღლუმი", 1913 წ. ბაქოს სამხათვრო და სალიტერატურო წრის 
დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე და ე. 
ანდრონიკაშვილი

860 თ-5 ქ.თ.დ. 860

ა. ცაგარელის "ხანუმა", "ბიძიასთან გამოხუმრება", 1913 წ. ბაქოს 
სამხათვრო და სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. 
ამაშუკეი ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ვ. ვიქტორელი

861 თ-5 ქ.თ.დ. 861
ვ. გუნიას "ვაის გავეყარე ვუის შევეყარე", 1913 წ. ბაქოს სამხათვრო 
და სალიტერატურო წრის დარბაზი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო

862 თ-5 ქ.თ.დ. 862
ვ. გუნიას "და-ძმა" 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ქ. ამირეჯიბი და ნ. 
გვარაძე

863 თ-5 ქ.თ.დ. 863
ვ. პროტოპოპოვის "ცხოვრების გარეშე" 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ც. ამირეჯიბი, დ. 
აწყურელი, ნ. გვარაძე

864 თ-5 ქ.თ.დ. 864
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1913 - 1914 წ.წ. თაღიევას თეატრი, 
რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ვ. გუნია და ნ. 
დავითაშვილი

865 თ-5 ქ.თ.დ. 865

ვ. შალიკაშვილის "გადაჭრილი მუხა", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. 
გვარაძე ქაღალდი მძიმე ნ. გვარაძის საბენეფისოდ

866 თ-5 ქ.თ.დ. 866

ვ. შალიკაშვილის "გადაჭრილი მუხა", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. 
გვარაძე ქაღალდი საშუალო ნ. გვარაძის საბენეფისოდ

867 თ-5 ქ.თ.დ. 867
ნ. შანშიაშვილის "ციცინათელა", 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ც. ამირეჯიბი,  ნ. 
გვარაძე

868 თ-5 ქ.თ.დ. 868
"დარღვეული კერა", 1913 - 1914 წ.წ. არტიასული საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო ვ. გუნიას მონაწილეობით

869 თ-5 ქ.თ.დ. 869
"დარღვეული კერა", 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

 მონაწილეობენ ც. ამირეჯიბი და ნ. 
გვარაძე

870 თ-5 ქ.თ.დ. 870
დე-კურსელის "ორი ობოლი", 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნგვარაძე ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის ც. ამირეჯიბის 
და ნ. გვარაძის მონაწილეობით

871 თ-5 ქ.თ.დ. 871
თ. კარეევის "უბედური ნაბიჯები", 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების  დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო



872 თ-5 ქ.თ.დ. 872
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის ც. ამირეჯიბის 
და ნ. გვარაძის მონაწილეობით

873 თ-5 ქ.თ.დ. 873
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე" , 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის ც. ამირეჯიბის 
და ნ. გვარაძის მონაწილეობით

874 თ-5 ქ.თ.დ. 874
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

ე. ანდრონიკაშვილის ც. ამირეჯიბის 
და ნ. გვარაძის მონაწილეობით

875 თ-5 ქ.თ.დ. 875

ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", პ. ირეთელის - "სოფლის გმირები ანუ 
ტარიელ მკლავაძე", 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

ე. ანდრონიკაშვილის ც. ამირეჯიბის 
და ნ. გვარაძის მონაწილეობით

876 თ-5 ქ.თ.დ. 876
ნ. შიუკაშშვილის - "მთის ზღაპარი", 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარეა საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარამაძე ქაღალდი საშუალო ც. ამირეჯიბის საბენეფისოდ

877 თ-5 ქ.თ.დ. 877

ზ. ანტონოვის - "მე მინდა კნეინა გავხდე", ა. წერეთლის - "კინტო", 
1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, 
რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო ე. ანდრონიკაშვილის საბენეფისოდ

878 თ-5 ქ.თ.დ. 878
ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

879 თ-5 ქ.თ.დ. 879
ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1913 - 1914 წ.წ. 
არტისტული საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

880 თ-5 ქ.თ.დ. 880
"ჰანნელი", 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარეა საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარამაძე ქაღალდი მძიმე

881 თ-5 ქ.თ.დ. 881
"ჰანნელი", 1913 - 1914 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარეა საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარამაძე ქაღალდი მძიმე

882 თ-5 ქ.თ.დ. 882
ა. ყაზბეგის "არსენა", 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

883 თ-5 ქ.თ.დ. 883

"ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ვ. გუნიას "არივ დარია", 1913 - 
1914 წ.წ. არტისტული საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. 
გვარაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ე.ანდრონიკაშვილი, 
ნ. გვარაძე

884 თ-5 ქ.თ.დ. 884

დ. კლდიაშვილის  "ირინეს ბედნიერება", დ. კლდიაშვილის 
"დარისპანის გასაჭირი", 1913 - 1914 წ.წ. არტისტული საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე. წ. 
ანდრონიკაშვილი

885 თ-5 ქ.თ.დ. 885
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეგარ ნახავ", 1913 - 1914 წ.წ. 
არტისტული საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს. დ. აწყურელი

886 თ-5 ქ.თ.დ. 886
ლ. ანდრეევის  "დღები ჩვენი ცხოვრებისა", 1913 - 1914 წ.წ. 
არტისტული საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ნ. გვარაძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ქეთო 
ანდრონიკაშვილი,დ. აწყურელი

887 თ-5 ქ.თ.დ. 887
ტ. რამიშვილის  "დედინაცვალი", "ბებრის საღერღელი", 1914 წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ დ. აწყურელი, ქ - 
ანდრონიკაშვილი

888 თ-5 ქ.თ.დ. 888
"აშენდა საქართველო", "ცხოვრების სარკე", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი საშუალო

889 თ-5 ქ.თ.დ. 889

ი.ჭავჭავაძის "ბატონ და ყმა",  ვ. გუნიას  "არივ დარია", 1914 წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი საშუალო

890 თ-5 ქ.თ.დ. 890

ი. ჭავჭავაძის  "დედა და შვილი", ს. ჭანტურიშვილი  "ბურუსი", 1914 წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი საშუალო

891 თ-5 ქ.თ.დ. 891
დ. ერისთავის "სამშობლო", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე. ანდრონიკაშვილის, შ. დადიანის 
და დ. აწყურელის მონაწილეობით

892 თ-5 ქ.თ.დ. 892

შ. დადიანის "შენი ჭირიმე", ა. იმედაშვილისა  "ქარიშხალი", 1914 წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი საშუალო

893 თ-5 ქ.თ.დ. 893
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი 

894 თ-5 ქ.თ.დ. 894
ლ. ფულდას "ჩერჩეტი" 1914 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო 

895 თ-5 ქ.თ.დ. 895
ვ. გუნიას "აღლუმი", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი 
და დ. აწყურელი

896 თ-5 ქ.თ.დ. 896
"იმედის დაღუპვა", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

897 თ-5 ქ.თ.დ. 897
"იმედის დაღუპვა", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

898 თ-5 ქ.თ.დ. 898
ვ. გუნიას - "ციხის საიდუმლო", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ქეთო ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

899 თ-5 ქ.თ.დ. 899
ა. ერისთავი-ხოშტარიას - "ბედის ტრიალი", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო ე. ანდრონიკაშვილის ბენეფისი

900 თ-5 ქ.თ.დ. 900
ვ. ყიფიანის - "სამეგრელოს მთავარი ლევან", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

901 თ-5 ქ.თ.დ. 901
ვ. ყიფიანის - "სამეგრელოს მთავარი ლევან", 1914 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

902 თ-5 ქ.თ.დ. 902
ი. გედევანიშვილის - "სინათლე", 1914 წ. მაილოვის თეატრი, 
რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

903 თ-5 ქ.თ.დ. 903
ი. გედევანიშვილის - "სინათლე", 1914 წ. მაილოვის თეატრი, 
რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო შეფუთულია და ინახება ცალკე

904 თ-5 ქ.თ.დ. 904
ი. გედევანიშვილის - "სინათლე", 1914 წ. მაილოვის თეატრი, 
რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

905 თ-5 ქ.თ.დ. 905
ი.გედევანიშვილის "სინათლე", 1914 წ. მაილოვის თეატრი, 
რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო შეფუთულია და ინახება ცალკე

906 თ-5 ქ.თ.დ. 906
ა. ცაგარელის "გულჯავარ", "სიდედრი მაია", 1915 წ.  სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

907 თ-5 ქ.თ.დ. 907
ა. ცაგარელის "გულჯავარ", "სიდედრი მაია", 1915 წ.  სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

908 თ-5 ქ.თ.დ. 908
ა. ცაგარელეს "გულჯავარ", "სიდედრი მაია", 1915 წ.  სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

909 თ-5 ქ.თ.დ. 909

ნ. დოპაროვის "ფული და ხარისხი", "საუბედურო დებიუტი", 1915 წ.  
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი მძიმე



910 თ-5 ქ.თ.დ. 910
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1915 წ. ბალახანის საკრებულო 
დარბაზი, რეჟ ბ. შალიკაშვილი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილის, 
ვ.შალიკაშვილისა და დ.აწყურელის 
მონაწილეობით.

911 თ-5 ქ.თ.დ. 911
დ. რიშკოვის "სახელმწიფო სადგომი", 1915 წ.  სომხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

912 თ-5 ქ.თ.დ. 912
დ. რიშკოვის "სახელმწიფო სადგომი", 1915 წ.  სომხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

913 თ-5 ქ.თ.დ. 913

"მშვიდობით ოცნებავ", კ. ფოცხვერაშვილის "აშენდა 
საქართველო", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ.დადიანი ქაღალდი საშუალო

914 თ-5 ქ.თ.დ. 914

 "მშვიდობით ოცნებავ", კ. ფოცხვერაშვილის "აშენდა 
საქართველო", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
თეატრი,  რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

915 თ-5 ქ.თ.დ. 915
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეგარ ნახავ", 1915 წ. ბალახანის 
საკრებულოს დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

დ.აწყურელისა და დ.მშველიძის 
მონაწილეობით

916 თ-5 ქ.თ.დ. 916
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

917 თ-5 ქ.თ.დ. 917
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეგარ ნახავ", 1915 წ. ბალახანის 
საკრებულოს დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

918 თ-5 ქ.თ.დ. 918
გიერნსონის "გაკოტრება", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

შ.დადიანისა, ე.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

919 თ-5 ქ.თ.დ. 919
ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

შ.დადიანისა, ქ.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

920 თ-5 ქ.თ.დ. 920
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი", 1915 წ. ბალახანის საკრებულოს 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი ქართულ-რუსულ ენებზე

921 თ-5 ქ.თ.დ. 921
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი", 1915 წ. ბალახანის საკრებულოს 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

922 თ-5 ქ.თ.დ. 922
"ჯამბაზები", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

შ.დადიანის, ე.ანდრონიკაშვილისა 
და ქ.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

923 თ-5 ქ.თ.დ. 923
"ჯამბაზები", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

შ.დადიანის, ე.ანდრონიკაშვილისა 
და ქ.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

924 თ-5 ქ.თ.დ. 924
ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

შ.დადიანის, ე.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

925 თ-5 ქ.თ.დ. 925
ვ. გუნიას "და-ძმა", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

შ.დადიანისა და ე.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

926 თ-5 ქ.თ.დ. 926
ვ. გუნაის "და-ძმა", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

შ.დადიანისა და ე.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით

927 თ-5 ქ.თ.დ. 927

ვ. მაიერ-ფეხსტერის "მემკვიდრე პრინცი", აბაკელის თარგმანი. 1915 
წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. 
ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

928 თ-5 ქ.თ.დ. 928
"თამარ ბატონიშვილი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი დ. აწყურელი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილის, 
ქ.ანდრონიკაშვილის მონაწილეობით

929 თ-5 ქ.თ.დ. 929
ენგელის "ზღვასთან",  "ვაი ყობოს", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი მძიმე ვ.შალიკაშვილის ბენეფისი

930 თ-5 ქ.თ.დ. 930
ვ. მონტის "კაი გრაკხი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი მძიმე

931 თ-5 ქ.თ.დ. 931
ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე.ანდრონიკაშვილისა და შ.დადიანის 
მონაწილეობით

932 თ-5 ქ.თ.დ. 932
ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე.ანდრონიკაშვილისა და შ.დადიანის 
მონაწილეობით

933 თ-5 ქ.თ.დ. 933
ე. ნინოშვილის "სოფლის გმირები", 1915 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების სახლი, რეჟისორი დ. აწყურელი ქაღალდი მძიმე მ.ქილარჯიშვილის მონაწილეობით

934 თ-5 ქ.თ.დ. 934
ე. ნინოშვილის "სოფლის გმირები", 1915 წ. ბალახანის საკრებულო 
დარბაზი, რეჟისორი დ. აწყურელი ქაღალდი მძიმე მ.ქილარჯიშვილის მონაწილეობით

935 თ-5 ქ.თ.დ. 935
"ისმინე ისრაელ", ვ.გუნიას "დედისერთა". 1915. წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

მ.ქილარჯიშვილისა და 
ვ.შალიკაშვილის მონაწილეობით

936 თ-5 ქ.თ.დ. 936
არაქსიანის "სიმდიდრის მსხვერპლი", ლენსკის - "საუბედურო 
დებიუტი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი საშუალო

937 თ-5 ქ.თ.დ. 937
არაქსიანის "სიმდიდრის მსხვერპლი", "დატრიალდა ჯარა", 1915. წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი მძიმე მ.ქილარჯიშვილის მონაწილეობით

938 თ-5 ქ.თ.დ. 938
"სამშობლო", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

მ.ქილარჯიშვილის, დ.აწყურელისა 
და ვ.შალიკაშვილის მონაწილეობით

939 თ-5 ქ.თ.დ. 939
ე. ჩირიკოვის "ებრაელები", ვ.გუნიას თარგმანი. 1915. წ. სომეხთა 
კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

მ.ქილარჯიშვილისა და 
ვ.შალიკაშვილის მონაწილეობით

940 თ-5 ქ.თ.დ. 940

ს. ჭანტურიშვილის "მორევში",  დ. აწყურელის - "ბებრის 
საღერღელი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

მ.ქილარჯიშვილის, დ.აწყურელისა 
და ვ.შალიკაშვილის მონაწილეობით

941 თ-5 ქ.თ.დ. 941

"ბრძოლა უმეცრებასთან ანუ პედაგოგები", დ. კლდიაშვილის - 
"დარისპანის გასაჭირი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ვ. შალიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

ვ.შალიკაშვილისა და 
მ.ქილარჯიშვილის მონაწილეობით

942 თ-5 ქ.თ.დ. 942
ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი დ. აწყურელი ქაღალდი მძიმე

ქ.ანდორნიკაშვილისა და 
მ.ქილარჯიშვილის მონაწილეობით

943 თ-5 ქ.თ.დ. 943

ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

944 თ-5 ქ.თ.დ. 944

ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი", დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", 1915. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო



945 თ-5 ქ.თ.დ. 945
"მამულ-დედული", 1915 წ. საკრებულო დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი მძიმე

საკონცერტო განყოფილება 
ვ.სარაჯიშვილის მონაწილეობით. 
სპექტაკლი ნ.ჩხეიძის 
მონაწილეობით. ქართულ-რუსულ 
ენებზე.შეფუთულია და ინახება 
ცალკე.

946 თ-5 ქ.თ.დ. 946
"მამულ-დედული", 1915 წ. საკრებულო დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი მძიმე

საკონცერტო განყოფილება 
ვ.სარაჯიშვილის მონაწილეობით. 
სპექტაკლი ნ.ჩხეიძის 
მონაწილეობით. ქართულ-რუსულ 
ენებზე.შეფუთულია და ინახება 
ცალკე.

947 თ-5 ქ.თ.დ. 947
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", 1915 წ. მაილოვის თეატრი, 
რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ნ. დავითაშვილის მონაწილეობით. 
შეფუთულია და ინახება ცალკე

948 თ-5 ქ.თ.დ. 948

საგოსტროლო გალა-წარმოდგენა და კონცერტი. ნ.ჩხეიძისა და 
ი.სარაჯიშვილის მონაწილეობით. ბაქო. 1915წ. საკრებულო 
დარბაზი. ქაღალდი მძიმე აფიშა არასრულია

949 თ-5 ქ.თ.დ. 949

კ. მაზასიას "მილიონების კვალ და კვალ",  "დილა ქორწილის 
შემდეგ", ვ.გუნიას თარგმანი. 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

950 თ-5 ქ.თ.დ. 950

კ. მაზასიას "მილიონების კვალ და კვალ",  "დილა ქორწილის 
შემდეგ", ვ.გუნიას თარგმანი. 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

951 თ-5 ქ.თ.დ. 951
ვ, ყიფიანის "სამეგრელოს მთავარი ლევანი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

952 თ-5 ქ.თ.დ. 952

ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", დ.ელეოზიშვილის 
თარგმანი. 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი საშუალო

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

953 თ-5 ქ.თ.დ. 953
დ. პოტაპენკოს "ახალი ცოვრება", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

954 თ-5 ქ.თ.დ. 954

კ. მესხის "შოთა რუსთაველი", დ. ერისთავის - "დავა", 1916. წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

955 თ-5 ქ.თ.დ. 955

დ. კოსოროტოვის "გაზაფხულის ნიაღვარი", ვ.გუნიას თარგმანი. 
1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, 
რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

956 თ-5 ქ.თ.დ. 956
"პედაგოგები", "სიმართლე", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი კარგი

ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამერიჯებისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

957 თ-5 ქ.თ.დ. 957
ვ. გუნიას "სიძე-სიმამრი", "ვაი ყობოს", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

958 თ-5 ქ.თ.დ. 958
ვ. გუნიას "სიძე-სმამრი", "ხოსიას ღელე", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილისა და 
დ.აწყურელის მონაწილეობით

959 თ-5 ქ.თ.დ. 959
ვ. გუნიას "სიძე-სიმამრი", "ოთხი იმერელი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილისა და 
დ.აწყურელის მონაწილეობით

960 თ-5 ქ.თ.დ. 960

ი. ჭავჭავაძის "გლახა ჭრიაშვილი", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1916. წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. 
ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

961 თ-5 ქ.თ.დ. 961

პოტაპენკოს "ტაინი სოვეტნიკის სიზმარი", შარჟის - "სოფლის 
ფერშალი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

962 თ-5 ქ.თ.დ. 962
ჯიაკომეტის "ივდითი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
ც.ამირეჯიბის, შ.დადიანის და 
ე.ანდრონიკაშვილისა დ შ.ხონელი.

963 თ-5 ქ.თ.დ. 963

ვ. შალიკაშვილის "გადაჭრილი მუხა", 1916 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი კარგი

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
ც.ამირეჯიბის, შ.დადიანის, 
ე.ანდრონიკაშვილისა დ შ.ხონელის 
მონაწილეობით.

964 თ-5 ქ.თ.დ. 964
დ. ერისთავის "სამშობლო", 1916 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილისა და 
ი.ზარდალიშვილისა და 
დ.აწყურელის მონაწილეობით.

965 თ-5 ქ.თ.დ. 965
ნ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო ი.ზარდალიშვილის ბენეფისი

966 თ-5 ქ.თ.დ. 966

გ. ერისთავის "ძუნწი", "უჩინ-მაჩინის ქუდი", "სოფლის ფერშალი", 
1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, 
რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი კარგი

ც.ამერიჯების, შ.დადიანის, 
ე.ანდრონიკაშვილის, შ.ხონელის 
მონაწილეობით.

967 თ-5 ქ.თ.დ. 967

გ. ერისთავის "ძუნწი", "უჩინ-მაჩინის ქუდი", "სოფლის ფერშალი", 
1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, 
რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი საშუალო

ც.ამერიჯების, შ.დადიანის, 
ე.ანდრონიკაშვილის, შ.ხონელის 
მონაწილეობით.

968 თ-5 ქ.თ.დ. 968
ა. დიუმას "ედმონდ კინი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილის, 
ი.ზარდალიშვილის, ბეჟუაშვილისა 
და გომართელის მონაწილეობით

969 თ-5 ქ.თ.დ. 969
რ. ფოსის "დამნაშავეა?", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილის, 
ი.ზარდალიშვილის, ბეჟუაშვილისა 
და გომართელის მონაწილეობით

970 თ-5 ქ.თ.დ. 970
ა. სუმბათაშვილის "ბორკილი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

971 თ-5 ქ.თ.დ. 971
ა. წერეთლის "თამარ ცბიერი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

მ.ქილარჯიშვილის, 
ი.ზარდალიშვილის, ბეჟუაშვილისა 
და გომართელის მონაწილეობით

972 თ-5 ქ.თ.დ. 972
ა. წერეთლის "თამარ ცბიერი", 1916. წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი საშუალო

973 თ-5 ქ.თ.დ. 973
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1916 - 1917 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე.ანდრონიკაშვილის, შ.დადიანისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით

974 თ-5 ქ.თ.დ. 974
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1916 - 1917 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე.ანდრონიკაშვილის, შ.დადიანისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით



975 თ-5 ქ.თ.დ. 975
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1916 - 1917 წ.წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე.ანდრონიკაშვილის, შ.დადიანისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით

976 თ-5 ქ.თ.დ. 976

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", მ. გებრიდონის "მაღაროს უფროსი 
მუშა", უ. შექსპირის "ოტელო", 1917 წ. სადგურის უბნის საკრებულოს  
დარბაზი, რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი საშუალო

977 თ-5 ქ.თ.დ. 977

კ. ფოცხვერაშვილის - "პირი-მზე ანუ ბრძოლა კეთილსა და მავნე 
სულთა შორის", ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1917 წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ა. 
წუწუნავა ქაღალდი კარგი

ე.ანდრონიკაშვილის, შ.დადიანი, 
ც.ამერიჯებისა და  შ.ხონელის 
მონაწილეობით

978 თ-5 ქ.თ.დ. 978

ტ. რამიშვილის - "შეშლილნი", დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, 
რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი კარგი

ე.ანდრონიკაშვილის, შ.დადიანი, 
ც.ამერიჯებისა და  შ.ხონელის 
მონაწილეობით. ალ.წუწუნავას 
ბენეფისი.

979 თ-5 ქ.თ.დ. 979
დე-კურსელის -  "პარიზის ღარიბ-ღატაკნი", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ე.ანდრონიკაშვილის, დ.აწყურელის, 
შ.დადიანისა და ც.ამერიჯების 
მოანაწილეობით.

980 თ-5 ქ.თ.დ. 980
ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

ე.ანდრონიკაშვილის, დ.აწყურელის, 
შ.დადიანისა და მოანაწილეობით.

981 თ-5 ქ.თ.დ. 981
"საზოგადო საქმე", "ქარიშხალი", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

შ.დადიანის ბენეფისი. 
ე.ანდრონიკაშვილის, ც.ამირეჯიბისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით.

982 თ-5 ქ.თ.დ. 982
დ. ერისთავის - "სამშობლო", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ც.ამერიჯების, შ.დადიანის, 
ე.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით.

983 თ-5 ქ.თ.დ. 983
დ. ერისთავის - "სამშობლო", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე 
საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ც.ამირეჯიბის ბენეფისი.შ.დადიანის, 
ე.ანდრონიკაშვილისა და შ.ხონელის 
მონაწილეობით.

984 თ-5 ქ.თ.დ. 984

გეორგ ბრანდესის - "სტუმარი", ვ. გუნიას - "არივ-დარია", 1917 წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. 
დადიანი ქაღალდი კარგი

ც.ამერიჯების, შ.დადიანის, 
ე.ანდრონიკაშვილისა და შ.ხონელის 
მონაწილეობით.

985 თ-5 ქ.თ.დ. 985
ს. შანშიაშვილის - "უგვირგვინო მეფენი", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

დ.აწყურელის, ნ.დგებუაძის, 
ა.ფაღავასა და ე.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით.

986 თ-5 ქ.თ.დ. 986
ს. შანშიაშვილის - "უგვირგვინო მეფენი", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

დ.აწყურელის, ნ.დგებუაძის, 
ა.ფაღავასა და ე.ანდრონიკაშვილის 
მონაწილეობით.

987 თ-5 ქ.თ.დ. 987
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების 
დარბაზი, რეჟისორი შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ე.ანდრონიკაშვილის, შ.დადიანისა 
და შ.ხონელის მონაწილეობით

988 თ-5 ქ.თ.დ. 988
ს. ჭანტურაშვილის - "სული ობოლი", 1917 წ. სომეხთა კაცთ-
მოყვარე საზოგადოების დარბაზი.რეჟისორი- ა.წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე

989 თ-5 ქ.თ.დ. 989
ლ. ანდრეევის - "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", 1918 წ. სადგურის უბნის 
საკრებულო დარბაზი, რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი საშუალო

990 თ-5 ქ.თ.დ. 990
ლ. ანდრეევის - "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", 1918 წ. სადგურის უბნის 
საკრებულო დარბაზი, რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი საშუალო

991 თ-5 ქ.თ.დ. 991

კაკაბაძის - "ჯვარედინ გზაზე", დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", "დუელი", 1918 წ. სადგურის უბნის საკრებულო დარბაზი, 
რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი კარგი

992 თ-5 ქ.თ.დ. 992

კაკაბაძის - "ჯვარედინ გზაზე", დ. კლდიაშვილის - "დარისპანის 
გასაჭირი", დ.მესხის "ოთხი იმერელი", 1918 წ. სადგურის უბნის 
საკრებულო დარბაზი, რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი კარგი

993 თ-5 ქ.თ.დ. 993

ჰაერმანსის - "იმედის დაღუპვა",დ.მესხის თარგმანი. 1918 წ. 
სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი, რეჟისორი ა. 
წუწუნავა ქაღალდი კარგი

994 თ-5 ქ.თ.დ. 994
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1918 წ. სადგურის უბნის საკრებულო 
დარბაზი, რეჟისორი ა. წუწუნავა ქაღალდი საშუალო

995 თ-5 ქ.თ.დ. 995
კ. ფოცხვერაშვილის - "აშენდა საქართველო", 1918 წ. სადგურის 
უბნის საკრებულო დარბაზი ქაღალდი საშუალო

996 თ-5 ქ.თ.დ. 996
ვ.გუნიას "და-ძმა", ამბოსის "ათასი და ერთი ცბიერება ქალისა", 
შ.დადიანის თარგმანი. 1920წ. თეატრი "კოლიზეი", ბაქო. ქაღალდი მძიმე ე.ანდრონიკაშვილის მონაწილეობით

997 თ-5 ქ.თ.დ. 997
ე.ნინოშვილის "ქრისტინე".1920წ. ქ.შ.წ.კ.გ.ს. ბაქოს განყოფილების 
დრამატული სექცია. ქაღალდი მძიმე

998 თ-5 ქ.თ.დ. 998
ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", "დატრიალდა ჯარა", 1925 წ. ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. მატარაძე ქაღალდი საშუალო ნ. სააკოვას საბენეფისოდ

999 თ-5 ქ.თ.დ. 999 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1925 - 1926 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო ხელმძღვანელი ვ. გუნია

1000 თ-5 ქ.თ.დ. 1000
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1926 - 1927 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი ქაღალდი საშუალო

1001 თ-5 ქ.თ.დ. 1001
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", "უბედური დებიუტი", 1926 - 1927 წ.წ. ბაქოს 
ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო

1002 თ-5 ქ.თ.დ. 1002
"პარიზელი ბიჭი", "მონადირე", 1927 წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი გ. მატარაძე ქაღალდი მძიმე

1003 თ-5 ქ.თ.დ. 1003
ერისთავის - "კეთილი და უმანკო ამგელოზი", 1927 წ. ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. მატარაძე ქაღალდი კარგი

1004 თ-5 ქ.თ.დ. 1004 "უბედური ნაბიჯი", 1927 - 1928 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო თარგმანი. შ. დადიანი

1005 თ-5 ქ.თ.დ. 1005
ი. გედევანიშვილის - "სინათლე", 1927 - 1928 წ.წ. ბაქოა ქართული 
თეატრი ქაღალდი საშუალო

1006 თ-5 ქ.თ.დ. 1006 "გაჭირვების ტალკვესი", 1927 - 1928 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო

1007 თ-5 ქ.თ.დ. 1007
"სოფლის ექიმი", "მოულოდნელი შემთხვევა", 1927 - 1928 წ.წ. 
ბაქოს ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. მატარაძე ქაღალდი საშუალო მსახიობ ნ. ნინონის საღამო

1008 თ-5 ქ.თ.დ. 1008
"სოფლის ექიმი", "მოულოდნელი შემთხვევა", 1927 - 1928 წ.წ. 
ბაქოს ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. მატარაძე ქაღალდი კარგი მსახიობ ნ. ნინონის საღამო

1009 თ-5 ქ.თ.დ. 1009
პ. ირეთელის - "ტარიელ მკლავაძის მოკვლა", 1927 - 1928 წ.წ. 
ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო

1010 თ-5 ქ.თ.დ. 1010
ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1928 - 1929 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი ქაღალდი საშუალო აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

1011 თ-5 ქ.თ.დ. 1011
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1928 - 1929 წ.წ. ბაქოს 
ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

1012 თ-5 ქ.თ.დ. 1012
შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 



1013 თ-5 ქ.თ.დ. 1013
შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

1014 თ-5 ქ.თ.დ. 1014
შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

1015 თ-5 ქ.თ.დ. 1015
შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

1016 თ-5 ქ.თ.დ. 1016
შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

1017 თ-5 ქ.თ.დ. 1017
ს. ლევიტინას - "განაჩენი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი

1018 თ-5 ქ.თ.დ. 1018
ს. ლევიტინას - "განაჩენი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი

1019 თ-5 ქ.თ.დ. 1019
ს. ლევიტინას - "განაჩენი", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი

1020 თ-5 ქ.თ.დ. 1020
დ. ჭონქაძის - "სურამის ციხე", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1021 თ-5 ქ.თ.დ. 1021
დ. ჭონქაძის - "სურამის ციხე", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი მძიმე

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1022 თ-5 ქ.თ.დ. 1022
დ. ჭონქაძის - "სურამის ციხე", 1929-1930 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1023 თ-5 ქ.თ.დ. 1023
"ქუჩის გოგონა", თარგმანი. გ. ყიფშიძე, 1929 - 1930 წ.წ. ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1024 თ-5 ქ.თ.დ. 1024
პ. ვებერის - "ნათლული", თარგმანი. ვ. ბარველი, 1929 - 1930 წ.წ. 
ბაქოს ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1025 თ-5 ქ.თ.დ. 1025
პ. ვებერის - "ნათლული", თარგმანი. ვ. ბარველი, 1929 - 1930 წ.წ. 
ბაქოს ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1026 თ-5 ქ.თ.დ. 1026
ს. შანშიაშვილის - "ჰერეთის გმირები", 1929 - 1930 წ.წ. ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი გგრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1027 თ-5 ქ.თ.დ. 1027
ალ. (სანდრო) შანშიაშვილის - "ჰერეთის გმირები", 1929-1930 წ.წ. 
ბაქოს ქართული თეატრი, რეჟისორი გ. ფრონისპირელი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1028 თ-5 ქ.თ.დ. 1028
ს. შანშიაშვილის - "ამბოკარი", 1930  წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1029 თ-5 ქ.თ.დ. 1029
ს. შანშიაშვილის - "ამბოკარი" , 1930 წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1030 თ-5 ქ.თ.დ. 1030
ა. სლავიანსკის - "პროტესტი", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ ალუღუშვილი ქაღალდი მძიმე

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1031 თ-5 ქ.თ.დ. 1031
ა. სლავიანსკის - "პროტესტი", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ ალუღუშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1032 თ-5 ქ.თ.დ. 1032
ა. სლავიანსკის - "პროტესტი", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ ალუღუშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1033 თ-5 ქ.თ.დ. 1033
ა. აფინოგენოვის - "ახირებული" 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1034 თ-5 ქ.თ.დ. 1034
ა. აფინოგენოვის - "ახირებული" 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1035 თ-5 ქ.თ.დ. 1035
ა. აფინოგენოვის - "ახირებული" 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1036 თ-5 ქ.თ.დ. 1036
"ფიცი", "ყოფა-ცხოვრება", "სცენარისტი",  1930-1931 წ.წ.ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1037 თ-5 ქ.თ.დ. 1037
"ფიცი", "ყოფა-ცხოვრება", "სცენარისტი",  1930-1931 წ.წ.ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1038 თ-5 ქ.თ.დ. 1038
"ფიცი", "ყოფა-ცხოვრება", "სცენარისტი",  1930-1931 წ.წ.ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1039 თ-5 ქ.თ.დ. 1039
"ფიცი", "ყოფა-ცხოვრება", "სცენარისტი",  1930-1931 წ.წ.ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1040 თ-5 ქ.თ.დ. 1040
"ფიცი", "ყოფა-ცხოვრება", "სცენარისტი",  1930-1931 წ.წ.ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1041 თ-5 ქ.თ.დ. 1041
შ. დადაიანის - "კაკალ გულში", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1042 თ-5 ქ.თ.დ. 1042
შ. დადიანის - "в самое сердце", 1930 - 1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟ . ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი მძიმე

აფიშა რუსულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1043 თ-5 ქ.თ.დ. 1043
შ. დადიანის - "კაკალ გულში",  1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1044 თ-5 ქ.თ.დ. 1044
შ. დადიანის - "კაკალ გულში",  1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1045 თ-5 ქ.თ.დ. 1045
შ. დადიანის - "კაკალ გულში",  1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1046 თ-5 ქ.თ.დ. 1046
შ. დადიანის - "კაკალ გულში",  1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1047 თ-5 ქ.თ.დ. 1047
შ. დადიანის - "კაკალ გულში",  1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1048 თ-5 ქ.თ.დ. 1048
ბ. ბ.ლავრენიოვის - "რღვევა", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟ ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1049 თ-5 ქ.თ.დ. 1049
ბ.ლავრენიოვის - "რღვევა", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟ ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი საშუალო

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1050 თ-5 ქ.თ.დ. 1050
ბ.ლავრენიოვის - "რღვევა", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟ ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1051 თ-5 ქ.თ.დ. 1051
ბ.ლავრენიოვის - "რღვევა", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟ ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1052 თ-5 ქ.თ.დ. 1052
ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", ალ. სლავიანსკის - "პროტესტი", 1930-
1931 წ.წ. ბაქოს ქართული ტეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1053 თ-5 ქ.თ.დ. 1053
ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", ალ. სლავიანსკის - "პროტესტი", 1930-
1931 წ.წ. ბაქოს ქართული ტეატრი, რეჟისორი ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1054 თ-5 ქ.თ.დ. 1054
ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული ტეატრი, 
რეჟისორი ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1055 თ-5 ქ.თ.დ. 1055
ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1056 თ-5 ქ.თ.დ. 1056
ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", 1930-1931 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი, 
რეჟისორი ვ. ალუღაშვილი ქაღალდი კარგი

აფიშა ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენაზე 

1057 თ-5 ქ.თ.დ. 1057
ს. ვაჩნაძის დადგმა - "უშანგი და მანაველ",1933-1934 წ.წ. ბაქოს 
ქართული თეატრი, რეჟისორი ს. ვაჩნაძე ქაღალდი მძიმე

კ. მარჯანიშვილის ხსოვნის 
აღსანიშნავი წარმოდგენა - პრემიერა



1058 თ-5 ქ.თ.დ. 1058 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1933 - 1934 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო
ნ. გოცირიძის საიუბილეო 
წარმოდგენა

1059 თ-5 ქ.თ.დ. 1059 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1933 - 1934 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო
ნ. გოცირიძის საიუბილეო 
წარმოდგენა

1060 თ-5 ქ.თ.დ. 1060 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1933 - 1934 წ.წ. ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი მძიმე
ნ. გოცირიძის საიუბილეო 
წარმოდგენა

1061 თ-5 ქ.თ.დ. 1061
"ჩინჩალაძის მოგზაურობა", 1933 - 1934 წ.წ. ბაქოს ქართული 
თეატრი, რეჟისორი შ. ქარცივაძე ქაღალდი საშუალო

1062 თ-5 ქ.თ.დ. 1062
ზ. ანტონოვის - "მზის დაბნელება საქართველოში"1934-1935 წ.წ.  
ბაქოს ქართული თეატრი  დასდმა ს. ვაჩნაძე ქაღალდი საშუალო

1063 თ-5 ქ.თ.დ. 1063

ს. შანშიაშვილის - "ანზორ", კალაძის - "ხატიჯე", შკვარკინის - "სხვისი 
ბავშვი", ახუნდოვის - "გაჯი კარა", მთვარაძის - "სურამის ციხე", 
ანტონოვის  - "მზის დაბნელება საქართველოში", 1934-1935 წ.წ. 
ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1064 თ-5 ქ.თ.დ. 1064

ვ. აბაშიძის თარგმანი - "შეშლილია", ვ. გუნიას თარგმანი. - 
"მონადირე", უთარიღო, ბაქოს ქართველთა საზოგადოების 
თეატრი, რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი მძიმე

1065 თ-5 ქ.თ.დ. 1065

ვ. აბაშიძის თარგმანი - "შეშლილია", ვ. გუნიას თარგმანი. - 
"მონადირე", უთარიღო, ბაქოს ქართველთა საზოგადოების 
თეატრი, რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი კარგი

1066 თ-5 ქ.თ.დ. 1066
ბაჟიაშვილის თარგმანი. "жертва наживы", ვ. გუნიას - "у адвоката" 
უთარიღო,  ბაქოს საზოგადოების შეკრების დარბაზი ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

1067 თ-5 ქ.თ.დ. 1067
კ.მესხის - "შოთა რუშთაველი", გ. ერისთავის - "დავა" უთარიღო, ქ. 
ბაქო სომეხთა კაცთ-მოყვარე საზოგადოების დარბაზი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილი, შ. დადიანი, შ. 
ხონელი, ც. ამირეჯიბი

1068 თ-5 ქ.თ.დ. 1068
გ. ზუდერმანის - "მამულ დედული", უთარიღო, ბაქოს ქართველთა 
საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი კ. მესხი ქაღალდი მძიმე

1069 თ-5 ქ.თ.დ. 1069

ვ. გუნიას  მეირ გადმ.- "ადვოკატთან", ვ. ბალანჩივაძის - "უბედური 
დღე", უთარიღო,  ბაქოს განყ. არსებ. დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი საშუალო

ანიკო ნადირაძის ბაქოს სცენაზე 17 
წლის მოღვაწეობის აღსანიშნავად

1070 თ-5 ქ.თ.დ. 1070

ვ. გუნიას  მეირ გადმ.- "ადვოკატთან", ბალანჩივაძის - "უბედური 
დღე", უთარიღო,  ბაქოს განყ. არსებ. დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი საშუალო

ანიკო ნადირაძის ბაქოს სცენაზე 17 
წლის მოღვაწეობის აღსანიშნავად

1071 თ-5 ქ.თ.დ. 1071

ვ. გუნიას  მეირ გადმ.- "ადვოკატთან", ბალანჩივაძის - "უბედური 
დღე", უთარიღო,  ბაქოს განყ. არსებ. დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი საშუალო

ანიკო ნადირაძის ბაქოს სცენაზე 17 
წლის მოღვაწეობის აღსანიშნავად

1072 თ-5 ქ.თ.დ. 1072

ვ. გუნიას  მეირ გადმოკეებული - "ადვოკატთან", ბალანჩივაძის - 
"უბედური დღე", უთარიღო,  ბაქოს განყ. არსებ. დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი კარგი

ანიკო ნადირაძის ბაქოს სცენაზე 17 
წლის მოღვაწეობის აღსანიშნავად

1073 თ-5 ქ.თ.დ. 1073

ს. ერთაწმინდელის - "სიკვდილი ჩრდილოეთში", ვ. გუნიას - "არც 
აქეთ და არც იქით", აკაკის - "რეპეტიცია", უთარიღო, ბაქოს განყ. 
არსებ. დრამატული თეატრი ქაღალდი საშუალო

1074 თ-5 ქ.თ.დ. 1074

ს. ერთაწმინდელის - "სიკვდილი ჩრდილოეთში", ვ. გუნიას - "არც 
აქეთ და არც იქით", აკაკის - "რეპეტიცია", უთარიღო, ბაქოს განყ. 
არსებ. დრამატული თეატრი, რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი საშუალო

1075 თ-5 ქ.თ.დ. 1075

გალუსტოვის - "დუელი", კ. ყიფიანის - "დატრიალდა ჯარა", 
"დივერტისმენტი", უთარიღო, ბაქოს განყ. არსებ. დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი საშუალო

1076 თ-5 ქ.თ.დ. 1076

გალუსტოვის - "დუელი", კ. ყიფიანის - "დატრიალდა ჯარა", 
"დივერტისმენტი", უთარიღო, ბაქოს განყ. არსებ. დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი კარგი

1077 თ-5 ქ.თ.დ. 1077

ნ. გოცირიძის თარგმანი - "მაღაროს უფროსი მუშა", კ. ყიფიანის 
თარგმანი. - "დატრიალდა ჯარა", უთარიღო, ბაქოს განყ. არსებ. 
დრამატული თეატრი ქაღალდი კარგი

1078 თ-5 ქ.თ.დ. 1078
ვ. გუნიას თარგმანი - "მამულ-დედული", უთარიღო, ბაქოს 
ქართველთა საზოგადოების თეატრი, რეჟისორი კ.მესხი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის და ი. 
ამაშუკელის მონაწილეობით

1079 თ-5 ქ.თ.დ. 1079
ბაჟიაშვილის - "სიმდიდრის მსხვერპლი" უთარიღო, ბაქოს განყ. 
არსებ. დრამატული თეატრი, რეჟისორი ახობაძე ქაღალდი კარგი

1080 თ-5 ქ.თ.დ. 1080
ვ. გუნიას - "გაზაფხულის ნიაღვარი", უთარიღო, ქ. ბაქო სომეხთა 
კაცთ-მოყვარეთასაზოგადოების დარბაზი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის შ. დადიანის და 
შ. ხონელის მონაწილეობით

1083 თ-5 ქ.თ.დ. 1081
ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც იქით", უთარიღო, ბაქოს სალიტერატურო 
და სამხატვრო თეატრი, რეჟისორი ვ. ამაშუკელი ქაღალდი საშუალო აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე 

1083 თ-5 ქ.თ.დ. 1082
ნ. გოცირიძის გადმოკეთებული  - "ხანუმა", უთარიღო, ბაქოს 
ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო

ნიკო გოცირიძის საიუბილეო 
საგასტროლო სპექტაკლი

1083 თ-5 ქ.თ.დ. 1083 ნ. გოცირიძის - "ხანუმა", უთარიღო, ბაქოს ქართული თეატრი ქაღალდი საშუალო
ნიკო გოცირიძის საიუბილეო 
საგასტროლო სპექტაკლი

1084 თ-6 ქ.თ.დ 1084 ბაჯიაშვილის - "სიმდიდრის მსხვერპლი", 1907 წ. ვერის აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1085 თ-6 ქ.თ.დ 1085
ხეჩუაშვილის - "დუქანში", ვ. გუნიას - "მონადირე", ა. ცაგარელის - 
"ოინბაზი", 1907 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1086 თ-6 ქ.თ.დ 1086
ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც იქეთ", 1907 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი საშუალო

1087 თ-6 ქ.თ.დ 1087 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1907 წ. ვერია სახალხო აუდიტორია ქაღალდი საშუალო

1088 თ-6 ქ.თ.დ 1088
ი. მაჩაბელის - "ადვოკატი მელაძე", ა. ცაგარელის - "ჭკუისა მჭირს", 
1907 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1089 თ-6 ქ.თ.დ 1089
ი. ჭავჭავაძის - "დედა და შვილი",  "კაკო ბღაჯიაშვილი", 1908 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1090 თ-6 ქ.თ.დ 1090

ი. ჭავჭავაძის - "დედა  და შვილი", ი. ჭავჭავაძის - "კაკო 
ბღაჯიაშვილი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. 
საფაროვი ქაღალდი კარგი

1091 თ-6 ქ.თ.დ 1091
"ორი დარაჯი" ფ. ქორიძის თარგმანი.  ა.წერეთლის "ბუტიაობა", 
1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ.საფაროვი. ქაღალდი კარგი

1092 თ-6 ქ.თ.დ 1092 "ორი დარაჯი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია. ქაღალდი კარგი

1093 თ-6 ქ.თ.დ 1093
"სიმდიდრის მსხვერპლი", "დილა ქორწილის შემდეგ",  1908 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1094 თ-6 ქ.თ.დ 1094
"სიმდიდრის მსხვერპლი", "დილა ქორწილის შემდეგ", 1908 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1095 თ-6 ქ.თ.დ 1095
"სიმდიდრის მსხვერპლი", დ. აწყურელის - "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი საშუალო



1096 თ-6 ქ.თ.დ 1096
"სიმდიდრის მსხვერპლი", "დილა ქორწილის შემდეგ", 1908 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

1097 თ-6 ქ.თ.დ 1097
"პარიზის ღარიბ-ღატაკნი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი. ქაღალდი კარგი

1098 თ-6 ქ.თ.დ 1098
"პარიზის ღარიბ-ღატაკნი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი. ქაღალდი კარგი

1099 თ-6 ქ.თ.დ 1099
"პარიზის ღარიბ-ღატაკნი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

1100 თ-6 ქ.თ.დ 1100
ფ. ბეიერლენის - "სამხედრო ბანაკში", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

1101 თ-6 ქ.თ.დ 1101
ფ. ბეიერლენის - "სამხედრო ბანაკში", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1102 თ-6 ქ.თ.დ 1102
ფ. ბეიერლენის - "სამხედრო ბანაკში", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1103 თ-6 ქ.თ.დ 1103

ს. ტარუაშვილის - "მამა-შვილი ანუ გაუბედურებულნი", კ.ყიფიანის 
"დატრიალდა ჯარა".  1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- ზ. გიორგაძე ქაღალდი საშუალო

1104 თ-6 ქ.თ.დ 1104 მ. აზიანის "ფული და ხარისხი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია. ქაღალდი საშუალო

1105 თ-6 ქ.თ.დ 1105
"ორი დარაჯი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
რ.სალაყაია. ქაღალდი საშუალო

1106 თ-6 ქ.თ.დ 1106
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", 1908 წ. ვერის მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი მძიმე

1107 თ-6 ქ.თ.დ 1107
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1108 თ-6 ქ.თ.დ 1108
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1109 თ-6 ქ.თ.დ 1109
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1110 თ-6 ქ.თ.დ 1110
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია ქაღალდი მძიმე

1111 თ-6 ქ.თ.დ 1111
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია ქაღალდი მძიმე

1112 თ-6 ქ.თ.დ 1112
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე დაქორწინდნენ", ა. წერეთლის - 
"პატარა კახი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1113 თ-6 ქ.თ.დ 1113
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე დაქორწინდნენ", ა. წერეთლის - 
"პატარა კახი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი საშუალო

1114 თ-6 ქ.თ.დ 1114
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე დაქორწინდნენ", ა. წერეთლის - 
"პატარა კახი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1115 თ-6 ქ.თ.დ 1115
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე დაქორწინდნენ", "ცელქები", 
1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1116 თ-6 ქ.თ.დ 1116
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე დაქორწინდნენ", "ცელქები", 
1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1117 თ-6 ქ.თ.დ 1117

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე დაქორწინდნენ", ა. ცაგარელის 
- "ბაიყუში", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
გოგაშვილი ქაღალდი საშუალო

1118 თ-6 ქ.თ.დ 1118
"სიძე სიმამრი", ვერნერის - "მამის წყევლა", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1119 თ-6 ქ.თ.დ 1119
"სიძე სიმამრი", ვერნერის - "მამის წყევლა", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1120 თ-6 ქ.თ.დ 1120
"სიძე სიმამრი", ვერნერის - "მამის წყევლა", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი მძიმე

1121 თ-6 ქ.თ.დ 1121
"სიძე სიმამრი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. 
საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1122 თ-6 ქ.თ.დ 1122
ა. წერეთლის - "პატარა კახი", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1123 თ-6 ქ.თ.დ 1123
"ხელოვნება თუ კაკარდა", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1124 თ-6 ქ.თ.დ 1124
"ხელოვნება თუ კაკარდა", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1125 თ-6 ქ.თ.დ 1125
"ხელოვნება თუ კაკარდა", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1126 თ-6 ქ.თ.დ 1126
"ხელოვნება თუ კაკარდა", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1127 თ-6 ქ.თ.დ 1127
"ხელოვნება თუ კაკარდა", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1128 თ-6 ქ.თ.დ 1128
 კარეევის "უბედური ნაბიჯი", "დატრიალდა ჯარა", 1908 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1129 თ-6 ქ.თ.დ 1129
 კარეევის  "უბედური ნაბიჯი", "დატრიალდა ჯარა", 1908 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1130 თ-6 ქ.თ.დ 1130
 კარეევის "უბედური ნაბიჯი", "დატრიალდა ჯარა", 1908 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1131 თ-6 ქ.თ.დ 1131
ი. ჭავჭავაძის - "ბატონი და ყმა", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი ი.ჭავჭავაძის ხსოვნის საღამო

1132 თ-6 ქ.თ.დ 1132
ვ. გუნიას - "ვაის გავეყარე ვუის შევეყარე", ა. ცაგარელის - "მათიკო", 
1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- ზ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1133 თ-6 ქ.თ.დ 1133
ვ. გუნიას - "ვაის გავეყარე ვუის შევეყარე", ა. ცაგარელის - "მათიკო", 
1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- ზ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1134 თ-6 ქ.თ.დ 1134
ი. გომართელის - "ქოხში", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- რ. სალაყაია ქაღალდი მძიმე

1135 თ-6 ქ.თ.დ 1135
ი. გომართელის - "ქოხში", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- რ. სალაყაია ქაღალდი საშუალო

1136 თ-6 ქ.თ.დ 1136
"ძველი და ახალი თაობა", "ომი ინგლისელებისა ბურებთან", 1908 
წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1137 თ-6 ქ.თ.დ 1137
"ძველი და ახალი თაობა", "ომი ინგლისელებისა ბურებთან", 1908 
წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი



1138 თ-6 ქ.თ.დ 1138 გ. სუნდუკიანცის - "პეპო", 1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1139 თ-6 ქ.თ.დ 1139

ი. ივანიძის - "დამონებულნი", ა. ცაგარელის - "მშვენიერი ელენეს 
მაძიებელნი",1908 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- შ. 
საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1140 თ-6 ქ.თ.დ 1140
ტ. რამიშვილის - "ექიმი აშირბაჯიანი", ვ. გუნიას "ადვოკატთან", 1908 
წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- იოდაშვილი ქაღალდი კარგი

1141 თ-6 ქ.თ.დ 1141
კანო და მაზასის - "უბედურ ვარსკვლავზე", 1908 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- იორდანოვი ქაღალდი კარგი თარგმანი. ვ. გუნია

1142 თ-6 ქ.თ.დ 1142
ა. ცაგარელის - "ციმბირელი ანუ ამხანაგის მოღალატე", 1908 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1143 თ-6 ქ.თ.დ 1143
"ორი ობოლი", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. 
ლეხურელი ქაღალდი კარგი

1144 თ-6 ქ.თ.დ 1144
"ორი ობოლი", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. 
ლეხურელი ქაღალდი კარგი

1145 თ-6 ქ.თ.დ 1145
"ორი ობოლი", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. 
ლეხურელი ქაღალდი კარგი

1146 თ-6 ქ.თ.დ 1146
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1147 თ-6 ქ.თ.დ 1147
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1148 თ-6 ქ.თ.დ 1148
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1149 თ-6 ქ.თ.დ 1149
პ. ერვიეს - "ბრჭყალები", ვ. გუნიას - "ჩათრევას ჩაყოლა ჯობია", 
1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1150 თ-6 ქ.თ.დ 1150
პ. ერვიეს - "ბრჭყალები", ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", 1909 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1151 თ-6 ქ.თ.დ 1151
პ. ერვიეს - "ბრჭყალები", ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", 1909 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1152 თ-6 ქ.თ.დ 1152
ვ. გუნიას - "სიძე სიმამრი", ვ. გუნიას - "თაგვის ბრალია", 1909 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. ლეხურელი ქაღალდი კარგი

1153 თ-6 ქ.თ.დ 1153
ვ. გუნიას - "სიძე სიმამრი", ვ. გუნიას - "თაგვის ბრალია", 1909 წ. 
ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. ლეხურელი ქაღალდი მძიმე

1154 თ-6 ქ.თ.დ 1154
ვ. გუნიას - "სიძე სიმამრი", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი-  გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1155 თ-6 ქ.თ.დ 1155
ვ. გუნიას - "სიძე სიმამრი", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი-  გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1156 თ-6 ქ.თ.დ 1156
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე დაქორწინდნენ", 1909 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1157 თ-6 ქ.თ.დ 1157

კონო-ი მაზასის - "უბედურ ვარსკვლავზე", ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც 
იქით", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. 
იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1158 თ-6 ქ.თ.დ 1158

კონო-ი მაზესას - "უბედურ ვარსკვლავზე", ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც 
იქით", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. 
იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1159 თ-6 ქ.თ.დ 1159
ერისთავის - "ძუნწი", ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", 1909 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი-  შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1160 თ-6 ქ.თ.დ 1160
ერისთავის - "ძუნწი", ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", 1909 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი-  შ. საფაროვი ქაღალდი საშუალო

1161 თ-6 ქ.თ.დ 1161

"ცხოვრების გმირი", გ. სუნდუკიანცის - "საღამოს ერთი ცხვირი 
ხეირია", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. 
იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1162 თ-6 ქ.თ.დ 1162

"ცხოვრების გმირი", გ. სუნდუკიანცის - "საღამოს ერთი ცხვირი 
ხეირია", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. 
იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1163 თ-6 ქ.თ.დ 1163

"ცხოვრების გმირი", გ. სუნდუკიანცის - "საღამოს ერთი ცხვირი 
ხეირია", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. 
იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1164 თ-6 ქ.თ.დ 1164
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ვ. გუნიას "მონადირე", 
1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1165 თ-6 ქ.თ.დ 1165
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ვ. გუნიას "მონადირე", 
1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1166 თ-6 ქ.თ.დ 1166
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ვ. გუნიას "მონადირე", 
1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1167 თ-6 ქ.თ.დ 1167
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1168 თ-6 ქ.თ.დ 1168
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1169 თ-6 ქ.თ.დ 1169
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1170 თ-6 ქ.თ.დ 1170
"მელანიას ოინები", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1171 თ-6 ქ.თ.დ 1171
"მელანიას ოინები", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1172 თ-6 ქ.თ.დ 1172
"სიმდიდრის მსხვერპლი", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1909 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1173 თ-6 ქ.თ.დ 1173
"სიმდიდრის მსხვერპლი", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1909 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1174 თ-6 ქ.თ.დ 1174
გ. სუნდუკიანცის - "პეპო", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1175 თ-6 ქ.თ.დ 1175
გ. სუნდუკიანცის - "პეპო", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1176 თ-6 ქ.თ.დ 1176
გ. სუნდუკიანცის - "პეპო", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1177 თ-6 ქ.თ.დ 1177
ბეიერლენის - "სამხედრო ბანაკში", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1178 თ-6 ქ.თ.დ 1178
ბეიერლების - "სამხედრო ბანაკში", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო



1179 თ-6 ქ.თ.დ 1179
ბეიერლენის - "სამხედრო ბანაკში", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1180 თ-6 ქ.თ.დ 1180
პ. ირეთელის - "დამარცხებულნი", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1181 თ-6 ქ.თ.დ 1181
პ. ირეთელის - "დამარცხებულნი", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1182 თ-6 ქ.თ.დ 1182
პ. ირეთელის - "დამარცხებულნი", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1183 თ-6 ქ.თ.დ 1183
დ. ზუდერმანის - "პატიოსნება", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1184 თ-6 ქ.თ.დ 1184
დ. ზუდერმანის - "პატიოსნება", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1185 თ-6 ქ.თ.დ 1185
დ. ზუდერმანის - "პატიოსნება", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1186 თ-6 ქ.თ.დ 1186
თ. კარეევის - "უბედური ნაბიჯი", "ექიმთან", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. ლეხურელი ქაღალდი კარგი

1187 თ-6 ქ.თ.დ 1187

ი. ივანიძის - "დამონებულნი", გ. სუნდუკიანცის - "საღამოს ერთი 
ცხვირი ხეირია", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. 
იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1188 თ-6 ქ.თ.დ 1188
ტ. რამიშვილის - "მეზობლები", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1189 თ-6 ქ.თ.დ 1189
პროტოპოპოვის - "ცხოვრების გარეშე", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. ლეხურელი ქაღალდი კარგი

1190 თ-6 ქ.თ.დ 1190
"ორი დარაჯი", ი. გომართელის - "ექიმთან", 1909 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- ბ. ლეხურელი ქაღალდი კარგი

ნ. ჩერქეზიშვილის და ნ. ბარათოვის 
მონაწილეობით

1191 თ-6 ქ.თ.დ 1191
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

ნ. მ გაბუნია-ცაგარელის 30 წლის 
სასცნო მოღვაწეობის აღსანიშნავად

1192 თ-6 ქ.თ.დ 1192
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, 
რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

ნ. მ გაბუნია-ცაგარელის 30 წლის 
სასცნო მოღვაწეობის აღსანიშნავად

1193 თ-6 ქ.თ.დ 1193
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1194 თ-6 ქ.თ.დ 1194
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1195 თ-6 ქ.თ.დ 1195
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
გ. იორდანოვი ქაღალდი მძიმე

1196 თ-6 ქ.თ.დ 1196
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1909 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1197 თ-6 ქ.თ.დ 1197 "მელანიას ოინები", 1910 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი საშუალო
1198 თ-6 ქ.თ.დ 1198 "მელანიას ოინები", 1910 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1199 თ-6 ქ.თ.დ 1199
გ. ერისთავის - "დავა", ვ. გუნიას - "ადვოკატთან", 1910 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი კარგი

1200 თ-6 ქ.თ.დ 1200
გ. ერისთავის - "დავა", ვ. გუნიას - "ადვოკატთან", 1910 წ. ვერის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- გ. იორდანოვი ქაღალდი საშუალო

1201 თ-6 ქ.თ.დ 1201
"დამნაშავე?", 1910 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- 
ზადიაშვილი ქაღალდი საშუალო

1202 თ-6 ქ.თ.დ 1202

"კოცნა პირველი და უკანასკნელი", ვ. ბალამჩივაძის - "უბედური 
დღე", კ. ყიფიანის - "დატრიალდა ჯარა", 1910 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია ქაღალდი საშუალო

1203 თ-6 ქ.თ.დ 1203
ვ. გუნიას - "ვაის გავეყარე ვუის შევეყარე", 1910 წ. ვერის სახალხო 
აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1204 თ-6 ქ.თ.დ 1204
"ორ ცეცხლ შუა", დ. აწყურელის - "ცოლ-ქმრობის წინააღმდეგ", 
1910 წ. ვერის სახალხო აუდიტორია ქაღალდი მძიმე

1205 თ-6 ქ.თ.დ 1205
კარეევის - "უბედური ნაბიჯი", ს. წერეთლის - "კომისარიატში", 1918 
წ. ვერის მუშაკთა კლუბი, რეჟისორი- შ. საფაროვი ქაღალდი კარგი

1206 თ-6 ქ.თ.დ 1206
"ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1918 წ. ვერის რ. ს. დ. მ. პ. 
კლუბი, რეჟისორი- გ. იორდანაშვილი ქაღალდი კარგი

1207 თ-6 ქ.თ.დ 1207
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1919 წ. ვერის მუშაკთა 
კლუბი ქაღალდი საშუალო

1208 თ-6 ქ.თ.დ 1208
ვ. გუნიას - "სიძე სიმამრი", 1919 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი, რეჟისორი- 
გ. იორდანაშვილი ქაღალდი კარგი

1209 თ-6 ქ.თ.დ 1209
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1919 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი, რეჟისორი- 
გ. იორდანაშვილი ქაღალდი მძიმე ე. ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით

1210 თ-6 ქ.თ.დ 1210
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1919 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი, რეჟისორი- 
გ. იორდანაშვილი ქაღალდი მძიმე ე. ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით

1211 თ-6 ქ.თ.დ 1211
ა. ყაზბეგის - "ყაჩაღი არსენა", 1919 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი, 
რეჟისორი- გ. იორდანაშვილი ქაღალდი კარგი

გ. იორდანაშვილის და შანშიაშვილის 
მონაწილეობით

1212 თ-6 ქ.თ.დ 1212 "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1919 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი ქაღალდი საშუალო

შ. საფაროვის 35 წლის იუბელე 
სცენაზე, ე. ჩერქეზიშვილის და ვ. 
აბაშიძის მონაწილეობით

1213 თ-6 ქ.თ.დ 1213
ა. წერეთლის - "პატარა კახი", 1919 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი, გ. 
იოედანშვილი ქაღალდი საშუალო

1214 თ-6 ქ.თ.დ 1214
"მე მოვკვდი", ა, ცაგარელის - "მათიკო", 1919 წ. ავერის მუშაკთა 
კლუბი, რეჟისორი- გ. იორდანაშვილი ქაღალდი საშუალო

1215 თ-6 ქ.თ.დ 1215
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1919 წ. ვერის მუშაკთა 
კლუბი, გ. იორდანაშვილი ქაღალდი კარგი

1216 თ-6 ქ.თ.დ 1216 "იუდას ამბორი", 1925 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი ქაღალდი საშუალო
ს. ანკარას და ვ. მატარაძის 
მონაწილეობით

1217 თ-6 ქ.თ.დ 1217
ვ. გუნიას - "მონადირე", "ოინბაზი", დ. აწყურელის - "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ",1925 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი ქაღალდი კარგი

1218 თ-6 ქ.თ.დ 1218
ვ. გუნიას - "მონადირე", "ოინბაზი", დ. აწყურელის - "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ",1925 წ. ვერის მუშაკთა კლუბი ქაღალდი კარგი

1219 თ-6 ქ.თ.დ 1219
ა. ყაზბეგის - "ყაჩაღი არსენა", ყიფიანის - "დატრიალდა ჯარა", 1908 
წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- გ. გელიკურაშვილი ქაღალდი კარგი

1220 თ-6 ქ.თ.დ 1220 ა. წერეთლის - "პატარა კახი", 1908 წ. ავჭალის აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1221 თ-6 ქ.თ.დ 1221
გაბრუაშვილის - "ბრძოლა არსებობისთვის", 1908 წ. ავჭალის 
აუდიტორია ქაღალდი კარგი

1222 თ-6 ქ.თ.დ 1222

ა. ცაგარელის - "ლეკის ქალი გულჯავარი", ი. გრიშაშვილის - 
"ტიმოთეს ლეღვი", 1908 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- 
ბაღშვილი ქაღალდი კარგი

1223 თ-6 ქ.თ.დ 1223
ვ. გუნიას - "ორი გმირი", ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც იქით", 1908 წ. 
ავჭალის აუდიტორია ქაღალდი საშუალო



1224 თ-6 ქ.თ.დ 1224
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე" 1909 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- სალაყაია ქაღალდი საშუალო

1225 თ-6 ქ.თ.დ 1225
იუშკევიჩის - "ქალაქში", 1911 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- გ. 
გედევანიშვილი ქაღალდი მძიმე

1226 თ-6 ქ.თ.დ 1226
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1914 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- ი. 
ხაშმელი ქაღალდი კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით

1227 თ-6 ქ.თ.დ 1227
"სიმდიდრის მსხვერპლი", დ. მესხის - "ოთხი იმერელი", 1914 წ. 
ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- ი. ხაშმელი ქაღალდი კარგი

თარგმანი. ა. ბაჯიაშვილის, 
გოგიაშვილის მონაწილეობით

1228 თ-6 ქ.თ.დ 1228
ვ. გუნიას - "ორი გმირი", 1917 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- ა. 
გოგაშვილი ქაღალდი კარგი

1229 თ-6 ქ.თ.დ 1229

ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", ვ ბალანჩივაძის - "უბედური დღე", დ. 
მესხის - "ოთხი იმერელი", 1919 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- 
ე. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

1230 თ-6 ქ.თ.დ 1230
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1919 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- ე. 
თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

მ. გომელაურის და ე. თალაკვაძის 
მონაწილეობით

1231 თ-6 ქ.თ.დ 1231
პ. ირეთელის - "დამარცხებულნი", 1919 წ. ავჭალის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- ე. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

1232 თ-6 ქ.თ.დ 1232
ა. ცაგარელის - "ქართველი დედა", 1919 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- ე. თალაკვაძე ქაღალდი საშუალო

1233 თ-6 ქ.თ.დ 1233 დ. მესხის - "ოთხი იმერელი", 1919 წ. ავჭალის აუდიტორია ქაღალდი კარგი

"დივერტისმენტი"  გ. ტაბიძე 
წაიკითხავს ლექსს "მერი", 
შესრულდება კომპოზიტორების: 
არაყიშვილის, ბალანჩივაძისა და 
ყარაშვილის სახელგანთქმული 
ნაწარმოებები

1234 თ-6 ქ.თ.დ 1234
შ. დადიანის - "ბატონი და ყმა", 1919 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- ე. თალაკვაძე ქაღალდი საშუალო

1235 თ-6 ქ.თ.დ 1235
"უმუშევარნი", 1919 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- ე. 
თალაკვაძე ქაღალდი საშუალო

ქალბატონ ა. ჩარკვიანის 
მონაწილეობით

1236 თ-6 ქ.თ.დ 1236
პ. ირეთელის - "სოფლის გმირები", 1919 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟ ე. თალაკვაძე ქაღალდი კარგი

 ა. ჩარკვიანისა და თალაკვაძის 
მონაწილეობით 

1237 თ-6 ქ.თ.დ 1237

ვ. გუნიას - "რაც არ მერგება არ შემერგება", ი. გომართელის - 
"იასონის ოინები", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- პ. 
ფრანგიშვილი ქაღალდი საშუალო უ. ჩხეიძის მონაწილეობით

1238 თ-6 ქ.თ.დ 1238
ვ. გუნიას თარგმანი. - "უბედური", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი საშუალო

ვ. გვაზავას, უ. ჩხეიძისა და პ. 
ფრანგიშვილის მონაწილეობით

1239 თ-6 ქ.თ.დ 1239

დ. აწყურელის - "ცოლ-ქმრობის წინააღმდეგ", შ. გომართელის - 
"ქართველი სტუდენტები", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- 
პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი კარგი

1240 თ-6 ქ.თ.დ 1240
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე" 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი საშუალო

1241 თ-6 ქ.თ.დ 1241
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი კარგი

1242 თ-6 ქ.თ.დ 1242
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი საშუალო

1243 თ-6 ქ.თ.დ 1243
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჯ. პ. 
ფრანგიშვილი ქაღალდი საშუალო

1244 თ-6 ქ.თ.დ 1244
შ. გომართელის - "უკანასკნელი ქეიფი", "გემნაზიელი", "ვაი ყობოს", 
1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი კარგი

1245 თ-6 ქ.თ.დ 1245
შ. გომართელის - "უკანასკნელი ქეიფი", "გემნაზიელი", "ვაი ყობოს", 
1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი საშუალო

1246 თ-6 ქ.თ.დ 1246
ი. ეკალაძის - "ნომერი 21+ ოცდაერთი ჯვრით", 1920 წ. ავჭალის 
აუდიტორია, რეჟისორი- პ. ფრანგისვილი ქაღალდი საშუალო

1247 თ-6 ქ.თ.დ 1247
ა. ყაზბეგის - "ყაჩაღი არსენა", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი საშუალო

1248 თ-6 ქ.თ.დ 1248
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1920 წ. ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- პ. 
ფრანგიშვილი ქაღალდი კარგი

უ. ჩხეიძის და პ. ფრანგიშვილის 
მონაწილეობით

1249 თ-6 ქ.თ.დ 1249

ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ვ. ბალანჩივაძის - 
"უბეური დღე", უთარიღო, ავჭალის აუდიტორია, რეჟისორი- პ. 
ფრანგიშვილი ქაღალდი კარგი უ. ჩხეიძის მონაწილეობით

1250 თ-6 ქ.თ.დ 1250
ბრიეს - "ავი სენი", ნ.ყიფიანის თარგმანი. უთარიღო, ავჭალის 
სახალხო აუდიტორია, რეჟისორი- კ. ყიფიანი ქაღალდი კარგი

მცირე ზომის აფიშა, ქ. 
ბარათაშვილის მონაწილეობით

1251 თ-6 ქ.თ.დ 1251
პ. ირეთელის - "დამარცხებულნი", უთარიღო, ავჭალის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. ჯაბაური ქაღალდი საშუალო

მცირე ზომის აფიშა, ქ. 
ბარათაშვილის მონაწილეობით

1252 თ-6 ქ.თ.დ 1252
ს. პეპანოვის - "ამხანაგები", უთარიღო, ავჭალის სახალხო 
აუდიტორია, რეჟისორი- გ. ჯაბაური ქაღალდი საშუალო

მცირე ზომის აფიშა ქ. 
ჩერქეზიშვილის, ბარათაშვილი, 
საგინოვი

1253 თ-6 ქ.თ.დ 1253
ს. იუშკოვიჩის - "ქალაქში",  ლ.ცაგარელის თარგმანი. უთარიღო, 
ავჭალის სახალხო აუდიტორია. ქაღალდი საშუალო ქ. ბარათაშვილის მონაწილეობით

1254 თ-7 ქ.თ.დ 1254
ი.მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე", ა. ცაგარელის "ბაიყუში". 1897 წ. 
თბილისი, ქართული შინაური კლუბი.რეჟისორი-ალ.თამაზიშვილი. ქაღალდი საშუალო

1255 თ-7 ქ.თ.დ 1255
ა. ყაზბეგის "არსენა", ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", 1901 წ. 
ავლაბარი მძიმე აფიშა რუსულ ენაზე

1256 თ-7 ქ.თ.დ 1256

ვ. გუნიას "ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე" "პრიკაშჩიკი შკაფში". 1904 
წ. ავლაბარი, მურაშკოს თეატრი. რეჟისორი- ი. ბარველი. (ივანე 
მგელაძე) საშუალო

თბილისის სიფხიზლის 
საზოგადოება.დავითაშვილის, 
ივანიშვილის, ბარველისა და 
ჯავახიშვილის მონაწილეობით.

1257 თ-7 ქ.თ.დ 1257
ა. ცაგარელი " ლეკის ქალი გულჯავარი", რ. ერისთავის " ჯერ 
დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს". 1904 წ.ავლაბრის ახალი თეატრი. საშუალო

1258 თ-7 ქ.თ.დ 1258
ვ. გუნიას "ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე" "პრიკაშჩიკი შკაფში". 1904 
წ. ავლაბარი, მურაშკოს თეატრი. რეჟისორი- ი. ბარველი. მძიმე

თბილისის სიფხიზლის 
საზოგადოება.დავითაშვილის, 
ივანიშვილის, ბარველისა და 
ჯავახიშვილის მონაწილეობით.

1259 თ-7 ქ.თ.დ 1259
თარგმანი - ა. ბაჯიაშვილის "ასლან-ბალასი". 1904 წ.ავლაბრის 
ახალი თეატრი. მძიმე არაქსიანის თეატრი.

1260 თ-7 ქ.თ.დ 1260
ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი", ვ. გუნიას " დედისერთა". 1904 წ. 
ავლაბრის ახალი თეატრი. საშუალო

არაქსიანის თეატრი. თეატრის გამგე 
ფირუმიანი.

1261 თ-7 ქ.თ.დ 1261 ვ. აბაშიძის "გაცარცული ფოსტა". 1904 წ. ავლაბრის ახალი თეატრი. საშუალო
არაქსნიანის თეატრი.  თეატრის 
გამგე ფირუმიანი.



1262 თ-7 ქ.თ.დ 1262 ვ. გუნიას " და-ძმა" 1904  წ. ავლაბრის ახალი თეატრი. მძიმე

ქართულ-სომხური სცენის 
მოყვარეთა მიერ გამართული 
წარმოდგენა ქართულ ენაზე.

1263 თ-7 ქ.თ.დ 1263 ა. ცაგარელის "ორი ობოლი". 1904 წ. ავლაბრის ახალი თეატრი. საშუალო არაქსნიანის თეატრი.

1264 თ-7 ქ.თ.დ 1264

ვ. გუნიას "ვაის გავეყარე ვუის შევეყარე", სუნდუკიანცის"საღამოს 
ერთი ცხვირი ხეირია" , ტერ-გრიქორიანის "ესეც შენი მოციქულობა". 
1904 წ. ავლაბრის ახალი თეატრი. საშუალო არაქსნიანის თეატრი.

1265 თ-7 ქ.თ.დ 1265
"ბედს ვერ წაუხვალ" "პაშტონს ხრმფალ-ე".1904 წ. ავლაბრის 
ახალი თეატრი. მძიმე

არაქსნიანის თეატრი. ბუჩუკურის და 
ქართველიშვილის 
მონაწილეობით.წარმოდგენა 
ქართულ-სომხურ ენაზე.

1266 თ-7 ქ.თ.დ 1266

ა. ცაგარელის "როგორც მოხვალ სვინაო, ისე წახვალ შინაო". 
თარგმანი- ყიფიანის "ცოლი ორის დღით". 1904 წ. ავლაბრის ახალი 
თეატრი. საშუალო

არაქსნიანის თეატრი. ბეგიჯანიანის, 
ბუჩუკურისა და ქართველიშვილის 
მონაწილეობით.

1267 თ-7 ქ.თ.დ 1267 დ.ერისთავის "სამშობლო" 1904 წ. ავლაბრის ახალი თეატრი. საშუალო

არაქსნიანის თეატრი.ბეგიჯნიანის , 
ჟურულის,ქართველიშვილის და 
ბაღაშვილის მონაწილეობთ.

1268 თ-7 ქ.თ.დ 1268 ა. ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა", ა. ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1904 წ. მძიმე
არაქსიანის თეატრი.ჩერქეზიშვილისა 
და ფეიქრიშვილის მონაწილეობთ.

1269 თ-7 ქ.თ.დ 1269
თარგმანი- ფ. ქორიძის "ორი დარაჯი","დედის ერთა".1906 წ. 
ავლაბარი,არაქსიანის თეატრი. კარგი

1270 თ-7 ქ.თ.დ 1270 თარგმანი- ი. მაჩაბლის "ოტელო".1906 წ. ავლაბრის თეატრი. საშუალო ვ.მატრაძის მონაწილეობით.

1271 თ-7 ქ.თ.დ 1271 გომართელის "შეერთებული  ძალით". 1906 წ.ავლაბრის თეატრი. საშუალო

1272 თ-7 ქ.თ.დ 1272 ი.გომართელის "ქოხში". 1906 წ. ავლაბრის თეატრი. საშუალო

რჩეულიშვილის, ფეიქრიშვილის, 
მელაშვილის და ინაშვილის 
მონაწილეობით.

1273 თ-7 ქ.თ.დ 1273 ა. ცაგარელის "ორი ობოლი". 1906 წ. ავლაბრის ახალი თეატრი. მძიმე
რჩეულიშვილის, ქართველიშვილისა 
და ეიქრიშვილის მონაწილეობით.

1274 თ-7 ქ.თ.დ 1274
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", "პარიზელი ბიჭი".1906 წ. 
ავლაბრი თეატრი. რეჟისორი-დ. ჩარკვიანი. კარგი ჩარკვიანის მონაწილეობით.

1275 თ-7 ქ.თ.დ 1275
თარგმანი- ი.მაჩაბლის "ჰამლეტი" . 1907 წ. ავლაბარი, მურაშკოს 
თეატრი. რეჟისორი- ქუთაისელი. კარგი რესტავრირებული.

1276 თ-7 ქ.თ.დ 1276

"ადამი და ევა" ვ. გუნიას, დ. აქყურელის  "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ" , ნასიძის "დამბაჩა და რევოლვერი". 1907 წ. 
ავლაბარი, მურაშკოს თეატრი. მძიმე გოგაშვილის მონაწილეობით.

1277 თ-7 ქ.თ.დ 1277 ვ. აბაშიძის "გაცარცული  ფოსტა" . 1907 წ.ავლაბრის თეატრი. მძიმე

აფხაზიშვილის, ქართველიშვილის, 
ბარაშვილისა და გელიკურაშვილის 
მონაწილეობით.

1278 თ-7 ქ.თ.დ 1278
ნიკიტინის "დამნაშავეა", ფუღინოვის "დალალი ღაღუა". 1908 წ. 
ავლაბრის თეატრი. საშუალო

აფხაზიშვილის, ქართველიშვილისა 
და გელიკურაშვილის 
მონაწილეობით.

1279 თ-7 ქ.თ.დ 1279
კ. მესხის "თამარ ბატონიშვილი". 1908 წ. ავლაბარი, მურაშკოს 
თეატრი. საშუალო მთელი დასის მონაწილებით.

1280 თ-7 ქ.თ.დ 1280
ა. ცაგარელის " ორი ობოლი", "ხანუმა". 1909 წ. ავლაბრის თეატრი 
"ახალი დრამა".რეჟისორი- პ. სვიმონიძე. კარგი

ნ. მ. გაბუნია-ცაგრელის 30 წლის 
სასცენო მოღვაწეობის აღსანიშნავად 
მისივე მონაწილეობით

1281 თ-7 ქ.თ.დ 1281
დ.ერისთავის " სამშობლო". 1909 წ. ავლაბრის თეატრ "ახალი 
დრამა". რეჟისორი- კ. ყიფიანი. საშუალო

1282 თ-7 ქ.თ.დ 1282
პ. ირეთელის გადმოკეთებული"ქრისტინე".  1909 წ. ავლაბრის 
თეატრი "ახალი დრამა" რეჟისორი- ურუშაძე. საშუალო

1283 თ-7 ქ.თ.დ 1283
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა" 1909 წ. ავლაბარის თეატრი  
"ახალი დრამა". რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო ს. სვიმონიძის მონაწილეობით.

1284 თ-7 ქ.თ.დ 1284
გადმოკეთებული კ. მესხის მიერ  "მელანიას ოინები". 1909 წ. 
ავლაბრის თეატრი "ახალი დრამა". რეჟისორი- ქიზიყელი. კარგი

რჩეულიშვილის,მარგველაშილის და 
გელიკურაშვილის მონაწილეობით.

1285 თ-7 ქ.თ.დ 1285
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი" 1909 წ. ავლაბრის თეატრი "ახალი 
დრამა". საშუალო

1286 თ-7 ქ.თ.დ 1286
ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი", "არც აქეთ არც იქით". 1909 წ. 
ავლაბრის თეატრი "ახალი დრამა" საშუალო

1287 თ-7 ქ.თ.დ 1287
პ. ირეთელის გადმოკეთებული "ქრისტინე". 1909 წ. ავლაბარი, 
მურაშკოს თეატრი. რეჟისორი- სალაყაია. საშუალო ს. გოგაშვილის მონაწილეობით

1288 თ-7 ქ.თ.დ 1288
დ.ერისთავის "სამშობლო". 1910 წ. ავლაბრის თეატრი "პალასი". 
რეჟისორი- ვ. შალიკაშვილი. საშუალო

პირველი წარმოდგენა თბილისის 
ქართული დრამატული დასის 
არტისტებისა

1289 თ-7 ქ.თ.დ 1289 ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1910 წ. ავლაბარი, მურაშკოს თეატრი. საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

1290 თ-7 ქ.თ.დ 1290
ვ.გუნიას "ორი გმირი", "დედის ერთა". 1910 წ. ავლაბრის თეატრი. 
რეჟისორი- სალაყაია. საშუალო

1291 თ-7 ქ.თ.დ 1291
გაბრუაშვილის "ბრძოლა არსებობისთვის". 1910 წ. ავლაბარი, 
მურაშკოს თეატრი. საშუალო

1292 თ-7 ქ.თ.დ 1292
კ. მესხის "თამარ ბატონიშვილი". 1911 წ. ავლაბარი, მურაშკოს 
თეატრი. რეჟისორი- ს. მოხევე. კარგი

გოგაშვილისა და მაზუროვას 
მონაწილეობით.

1293 თ-7 ქ.თ.დ 1293
პ.ირეთელის გადმოკეთებული  "ქრისტინე". 1911 წ. ავლაბრის 
თეატრი. რეჟისორი- გრიშაშვილი. საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

1294 თ-7 ქ.თ.დ 1294
პ. ირეთელის გადმოკეთებული  "ქრისტინე", "ადვოკატთან".1911 წ. 
ავლაბრის თეატრი მძიმე

1295 თ-7 ქ.თ.დ 1295 ფ. ქორიძის "ორი დარაჯი"1911 წ.ავლაბრის თეატრი. საშუალო
1296 თ-7 ქ.თ.დ 1296 ფ. ქორიძის "ორი დარაჯი"1911 წ.ავლაბრის თეატრი. საშუალო

1297 თ-7 ქ.თ.დ 1297
პ. ირეთელის "ქრისტინე" 1911 წ. ავლაბრის თეატრი. რეჟისორი- 
გრიშაშვილი. კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1298 თ-7 ქ.თ.დ 1298 ვ. გუნიას "და-ძმა". 1911 წ. ავლაბარი, მურაშკოს თეატრი. კარგი
ნიკოფაროვის, გოგაშვილისა და 
ფირუაშვილის მონაწილეობით.

1299 თ-7 ქ.თ.დ 1299
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1911 წ. ავლაბარი , მურაშკოს თეატრი. 
რეჟისორი- სვიმონიძე. კარგი

გოგაშვილისა და ამირანაშვილის 
მონაწილეობით.

1300 თ-7 ქ.თ.დ 1300

ა. ცაგარელის "ბაიყუში" "გერუქ-აღა და შანტაჟისტები", ცაგარელის 
"ჭკუისა მჭირს", სუნდუკიანცის "ტიმოთეს ლეღვი". 1911 წ. ავლაბარი, 
მურაშკოს თეატრი. კარგი შერმაზანოვის მონაწილეობით



1301 თ-7 ქ.თ.დ 1301
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი".1912 წ. ავლაბარი, მეზუროვის 
თეატრი. რეჟისორი- ს. პეპანოვი. საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

1302 თ-7 ქ.თ.დ 1302
ნასიძის "ბედს ვერსად წაუხვალ", ა. ცაგარელის "ოინბაზი". 1913 წ. 
ავლაბარი, მეზუროვის თეატრი. რეჟისორი- რ. სალაყაია. საშუალო

ჟურულისა და ბაღაშვილის 
მონაწილეობით. ლ. ბაღაშვილის 
ბენეფისი

1303 თ-7 ქ.თ.დ 1303
ნასიძის "ბედს ვერსად წაუხვალ", ა. ცაგარელის "ოინბაზი". 1913 წ. 
ავლაბარი, მეზუროვის თეატრი. რეჟისორი- რ. სალაყაია. კარგი

ჟურულისა და ბაღაშვილის 
მონაწილეობით. ლ. ბაღაშვილის 
ბენეფისი

1304 თ-7 ქ.თ.დ 1304
ა. ბაჯიაშვილის "ასლან ბალასი". 1913 წ. ავლაბარი,მეზუროვის 
თეატრი. რეჟისორი- ი. რევაზოვი. საშუალო

1305 თ-7 ქ.თ.დ 1305
თარგმანი- ფ.ქორიძის "ორი დარაჯი", ვ. გუნიას "თაგვის 
ბრალია".1913 წ. ავლაბარი, მეზუროვის თეატრი. კარგი

ჟურულის,რცეულიშვილის 
ფეიქრიაშვილის,ბაღაშვილის, 
რევაზოვისა და სალაყაიას 
მონაწილეობით.

1306 თ-7 ქ.თ.დ 1306
ა. ბაჯიაშვილის "ასლან ბალასი".1913 წ. ავლაბარი,მეზუროვის 
თეატრი.რეჟისორი-ი. რევაზოვი. კარგი

აფხაზიშვილის, 
ჟურულის,რევაზოვის, სალაყაიასა და 
ბაღაშვილის მონაწილეობით

1307 თ-7 ქ.თ.დ 1307
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა". 1913 წ. ავლაბარი, მეზუროვის 
თეატრი. კარგი

ქართველ ახალგაზრდა სცენის 
მოყვარეთა მიერ...

1308 თ-7 ქ.თ.დ 1308

შ. დადიანის გადმიკეთებული "უბედური ნაბიჯი", ა. ცაგარელის 
"ჭკუისა მჭირს".1913 წ. ავლაბარი, მეზუროვის დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- ვ. მატრაძე. საშუალო

ი. რევაზოვის ბენეფისი. მატრაძის 
მონაწილეობით.

1309 თ-7 ქ.თ.დ 1309
დ.ერისთავის "სამშობლო".1914 წ.ავლაბრის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- ი. ივანიძე. საშუალო

ი. ივანიძისა და ი. ჟივიძის 
მონაწილეობით

1310 თ-7 ქ.თ.დ 1310
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი" .1914 წ.ავლაბრის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- ი. ივანიძე საშუალო

მარგველაშვილისა და 
სულთანიშვილის  მონაწილეობით

1311 თ-7 ქ.თ.დ 1311
ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი", კ.ყიფიანის "დატრიალდა ჯარა". 
1914 წ. ავლაბრის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- ი. ივანიძე. საშუალო

მარგველაშვილის, სუხიშვილის, 
ჟივაძისა და სულთანიშვილის 
მონაწილეობით.

1312 თ-7 ქ.თ.დ 1312
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი". 1914 წ. ავლაბრის სახლახო თეატრი. 
რეჟისორი- ი. ივანიძე. საშუალო

აბაშიძის, მესხის, მარგველაშვილის, 
ივანიძის, ყალაბეგიშვილის,  
კავთელისა და ზარდალიშვილის 
მონაწილეობით.

1313 თ-7 ქ.თ.დ 1313
ნ. შიუკაშვილის "მეგობრობა".1914 წ. ავლაბრის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-ი. ივანიძე. საშუალო

კავთელის,მარგველაშვილის, 
ივანიძესა და ქიზიყელის 
მონაწილეობით.

1314 თ-7 ქ.თ.დ 1314
თარგმანი-ბაქრაძის "ურიელ აკოსტა".1914 წ.ავლაბრის სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ი. ივანიძე. საშუალო

ი. ივანიძისა და შანშიაშვილის 
მონაწილეობით.

1315 თ-7 ქ.თ.დ 1315
"კონსტანტინე ბატონიშვილი". 1914 წელი, ავლაბრის სახალსო 
თეატრი.რეჟისორი-ი. ივანიძე. საშუალო

ივანიძისა და ჟივაძეს 
მონაწილეობით.

1316 თ-7 ქ.თ.დ 1316
ვ. გუნიას "და-ძმა" 1916 წ. თეატრი "ავლაბარ პალასი". რეჟისორი- 
ა. გოგაშვილი. საშუალო ა. გოგაშვილის მონაწილეობით

1317 თ-7 ქ.თ.დ 1317
თარგმანი- გუნიასი "ორი ობოლი". 1917 წ.ავლაბარი, თეატრი 
"პალასი". რეჟისორი- ი. რევაზოვი. მძიმე

1318 თ-7 ქ.თ.დ 1318
თარგმანი- მუმლაძის "იუდას ამბორი". 1919 წ. ავლაბრის მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი- დ. ჩარკვიანი. კარგი

1319 თ-7 ქ.თ.დ 1319
ი. ეკალაძის " N 21 ჯვრით". 1919 წ.ავლაბრის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი-  დ. ჩარკვიანი. საშუალო

პიესა ავტორის ნებართვით მეოთხედ 
დაიდგა თბილისში.

1320 თ-7 ქ.თ.დ 1320
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს". 1919 წ. ავლაბრის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ნ. მირველოვი. საშუალო

1321 თ-7 ქ.თ.დ 1321 პ. ირეთელის "დამარცხებულნი" .1919 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. საშუალო
ს.სულთანიშვილისა და მ. 
სულთანიშვილის მონაწილეობით.

1322 თ-7 ქ.თ.დ 1322
ი.მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე", "დატრიალდა ჯარა". 1919 წ. 
ავლაბრის მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ნ. მირველოვი. კარგი მ. სულთანიშვილის მონაწილეობით

1323 თ-7 ქ.თ.დ 1323

ა. ცაგარელის "მათიკო", ახოსპირელის "უბედური დებიუტი".ასევე 
გაიმართება დიდი საღამო კულტურული მიზნით. ლექსებს 
წაიკითხავენ: გ. ტაბიძე, გ. ქუჩიშვილი. იმღერებს მარქსისტთა გუნდი 
შ. ტალიკაძის ლოტბარობით.  1919 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. საშუალო

ასევე გაიმართება დიდი საღამო 
კულტურული მიზნით. ლექსებს 
წაიკითხავენ: გ. ტაბიძე, გ. ქუჩიშვილი. 
იმღერებს მარქსისტთა გუნდი შ. 
ტალიკაძის ლოტბარობით.

1324 თ-7 ქ.თ.დ 1324
ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი", ვ. გუნიას "თაგვის ბრალია". 1919 
წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. საშუალო

"წესიერებას დაიცავს ავლაბრის 
სახალხო გვარდია".

1325 თ-7 ქ.თ.დ 1325
ა.ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა", გრიშაშვილის "ტიმოთეს ლეღვი". 1919 
წ. ავლაბრის მუშათა სახლი. რეჟისორი- გელიკურაშვილი. საშუალო

1326 თ-7 ქ.თ.დ 1326
ვ.გუნიას "და-ძმა". 1919 წ. ავლაბარი, თეატრი არსენალი.რეჟისორი- 
კ. მამულაიშვილი. საშუალო

1327 თ-7 ქ.თ.დ 1327
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი". 1919 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი- ნ. მირველოვი. საშუალო

ს. გოგაშვილისა და მ. 
სულთანიშვილის მონაწილეობით

1328 თ-7 ქ.თ.დ 1328
 პ. ირეთელის "დამარცხებულნი". 1919 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი- ნ. მირველოვი. საშუალო

ს. გოგაშვილისა და მ. 
სულთანიშვილის  მონაწილეობით

1329 თ-7 ქ.თ.დ 1329
ი.გედევნიშვილის "მსხვერპლი", ბალანჩივაძის "უბედური დღე". 
1919 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი.რეჟისორი- დ. ჩარკვიანი. კარგი

დ. ჩარკვიანისა და მ. 
სულთანიშვილის  მონაწილეობით

1330 თ-7 ქ.თ.დ 1330 ა. წერეთლის "პატარა კაი" 1919 წ. ავლაბრის კლუბი მძიმე მ. სულთანიშვილის მონაწილეობით

1331 თ-7 ქ.თ.დ 1331
"ორი ობოლი". 1923 წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ი. 
რევაზიშვილი. მძიმე.

1332 თ-7 ქ.თ.დ 1332
ი. ჭავჭავაძის "ბატონი და ყმა", დ. მესხის "ოთხი იმერელი".1924 წ. 
ავლაბრის თეატრი.რეჟისორი- ვ. კობელი. საშუალო

ნ.ჩხეიძის, ვ.კობელისა და 
ციბირელის მონაწილეობით.

1333 თ-7 ქ.თ.დ 1333
რ.ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს". უთარიღო. 
ავლაბრის კლუბი. მძიმე

1334 თ-7 ქ.თ.დ 1334
კ. მესხის "თამარ ბატონიშვილი".უთარიღო. ავლაბარი, მურაშკოს 
თეატრი. რეჟისორი- პ. სვიმონიძე. მძიმე გოგაშვილის მონაწილეობით.

1335 თ-7 ქ.თ.დ 1335
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა".  უთარიღო. ავლაბრის მუშათა 
კლუბი. საშუალო

1336 თ-7 ქ.თ.დ 1336
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", "პრიკაზჩიკი შკაფში". 
1896 წ. ნაძალადევი.რეჟისორი-შ. საფაროვი. კარგი

წარმოდეგან გრიგოლ ვასილის ძე 
ჩარკვიანის სახლში... ადამაძისა და 
საფაროვის მონაწილეობით.

1337 თ-7 ქ.თ.დ 1337
აკ. წერეთლის "კინტო" . 1897 წ. ნაძალადევის, სახალხო თეატრი 
.რეჟისორი- ს. საფაროვი. კარგი

ბადაშვილის, საფაროვის, 
მჭედლიშვილის, ადამიძესა და 
გოცირიძეს მონაწილეობით.



1338 თ-7 ქ.თ.დ 1338

ი.ჭავჭავაძის "დედა და შვილი", ა. ცაგარელის"ბაიყუში", დ. 
ერისთავის "სამშობლო". 1911 წ.ნაძალადევის თეატრი. რეჟისორი-
ს. სვიმონიძე. საშუალო

ჩიქოვანის, გოგოლაშვილისა და 
სვიმონიძეს მონაწილეობით.

1339 თ-7 ქ.თ.დ 1339
ტ.რამიშვილის "მეზობლები". 1911 წ. ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო

1340 თ-7 ქ.თ.დ 1340
გ. სუნდუკიანცის  "პეპო". 1911 წ. ნაძალადევი, სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

გოგაშვილისა და გელიკურაშვილის 
მონაწილეობით.

1341 თ-7 ქ.თ.დ 1341
ვ.გუნიას "და-ძმა". 1912 წ. ნაძალადევის თეატრი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. კარგი მონაწილეობს მთელი დასი.

1342 თ-7 ქ.თ.დ 1342
აკ. წერეთლის "პატარა კახი" 1912 წ.ნაძალადევის თეატრი 
.რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

ჩიქოვანისა და გოგაშვილის 
მონაწილეობით.

1343 თ-7 ქ.თ.დ 1343
გ. სუნდუკიანცის "პეპო". 1912 წ. ნაძალადევის თეატრი. რეჟისორი- 
ს. სვიმონიძე. კარგი

1344 თ-7 ქ.თ.დ 1344
ა. სუბათაშვილის "ღალატი". 1912 წ. ნაძალადევის 
თეატრი.რეჟისორი-სვიმონიძე კარგი

ე. ს. ჩიქოვანის, ციმაკურიძისა და 
გოგაშვილის მონაწილეობით. ე. ს. 
ჩიქოვანის ბენეფისი

1345 თ-7 ქ.თ.დ 1345
მჭედლიშვილის "ყაჩაღი ქარიმა".1912 წ. ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

1346 თ-7 ქ.თ.დ 1346
დ.ერისთავის "სამშობლო".1912 წ.ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

ჩიქოვანისა და გოგაშვილის 
მონაწილეობით.

1347 თ-7 ქ.თ.დ 1347
ფ. შილერის "ყაჩაღები". 1912 წ. ნაძალადევის თეატრი. რეჟისორი- 
ს. სვიმონიძე. კარგი

კავთელისა და სვიმონიძის 
მონაწილეობით.

1348 თ-7 ქ.თ.დ 1348
ფ. შილერის "ყაჩაღები". 1912 წ. ნაძალადევის თეატრი. რეჟისორი- 
ს. სვიმონიძე. კარგი

ვ. მესხიშვილისა და კ. ყიფიანის 
მონაწილეობით. ს. სვიმონიძის 
ბენეფისი.

1349 თ-7 ქ.თ.დ 1349
ჰენრიხ იბსენის "ექიმი შტოკმანი". 1912 წ. ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

ს. სვიმონიძის, ჩიქოვანისა და 
გოგაშვილის მონაწილეობით.

1350 თ-7 ქ.თ.დ 1350
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

ჩიქოვანისა და გოგაშვილის 
მონაწილეობით.

1351 თ-7 ქ.თ.დ 1351
კ. მესხის " თამარ ბატონიშვილი". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. რჟ: 
ს. სვიმონიძე. კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1352 თ-7 ქ.თ.დ 1352
ვ. გუნიას "და-ძმა" 1912 წ.თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1353 თ-7 ქ.თ.დ 1353
დ. ერისთავის "სამშობლო". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო მთელი დასის მონაწილებით.

1354 თ-7 ქ.თ.დ 1354
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1912 წ. თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო მთელი დასის მონაწილებით.

1355 თ-7 ქ.თ.დ 1355
პ.ირეთელის "დამარცხებულნი" 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

აფხაზიშვილის, გოგოლაშვილის, 
გოგაშვილისა და კანდელაკის 
მონაწილეობით.

1356 თ-7 ქ.თ.დ 1356
აკ. წერეთლის "პატარა კახი" 1912 წ.ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

1357 თ-7 ქ.თ.დ 1357
კ. მესხის "თამარ ბატონიშვილი". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო მთელი დასის მონაწილებით.

1358 თ-7 ქ.თ.დ 1358
პ. ირეთელის "ქრისტინე". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- 
პეპანოვი. საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

1359 თ-7 ქ.თ.დ 1359
უ. შექსპირის "ოტელო" .1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. კარგი მთელი დასის მონაწილებით.

1360 თ-7 ქ.თ.დ 1360
ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავრ", "საღამოს ერთი ცხვირი 
ხეირია".  1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო

გოგშვილისა და ამირანაშილის 
მონაწილეობით.

1361 თ-7 ქ.თ.დ 1361
ი. გედევანიშვილის  "მსხვერპლი". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი მთელი დასის მონაწილებით.

1362 თ-7 ქ.თ.დ 1362
ვ. გუნიას "ორი გმირი", რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ, მერე 
იქორწინეს". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი.რეჟისორი- სვიმონიძე. საშუალო

1363 თ-7 ქ.თ.დ 1363
ა.ფურცელაძის "ავაზაკნი". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- 
ს. სვიმონიძე. საშუალო

ჩიქოვანის, გოგაშვილისა და 
ციმაკურიძეს მონაწილეობით.

1364 თ-7 ქ.თ.დ 1364
ტ. რამიშვილის "მეზობლები". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო

გოგაშვილისა და ყიფშიძის 
მონაწილეობით.

1365 თ-7 ქ.თ.დ 1365
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1912 წ.თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. მძიმე

ჩიქოვანისა და გოგაშვილის 
მონაწილეობით.

1366 თ-7 ქ.თ.დ 1366
ი. გედევანიშვილის "გამცემი" 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1367 თ-7 ქ.თ.დ 1367
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა".1912  წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1368 თ-7 ქ.თ.დ 1368
ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში". 1912 წ. თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო

ვ. აბაშიძე იმღერებს კომიკურ 
კუპლეტებს

1369 თ-7 ქ.თ.დ 1369
პ. ყიფიანის "მურად ფაშა". 1912 წ. თეატრი ნაძალადევი.რეჟისორი- 
ს. სვიმონიძე. კარგი

1370 თ-7 ქ.თ.დ 1370

პ. უმიკაშვილის "სამზადისი", გოგოლის "ქორწინება", გუნიას 
"დედისერთა". 1912 წ. თეატრი  ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. კარგი

1371 თ-7 ქ.თ.დ 1371

ა. ბაჯიაშვილის "სიმდიდრის მსხვერპლი", ა. მაღრაძის "ნეტავ  
სიზმარი იყოს". 1912 წ.თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. კარგი

ს. გოგაშვილის და ს. სვიმონიძის  
მონაწილეობით.

1372 თ-7 ქ.თ.დ 1372
ღულაძის "კრეჩინსკის ქორწილი". 1913 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

ჩიქოვანისა და გოგაშვილის 
მონაწილეობით.

1373 თ-7 ქ.თ.დ 1373
ვ.აბაშიძის "გაცარცული ფოსტა". 1913 წ.თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი ს. გოგაშვილის მონაწილეობით.

1374 თ-7 ქ.თ.დ 1374
ვ. გუნიას "და-ძმა" 1913 წ.თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. კარგი ს. გოგაშვილის მონაწილეობით.

1375 თ-7 ქ.თ.დ 1375
ა. ცაგარელის "ორი ობოლი". 1913 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1376 თ-7 ქ.თ.დ 1376
თარგმანი- ვ. გუნიასი "ედმონდ კინი". 1913 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი მთელი დასის მონაწილებით.

1377 თ-7 ქ.თ.დ 1377
გ. სუნდუკიანცის "პეპო". 1913 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე კარგი

გოგაშვილის, კ. ყიფიანის, 
მ.აწყურელის, ა. ძაძამიასა და 
სვიმონიძეს მონაწილეობით.

1378 თ-7 ქ.თ.დ 1378
ა.წერეთლის "პატარა კახი". 1914 წ.თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- შ. საფაროვი. საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

1379 თ-7 ქ.თ.დ 1379
ტ. რამიშვილის "მეზობლები". 1914 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი-ი. კანდელაკი. საშუალო



1380 თ-7 ქ.თ.დ 1380
ა. სუბათაშვილის "ღალატი". 1914 წ.თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

ს. სვიმონიძის ბენეფისი. ნ. 
დავითაშვილის, მ. მდივანის, კ. 
ყიფიანის, ვ. გუნიას. ი. ივანიძის, ნ. 
გოცირიძისა და ა. შანშიაშვილის  
მონაწილეობით.

1381 თ-7 ქ.თ.დ 1381
თარგმანი- ვ. აბაშიძის "ეხლანდელი სიყვარული". 1914 წ. თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- შ. საფაროვი. საშუალო

1382 თ-7 ქ.თ.დ 1382
ვ. გუნიას"პარიზის ღატაკნი". 1914 წ. თეატრი ნაძალდევი. რეჟისორი- 
ს. სვიმონიძე. კარგი

ე. ჩიქოვანისა და სვიმონიძეს 
მონაწილეობით.

1383 თ-7 ქ.თ.დ 1383
თარგმანი-ვ. აბაშიძის "გაცარცული ფოსტა". 1914 წ. თეატრი 
ნაძალდევი. რეჟისორი- ს. სვანიძე. კარგი

ე. ჩიქოვანისა და სვიმონიძეს 
მონაწილეობით. მორიგრ გამგე ი . 
სუხიშვილი.

1384 თ-7 ქ.თ.დ 1384
თარგმანი- ზ. ჩიკვაიძისა "ცხოვრების გმირი". 1914  წ. თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- ვ. კუდუხაშვილი. კარგი ა.კავთელის მონაწილეობით.

1385 თ-7 ქ.თ.დ 1385
პ. ირეთელის "დამარცხებული". 1914 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- შ. საფაროვი. კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1386 თ-7 ქ.თ.დ 1386
ვ.გუნიას "და-ძმა". 1914 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. კარგი

1387 თ-7 ქ.თ.დ 1387
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი". 1915 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. კარგი

ზარდალიშვილისა და სვიმონიძეს 
მონაწილეობით.

1388 თ-7 ქ.თ.დ 1388
ვ. მონტის "კაი გრაკხი". 1915 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. საშუალო

1389 თ-7 ქ.თ.დ 1389
ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა". 1915 წ. თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. სვიმონიძე საშუალო

მარგველაშვილისა და 
ყალაბეგიშვილის მონაწილეობით.

1390 თ-7 ქ.თ.დ 1390
დ. ერისთავის "სამშობლო". 1915 წ. თეატრი ნაძალადევი. 
რეჟისორი- ს. სვიმონიძე. საშუალო მთელი დასის მონაწილებით.

1391 თ-7 ქ.თ.დ 1391
პ. სუნდუკიანცის "პეპო". 1915 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ს. 
სვიმონიძე. საშუალო ს. გოგაშვილის მონაწილეობთ.

1392 თ-7 ქ.თ.დ 1392
ფ. ქორიძის "ორი დარაჯი".  1915 წ. ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ა. გოგაშვილი. კარგი ს. გოგაშვილის მონაწილეობთ.

1393 თ-7 ქ.თ.დ 1393
ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარ" ბალანჩივაზის "უბედური 
დღე". 1915 წ. ნაძალადევის თეატრი. რეჟისორი-კ. გოგაშვილი. საშუალო ს. გოგაშვილის მონაწილეობთ.

1394 თ-7 ქ.თ.დ 1394

თარგმანი- ჩიკვაიძის "ცხოვრების გმირი", დ. მესხის "ოთხი 
იმერელი". 1915 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- 
ვ.კუდუხაშვილი. საშუალო

1395 თ-7 ქ.თ.დ 1395
ა. ბაჯიაშვილის "სიმდიდრის მსხვერპლი". 1915 წ. ნაძალადევის 
თეატრი. რეჟისორი- ა. გოგაშვილი. საშუალო გელიკურაშვილის მონაწილეობით.

1396 თ-7 ქ.თ.დ 1396 გ. ერისთავის "უჩინ-მაჩინის ქუდი". 1916 წ. ნაძალადევის თეატრი. საშუალო

ს. გოგაშვილის მონაწილეობთ. 
მორიგე გამგე ილ. სუხიშვილი. ასევე 
წაიკითხავენ ლექსებსა და 
სხვადასხვა სცენებს.

1397 თ-7 ქ.თ.დ 1397
თარგმანი- შალიკაშვილისა "ისმინე ისრაილ". 1916 წ.თეატრი 
ნაძლადევი. რეჟისორი- ვ. გამყრელიძე საშუალო გამყრელიძეს მონაწილეობით.

1398 თ-7 ქ.თ.დ 1398
დ. ერისთავის "სამშობლო". 1916 წ. ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ა. გოგაშვილი საშუალო გოგაშვილის მონაწილეობით.

1399 თ-7 ქ.თ.დ 1399
 ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1916 წ. ნაძალადევის 
თეატრი. რეჟისორი- ს.გოგაშვილი. საშუალო

1400 თ-7 ქ.თ.დ 1400
ი. წერეთლის "დამარცხებულნი". 1916 წ. ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი-ს. გოგაშვილი. საშუალო ს. გოგაშვილის მონაწილეობით.

1401 თ-7 ქ.თ.დ 1401
ა.წერეთლის "თამარ ცბიერი". 1916 წ.ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი- ს. გოგაშვილი. საშუალო

1402 თ-7 ქ.თ.დ 1402
პ. ირეთელის გადმოკეთებული  "ქრისტინე". 1916 წ. ნაძალადევის 
თეატრი. რეჟისორი- ა. გოგაშვილი. კარგი

1403 თ-7 ქ.თ.დ 1403
ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი", გუნიას "ადვოკატტან". 1916 წ. 
ნაძალადევის თეატრი. რეჟისორი- ა. გოგაშილი. კარგი ძაძამიას მონაწილეობით.

1404 თ-7 ქ.თ.დ 1404
ა. ცაგარელის "ციბირელი". 1916 წ. ნაძალადევის თეატრი. 
რეჟისორი-ა. გოგაშვილი. კარგი

გოცირიძეს, გრიშაშვილისა და 
ანაშვილის მონაწილეობით.

1405 თ-7 ქ.თ.დ 1405
თარგმანი- ა. ცაგარელის "შემოსავლიანი ადგილი".1916 წ. თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- ვ.გამყრელიძე. კარგი

1406 თ-7 ქ.თ.დ 1406
ს. იუშკივიჩის "მეფე" . 1917 წ. თეატრი ნაძალადევი. რეჟისორი- ვ. 
გამყრელიძე. მძიმე

1407 თ-7 ქ.თ.დ 1407
ა. ცაგარელის. "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1917 წ. თეატრი 
ნაძალადევი. რეჟისორი- ვ. გამყრელიძე კარგი გამყრელიძეს მონაწილეობით.

1408 თ-7 ქ.თ.დ 1408
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი". 1917 წ. თეატრი 
ნაძალადევი.რეჟისორი- ა. გოგაშვილი. კარგი გოგაშვილის მონაწილეობით.

1409 თ-7 ქ.თ.დ 1409
ვ. გუნიას "ორი გმირი", დ. მესხის "ოთხი იმერელი". უთარიღო. 
თეატრი ნაძალადევი, რეჟისორი- ა. გოგაშვილი. კარგი გოგოლაშვილის მონაწილეობით.

1410 თ-7 ქ.თ.დ 1410
ოპერა კ. ფოცხვერაშვილის "ვანო წამებული", უთარიღო, 
ნაძალადევის თეატრი საშუალო

აკადემიური ოპერის და სამუსიკო 
კომედიის შერჩეულ მომღერალთა 
მონაწილეობით

1411 თ-8 ქ.თ.დ. 1411

დიმოვის "ისმინე ისრაილ", "დედის ერთა",გადმოკეთებული 
ვ.გუნიას მიერ.1910წ.ზუბალაშვილის სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
შათირიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ვ.მ.გამყრელიძისა და ნ.მ.გაბუნია-
ცაგარელის მონაწილეობით

1412 თ-8 ქ.თ.დ. 1412
"ორი დარაჯი", ფ.ქორიძის ნათარგმნი. ქართული ხორო. 1910წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ს.პ.სვიმონიძე. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
ს.გ.რომანიშვილის, 
თ.ს.გოგოლაშვილის, ვ.ლ.გუნიას და 
სხვათა მონაწილეობით.

1413 თ-8 ქ.თ.დ. 1413

პ.ირეთელის გადმოკეთებული "ქრისტინე", ი.გრიშაშვილის 
"ტიმოთეს ლეღვი". 1910წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
სახლი.რეჟისორი-მატარაძე. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1414 თ-8 ქ.თ.დ. 1414
"ძველი და ახალი თაობა" ვ.  აბაშიძის მიერ გადმოკეთებული, 
დივერტისმენტი.1910წ.ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1415 თ-8 ქ.თ.დ. 1415
კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1911წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ივანიძე. ქაღალდი მძიმე

ბ.ბ.სოსო ივანიძის, ვ.მატარაიძისა და 
ა.შანშიევის მონაწილეობით

1416 თ-8 ქ.თ.დ. 1416

პოლ ერვიესის "ბრჭყალები", ი.მაჭავარიანის თარგმანით. ვ.გუნიას 
"არივ-დარია". 1911წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ა.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

დავითაშვილის და შალვა დადიანის 
მონაწილეობით

1417 თ-8 ქ.თ.დ. 1417
ვ.ყიფიანის "ლევან, სამეგრელოს მთავარი". 1911წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი- ვ.გუნია. ქაღალდი საშუალო

1418 თ-8 ქ.თ.დ. 1418 ვ.გუნიას "და-ძმა". 1911წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე



1419 თ-8 ქ.თ.დ. 1419
ალ.სუმბათაშვილის "ღალატი", გრ.ყიფშიძის თარგმანი. 1912წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. ა.წუწუნავას 
ბენეფისი

1420 თ-8 ქ.თ.დ. 1420
ი.გედევენიშვილის "გამცემი", ა.ცაგარელის "მათიკო". 1912წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეტრი.რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1421 თ-8 ქ.თ.დ. 1421
ი.გედევენიშვილის "გამცემი", ა. ცაგარელის "მათიკო". 1912წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეტრი.რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. გამრეკელი-
ტორელის, ელ.ჩერქეზიშვილისა და 
ვლ.ალ-მესხიშვილის 
მონაწილეობით.

1422 თ-8 ქ.თ.დ. 1422
ი.გედევანიშვილის "გამცემი". 1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1423 თ-8 ქ.თ.დ. 1423

ი.გედევენიშვილის "გამცემი", გ. სუნდუკიანცის "საღამოს ერთი 
ცხვარი ხეირია". 1912 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1424 თ-8 ქ.თ.დ. 1424
ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა". 1912 წ. ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1425 თ-8 ქ.თ.დ. 1425
ნ.გოგოლის "რევიზორი". 1912 წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1426 თ-8 ქ.თ.დ. 1426
ნ.გოგოლის "რევიზორი". 1912 წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო მცირე აფიშა.ქართულ-რუსულ ენებზე

1427 თ-8 ქ.თ.დ. 1427
პ.ირეთელის "სოფლის გმირები". 1912 წ. ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. ლეჟავას 
და სვიმონიძის მონაწილეობით

1428 თ-8 ქ.თ.დ. 1428
ბელოის "უმუშევარნი", ლ. ცაგარელის თარგმანი. 1912 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1429 თ-8 ქ.თ.დ. 1429
ბელოის "უმუშევარნი", ლ. ცაგარელის თარგმანი. 1912 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1430 თ-8 ქ.თ.დ. 1430
პ.ირეთელის "ქრისტინე". 1912წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. სიუჟეტი 
აღებულია ე.ნინოშვილის 
მოთხრობიდან

1431 თ-8 ქ.თ.დ. 1431
პ.ირეთელის "ქრისტინე". 1912წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. სიუჟეტი 
აღებულია ე.ნინოშვილის 
მოთხრობიდან

1432 თ-8 ქ.თ.დ. 1432
გ.სუნდუკიანცის "პეპო", "საღამოს ერთი ცხვარი ხეირია".  1912 
წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
გ.სუნდუკიაცნის ხსოვნის 
პატივსაცემად. ვ.გამყრელიძის 
მონაწილეობით

1433 თ-8 ქ.თ.დ. 1433

ტრ. რამიშვილის "შეშლილნი", "ტაინი სოვეტნიკის სიზმარი", 
ხახანაშვილის თარგმანით. 1912წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეტრი.  რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1434 თ-8 ქ.თ.დ. 1434
 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილნი". 1912 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1435 თ-8 ქ.თ.დ. 1435

ოტტო ერნსტის "პედაგოგები", დ. ნახუცრიშვილის თარგმანით. 
"დედის ერთა", გადმოკეთებული ვ. გუნიას მიერ. 1912 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1436 თ-8 ქ.თ.დ. 1436
"აღლუმი", გადმოკეთებული ვ. გუნიას მიერ. 1912წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
ვ.გამყრელიძის მონაწილეობით

1437 თ-8 ქ.თ.დ. 1437
ტრ.რამიშვილის "საბედისწერო დამბაჩა", "მოჩვენება". 1912 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
ვ.გამყრელიძის მონაწილეობით

1438 თ-8 ქ.თ.დ. 1438

ო. დიმოვის "ისმინე ისრაილ", ვ.შალიკაშვილის თარგმანით. გ. 
ერისთავის "დავა". 1912 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
ვ.გამყრელიძის მონაწილეობით

1439 თ-8 ქ.თ.დ. 1439 ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1912 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1440 თ-8 ქ.თ.დ. 1440
ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1912 წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე.აფიშა 
არასრულია.

1441 თ-8 ქ.თ.დ. 1441
ლ. ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა". 1912 წ. ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1442 თ-8 ქ.თ.დ. 1442

 "პარიზელი ბიჭი", ჯორჯაძის თარგმანით. ვ.აბაშიძის "გულმა 
იგრძნო".1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. მარიამ 
საფაროვ-აბაშიძის საიუბილეო 
წარმოდგენა

1443 თ-8 ქ.თ.დ. 1443
ვ.პროტოპოპოვის "ცხოვრების გარეშე".1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1444 თ-8 ქ.თ.დ. 1444
ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი".  1912 წ. ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1445 თ-8 ქ.თ.დ. 1445

ლ.ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", დ. ელიოზიშვილის 
თარგმანი. 1912 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-
ალ. წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1446 თ-8 ქ.თ.დ. 1446
გ. ჰეიერმანის "იმედის დაღუპვა", დ. მესხის თარგმანი. 1912 
წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1447 თ-8 ქ.თ.დ. 1447

ს.ჭანტურიშვილის "მორევში", გ.სუნდუკიანცის "ერთი ცხვირი 
ხეირია". 1912 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-
ალ.წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე

თ.გოგოლაშვილისა და 
ვ.შალიკაშვილის მონაწილეობით. 
ქართულ -რუსულ ენებზე

1448 თ-8 ქ.თ.დ. 1448
ზ.   ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში". 1912 
წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1449 თ-8 ქ.თ.დ. 1449

მარს გერბიდინის "მაღაროს უფროსი მუშა". ნ. გოცირიძის 
თარგმანი. ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1912-13 წ.წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. ეფ.მესხისა 
და ალ.იმედაშვილის დახმარებით

1450 თ-8 ქ.თ.დ. 1450
ბრიეს "წითელი მანტია". ი. პოლუმორდვინოვის თარგმანი. 1913წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო

ეფ.მესხისა და ალ.იმედაშვილის 
მონაწილეობით



1451 თ-8 ქ.თ.დ. 1451

ი.გედევანიშვილის "გამცემი", კეზელის "სცენები მომრიგებელ 
მოსამართლესთან". 1913 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-ალ.წუწუნავა. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1452 თ-8 ქ.თ.დ. 1452
ალ. სუმბათაშვილის "ღალატი", გრ.ყიფშიძის თარგმანი. 1914 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1453 თ-8 ქ.თ.დ. 1453

მათე იანქოშვილის საღამო. ლექცია და წარმოდგენა -
"გაჭირვებული ადვოკატი". 1914 წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1454 თ-8 ქ.თ.დ. 1454

მათე იანქოშვილის საღამო. ლექცია და წარმოდგენა -
"გაჭირვებული ადვოკატი". 1914 წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1455 თ-8 ქ.თ.დ. 1455

ლეონიდ  ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", ალ.იმედაშვილის 
თარგმანი.1914წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
მ.ქორელი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1456 თ-8 ქ.თ.დ. 1456

ე.ანდრონიკაშვილისა და შ.დადიანის წარმოდგენა "აღდგომა", 
ლ.ტოლსტოის რომანიდან გადმოკეთებული 1914 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1457 თ-8 ქ.თ.დ. 1457
ჰარმენსის "იმედის დაღუპვა", დ. მესხის თარგმანი. 1915 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-კ. შათირიშვილი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1458 თ-8 ქ.თ.დ. 1458
ანონსი. კოტე მესხის წარმოდგენა ცოცხალი სურათებით. 1915 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. კ.მესხის 
გარდაცვალებიდან წლის თავის 
აღსანიშნავად

1459 თ-8 ქ.თ.დ. 1459
პ.ირეთელის "დამარცხებულნი". 1916 წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-დ. კობახიძე. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1460 თ-8 ქ.თ.დ. 1460

ა.წერეთლის "პატარა კახი", ცოცხალი სურათები 
("ვედრება","ბერიკაობა სოფლად"). 1917 წ. ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1461 თ-8 ქ.თ.დ. 1461

შველიძის თარგმანი "ცხოვრების გარეშე". სერვანტესის "დონ 
კიხოტი". პ. ირეთელის გადმოკეთებული "ქრისტინე". 1920 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო სახლი ქაღალდი საშუალო ყველიერის რეპერტუარი

1462 თ-8 ქ.თ.დ. 1462
ა. სუმბათაშვილის "ღალატი". 1921 წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
სახლი. რეჟისორი-კ. შათირიშვილი ქაღალდი საშუალო

საიუბილეო წარმოდგენა. ელისაბედ 
(სოფიო) რომანიშვილი - დგებუაძის 
20 წლის სასცენო მოღვაწეობის 
აღსანიშნავად

1463 თ-8 ქ.თ.დ. 1463
შ.დადიანის "გუშინდელნი". 1922 წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. დადგმა-ივ. ბარველი. ქაღალდი საშუალო

1464 თ-8 ქ.თ.დ. 1464
"აშუღ ყარიბი" ი. რევაზიშვილის ხელმძღვანელობით. 1922 წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1465 თ-8 ქ.თ.დ. 1465
ა. ცაგარელის "ქართველი დედა". 1922-23 წ.წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- შ. დადიანი. ქაღალდი მძიმე ე. ბარათაშვილის საღამო

1466 თ-8 ქ.თ.დ. 1466
უ. შექსპირის "ჰამლეტი". 1922 წ. სახალხო სახლი. რეჟისორი -ვ. 
გარიკი ქაღალდი მძიმე

1467 თ-8 ქ.თ.დ. 1467
"დავა" ნ.გოცირიძის მონაწილეობით. თარხნიშვილის დების 
კონცერტი. 1924 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

ადგილობრივი მუშების 
დასახმარებლად

1468 თ-8 ქ.თ.დ. 1468

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ვ. გუნიას "დედისერთა". 
კონცერტი. 1925 წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-
ალ. წუწუნავა. ქაღალდი მძიმე ელ.ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით

1469 თ-8 ქ.თ.დ. 1469

კ.მესხის "რუსთაველი", ბაგრატ "VI" , "აპოთეოზი". 
უთარიღო.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორები: ალ. 
წუწუნავა, მ. ქურელი. ქაღალდი საშუალო

ქათულ-რუსულ ენებზე. კ.მესხის 
გარდაცვალების წლისთავის 
აღსანიშნავად

1470 თ-8 ქ.თ.დ. 1470
"აშუღ ყარიბი" უთარიღო. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-ი. რევაზიშვილი ქაღალდი მძიმე

გარდაცვლილ მსახიობ ლ. 
ქიტიაშვილის ცოლ-შვილის 
სასარგებლოდ

1471 თ-8 ქ.თ.დ. 1471 უზეირ ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან". უთარიღო. სახალხო სახლი ქაღალდი მძიმე
ოპერეტა ი. რევაზიშვილის 
ხელმძღვანელობით

1472 თ-8 ქ.თ.დ. 1472
უზეირ ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან". ოპერეტა ი. რევაზიშვილის 
ხელმძღვანელობითუთარიღო. სახალხო სახლი ქაღალდი მძიმე

ოპერეტა ი. რევაზიშვილის 
ხელმძღვანელობით

1473 თ-8 ქ.თ.დ. 1473

ვ. იგნატოვის პიესა "ჩერნოვაია რაბოტა". რეჟისორი ვ. იგნატოვი. 
ვერხარნის პიესა - "გარიჟრაჟი". რეჟისოტრი - დ. კობახიძე. 1924წ. 
წითელი თეატრი. ყოფილი ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. 
რეჟისორი - დ. კობახიძე.  ქართული და რუსული დასები. ქაღალდი საშუალო

1474 თ-8 ქ.თ.დ. 1474

ვ. იგნატოვის პიესა "ჩერნოვაია რაბოტა". რეჟისორი ვ. იგნატოვი. 
ვერხარნის პიესა - "გარიჟრაჟი". რეჟისოტრი - დ. კობახიძე. 1924წ. 
წითელი თეატრი. ყოფილი ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. 
ქართულ და რუსულ ენაზე. ქაღალდი მძიმე

1475 თ-8 ქ.თ.დ. 1475
ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1925წ. წითელი თეატრი. ყოფილი 
ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. ქაღალდი მძიმე

1476 თ-8 ქ.თ.დ. 1476

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1925წ. წითელი თეატრი. ყოფილი 
ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. თარგმანი - კ. მაყაშვილის. 
რეჟისორი - დ. კობახიძე. თანარეჟისორი- ნ. ჭანკვეტაძე. ქაღალდი მძიმე

1477 თ-8 ქ.თ.დ. 1477

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო-ფუენტე ოვეხუნა". 1925წ. წითელი 
თეატრი. ყოფილი ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. თარგმანი - კ. 
მაყაშვილის. რეჟისორი - დ. კობახიძე. თანარეჟისორი- ნ. 
ჭანკვეტაძე. ქაღალდი მძიმე

1478 თ-8 ქ.თ.დ. 1478

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო-ფუენტე ოვეხუნა". 1925წ. წითელი 
თეატრი. ყოფილი ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. თარგმანი - კ. 
მაყაშვილის. რეჟისორი - დ. კობახიძე. თანარეჟისორი- ნ. 
ჭანკვეტაძე. ქაღალდი მძიმე

1479 თ-8 ქ.თ.დ. 1479

ეგნატე ნინოშვილის "ჯანყი გურიაში". 1925წ. წითელი თეატრი. 
ყოფილი ზუბალაშვილების სახალხო სახლი.  რეჟისორი - ალ. 
წუწუნავა. თანარეჟისორი- ნ. ჭანკვეტაძე. ქაღალდი მძიმე

1480 თ-8 ქ.თ.დ. 1480

ეგნატე ნინოშვილის "ჯანყი გურიაში". 1925წ. წითელი თეატრი. 
ყოფილი ზუბალაშვილების სახალხო სახლი.  რეჟისორი - ალ. 
წუწუნავა. თანარეჟისორი- ნ. ჭანკვეტაძე. ქაღალდი მძიმე

1481 თ-8 ქ.თ.დ. 1481
დ. დოლევის "ჯოჯოხეთი". . 1925წ. წითელი თეატრი. ყოფილი 
ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. რეჟისორი - დ. კობახიძე. ქაღალდი მძიმე



1482 თ-8 ქ.თ.დ. 1482

ნ. შიუკაშვილის "სულელი" . 1925წ. წითელი თეატრი. ყოფილი 
ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. რეჟისორი - ვ. კობელი. 
მონაწილეობენ: ს. ანკარა. თ. ყიფშიძე, ნ. მამულაშვილი, ა. 
როსტომაშვილი. ვ. კობელი. გ. ლორთქიფანიძე, ა. 
ლორთქიფანიძე, ა. თვარაძე, შ.ოსეფაშვილი. ა. ქვარელი. გ. 
მეტრეველი.  ქაღალდი მძიმე

1483 თ-8 ქ.თ.დ. 1483
ფ. შილერის "ყაჩაღები". 1925წ. წითელი თეატრი. რეჟისორი - ვ. 
გარიკი. ახალი დეკორაციები კ. ზდანევიჩის. მუსიკა ა. ბალანჩივაძის. ქაღალდი მძიმე

1484 თ-8 ქ.თ.დ. 1484

პირველად ქართულ სცენაზე. რომენ როლანი "ბასტილიის აღება". 
საფრანგეთის რევოლუციის ეპიზედებიდან. თარგმანი ვახტანგ 
გარიკის. დეკორაციები - თ. კონსტანტინოვის. 1925წ. წითელი 
თეატრი. ქაღალდი მძიმე

1485 თ-8 ქ.თ.დ. 1485

პირველად ქართულ სცენაზე. რომენ როლლანი "ბასტილიის 
აღება". საფრანგეთის რევოლუციის ეპიზედებიდან. თარგმანი 
ვახტანგ გარიკი. დეკორაციები - თ. კონსტანტინოვის. 1925წ. 
წითელი თეატრი. ქაღალდი მძიმე

1486 თ-8 ქ.თ.დ. 1486

სუვორინის "სამი უბედური". 1925წ. წითელი თეატრი. რეჟისორი - 
ვასო კობელი. დასასრულს იმღერებს გუნდი მარო თარხნიშვილის 
ხელმძღვანელობით. ქართულ-კახური . ქაღალდი მძიმე

1487 თ-8 ქ.თ.დ. 1487

ლოპე დე ვეგას "ცხვის წყარო". რეჟისორი - დ. კობახიძე. თარგმანი 
კ. მაყაშვილის. ეგ. ნინოშვილის "ჯანყი გურიაში". გადმოკეთებული ჭ. 
გელეიშვილის მიერ. რეჟისორი - ალ. წუწუნავა. რეჟისორი- ნ. 
ჭანკვეტაძე. 1925წ. წითელი თეატრი. ქაღალდი მძიმე

1488 თ-8 ქ.თ.დ. 1488

1925-26წწ. სეზონი. წითელი თეატრი. რეპერტუარი (ქართული 
პიესები: ტრ. რამიშვილის "გაჭირვების ტალკვესი", შარაშენიძის 
"ქეციანი ძაღლი", განახლებული: რამიშვილის "მეზობლები", ეგ, 
ნინოშვილის "ჯანყი გურიაში", ნინო ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე", 
თარგმნილი - ლერნერის" ნიკოლოზ პირველი", შილერის 
"ვერაგობა და სიყვარული", შექსპირის "ჭირვეული ცოლის 
მორჯულება". განახლებული: ბეერლეინის "სამხედრო ბანაკში", 
ჰერმანსის "იმედის დაღუპვა", მოლიერის "ტარტიუფი", რომენ 
როლანის"ბასტილიის აღება". დასი: ავაშიძე ტასო, ელის. 
ბარათაშვილი, ერგნელი მერი, კიკნაძე თამარ, ლოლუა არეთა, 
მათიკაშილი ნუცა, ქიქოძე ანეტა, ჩილაშვილი ქეთევან, წუწუნავა 
ცეცილია, ძიძავა ძუბა, მამაკაცები: გოცირიძე ნიკო, არაბიძე ვასილ, 
ანაშვილი გიგო, გვარაძე ნიკო, გაგუა ტიტიკო, გელოვანი მიზეილ, 
გვინჩიძე მიხეილ, გვინჩიძე ივანე, გორდაძე გიორგი, გულაშვილი 
მიხეილ, თავდგირიძე ალექსი, ილურიძე ნიკო, იარალი 
მიზეილ,კოსტავა ანატოლი, ლოლუა ალექსი, მელიავა გაიოზ, 
მებნუთიშვილი გიგო, ნუცუბიძე ვლადიმირ, სიხარულიძე ვიქტორ, 
ყიასაშვილი ალექსანდრე, ჭიაურელი მიხეილ, ჭანკვეტაძე ნიკო, 
ჭანიშვილი მირიან, ხინთიბიძე არკადი, ჯაბაური გიორგი. 
რეჟისორები: ალ. წუწნავა, კონსტანტინე ანდრონიკაშვილი, ნიკო 
გოცირიძე, მიხეილ ჭიაურელი, ვახტანგ გარიკი. რეჟისორი- 
თანაშემწე ჭანკვეტაძე, ციციშვილი არონ. მუსიკალური გაფორმება ქაღალდი საშუალო

1489 თ-8 ქ.თ.დ. 1489

1925-26წწ. სეზონი. წითელი თეატრი. რეპერტუარი. რეჟისორები: 
ალ. წუწნავა, კონსტანტინე ანდრონიკაშვილი, ნიკო გოცირიძე, 
მიხეილ ჭიაურელი, ვახტანგ გარიკი. რეჟისორი- თანაშემწე 
ჭანკვეტაძე, ციციშვილი არონ. მუსიკალური გაფორმება ვ. 
ბალანჩივაძე. დეკორ. სიდამონ-ერისთავი. კირილე ზდანევიჩი. ქაღალდი

1490 თ-8 ქ.თ.დ. 1490
ნ. ნაკაშიძიე "ვინ არის დამნაშავე". პრემიერა. რეჟისორი ალ. 
წუწუნავა. 1925წ. წითელი თეატრი. დეკორაციები მ. შავიშვილისა ქაღალდი მძიმე

1491 თ-8 ქ.თ.დ. 1491
რომენ როლანის "ბასტილიის აღება". დადგმა ვ. გარიკი. დეკორ. 
კონსტანტინოვის. 1925წ. წითელი თეატრი. ქაღალდი მძიმე

1492 თ-8 ქ.თ.დ. 1492

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1925 წ. დადგმა მ. 
ჭიაურელის. მუსიკა ან. ბალანჩივაძე. დეკორაციები და კოსტიუმები 
კ. ზდანევიჩის. თარგმანი კ. მესხის. ქაღალდი მძიმე

1493 თ-8 ქ.თ.დ. 1493

ფ. შილერის "ყაჩაღები". 1925წ. წითელი თეატრი. რეჟისორი - ვ. 
გარიკი. ახალი დეკორაციები კ. ზდანევიჩის. მუსიკა ან. 
ბალანჩივაძის. ანანსი - შექსპრის "ჭირეული ცოლის მორჯულება". ქაღალდი მძიმე

1494 თ-8 ქ.თ.დ. 1494

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1926 წ.  დადგმა მ. 
ჭიაურელის. მუსიკა ან. ბალანჩივაძე. დეკორაციები და კოსტიუმები 
კ. ზდანევიჩის. თარგმანი კ. მესხის. ქაღალდი მძიმე

1495 თ-8 ქ.თ.დ. 1495
პირველად თბილისში - "გესმის მოსკოვო". დადგმა ვ. გარიკის. 
უთარიღო. წითელი თეატრი. ქაღალდი საშუალო

1496 თ-8 ქ.თ.დ. 1496

პირველად თბილისში -ს. ტრეტიაკოვის  "გესმის მოსკოვო". დადგმა 
ვ. გარიკის. თარგმანი - ს. ეულის. დეკორაციები თ. კონსტანტინოვის. 
უთარიღო. წითელი თეატრი. ქაღალდი საშუალო

1497 თ-8 ქ.თ.დ. 1497

პირველად თბილისში -ს. ტრეტიაკოვის  "გესმის მოსკოვო". დადგმა 
ვ. გარიკის. თარგმანი - ს. ეულის. დეკორ. თ. კონსტანტინოვის. 
უთარიღო. წითელი თეატრი. ქაღალდი საშუალო

1498 თ-8 ქ.თ.დ. 1498

პირველად თბილისში -ს. ტრეტიაკოვის  "პროტევოგაზი". დადგმა 
შესტოვის. მხატვარი ბობრინი. ორკესტრი კაჟეს(Каже)) 
ხელმძღვანელობით. უთარიღო. წითელი თეატრი. ქაღალდი საშუალო

1499 თ-8 ქ.თ.დ. 1499

გ. გუგულის "შეშინებული ანთიმოზი". დადგმა ვ. გარიკის. გამოსვლა 
მუშა პოეტების- შინატეხილი, ნავთლუხელი, ხეჩაშვილი, გ. ჯაბაური, 
გ. ქუჩიშვილი. საკონცერტო განყოფილება: მ. თარხნიშვილი. 
ალექსიძის სტუდიის მოწაფეები. უთარიღო. წითელი თეატრი. ქაღალდი მძიმე

1500 თ-8 ქ.თ.დ. 1500
ნ. გოგოლის "კონტროლიორი"(რევიზორ). 1900 წ. 
თბილისი,ვეტცელის თეატრი. კარგი კუზავოვის მონაწილეობით.

1501 თ-8 ქ.თ.დ. 1501
ნ. გოგოლის "კონტროლიორი"(რევიზორ). 1900 წ. 
თბილისი,ვეტცელის თეატრი. კარგი კუზავოვის მონაწილეობით.

1502 თ-8 ქ.თ.დ. 1502 ვ.გუნიას "და-ძმა". 1905 წ. თბილისი, ვეტცელის თეატრი. მძიმე

დავითაშვილის, ქართველიშვილისა 
და გელიკურაშვილის 
მონაწილეობით.



1503 თ-8 ქ.თ.დ. 1503

ა. ლაზარეშვილის "მტარვალი", "ასპინის ომი", "დაფარული 
ბოროტება", მტარვლის სიკვდილი", "გათავისუფლება"," 
"საღრჩობელა". 1905 წ. თბილისი, ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი- 
ვ.აბაშიძე საშუალო

მონაწილეობას მიიღებს ქართული 
"ხორო" გ.კავსაძი ლოტბარობით.

1504 თ-8 ქ.თ.დ. 1504
ი. გულისაშვილის "ცხოვრება ბრძოლაა". 1906 წ. თბილისი, 
ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი- პ. არქიასიანი. კარგი

1505 თ-8 ქ.თ.დ. 1505

გადმოკეთებული ვ. აბაშიძის "ძველი და ახალი თაობა", 
გადმოკეთებული საფაროვის "ომი ინგლისელებისა 
ბურებთან".1906 წ. თბილისი, ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი- 
საფაროვი. საშუალო

დ. ივანიძისა და გედევანოვის 
მონაწილეობით.

1506 თ-8 ქ.თ.დ. 1506
ი.გულისაშვილის "ცხოვრება ბრძოლაა". 1906 წ.  თბილისი, 
ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი-სარქისიანი. საშუალო

1507 თ-8 ქ.თ.დ. 1507
ი.გულისაშვილის "ცხოვრება ბრძოლაა". 1906 წ.  თბილისი, 
ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი-სარქისიანი. კარგი

1508 თ-8 ქ.თ.დ. 1508
ი.გულისაშვილის "ცხოვრება ბრძოლაა". 1906 წ.  თბილისი, 
ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი-სარქისიანი. მძიმე

1509 თ-8 ქ.თ.დ. 1509
ი.გულისაშვილის "ცხოვრება ბრძოლაა". 1906 წ.  თბილისი, 
ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი-სარქისიანი. კარგი

1510 თ-8 ქ.თ.დ. 1510
ი.გულისაშვილის "ცხოვრება ბრძოლაა". 1906 წ.  თბილისი, 
ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი-სარქისიანი. საშუალო

1511 თ-8 ქ.თ.დ. 1511
ი.გულისაშვილის "ცხოვრება ბრძოლაა". 1906 წ.  თბილისი, 
ვეტცელის თეატრი. რეჟისორი-სარქისიანი. კარგი

1512 თ-8 ქ.თ.დ. 1512
 ჯორჯაძის ნათარგმნი- "პარიზელი ბიჭი",  "დენშჩიკ პადვიოლ".1911 
წ. თბილისი, ვეტცელის თეატრი. კარგი

წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენაზე.

1513 თ-8 ქ.თ.დ. 1513 ა.ცაგარელის "ორი ობოლი". 1911 წ. თბილისი, ვეტცელის თეატრი. კარგი გოგოაშვილის მონაწილეობით.

1514 თ-8 ქ.თ.დ. 1514
ზ. ანტონოვის "ქოროღლი". 1899 წ.თბილისი, ნიკიტინის ცირკის 
შენობაში.რეჟისორი-ადამიძე მძიმე სვიმონიძის მონაწილეობით.

1515 თ-8 ქ.თ.დ. 1515
ა. ცაგარელის "ბაიყუში", დ. მესხის "ადამ და ევა","დათვი". 1899 წ. 
თბილისი, ნიკიტინის ცირკის შენობაში. რეჟისორი- ადამიძე. საშუალო

ქუთაისის არტისტის ნემოს 
მონაწილეობით.

1516 თ-8 ქ.თ.დ. 1516
ვ.გუნიას "და-ძმა" 1899 წ. ქართული თეატრი ნიკიტინის ცირკის 
შენობაში.რეჟისორი-საფაროვი. მძიმე ა. კავსაძეს მონაწილეობით.

1517 თ-8 ქ.თ.დ. 1517
ვ.გუნიას "და-ძმა" 1899 წ. ქართული თეატრი ნიკიტინის ცირკის 
შენობაში.რეჟისორი-საფაროვი. მძიმე ა. კავსაძეს მონაწილეობით.

1518 თ-8 ქ.თ.დ. 1518
ვ.გუნიას "და-ძმა" 1899 წ. ქართული თეატრი ნიკიტინის ცირკის 
შენობაში.რეჟისორი-საფაროვი. მძიმე ა.კავთელის მონაწილეობით.

1519 თ-8 ქ.თ.დ. 1519
ერისთავის "მეორეთ გაყმაწვილება", ვ. გუნიას "თაგვის ბრალია". 
1906 წ. თბილისი, ნიკიტინის ცირკი და თეატრი. კარგი

1520 თ-8 ქ.თ.დ. 1520
ზ. ანტონოვის "მე მინდა  კნეინა გავხდე".1907 წ. თბილისი, ნიკიტინის 
ცირკი და თეატრი.რეჟისორი- ვ. აბაშიძე. კარგი

მოქმედნი პირნი:გაბუნია-
ცაგარელისა, ნებიერიძე, ვ. აბაშიძე 
და ლობაჟანიძე.

1521 თ-8 ქ.თ.დ. 1521 დ. ერისთავის "სამშობლო". 1913 წ. თბილისი, ნიკიტინის თეატრი. კარგი

1522 თ-8 ქ.თ.დ. 1522
ზ. ანტონოვის " ქოროღლი". უთარიღო. თბილისი ნიკიტინის 
ცირკის. საშუალო სვიმონიძის მონაწილეობით.

1523 თ-8 ქ.თ.დ. 1523 ვ.გუნიას "და-ძმა".1899 წ.თბილისი, ნემეცების ბაღი. საშუალო

1524 თ-8 ქ.თ.დ. 1524
"არკადიას  სადილი", ვ. გუნიას "ადვოკატთან". 1899 წ. თბილისი, 
ნემეცების ბაღი. რეჟისორი-კარბელი. მძიმე

საზოგადოების თხოვნით 
გამართული წარმოდგენა.

1525 თ-8 ქ.თ.დ. 1525
"არკადიას  სადილი", ვ. გუნიას "ადვოკატთან". 1899 წ. თბილისი, 
ნემეცების ბაღი. რეჟისორი- კარბელი. მძიმე

საზოგადოების თხოვნით 
გამართული წარმოდგენა.

1526 თ-8 ქ.თ.დ. 1526
ა.ცაგარელის "ციმბირელი". 1899 წ. თბილისი, ნემეცების ბაღი. 
რეჟისორი- საფაროვი. კარგი

საზოგადოების თხოვნით 
გამართული წარმოდგენა.

1527 თ-8 ქ.თ.დ. 1527
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1899 წ. თბილისი, ნემეცების ბაღი. რეჟისორი- 
სიმონიძე. მძიმე

1528 თ-8 ქ.თ.დ. 1528 "გორელს სადილი აქვს". 1899 წ. თბილისი, ნემეცების ბაღი. მძიმე

1529 თ-8 ქ.თ.დ. 1529
ა.ცაგარელის "მათიკო ანუ სიყვარულის მსხვერპლი". 1899 წ. 
თბილისი, ნემეცების ბაღი. რეჟისორი- ბაქრაძე. საშუალო რესტავრირებული.

1530 თ-8 ქ.თ.დ. 1530 ა.ცაგარელის "ხანუმა". 1899 წ. თბილისი, ნემეცების ბაღი. კარგი რესტავრირებული.

1531 თ-8 ქ.თ.დ. 1531
ა.წერეთლის "კინტო", რ. ერისთავის "პარიკმახერისას". 1899 
წ.თბილისი, ნემეცების ბაღი. კარგი

რესტავრირებული, უკანასკნელი 
სახალხო წარმოდგენა.

1532 თ-8 ქ.თ.დ. 1532 "გორელს სადილი აქვს". 1899 წ. თბილისი, ნემეცების ბაღი. კარგი რესტავრირებული.

1533 თ-8 ქ.თ.დ. 1533
ვ.აბაშიძის "ეხლანდელი სიყვარული", "ვეფხვისტყაოსანი". 1900 წ. 
თბილისი ნემეცების ბაღი. კარგი

რესტავრირებული.  გამოჩენილი 
მოგზაურის ჯონ მორისისაგან 
ბუნდოვან სურათებად ნაჩვენები 
იქნება " ვეფხვისტყაოსანი".

1534 თ-8 ქ.თ.დ. 1534
ა. ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა", რ. ერისთავის  " პარიკმახერისას" .1900 
წ. თბილისი, ნემეცების ბაღი. კარგი რესტავრირებული.

1535 თ-8 ქ.თ.დ. 1535
ვ. გუნიას "ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე". 1909 წ. თბილისი, 
ნემეცების ბაღი. საშუალო

1536 თ-8 ქ.თ.დ. 1536
პ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა". უთარიღო. თბილისი, ნემეცები ბაღი". 
რეჟისორი- საფაროვი საშუალო

1537 თ-8 ქ.თ.დ. 1537

ა. მოჩხუბარიძის (ყაზბეგი) დრამა "არსენა". ბ. სოღომონიანის 
მონაწილეობით. თათრულ, სომხურ, ქართულ და რუსულ ენებზე. ა. 
ბაჯიაშვილის "კრთ-კრთ". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. 
ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1538 თ-8 ქ.თ.დ. 1538

ა. მოჩხუბარიძის (ყაზბეგი) დრამა "არსენა". ბ. სოღომონიანის 
მონაწილეობით. თათრულ, სომხურ, ქართულ და რუსულ ენებზე. ა. 
ბაჯიაშვილის "კრთ-კრთ". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. 
ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1539 თ-8 ქ.თ.დ. 1539

ჰაუპტმანის "მელანიას ოინები". გადმოკეთებული კ. მესხის მიერ. 
გამგე ა. დიღმელი და ა. შათირიშვილი. 1907წ. ორთაჭალის 
წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1540 თ-8 ქ.თ.დ. 1540

ა. მოჩხუბარიძის (ყაზბეგი) დრამა "არსენა". ბ. სოღომონიანის 
მონაწილეობით. თათრულ, სომხურ, ქართულ და რუსულ ენებზე. ა. 
ბაჯიაშვილის "კრთ-კრთ". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. 
ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1541 თ-8 ქ.თ.დ. 1541
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. 
ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი



1542 თ-8 ქ.თ.დ. 1542

ა. მოჩხუბარიძის (ყაზბეგი) დრამა "არსენა". ბ. სოღომონიანის 
მონაწილეობით. თათრულ, სომხურ, ქართულ და რუსულ ენებზე. ა. 
ბაჯიაშვილის "კრთ-კრთ". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. 
ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1543 თ-8 ქ.თ.დ. 1543
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". გამგე ა. შათირიშვილი. 
1907წ. ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1544 თ-8 ქ.თ.დ. 1544
ვ. გუნიას "და-ძმა". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. ორთაჭალის 
წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1545 თ-8 ქ.თ.დ. 1545

ი. მაჩაბლის "ადვოკატი მელაძე". ა. ცაგარელის "ბაიყუში". გამგე 
ქიტესაშვილი. გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. ორთაჭალის 
წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1546 თ-8 ქ.თ.დ. 1546

ა. მოჩხუბარიძის (ყაზბეგი) დრამა "არსენა". ბ. სოღომონიანის 
მონაწილეობით. თათრულ, სომხურ, ქართულ და რუსულ ენებზე. ა. 
ბაჯიაშვილის "კრთ-კრთ". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. 
ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1547 თ-8 ქ.თ.დ. 1547

ჰაუპტმანის"მელანიას ოინები". გადმოკეთებული კ. მესხის მიერ. 
გამგე ა. დიღმელი და ა. შათირიშვილი. 1907წ. ორთაჭალის 
წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1548 თ-8 ქ.თ.დ. 1548

ჰაუპტმანის"მელანიას ოინები". გადმოკეთებული კ. მესხის მიერ. 
გამგე ა. დიღმელი და ა. შათირიშვილი. 1907წ. ორთაჭალის 
წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1549 თ-8 ქ.თ.დ. 1549
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". გამგე ა. შათირიშვილი. 1907წ. 
ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი "ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1550 თ-8 ქ.თ.დ. 1550

ფ. ქორიძის  ნათარგმნი "ორი დარაჯი". "დედის ერთა". გამგე ა. 
შათირიშვილი. 1907წ. ორთაჭალის წარმოდგენა. თეატრი და ბაღი 
"ნად კუროი". ქაღალდი კარგი

1551 თ-8 ქ.თ.დ. 1551
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი". გამგე მ. გუმელაური. 1908წ. 
ორთაჭალის თეატრი.  ქაღალდი კარგი

1552 თ-8 ქ.თ.დ. 1552

პ. ირეთელის "დამარცხებულნი" .1912 წ.მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი - ს. პეპანოვი. ანტრაქტში დაუკრავს ორკესტრი დ. 
მეტრეველის ლოტბარობით. ქაღალდი კარგი

1553 თ-8 ქ.თ.დ. 1553
 ა. ცაგარელის ნათარგმნი ა. დენერის "ორი ობოლი". 1912 წ. 
მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი-ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

1554 თ-8 ქ.თ.დ. 1554
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი". 1912 წ. ავლაბრის მეზუროვის 
თეატრი . რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი მძიმე

1555 თ-8 ქ.თ.დ. 1555
ა. იმედაშვილის ნათარგმნი ფ. ბეიერლენის  "სამხედრო ბანაკში". 
1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო ივანიძის მონაწილეობით.

1556 თ-8 ქ.თ.დ. 1556
 ა. ცაგარელის ნათარგმნი  "ორი ობოლი". 1912 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი-ს. პეპანოვი. ქაღალდი კარგი

1557 თ-8 ქ.თ.დ. 1557
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ს. 
პეპანოვი. ქაღალდი კარგი

ვ. მატარაძის 
მონაწილეობით.ანტრაკტებში 
დაუკრავს მუსიკა დ. მეტრეველის 
ლოტბარობით. 

1558 თ-8 ქ.თ.დ. 1558
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ს. 
პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

ვ. მატარაძის 
მონაწილეობით.ანტრაკტებში 
დაუკრავს მუსიკა დ. მეტრეველის 
ლოტბარობით. 

1559 თ-8 ქ.თ.დ. 1559
გ. სუნდუკიანცის  "პეპო", "деньшикь подвель". 1912 წ.მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

1560 თ-8 ქ.თ.დ. 1560
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1561 თ-8 ქ.თ.დ. 1561
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1562 თ-8 ქ.თ.დ. 1562
ა. ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა".1912 წ.მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი- ს. პეპანოვი . ქაღალდი საშუალო

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1563 თ-8 ქ.თ.დ. 1563
ა. ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა".1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი- ს. პეპანოვი . ქაღალდი საშუალო

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1564 თ-8 ქ.თ.დ. 1564
ა. ბაჯიაშვილის  "სიმდიდრის მსხვერპლი". 1912 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

გ. ოძელაშვილის ლოტბარობით 
ქართული ხორო შეასრულებს 
რამდენიმე სიმღერას.

1565 თ-8 ქ.თ.დ. 1565
ა. ბაჯიაშვილის  "სიმდიდრის მსხვერპლი". 1912 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

გ. ოძელაშვილის ლოტბარობით 
ქართული ხორო შეასრულებს 
რამდენიმე სიმღერას.

1566 თ-8 ქ.თ.დ. 1566
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1912 წ. მუსულმანთა აუდტორია. 
რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1567 თ-8 ქ.თ.დ. 1567
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ს. 
პეპანოვი. ქაღალდი მძიმე

1568 თ-8 ქ.თ.დ. 1568
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ს. 
პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

1569 თ-8 ქ.თ.დ. 1569
ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია.რეჟისორი- 
ს. პეპეანოვი. ქაღალდი საშუალო

1570 თ-8 ქ.თ.დ. 1570
 ფ. ქორიძის ნათარგმნი  "ორი დარაჯი". 1912 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი- ს.პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

1571 თ-8 ქ.თ.დ. 1571
ა. ყაზბეგის"ყაჩაღი არსენა" 1912 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია.რეჟისორი- ს. პეპანოვი ქაღალდი კარგი

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1572 თ-8 ქ.თ.დ. 1572
ა. ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი საშუალო

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1573 თ-8 ქ.თ.დ. 1573
ა. ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა". 1912 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი- ს. პეპანოვი. ქაღალდი კარგი

ანტარაკტში დაუკრავას ორკესტრი 
დ. მეტრეველის ლოტბარობით.

1574 თ-8 ქ.თ.დ. 1574
 ა. ბაჯიაშვილის ნათარგმნი  "ყომარბაზის ცხოვრება". 1913 წ. 
მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ს. პეპანაოვი. ქაღალდი საშუალო

მთავარ როლში 8 წლის გოგონა 
არიკო  გრიქუროვი.

1575 თ-8 ქ.თ.დ. 1575
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1913 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ი. 
რევაზოვი(რევაზიშვილი). ქაღალდი საშუალო გრიშაშვილის მონაწილეობით.

1576 თ-8 ქ.თ.დ. 1576

 ჯორჯაძის ნათარგმნი "პარიზელი ბიჭი", ბ. ახოსპირელის "უბედური 
დებიუტი", ვ. გუნიას "ადვოკატთან". 1913 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია. ქაღალდი საშუალო

1577 თ-8 ქ.თ.დ. 1577
ვ. გუნიას ნათარგმნი "პარიზის ღარიბ-ღატაკნი". 1913 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი- ი. რევაზოვი (რევაზიშვილი). ქაღალდი საშუალო



1578 თ-8 ქ.თ.დ. 1578
თარგმანი  ვ. გუნიასი "პარიზის ღარიბ-ღატაკნი". 1913 წ.მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი- ი. რევაზოვი (რევაზიშვილი). ქაღალდი მძიმე

1579 თ-8 ქ.თ.დ. 1579
ფ. ქორიძის  ნათარგმნი "ორი დარაჯი", "დატრიალდა ჯარა". 1913 
წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ი. რევაზოვი (რევაზშვილი) ქაღალდი საშუალო

1580 თ-8 ქ.თ.დ. 1580
ფ. ქორიძის  ნათარგმნი "ორი დარაჯი", "დატრიალდა ჯარა". 1913 
წ. მუსულმანთა აუდიტორია. რეჟისორი- ი. რევაზოვი (რევაზშვილი) ქაღალდი საშუალო

1581 თ-8 ქ.თ.დ. 1581
წერეთლის "პატარა კახი". 1913 წ. მუსულმანთა აუდიტორია. 
რეჟისორი- ი. რევაზოვი (რევაზიშვილი) ქაღალდი კარგი

1582 თ-8 ქ.თ.დ. 1582
 ბაქრაძის თარგმანით "ურიელ აკოსტა". 1913 წ. მუსულმანთა 
აუდიტორია. რეჟისორი- ნ. მირველოვი ქაღალდი მძიმე

ვ. მატარაძის და ა. შანშიაშვილის 
მონაწილეობით.

1583 თ-8 ქ.თ.დ. 1583
პ. ირეთელის გადმოკეთებული  "ქრისტინე". 1913 წ. ქართული 
თეატრი.რეჟისორი-ს. პეპანოვი. ქაღალდი კარგი

ხარფუხის დასის მიერ გამართული 
წარმოდგენა ვ. აბაშიძის  
მონაწილეობით.

1584 თ-8 ქ.თ.დ. 1584
ვ. გუნიას "ორი გმირი", ა. ცაგარელის "ოინბაზი". 1914 წ.  
მუსულმანთა აუდიტორია.  რეჟისორი- რ. სალაყაია. ქაღალდი კარგი

1585 თ-8 ქ.თ.დ. 1585
 ა. ცაგარელის თარგმანის "უმუშევარნი". 1914 წ. ხარფუხის სახალხო 
აუდიტორია. რეჟისორი- ი. ჟივიძე. ქაღალდი კარგი ი. ჟივიძის მონაწილეობით.

1586 თ-8 ქ.თ.დ. 1586
 ა. ბაჯიაშვილის თარგმანით, "ყომარბაზის ცხოვრება". 1914 წ. 
ხარფუხის სახალხო აუდიტორია. რეჟისორი- ს. პეპანაოვი. ქაღალდი კარგი

ზარდალიშვილის, პეპანოვის, 
რევაზიშვილის, გელიკურაშვილისა 
და მეტრეველის მონაწილეობით.

1587 თ-9 ქ.თ.დ. 1587

ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", ი. ჰაშეკის - "შვეიკის 
თავგაფასავალი", დ. ფურმანოვის - "ამბოხება", "კიდევ ტფილისი", 
გ. ცაგარელის - "ხუთწლედი ოთხ წელში", შ. დადიანის - "ათი წელი 
სადარაჯოზე", გ. ბუხნიკაშვილის - "ტეხნიკა ჯარში", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", ა. იასაღაშვილის - "წითელი არმია, 1930 - 
1931 წ.წ. წითელი არმიის თეატრი ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1588 თ-9 ქ.თ.დ. 1588

ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", ი. ჰაშეკის - "შვეიკის 
თავგაფასავალი", დ. ფურმანოვის - "ამბოხება", "კიდევ ტფილისი", 
გ. ცაგარელის - "ხუთწლედი ოთხ წელში", შ. დადიანის - "ათი წელი 
სადარაჯოზე", გ. ბუხნიკაშვილის - "ტეხნიკა ჯარში", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", ა. იასაღაშვილის - "წითელი არმია, 1930 - 
1931 წ.წ. წითელი არმიის თეატრი ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1589 თ-9 ქ.თ.დ. 1589

ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", ი. ჰაშეკის - "შვეიკის 
თავგაფასავალი", დ. ფურმანოვის - "ამბოხება", "კიდევ ტფილისი", 
გ. ცაგარელის - "ხუთწლედი ოთხ წელში", შ. დადიანის - "ათი წელი 
სადარაჯოზე", გ. ბუხნიკაშვილის - "ტეხნიკა ჯარში", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", ა. იასაღაშვილის - "წითელი არმია, 1930 - 
1931 წ.წ. წითელი არმიის თეატრი ქაღალდი კარგი რეპერტუარი

1590 თ-9 ქ.თ.დ. 1590

ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", ი. ჰაშეკის - "შვეიკის 
თავგაფასავალი", დ. ფურმანოვის - "ამბოხება", "კიდევ ტფილისი", 
გ. ცაგარელის - "ხუთწლედი ოთხ წელში", შ. დადიანის - "ათი წელი 
სადარაჯოზე", გ. ბუხნიკაშვილის - "ტეხნიკა ჯარში", პ. კაკაბაძის - 
"ყვარყვარე თუთაბერი", ა. იასაღაშვილის - "წითელი არმია, 1930 - 
1931 წ.წ. წითელი არმიის თეატრი ქაღალდი კარგი რეპერტუარი

1591 თ-9 ქ.თ.დ. 1591 "აირსაფარი", 1931 - 1932 წ.წ. წითელ არმიელთა თეატრი ქაღალდი საშუალო
1592 თ-9 ქ.თ.დ. 1592 ჰაშეკის - "შვეიკი", 1931 - 1932 წ.წ. წითელ არმიელთა თეატრი ქაღალდი საშუალო

1593 თ-9 ქ.თ.დ. 1593

კნორე და ვიშნევსკის - "აირსაფარი N19", ჰაშეკის - "შვეიკი", შ. 
მანაგაძის - "გული", კურდინის - "ალლიური", ოვჩარენკოს - 
"კომისარი",ა.  აფინოგენოვის - "შიში", ლოკაფის - " მცირე ფორმა", 
ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", პ. ჟღენტის - "სამი ეპოქა", 
კირშონის - "პური", 1931 - 1932 წ.წ. წითელ არმიელთა თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი საშუალო

1594 თ-9 ქ.თ.დ. 1594

კნორე და ვიშნევსკის - "აირსაფარი N19", "ჰაშეკის - "შვეიკი", შ. 
მანაგაძის - "გული", კურდინის - "ალლიური", ოვჩარენკოს - 
"კომისარი", აფინოგენოვის - "შიში", ლოკაფის - " მცირე ფორმა", ვ. 
ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", პ. ჟღენტის - "სამი ეპოქა", 
კირშონის - "პური ქაღალდი საშუალო

1595 თ-9 ქ.თ.დ. 1595

კნორე და ვიშნევსკის - "აირსაფარი N19", ჰაშეკის - "შვეიკი", შ. 
მანაგაძის - "გული", კურდინის - "ალლიური", ოვჩარენკოს - 
"კომისარი", აფინოგენოვის - "შიში", ლოკაფის - " მცირე ფორმა", ვ. 
ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", პ. ჟღენტის - "სამი ეპოქა", 
კირშონის - "პური" ქაღალდი კარგი

1596 თ-9 ქ.თ.დ. 1596
ფ. შილერის - "ვერაგობა და სიყვარული", 1935 წ. წითელ 
არმიელთა თეატრი ქაღალდი საშუალო გასტროლი

1597 თ-9 ქ.თ.დ. 1597

ი. გორდინის - "ოკეანეს იქით", ოსტროვსკის - "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი", ჰ. იბსენის - "მოჩვენებანი", აფინოგენოვის - "შიში", 
უთარიღო, წითელი არმიის თეატრი ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1598 თ-9 ქ.თ.დ. 1598
დ. მარიჯანიძის - "ოქტომბრის ქარიშხალი", უთარიღო, წითელი 
არმიის სახლი, რეჟისორი- დ. ალექსიძე ქაღალდი მძიმე

1599 თ-9 ქ.თ.დ. 1599
ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", პ. ჟღენტის - "სამი ეპოქა", 
უთარიღო, წითელი არმიის თეატრი, რეჟისორი- გ. რობაქიძე ქაღალდი კარგი გასტროლი: გორი, ქუთაისი, ბათუმი.

1600 თ-9 ქ.თ.დ. 1600
ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", უთარიღო, წითელი არმიის 
თეატრი ქაღალდი კარგი თარგმანი. შ. დადანი

1601 თ-9 ქ.თ.დ. 1601
ვ. ვიშნევსკის - "პირველი ცხენოსანი", პ. ჟღენტის - "სამი ეპოქა", ა. 
კირშონის - "პური", უთარიღო, ტფილისის მუშაკთა სახლი რობაქიძე ქაღალდი კარგი რეპერტუარი

1602 თ-9 ქ.თ.დ. 1602 პ. ჟღენტის - "სამი ეპოქა", უთარიღო, წითელი არმიის თეატრი ქაღალდი კარგი

1603 თ-9 ქ.თ.დ. 1603 პ. ჟღენტის - "სამი ეპოქა", უთარიღო, წითელი არმიის თეატრი ქაღალდი კარგი

1604 თ-9 ქ.თ.დ. 1604 ჰაჯიბეგოვის - "მაშტი-იბადი", უთარიღო, წიელი არმიის სახლი ქაღალდი კარგი
1605 თ-9 ქ.თ.დ. 1605 "განგაში", უთარიღო, წითელი არმიის სახლი ქაღალდი



1606 თ-9 ქ.თ.დ. 1606
გ. ერისთავის - "ძუნწ კარაპეტა", ა. ცაგარელის - "ოინბაზი", 1925 წ. 
მუშათა კლუბი ქაღალდი მძიმე

მონაწილეობენ: ვ. ბუთლიაშვილი, მ. 
ანდრონიკაშვილი

1607 თ-9 ქ.თ.დ. 1607 "დონ-ჟუანი", 1927 წ. მუშათა თეატრი, რეჟისორი- ვ. გარიკი ქაღალდი მძიმე მხატვარი - ბორი

1608 თ-9 ქ.თ.დ. 1608

გ. ერისთავის - "გაყრა",  "დიდების გამყიდველნი", ვიტფოგელის - 
"ვინც ყველაზე სულელია", ანტონოვის - "ქმარი ხუთი ცოლისა", 
შაპოვალენკის - "რბრო", ლუნაჩარსკის - "ამფეთქებელნი", დ. 
კლდიაშვილის - "სამანიშვილის დედინაცვალი", "კომისარი  
მოსკოვიდან",  1927 - 1928 წ.წ. მუშათა თეატრი ქაღალდი კარგი

რეპერტუარი, მხატვრები: პ. ოცხელი, 
ს. ვირსელაძე, დედაბრიშვილი; 
რეჟისორები: აბაშიძე, ანთიძე, 
სულიაშვილი, ჯავაშვილი, აღსაბაძე

1609 თ-9 ქ.თ.დ. 1609
ანტონოვის - "ქმარი ხუთი ცოლისა ანუ უცნაური რეჟისორი", 1927 - 
1928 წ.წ. მუშათა თეატრი, რეჟისორი- მ. ჭიაურელი ქაღალდი საშუალო

მხატვარი პ. ოცხელი, მუსიკა თ. 
ვახვახიშვილი, ცეკვა დ. მაჭავარიანი

1610 თ-9 ქ.თ.დ. 1610
ა. ლუნაჩარსკის - "ამფეთქებელნი", 1927 - 1928 წ.წ. მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. აბაშიძე ქაღალდი მძიმე

თარგმანი. გ. ფრონისპირელი, 
მხატვარი პ. ოცხელი, მუსიკა თ. 
ვახვახიშვილი

1611 თ-9 ქ.თ.დ. 1611
შაპოვალენკოს - "ბრბო", 1927 - 1928 წ.წ. მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ჯავიშვილი ქაღალდი კარგი

მხატვარი შ. დედაბრიშვილი, მუსიკა, 
თ. ვახვახიშვილი

1612 თ-9 ქ.თ.დ. 1612
შაპოვალენკოს - "ბრბო", 1927 - 1928 წ.წ. მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ჯავიშვილი ქაღალდი მძიმე

მხატვარი შ. დედაბრიშვილი, მუსიკა, 
თ. ვახვახიშვილი

1613 თ-9 ქ.თ.დ. 1613
გუგულის - "ასე იყო", 1927 - 1928 წ.წ. მუშათა თეატრი, რეჟისორი- გ. 
სულიაშვილი ქაღალდი საშუალო

მხატვარი ვ. სიდამონ-ერიათავი, 
მუსიკა თ. ვახვახიშვილი

1614 თ-9 ქ.თ.დ. 1614
პინოლ და ვინუას - "დიდების გამყიდველნი", 1927 - 1928 წ.წ. მუშათა 
თეატრი, რეჟისორი- გ. სულიაშვილი ქაღალდი კარგი

მხატვარი ს. ვირსალაძე, მუსიკა თ. 
ვახვახიშვილი

1615 თ-9 ქ.თ.დ. 1615
ვიტ-ფოგელის - "ვინც ყველაზე სულელია", 1927 - 1928 წ.წ. მუშათა 
თეატრი, რეჟისორი- მ. ჭიაურელი ქაღალდი მძიმე

მხატვარი ს. ვირსელაძე, პ. ოცხელი, 
მუსიკა თ. ვახვახიშვილი

1616 თ-9 ქ.თ.დ. 1616
ს. ზააიცკის - "რობინ ჰუდ", 1928 წ. მუშათა თეატრი, რეჟისორი- ა. 
თაყაიშვილი ქაღალდი საშუალო მხატვარი მ. გოცირიძე

1617 თ-9 ქ.თ.დ. 1617
ს. ზააიცკის - "რობინ ჰუდ", 1928 წ. მუშათა თეატრი, რეჟისორი- ა. 
თაყაიშვილი ქაღალდი კარგი მხატვარი მ. გოცირიძე

1618 თ-9 ქ.თ.დ. 1618
ს. ზააიცკის - "რობინ ჰუდ", 1928 წ. მუშათა თეატრი, რეჟისორი- ა. 
თაყაიშვილი ქაღალდი კარგი მხატვარი მ. გოცირიძე

1619 თ-9 ქ.თ.დ. 1619

"განგაში", დ. ანთაძის - "ქვანახშირი", "ყოფა ცხოვრების საკითხზე", 
"მართალია ბრიტანეთი?", რ. ცხაკაიას - "ცეხი ბუქსირზე", 1931 - 1932 
წ.წ. მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი, დ. ანთაძე ქაღალდი საშუალო

რეპერტუარი, მხატვრები: ს. 
კეცხოველი, ი. რომანიშვილი, 
კომპოზიტორი ა. ბალანჩივაძე

1620 თ-9 ქ.თ.დ. 1620

"განგაში", დ. ანთაძის - "ქვანახშირი", "ყოფა ცხოვრების საკითხზე", 
"მართალია ბრიტანეთი?", რ. ცხაკაიას - "ცეხი ბუქსირზე", 1931 - 1932 
წ.წ. მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი, დ. ანთაძე ქაღალდი კარგი

რეპერტუარი, მხატვრები: ს. 
კეცხოველი, ი. რომანიშვილი, 
კომპოზიტორი ა. ბალანჩივაძე

1621 თ-9 ქ.თ.დ. 1621
"განგაში", ", 1931 - 1932 წ.წ. მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი, 
რეჟისორი- დ. ანთაძე ქაღალდი მძიმე

მხატვარი  ი. რომანიშვილი, 
კომპოზიტორი ა. ბალანჩივაძე

1622 თ-9 ქ.თ.დ. 1622
"შვიდი დღე", "მამაცი შვეიკი", 1932 წ. მუშათა თეატრი, რეჟისორი- ა. 
ციცაშვილი ქაღალდი საშუალო

საგასტროლო რეპერტუარი, 
მხატვარი ლ. ბაზანკური

1623 თ-9 ქ.თ.დ. 1623
"მისი სოციალისტური აღმატებულება", 1932 წ. მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ჯავიშვილი ქაღალდი მძიმე მხატვარი ა. პოლსკი

1624 თ-9 ქ.თ.დ. 1624

ს. შანშიასვილის - "ანზორ", ს. მთვარაძის - "სურამის ციხე", კ. 
კალაძის - "ხატიჯე", პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე თუთაბერი", პ. 
სამსონიძის - "სალტე", ი. ვაკელის - "შამილ", ს. ლევიტინას - 
"განაჩენი", ა. ლავრენიევის - "რღვევა", კორნეიჩუკის - "ესკადრის 
დაღუპვა", ს. მთვარაძის - "შირაქის გულში", გუგულის - "ნაბიჭვარი", 
ვიტალინის - "მარვიტანტვა სიარეტ", ა ცაგარელის -  "რაც გინახავს 
ვეღარ ნახავ", გ. დარისპანაშვილის - "ზღვაში", 1935 წ.  მუშათა 
თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი ქაღალდი საშუალო

რეპერტუარი, მხატვარი ვ. 
ფარამუზოვი

1625 თ-9 ქ.თ.დ. 1625

ფედორჩენკოს - "ჭუჭუტრანაში გავძვრები, მაგრამ ჩემსას მაინც 
გავხდები", უთარიღო, განათლების მუშათა სახლი, რეჟისორი- მ. 
სარაული ქაღალდი საშუალო მხატვარი მ. გოცირიძე

1626 თ-9 ქ.თ.დ. 1626

ქაჯაიას - "მისი სოციალისტური აღმატებულება", "შვიდი დღე", 
უთარიღო, ფოთის კულტურის და დასვენების პარკი, მუშათა 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს მთელი დასი

1627 თ-9 ქ.თ.დ. 1627
ჯეკ ლონდონის - "მგლები", უთარიღო, მუშათა თეატრი, რეჟისორი- 
ს. მებურიშვილი ქაღალდი მძიმე

მხატვარი ვ. სიდამონ-ერიათავი, 
მონაწილეობენ: ვ. აბაშიძე, ე. 
ანდრონიკაშვილიბ. ასათიანი

1628 თ-9 ქ.თ.დ. 1628
ჯეკ ლონდონის - "მგლები", უთარიღო, მუშათა თეატრი, რეჟისორი- 
ს. მებურიშვილი ქაღალდი საშუალო

მხატვარი ვ. სიდამონ-ერიათავი, 
მონაწილეობენ: ვ. აბაშიძე, ე. 
ანდრონიკაშვილიბ. ასათიანი

1629 თ-9 ქ.თ.დ. 1629 "ომში", "ბატონყმობის ცხოვრებიდან", უთარიღო, მუშათა თეატრი ქაღალდი საშუალო
გ. ჯაბაურისა და მ. დევაძის 
ხელმძღვანელობით

1630 თ-9 ქ.თ.დ. 1630
გ. ერისტავის - "გაყრა", უთარიღო, მუშათა თეატრი, რეჟისორი- შ. 
ახსაბაძე ქაღალდი მძიმე

მხატვარი შ. დედაბრიშვილი, 
მუსიკა,მუსიკა თ. ვახვახიშვილი

1631 თ-9 ქ.თ.დ. 1631
"ვინ ვის", უთარიღო, მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი, რეჟისორი- 
შ. ახსაბაძე ქაღალდი მძიმე მხატვარი ი. გამრეკელი

1632 თ-9 ქ.თ.დ. 1632
"ვინ ვის", უთარიღო, მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი, რეჟისორი- 
შ. ახსაბაძე ქაღალდი საშუალო მხატვარი ი. გამრეკელი

1633 თ-10 ქ.თ.დ. 1633
"შოთა რუსთაველი", უთარიღო, ქართული დრამატული 
დასი"მოგზაური" ბათუმის კლუბის დარბაზი ქაღალდი საშუალო

1634 თ-10 ქ.თ.დ. 1634
"შოთა რუსთაველი", უთარიღო, ქართული დრამატული დასი 
"მოგზაური" ბათუმის კლუბის დარბაზი ქაღალდი მძიმე

1635 თ-10 ქ.თ.დ. 1635

"წუწკი", "შეფი", "კომკავშირელები", "კოოპვირთხა", "კოოპერაცია", 
უთარიღო, ცეკავშირის სასოფლო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- შ. 
აღსაბაძე ქაღალდი საშუალო

1636 თ-10 ქ.თ.დ. 1636

შ. დადიანის და ვ. ჩოხელის "აჯილღა", კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტი", ზაიაიცკის "ცხოვრება გვიკარნახებს", 1936 - 1937 წ.წ. 
სსსრ. ჯანსაღკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი საშუალო

მხატვარი ნ. კულეში, მონაწილეობენ: 
ს. სულთანიშვილი, კ. ღვაბერიძე, გ. 
ლაღიძე, თ. ერისთავი...

1637 თ-10 ქ.თ.დ. 1637
ლ. ვერნელის "ელენეს მოტაცება", 1936 - 1937 წ.წ. სსსრ. 
ჯანსაღკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი მძიმე

თარგმანი. ა. ლოლუა, გ. ლაღიძე, 
მხატვარი ს. რაზმაძე, მონაწილეობენ: 
ს. სულთანიშვილი, კ. ღვაბერიძე, გ. 
ლაღიძე, მ. ყარალაშვილი...



1638 თ-10 ქ.თ.დ. 1638

შ. დადიანის და ვ. ჩოხელის "აჯილღა", ზაიაიცკის "ცხოვრება 
გვიკარნახებს", გ. ბერძენიშვილის "ოქროს ვერძი", 1937 - 1938 წ.წ. 
სსსრ. ჯანსაღკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი საშუალო

მხატვრები: მ. გოცირიძე და ლ. 
კულიში, კომპოზიტორები: კ. 
ანდრიაშვილი და ვ. კურტიდი, 
მონაწილეობენ: გ. ლაღიძე, ს. 
სულთანიშვილი შ. ღვაბერიძე, მ. 
ყარალაშვილი, გ. მატარაძე...

1639 თ-10 ქ.თ.დ. 1639
გ. ბერძენიშვილის "ოქროს ვერძი", 1938 - 1939 წ.წ. სსსრ. 
ჯანსაღკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი მძიმე

მხატვარი მ. გოცირიძე, 
კომპოზიტორი კ. ანდრიაშვილი

1640 თ-10 ქ.თ.დ. 1640
შ. დადიანის "შენი ჭირიმე",  ქართული დრამატული დასი 
"მოგზაური". სენაკის კლუბის დარბაზი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

1641 თ-10 ქ.თ.დ. 1641

"წარმავალნი", "თაიგული", "ექიმბაში", "წერაკითხვა", "გუთნური", 
"კოოპერატივის გზით", "ზაქროს ქორწილი", "ამბობენ", "სმენა", 
1930   სასოფლო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. ბუხნიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

1642 თ-10 ქ.თ.დ. 1642

"წარმავალნი", "თაიგული", "ექიმბაში", "წერაკითხვა", "გუთნური", 
"კოოპერატივის გზით", "ზაქროს ქორწილი", "ამბობენ", "სმენა", 
1930   სასოფლო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. ბუნიკაშვილი ქაღალდი საშუალო

1643 თ-10 ქ.თ.დ. 1643

"დაკარგული სოფელი", "ათანასეს ოინები", "ბეყე და ჭკვიანი", 
"ესტრადები", 1930 წ.  ცეკავშირის სასოფლო მოძრავი თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

1644 თ-10 ქ.თ.დ. 1644
"კოლექტივიზაციისკენ", 1930 წ. ცეკავშირის სასოფლო მოძრავი 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. გოძიაშვილი ქაღალდი საშუალო

1645 თ-10 ქ.თ.დ. 1645
"641", 1930 წ. მუშათა მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

კომპოზიტორი ა. ბალლანჩივაძე, 
ცეკვა ილ. სუხიშვილი

1646 თ-10 ქ.თ.დ. 1646

ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", ი. ეკალაძის - "გამარჯვებული", შ. 
დადიანის - "მაშალა", გ. ტუღუშის - "დღეობა", ს. ლევიტინას - 
"განაჩენი", ს. სავანელის - "შეთქმულება", გ. ბუხნიკაშვილის - "1905", 
ნ. აფინოგენოვის - "ახირებული", ს. შანშიაშვილის -"ქარაოცი?!", 
1930 - 1931 წ.წ. საქ. საკოლმეურნეო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- 
გ. მატარაძე ქაღალდი საშუალო

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა 
ფოტოსურათებით

1647 თ-10 ქ.თ.დ. 1647

ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", ი. ეკალაძის - "გამარჯვებული", შ. 
დადიანის - "მაშალა", გ. ტუღუშის - "დღეობა", ს. ლევიტინას - 
"განაჩენი", ს. სავანელის - "შეთქმულება", გ. ბუხნიკაშვილის - "1905", 
ნ. აფინოგენოვის - "ახირებული", ს. შანშიაშვილის -"ქარაოცი?!", 
1930 - 1931 წ.წ. საქ. საკოლმეურნეო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- 
გ. მატარაძე ქაღალდი საშუალო

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა 
ფოტოსურათებით

1648 თ-10 ქ.თ.დ. 1648
"განგაში", 1931 - 1932 წ.წ. მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ასატუროვი ქაღალდი კარგი

1649 თ-10 ქ.თ.დ. 1649

შ. დადიანის - "ენუქას ანდერძი", ა. შალიკაშვილის - "კრიჟანი", გ. 
ცაგარელის - "თეთრი მერანი", გ. ბუხნიკაშვილის - "ნაბიჭვარი", რ. 
ქორქიას - "ჯანგირ არგბა", ხ. ფინნის - "მოჩმახული", მოლიერის - 
"მუზმუზელა", 1934 წ. მოძრავი სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- დ. 
ანთიძე, შ. აღსაბაძე, ა. ვასაძე, ვ. გოძიაშვილი, მ. ჭიაურელი ქაღალდი კარგი

რეპერტუარი, მხატვრები: ე. 
ახვლედიანი, ი. გამრეკელი, ლ. 
გუდიაშვილი, პ. ოცხელი; 
მონაწილეობენ: ტ. აბაშიძე. ს. 
დადიანი, ს. ყალაბეგიშვილი, ს. 
ხონელი.

1650 თ-10 ქ.თ.დ. 1650
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე თუთაბერი", 
1935 -1936 წ.წ. ტფილისის სახელმწიფო მოძრავი თეატრი ქაღალდი საშუალო დ. კობაიძის ხელმძღვანელობით

1651 თ-10 ქ.თ.დ. 1651

შ. დადიანის და ვ. ჩოხელის - "აჯილღა", გ. ბერძენიშვილის - 
"ოქროს ვერძი", ზაიაიცკის - "ცხოვრება გვიკარნახებს", 1937 - 1938 
წ.წ. საქ. ს. ს. რ.ჯანსახკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. 
ლაღიძე ქაღალდი საშუალო

მხატვრები: მ. გოცირიძე და ლ. 
კულეში

1652 თ-10 ქ.თ.დ. 1652

შ. დადიანის და ვ. ჩოხელის - "აჯილღა", გ. ბერძენიშვილის - 
"ოქროს ვერძი", ზააიცის - "ცხოვრება", 1938 - 1939 წ.წ. საქ. ს. ს. 
რ.ჯანსახკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო მხარვარი მ. გოცირიძე

1653 თ-10 ქ.თ.დ. 1653
შ. დადიანი და ვ. ჩოხელის - "აჯილღა",  1938 - 1939 წ.წ. საქ. ს. ს. 
რ.ჯანსახკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე მხატვარი მ. გოცირიძე

1654 თ-10 ქ.თ.დ. 1654
გ. ბერძენიშვილის - "ოქროს ვერძი", 1938 - 1939 წ.წ. საქ. ს. ს. 
რ.ჯანსახკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე მხატვარი მ. გოცირიძე

1655 თ-10 ქ.თ.დ. 1655
ზაიაიცკის - "ცხოვრება", 1938 - 1939 წ.წ. საქ. ს. ს. რ.ჯანსახკომის 
მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე მხატვარი შოთმანი

1656 თ-10 ქ.თ.დ. 1656

"თავდაცვა", "გარდატეხა", "შემოწმება", "ათი მცნება", "არტელი", 
"ნოქარი", "როტ ფრონტ", უთარღო, ტფილისის მოძრავი თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. გოძიაშვილი, შ. მანაგძე ქაღალდი კარგი  სულთანიშვილის მონაწილეობით

1657 თ-10 ქ.თ.დ. 1657
გ. ბუხნიკაშვილის - "სოფლის იმედი", უთარიღო, ცეკავშირის 
სასოფლო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- შ. აღსაბაძე ქაღალდი კარგი

1658 თ-10 ქ.თ.დ. 1658
გ. ბუხნიკაშვილის - "სოფლის იმედი", უთარიღო, ცეკავშირის 
სასოფლო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- შ. აღსაბაძე ქაღალდი კარგი

1659 თ-10 ქ.თ.დ. 1659
გ. ბუხნიკაშვილის - "სოფლის იმედი", უთარიღო, ცეკავშირის 
სასოფლო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- შ. აღსაბაძე ქაღალდი მძიმე

1660 თ-10 ქ.თ.დ. 1660

"წუწკი", "შეფი", "კომკავშირელები", "კოოპვირთხა", "კოოპერაცია", 
უთარიღო, ცეკავშირის სასოფლო მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- შ. 
აღსაბაძე ქაღალდი კარგი

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი

1661 თ-10 ქ.თ.დ. 1661

"შესავალი", "ყევლას...", "ჩონგური", "იმედა", "ხევსურებს", 
"ცანგალა", უთარიღო, ცეკავშირის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- ნ. 
გოძიაშვილი ქაღალდი კარგი საღამო წარმოდგენა

1662 თ-10 ქ.თ.დ. 1662

"შესავალი", "ჭორი", "დასილოსება", "კოოპერაცია", "შეფი", 
"ფოტოგრაფია", "ცანგალა", უთარიღო, ცეკავშირის მოძრავი 
თეატრი, რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი ქაღალდი საშუალო საღამო წარმოდგენა

1663 თ-10 ქ.თ.დ. 1663

"ანტრე", "ვის რა სტკივა", "ჩონგურული", "ჭორი", "ყბად ასაღებნი", 
"ფოტოგრაგია", "კოოპვირთხა", "შაირები", უთარიღო, ცეკავშირის 
მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი ქაღალდი კარგი

საღამო წარმოდგენა, თეატრის 
ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი

1664 თ-10 ქ.თ.დ. 1664
"რევოლუციის პირველი დღეები", "ბატონყმობის ცხოვრებიდან", 
უთარიღო, მოძრავი თეატრი ქაღალდი მძიმე საღამო წარმოდგენა

1665 თ-10 ქ.თ.დ. 1665
შ. დადიანის - "არაფერიც არ იქნება", უთარიღო, ცეკავშირის 
მოძრავი თეატრი ქაღალდი კარგი



1666 თ-10 ქ.თ.დ. 1666
გ. ტუღუშის - "დღეობა", უთარიღო, საქ. საკოლმეურნო მოძრავი 
თეატრი, რეჟისორი- მ. ჯუღელი ქაღალდი მძიმე

1667 თ-10 ქ.თ.დ. 1667
გ. ტუღუშის - "დღეობა", უთარიღო, საქ. საკოლმეურნო მოძრავი 
თეატრი, რეჟისორი- დ. კობახიძე ქაღალდი საშუალო

მუსიკა კ. ფოცხვერაშვილი, 
მონაწილეობს ვ. ბუთლიაშვილი

1668 თ-10 ქ.თ.დ. 1668
გ. ბუხნიკაშვილის - "როტ ფრონტ", უთარიღო, ტფილისის მოძრავი 
თეატრი, რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

1669 თ-10 ქ.თ.დ. 1669
ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", უთარიღო, საქ. საკოლმეურნეო 
მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- მ. ჯუღელი ქაღალდი კარგი მუსიკა კ. ფოცხვერაშვილი

1670 თ-10 ქ.თ.დ. 1670
ს. შანშიაშვილის - "ყამირი", უთარიღო, საქ. საკოლმეურნეო 
მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- მ. ჯუღელი ქაღალდი მძიმე მუსიკა კ. ფოცხვერაშვილი

1671 თ-10 ქ.თ.დ. 1671
"აჯილღა", უთარიღო, საქ. ს. ს. რ. ჯანსახკომის მოძრავი თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი საშუალო

ს. სულხანიშვილისა რა რ. 
ქართველიშვილის მონაწილეობით

1672 თ-10 ქ.თ.დ. 1672
ზაიაიცკის - "ცხოვრება გვიკარნახებს", უთარიღო, საქ. ს. ს. რ. 
ჯანსახკომის მოძრავი თეატრი, რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი მძიმე

თარგმანი. მ. ვარდოშვილი, 
მხატვარი ლ. კულეში

1673 თ-10 ქ.თ.დ. 1673
გ. ბუხნიკაშვილის - "თავდაცვისათვის", უთარიღო, საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. ურუშაძე ქაღალდი კარგი

მხატვრული ხელმძღვანელი ვ. 
გოძიაშვილი

1674 თ-10 ქ.თ.დ. 1674
"განგაში", მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი, რეჟისორი- გ. 
ასატუროვი. უთარიღო ქაღალდი მძიმე

1675 თ-10 ქ.თ.დ. 1675

ა. აფინოგენოვის - "ლაგან-ყურე", ს. ლევიტინას - "განაჩენი", ს. 
შანშიაშვილის - "ყამირი", ი. ეკალაძის - "ზეიკნალი", გ. ტუღუშის - 
"დღეობა", ა. აფინოგენოვის - "ახირებული", არჩ. სავანელის - 
"შეთქმულება", გ. ბუხნიკაშვილის - "1905--", კ. მგელაძის - 
"სოფელში", უთარიღო, საქ. საკოლმეურნეო მოძრავი თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ჯუღელი ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1676 თ-10 ქ.თ.დ. 1676

ა. აფინოგენოვის - "ლაგან-ყურე", ნ. ლევიტინას - "განაჩენი", ს. 
შანშიაშვილის - "ყამირი", ი. ეკალაძის - "ზეიკნალი", გ. ტუღუშის - 
"დღეობა", ა. აფინოგენოვის - "ახირებული", არჩ. სავანელის - 
"შეთქმულება", გ. ბუხნიკაშვილის - "1905", კ. მგელაძის - 
"სოფელში", უთარიღო, საქ. საკოლმეურნეო მოძრავი თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ჯუღელი ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1677 თ-10 ქ.თ.დ. 1677

1 გას. "აღმასკომის თავმჯდომარის ჯვრის წერა", "შეყრილაძე და 
რეჟიმ-სამოკრიტიკა", "განსხვავებული კინტრაძე", "ქალი 
პროტექციით", "სტყუიე! სტყუის?" "ჰოპ-ტრესტი", 2 გას."სტატისტიკის 
მოყვარული", "აშენდა კოოპერაცია", "ოთხი ორდერი", "საქმე 
გრძელი", "გუთნური", 1928 წ. ფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- ნ. კახიძე ქაღალდი მძიმე

ორი გასტროლი; თეატრის 
ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი, 
მხატვარი პ. გ. კარველი

1678 თ-10 ქ.თ.დ. 1678

1 გას. "აღმასკომის თავმჯდომარის ჯვრის წერა", "ქალი 
პროტექციით", "ჰოპ-ტრესტი", "ოთხი ორდერი", "გუთნური", 2 გას. 
"შეყრილაძე და რეჟიმ-სამოკრიტიკა", "განსხვავებული კინტრაძე", 
"სტატისტიკის მოყვარული", "აშენდა კოოპერაცია", "სტყუის! 
სტყუის?", "გუთნური", 1928 წ. ტფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- ნ. კახიძე მძიმე

ორი გასტროლი; თეატრის 
ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი, 
მხატვარი პ. გ. კარველი

1679 თ-10 ქ.თ.დ. 1679

"ასმასკომის თავმჯდომარის ჯვრის წერა", შეყრილაძე და რეჟიმ-
სამოკრიტიკა", "სტატისტიკის მოყვარული", "განსხვავებული 
კინტრაძე", "აშენდა კოოპერაცია", "ქალი პროტექციით", "სტყუის! 
სტყუის?", "ოთხი ორდერი", "საქმე გრძელი", "ჰოპ-ტრესტი", 
"გუთნური", 1928 წ. ტფილისის სატირის თეატრი ქაღალდი მძიმე

საგასტროლო რეპერტუარი; 
თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი

1680 თ-10 ქ.თ.დ. 1680

"ქალი პროტექციით", "სტატისტიკის მოყვარული", "ჰოპ-ტრესტი", 
"აღმასკომის თავმჯდომარის ჯვრის წერა", "აშენდა კოოპარაცია", 
"გუთნური", 1928 წ. ტფილისის სატირის თეატრი, რეჟისორი- ნ. 
კახიძე ქაღალდი სასუალო უკანასკნელი გასტროლი

1681 თ-10 ქ.თ.დ. 1681

"ჩინჩალაძის მოგზაურობა", მ. გოგიშვილის - "ენტუზიასტები", 
"ოქტომბერი", "სამასი კილომეტრი", პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", "თავდაცვისათვის", "დღეს", რეპერტუარი;  მხატვრები: 
ი. გამრეკელი, პ. ოცხელი, დ. კაკაბაძე, გ. გარბაჩიანი, მუსიკა ა. 
ბალანჩივაძე, ი. გოკიელი, მ. ჭიაურელი, ქორეოგრაფი დ. 
მაჭავარიანი, ი. ლებედინსკი და ი. სუხიშვილი1932 - 1933 წ.წ. 
ტფილისის სატირის თეატრი, რეჟისორი- ვ. გოძიაშვილი, გ. 
რობაქიძე, გ. ხელაია ქაღალდი საშუალო

რეპერტუარი;  მხატვრები: ი. 
გამრეკელი, პ. ოცხელი, დ. კაკაბაძე, 
გ. გარბაჩიანი, მუსიკა ა. ბალანჩივაძე, 
ი. გოკიელი, მ. ჭიაურელი, 
ქორეოგრაფი დ. მაჭავარიანი, ი. 
ლებედინსკი და ი. სუხიშვილი

1682 თ-10 ქ.თ.დ. 1682

"ჩინჩალაძის მოგზაურობა", მ. გოგიშვილის - "ენტუზიასტები", 
"ოქტომბერი", "სამასი კილომეტრი", პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", "თავდაცვისათვის", "დღეს", 1932 - 1933 წ.წ. ტფილისის 
სატირის თეატრი, რეჟისორი- ვ. გოძიაშვილი, გ. რობაქიძე, გ. 
ხელაია ქაღალდი მძიმე

რეპერტუარი; მხატვრები: ი. 
გამრეკელი, პ. ოცხელი, დ. კაკაბაძე, 
გ. გარბაჩიანი, მუსიკა ა. ბალანჩივაძე, 
ი. გოკიელი, მ. ჭიაურელი, 
ქორეოგრაფი დ. მაჭავარიანი, ი. 
ლებედინსკი და ი. სუხიშვილი

1683 თ-10 ქ.თ.დ. 1683

"ჩინჩალაძის მოგზაურობა", მ. გოგიშვილის - "ენტუზიასტები", 
"ოქტომბერი", "სამასი კილომეტრი", პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", "თავდაცვისათვის", "დღეს", 1932 - 1933 წ.წ. ტფილისის 
სატირის თეატრი, რეჟისორი- ვ. გოძიაშვილი, გ. რობაქიძე, გ. 
ხელაია ქაღალდი მძიმე

რეპერტუარი; მხატვრები: ი. 
გამრეკელი, პ. ოცხელი, დ. კაკაბაძე, 
გ. გარბაჩიანი, მუსიკა ა. ბალანჩივაძე, 
ი. გოკიელი, მ. ჭიაურელი, 
ქორეოგრაფი დ. მაჭავარიანი, ი. 
ლებედინსკი და ი. სუხიშვილი

1684 თ-10 ქ.თ.დ. 1684

"ჩინჩალაძის მოგზაურობა", მ. გოგიშვილის - "ენტუზიასტები", 
"ოქტომბერი", "სამასი კილომეტრი", პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე 
თუთაბერი", "თაბდაცვისათვის", "დღეს", 1932 - 1933 წ.წ. ტფილისის 
სატირის თეატრი, რეჟისორი- ვ. გოძიაშვილი, გ. რობაქიძე, გ. 
ხელაია ქაღალდი მძიმე

რეპერტუარი; მხატვრები: ი. 
გამრეკელი, პ. ოცხელი, დ. კაკაბაძე, 
გ. გარბაჩიანი, მუსიკა ა. ბალანჩივაძე, 
ი. გოკიელი, მ. ჭიაურელი, 
ქორეოგრაფი დ. მაჭავარიანი, ი. 
ლებედინსკი და ი. სუხიშვილი

1685 თ-10 ქ.თ.დ. 1685
პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე თუთაბერი", "ჩინჩალაძის მოგზაურობა", 
უთარიღო, თბილისის სატირის თეატრი, რეჟისორი- კ. რამიშვილი ქაღალდი სასუალო რეპერტუარი; მუსიკა ვ. ქურდოვი

1686 თ-10 ქ.თ.დ. 1686
მ. გოგიაშვილის - "ენტუზიასტები?", უთარიღო, თფილისის სატირის 
თეატრი ქაღალდი კარგი

1687 თ-10 ქ.თ.დ. 1687
მ. გოგიაშვილის - "ენტუზიასტები?", უთარიღო, თფილისის სატირის 
თეატრი ქაღალდი კარგი

1688 თ-10 ქ.თ.დ. 1688
ვ. სიხარულიძის - "ნალექი", უთარიღო, მედსანშრომის 
საზოგადოების კლუბი(ყოფ. სტელლა), რეჟისორი- ნ. კახიძე ქაღალდი კარგი

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; მხატვრები: მ. 
გოცირიძე, პ. ოცხელი



1689 თ-10 ქ.თ.დ. 1689 "ჩინჩალაძის მოგზაურობა", უთარიღო, ტფილისის სატირის თეატრი ქაღალდი კარგი ანონსი

1690 თ-10 ქ.თ.დ. 1690
"ჩინჩალაძის მოგზაურობა", უთარიღო, ტფილისის სატირის 
თეატრი, რეჟისორი- ბ. ხელაია ქაღალდი კარგი

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მუსიკა მ. მაჭავარიანი

1691 თ-10 ქ.თ.დ. 1691

"ტფილისი 24 საათში", "კიდევ თფილისი", "ამბავი ცუდ ქარხკომზე", 
უთარიღო, ტფილისის სატირის თეატრი, რეჟისორი- შ. მანაგაძე, გ. 
ბუხნიკაშვილი ქაღალდი კარგი

გასტროლი; თეატრის 
ხელმძღვანელი ბუხნიკაშვილი, 
მუსიკა ვ. ქორდოვი

1692 თ-10 ქ.თ.დ. 1692

"ტფილისი 24 საათში", "კიდევ თფილისი", "ამბავი ცუდ 
ქარხკომზედ", უთარიღო, ტფილისის სატირის თეატრი, რეჟისორი- 
შ. მანაგაძე, გ. ბუხნიკაშვილი ქაღალდი კარგი

გასტროლი; თეატრის 
ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი, 
მუსიკა ვ. ქურდოვი

1693 თ-10 ქ.თ.დ. 1693

"ტფილისი 24 საათში", "კიდევ თფილისი","ამბავი ცუდ 
ქარხკომზედ", უთარიღო, ტფილისის მუშათა თეატრი, რეჟისორი- შ. 
მანაგაძე, გ. ბუხნიკაშვილი ქაღალდი კარგი ყოფ. სახალხო სახლი

1694 თ-10 ქ.თ.დ. 1694
"ტფილისი 24 საათში", უთარიღო, მბეჭდავთა კავშ. კლუბი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი

1695 თ-10 ქ.თ.დ. 1695
"ტფილისი 24 საათში", უთარიღო, მბეჭდავთა კავშირის კლუბი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი მძიმე

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი დ. კაკაბაძე

1696 თ-10 ქ.თ.დ. 1696
გ. გოგიშვილის - "ტფილისი 24 საათში", უთარიღო, მბეჭდავთა 
კავშირის კლუბი, რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1697 თ-10 ქ.თ.დ. 1697
"ტფილისი 24 საათში", უთარიღო, მბეჭდავთა კავშ. კლუბი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი მძიმე

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი დ. კაკაბაძე

1698 თ-10 ქ.თ.დ. 1698
"ტფილისი 24 შაათში", უთარიო, პლეხანოვის სახ. კლუბი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი სასუალო

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვრები დ. კაკაბაძე, 
კ. სანაძე

1699 თ-10 ქ.თ.დ. 1699
"ტფილისი 24 საათში", უთარიღო, რუსთაველის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი სასუალო

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვრები დ. კაკაბაძე, 
კ. სანაძე

1700 თ-10 ქ.თ.დ. 1700
"ტფილისი 24 საათში", უთარიღო, ტფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი დ. კაკაბაძე

1701 თ-10 ქ.თ.დ. 1701
"აქა ამბავი ცუდ ქარხკომზედ", უთარიღო, ავტო-კლუბი, რეჟისორი- 
შ. მანაგაძე ქაღალდი სასუალო

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1702 თ-10 ქ.თ.დ. 1702
"აქა ამბავი ცუდ ქარხკომზედ", უთარიღო, ავტო-კლუბი, რეჟისორი- 
შ. მანაგაძე ქაღალდი სასუალო

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1703 თ-10 ქ.თ.დ. 1703
"აქა ამბავი ცუდ ქარხკომზედ", მბეჭდავთა კავშ. კლუბი, რეჟისორი- 
შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1704 თ-10 ქ.თ.დ. 1704
"აქა ამაბი ცუდ  ქარხკომზედ", მბეჭდავთა კავშ. კლუბი, რეჟისორი- 
შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1705 თ-10 ქ.თ.დ. 1705
"აქა ამბავი ცუდ ქარხკომზედ", უთარიღო, მბეჭდავთა კავშირის 
კლუბი, რეჟისორი-შ. მანაგაძე ქაღალდი სასუალო

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი, აფიშა ქართულ და 
რუსულ ენაზე

1706 თ-10 ქ.თ.დ. 1706
"აქა ამბავი ცუდ ქარხკომზედ", უთარიღო, ტრამვაელთა კლუბი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი სასუალო

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი

1707 თ-10 ქ.თ.დ. 1707
"აქა ამბავი ცუდ ქარხკომზედ", უთარიღო, მბეჭდავთა კავშირის 
კლუბი, რეჟისორი-შ. მანაგაძე ქაღალდი სასუალო

ტფილისის სატირის თეატრის 
წარმოდგენა; ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1708 თ-10 ქ.თ.დ. 1708
"ამბავი ცუდ ქარხკომზე", უთარიღო, ტფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე ქაღალდი კარგი

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1709 თ-10 ქ.თ.დ. 1709
"ესეც მოხსენება", "ყოფა-ცხოვრება", "შეფი", "დაწინაურებული", 
"სოც-შეჯიბრი", "ამბობენ", უთარიღო, თფილისის სატირის თეატრი ქაღალდი მძიმე

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1710 თ-10 ქ.თ.დ. 1710
"ესეც მოხსენება", "ყოფა ცხოვრება", "შეფი", "დაწინაურებული", 
"სოც- შეჯიბრი", "ამბობენ", უთარიღო, თფილისის სატირის თეატრი ქაღალდი საშუალო

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი, მხატვარი კ. სანაძე

1711 თ-10 ქ.თ.დ. 1711
"ესეც მოხსენება", "ყოფა ცხოვრება", "შეფი", "დაწინაურებული", 
"სოც- შეჯიბრი", "ამბობენ", უთარიღო, თფილისის სატირის თეატრი ქაღალდი მძიმე

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი

1712 თ-10 ქ.თ.დ. 1712
"ესეც მოხსენება", "ყოფა-ცხოვრება", "შეფი", "დაწინაურებული", 
"სოც-შეჯიბრი", "ამბობენ", უთარიღო, თფილისის სატირის თეატრი ქაღალდი მძიმე

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი

1713 თ-10 ქ.თ.დ. 1713
"კიდევ ტფილისი" უთარიღო, თფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე, გ. ბუხნიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი

1714 თ-10 ქ.თ.დ. 1714
"კიდევ ტფილისი" უთარიღო, ტფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე, გ. ბუხნიკაშვილი ქაღალდი სასუალო

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუნიკაშვილი

1715 თ-10 ქ.თ.დ. 1715
"კიდევ ტფილისს" უთარიღო, თფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- შ.მანაგაძე, გ. ბუხნიკავილი ქაღალდი სასუალო

1716 თ-10 ქ.თ.დ. 1716
"კიდევ ტფილისი", უთარიღო, თფილისის სატირის თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მანაგაძე, გ. ბუხნიკაშვილი ქაღალდი მძიმე

1717 თ-11 ქ.თ.დ 1717
უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან", 1907 წ. ახალი საკრებული 
ყოფილი ხარფუხის კლუბი ქაღალდი კარგი

თარგმანი. ი. გიგოშვილი, 
მონაწილეობენ: გიგოშვილი, 
მარგველაშვილი, ფეიქრიშვილი, 
რევაზიშვილი, მირველოვი

1718 თ-11 ქ.თ.დ 1718
უ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1918 წ. თვით მშრომელ 
ხელოსანთა კლუბი საშუალო

1719 თ-11 ქ.თ.დ 1719 შ. დადიანის - "გუშინდელნი", 1918 წ. ქართული კლუბი მძიმე

1720 თ-11 ქ.თ.დ 1720
ლ. უგულავას - "რევოლუციამ დაგვღუპა", 1919 წ. რკ. გზ. მუშა-
მოსამსახურეთა კლუბი საშუალო

1721 თ-11 ქ.თ.დ 1721

მ. მერბიდონის - "მაღაროს უფროსი მუშა", შ. დადიანის - "საშინელი 
შურისძიება", "გამარჯვებულებს არა სჯიან" 1920 წ. მუშათა 
ცენტრალური კლუბი მძიმე

1722 თ-11 ქ.თ.დ 1722
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1920 წ. მუშათა 
ცენტრალური კლუბი, რეჟისორი ა. ბურთიკაშვილი საშუალო



1723 თ-11 ქ.თ.დ 1723
ს. ჭანტურიშვილის - "ბურუსი", 1920 წ. მუშათა ცენტრალური კლუბი, 
რეჟისორი მ. ღვამიჩავა საშუალო

მონაწილეობენ: ა. ხორავა, ვ. 
თალაკვაძე, ნ. ბაქრაძე...

1724 თ-11 ქ.თ.დ 1724
ს. ჭანტურიშვილის - "ბურუსი", 1920 წ. მუშათა ცენტრალური კლუბი, 
რეჟისორი მ. ღვამიჩავა კარგი

მონაწილეობენ: ა. ხორავა, ვ. 
თალაკვაძე, ნ. ბაქრაძე...

1725 თ-11 ქ.თ.დ 1725
შ. დადიანის - "შენი ჭირიმე", 1920 წ. სახელოსნო კლუბი, რეჟისორი 
პ. ფრანგისვილი საშუალო

მონაწილეობან: გ. გვაზავა, პ. 
ფრანგიშვილი, შ. გომართელი...

1726 თ-11 ქ.თ.დ 1726
ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", 1920 წ. ორთაჭალის მუშათა 
კლუბი, რეჟისორი მ. ჯანოევი საშუალო

მონაწილეობენ: რ. კორინთელი, ს. 
ბურთიკაშვილი, ქ. ტყემალაძე...

1727 თ-11 ქ.თ.დ 1727 "სტუდენტები", 1920 წ. სახელოსნო კლუბი მძიმე

მონაწილეობენ: შ. გომართელი, უ. 
ჩხეიძე, მ. გომელაური, გ. მიქელაძე, 
ნ. ბურჭულაძე და ე. თალაკვაძე

1728 თ-11 ქ.თ.დ 1728
ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", "პარტია-პურტია", 1920 წ. 
მესანგრე ათასეულის კლუბი მძიმე მონაწილეობს მ. სულთანიშვილი

1729 თ-11 ქ.თ.დ 1729
"შვილი თუ საყვარელი", "1001 და ერთი ცბიერება ქალისა", 1920 წ. 
მუშათა კლუბი ინტერნაციონალი საშუალო

მონაწილეობენ: შ. დადიანი, ე. 
ანდრონიკაშვილი, შ. ჯაფარიძე, ა. 
მურესიძე

1730 თ-11 ქ.თ.დ 1730
ა. წერეთლის "პატარა კახი", 1920 წ. დიდუბის მუშაკთა კლუბი, 
რეჟისორი კ. ანდრონიკაშვილი კარგი

მონაწილეობენ: გ. გოგაშვილი, გ. 
სვანიძე, კ. ქართველიშვილი, ბ. 
ლითანიშვილი...

1731 თ-11 ქ.თ.დ 1731
"სიყვარული თუ შვილი", ნ. გალუსტოვის "დუელი", 1920 წ. მუშათა 
ცენტრ. აუდიტორია (ყოფილი კლუბი), რეჟისორი -  ძ. ღვამიჩავა მძიმე

მონაწილეობენ: მ. ქორელი, შ. 
დადიანი, მ. მრევლიშვილი, ა. 
ხორავა

1732 თ-11 ქ.თ.დ 1732 ქართული საღამო, 1920 წ. თიურქ ოჯახის თეატრი (აშუმოვის სახლი) კარგი

კომპოზიტორი დ. არაყიშვილი, 
ოპერის მომღ. ა. ინაშვილი, ი. 
სარაჯიშვილი,  

1733 თ-11 ქ.თ.დ 1733
იმერლის - "შავი ფარდა", წერეთლის - "საოპერაციო დანა", 1922 წ. 
რაიონული მუშათა კლუბი მძიმე ყოფილი ბოგატირი

1734 თ-11 ქ.თ.დ 1734

ს. წერეთლის - "ზღვის სიმღერა", გი დე მოპასანის - "ჟაკ და 
ჟანეტა",, იმერლის - "უკანონო შვილი", 1922 წ. პირველი მუშათა 
კლუბი, რეჟისორი წერეთელი საშუალო ყოფილი ბოგატირი

1735 თ-11 ქ.თ.დ 1735

ს. წერეთლის - "ზღვის სიმღერა", გი დე მოპასანის - "ჟაკ და 
ჟანეტა",, იმერლის - "უკანონო შვილი", 1922 წ. პირველი მუშათა 
კლუბი, რეჟისორი წერეთელი მძიმე ყოფილი ბოგატირი

1736 თ-11 ქ.თ.დ 1736
ს. წერეთლის - "გონჯი", "სასტუმროს პატრონთან", "იმერლის 
ოინები", 1922 წ. პირველი მუშათა კლუბი, რეჟისორი წერეთელი საშუალო ყოფილი ბოგატირი

1737 თ-11 ქ.თ.დ 1737
ვ.გუნიას - "ორი ობოლი", 1923 წ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. 
რევაძიშვილი მძიმე

1738 თ-11 ქ.თ.დ 1738
ა. მამულიშვილის - "წითელი მეზღვაური", 1923 წ. ფეხსაცმლის 
ფაბრიკა-სკოლის კლუბი, რეჟისორი გ. მაჭარაძე კარგი

ყოფ. მეტყევეთა კლუბი, 
მონაწილეობენ: გ. პაპინაშვილი, დ. 
ჩაჩანიძე

1739 1739
კარეევის "ცხოვრების გმირი", 1923 წ. ორჯონიკიძის სახ. 
რკინიგზელთა კლუბი მძიმე

1740 1740 ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან", 1923 წ. ყოფილი ქართული კლუბი საშუალო

 ჯანოევი იმღერებს ქართულად, 
სომხურად, რუსულად და 
მეგრულად.

1741 თ-11 ქ.თ.დ 1741
ი. გედევანიშვილის - "მსვერპლი", ბოჭორიშვილის - "სტუდენტი 
იუბკაში", 1924 წ. მბეჭდავთა კლუბი საშუალო

დასის ხემძღვანელი მ. 
სულთანიშვილი

1742 თ-11 ქ.თ.დ 1742 ფ. შილერის  - "ყაჩაღები", 1924 წ. ორთაჭალის მუშათა კლუბი კარგი

თარგმანი. ი. მაჩაბელი, ე. 
კულულაშვილის პატივსაცემად 
გამართული საღამო-წარმოდგენა

1743 თ-11 ქ.თ.დ 1743
ნ. გერგესილის - "ელეონორა", ვ. კობახიძის - "წითელი ფერი", 1924 
წ. ხუციშვილის სახ. კლუბ, რეჟისორი ვ. კობელი საშუალო

1744 თ-11 1744
ა. ყაზბეგის "ელეონორა" 1925 წ. ორჯონიკიძის სახ. კლუბი, 
რეჟისორი ვ. კობელი მძიმე

დასასრულს იმღერებს 
მომღერალთა გუნდი მ. 
თარხნიშვილის ლოტბარობით

1745 თ-11 ქ.თ.დ 1745 "იულონი", 1926 წ. მბეჭდავთა კლუბი, რეჟისორი პ. კანდელაკი კარგი მხატვარი დ. თავაძე

1746 თ-11 1746
ტ. რამიშვილის "გაჭირვების ტალკვესი", 1926 წ. ქ. სიღნაღი მუშათა 
კლუბი, რეჟისორი - იარალი მძიმე

1747 თ-11 1747
ი. ეკალაძის "ნომერი ოცდაერთი ჯვრით", 1926 წ. საფეიქრო ზეთ-
საპნის სახდელ ტრესტის კლუბი მძიმე

1748 თ-11 ქ.თ.დ 1748

ვ. გუნიას - "დედის ერთა", ქ. ბახუტაშვილის - "სიდედრის ოინები", 
"ძველ სასამართლოში", 1927 წ. გორის რკ. გზ. ამხ. ვ. ვაშაკიძის სახ. 
მუშათა კლუბი მძიმე მ. სულთანიშვილის მონაწილეობით

1749 თ-11 ქ.თ.დ 1749
ჰაჯიბეგობის - "არშინ მალ-ალან", 1927 წ. პროფკოოპერატივის 
კლუბი, რეჟისორი ვ. კობელი კარგი

1750 თ-11 ქ.თ.დ 1750
"წითელი მანჩესტერი", 1928 წ. ორჯონიკიძის სახ. კლუბი, რეჟისორი 
ვ. კობელი საშუალო

ოპერის და დრამის მსახიობთა 
მონაწილეობით

1751 თ-11 ქ.თ.დ 1751
შ. დადიანის - "მზის ამოსვლამდი", 1928 - 1929 წ.წ. პროფ-კლუბი, 
რეჟისორი პ. ფოცხვერაშვილი მძიმე

მონაწილეობენ : ნ. დოლიძე, პ. 
ფრანგიშვილი, მხატვარი ლ. 
მალაზონია

1752 თ-11 ქ.თ.დ 1752
ლავრენევის - "რღვევა", 1929 წ. მბეჭდავთა კავშ. კლუბი, რეჟისორი 
დ. ალექსიძე საშუალო

მონაწილეობენ: მ. მდივანი, გ. 
ყიფიანი, ი. აბაშიძე

1753 თ-11 ქ.თ.დ 1753
პ. ირეთელის - "შემოდგომის ბუზები", 1930 - 1931 წ.წ . ქართველ 
მსახიობთა ამხანაგობა მძიმე ბუთლიაშვილის მონაწილეობით

1754 თ-11 ქ.თ.დ 1754
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი" 1931 წ. მეტყევეთა კლუბი, 
რეჟისორი ე. კულულაშვილი მძიმე

ბ. მაისურაძის მონაწიელობით. 
მომღერალთა გუნდი შ. ტალიკაძის 
ლოტბარობით, რ. ფირუმოვის 
ხსოვნის საღამო

1755 თ-11 ქ.თ.დ 1755
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი" 1931 წ. მეტყევეთა კლუბი, 
რეჟისორი ე. კულულაშვილი მძიმე

ბ. მაისურაძის მონაწიელობით. 
მომღერალთა გუნდი შ. ტალიკაძის 
ლოტბარობით, რ. ფირუმოვის 
ხსოვნის საღამო

1756 თ-11 ქ.თ.დ 1756
ჰაჯიბეგობის - "არშინ მალ-ალან", 1933 წ. პრომკოოპერატივის 
კლუბი, რეჟისორი ვ. კობელი საშუალო

1757 თ-11 ქ.თ.დ 1757
ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", 1935 წ. ვოროშილოვს სახ. 
კლუბი, რეჟისორი ვ. კობელი კარგი

1758 თ-11 ქ.თ.დ 1758
გ. სუნდუკიანის- "პეპო", 1935 წ. ვოროშილოვის სახ. კლუბი, ვ. 
კობელი საშუალო მხატვარი დ. ნაცვლიშვილი

1759 თ-11 ქ.თ.დ 1759
ლ. კარასევის - "შუქურას ჩირაღდნები", 1937 წ. ვოროშილოვის სახ. 
კლუბი,  რეჟისორი ვ. კობელი კარგი

თარგმანი. შ. ალხაძიშვილი, მუსიკა 
შავერზაშვილი



1760 თ-11 ქ.თ.დ 1760
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1937 წ. ვოროშილოვის 
სახ. კლუბი, რეჟისორი ვ. კობელი კარგი მუსიკა შავრეზაშვილი

1761 თ-11 ქ.თ.დ. 1761
"პარიზელი ბიჭი", ვ. გუნიას - "მოჩვენება", 1915 წ. რკ. გზ. 
მოსამსახურეთა საკრებულო ქაღალდი საშუალო

1762 თ-11 ქ.თ.დ. 1762
ი. გომართელის - "ქოხში", 1917 წ. სამტრედიის საზოგადოების 
საკრებულო, რეჟისორი დ. კობახიძე ქაღალდი მძიმე

1763 თ-11 ქ.თ.დ. 1763
ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", შიუკაშვილის - "სიმახინჯე", 1926 -
1927 წ.წ. სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, ქაღალდი საშუალო

1926 - 1927 წ.წ. სეზონის რეპერტუარი 
და დასის შემადგენლობა

1764 თ-11 ქ.თ.დ. 1764

ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის დამნაშავე", ი. ეკალაძის - "N 21+", 
უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ს. ნინუა, 
ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე, ი. თარალაშვილი

1765 თ-11 ქ.თ.დ. 1765
ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის დამნაშავე", უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. 
მუშათა კლუბი, რეჟისორი ს. ნინუა ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1766 თ-11 ქ.თ.დ. 1766
ნ. დიმოვის - "შხამი", უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1767 თ-11 ქ.თ.დ. 1767
ვ. გუნიას - "ანჩხლი ცოლი",  უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა 
კლუბი, რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1768 თ-11 ქ.თ.დ. 1768
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", ბელოვის - "უმუშევარნი",  უთარიღო, 
სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1769 თ-11 ქ.თ.დ. 1769
ა. ერისთავი-ხოშტარიას - "მოლიპულ გზაზე",  უთარიღო, 
სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1770 თ-11 ქ.თ.დ. 1770
ა. ერისთავ-ხოშტარიას - "მოლიპულ გზაზე",  უთარიღო, 
სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1771 თ-11 ქ.თ.დ. 1771

თ. კარეევის - "უბედური ნაბიჯი",  უთარიღო, ქალაქის კლუბი, "ურიის 
ქალი",  უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. 
თარალაშვილი ქაღალდი კარგი ორმხრივი აფიშა

1772 თ-11 ქ.თ.დ. 1772
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", "იუდას ამბორი", უთარიღო, 
სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1773 თ-11 ქ.თ.დ. 1773
ნ.  გერგესელის - "ნიღაბ ქვეშ", "ჩანჩურა", უთარიღო, ქალ. მუშათა 
კლუბი, რეჟისორი ს. ნინუა ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1774 თ-11 ქ.თ.დ. 1774

"ებრაელის ქალი", ტ. რამიშვილის - "სტუმარ-მასპინძლობა",  
უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. 
თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1775 თ-11 ქ.თ.დ. 1775
კარეევის - "უბედური ნაბიჯი",  უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. 
მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1776 თ-11 ქ.თ.დ. 1776
ვ. გუნიას - "და-ძმა",  უთარიღო, სამტრედიის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი ი. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ ს. გოგაშვილი პ. 
ლორთქიფანიძე

1777 თ-11 ქ.თ.დ 1777
"რევოლუციის ტალღები" უთარიღო, ცენტრალურ მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი დ. კობახიძე ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობას მიიღებს სამხედრო 
დრამატული სტუდია, იმღერებს 
მომღერალთა გუნდი კ. 
ფოცხვერაშვილის 
ხელმძღვანელობით

1778 თ-11 ქ.თ.დ 1778 "გაჭირვებული ვექილი", უთარიღო,  ქარხნის კლუბი საშუალო მ. იანქოშვილის შესრულებით

1779 თ-11 ქ.თ.დ 1779
ვ. ბალანჩივაძის - "გლეხი ივლიანე გობეჩია", შ. ელიავას სახ. 
სახალხო კლუბი კარგი მცირე ზომის აფიშა

1780 თ-11 ქ.თ.დ 1780 გ. სუნდუკიანცის - "პეპო", უთარიღო, მუშათა კლუბი საშუალო

1781 თ-11 ქ.თ.დ 1781
"მორევში", უთარიღო, ნუშათა ცენტრალური კლუბი, რეჟისორი მ. 
ღვამიჩავა საშუალო

1782 თ-11 ქ.თ.დ 1782
ა. ყაზბეგის - "მოძღვარი", უთარიღო, თვით-მშრომელ სახელ. 
კლუბი მძიმე

მონაწილეობენ: მ. სულთანიშვილის, 
რ. ფირუმოვი, მ. ქართველიშვილი

1783 თ-11 ქ.თ.დ 1783
"აშუღ ყარიბი", ც. კ. ქ. წ. ყოფ. ქართული კლუბი, რეჟისორი ი. 
რევაზიშვილი საშუალო

მონაწილეობენ: ს. სულთანიშვილი, ი. 
რევაზიშვილი

1784 თ-11 ქ.თ.დ 1784
ნ. შიუკაშვილის - "სიმახინჯე", უთარიღო,  სამტრედიის რკ.-გზ. 
მუშათა კლუბი, რეჟისორი ი. თარალაშვილი საშუალო

ს. გოგაშვილის ბენეფისი, პ. 
ლორთქიფანიზის და ს. გოგაშვილის 
მონაწილეობით

1785 თ-11 ქ.თ.დ 1785
მუსიკალური კომედიის საღამო, უთარიღო, სამტრედია ბ. ბახტაძის 
ეზო, რეჟისორი შ. შინატეხელი მძიმე

გასტროლი შ. შინატეხელის და ო. 
მგალობლიშვილის მონაწილეობით

1786 თ-11 ქ.თ.დ 1786
პ. ირეთელი, "შემოდგომის ბუზები", ქართველ მსახიობთა 
ამხანაგობა მძიმე ვ. ბუთლიაშვილის მონაწილეობით

1787 თ-11 ქ.თ.დ 1787
თბილისის ქართულ სატირის თეატრის ესტრადა, უთარიღო, 
სახალხო კვების საზაფხულო მუშათა კლუბი საშუალო

თეატრის ხელმძღვანელი გ. 
ბუხნიკაშვილი

1788 თ-11 ქ.თ.დ 1788
კ. ფოცხვერაშვილის "აშენდა საქართველო" უთარიღო, 
ს.ორჯონონიკიძის სახ. რკინიგზელთა კლუბი საშუალო

კ. ფოცხვერაშვილისა და მ. 
გელოვანის მონაწილეობით

1789 თ-11 ქ.თ.დ 1789
"ოქროს თავთავი", უთარიღო, გორის საზაფხულო კლუბი, 
რეჟისორი დ. ჩარკვიანი მძიმე

გ. სვანიძის საღამო, დირიჟორ 
ავტორი - გ. სვანიძე

1790 თ-11 ქ.თ.დ 1790
დიდი საღამო წარმოდგენა, უთარიღო, კოოპ-თეატრი ს. 
ორჯონიკიძის სახ. რკინიგზელთა მუშათა კლუბი მძიმე

მონაწილეობენ: ტ. აბაშიძე, ვ. 
ანჯაფარიძე, მ. ჭიაურელი, დ. 
ძნელაძე

1791 თ-11 ქ.თ.დ 1791
"აშუღ ყარიბი", ც. კ. ქ. წ. ყოფ. ქართული კლუბი, რეჟისორი ი. 
რევაზიშვილი საშუალო

1792 თ-11 ქ.თ.დ 1792
შ. დადიანის "მზის ამოსვლამდე", უთარიღო, ზუგდიდი, 
პროფკავშირების კლუბი მძიმე

კლუბის გამგე თ. ჭითანავა, მცირე 
ზომის აფიშა

1793 თ-11 ქ.თ.დ 1793

გ. ტუღუშის "აღმშენებლობა", უთარიღო, პროლეტარული 
დრამატული სახელოსნო მუშათა ახალი კლუბი, რეჟისორი დ. 
კობახიძე მძიმე მხატვარი დ. კაკაბაძე

1794 თ-11 ქ.თ.დ 1794
ი. ვაკელის "მეამბოხენი", უთარიღო, პროლეტარული დრამატული 
სახელოსნო მუშათა ახალი კლუბი, რეჟისორი დ. კობახიძე მძიმე მხატვარი დ. კაკაბაძე

1795 თ-11 ქ.თ.დ 1795
ა.  სვანელის "ტიპ-ტოპ", უთარიღო, პროლეტარული დრამატული 
სახელოსნო მუშათა ახალი კლუბი, რეჟისორი დ. კობახიძე მძიმე მხატვარი დ. კაკაბაძე

1796 თ-11 ქ.თ.დ 1796
დემონსტრაცია, უთარიღო, პროლეტარული დრამატული 
სახელოსნო მძიმე

მონაწილეობას მიიღებს 
პროლეტარული დრამატული 
სახელოსნოს მთელი შემადგენლობა



1797 თ-11 ქ.თ.დ 1797 ა. ცაგარელის "ხანუმა", უთარიღო, სარეწარო კავშირის კლუბი. საშუალო
მონაწილეობენ: ვ. ბუთლიაშვილი, ს. 
სულთანიშვილი, მ. ქართველიშვილი

1798 თ-12 ქ.თ.დ. 1798
ტ. რამიშვილის - "მეზობლები", 1907 წ. სად. მიხაილოვი რკინიგზის 
კლუბი ქაღალდი საშუალო

1799 თ-12 ქ.თ.დ. 1799
მონტის - "კაი გრაკხ", 1907 წ. დაბა მიხაილოვი. ვარსიმოვის 
თეატრი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ჩიქოვანის მურუსიძის და დადიანის 
მონაწილეობით

1800 თ-12 ქ.თ.დ. 1800
კ. მესხის - "მელანიას ოინები", დ. აწყურელის - "ორი მშიერი", 1907 
წ. დ. ხაშური ვარსიმოვის თეატრი, რეჟისორი- გ. გელიკურაშვილი ქაღალდი კარგი

დ. რჩეულოვის დახმარებით 
გაიმართა წარმოდგენა

1801 თ-12 ქ.თ.დ. 1801
ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", შჩეგულოვის - "ექიმი თედო", 1907 წ. დაბა 
ხაშური, რეჟისორი- გ. ჩარხიშვილი ქაღალდი საშუალო

დ. რჩეულოვის დახმარებით 
გაიმართა წარმოდგენა

1802 თ-12 ქ.თ.დ. 1802
ანტონოვის - "ქოროღლი", 1907 წ. დ. ხაშური ანტონოვის თეატრი, 
რეჟისორი- გ. გელიკურაშვილი ქაღალდი საშუალო

რჩეულიშვილის და 
გელიკურაშვილის მონაწილეობით

1803 თ-12 ქ.თ.დ. 1803
ფოსის - "დანაშაულია", ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც იქით", 1908 წ. 
მიხაილოვის რკ. გზ. კლუბი, რეჟისორი- ა. კლდე ქაღალდი კარგი

სამრევლო სკოლის სასარგებლოდ 
გამართული წარმოდგენა

1804 თ-12 ქ.თ.დ. 1804
ტ. რამიშვილის - "მეზობლები", 1908 წ. ვარსიმოვის თეატრი, 
რეჟისორი- ა. კლდე ქაღალდი საშუალო

1805 თ-12 ქ.თ.დ. 1805
"დამარცხებულნი", 1908 წ. ვარსიმოვის თეატრი, რეჟისორი- ს. 
ივანიძე ქაღალდი საშუალო

შ. საფაროცის და გ. იორდანაშვილის 
მონაწილებით

1806 თ-12 ქ.თ.დ. 1806 "მე მოვკვდი", 1910 წ. მიხაილოვის რკინიგზის კლუბი ქაღალდი კარგი

1807 თ-12 ქ.თ.დ. 1807
ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღაღ ნახავ", 1911 წ. მიხაილოვის 
რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- სვიმონიძე ქაღალდი კარგი

გამრეკელის ხაშურელისა და 
ივანიძის მონაწილეობით

1808 თ-12 ქ.თ.დ. 1808 ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1911 წ. მიხაილოვის რკინიგზის კლუბი ქაღალდი კარგი მაისურაძის მონაწილეობით

1809 თ-12 ქ.თ.დ. 1809 ვ. გუნია - "მილიონების კვალდაკვალ", 1911 წ. ადგილობრივი სცენა ქაღალდი საშუალო

თბილისის დრამატული დასის 
გასტროლი კ. მესხის, ბ. 
ახოსპირელის და ი. გრიშაშვილის 
მონაწილეობით

1810 თ-12 ქ.თ.დ. 1810
н. А. лейкина - "медаль", ა. ცაგარელის - "ბაიყუში", 1912 წ. 
მიხაილოვის რკინიგზის კლუბი ქაღალდი საშუალო

აფიშა რუსულ ენაზე, გამრეკელისა 
და ხაშურელის მონაწილეობით

1811 თ-12 ქ.თ.დ. 1811

ი. გედევანიშვილის - "გამცემი", ვ. აბაშიძის - "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ", 1913 წ. ხაშურის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- ი. 
მურვანიშვილი ქაღალდი კარგი

1812 თ-12 ქ.თ.დ. 1812

ა. ცაგარელის - "ლეკის ქალი გულჯავარი", ვ. გუნიას - "დედის 
ერთა", 1913 წ. ხაშურის ძმ. ჯაფარაშვილების ახალი თეატრი, 
რეჟისორი- ი. მურვანიშვილი ქაღალდი საშუალო

დ. რჩეულოვის დახმარებით 
გაიმართა წარმოდგენა

1813 თ-12 ქ.თ.დ. 1813

"დუელი", "გამოგონება", ა. წერეთლის - "ბუტიაობა", სუნდუკიანცის - 
"საღამოს ერთი ცხვირი ხეირია", 1913 წ. ხაშურის ძმ. 
ჯაფარაშვილების ახალი თეატრი, რეჟისორი- ი. მურვანიშვილი ქაღალდი კარგი ძმებ ჯაფარიშვილების ახალ თატრში

1814 თ-12 ქ.თ.დ. 1814
პ. ყიფიანის - "მურად ფაშა", ვ. გუნიას - "ქარიშხალი", 1914 წ. 
ხაშურის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ფოტო ასლი, ე. ანდრონიკაშვილის, 
შ. დადიანის, გ. ვეზირიშვილისა და ა. 
კორძაიას მოანწილეობით

1815 თ-12 ქ.თ.დ. 1815
პ. ყიფიანის - "მურად ფაშა", ვ. გუნიას - "ქარიშხალი", 1914 წ. 
ხაშურის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის, შ. დადიანის, გ. 
ვეზირიშვილისა და ა. კორძაიას 
მოანწილეობით

1816 თ-12 ქ.თ.დ. 1816
პ. ყიფიანის - "მურად ფაშა", ვ. გუნიას - "ქარიშხალი", 1914 წ. 
ხაშურის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი მძიმე

ე. ანდრონიკაშვილის, შ. დადიანის, გ. 
ვეზირიშვილისა და ა. კორძაიას 
მოანწილეობით

1817 თ-12 ქ.თ.დ. 1817
პ. ყიფიანის - "მურად ფაშა", ვ. გუნიას - "ქარიშხალი", 1914 წ. 
ხაშურის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი კარგი

ე. ანდრონიკაშვილის, შ. დადიანის, გ. 
ვეზირიშვილისა და ა. კორძაიას 
მოანწილეობით

1818 თ-12 ქ.თ.დ. 1818 ა. ბაქრაძის - "ამ დროის გმირები", 1915 წ. ხაშური ტელიაფუსის ბაღი ქაღალდი მძიმე

1819 თ-12 ქ.თ.დ. 1819
ა. ბაქრაძის - "ამ დროის გმირები", 1915 წ. ხაშურის ქართ. დრამ. 
დარბაზი, რეჟისორი- ა. კორძაია ქაღალდი კარგი

მ. კვალიაშვილის და დ. ძნელაძის 
მონაწილეობით

1820 თ-12 ქ.თ.დ. 1820
ა. ცაგარელის - "მშვენიერი ელენეს მაძიებელნი", ი. 
ზარდალიშვილის - "ვაი ყობოს", 1915 წ. ხაშურის ქართ. დრამ. წრე. ქაღალდი საშუალო მონაწილეობს ი. ზარდალიშვილი

1821 თ-12 ქ.თ.დ. 1821
ა. წერეთლის - "პატარა კახი", 1915 წ. ხაშურის ქართ. დრამ. 
დარბაზი, რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი ქაღალდი კარგი

ი. ზარდალიშვილის, დ. ძნელაძის, მ. 
კვალიაშვილის და ა. კორძაიას 
მონაწილეობით

1822 თ-12 ქ.თ.დ. 1822
გ. სუნდუკიანცის - "ქორწინება", ი. ზარდალიშვილის - "ვაი ყობოს", 
1915 წ. ხაშურის ქართ. დრამ. დარბაზი ქაღალდი საშუალო

ი. ზარდალიშვილის, ნ. გოცირიძის, ა. 
კორძაიას. დ. ძნელაძის და მ. 
კვალიაშვილის მონაწილეობით

1823 თ-12 ქ.თ.დ. 1823
"ღალატი", ვ. გუნიას - "დედის ერთა", 1915 წ. ხაშურის საზამთრო 
თეატრი, რეჟისორი- ა. კორძაია ქაღალდი საშუალო

ა. კორძაიას. დ. ძნელაძის მ. 
კვალიაშვილის მონაწილეობით

1824 თ-12 ქ.თ.დ. 1824

ერთაწმინდელის - "სიკვდილი ჩრდილოეთში", ლომინაძის - 
"გოგონას სიცოცხლე", 1915 წ. ხაშურის ქართ. დრამ. დარბაზი, 
რეჟისორი- ა. კორძაია ქაღალდი კარგი

ა. კორძაიას. დ. ძნელაძის მ. 
კვალიაშვილის მონაწილეობით

1825 თ-12 ქ.თ.დ. 1825
ს. ჭანტურიშვილის - "მორევვში", "საუბედურო დებიუტი", 1915 წ. 
ხაშურის ქართ. დრამ. დარბაზი ქაღალდი კარგი

ი. ზარდალიშვილის, აშოთაძის, ა. 
კორძაიას. დ. ძნელაძის მ. 
კვალიაშვილის მონაწილეობით

1826 თ-12 ქ.თ.დ. 1826
ს. ჭანტურიშვილის - "მორევში", "საუბედურო დებიუტი", 1915 წ. 
ხაშურის ქართ. დრამ. დარბაზი ქაღალდი კარგი

ი. ზარდალიშვილის, აშოთაძის, ა. 
კორძაიას. დ. ძნელაძის მ. 
კვალიაშვილის მონაწილეობით

1827 თ-12 ქ.თ.დ. 1827
პ. ირეთელის - "დამარცხებული", 1915 წ. ხაშურის ქართ. დრამ. 
დარბაზი, რეჟისორი- ნ. სიხარულიძე ქაღალდი საშუალო

ა. კორძაიას. დ. ძნელაძის მ. 
კვალიაშვილის მონაწილეობით

1828 თ-12 ქ.თ.დ. 1828 ა. წერეთლის - "ბუტიაობა", 1915 წ. ხაშურის ქართ. დრამ. დარბაზი ქაღალდი საშუალო
აკაკის საღამო, მ. კვალიაშვილის ნ. 
ყაჭიეშვილის, მონაწილეობით

1829 თ-12 ქ.თ.დ. 1829
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1916 წ. ქართული თეატრი, რეჟისორი- ი. 
ზარდალიშვილი ქაღალდი კარგი

ე. ჩერქეზიშვილის 30 წლის 
მოღვაწეობის აღსანიშნავად მისივე 
მონაწილეობით

1830 თ-12 ქ.თ.დ. 1830
დ. აწყურელის - "ორი მშიერი", გრიშაშვილის - "ტიმოთეს 
ლეღვი",1916 წ. ტელიაფუსის ბაღი ქაღალდი კარგი გამგე ნ. კლდიაშვილი

1831 თ-12 ქ.თ.დ. 1831
ვ. ბალანჩივაძის - "უბედური დღე", ვ. ურუშაძის - "მოჩვენება", 1916 წ. 
ტელიაფუსის ბაღი, რეჟისორი- ა. კორძაია ქაღალდი საშუალო

თ. აფხაზიშვილის ა. კორძაიას და მ. 
კვალიაშვილის მონაწილეობით

1832 თ-12 ქ.თ.დ. 1832
ნ. აზიანის - "ფული და ხარისხი", 1916 წ. ხაშურის ქართ. წრის 
თეატრი, რეჟისორი- ნ. სიხარულიძე ქაღალდი კარგი

დ. ძნელაძის და მ. კვალიაშვილის 
მონაწილეობით

1833 თ-12 ქ.თ.დ. 1833
ი. გედევანიშვილის  - "გამცემი", 1916 წ. ჯაფარაშვილის შენობა, 
რეჟისორი- ა. კორძაია ქაღალდი საშუალო

ა. კორძაიას, მ. კვალიაშვილის 
მონაწილეობით



1834 თ-12 ქ.თ.დ. 1834
чехова - "привидение", დ.აწყურელის - "დილა ქორწილის შემდეგ", 
1916 წ. ტელიაფუსის ბაღი, რეჟისორი- ა. კორძაია ქაღალდი კარგი აფიშა ქართულ და რუსულ ენაზე

1835 თ-12 ქ.თ.დ. 1835
чехова - "предложение", ვ. გუნიას - "არივ დარია" 1917 წ. ხაშურის 
რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- რომანიშვილი ქაღალდი მძიმე

1836 თ-12 ქ.თ.დ. 1836
м. Н. лермонтова - "два брата",  "съ той стороны", 1917 წ. 
მიხაილოვის რკინიგზის დარბაზი, რეჟისორი- კ. ფერაძე ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

1837 თ-12 ქ.თ.დ. 1837
о. В. Рутковскоუо - "одиннадцатая казнь египетская неудачный день", 
1917 წ. მიხაილოვის რკინიგზის კლუბი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ:კალაძე, კორძაია, 
ჭყონია, კაჩეიშვილი

1838 თ-12 ქ.თ.დ. 1838 არციბაშევის - "ომი", 1917 წ. ტელიაფუსის ბაღი ქაღალდი საშუალო
თარგმანი. ე. ანდრონიკაშვილი 
მისივე მონაწილეობით

1839 თ-12 ქ.თ.დ. 1839

 "сатанелла или женщина изъ мрака",  в абашидзе - "прикащчикъ в 
шкапу", 1918 წ. მიხაილოვის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- 
Свободин ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: კალაძე, 
თევდორაშვილი, სიხარულიძე...

1840 თ-12 ქ.თ.დ. 1840
ა. წერეთლის - "კინტო", 1918 წ. ტელიაფუსის ბაღი, რეჟისორი- მ. 
კვალიაშვილი ქაღალდი მძიმე

1841 თ-12 ქ.თ.დ. 1841
ა. წერეთლის - "კინტო", ვ. გუნიას - "დატრიალდა ჯარა", 1920 წ. 
ხაშურის რკინიგზის მუშათა ლკუბი, რეჟისორი- მ. კვალიაშვილი ქაღალდი მძიმე

1842 თ-12 ქ.თ.დ. 1842

ა. ცაგარელის - "მშვენიერი ელენეს მაძიებელნი", ოფენბახის - 
"მეჯლისი იტალიელებით", 1924 წ. ხაშურის მუშ. რკ. გზ. კლუბი, 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი ქაღალდი მძიმე დირიჟორი პ. ფალიაშვილი

1843 თ-12 ქ.თ.დ. 1843
ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე",  1926 წ.  ხაშურის რკ. გზ. მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი- ი. ბარველი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ ი. ბარველი ნ. 
სირბილაძე და ი. ზარდალიშვილი

1844 თ-12 ქ.თ.დ. 1844
"სიყვარულის ძალა", "ჩანჩურა", "ლოკოკინა", 1927 წ. ხაშური, 
რეჟისორი- მ. კვალიაშვილი ქაღალდი საშუალო

ვ. ხოზბერაძის 25 წლის სასცენო 
მოღვაწეობის იუბილე

1845 თ-12 ქ.თ.დ. 1845
"სიყვარულის ძალა", "ჩანჩურა", "ლოკოკინა", 1927 წ. ხაშური, 
რეჟისორი- მ. კვალიაშვილი ქაღალდი საშუალო

ვ. ხოზბერაძის 25 წლის სასცენო 
მოღვაწეობის იუბილე

1846 თ-12 ქ.თ.დ. 1846
"მარკიტანკა სიგარეტ", 1928 - 1929 წ.წ. ქ. სტალინისი რკ. გზ. მუშათა 
კლუბი, რეჟისორი- გ. როსება ქაღალდი საშუალო

1847 თ-12 ქ.თ.დ. 1847

"ქრისტინე", "საკუთარი გზით" ,"გაჭირვების ტალკვსი", "ხანუმა" 1933 
წ.გასტროლები აღმოსავლეთ და დასავეთ საქართველოში ვ. 
გუნიასა და  ქართული დრამის მსახიობთა მონაწილეობით ქაღალდი კარგი

გასტროლები აღმოსავლეთ და 
დასავეთ საქართველოში ვ. გუნიასა 
და  ქართული დრამის მსახიობთა 
მონაწილეობით

1848 თ-12 ქ.თ.დ. 1848
შ. დადიანის - "შენი ჭირიმე" უთარიღო, საზამთრო შენობა, 
რეჟისორი- შ. დადიანი ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ე. ანდრონიკაშვილი 
და შ. დადიანი

1849 თ-12 ქ.თ.დ. 1849

ი. ჭავჭავაძის "გლეხთა განთავისუფლების პირველ დროების 
სცენები", "აყალმაყალი ცოლ-ქმარს შუა", "ბნელ ოთახში", გადმოკ. 
გ.ჩიქოვანის მიერ. 1879წ. საზაფხულო თეატრი. თბილისი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1850 თ-12 ქ.თ.დ. 1850 ზ.ანტონოვის "მზის დაბნელება". 1883წ. არწრუნის თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1851 თ-12 ქ.თ.დ. 1851
"ახირებულია", "სუსტი მხარე", "გულმა იგრძნო". 1890წ. სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი - ა. ნებიერიძე. ქაღალდი საშუალო

ნ.რ. დიდებულიძის ბენეფისი. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

1852 თ-12 ქ.თ.დ. 1852

ი.კერესელიძის "მოჯადოვებული პრინცი", დივერტისმენტი და 
ლეკური. 1891წ. სახალხო თეატრი. ვერა, მებურნუთოვის მამული. 
რეჟისორი -შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

გ.ი. გურასპიშვილის სასარგებლოდ. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

1853 თ-12 ქ.თ.დ. 1853

ი.კერესელიძის "მოჯადოვებული პრინცი", დივერტისმენტი და 
ლეკური. 1891წ. სახალხო თეატრი. ვერა, მებურნუთოვის მამული. 
რეჟისორი -შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

გ.ი. გურასპიშვილის სასარგებლოდ. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

1854 თ-12 ქ.თ.დ. 1854

ი.კერესელიძის "მოჯადოვებული პრინცი", დივერტისმენტი და 
ლეკური. 1891წ. სახალხო თეატრი.ვერა, მებურნუთოვის მამული. 
რეჟისორი -შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

გ.ი. გურასპიშვილის სასარგებლოდ. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

1855 თ-12 ქ.თ.დ. 1855

ი.კერესელიძის "მოჯადოვებული პრინცი", დივერტისმენტი და 
ლეკური. 1891წ. სახალხო თეატრი. ვერა, მებურნუთოვის მამული. 
რეჟისორი -შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

გ.ი. გურასპიშვილის სასარგებლოდ. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

1856 თ-12 ქ.თ.დ. 1856

ა. ცაგარელის "მათიკო", "პრიკაშჩიკი შკაფში", "გულმა იგრძნო", 
ლეკური და კინტოური. 1891წ. ხარაზოვის თეატრი. რეჟისორი - შ. 
საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

ხელისუფლების ნებადართვით. 
ქართულ-რუსულ ენებზე, შ. 
საფაროვის და დ. ძნელაძის 
მონაწილეობით

1857 თ-12 ქ.თ.დ. 1857
ა. წერეთლის "კინტო", "ოინბაზი" ა. ცაგარელის თარგმანი. 1891წ. 
ბათუმის რკინის თეატრი. რეჟისორი - შ. საფაროვი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1858 თ-12 ქ.თ.დ. 1858

ა. ცაგარელის "ბაიყუში", ვ.გუნიას "არც აქეთ არც იქით", 
დივერტისმენტი და ლეკური. 1897წ. საზაფხულო თეატრი 
"ერმიტაჟი". რეჟისორი - შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1859 თ-12 ქ.თ.დ. 1859
გ. ერისთავის "ძუნწი". რ. ერისთავის "იჭვიანი". 1899წ. ბათუმის 
რკინის თეატრი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1860 თ-12 ქ.თ.დ. 1860 ა. ცაგარელის "ქართველი დედა". 1899წ. ბათუმის რკინის თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1861 თ-12 ქ.თ.დ. 1861 გ. ერისთავის "გაყრა", "ძუნწი". 1900წ. ბათუმის რკინის თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1862 თ-12 ქ.თ.დ. 1862

გ. ერისთავის "ძუნწი", "ვეფხისტყაოსანი" ბუნდოვან სურათებად, 
ავტორი- ჯ.მორისი. 1900წ. საზაფხულო თეატრი და ბაღი. 
რეჟისორი- ვ. აბაშიძე ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. ვ. აბაშიძის, 
ვ. გუნიას, სვიმონიძის, ნებიერიძისა 
და ვაშაკიძის მონაწილეობით

1863 თ-12 ქ.თ.დ. 1863
შ. რუსთაველის "ვეფხისტყაოსანი" ბუნდოვან სურათებად. ავტორი- 
ჯ.მორისი. 1900წ. საზაფხულო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
წარმოდგენის გამგე ზ. საფაროვი

1864 თ-12 ქ.თ.დ. 1864
სინემატოგრაფია, ბუნდოვან სურათებად "ვეფხისტყაოსანი". 1900წ. 
ქალაქის თეატრი(ქუთაისი). ავტორი- ჯ. მორისი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე. 

1865 თ-12 ქ.თ.დ. 1865
დ. მესხის "სურამის ციხე", რ. ერისთავის "პარიკმახერისას". 1904წ. 
ამხანაგობის თეატრი. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზეზ. 
საფაროვისა და შ. დადიანით 
ხელმძღვანელობით გამართული 
წარმოდგენა. 

1866 თ-12 ქ.თ.დ. 1866
სეირნობა საქველმოქმედო ბაზრითურთ. 1904წ. სათავადაზნაურო 
ბანკის ბაღი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1867 თ-12 ქ.თ.დ. 1867

თბილისის ქართულ დრამატული დასის არტისტთა და 
სცენისმოყვარეთა მიერ წარმოდგენილი კ. მესხის "თამარ-
ბატონიშვილი". 1906წ. რეჟისორი- შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო

მცირე აფიშა. ქართულ-რუსულ 
ენებზე

1868 თ-12 ქ.თ.დ. 1868 ოპერა - ოლუზია. რეპერტუარი. 1907წ. ბათუმის რკინის თეატრი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

1869 თ-12 ქ.თ.დ. 1869
გ. სუნდუკიანცის "პეპო", ი. გრიშაშვილის "ბებრებს დარიგება". 
1907წ. თეატრი "რენესანსი". ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
რჩეულიშვილის, მ. 
ქართველიშვილის, 
გელიკურაშვილის და გოგაშვილის 
მონაწილეობით



1870 თ-12 ქ.თ.დ. 1870
დ.ერისთავის "სამშობლო", დივერტისმენტი. 1907წ. თეატრი 
"რენესანსი". ქაღალდი ქაღალდი

ხორო ბ.კავსაძის ლოტბარობით. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

1871 თ-12 ქ.თ.დ. 1871
ვ. გუნიას "ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე", ი.გრიშაშვილის "ტიმოთეს 
ლეღვი". 1907წ. თეატრი და ბაღი "პალერმო". ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1872 თ-12 ქ.თ.დ. 1872

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილნი", მაჭავარიანის 
თარგმანი. 1907წ. თეატრი "რენესანსი". რეჟისორი- ჩარკვიანი. 
რეჟისორი- დ. ჩარკვიანი ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. ივანიძის, 
ნებიერიძის, საფაროვის, ჩარკვიანის 
მონაწილეობით

1873 თ-12 ქ.თ.დ. 1873
ავსეენკოს "მგელ-კაცა", ა. იმედაშვილის თარგმანი. 1908წ. 
თბილისის საკრებულო. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1874 თ-12 ქ.თ.დ. 1874 პ. ირეთელის "დამარცხებულნი". 1908წ. ძმები ნიკიტინების ცირკი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1875 თ-12 ქ.თ.დ. 1875
რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 1908-09წ.წ. თავადაზნაურობის 
თეატრი. რეჟისორი- ვ. შალიკაშვილი. ქაღალდი კარგი ქართულ-რუსულ ენებზე 

1876 თ-12 ქ.თ.დ. 1876 ანონსი. პ.ირეთელის "დამარცხებულნი". 1909წ. ქუთაისი. ქაღალდი კარგი ქართულ-რუსულ ენებზე

1877 თ-12 ქ.თ.დ. 1877
ა.ცაგარელის "ერთი ნაბიჯი წინ". ანონსი- "ქრისტინე", "ქართველი 
დედა", "დამარცხებულნი". 1909წ. ბათუმის რკინის თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1878 თ-12 ქ.თ.დ. 1878 "Суль надь анфисой". 1910წ. ბათუმის რკინის თეატრი. ქაღალდი მძიმე
შ. დადიანის მონაწილეობით. რუსულ 
ენაზე

1879 თ-12 ქ.თ.დ. 1879

"Оскань петровичь вь аду" соч. Г. Сундукианца. "Инжир 
хачатура"(хечой тузы). "Кирть-кирть" соч. В.Матова. 1910წ. ბათუმის 
რკინის თეატრი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

1880 თ-12 ქ.თ.დ. 1880

"ორი დარაჯი", ფ.ქორიძის თარგმანი. ა. ჩეხოვის "დათვი".1910წ. 
თეატრი "საზოგადოება-კაპეიკის" თავშესაფარი. რეჟისორი- 
ბაღაშვილი ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. მ. 
ქართველიშვილისა და ბაღაშვილის 
მონაწილეობით 

1881 თ-12 ქ.თ.დ. 1881

"ორი დარაჯი", ფ.ქორიძის თარგმანი. ა. ჩეხოვის "დათვი".1910წ. 
თეატრი "საზოგადოება-კაპეიკის" თავშესაფარი. რეჟისორი- 
ბაღაშვილი ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. მ. 
ქართველიშვილისა და ბაღაშვილის 
მონაწილეობით 

1882 თ-12 ქ.თ.დ. 1882

"ორი დარაჯი", ფ.ქორიძის თარგმანი. ა. ჩეხოვის "დათვი".1910წ. 
თეატრი "საზოგადოება-კაპეიკის" თავშესაფარი. რეჟისორი- 
ბაღაშვილი ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. მ. 
ქართველიშვილისა და ბაღაშვილის 
მონაწილეობით 

1883 თ-12 ქ.თ.დ. 1883

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 1913-1914წ.წ. ბათუმის 
ქართული დრამატრული საზოგადოება. მოწვეული რეჟისორი - 
შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. 
მონაწილეობას მიიღებენ ვ. ალექსი-
მესხიშვილის, ვ. აბაშიძე. ვ. გუნია, კ. 
მესხი, ვ. ბალნჩივაძე და მ. ნემო

1884 თ-12 ქ.თ.დ. 1884
ა. წერეთლის "პატარა კახი". 1915 წ. ქ. სიღნაღი ახალი კლუბის 
საზაფხულო შენობა. ქაღალდი მძიმე

აკაკის საღამო, შ. დადიანის, ი. 
მოსაშვილის, ე. ანდრონიკაშვილი

1885 თ-12 ქ.თ.დ. 1885
კ. ფოცხვერაშვილის სიტყვა-მუსიკობა, ლექცია-კონცერტი. 1916წ. 
ბათუმის საზოგადო საკრებულო დარბაზი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1886 თ-12 ქ.თ.დ. 1886
ვ.გუნიას "და-ძმა". 1917წ. სახელოსნო კლუბი. რეჟისორი- ე. 
თალაკვაძე. ქაღალდი მძიმე

გარეკახელისა და ვ. 
მარგველაშვილის მონაწილეობით.

1887 თ-12 ქ.თ.დ. 1887
"ყომარბაზის ცხოვრება". 1917წ. თავისუფალი თეატრი. რეჟისორი- 
ალ. გოგაშვილი. ქაღალდი მძიმე

ვ. გამყრელიძის, დ. ძნელაძის, 
გელიკურაშვილის, ს. გოგაშვილის, 
ალ. გოგაშვილილის მონაწილეობით

1888 თ-12 ქ.თ.დ. 1888
პ. ირეთელის "დამარცხებულნი", აპოთეოზი. 1917წ. თავისუფალი 
თეატრი(ხელოსანთა კლუბი). რეჟისორი- ალ. გოგაშვილი. ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ: ს. გოგაშვილი და გ. 
გელიკურაშვილი

1889 თ-12 ქ.თ.დ. 1889

გოგიას "გრიგ. რასპუტინი და ნიკოლოზ მე-2 საიქიოში". 
ა.ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1917წ. თავისუფალი 
თეატრი. ხელოსანთა კლუბი. რეჟისორი - გ. ჯაბაური. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. ა. 
გოგაშვილის, ვ. გამყრელიძი და გ. 
ჯაბაურის, ს. გოგაშვილის და გ. 
გელიკურაშვილის მონაწილეობით

1890 თ-12 ქ.თ.დ. 1890
ა.ცაგარელის "ხანუმა". 1917წ. ხელოსანთა კლუბის საზამთრო 
შენობა. რეჟისორი- ალ.გოგაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ქართულ-რუსულ ენებზე. ე. 
ჩერქეზიშვილის, ს. გოგაშვილის, ვ. 
აბაშიძის და ვ. გამყრელიძის 
მონაწილეობით

1891 თ-12 ქ.თ.დ. 1891
პ. ირეთელის "ქრისტინე". 1917წ. ხელოსანთა კლუბი. რეჟისორი- 
ალ.გოგაშვილი. ქაღალდი მძიმე

ქართულ-რუსულ ენებზე. ვ. 
გამყრელიზის, ს. გოგაშვილის 
მონაწილეობით

1892 თ-12 ქ.თ.დ. 1892
ანონსი. პირველი სეზონი ქართულის მუდმივის წარმოდგენებისა 
შ.დადიანის ხელმძღვანელობით.[1918-1919]წ.წ. ქართული თეატრი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1893 თ-12 ქ.თ.დ. 1893

ი.ჰაჯიბეგოვის "მაშტი იბადი" (ანუ "ეს არ იყოს ის იყოს"), 
ი.გიგაშვილის თარგმანი. 1918წ. აზიური ოპერეტკა. არტისტული 
თეატრი. დირიჟორი- სიმონა. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1894 თ-12 ქ.თ.დ. 1894

ს. ერთაწმინდის "სიკვდილით დასჯა", დ. აწყურელის "ცოლ-
ქმრობის წინააღმდეგი", "ვაი-ვუის ხმაზე". 1918-1919წ.წ. ალოიზის 
თეატრი(სოხუმი). ქაღალდი მძიმე

მ.სულთანიშვილისა და დ.კიკნაძის 
მონაწილეობით

1895 თ-12 ქ.თ.დ. 1895

რ.ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწილეს", ვ.ბალანჩივაძის 
"კუდიანი ვარსკვლავი". [1918-1919]წ.წ. ალოიზის თეატრი(სოხუმი). 
რეჟისორი- ივ.ბარველი. ქაღალდი კარგი

პ.თურქიას, მ.სულთანიშვილის, 
ნ.ჯავახიშვილისა და ი.ბარველის 
მონაწილეობით

1896 თ-12 ქ.თ.დ. 1896
ე.ნინოშვილის "ტარიელ მკლავაძე". 1918-1919წ.წ. ალოიზის 
თეატრი(სოხუმი). რეჟისორი- ივ.ბარველი. ქაღალდი საშუალო

1897 თ-12 ქ.თ.დ. 1897
ვ.შალიკაშვილის "გადაჭრილი მუხა". 1918-1919წ.წ. ალოიზის 
თეატრი(სოხუმი). რეჟისორი- ივ.ბარველი. ქაღალდი საშუალო ნ.ჯავახიშვილის ბენეფისი

1898 თ-12 ქ.თ.დ. 1898

ჰაუპტმანის "ჰანნელე", როსტანის "რომანტიკოსნი", დასის 
შემადგენლობა. 1919წ. ქართული დრამატული სტუდია. 
რეჟისორები: მ.ქორელი, კ.შათირიშვილი, გ.ჯაბადარი. ქაღალდი კარგი

1899 თ-12 ქ.თ.დ. 1899
პ. ირეთელის "ქრისტინე". 1919წ. ქართული დრამა. ხელმძღვანელი- 
შ.დადიანი. ქაღალდი კარგი

1900 თ-12 ქ.თ.დ. 1900
ს.ჭანტურიშვილის "ბურუსი", "სიმართლე". 1919წ. ქართული დრამა. 
ხელმძღვანელი - შ.დადიანი. ქაღალდი საშუალო

1901 თ-12 ქ.თ.დ. 1901 შ. დადიანის "გეგეჭკორი". არტისტული თეატრი. 1919წ. ქაღალდი კარგი მცირე აფიშა
1902 თ-12 ქ.თ.დ. 1902 შ. დადიანის "გეგეჭკორი". არტისტული თეატრი. 1919წ. ქაღალდი კარგი მცირე აფიშა
1903 თ-12 ქ.თ.დ. 1903 შ. დადიანის "გეგეჭკორი". არტისტული თეატრი. 1919წ. ქაღალდი კარგი მცირე აფიშა

1904 თ-12 ქ.თ.დ. 1904
უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება", კ.მესხის თარგმანი. 
1919წ. ქალაქის თეატრი. ხელმძღვანელი - ა. იმედაშვილი. ქაღალდი მძიმე

1905 თ-12 ქ.თ.დ. 1905
შ. დადიანის "შურისძიება", ვ.გუნიას "რაც არ მერგება, არ 
შემერგება", მონოლოგი. 1919წ. ქართული დრამა. ქ .სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე ე.ანდრონიკაშვილის ბენეფისი

1906 თ-12 ქ.თ.დ. 1906
დიდი საღამო წარმოდგენა-კონცერტით. შ. დადიანის "შენი ჭირიმე", 
დივერტისმენტი. 1920წ. საგარეჯო. ქაღალდი მძიმე



1907 თ-12 ქ.თ.დ. 1907
დიდი საღამო წარმოდგენა-კონცერტით. შ. დადიანის "შენი ჭირიმე", 
დივერტისმენტი. 1920წ. საგარეჯო. ქაღალდი მძიმე

1908 თ-12 ქ.თ.დ. 1908
რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. ქუთაისის ქალაქის თეატრი. 
1920-1921წ.წ. ქაღალდი მძიმე

ვლ.ალექსი-მესხიშვილის, ნ.ჩხეიძისა 
და ნ.დავითაშვილის მონაწილეობით.

1909 თ-12 ქ.თ.დ. 1909
ა. წერეთლის "პატარა კახი". 1920წ. ქალაქის თეატრი. 
ხელმძღვანელი- ა. იმედაშვილი. ქაღალდი მძიმე

1910 თ-12 ქ.თ.დ. 1910
დ.ერისთავის "სამშობლო". 1920წ. ქალაქის თეატრი. 
ხელმძღვანელი- ა.იმედაშვილი. ქაღალდი მძიმე

1911 თ-12 ქ.თ.დ. 1911

ნ. სობოლშჩიკოვ-სამარინის Николай Собольщиков-Самарин. 
"ვიდრე ხვალ?", ა.წერეთლის თარგმანი. 1920წ. ხელმძღვანელი - 
ი.ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

1912 თ-12 ქ.თ.დ. 1912
შილერის "დონ-კაროლს". ალ.შანშიაშვილის თარგმანი. 1920წ. 
ქალაქის თეატრი. ხელმძღვანელი- ა.იმედაშვილი. ქაღალდი საშუალო

1913 თ-12 ქ.თ.დ. 1913

ბარის "ნაპოლეონი" ალ.იმედაშვილის, თარგმანი. ლუხმანოვის 
"ნაპოლეონის სიკვდილი", გრ.აბაკელიას თარგმანი. 1920წ. 
ქალაქის თეატრი. ხელმძღვანელი- ა.იმედაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ალ. იმედაშვილის 20 წლის სასცენო 
მოღვაწეობის აღსანიშნავი ბენეფისი.

1914 თ-12 ქ.თ.დ. 1914

ფ. შილერის "ყაჩაღები", ნ.ავალიშვილის თარგმანი. 
ხელმძღვანელი-. ა. იმედაშვილი. ფ.დოსტოევსკის "დანაშაული და 
სასჯელი", შ.დადიანის თარგმანი. ხელმძღვანელი-. 
ი.ზარდალიშვილი. 1920წ. ქალაქის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

1915 თ-12 ქ.თ.დ. 1915
პ. ირეთელის გადმოკეთებული  "ქრისტინე". 1920წ. ქალაქის 
თეატრი.ხელმძღვანელი-. ა.ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

1916 თ-12 ქ.თ.დ. 1916
ანდრეევის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა", ა.იმედაშვილის თარგმანი. 
1920წ. ქალაქის თეატრი. ხელმძღვანელი- ა.ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

1917 თ-12 ქ.თ.დ. 1917
"მზის ამოსვლამდე", ა. ყალაბეგაშვილის "ჩვენის გზით", "მარტიან 
მარწუხი", 1921 წ. ქართული დრამის მსახიობთა წარმოდგენა საშუალო

მ. მდივანის, ნ. ფხაკაძის, ლ. 
ღოღაბერიძის, ა. ყალაბეგაშვილის, 
ა. მისერიძის, კ. მაჭარაზის და დ. 
ცვარნამის მონაწილეობით

1918 თ-12 ქ.თ.დ. 1918
"შეშლილი", ს.ერთაწმინდელის "სიკვდილი ჩრდილოეთში", 
ი.იმედაშვილის "ჭინკა-მელა". 1921წ. ქალაქის საბჭოს თეატრი. ქაღალდი საშუალო

1919 თ-12 ქ.თ.დ. 1919
ჰეიერმანსის  "იმედის დაღუპვა", დ. მესხის თარგმანი. [1922წ.] 
რკინის თეატრი(ბათუმი). რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1920 თ-12 ქ.თ.დ. 1920

პ.უმიკაშვილის "სამზადისი", ბრანდესის "სტუმარი", ვ.გუნიას 
"ხოლვერობა". [1922წ.] რკინის თეატრი(ბათუმი). რეჟისორი- 
შ.დადიანი. ქაღალდი საშუალო

შ.დადიანის ბენეფისი.ქართულ-
რუსულ ენებზე

1921 თ-12 ქ.თ.დ. 1921

სუვორინისა და გურენინის "მედეა", დ.მესხის თარგმანი. "უბედური 
დებიუტი". [1922წ.] შმაევსკის თეატრი(ბათუმი). რეჟისორი- 
შ.დადიანი. ქაღალდი საშუალო ქართულ-რუსულ ენებზე

1922 თ-12 ქ.თ.დ. 1922

კ.ანდრონის "სიზმარი კოშკში", "აირია მონასტერი" გადმოკ. 
ვ.გუნიასა და სახოკიას მიერ. [1922წ.] შმაევსკის თეატრი(ბათუმი).  
რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1923 თ-12 ქ.თ.დ. 1923
ს.გლახიშვილის "დაღი", ა.ცაგარელის "ბაიყუში". [1922წ.] შმაევსკის 
თეატრი(ბათუმი). რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1924 თ-12 ქ.თ.დ. 1924
ვ.შალიკაშვილის "გადაჭრილი მუხა". [1922წ.] შმაევსკის 
თეატრი(ბათუმი). რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1925 თ-12 ქ.თ.დ. 1925
ა.ცაგარელის "გულჯავარ" მეფე ერეკლეს ცხოვრებიდან. [1922წ.] 
შმაევსკის  თეატრი(ბათუმი). რეჟისორი- შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

1926 თ-12 ქ.თ.დ. 1926
დ. ჭონქაძის "სურამის ციხე". 1923 წ. თვითმშრომელთა კლუბი. 
დადგმა- შ.საფაროვი. ქაღალდი საშუალო შ. საფაროვის სასარგებლოდ

1927 თ-12 ქ.თ.დ. 1927

ვ.შალიკაშვილის "უნიადაგონი", დადგმა- ივ.ბარველი. 
ნ.შიუკაშვილის "სულელი", დადგმა- მ.ღვამიჩავა. 1923წ. სახალხო 
თეატრი. ქართული დრამა. ქაღალდი მძიმე

1928 თ-12 ქ.თ.დ. 1928
ნ.შიუკაშვილის "სულელი", დადგმა- მ.ღვამიჩავა. 1923წ. სახალხო 
თეატრი. ქართული დრამა. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

1929 თ-12 ქ.თ.დ. 1929

ნ.შიუკაშვილის "სულელი", დადგმა- მ.ღვამიჩავა, ა.შანშიაშვილის 
"სპარტაკი", დადგმა- ივ.ბარველი. 1923წ. სახალხო თეატრი. 
ქართული დრამა. ქაღალდი მძიმე

მუსიკა. დ. არაყიშვილი, მხატვარი 
სიდამონ-ერისთავისა

1930 თ-12 ქ.თ.დ. 1930
საქართველოს პროლეტკულტის საღამო. ვ.იგნატოვის 
"სამჭედლო", აპოთეოზი. 1923წ. რეჟისორი- დ. კობახიძე ქაღალდი მძიმე

1931 თ-12 ქ.თ.დ. 1931
დ.ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია კიკილა".1923-24წ.წ. სახ.საბავშვო 
თეატრი. წითელ-არმიელთა ცენტრ.კლუბი. დადგმა - ს.წერეთელი. ქაღალდი მძიმე

1932 თ-12 ქ.თ.დ. 1932
გრანდიოზული სეირნობა. "საწყალი თედო", "რევიზორი", 
დივერტისმენტი. 1924წ. არტოს ბაღი. რეჟისორი - ბურჯალოვი. ქაღალდი მძიმე

ნ. ა. დიმოვის მონაწილეობით. 
ქართულ-რუსულ ენებზე

1933 თ-12 ქ.თ.დ. 1933

ტრ.რამიშვილის "მეზობლები", დადგმა- ივ.ბარველი, "სიყვარულის 
საზღვართან", დადგმა- ივ.ბარველი. 1924წ. სახალხო თეატრი. 
ქართული დრამა. ქაღალდი მძიმე ნ.გოცირიძის მონაწილეობით

1934 თ-12 ქ.თ.დ. 1934

ტრ.რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა".1924-25წ.წ. მსახიობთა 
ამხანაგობა. ქართული დრამა. ქართული დივიზიის ცენტრალური 
კლუბი. რეჟისორი - კ. ანდრონიკაშვილი. ქაღალდი მძიმე ნ.ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით

1935 თ-12 ქ.თ.დ. 1935
ა.წერეთლის "პატარა კახი", "სიყვარულის ძალა", შილერის 
"ყაჩაღები". 1925წ. ქაღალდი მძიმე დ. ჩარკვიანის მონაწილეობით

1936 თ-12 ქ.თ.დ. 1936
სალიტერატურო საღამო- კონცერტი.1925წ. მსროლელთა 
დივიზიის ცენტრალური თეატრი. ა.ცაგარელის "ციმბირელი". ქაღალდი მძიმე

მონაწილეობენ : ი. რევაზიშვილი, ს. 
სულთანიშვილი

1937 თ-12 ქ.თ.დ. 1937

"მაღაროს მუშა" ნ.გოცირიძის თარგმანი. "მოულოდნელი 
შემთხვევა" ვ.გუნიას თარგმანი. "თაგვის ბრალია". 1925წ. 
ხელმძღვანელი- ნ.ნინონი. ქაღალდი მძიმე ნ.ნინონის მონაწილეობით

1938 თ-12 ქ.თ.დ. 1938
ს.გერგესელის "ნიღაბ-ქვეშ", დადგმა- იარალი. 1926წ. ს. ანაგა. 
სახალხო სახლი. სიღნაღი. ქაღალდი მძიმე

1939 თ-12 ქ.თ.დ. 1939

რ.ალექსეევის "რკინის კედელი". მ.ქილარჯიშვილის თარგმანი. 
1926წ. აკადემიური თეატრი(ქუთაისის თეატრი). ხელმძღვანელი- 
ა.იმედაშვილი. ქაღალდი საშუალო

1940 თ-12 ქ.თ.დ. 1940
გენეკენის "ნათლული", ი.ბარველის თარგმანი. 1926წ. აკადემიური 
თეატრი(ქუთაისი). ხელმძღვანელი- დ.ძნელაძე. ქაღალდი საშუალო



1941 თ-12 ქ.თ.დ. 1941
ნ.შიუკაშვილის "ამერიკელ ძიის გასაბჭოება". 1927-28წ.წ. 
აკადემიური თეატრი. დადგმა- ა.ფაღავა. ქაღალდი საშუალო

მ. ალექსი მესხიშვილის და ბ. 
გამრეკელის მონაწილეობით

1942 თ-12 ქ.თ.დ. 1942
ა.ს. გრიბოედოვის "ქართული ღამე". 1929წ. ცირკი "პოლოსი"-ს 
შენობა. დადგმა- დ.არსენიშვილი. ქაღალდი საშუალო

აფიშის ფოტო ასლი 
ა.ს.გრიბოედოვის 
გარდაცვალებიდან 100 წლისთავის 
აღსანიშნავად, არანჟირება შ. 
დადიანის

1943 თ-12 ქ.თ.დ. 1943
ა.ს. გრიბოედოვის "ქართული ღამე". 1929წ. ცირკი "პოლოსი"-ს 
შენობა. დადგმა- დ.არსენიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ა.ს.გრიბოედოვის 
გარდაცვალებიდან 100 წლისთავის 
აღსანიშნავად, არანჟირება შ. 
დადიანი

1944 თ-12 ქ.თ.დ. 1944
"შორეულ წარსულში", 1929 წ. აჭარისტანის სახელმწ. თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. გარიკი ქაღალდი მძიმე

1945 თ-12 ქ.თ.დ. 1945
რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 1930-31წ.წ. 
საქ.საკოლმეურნეო მოძრავი თეატრი. რეჟისორი- დ.კობახიძე. ქაღალდი მძიმე მხატვარი მ. გოცირიძე

1946 თ-12 ქ.თ.დ. 1946
დასის შემადგენლობა, რეპერტუარი, 1930 - 1931 წ.წ. აჭარისტანის 
სახელმწ. ქართული დრამა, რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი მძიმე

მხატვრები: როსალოვსკი, ე. 
ახვლედიანი, მირიანაშვილი

1947 თ-12 ქ.თ.დ. 1947
დასის შემადგენლობა, რეპერტუარი, 1930 - 1931 წ.წ. აჭარისტანის 
სახელმწ. ქართული დრამა, რეჟისორი- გ. ლაღიძე ქაღალდი კარგი

მხატვრები: როსალოვსკი, ე. 
ახვლედიანი, დ. მირიანაშვილი

1948 თ-12 ქ.თ.დ. 1948
ს. კარტაჩოვის "ჩვენი ახალგაზრდობა", 1930 - 1931 წ.წ. აჭარისტანის 
სახელმწ. ქართული დრამა, რეჟისორი- გ. ღვინიაშვილი ქაღალდი საშუალო მხატვარი დ. მირიანაშვილი

1949 თ-12 ქ.თ.დ. 1949
ა. უსპენსკის "გარდატეხა", 1930 - 1931 წ.წ. აჭარისტანის სახელმწ. 
ქართული დრამა, რეჟისორი- გ. ღვინიაშვილი ქაღალდი საშუალო მხატვარი დ. მირიანაშვილი

1950 თ-12 ქ.თ.დ. 1950
ნ. შიუკაშვილის "ამერიკელი ძია", 1931 - 1932 წ.წ. აკადემიური 
თეატრი, რეჟისორი- ა. ფაღავა ქაღალდი მძიმე

1951 თ-12 ქ.თ.დ. 1951
კარტაშევის "ჩვენი ახალგაზრდობა", 1931 - 1932 წ.წ. აჭარისტანის 
სახლემწიფო ქართული დრამა, რეჟისორი- გ. ღვინიაშვილი ქაღალდი საშუალო მხატვარი დ. მირიანაშვილი

1952 თ-12 ქ.თ.დ. 1952
კ. კალაძის "ხატიჯე", 1931 -1932 წ.წ. აჭარისტანის სახლემწიფო 
ქართული დრამა, რეჟისორი- დ. ანთაძე ქაღალდი საშუალო მხატვარი თ. აბაკელია

1953 თ-12 ქ.თ.დ. 1953

კირშონი "პური", შ. დადიანის თარგმანი. 1932 - 1933 წ.წ. 
აჭარისტანის სახლემწიფო ქართული დრამა, რეჟისორი- ნ. 
გოძიაშვილი ქაღალდი საშუალო მხატვარი პ. ოცხელი

1954 თ-12 ქ.თ.დ. 1954

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. "გზამშენი", ავტორი- 
ი.ქანთარია. 1932-1933წ.წ. ესტრადის თეატრი. რეჟისორი- 
გ.ხელაია. ქაღალდი მძიმე

1955 თ-12 ქ.თ.დ. 1955

"ჩვენი დროის დონჟუანი", "მოწინავე ქალები", "ქურდი". დასის 
შემადგენლობა. 1934წ. თბილისის თეატრი "კომედია". 
ტრამვაელთა კლუბი. დადგმა- გ.ჯავაშვილი. ქაღალდი მძიმე

1956 თ-12 ქ.თ.დ. 1956

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 1935-36წ.წ. ქართ. 
ექსპერიმენტალური თეატრი. რეჟისორები: შ.აღსაბაძე, ს.ვაჩნაძე, 
შ.ქარცივაძე. ქაღალდი მძიმე

მხატვრები: ი. გამრეკელი, აზიმ-ზადე, 
რ. მუსტაფაევი, ა. რაზმაძე, ვ. 
შაგინოვა

1957 თ-12 ქ.თ.დ. 1957 უ.შექსპირის "ჰამლეტი". 1936წ. სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი მძიმე ი.ზარდალიშვილის მონაწილეობით

1958 თ-12 ქ.თ.დ. 1958
ზაიაიიცკის "ცხოვრება გვიკარნახებს". 1936-1937წ.წ. საქართველოს 
ჯანსახკომის მოძრავი თეატრი. რეჟისორი-  გ.ლაღიძე. ქაღალდი მძიმე მხატვარი - კულეში

1959 თ-12 ქ.თ.დ. 1959 შ.დადიანის "გეგეჭკორი". უთარიღო. სიღნაღი. ქაღალდი კარგი
შ.დადიანისა და ნ.გვარაძის 
მონაწილეობით

1960 თ-12 ქ.თ.დ. 1960 "პეპო, მილოცვები. უთარიღო. რეჟისორი- გ. ჯალიაშვილი. ქაღალდი მძიმე
ნ. გიცირიძის 40 წლის სცენაზე 
მუშაობის აღსანიშნავი საღამო. 

1961 თ-12 ქ.თ.დ. 1961 "ცხოვრების გმირები". უთარიღო. ქალაქის თეატრი. ქაღალდი მძიმე

მონაწილეობენ: ქ.ქ. ეპიცაშვილი, 
კლდიაშვილი, რამიშვილი, ი. მოსიძე, 
ვ. აბშიძე

1962 თ-12 ქ.თ.დ. 1962

დასის შემადგენლობა. უთარიღო. სამასო, თბილისის ესტრადის 
თეატრი. ლიტმონტაჟი-იუმორესკა-სკეტჩი, შაირები, სცენები, 
მინიატურა.  რეჟისორი- გ.ხელაია. ქაღალდი მძიმე

მხატვრები: პ. ოცხელი, გ. აბაშიძე, 
მუსიკა: ა. ბალანჩივაძე, მ. 
მაჭავარიანი, ქორეოგრაფია დ. 
მაჭავარიანი.

1963 თ-12 ქ.თ.დ. 1963
დასის შემადგენლობა. უთარიღო. სამასო, თბილისის ესტრადის 
თეატრი. რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი ქაღალდი მძიმე

თეატრის ხელმძღვანელი- 
გ.ბუხნიკაშვილი. მხატვარი: პ. 
ოცხელი, მუსიკა: ა. ბალანჩივაძე, მ. 
მაჭავარიანი, ქორეოგრაფია დ. 
მაჭავარიანი.

1964 თ-12 ქ.თ.დ. 1964

რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. უთარიღო. "სამასო"-ს მცირე 
თეატრი დამკვრელი. რეჟისორები: შ.აღსაბაძე, ა.ვასაძე, 
ვ.გოძიაშვილი, კ.პატარიძე, პ.კანდელაკი. ქაღალდი საშუალო

ქორეოგრაფი ილ. სუხიშვილი, 
მხატვარი მ. თავაძე

1965 თ-12 ქ.თ.დ. 1965
რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. უთარიღო. "სამასო"-ს მცირე 
თეატრი დამკვრელი. თეატრის ხელმძღვანელი- პ.კანდელაკი. ქაღალდი მძიმე მსახიობთა ფოტოსურათებით

1966 თ-12 ქ.თ.დ. 1966 პ.ირეთელის "დამარცხებულნი", უთარიღო. აკადემიური თეატრი. ქაღალდი საშუალო

ბ. ავალიშვილის 35 წლის 
მოღვაწეობის აღსანიშნავი 
წარმოდგენა

1967 თ-12 ქ.თ.დ. 1967
სადღესასწაულო წარმოდგენა-საღამო საქართველოს სხვადასხვა 
თეატრებში. უთარიღო. ქაღალდი საშუალო

საგანგებოდ გამოიცა გაზეთი 
"მსახიობის დღე" მონაწილეობენ: შ. 
დადიანი, გოცირიძე, ა. 
კარგარეთელი, კ. ყიფიანი, დ. 
ჩარკვიანი, ე. ციმაკურიძე

1968 თ-12 ქ.თ.დ. 1968 დრამატული სტუდია, უთარიღო, ა. ფაღავას ხელმძღვანელობით ქაღალდი საშუალო

აფიშაზე მითითებულია 
მასწავლებლები და სასწავლო 
საგნები

1969 თ-12 ქ.თ.დ. 1969
ა. ცაგარელის "ხანუმა" უთარიღო, ალოიზის თეატრი, რეჟისორი- ი. 
ბარველი ქაღალდი საშუალო



1970 თ-13 რ.თ.დ 1

Музыка  Александрова - "свадьба в маниловке", Заславского - 
"взаимная любовь",  В. долидзе - "кето и коте", Калмана - "сильва",  
"марица", "баядерка", валентинова - "жрица огня", стотгарт и фремл - 
"роз-мари", калмана - "принцеса цирка", узеир-гаджибегова -" аршин 
мал-алан", рябова - "коломбина",  стрелникова - "холопка", планкета - 
"корневильские колокола", краузе - "дитя степей", якоби - "ярморка 
невест", легара - "веселая вдова", джонса -"гейша", უთარიღო, театр 
музкомедии. окружной дом красной армии реж. н. в. юматов. 
დირიჟორი-ლადო კავსაძე. სარეპერტუარო აფიშა. ქაღალდი მძიმე

რუსული თეატრალური დასი  
რეპერტუარი; სამხატვრო 
ხელმძღვანელი ლ. კავსაძე

1971 თ-13 რ.თ.დ 2

яков гердин - "за океаном", А. островский - "без вины виноватие", 
Генрих  Ибсен - "призраки", А. афиногенов - "страх", უთარიღო, реж. 
радолин ф. ჟიხარევას მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1972 თ-13 რ.თ.დ 3
яков гердин - "за океаном", 1935г, реж. радолин ф. В. Главная роль - 
Е. Т. Жихарева ქაღალდი მძიმე

1973 თ-13 რ.თ.დ 4
А. Чехов. "дядя ваня", "вишневый сад", "иванов", უთარიღო, дом 
красной армии.  ჩეხოვის 75 წლის საიუბილეო საღამო ქაღალდი საშუალო ჩეხოვის 75 წლის საიუბილეო საღამო

1974 თ-13 რ.თ.დ 5

Ник. Погодин - "поема о топоре", И. Микитенко - "дело чести(уголь)", 
А. Афиногенов - "страх", Вс. Вишневский - "новая пьеса", "компромисс 
наиб-хана", В. Киршон - "хлеб",  Д. Курдин - "междубурие", Я. Хашек - 
"бравый солдат швеик",1931-1932г, тифлисский театр красной армии,  
реж. любош а. დასის შემადგენლობა ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი

1975 თ-13 რ.თ.დ 6

Афиногенов - "страх" Радинова  - "иван и ван", Зархи - "улица 
радости", Островского - "гроза", Гольдони - "слуга двух господ", Хашек 
- "бравый солдат швеик", უთარიღო, тифлисский театр красной 
армии, реж. А. С. Любош, Б. Н. Филипов,  Н. А. Зорин,  Ф. В. Радолин ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი

1976 თ-13 რ.თ.დ 7

ი. პრუტ. " Князь Мстислав-"თავადი მსტისლავი", ბ. ლავრენევის - 
"რღვევა-разлом", უთარიღო, Театр кавказской краснознамменной 
армии ქაღალდი მძიმე რეპერტუერი

1977 თ-13 რ.თ.დ 8
ოპერეტები, ლადო კავსაძის ხელძღვანელობით, უთარიღო, 
მუსკომედიიდ თეატრი. окружной дом красной армии ქაღალდი საშუალო

ანონსი; სამხატვრო ხელმძღვანელი 
ლადო კავსაძე

1978 თ-13 რ.თ.დ 9

ლეგარის -Веселая вдова- "მხიარული ქვრივი", კალმანის - 
"ბაიადერკა", ვალინტინოვას - "ცეცხლის ქურუმი", უთარიღო,  
окружной дом красной армии закво, реж. А. С. Любош ქაღალდი საშუალო

საგასტროლო რეპერტუარი; 
სამხატვრო ხელმძღვანელი ლადო 
კავსაძე

1979 თ-13 რ.თ.დ 10

ლეგარის - "მხიარული ქვრივი", სტრელნიკოვის - "ხოლოპკა", 
კალმანის - "მარიცა", "სილვა", ჯონსის - "გეიშა", უთარიღო,  
окружной дом красной армии закво, реж. А. С. Любош ქაღალდი კარგი საგასტროლო რეპერტუარი; 

1980 თ-13 რ.თ.დ 11 ჯონსის - "გეიშა", უთარიღო,  окружной дом красной армии ქაღალდი კარგი

1981 თ-13 რ.თ.დ 12

ლეგარის - "ბოშათა სიყვარული", კალმანის - "მარიცა", 
სტრელკოვის - "ხოლოპკა", ლეგარის - "ცისფერი მაზურკა", 
უთარიღო,  окружной дом красной армии закво, реж. А. С. Любош ქაღალდი კარგი საგასტროლო რეპერტუარი

1982 თ-13 რ.თ.დ 13

Л. Рахманов - "професор полежаев", А. Н. Островский - "на бойком 
месте", В. Билль-Белоцерковский - "жизнь зовет", Г. Матвеев - 
"любимый образ", უთარიღო, железнодорожный театр, реж. ი. 
ოსიპოვი, ა. დუბრივსკი, ა. აფგუსტოვი ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

1983 თ-13 რ.თ.დ 14
ა. გორკის - "უკანასკნელნი", უთარიღო, ა/კ რკინიგზის საგზაო 
კომიტეტის რუსული დრამ-თეატრი, რეჟისორი- გ. ჯავახიშვილი ქაღალდი საშუალო

1984 თ-13 რ.თ.დ 15

ბილ-ბელოცერკოვსკის - "Жизнь зовет-"ცხოვრება მოგვიწოდებს", 
უთარიღო, ა/კ რკინიგზის საგზაო კომიტეტის რუსული დრამ-
თეატრი, რეჟისორი- ა. დუბროვსკი ქაღალდი საშუალო

1985 თ-13 რ.თ.დ 16

Афиногенов - "страх", Г. Ибсен - "призраки", უთარიღო, тифлисского 
передвижного рабочего театра реж. Ф. В. Радолин. ე. ჟიხარევას 
მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

1986 თ-13 რ.თ.დ 17
Е .Яновский - "женщина", უთარიღო, тифлисского передвижного 
рабочего театра реж. Ф. В. Радолин, М.К. Вронский ქაღალდი საშუალო

1987 თ-13 რ.თ.დ 18
 Г. Ибсен - "призраки", უთარიღო, тифлисский передвижный рабочий 
театр реж. Ф. В. Радолин .  ე. ჟიხარევას მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

1988 თ-13 რ.თ.დ 19
" рельсы гулят", უთარიღო, тифлиссктй рабочий театра, реж. В. 
Татищев. Худрук. ქაღალდი მძიმე

1989 თ-13 რ.თ.დ 20 "заговор императрицы", უთარიღო, тифлиссктй рабочий театр ქაღალდი მძიმე

1990 თ-13 რ.თ.დ 21

ა. ოსტროვსკის  - "უდანაშაულოდ დასჯილნი", უთარიღო, 
тифлисский передвижной рабочий  театр. реж. Ф. В. Радолин. ე. 
ჟიხარევას მონაწილეობით. ქაღალდი საშუალო

1991 თ-13 რ.თ.დ 22
ა. ოსტროვსკის  - "უდანაშაულოდ დასჯილნი", უთარიღო, 
тифлисского передвижной  рабочий театр.  реж. Ф. В. Радолин ქაღალდი საშუალო

1992 თ-13 რ.თ.დ 23
ჰ. იბსენის - Призраки-"მოჩვენებანი", უთარიღო, тифлисский 
передвижной рабочий театр. реж. Ф. В. Радолин ქაღალდი საშუალო

1993 თ-13 რ.თ.დ 24

"ленин и молодежь",  "разбойник арсен", "марат", "в будущем", 
უთარიღო, клуб печатников. სიმებიანი ორკესტრი შუკევიჩის 
მართველობით. ქაღალდი კარგი

1994 თ-13 რ.თ.დ 25
"гонимые или гимн нищеты", უთარიღო,  демократическый клуб 
муштаид, реж. В. Кузавов ქაღალდი კარგი

1995 თ-13 რ.თ.დ 26
"дорога в ад", უთარიღო,  демократическый клуб муштаид, реж. В. 
Кузавов ქაღალდი კარგი

1996 თ-13 რ.თ.დ 27
"теплые ребята", უთარიღო,  демократическый клуб муштаид, реж. В. 
Кузавов ქაღალდი კარგი

1997 თ-13 რ.თ.დ 28 драмма лушикова и милицина, უთარიღო, городской парк К. и О. ქაღალდი მძიმე

1998 თ-13 რ.თ.დ 29
საზოგადოების მოთხოვნით, მუშტაეთის კლუბში გაიმართა 
რკინიგზის დრამატული წრის წარმოდგენა, რეჟისორი- ვ. კუზავოვი ქაღალდი საშუალო

1999 თ-13 რ.თ.დ 30 Две сиротки. Режисер В. Кузавов. უთარიღო
2000 თ-13 რ.თ.დ 31 Гимн нищеты. Режисер В. Кузавов. . უთარიღო
2001 თ-13 რ.თ.დ 32 Пролетарий. Режисер В. Кузавов. . უთარიღო



2002 თ-13 რ.თ.დ 33
ჰ. იბსენის - Призраки-"მოჩვენება", უთარიღო,  ა/კ რკინიგზის საგზაო 
კომიტეტის რუსული დრამ-თეატრი, რეჟისორი- ფ. რადოლინი ქაღალდი საშუალო

2003 თ-13 რ.თ.დ 34
В. Билль-Белоцерковский - "жизнь зовет", Г. Матвеев - "любимый 
образ", უთარიღო, железнодорожный  театр, реж. А. М. Августов ქაღალდი კარგი

2004 თ-13 რ.თ.დ 35
И. Шаповаленко - "тревожний гудок", უთარიღო, тбилисский театр 
железнодорого транспорта закдорпрофсожа, реж. Н. Н. Шестова ქაღალდი საშუალო

2005 თ-13 რ.თ.დ 36
И. Шаповаленко - "тревожний гудок", უთარიღო, тбилисский театр 
железнодорого транспорта закдорпрофсожа, реж. Н. Н. Шестова ქაღალდი საშუალო

2006 თ-13 რ.თ.დ 37
Майская - "1905 год (с улици)", უთარიღო, центральный рабочий 
клуб ქაღალდი მძიმე

2007 თ-13 რ.თ.დ 38
"свадьба кречинскаго", უთარიღო, Михаилов въ жел. Дор. Клуб, реж. 
Мироновъ ქაღალდი საშუალო

2008 თ-13 რ.თ.დ 39 "жидивка выхрестка", უთარიღო, михайлова,  реж. Г. Д. Чаровь ქაღალდი საშუალო

2009 თ-13 რ.თ.დ 40

Джонсон - "гейша", "польская кровь", Ленского - "коломбина", 
"баядерка", უთარიღო, театр музыкальной комедии, реж. А. С. 
Таркий ქაღალდი მძიმე რეპერტუერი

2010 თ-13 რ.თ.დ 41
 "стакан воды", "мое преступление", უთარიღო, городскои театр, реж. 
Д. Г. Гутман и Терешкович. Ленинградский театр комедии. ქაღალდი მძიმე

гастроли ленинградского 
государственого театра комедии

2011 თ-13 რ.თ.დ 42
К . Гуцков - "уриель акоста", А. К. Толстой - "смерть иоанна грозного", 
უთარიღო, централный рабочий клуб. Гастроли Кожевникова ქაღალდი საშუალო

гастроли известного трагика артист 
Кожевникова

2012 თ-13 რ.თ.დ 43

"смерть иоанна грозного", უთარიღო, театр, плеханова, 
"надзаладеви"Ленинградский театр комедии. Гастроли Кожевникова 
и Яновской ქაღალდი კარგი

2013 თ-13 რ.თ.დ 44

"ვასილისა მელენტიევა", უთარიღო, ბერიას სახ. კულტურის 
სახლიЛенинградский театр комедии. Гастроли Кожевникова и 
Яновской ქაღალდი საშუალო

2014 თ-13 რ.თ.დ 45

არშინ მალ-ალან. "железная стена", "мысль", "продавцы славы", 
"анна кристи", "женщина у трона",  "азеф", "павел I-й", "овод", "конь 
вороной", "шторм", "воздушный пирог", "польская кровь", "веселая 
вдова", "подвязка лукреции", "шеколадный солдатик", "осенние 
маневры", "королева экрана", "король комедиантов", "голландочка", 
"год без любови","ой не ходи грыцю на заговор императрицы", 
"статья 114-я", "великая княгиня и коридорный", უთარიღო, რუსული 
დრამა და მუსკომედია ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი

2015 თ-13 რ.თ.დ 46 Н. В. Гоголя - "женитьба", 1896 г. Въ помещении народных ъ чтений ქაღალდი საშუალო

2016 თ-13 რ.თ.დ 47
 А. Н. Островского - "на бойкомъ месте", 1896 г. Въ помещении 
народных ъ чтений ქაღალდი საშუალო

2017 თ-13 რ.თ.დ 48
А. Н. Островского - "лесъ", 1897 г. Въ помещении тифлисскаго 
артистическаго склада, реж. М. А. Павловъ ქაღალდი საშუალო

2018 თ-13 რ.თ.დ 49
А. Н. Островского - "лесъ", 1897 г. Въ помещении тифлисскаго 
артистическаго склада, реж. М. А. Павловъ ქაღალდი საშუალო

2019 თ-13 რ.თ.დ 50 А. Н. Островского - "лесъ", 1897 г. Въ помещении народных ъ чтений ქაღალდი საშუალო

2020 თ-13 რ.თ.დ 51 А. Н. Островского - "лесъ", 1897 г. Въ помещении народных ъ чтений ქაღალდი მძიმე

2021 თ-13 რ.თ.დ 52
 И. С. Никитина - "бурлак", П. Г. Васильева - "сиротка", 1897 г. Въ 
помещении народных ъ чтений ქაღალდი საშუალო

2022 თ-13 რ.თ.დ 53
А. Н. Островского - "лесъ", 1898 г. Въ помещении тифлисскаго 
артистическаго склада, реж. М. А. Павловъ ქაღალდი საშუალო

2023 თ-13 რ.თ.დ 54
П. Г. васильева - "сиротка", 1899 г. Въ Помещение  народных чтений 
(на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2024 თ-13 რ.თ.დ 55
"страдела", 1899 г. Въ Помещение  народных чтений (на авчальской 
ул.) ქაღალდი კარგი

2025 თ-13 რ.თ.დ 56
მოლიერი. "жоржъ данденъ или мужъ же и виноватъ", 1899 г. Въ 
Помещение  народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2026 თ-13 რ.თ.დ 57

არიები ოპერიდან "ევგენი ონეგინი", რუსლან და ლუდმილა". 
შესვენებაში იმღერებენ-"боже, царя храни!", 1899 г. Въ Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2027 თ-13 რ.თ.დ 58

А. С. Пушкина - "сказка о цари салтане", Островского и Соловьева - 
"женитьба белугина", 1899 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2028 თ-13 რ.თ.დ 59
Эркмана-Шатриана - "братья ранцау" 1899 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2029 თ-13 რ.თ.დ 60
А. Н. Островского - "свои люди-сочтемся", 1900 г. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2030 თ-13 რ.თ.დ 61
А. Н. Островского - "гроза", 1900 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2031 თ-13 რ.თ.დ 62
А. С. Пушкина - "борисъ годуновъ", 1900 г. Помещение  народных  
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2032 თ-13 რ.თ.დ 63
Е. П. Карпова - "вольная пташка", 1900 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2033 თ-13 რ.თ.დ 64
"жизнь за царя", 1900 г. დირიჟორი კ. ცხომელიძე. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2034 თ-13 რ.თ.დ 65
опера Флотова - "страдела", 1900 г.  Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2035 თ-13 რ.თ.დ 66
Н. В. Гоголя - "ревизор", 1900 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2036 თ-13 რ.თ.დ 67
Н. В. Гоголя - "ревизоръ", 1900 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2037 თ-13 რ.თ.დ 68 "демон", 1901 г. Помещение  народных   чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2038 თ-13 რ.თ.დ 69
В. А.лександрова - "в неравной борьбе", 1901 г. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.)  ქაღალდი კარგი



2039 თ-13 რ.თ.დ 70
А. Н. Островского - "трудовой хлеб", 1901 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2040 თ-13 რ.თ.დ 71
А. Н. Островского - "тяжелые дни", 1901 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2041 თ-13 რ.თ.დ 72
Фон-Визина - "недорослъ", 1901 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2042 თ-13 რ.თ.დ 73
Н. В. Гоголя - "женитьба", 1901 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2043 თ-13 რ.თ.დ 74
Н. В. Гоголя - "женитьба", 1901 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2044 თ-13 რ.თ.დ 75
С. Трефилова - "деньги", 1901 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2045 თ-13 რ.თ.დ 76
И. В. Шпажинского - "в старые годы", 1901 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2046 თ-13 რ.თ.დ 77
перевод с французского П. И. Юркевича - "две сиротки", 1901 г. 
Помещение  народных чтений (на авчальской ул.),  реж. В.Кузавов ქაღალდი კარგი

2047 თ-13 რ.თ.დ 78
Глинка "жизнь за царя", 1901 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.),  реж. В.Кузавов ქაღალდი კარგი

2048 თ-13 რ.თ.დ 79
Н. Соловьева - "на пороге к делу", 1901 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2049 თ-13 რ.თ.დ 80
Н. Я. Соловьева - "счастливый денъ", 1901 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2050 თ-13 რ.თ.დ 81
А. Н. Островского - "не было ни гроша, да вдругъ алтынъ", 1901 г. 
Помещение  народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2051 თ-13 რ.თ.დ 82
А. Н. Островского - "не было ни гроша, да вдруг алтынъ", 1901 г. 
Помещение  народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2052 თ-13 რ.თ.დ 83
А. Н. Островского - "не в свои сани не садись", 1901 г. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2053 თ-13 რ.თ.დ 84
А. Н. Островского - "правда - хорошо, а счастье лучше", 1901 г. 
Помещение  народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2054 თ-13 რ.თ.დ 85
А. Н. Островского - "правда - хорошо, а счастье лучше", 1901 г. 
Помещение  народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2055 თ-13 რ.თ.დ 86

И. Чернышева - "жених из долгового отделентя", "страделла", 1901 г. 
Помещение  народных чтений (на авчальской ул.) კ. ჩხომელიძის 
გუნდი, აკომპანირება მ. ვინოგრადოვი ქაღალდი კარგი

2056 თ-13 რ.თ.დ 87
"евгений онегинъ", 1901 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2057 თ-13 რ.თ.დ 88
И. А. Салова - "степь матушка", 1902 г. Помещение  народных чтений 
(на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавовюдуховой оркестр И. Никитина ქაღალდი კარგი

2058 თ-13 რ.თ.დ 89
О. Устинка-Гармаша - "майская ночь", 1902 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.),  реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2059 თ-13 რ.თ.დ 90
А. Н. Островского - "без вины виноватые", 1902 г. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.),  реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2060 თ-13 რ.თ.დ 91
И. А. Салова - "степъ матушка", 1902 г. Помещение  народных чтений 
(на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2061 თ-13 რ.თ.დ 92
Н. Шпажинскаго - "рвачи или житейское", 1902 г. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2062 თ-13 რ.თ.დ 93
Н. Шпажинскаго - "рвачи или житейское", 1902 г. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2063 თ-13 რ.თ.დ 94
А. Н. Островского - "свои люди - сочтемся", 1902 г. Помещение  
народных чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2064 თ-13 რ.თ.დ 95
А. Даргомыжскаго - "русалка", 1902 г. Помещение  народных чтений 
(на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2065 თ-13 რ.თ.დ 96
А. Н. Островского -" шутники", 1902 г. Помещение  народных чтений 
(на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2066 თ-13 რ.თ.დ 97
А. Н. Островского -" шутники", 1902 г. Помещение  народных чтений 
(на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2067 თ-13 რ.თ.დ 98
Н. Шпажинскаго - "прахом пошло", 1902 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2068 თ-13 რ.თ.დ 99
 А. Н. Островского - "на бойком месте", 1902 г. Помещение  народных 
чтений (на авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2069 თ-13 რ.თ.დ 100
"Мартын боруля", 1902 г. Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2070 თ-13 რ.თ.დ 101
Н. В. Гоголя - "женитьба", 1902 г. Въ Помещение  народных чтений (на 
авчальской ул.),  реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2071 თ-13 რ.თ.დ 102  А. Н. Островского - "шутники", 1902 г. Г. Тифлисъ театръ ветцеля ქაღალდი საშუალო

2072 თ-13 რ.თ.დ 103
Максимова - "прежде скончалисъ, потом повенчались", В. Крилова - 
"секретное предписание", 1903 г. театръ ветцеля ქაღალდი კარგი

2073 თ-13 რ.თ.დ 104
Карпова - "вольная пташка", Чехова - "свадьба", "огонъ из дружбы",  
1903 г. театр Н. Н. Мурашко ქაღალდი საშუალო

2074 თ-13 რ.თ.დ 105
По роиану Бичера-Стоу - "хижина дяди тома", 1904 г. Аудиторя 
народных чтений (авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2075 თ-13 რ.თ.დ 106 Бухарин - "измаилъ", 1904 г. театръ ветцеля ქაღალდი კარგი

2076 თ-13 რ.თ.დ 107 "порт - артур", 1904 г. В летнем помещении тифлисскаго собрания ქაღალდი კარგი
2077 თ-13 რ.თ.დ 108 "казнъ", 1904 г. новый авлабарский театр, реж. Араксянъ ქაღალდი კარგი

2078 თ-13 რ.თ.დ 109
А. Н. Островского - "без вины виноватые", 1904 г. театръ Н. Н. 
Мурашко, реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2079 თ-13 რ.თ.დ 110
Александрова - "скандалъ въ благородномъ семействе", Стахоныча - 
"ночное", 1904 г. театръ Н. Н. Мурашко ქაღალდი კარგი

2080 თ-13 რ.თ.დ 111
А. Апухтина - "сумасшедшый", Л. Людвигова - "из-за мышенька", 1904 
г. театръ Н. Н. Мурашко, реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2081 თ-13 რ.თ.დ 112
Адольф Денери-"две сиротки",  1904 г. театръ Н. Н. Мурашко, реж. В. 
П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2082 თ-13 რ.თ.დ 113 Карпова - "рабочая слободка",  1905 г. театръ Н. Н. Мурашко ქაღალდი კარგი

2083 თ-13 რ.თ.დ 114
В. Тихонова - "черезъ край", 1906 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.) реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2084 თ-13 რ.თ.დ 115
Эркмана-Шатриана - "братья ранцау", 1904 г. Аудиторя народных 
чтений (авчальской ул.) реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი



2085 თ-13 რ.თ.დ 116
Молера - "жорж  данден или одураченный муж", 1906 г. Аудиторя 
народных чтений (авчальской ул.) реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2086 თ-13 რ.თ.დ 117
"две сиротки",  1906 г. Аудиторя народных чтений (авчальской ул.) 
реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2087 თ-13 რ.თ.დ 118
две сиротки,  1906 г. Аудиторя народных чтений (авчальской ул.) реж. 
З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2088 თ-13 რ.თ.დ 119
Г. Ибсена - "доктор  штокман", 1906 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.) реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2089 თ-13 რ.თ.დ 120

Р. Аделъгейма - "пасажир", Мольера - "жорж данден или 
одураченный муж", 1906 г. Аудиторя народных чтений (авчальской 
ул.) реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2090 თ-13 რ.თ.დ 121
М. Горького - "на дне",  1906 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.) реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2091 თ-13 რ.თ.დ 122
А. Пушкин - "сказка о царе салтане", 1906 г. Аудиторя народных 
чтений (авчальской ул.) реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2092 თ-13 რ.თ.დ 123
П. Чаиковскаго - "евгений онегинъ", 1906 г. театръ ветцеля, реж. В. П. 
Кузавов ქაღალდი კარგი

2093 თ-13 რ.თ.დ 124
"русалка", "борисъ годуновъ", 1906 г. театръ ветцеля, реж. В. П. 
Кузавов ქაღალდი კარგი

2094 თ-13 რ.თ.დ 125
Л. Антропола - "гусли звонкая", "старичковъ и чайка", 1906 г. театръ Н. 
Н. Мурашко ქაღალდი კარგი

2095 თ-13 რ.თ.დ 126
"демонъ", "русалка", "пиковая дама", "фаустъ", 1906 г. театръ Н. Н. 
Мурашко ქაღალდი კარგი

2096 თ-13 რ.თ.დ 127
Ф. Я. Ярыгина - "изъ огня выхватила", Чинарова - "дорогой поцелуй", 
1906 г. театръ Н. Н. Мурашко, реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2097 თ-13 რ.თ.დ 128
П. Чаиковскаго - "евгений онегинъ", М. Васильева - "княгина 
капучидзе", 1906 г. театръ Н. Н. Мурашко ქაღალდი კარგი

2098 თ-13 რ.თ.დ 129 И. Спажинскаго - "маиорша", 1906 г. театръ Н. Н. Мурашко ქაღალდი კარგი

2099 თ-13 რ.თ.დ 130
Разсохина - "теплые ребята", Мансфельда - "не суйся въ воду не зная 
броду", 1906 г. театръ Н. Н. Мурашко ქაღალდი კარგი

2100 თ-13 რ.თ.დ 131
М. Васильева - "княгина капучидзе", "теща в домъ все вверхъ дном", 
"ночное", 1906 г. театръ ветцеля, реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2101 თ-13 რ.თ.დ 132
В. В. Протопопова -"вне жизни", 1906 г. театръ ветцеля, реж. В. П. 
Кузавов ქაღალდი კარგი

2102 თ-13 რ.თ.დ 133 О. Кориева - "роковой шагъ", 1907 г. вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2103 თ-13 რ.თ.დ 134
О. Кориева - "роковой шагъ", Л. Гелъмерихъ - "купальные огни",1907 
г. вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2104 თ-13 რ.თ.დ 135
А. Трофомов - На песках. Бабецкаго - "школьная пара", 1907 г. 
вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2105 თ-13 რ.თ.დ 136 Н. Н. Протопопова -"вне жизни", 1907 г. вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი
2106 თ-13 რ.თ.დ 137 Н. В. Гоголя - "женитьба", 1907 г. вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2107 თ-13 რ.თ.დ 138 Шпажинскаго - "прахом  пошло", 1907 г. вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2108 თ-13 რ.თ.დ 139
А. Островского и Н, Соловьева - "на пороге к делу", А. Островского - 
"бишенные деньги", 1907 г. вериская народная аудиторя  ქაღალდი კარგი

2109 თ-13 რ.თ.დ 140
А. Н. Островского - "на бойкомъ месте", 1907 г. вериская народная 
аудиторя  ქაღალდი კარგი

2110 თ-13 რ.თ.დ 141
Ф. Бейерлейна - "вечерная зора", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2111 თ-13 რ.თ.დ 142
Ф. Бейерлейна - "вечерная зора", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2112 თ-13 რ.თ.დ 143
Мансфальда - "мученикъ стзасти", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2113 თ-13 რ.თ.დ 144
Мансфальда - "мученикъ стзасти", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2114 თ-13 რ.თ.დ 145
С. Найденова - "блудный сынъ",  А. Трофимов - На песках. 1907 г. 
Аудиторя народных чтений (авчальской ул.), Е Н Власова ქაღალდი კარგი

2115 თ-13 რ.თ.დ 146
Р. Адельгейма - "пассажиръ", Эркман Шатриан - "другъ фритцъ", 1907 
г. Аудиторя народных чтений (авчальской ул.), Е Н Власова ქაღალდი კარგი

2116 თ-13 რ.თ.დ 147
Е. Чирикова - "на дворе во флигеле", А. Чехова - "предложение", 1907 
г. Аудиторя народных чтений (авчальской ул.), В П Кузавовъ ქაღალდი კარგი

2117 თ-13 რ.თ.დ 148
Кариева - "забубенная головушка", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2118 თ-13 რ.თ.დ 149
Кариева - "забубенная головушка", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2119 თ-13 რ.თ.დ 150
П. Де-Курселъ - "два подростка", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2120 თ-13 რ.თ.დ 151
М. Горкого - "на дне", 1907 г. Аудиторя народных чтений (авчальской 
ул.), реж. З. И. Покатиловъ ქაღალდი კარგი

2121 თ-13 რ.თ.დ 152
И. А. Салова - "степной богатырь", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. В П Кузавовъ ქაღალდი კარგი

2122 თ-13 რ.თ.დ 153
Е. П. Карпова - "вольная пташка", 1907 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. Ю Д Кобяаова ქაღალდი კარგი

2123 თ-13 რ.თ.დ 154
Н. Д. Павлова - "на пороге великихъ событий", 1908 г. Ст. михаилово 
въ помещении железнадорожного клубе ქაღალდი მძიმე

2124 თ-13 რ.თ.დ 155
В. Ришкова - "барыня", 1908 г. Аудиторя народных чтений (авчальской 
ул.), реж. Е. Н Власова ქაღალდი კარგი

2125 თ-13 რ.თ.დ 156
Г. Зудермана - "огни ивановой ночи", 1908 г. Аудиторя народных 
чтений (авчальской ул.), реж. И. Ф. Звада ქაღალდი კარგი

2126 თ-13 რ.თ.დ 157
Драмма Найденова-"дети ванюшина", 1908 г. Аудиторя народных 
чтений (авчальской ул.), реж. И А Иранский ქაღალდი კარგი

2127 თ-13 რ.თ.დ 158
М. Горького - "на дне", 1908 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. Л. Д. Леондовь ქაღალდი კარგი

2128 თ-13 რ.თ.დ 159
М. Горького - "на дне", В. Александрова - "в неравной борьбе", 1908 г.  
вериская народная аудиторя, реж. М. О. Маленкий ქაღალდი კარგი



2129 თ-13 რ.თ.დ 160 "власть тьмы", 1908 г. Аудиторя народных чтений (авчальской ул.) ქაღალდი კარგი

2130 თ-13 რ.თ.დ 161
Шпажинскаго - "рвачи", 1908 г. вериская народная аудиторя, реж. В. 
П. Кузавовъ ქაღალდი კარგი

2131 თ-13 რ.თ.დ 162
А. Трофимова - "на пескахъ", соч.  Григория Ге - "поцелуй первый и 
последний", 1908 г. верийская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2132 თ-13 რ.თ.დ 163
И. С. Платона - "люди", 1908 г.  верийская народная аудиторя, реж. М. 
А. Недолинъ ქაღალდი კარგი

2133 თ-13 რ.თ.დ 164
И. С. Платона - "люди", 1908 г.  верийская народная аудиторя, реж. М. 
А. Недолинъ ქაღალდი კარგი

2134 თ-13 რ.თ.დ 165
А. Н. Островского - "василиса мелентьева", 1908 г.  вериская народная 
аудиторя, реж. Н. К. Мосовъ ქაღალდი კარგი

2135 თ-13 რ.თ.დ 166
А. Н. Островского - "василиса мелентьева", А. П. Чехова - "дядя ваня", 
1908 г.  вериская народная аудиторя, реж. Н. К. Мосовъ ქაღალდი კარგი

2136 თ-13 რ.თ.დ 167
Н. И. Куликова - "скандаль въ благородномъ семействе", 1908 г.  
вериская народная аудиторя, реж. Л. Д. Леондовь ქაღალდი კარგი

2137 თ-13 რ.თ.დ 168
И. А. Салова - "степъ - матушка", 1908 г. вериская народная аудиторя, 
реж. В. П. Кузавовъ ქაღალდი კარგი

2138 თ-13 რ.თ.დ 169
В. Ришкова - "первая ласточка", 1899 - 1909 г. Аудиторя народных 
чтений (авчальской ул.), реж. И. А. Осиповъ ქაღალდი კარგი

2139 თ-13 რ.თ.დ 170
А. Н. Островского - "семья преступника", 1909 г.  вериская народная 
аудиторя, реж. Н. К. Мосовъ ქაღალდი კარგი

2140 თ-13 რ.თ.დ 171
Л. Иванова - "сердце загадка", 1909 г. верийская народная аудиторя, 
реж. Н. К. Мосовъ ქაღალდი კარგი

2141 თ-13 რ.თ.დ 172

Ж. Мольера - "жоржъ данденъ или одураченный мужъ", Чинарова - 
"дорогой поцелуй", 1909 г. Аудиторя народных чтений (авчальской 
ул.), реж. И. А. Осиповъ ქაღალდი კარგი

2142 თ-13 რ.თ.დ 173
В. Протопопова - "вне жизни",  1909 г.  Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. В. П. Кузавовъ ქაღალდი კარგი

2143 თ-13 რ.თ.დ 174
С. О. Расохина - "теплые ребятя", 1909 г. Аудиторя народных чтений 
(авчальской ул.), реж. Л. Д. Леондовъ ქაღალდი კარგი

2144 თ-13 რ.თ.დ 175
Лекция И. К. Гасмана - "о кометахъ", В. Рышкова - "казенная 
квартира", 1910 г. вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2145 თ-13 რ.თ.დ 176 И. Шпажинскаго -" майорша", 1910 г. вериская народная аудиторя ქაღალდი კარგი

2146 თ-13 რ.თ.დ 177
 А. В. Деденова - "ночи безумные",  Д. Т. Ленского - "простушка и 
воспитанная", 1910 г. Театръ авчальской аудиторыи, реж. М. Б. Зтмтна ქაღალდი კარგი

2147 თ-13 რ.თ.დ 178
Германа -Гейерман. "гибелъ надежды", 1910 г. Театръ авчальской 
аудиторыи, реж. Г. С. Власовъ ქაღალდი საშუალო

2148 თ-13 რ.თ.დ 179
Л. Антропова - "гусли звонкие", 1910 г. Театръ авчальской аудиторыи, 
реж. В.Кузавов ქაღალდი კარგი

2149 თ-13 რ.თ.დ 180
М. Л Кропивницкийю  - "пошилисъ у дурни", 1910 г. Въ 
михаиловскомъ железнодорожномъ клубе ქაღალდი კარგი

2150 თ-13 რ.თ.დ 181

пьеса Г. Мюрже, передел. Э. Матерном. - По памятной книжке. 
Водевиль -  "досвитки или москалеви штукы наробыли мукы",Пение и 
пляски -К. М. Мирославскаго-Винникова.  1910 г. Въ михаиловскомъ 
железнодорожномъ клубе ქაღალდი კარგი

2151 თ-13 რ.თ.დ 182
Соч. И. Лисенко-Коныч. "жена с того сбита или живые покойники", 
1911 г. Ст. михаилово ქაღალდი საშუალო

2152 თ-13 რ.თ.დ 183
Тихонева - "вторая молодостъ", 1911 г. Ст. Михаилово въ помешеныи 
железнодорожномъ клубе ქაღალდი მძიმე

2153 თ-13 რ.თ.დ 184 А. П. Чехова - "дядя ваня", 1911 г. Ст. Михаилово реж. К. Клешовъ ქაღალდი მძიმე

2154 თ-13 რ.თ.დ 185
Крвассовскаго - "женихъ изъ ножевои линыи", 1911 г. Ст. Михаилово 
реж. К. Клешовъ ქაღალდი კარგი

2155 თ-13 რ.თ.დ 186
И. К. Лисенко-Коныч- "жена съ того света или живые покойники", 
1911 г. Ст. Михаилово ქაღალდი საშუალო

2156 თ-13 რ.თ.დ 187
И. К. Лисенко-Кончъ - "жена съ того света или живые покойники", 
1911 г. Ст. Михаилово ქაღალდი მძიმე

2157 თ-13 რ.თ.დ 188
Матильда Петровна  Кузавова в трагедии  И. Шпажинскаго - 
"чародейка", 1911 г. Театръ авчальской аудиторыи, реж. В.Кузавов ქაღალდი კარგი

2158 თ-13 რ.თ.დ 189
Бенефис михаила Степанова. Соч. Л. Н. Антропова - "ванька 
ключникъ",  1912 г. Театръ авчальской аудиторыи, реж. Мясниковъ ქაღალდი კარგი

2159 თ-13 რ.თ.დ 190  А. Н. Островского - "на бойкомъ месте", 1912 г. Ст. Михаилово ქაღალდი საშუალო
2160 თ-13 რ.თ.დ 191 Карпова - "волшебная пташка", 1912 г. Ст. Михаилово ქაღალდი საშუალო
2161 თ-13 რ.თ.დ 192 М. Горбкаго - "мещане", 1912 г. Ст. Михаилово, реж. Клещовъ ქაღალდი კარგი

2162 თ-13 რ.თ.დ 193
И. П. Чалова - Чальскаго - "дегенераты", 1912 г. Ст. Михаилово въ 
помешеныи железнодорожномъ клубе, реж. Г. М. Мапкасовъ ქაღალდი კარგი

2163 თ-13 რ.თ.დ 194
И. Н. Куликова - "скандалъ въ благородномъ семействе", 1916 г. 
Ремесленный клубъ, реж. И. Н. Куликов ქაღალდი კარგი

2164 თ-13 რ.თ.დ 195
Лисенко-Кончъ - "жертва эгоизма", 1917 г. Авчалскый районный 
солдатскый комитетъ, реж. В. Кузавов ქაღალდი კარგი

2165 თ-13 რ.თ.დ 196
Баженова - "бедовая бабушка", "два труса" на греческом языке. , 1918 
г. Ст. Михаилово въ жел.-дор. клубе, реж. Ф. Яковиди ქაღალდი კარგი

2166 თ-13 რ.თ.დ 197
А. Гунтя - "кутерма", "бедовая бабушка" "обезоружние элади", 1918 г. 
Г. Хашури въ жел.-дор. Клубе ქაღალდი კარგი

2167 თ-13 რ.თ.დ 198 "большевик и меньшевик", 1918 г. Г. Хашури въ жел.-дор. Клубе ქაღალდი კარგი

2168 თ-13 რ.თ.დ 199
Л. Иванова - "сердце загадка", 1918 г. Демократический клуб 
муштаид, реж. В. П. Кузавов ქაღალდი კარგი

2169 თ-13 რ.თ.დ 200
Лисенко-Коныч - "жертва денег", 1918 г. Демократический клуб 
муштаид, реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2170 თ-13 რ.თ.დ 201
А. Островского - "на пороге к новому делу", 1918 г. Демократический 
клуб муштаид, реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2171 თ-13 რ.თ.დ 202
М. Северина - "супружеское счастье", 1918 г. Демократический клуб 
муштаид, реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი



2172 თ-13 რ.თ.დ 203
Карпова - "вольная пташка", 1918 г. Демократический клуб муштаид, 
реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2173 თ-13 რ.თ.დ 204
"без вины виноватые", 1918 г. Демократический клуб муштаид, реж. 
В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2174 თ-13 რ.თ.დ 205
Щеглова - "в горах кавказа", 1918 г. Демократический клуб муштаид, 
реж. В. П.Кузавов ქაღალდი კარგი

2175 თ-13 რ.თ.დ 206
Тихонева - "через краи", 1920 г. Ученический клуб для кавкасской 
армии ქაღალდი მძიმე

2176 თ-13 რ.თ.დ 207
А. Цагарели - "былого не вернешь", 1920 г. Зал кооператцентра, реж. 
В. Адамидзе ქაღალდი საშუალო

2177 თ-13 რ.თ.დ 208
"две сиротки",  1922 г. Центральный железнодорожный рабочий 
клуб, реж. И. Н. Куликова ქაღალდი კარგი

2178 თ-13 რ.თ.დ 209

ახალი რვოლუციურ - მხატვრული თეატრი "состав труппы", 1922 г. 
Центральный и районный рабочий клуб,  Н. Р. Х. Т.(режисеры нового 
революционно-художественного театра - Н. Будкевич, К. 
Давидовский, Н. Маргаритов, Х. Зранов. ქაღალდი კარგი დასის შემადგენლობა

2179 თ-13 რ.თ.დ 210
Л. Антропова - "ванька клучник", 1922 г. железнодорожный театр, 
реж. В.Кузавов ქაღალდი კარგი

2180 თ-13 რ.თ.დ 211
А. Салов - "степной богатырь", 1922 г. Центральный 
железнодорожный рабочий клуб, реж. В.Кузавов ქაღალდი კარგი

2181 თ-13 რ.თ.დ 212
А. Смолжовского - "на станции забытой", 1922 г. навокзалныи 
рабочий клуб, реж. В.Кузавов ქაღალდი კარგი

2182 თ-13 რ.თ.დ 213
Мольнара - "чорт", "кабаве на кухне", Аверченко - "рыцарь 
индустрии", 1924 г. Клуб железнодорожников ქაღალდი მძიმე

2183 თ-13 რ.თ.დ 214

30 лет артистической деятельности Шалва Дадтани. Москва. 2студия 
М. Х.А. Т. "гегечкори", "гушинделнт", Слово Г. Робакидзе . 1924 г. въ 
помешении 2-й студии М. Х. А. Т. Реж. А. Цуцунава. С участием Южина 
и Ябдочкина. Руков. В. Мчедлов. ქაღალდი საშუალო

2184 თ-13 რ.თ.დ 215

30 лет артистической деятельности Шалва Дадтани. Москва. 2студия 
М. Х.А. Т. "гегечкори", "гушинделнт", Слово Г. Робакидзе . 1924 г. въ 
помешении 2-й студии М. Х. А. Т. Реж. А. Цуцунава. С участием Южина 
и Ябдочкина. Руков. В. Мчедлов. ქაღალდი საშუალო

2185 თ-13 რ.თ.დ 216
Лернера - "николай I", 1926 г. Дом красной арми и флота кка, реж. 
Агеев, Кручинин, Оболенский. Художник Кулеш. ქაღალდი მძიმე

2186 თ-13 რ.თ.დ 217

Б. Лавренев - "разлом", К. Тренев - "любовь яровая", А. Грибоедова - 
"горе от ума", А. Файко - "человек с портфелем", Билъ-Белоцер - 
"шторм", Н. Гоголь - "ревизор", Де-Лорд - "ремесло г-на кюрэ", А. 
Южин - "джельтмен", А. Луначарский - "медвежья свадьба" В. Катаев - 
"растратчики", М. Горький "мещчане", А. Глоба - "розита", 1928 г. 
тифлисский рабочий театр, под руководством Владимира Швейцера 
(пессимиста) დასურათებული დასის შემადგენლობით. ქაღალდი საშუალო საგასტროლო სეზონის რეპერტუარი

2187 თ-13 რ.თ.დ 218

დასის შემადგენლობა. რეჟისორი-ა. გრიპიჩ, ა. ლუბოშ. მხატვრები-
კ. ივანოვ. გ . მილერ, კომპოზიტორი ს. პანიევ. А. Н. Островский - 
"гроза", Л. Толстой - "плоды просвещения", А. Чехова - "вишневый 
сад", Уйткинс - "чираго", Вольтер - "берлинский купец", Эс-хабиб-вафа 
- "индия в цепях", 1929- 1930 г. тифлисский рабочий театр, реж. А. Л. 
Грипич, А. С. Любош ქაღალდი საშუალო საგასტროლო სეზონის რეპერტუარი

2188 თ-13 რ.თ.დ 219

წითელი არმიის თეატრი.დასის შემადგენლობა. რეჟისორი ლუბოშ. 
ოსიპოვ, ვახ, მხატვრები - კონსტანტინ ივანოვ, კომპოზიტორი -ს. 
პანიევი. И. Фелеев - "командин высоти", И. Погодин - "темп", Н. 
Нинитя - "линя огня", Курдин - "межбурье", Г. Коренев  - 
"мобилизация", С. Мстиславский - "буревестники", Н. Зрдман - 
"самоубийца", П. Зенкевич и Б. Маллори - "липа", Н. Микитенко - 
"светите завезды", В. Киршон - "хлеб", К. Тренев - "зеленый лог", 
Вольф - "цанистый калий", бен-хект - "сенсация", Аю Островский - 
"гроза", 1930 - 1931 г. театр красной армии, реж. С. П. Кубарев ქაღალდი საშუალო რეპერტუარი

2189 თ-13 რ.თ.დ 220

წითელი არმიის თეატრი.დასის შემადგენლობა. რეჟისორი ლუბოშ. 
ოსიპოვ, ვახ, მხატვრები - კონსტანტინ ივანოვ, კომპოზიტორი -ს. 
პანიევიА. С. Любош - "бравый солдат швейк", 1930 - 1931 г. театр 
красной армии ქაღალდი მძიმე

2190 თ-13 რ.თ.დ 221
бен-хект - "сенсация", 1930 - 1931 г. театр красной армии, реж. А. С. 
Любош. Худ. К. Иванов. Муз. А. Куперман ქაღალდი საშუალო

2191 თ-13 რ.თ.დ 222
Я. Задихина - "звон", 1931 - 1932 г. Передвижнои рабочии театр, реж. 
М. Вромский ქაღალდი კარგი

2192 თ-13 რ.თ.დ 223
Я. Задихина - "звон", 1931 - 1932 г. Передвижнои рабочии театр, реж. 
М. Вромскоий ქაღალდი კარგი

2193 თ-13 რ.თ.დ 224
М. Волохов - "мирра дорф", 1931 - 1932 г. Передвижнои рабочии 
театр, реж. М. Вронский ქაღალდი კარგი

2194 თ-13 რ.თ.დ 225
М. Волохов - "крейсер эгморт", 1931 - 1932 г. Передвижнои рабочии 
театр, реж. М. Вромский ქაღალდი კარგი

2195 თ-13 რ.თ.დ 226

Ибсен - "призраки", Афиногенова - "страх", Яновский - "женщина", 
Шкваркин - "доктор егор кузнецов", Успенский - "поединок", Могэм - 
"сэди", Грин - "наша взяла", 1932 - 1933 г. Передвижнои рабочии 
театр, реж. Ф. Радолин. Е. Жихарева. Худ. Базанкур. ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი

2196 თ-13 რ.თ.დ 227 К. Гуцкова - "уриель акоста", 1933 г. рабочий клуб ქაღალდი მძიმე

2197 თ-13 რ.თ.დ 228

Афиногенова - "далекое", Корнейчук - "платон кречет", С. Кинголей - 
"люди в белых халатах", Грим - "проститутка", Мольер - "мнимыи 
больнои", Ибсен - "призраки", Скриба - "стакан воды", Азов - "атака", 
რეჟისორები - დ. ალექსიძე, ე. ჟიხარევა, ვ. ვოლოდინი, ვ. 
ვიქტორივი, გ. დავითაშვილი, ვ. ყუშიტაშვილი. 1935 - 1936 г. 
Передвижнои рабочии театр ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი

2198 თ-13 რ.თ.დ 229
М. Метерлинкъ - "синня птица", უთარიღო, Г Тифлисъ  артистическое 
общество,   реж А А Тугановъ ქაღალდი მძიმე

2199 თ-13 რ.თ.დ 230
Опера Гуно - "фауст", უთერიღო,  реж. В. Кузавов. Акомпанирует 
Скляров, Участв. Штейнберг, Глебов ქაღალდი საშუალო

2200 თ-13 რ.თ.დ 231 "лесь",უთერიღო, зал реальнаго училища, реж. В. Кузавовь ქაღალდი საშუალო



2201 თ-13 რ.თ.დ 232

 И. И. Чернявскаго  - "гражданские брак", Л. Яковлева - 
"мечтателЬница", უთარიღო, Феодосия. Бенефис И. Мавиной. Участ. - 
Ленский, Ленская, Мекольд. Савельев. Кольцов. в зале  клуба ქაღალდი საშუალო

2202 თ-13 რ.თ.დ 233

Французская комедия - Парихские нищие. Сама себя раба бьет,коль 
нечисто жнет. Участ. Вронский, Маркс, Соболева, Островский, др.  
უთერიღო(1885) ,  театр И. А. Грачева ქაღალდი მძიმე

2203 თ-13 რ.თ.დ 234

соч. Н. А .Полевого - "параша сибирячка",франц. Водевиль -  
"запутанное дело",С участием Яковлева, Шульц, Петрова, Соболева, 
Маркс, Зубович, Иванов,Николпева, Петрова, Бернет, Никольский, 
Мухин, Семеновв, Вольский.  1856 г. Тифлисъ ქაღალდი საშუალო

2204 თ-13 რ.თ.დ 235
А. Н. Островского - "грех да беда на кого не живетъ", "ямщики", 1874 
г. въ заль клуба под режисером Л. Яковлева, Бенефис М. Ленской ქაღალდი საშუალო

2205 თ-13 რ.თ.დ 236
Л. Яковлева -" записки горничной", "наталка полтавка", под 
режисером Л. Яковлева, Бенефис  М. Кольцова  1874 г. въ заль клуба ქაღალდი კარგი

2206 თ-13 რ.თ.დ 237
А. И. Пальма - "наш друг неклюжев", "чашка чаю", 1883 г. 
керченскомъ городскомъ театре ქაღალდი საშუალო

2207 თ-13 რ.თ.დ 238

Ашенберг - "отъ предлога к союзу от союза к междометию", Комедия 
Разсохина - "папеньки-чудаки", 1883 г. керченскомъ городскомъ 
театре ქაღალდი კარგი

2208 თ-13 რ.თ.დ 239
И. В. Шпажинскаго - "рвачи или дело житейское", В. А. Крилова - 
"домовой шалитъ", 1883 г. керченскомъ городскомъ театре ქაღალდი კარგი

2209 თ-13 რ.თ.დ 240
А. Потехина - "нищые духом", В. Пенкова - "несчастые особаго рода", 
1883 г. керченскомъ городскомъ театре ქაღალდი კარგი

2210 თ-13 რ.თ.დ 241
А. Н. Островского - "таланты и поклонники", 1890 г.  Тифлисое 
артистическое общество ქაღალდი მძიმე

2211 თ-13 რ.თ.დ 242
А. Н. Островского - "таланты и поклонники", 1890 г.  Тифлисое 
артистическое общество ქაღალდი კარგი

2212 თ-13 რ.თ.დ 243
А. Н. Островского - "в чужом пиру-похмелы", 1896 г. Ст. Тифлисъ, реж. 
В. Кузавовь ქაღალდი საშუალო

2213 თ-13 რ.თ.დ 244
А. Н. Островского -"бедность не порокъ", С участием артриста М. 
Шатирова. 1898 г. театр грузинского дворянства ქაღალდი საშუალო

2214 თ-13 რ.თ.დ 245
И. Щелова - "доктор принимает", Н. В. Корцин-Жуковскаго - "въ 
царстве кулисъ', 1899 г. Г. новоградволынскъ ქაღალდი საშუალო

2215 თ-13 რ.თ.დ 246 Н. В. Гоголя - "ревизоръ", 1901 г. Тифлиское артистическое общество ქაღალდი კარგი

2216 თ-13 რ.თ.დ 247

И. Щеглова -" красный цветок", А. Н. Островского -"бедность не 
порок", Вильде - "преступница", С артистам С Волгиной, Януш, 
Хмельницкий, Тираспольская. 1901 г.  Тифлисъ театръ артистическое 
общество ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი

2217 თ-13 რ.თ.დ 248

 Г. Григория - "трильби", 1901 г. Г Тифлисъ театръ артистическое 
общество, реж А. Улихъ.  С артистам С Волгиной, Януш, Хмельницкий, 
Тираспольская. 1901 г.  Тифлисъ театръ артистическое общество ქაღალდი მძიმე

2218 თ-13 რ.თ.დ 249

Шиллера - "коварство и любовь", Щеглова -" женская чепуха", 1901 г. 
Г Тифлисъ театр артистическое общество, реж А Улихъ. С артистам С 
Волгиной, Януш, Хмельницкий, Тираспольская. ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი

2219 თ-13 რ.თ.დ 250
А. П. Чехова - "чайка", 1904 - 1905 г. Г Тифлисъ театръ артистическое 
общество, реж. Э. Мейерхольдъ ქაღალდი კარგი

2220 თ-13 რ.თ.დ 251
А. П. Чехова - "вишневый сад",  1904 - 1905 г. Г Тифлисъ театръ 
артистическое общество, реж. Э. Мейерхольдъ ქაღალდი კარგი

2221 თ-13 რ.თ.დ 252

А. П. Чехова - "вишневый садъ", 1905 г. Под упрвлением А. 
Кричинина.  Тифлисъ театръ артистическое общество, реж. С. А. 
Соколовъ ქაღალდი კარგი

2222 თ-13 რ.თ.დ 253

С. Найденова - "авдотьина жизнь", 1905 г. Под упрвлением А. 
Кричинина.Тифлисъ театръ артистическое общество, реж. С. А. 
Соколовъ ქაღალდი საშუალო

2223 თ-13 რ.თ.დ 254
М. Горького - "на дни",  1905 г. Г Тифлисъ театръ артистическое 
общество, реж. С. А. Соколовъ ქაღალდი კარგი

2224 თ-13 რ.თ.დ 255

"тяжелый крестъ", Крюковского - "денежние тузы", С участием 
артистов императорскоготеатра В. Давыдов и В. Далматова. Н. 
Ходотова. А. Пантелеева. 1906 г. Г Тифлисъ театръ артистическое 
общество ქაღალდი საშუალო

2225 თ-13 რ.თ.დ 256
"дети капитана гранта", 1906 г. Г Тифлисъ театръ артистическое 
общество ქაღალდი კარგი

2226 თ-13 რ.თ.დ 257
"песной бродяга", 1906 г. Г Тифлисъ театръ артистическое общество, 
В. Кузавовь ქაღალდი კარგი

2227 თ-13 რ.თ.დ 258

А. Н. Островского - "доходное место", 1907 г. Драмматическая труппа - 
Новый театр.  Тифлис.  театръ артистическое общество,   Реж. Ф. С. 
Соколовскый.Дирекция Л. Яворской ქაღალდი საშუალო

2228 თ-13 რ.თ.დ 259
 А. Н. Островского - "на бойкомъ месте", 1907 г. Г Тифлисъ театръ 
артистическое общество, ქაღალდი საშუალო

2229 თ-13 რ.თ.დ 260
"снегурочка", 1908 .Юенефис актрисы В. Добржанской. летный театр 
городского сада, реж. Г. Бельский ქაღალდი საშუალო

2230 თ-13 რ.თ.დ 261

Живые картины. Опера -Корневильские колокола, Снегурочка. 
Диверсимент. Постановка художника О. Шмерлинга, Н. Львова, 
П.Опочинина, Дирижер П. Бек. 1913. Тифлиское артистическое 
общество. Струнный оркестр Пресмана ქაღალდი საშუალო

2231 თ-13 რ.თ.დ 262
Пьеса Карпова - Зарево. Струнный оркестр Под упр. Я. Магазинера. 
1917г. Городской театр. ქაღალდი საშუალო

2232 თ-13 რ.თ.დ 263 Соч. Кадельбурга. -дорога в ад. Реж. В. Кузавов. 1918г. Русский клуб ქაღალდი საშუალო

2233 თ-13 რ.თ.დ 264
Евгений онегин. Бенефис А. Инаева. სანდრო ინაშვილიГрузинский 
клуб. 1918г. სანდრო ინაშვილი ქაღალდი საშუალო

2234 თ-13 რ.თ.დ 265
Евгений онегин. Бенефис А. Инаева. სანდრო ინაშვილიГрузинский 
клуб. 1918г. ქაღალდი საშუალო



2235 266
Евгений онегин. Бенефис А. Инаева. სანდრო ინაშვილიГрузинский 
клуб. 1918г. ქაღალდი საშუალო

2236 თ-13 რ.თ.დ 267
Евгений онегин. Бенефис А. Инаева. სანდრო ინაშვილიГрузинский 
клуб. 1918г. ქაღალდი საშუალო

2237 თ-13 რ.თ.დ 268

Евгений онегин.С участием А. Инаева. სანდრო ინაშვილი. ფორკატი, 
მიხაილოვა, .. რეჟისორი - ა. ბორისოვი. ბალეტმაისტერი - ს. 
ვაკარეც. Грузинский клуб. 1918г. ქაღალდი საშუალო

2238 თ-13 რ.თ.დ 269

Евгений онегин.С участием А. Инаева. სანდრო ინაშვილი. ფორკატი, 
მიხაილოვა, .. რეჟისორი - ა. ბორისოვი. ბალეტმაისტერი - ს. 
ვაკარეც. Грузинский клуб. 1918г. ქაღალდი საშუალო

2239 თ-13 რ.თ.დ 270
Л. Толстой. Власть тьмы. Режисер Кузавов. 1919г. Завокзальный 
рабочий клуб ქაღალდი საშუალო

2240 თ-13 რ.თ.დ 271
по пьсе Октава Мирбо - Жан руль.  Режисер Кузавов. 1919г. 
Завокзальный рабочий клуб ქაღალდი საშუალო

2241 თ-13 რ.თ.დ 272
Комедия Мясницкого - Двести тысяч. Режисер Кузавов. 1919г. 
Завокзальный рабочий клуб ქაღალდი საშუალო

2242 თ-13 რ.თ.დ 273 Гоголь - Женитьба. Режисер Кузавов. 1919г. Баку ქაღალდი საშუალო

2243 თ-13 რ.თ.დ 274
Соч. Луиджи Камоллети - За монастырской стеной.  Режисер Кузавов. 
1919г. Завокзальный рабочий клуб ქაღალდი საშუალო

2244 თ-13 რ.თ.დ 275 Соч. Белой. Поцелуй иуды. Режисер Кузавов. 1919г. ქაღალდი საშუალო

2245 თ-13 რ.თ.დ 276
Соч. Луиджи Камоллети - За монастырской стеной.  Поет Матильда 
Кузавова. Режисер Кузавов. 1919г. Завокзальный рабочий клуб ქაღალდი საშუალო

2246 თ-13 რ.თ.დ 277
Комедия Ленского - Кухмистер. Реж. - Ратов. 1921г. Театр Клуба 
Гормилиции ქაღალდი საშუალო

2247 თ-13 რ.თ.დ 278

П. Чаиковскаго - "мазепа",бенефис А. Пузанова. Дирижео Иполлитов-
Иванов. Исполняют - Зарудная, Петров, Соколов. Грациози,  1886 г. 
тифлисскый театръ ქაღალდი კარგი

2248 თ-13 რ.თ.დ 279 П. Чаиковскаго - "евгеный онегинъ", 1887 г. тифлисскый театръ ქაღალდი კარგი
2249 თ-13 რ.თ.დ 280 П. Чаиковскаго - "чародейка", 1887 г. тифлисскый театръ ქაღალდი კარგი

2250 თ-13 რ.თ.დ 281

"севилскый цирульникъ", "фаустъ", "русланъ и людмила", "евгений 
онегинъ", "въ пользу хора бокаччыо", "вражья сила", "марта", 1888 г. 
тифлисскый театръ ქაღალდი კარგი რეპერტუარი

2251 თ-13 რ.თ.დ 282

"враги наполеона", Прощальный вечер Бураковского. Под 
управлением А. Брументаль-Тамарина. 1899 г. интернациональный 
театр ქაღალდი კარგი

2252 თ-13 რ.თ.დ 283 "враги наполеона", 1899 г. интернациональный театр ქაღალდი კარგი
2253 თ-13 რ.თ.დ 284 "враги наполеона", 1899 г. интернациональный театр ქაღალდი კარგი
2254 თ-13 რ.თ.დ 285 "враги наполеона", 1899 г. интернациональный театр ქაღალდი კარგი
2255 თ-13 რ.თ.დ 286 Молера - "жоржъ данденъ", 1900 г. летнитй театр ქაღალდი საშუალო

2256 თ-13 რ.თ.დ 287
Э. Гиро - "анна каренина", 1908 г. новый театр. Гастроли Лидии 
Яворской ქაღალდი კარგი

гастроль Лидии  Яворской (აფიშის 
სალი)

2257 თ-13 რ.თ.დ 288
М. П. Мусоргского - "годуновъ", 1908 г. Ст. елисаветополъ 
железнодорожного театръ, реж Г. Агасовъ ქაღალდი კარგი

2258 თ-13 რ.თ.დ 289

Маскотти - "красное солнышко", Петербергский импер. Театр под 
управлением Н. Пресинской. 1909 г. въ народномъ дома, реж. И. Н. 
Бронынъ ქაღალდი კარგი

2259 თ-13 რ.თ.დ 290
"депутатъ города сингелея", 1909 г. театръ дворянства, реж. П. А. 
Аракс ქაღალდი კარგი

2260 თ-13 რ.თ.დ 291
А. Н. Островского - "женитьба белугина", 1917 г. Городской театр, 
реж. С. Н. Данаров ქაღალდი საშუალო

2261 თ-13 რ.თ.დ 292
В. Гоголя - "ревизоръ", 1917 г. Центральный театр, Реж. А. Э. 
Угрюмова ქაღალდი საშუალო

2262 თ-13 რ.თ.დ 293

Шинцлера - "забава", Мольера - "жеманницы", А. Н. Островского - "не 
было ни гроша да вдруг алтын", Ф. Латериера - "старый гейдельберг", 
Зудармана - "огни ивановой ночи", 1918 г. коммуналный театр, реж. 
Н. Л. Павлов ქაღალდი კარგი რეპერტუარი

2263 თ-13 რ.თ.დ 294

Соч. В. Евдокимова - непогребенные. Драматический кружок 
железнодорожников. Клуб - Муштаид. 1918г. Режиссер Казавов, Е. 
Кулешов. ქაღალდი კარგი

2264 თ-13 რ.თ.დ 295

Соч. Л. Иванова - Сердце загадка.  Драматический кружок 
железнодорожников. Клуб - Муштаид. 1918г. Режиссер Казавов, Е. 
Кулешов. ქაღალდი კარგი

2265 თ-13 რ.თ.დ 296

Соч.А. Островского - На пороге к новому делу. . Драматический 
кружок железнодорожников. Клуб - Муштаид. 1918г. Режиссер 
Казавов, Е. Кулешов. ქაღალდი კარგი

2266 თ-13 რ.თ.დ 297 завокзальный рабочий клуб. Драматический кружок. 1919г. ქაღალდი კარგი
2267 თ-13 რ.თ.დ 298 завокзальный рабочий клуб. Драматический кружок. 1919г. ქაღალდი კარგი
2268 თ-13 რ.თ.დ 299 завокзальный рабочий клуб. Драматический кружок. 1919г. ქაღალდი კარგი
2269 თ-13 რ.თ.დ 300 завокзальный рабочий клуб. Драматический кружок. 1920г. ქაღალდი კარგი
2270 თ-13 რ.თ.დ 301 завокзальный рабочий клуб. Драматический кружок. 1920г. ქაღალდი კარგი
2271 თ-13 რ.თ.დ 302 завокзальный рабочий клуб. Драматический кружок. 1920г. ქაღალდი კარგი

2272 თ-13 რ.თ.დ 303
Деньев - "две стротки", 1922 г. Центральный железнодорожного 
рабчий клуб ქაღალდი საშუალო

2273 თ-13 რ.თ.დ 304

Состав Труппы Гос. Академического драм. Театра. 1921-22гг. 
Режиссеры - Ермолов-Бороздин, М. Константинов, А. Туганов, Зав. 
Музчастьью - А. Гвелесиани, Худ.- Кулеш Н. Д. Мережковский - 
Царевич Алексей. ქაღალდი საშუალო

2274 თ-13 რ.თ.დ 305

Соч. Потехина - Здоба дня. 25-ти летний юбилей режиссера-
художника Василия Кузавова. 1921г. Центральный рабочий клуб 
железнодорожника. ქაღალდი საშუალო

2275 თ-13 რ.თ.დ 306

СоставТруппы Тетра новой драмы. Гастольная поездка. Под 
руковолством Владимира Швейцера (пессимиста). Режиссерв 
Тетищев, Федоров, Иванов, Любош. Художник Пеленкин. ქაღალდი მძიმე

2276 თ-13 რ.თ.დ 307
бородин -" князъ игоръ", Верди - "риголетто", 1928 г. театр имени К. 
Маркса,  реж. И. И. Просторов ქაღალდი საშუალო

2277 თ-13 რ.თ.დ 308
"бурьян", "воскресая жена", "комсомольская сказка", "я убил", 1928 г. 
Санагитеатр, В. К. Татишев ქაღალდი საშუალო

2278 თ-13 რ.თ.დ 309
"чудесная книга", "печалный сказ шута", "аборт(быт)", უთარიღო, сан-
агит-театр მძიმე

2279 თ-13 რ.თ.დ 310 "червоточина", უთარიღო, сан-агит-театр, реж. В. К. Татишева მძიმე



2280 თ-13 რ.თ.დ 311

Шкваркина - "чужой ребенок", Киршона - "чудесный сплав", Финна - 
"вздор", Корнейчука -" гибель эскадры", Кочерга - "часовщик и 
курица", Катаева - "квадратура круга", Лавренева - "разлом", Лопе-Де-
Вега - "овечий источник", 1935 г. раб. театр грузнефти, реж. М. Б. 
Иарали ქაღალდი კარგი

2281 თ-13 რ.თ.დ 312
Гастроли в сухус Театра музкомедии Т. Д. К. А. - Раскинулось море 
широко, Коломбина. 1945г. ქაღალდი საშუალო

2282 თ-13 რ.თ.დ 313  "хопопка", "нитуш",  უთარიღო, гостеатр ქაღალდი საშუალო

2283 თ-13 რ.თ.დ 314
Маленькая девочка с большим характером. Гасторли Б. Глаголина и Е. 
Валерской ქაღალდი საშუალო

2284 თ-13 რ.თ.დ 315  "лилиом", უთარიღო, новый художественно-революционный театр ქაღალდი საშუალო

2285 თ-13 რ.თ.დ 316
Шанта - "старые боги", უთარიღო, новый театр, реж А Григорин С 
Куварев ქაღალდი მძიმე

2286 თ-13 რ.თ.დ 317
И. Куликов - "заколдованный принц (принц-сапожник)", უთარიღო,  
государственный детский театр, реж. А. А. Туганов ქაღალდი მძიმე

2287 თ-13 რ.თ.დ 318
П. Андреева - Савва. И. Сагайдаров, Л. Россов. Ю. Баляева - "псиша",  1-
й государственный театр, реж. Е. А. Лепковский. უთარიღო ქაღალდი მძიმე

2288 თ-13 რ.თ.დ 319
, "месть шута", "юбилей", "король, дама, валет", უთარიღო, 1-й 
гостеатр, постановка И. П. Сагайдарова ქაღალდი მძიმე

2289 თ-13 რ.თ.დ 320
К. Шельдон - "роман", Федорович - "оксана зозуля", უთარიღო, 1-й 
гостеатр, постановка И. П. Сагайдарова ქაღალდი მძიმე

2290 თ-13 რ.თ.დ 321
Федорович - "оксана зозуля", Л. Андреев - "савва" духовным хором , 
უთარიღო, 1-й гостеатр, постановка И. П. Сагайдарова ქაღალდი მძიმე

2291 თ-13 რ.თ.დ 322
К. Шельдон - "роман", К. Гольдони - "хозяика гостиницы", უთარიღო, 
1-й государственный театр, реж. Е. А. Лепковский ქაღალდი მძიმე

2292 თ-13 რ.თ.დ 323

Л. Рахманов - "професор полежаев", А. Н. Островский - "на бойком 
месте", В. უთარიღო, железнодорожный театр, реж. ი. ოსიპოვი, ა. 
დუბრივსკი, ა. აფგუსტოვი ქაღალდი საშუალო

2293 თ-13 რ.თ.დ 324

 Билль-Белоцерковский - "жизнь зовет", Г. Матвеев - "любимый 
образ", უთარიღო, железнодорожный театр, реж. ი. ოსიპოვი, ა. 
დუბრივსკი, ა. აფგუსტოვი ქაღალდი საშუალო

2294 თ-13 რ.თ.დ 325

Н. Н. Шаповаленка - "тайга", უთარიღო, тбилисский русский 
драматический театр железнодорожного транспорта задорпрофсажа, 
реж. Н.Н. Шестова ქაღალდი საშუალო

2295 თ-13 რ.თ.დ 326

Масс и Куличенко - "сады цветут", უთარიღო, тбилисский русский 
драматический театр железнодорожного транспорта задорпрофсажа, 
реж. Г. М. Джавашвили ქაღალდი საშუალო

2296 თ-13 რ.თ.დ 327

Мейо и Энекен. Сынишка. Режиссер В. Брагин. С участием Е. 
Белецкой, Барматов, Гуревич, Глонти, Ищук, Струйская, Лагунова. 
Худрук - Г. Джавахишвили. тбилисский русский драматический театр 
железнодорожного транспорта задорпрофсажа, ქაღალდი საშუალო

2297 თ-13 რ.თ.დ 328

М. Горький - Посдедние Режиссер В. Брагин. С участием Е. Белецкой, 
Барматов, Гуревич, Глонти, Ищук, Струйская, Лагунова. Худрук - Г. 
Джавахишвили. тбилисский русский драматический театр 
железнодорожного транспорта задорпрофсажа, ქაღალდი საშუალო

2298 თ-13 რ.თ.დ 329

Билль-Белоцерковский - "жизнь зовет.  Режиссер В. Брагин. С 
участием Е. Белецкой, Барматов, Гуревич, Глонти, Ищук, Струйская, 
Лагунова. Худрук - Г. Джавахишвили. тбилисский русский 
драматический театр железнодорожного транспорта задорпрофсажа, ქაღალდი საშუალო

2299 თ-13 რ.თ.დ 330

Билль-Белоцерковский - "жизнь зовет.  Режиссер В. Брагин. С 
участием Е. Белецкой, Барматов, Гуревич, Глонти, Ищук, Струйская, 
Лагунова. Худрук - Г. Джавахишвили. тбилисский русский 
драматический театр железнодорожного транспорта задорпрофсажа, ქაღალდი საშუალო

2300 თ-13 რ.თ.დ 331

Ф. Островский - Свои люди сочтемся.   Режиссер Ф. Дубровский. С 
участием Е. Белецкой, Барматов, Гуревич, Глонти, Ищук, Струйская, 
Лагунова. Худрук - Г. Джавахишвили. тбилисский русский 
драматический театр железнодорожного транспорта задорпрофсажа, ქაღალდი საშუალო

2301 თ-13 რ.თ.დ 332

Ф. Островский - Свои люди сочтемся.   Режиссер Ф. Дубровский. С 
участием Е. Белецкой, Барматов, Гуревич, Глонти, Ищук, Струйская, 
Лагунова. Худрук - Г. Джавахишвили. тбилисский русский 
драматический театр железнодорожного транспорта задорпрофсажа, ქაღალდი საშუალო

2302 თ-13 რ.თ.დ 333

Ф. Островский - Свои люди сочтемся.   Режиссер Ф. Дубровский. С 
участием Е. Белецкой, Барматов, Гуревич, Глонти, Ищук, Струйская, 
Лагунова. Худрук - Г. Джавахишвили. тбилисский русский 
драматический театр железнодорожного транспорта задорпрофсажа, ქაღალდი საშუალო

2303 თ-13 რ.თ.დ 334

А. Грибоедов - "горе от ума", И. Погодин - "после бала", А. Н. 
Островского - "женитьба белугина", Л. Вернейл - "банк немо", Ф. 
Шиллер - "луиза миллер", А. Толстой - "право на жизнъ", И. Ялунер - 
"импортный парень", А. корнейчук - "платон кречет", 1935 г, 
ленинградский государственный театр, реж. М. П. Сазонов, Б. М. 
Филиппов ქაღალდი საშუალო

2304 თ-13 რ.თ.დ 335 М. Горького - "на дне", უთარიღო, реж. В.Кузавов ქაღალდი საშუალო
2305 თ-13 რ.თ.დ 336 უთარიღო, реж. В.Кузавов უთარიღო, реж. В.Кузавов ქაღალდი საშუალო
2306 თ-13 რ.თ.დ 337 "черный амулет",Постановка С. Ушакова. Театр музкомедии. ქაღალდი მძიმე
2307 თ-13 რ.თ.დ 338 "Роз-мари",Постановка С. Ушакова. Театр музкомедии. ქაღალდი მძიმე
2308 თ-13 რ.თ.დ 339 Комедия Ленского - Белая моль. Диригент - Б. Неймер ქაღალდი მძიმე

2309 თ-13 რ.თ.დ 340
"карьера премьера", უთარიღო, Гастроли театра музкомедии в театре 
им. Ленина ქაღალდი მძიმე

2310 თ-13 რ.თ.დ 341
Гастроли Яновской и Кожевникова посвященная Памяти Шекспира. 
Галлерея Шекспировских типов. ქაღალდი მძიმე

2311 თ-13 რ.თ.დ 342

Студия импровизации В. Мчедлова () первое представление труппы 
масок Эпаутина, Отпрыск благородного рода, Последний свисток. 
Баев, Блаженкова, Казьмина, Девниевский, Мелик-Пашаев, .... ქაღალდი საშუალო



2312 თ-13 რ.თ.დ 343 Л.Андреев - Анфисой. Железный театр. ქაღალდი საშუალო
2313 თ-13 რ.თ.დ 344 Фланер - За синей птицей. ქაღალდი საშუალო
2314 თ-13 რ.თ.დ 345 Последняя гастроль Вахушт - хизанова - Всколыхнулась Русь. ქაღალდი საშუალო

2315 თ-13 რ.თ.დ 346

Последняя гастроль Варвара Алексеевой-Месхишвили. Маленькая 
девочка с большим характером. Париж - 6-ой этаж. Бакинский 
рабочий театр ქაღალდი საშუალო

2316 თ-13 რ.თ.დ 347

 гастроль Варвара Алексеевой-Месхишвили. Недомерок, Лолотта, 
Жозеф- парижский мальчик, Бархатная шляпа. Театр Клары Газуль. 
Харьков. ქაღალდი საშუალო

2317 თ-13 რ.თ.დ 348

 гастроль Варвара Алексеевой-Месхишвили. Недомерок, Лолотта, 
Жозеф- парижский мальчик, Бархатная шляпа. Театр Клары Газуль. 
Харьков. ქაღალდი საშუალო

2318 თ-13 რ.თ.დ 349
"трильби", В. Шиллер - "разбойники", უთარიღო, 1-й 
государственный театр, реж. Е. А. Лепковского ქაღალდი მძიმე

2319 თ-13 რ.თ.დ 350 С. Я. Чанба - "апсны-ханым", [193]2 г. I-й гостеатр ქაღალდი მძიმე
2320 თ-13 რ.თ.დ 351 "веселая вдова" 1935 г. Театр музыкальной комедии ქაღალდი მძიმე

2321 თ-13 რ.თ.დ 352
"продавец птиц", 40-летний юбилей деятельности Бориса Неймера. 
1935 г. Театр музыкальной комедии ქაღალდი მძიმე

2322 თ-13 რ.თ.დ 353

Гастроли театра красной армии. Репертуар - Раскинулось море 
широко, савдьба в малиновке, запорожец за дунаем, Аршин мал-
алан, поединок, коломбина,сильва, баядера, принцеса цирка. 1945г. 
Сухум. ქაღალდი კარგი

2323 თ-13 რ.თ.დ 354 Жрица огня. Театр музкомедии ქაღალდი მძიმე
2324 თ-13 რ.თ.დ 355 Марица. Театр музкомедии ქაღალდი მძიმე

2325 თ-13 რ.თ.დ 356

Бенефис Стрельского. Карл Гуцков - Уриедь Акоста.С участием 
актрисы имперт. Театров М. М. Глебова. Комедия - Домовой шалит. 
Тифлисский театр. 1879г. ქაღალდი კარგი

2326 თ-13 რ.თ.დ 357
Опера Джузеппе Верди - Травиата. С участием Г. Павловского, Ратиль. 
(იოსებ რატილი) Тифлисский театр. 1880г. ქაღალდი კარგი

2327 თ-13 რ.თ.დ 358

Комедия Виктора Крылова - По дудовному завещанию. Роль кати - 
Евгения Яблочкина. А. Трофимов - На песках. Тифлисский театр. 
1880г. ქაღალდი კარგი

2328 თ-13 რ.თ.დ 359 Опера Гуно - "фауст",Дирижер Труффи. Тифлисский театр. 1883г. ქაღალდი

2329 თ-13 რ.თ.დ 360

Опера Амилькаре Понкьелли - "Джоконда",Партию Лауры исполняет - 
Зарудная. Дирижер Прибик.Таней исполнить г-жа Грациози.  
Тифлисский театр. 18836г. ქაღალდი კარგი

2330 თ-13 რ.თ.დ 361

მ.გორკის "на дне". 1908წ. Тифлисское общество народных 
развлечений. Реж. Ю. Кобяков. ზუბალაშვილების სახ.სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-დ.კობიაკოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2331 362

Опера М. Мусоргского - Борис Годунов.Реж. Кузавов.  Дирижер - П. 
Палиев (პოლიკარპე ფალიაშვილი). Концермейстер - Зейц. 
Нородный дом им. Зубалова. 1908г. 

2332 თ-13 რ.თ.დ 363

Леонид Андреев - Дни нашей жизни(любовь студента). Реж. Неволин. 
ლეონ ანდრეევის "ჩვენი ცხოვრების დღეები". 1909წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ი.ნევოლინი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

2333 თ-13 რ.თ.დ 364

Драмма Салова -  "степной богатырь"(ტრამალის 
გოლიათი).1909წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ირანსკი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

2334 თ-13 რ.თ.დ 365

Историческаф драмма из жизни Ионна Грозного - Авсилиси 
Меленьева. Реж. Н. Мосовь. ა.ოსტროვსკის "ვასილისფ 
მელენტევა".1909წ.ზუბალაშვილის სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ნ.მოსოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2335 თ-13 რ.თ.დ 366

Драмма - Семья преступника. ა.ოსტროვსკის "დამნაშავის 
ოჯახი".1909წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ნ.მოსოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2336 თ-13 რ.თ.დ 367

Комедия Л. Толстого - Плоды просвещения. .ტოლსტოის "ნაყოფი 
განათლებისა".1909წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.ნევოლინი.მონაწილეობს - ცხომელიძე. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2337 თ-13 რ.თ.დ 368

драмма из еврейской жизни С. Белой - Гимн Нищеты.мниатюра по 
Чехову - Хирургия.  ს .ბელოი "სიღარიბის ჰიმნი", 
"ქირურგია".1909წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2338 თ-13 რ.თ.დ 369
Опера Гуно - "фауст"Реж. Кузавов. Капельмейстер П. Палиев 
(პოლიკარპე ფალიაშვილი). Народный дом им. Зубалова. 1909г. ქაღალდი კარგი

2339 თ-13 რ.თ.დ 370

Опера на муз. Россини - "Севильский церюльник" Реж. И. Ратиль. 
იოსებ  რატილი) (Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  П. Палиев 
(პოლიკარპე ფალიაშვილი). Народный дом им. Зубалова. 1909г. ქაღალდი კარგი

2340 თ-13 რ.თ.დ 371

Опера М. Мусоргского - Борис Годунов.Реж. Кузавов.  Дирижер - П. 
Палиев (პოლიკარპე ფალიაშვილი. Концермейстер - Зейц. 
Нородный дом им. Зубалова. 1909г. ქაღალდი კარგი

2341 თ-13 რ.თ.დ 372
Опера Гуно - "фауст"Реж. Кузавов. Капельмейстер П. Палиев 
(პოლიკარპე ფალიაშვილი. Народный дом им. Зубалова. 1909г. ქაღალდი კარგი

2342 თ-13 რ.თ.დ 373
Опера Гуно - "фауст"Реж. Глебов. Капельмейстер П. Палиев 
(პოლიკარპე ფალიაშვილი. Народный дом им. Зубалова. 1909г. ქაღალდი კარგი

2343 თ-13 რ.თ.დ 374

Опера на муз. Россини - "Севильский церюльник" Реж. И. Ратиль. 
იოსებ  რატილი) (Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  П. Палиев 
(პოლიკარპე ფალიაშვილი. Народный дом им. Зубалова. При 
участии О. Валенского (тенор) 1909г. ქაღალდი საშუალო

2344 თ-13 რ.თ.დ 375

Опера Гуно - "фауст" Реж. И. Ратиль. (იოსებ  რატილი) 
(Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  П. Палиев (პოლიკარპე 
ფალიაშვილი. Народный дом им. Зубалова. 1910г. ქაღალდი კარგი

2345 თ-13 რ.თ.დ 376

Опера Даргомыжского - "Русалка" Реж. И. Ратиль. (იოსებ  რატილი) 
(Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  П. Палиев (პოლიკარპე 
ფალიაშვილი). Народный дом им. Зубалова. 1910г. ქაღალდი კარგი



2346 თ-13 რ.თ.დ 377

Опера Дж. Верди - "Травиатта" Реж. И. Ратиль. (იოსებ  რატილი) 
(Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  П. Палиев (პოლიკარპე 
ფალიაშვილი). Народный дом им. Зубалова. С участием артистов 
русской оперы - Колотовой и Колотова. 1910г. ქაღალდი კარგი

2347 თ-13 რ.თ.დ 378

Опера Дж. Верди - "Риголетто" Реж. И. Ратиль. (იოსებ  რატილი) 
(Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  Винченко. Народный дом 
им. Зубалова. . 1910г. ქაღალდი კარგი

2348 თ-13 რ.თ.დ 379

Опера Даргомыжского - "Русалка" Реж. И. Ратиль. (იოსებ  რატილი) 
(Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  П. Палиев (პოლიკარპე 
ფალიაშვილი. Народный дом им. Зубалова. 1910г. ქაღალდი კარგი

2349 თ-13 რ.თ.დ 380

Опера Даргомыжского - "Русалка" Реж. И. Ратиль. (იოსებ  რატილი) 
(Ответственный реж.- Кузавов. Дирижер -  П. Палиев (პოლიკარპე 
ფალიაშვილი. Народный дом им. Зубалова. 1910г. ქაღალდი კარგი

2350 თ-13 რ.თ.დ 381

15-ти летие сценической деятельности Василия Кузавова. Римски-
Корсаков - Царская Невеста. Москаньи - сельскпя честь. Россини - 
сельский церюльник. Дирижер - Палиев. Реж.Кузавов. Народный дом 
Зубалова. 1911г. ქაღალდი კარგი

2351 თ-13 რ.თ.დ 382

С участием Энрико Броджи  - Евгений Онегин. Севильский церюльник. 
Дир. Картвелов и Палиев. Реж. Кузавов.  Народный дом Зубалова. 
1911г. ქაღალდი კარგი

2352 თ-13 რ.თ.დ 383

Рубинштеин - Демон. Делиба - Лакме. Чайковский - Поковая дама. 
Глинка - Жизнь за царя. Маскани- Сельская честь.  Дир. П.  Палиев. 
Реж. Кузавов.  Народный дом Зубалова. 1912г. ქაღალდი მძიმე

2353 თ-13 რ.თ.დ 384

Рубинштеин - Демон. Делиба - Лакме. Чайковский - Пиковая дама. 
Глинка - Жизнь за царя. Мусоргский - Борис Годунов. Верди - Аида  
Дир. П.  Палиев. Реж. Кузавов.  Народный дом Зубалова. 1912г. ქაღალდი მძიმე

2354 თ-13 რ.თ.დ 385

Масканьи - сельская честь. Чайковский - Евгений Онегин. Пиковая 
дама. Дир. П.  Палиев и В. Семигалов. . Реж. Кузавов.  Народный дом 
Зубалова. 1912г. ქაღალდი საშუალო

2355 თ-13 რ.თ.დ 386

Верди - Риголетто. Чайковский - Пиковая дама. Дир. П.  Палиев. Реж. 
Кузавов.  Народный дом Зубалова.С участием г-жи Марцынкевич.  
1912г. ქაღალდი საშუალო

2356 თ-13 რ.თ.დ 387

Муз. Россини - Севильский церюльник. С участием г-жи 
Веселовзоровой, Броджи, Агасова. Нафта.  Дир. П.  Палиев. Реж. 
Кузавов.  Администратор Ф. Долидзе. Народный дом Зубалова..  
1912г. ქაღალდი საშუალო

2357 თ-13 რ.თ.დ 388

Бизе-Кармен. С участием И. Ахматовова. Дир. П.  Палиев. Реж. 
Кузавов.  Администратор Ф. Долидзе. Народный дом Зубалова..  
1912г. ქაღალდი საშუალო

2358 თ-13 რ.თ.დ 389

Муз. Верди - Травиатта. С участием г-жи М. Колотовой, Броджи,  
Нафта.  Дир. П.  Палиев. Реж. Бельский.  Администратор Ф. Долидзе. 
Народный дом Зубалова..  1912г. ქაღალდი საშუალო

2359 თ-13 რ.თ.დ 390
Соч. Островского - Бешенные деньги. Гастоль актрисы Е. Саранчевой. 
Реж. Кобяков. Народный дом им. Зубалова. 1912г. ქაღალდი საშუალო

2360 თ-13 რ.თ.დ 391

 "Женитьба Белугина" Островского и 
Соловьева.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ფ.რადოლინი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

2361 თ-13 რ.თ.დ 392

 "Часовой" გი დე მოპასანის თხზ.მიხედვით."Рышарь индустрiи" 
ა.ავერჩენკოს თხზ.მიხედვით."Маска сорвана" რ. ჩინაროვის 
პიესა."Страница романа".1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-მ.ბესტუჟევი. ქაღალდი საშუალო

რუსულ ენაზე. მ.ბესტუჟევის 
მონაწილეობით.

2362 თ-13 რ.თ.დ 393

"Гаудеамусь"  (старый студент) пьеса 
Л.Андреева.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეტარი.რეჟისორი-
მ.სმოლენსკი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2363 რ.თ.დ 394
С участием М. Смоленского и  Бестужева  - Мученница. Реж. 
Михайловская. 1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი ქაღალდი საშუალო

2364 თ-13 რ.თ.დ 395
"Жуликь" соч.Потапенко.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-მ.სმოლენსკი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

2365 თ-13 რ.თ.დ 396
"жуликь" соч.Потапенко.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-მ.სმოლენსკი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

2366 თ-13 რ.თ.დ 397
"жуликь" соч.Потапенко.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-მ.სმოლენსკი. ქაღალდი კარგი რუსულ ენაზე

2367 თ-13 რ.თ.დ 398
"Живой трупп" драма Л.Толстого.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-М. Смоленская. Глав. Роль - Ф. Радолин. ქაღალდი კარგი რუსულ ენაზე

2368 თ-13 რ.თ.დ 399
Бенефис касирши Л. Кипиани. Драма Ленгиеля - Тайфун. Постановка - 
С. Михайловской. Народный дом им. Зубалова. 1912г. ქაღალდი მძიმე

2369 თ-13 რ.თ.დ 400
"Живой трупп" драма Л.Толстого.1912წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-М. Смоленский. Глав. Роль - М. Смоленский ქაღალდი საშუალო

2370 თ-13 რ.თ.დ 401
"Живой трупп" драма Л.Толстого.1912წ. ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-М. Смоленский. Глав. Роль - П. Баратов ქაღალდი საშუალო

2371 თ-13 რ.თ.დ 402

"Авдотьина жизнь", пьеса С.Наиденова. Дивертисмент. 
1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2372 თ-13 რ.თ.დ 403
კ.ოსტროჟსკის "Золотая клетка ".1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2373 თ-13 რ.თ.დ 404
კ.ოსტროჟსკის "Золотая клетка".1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2374 თ-13 რ.თ.დ 405
კ.ოსტროჟსკის "золотая клетка".1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2375 თ-13 რ.თ.დ 406
"Гаудеамусь" пьеса Л.Андреева.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეტარი.რეჟისორი-მ.სმოლენსკი. ქაღალდი საშუალო

რუსულ ენაზე მ.სმოლენსკის 
მონაწილეობით

2376 თ-13 რ.თ.დ 407
Пьеса Н. Ходотова -  "г-жа пошлость". 1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-მ.სმოლენსკი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე



2377 თ-13 რ.თ.დ 408
Пьеса Шалоам Аша - "Бог мести" .1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი და მთავარი როლი -ე.ბერტონოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2378 თ-13 რ.თ.დ 409
"Заокеаномь", драма Я.Гордина.Реж. Н. Барматов. 
1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2379 თ-13 რ.თ.დ 410
"Заокеаномь", драма Я.Гордина.Реж. Н. Барматов. 
1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2380 თ-13 რ.თ.დ 411

Гастоль артиста А. Зиновьева. "Дни нашей жизни" пьеса Леонида 
Андреева.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.დადგმა-
ა.ზინოვევა. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2381 თ-13 რ.თ.დ 412

"Дни нашей жизни" пьеса Леонида Андреева.Роль Ануфрия - Ф. 
Радолин. 1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.დადგმა-
ა.ზინოვევა. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2382 თ-13 რ.თ.დ 413

"Самсонь и Далила" соч.Cвена Ланге. "Графиния эльвира" 
соч.А.Мировича.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2383 თ-13 რ.თ.დ 414

"Самсонь и Далила" соч.Cвена Ланге. "Графиния эльвира" 
соч.А.Мировича.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი.Знаменитый капельмейстер - 
Дрейфус. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2384 თ-13 რ.თ.დ 415
"Горе оть ума" А.Грибоедова.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2385 თ-13 რ.თ.დ 416
"Горе оть  ума" А.Грибоедова.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2386 თ-13 რ.თ.დ 417
"Детии Солнца" соч.М.Горькаго.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2387 თ-13 რ.თ.დ 418
"Дети Солнца" соч.М.Горькаго.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2388 თ-13 რ.თ.დ 419
"Донь жуань австрийскiй" соч.Казимира.1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2389 თ-13 რ.თ.დ 420
"Казенная квартира" соч.Рышкова.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ვ.ჩარსკი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

2390 თ-13 რ.თ.დ 421
"Наднь" соч.Горкаго.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.დადგმა-В.Блюменталь-Тамарина. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2391 თ-13 რ.თ.დ 422
ა.ოსტროვსკის   "Без вины виноватые ".1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე

2392 თ-13 რ.თ.დ 423
А. Рубинштеин - Демон.   Дир. П.  Палиев. Реж. Кузавов.  Народный 
дом Зубалова. 1913г. ქაღალდი კარგი

2393 თ-13 რ.თ.დ 424

Опера Дж. Верди - "Риголетто" Реж. Кузавов. Дирижер -  П. Палиев. С 
участием А. Инаева (სანდრო ინაშვილი) Народный дом им. 
Зубалова. . 1915г. ქაღალდი კარგი

2394 თ-13 რ.თ.დ 425
А. Суворин - Татьяна Репина. Постаговка - Светлова. Народный дом 
им. Зубалова. . 1918г. ქაღალდი კარგი

2395 თ-13 რ.თ.დ 426
А. Потехина - "Злоба дня", Постановка Кузавова. Народный дом им. 
Зубалова. . 1918г. ქაღალდი კარგი

2396 თ-13 რ.თ.დ 427
А. Потехина - "Злоба дня", Постановка Кузавова. Народный дом им. 
Зубалова. . 1918г. ქაღალდი კარგი

2397 თ-13 რ.თ.დ 428

"Женитьба"-Н.Гоголь.Постановка-Д.Светлова.Стаховичь-
"Ночное".1918წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.დადგმა-
ვ.კუზავოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე

2398 თ-13 რ.თ.დ 429
Т.Шепкина-Куперникь- "Барышня фиалками".1918წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.დამდგმელი რეჟისორი-ვ.კუზავოვა. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე.რუს.დრამ.გაერთ.

2399 თ-13 რ.თ.დ 430
В.Евдокимовь- "Непогребенные. 1918წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.დადგმა-ვ.კუზავოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე.რუს.დრამ.გაერთ.

2400 თ-13 რ.თ.დ 431
"Д.Аверкиевь-"Каширская старина".1918წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ფ.რადოლინი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე.რუს.დრამ.გაერთ.

2401 თ-13 რ.თ.დ 432
Г. Зудермана - Честь. Реж. А. Тверской. С участием Ф. Радолина. 
Народный дом им. Зубалова. 1918г. ქაღალდი საშუალო

2402 თ-13 რ.თ.დ 433

Т.Л. Щепкина-Куперникь-"Барышня сь 
фиалками".1919წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ვ.კუზავოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე.რუს.დრამ.გაერთ.

2403 თ-13 რ.თ.დ 434
Опера Гуно - "фауст"Дирижер  П. Палиев (პოლიკარპე 
ფალიაშვილი). Народный дом им. Зубалова. . ქაღალდი საშუალო

2404 თ-13 რ.თ.დ 435
Опера Гуно - "фауст". Дирижер  П. Палиев (პოლიკარპე 
ფალიაშვილი). Народный дом им. Зубалова. . ქაღალდი საშუალო

2405 თ-13 რ.თ.დ 436
"Тетка чарлея" постановка 
П.Значковского.უთარიღო.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

რუსულ ენაზე. დამხმარე 
რეჟისორისა და სუფლიორის 
ბენეფისი

2406 თ-13 რ.თ.დ 437

А.Луначарский-"Освобожденный дон-кихот",постановка-Н.Шестова. 
В.Немирович-Данченко-"Цена жизни", постановка-
И.Евдокимова.უთარიღო.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე რუს.დრამა

2407 თ-13 რ.თ.დ 438

С.Федорович-"Сын четырех отцов",постановка-П.Значковского. В 
Сарду-"Мадам сан-жен".უთარიღო.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი. ქაღალდი მძიმე

რუსულ ენაზე რუს.დრამა. 
პ.ზნაჩოვსკის ბენეფისი

2408 თ-13 რ.თ.დ 439
"Непогре бенные" соч. В.Евдокимова. უთარიღო.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ვ.კუზავოვი. ქაღალდი საშუალო რუსულ ენაზე.რუს.დრამ.გაერთ.

2409 თ-13 რ.თ.დ 440

Степняк-Кравчинский-"Зарницы", постановка-Ф.Радолина.Э.Гардт-
"Шут Тантрис", постановка-Н.Шестова.უთარიღო.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე  რუს.დრამა

2410 თ-13 რ.თ.დ 441

Спектакль-концерт С участием Виктора Петипа. Э. Староатина, Б. 
Залипского, балер. Семеновой. Плетнева, Осипова.Комедия - 
Исполнительный лист. А. Шницлер - Сафьяновый коран. ქაღალდი მძიმე

2411 თ-13 რ.თ.დ 442
Н. Гоголь-Ревизор. 1920-21гг. Авчальская аудитория. Режиссер - П. 
Вельский. ქაღალდი კარგი

2412 თ-13 რ.თ.დ 443
Драмма Луиджи Камолета - За монастырской стеной. 1920-21гг. 
Авчальская аудитория. Режиссер - П. Вельский. ქაღალდი კარგი



2413 თ-13 რ.თ.დ 444

Вечер инсценированных миниатюр А. Чехова - Предложение. 
Хирургия. Медведь. Забыл!. Инсц. И постановка -  Г. М. Ипполитов. 
Главный режиссер - П. И. Вельский. 1920-21гг. Авчальская аудитория. ქაღალდი კარგი

2414 თ-13 რ.თ.დ 445

Билль-Белоцерковский - Шторм. П. Глоба - розита. М. Булгаков - 
зоикина квартира. П. Булгакова - белая гвардия. А. Файко-Евгроф 
искатель приключений. А. Луначарский- медвежья свадьба. Бархат и 
лахмотья. М. Горького - Фальшивая монета. С. Третьякова - Рычи 
Китай. Шаповаленко - 1881год. Земля обитованная. репертуар 1926-
27гг. Робочий театрю Русский драм кружок. Под руководством 
Владимира Швейцера(пессимист) Худ. рук и главный реж. В. Татищев. 
Режиссер - Любош. Отдельные постановки- - Марджанишвили, 
Ахметели. Музык. часть - С. Паниев. Труппа - Е. Белецкая, 
Галактионова, Литвинова, Лещенская, Максимова, Мирзоева, 
Муратова, Аркадин, Горский, Зиновьев, Коломенский Липницкий, 
Таматов,  и тд. ქაღალდი მძიმე რეპერტუარი. რუსულ ენაზე

2415 თ-13 რ.თ.დ 446

ა. სუმბათაშვილი-იუჟინის - "ჯელტმენი",Джелнтельмены старой 
Москвы.   Режиссер - А. Любош. Художник - вячеслав Иванов. 1927 - 
1928 წ.წ. მუშათა თეატრი. Под руководством Владимира 
Швейцера(пессимист) ქაღალდი მძიმე აფიშა რუსულ ენაზე

2416 თ-13 რ.თ.დ 447

Премьера. Владимир Киршон - город Ветров. Постановка - А. Грипич. 
Художник - Г. Миллер. Музыкальное оформление - С. Паниев. 1929г. 
Рабочий театр. ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

2417 თ-13 რ.თ.დ 448

Премьера. Владимир Киршон - город Ветров. Постановка - А. Грипич. 
Художник - Г. Миллер. Музыкальное оформление - С. Паниев. 1929г. 
Рабочий театр. ქაღალდი მძიმე აფიშა რუსულ ენაზე

2418 თ-13 რ.თ.დ 449

Премьера. Ю. Лебединский - Высоты. Постановка - А. Любош.  
Художник - Иванов. . Музыкальное оформление - С. Паниев. 1929г. 
Рабочий театр. ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

2419 თ-13 რ.თ.დ 450

Ю. Олеш - Заговор Чувств. Постановка - А. Грипич. Художник - Г. 
Миллер. Музыкальное оформление - С. Паниев. 1929-30гг. Рабочий 
театр. ქაღალდი მძიმე აფიშა რუსულ ენაზე

2420 თ-13 რ.თ.დ 451

Премьера. Мю Паньоль - Болото.  Постановка - А. Любош.  Художник - 
Г. Миллер. Музыкальное оформление - С. Паниев.Техника сцены - И. 
Гамрекели. В. Хомасуридзе.  1929г. Рабочий театр. ქაღალდი საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე

2421 თ-13 რ.თ.დ 452

Соч. Куприна - Клоун. Трофимова - На песках. При участии артистов И. 
Звада. С. Ратова. Артистова оперного театра - А. Нумбуридзе и 
Венадзе. Режиссер - Звада. Художник - Богатырев. 

2422 თ-13 უკ.დ 1
Соч. Мирославского. Веселые Полтавцы. Продолжение оперетты 
Наталка Полтавка. Городской народный дом. 1912г. საშუალო უკრაინული დრამატული წრე

2423 თ-13 უკ.დ 2
"Доки сонце зыйде,роса очи выисть" соч.М.Кропивницкаго.1912-
13წ.წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინ საშუალო

2424 თ-13 უკ.დ 3

"В тенетах" 
соч.М.Сьогобочнього.Дивертисменть.1912წ.ზუბალაშვილის 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2425 თ-13 უკ.დ 4
"Маты-наймычка"-А.Тогобочнього.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2426 თ-13 უკ.დ 5
"Тарас бульба" соч.Ванченко.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2427 თ-13 უკ.დ 6
"Мазепа паж" соч.А.Гайдамаки.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ს.კუკოლევსკი. საშუალო

2428 თ-13 უკ.დ 7

"В тенетах" 
соч.М.Сьогобочнього.Дивертисменть.1912წ.ზუბალაშვილის 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2429 თ-13 უკ.დ 8
"Нечыста сыла" соч.Рутковскаго.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2430 თ-13 უკ.დ 9
"Нещасне кохання" соч.Л.Манько.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2431 თ-13 უკ.დ 10
"Дорогою ценою" соч.Тогобочнього.Дивертисменть.1912წ.სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2432 თ-13 უკ.დ 11
 "Богоотступныця" соч.П.Прохаровича.1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2433 თ-13 უკ.დ 12
"Безталанна" соч.И.Карпенко-карого.1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2434 თ-13 უკ.დ 13
"Степовый гость" соч.Б.Гринченко.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2435 თ-13 უკ.დ 14

 "Пiзнала" соч.Согобочнього."Бувальшина" соч.Велисовского."Кум 
Мирошник" соч.Дмитренко.Дивертисменть.1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2436 თ-13 უკ.დ 15
"Катерына" соч.К.Ванченко.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2437 თ-13 უკ.დ 16
"Цыганка аза" соч.М.Cтарицкаго.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2438 თ-13 უკ.დ 17
"Хмара",соч.А.Суходольского.1912წ.ზუბალაშვილის სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2439 თ-13 უკ.დ 18

"Лисова квитка" соч.Л.Яновской. Квiткы 
украiны.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
კ.გარანინი. მძიმე

2440 თ-13 უკ.დ 19
"Лымеривна" соч.Панаса Мырного.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. მძიმე

2441 თ-13 უკ.დ 20

"Запорожскии клад","Бандура",конкурсь 
танцоровь.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
კ.გარანინი. მძიმე

2442 თ-13 უკ.დ 21
"Степовый гость" соч.Б.Гринченко.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო



2443 თ-13 უკ.დ 22
"Жыдивка выхрестка" соч.Тогобочнього.1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეტრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2444 თ-13 უკ.დ 23

"Ой,не ходы грыцю та на вечерныцi" 
соч.М.Старицкаго.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2445 თ-13 უკ.დ 24
"Хмара",соч.А.Суходольского.1912წ.ზუბალაშვილის სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2446 თ-13 უკ.დ 25

ცოცხალი სურათები, ტ.შევჩენკოს.  "Назар Стодоля", 
დივერტისმენტი. 1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2447 თ-13 უკ.დ 26
"Богоотступныця" соч.П.Прохаровича.1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-კ.გარანინი. საშუალო

2448 თ-13 უკ.დ 27
"Цыганка аза" соч.М.Cтарицкаго.1914წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-Г. Чаров.Вечер Куколевского მძიმე

2449 თ-13 უკ.დ 28
"Коршун атаман гайдамакiв".1920წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-კ.ლევიცკი. ქაღალდი მძიმე რუსულ ენაზე.უკრ.დრამ.გაერთ.

2450 თ-13 უკ.დ 29
"Ой,не ходы грыцю та на вечерныцi" соч.М.Старицкаго. 
1923წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-Чиров ქაღალდი მძიმე

2451 თ-13 ებ.დ 1

"Моте мейлахь дерь столерь" соч. 
З.Корнблюма.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ა.შაფერი. ქაღალდი საშუალო ებრაული დრამატურლი წრე

2452 თ-13 ებ.დ 2
"Мирра эфрось" пьеса Я.Гордина.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეტრი.რეჟისორი-ე.ბერტონოვი. ქაღალდი საშუალო

2453 თ-13 ებ.დ 3
"Агенты", "Мазль товь"-Шоломь-Алейхема. Дивертисменть.1912წ. 
ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ლევ იოფე. ქაღალდი საშუალო

2454 თ-13 ებ.დ 4
"Дерь батлень" пьеса Н.Ракова. 1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ე.ბერტონოვი. ქაღალდი საშუალო

2455 თ-13 ებ.დ 5
"Молоть жизни"-М.Меерзона.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-გ.იოფე. ქაღალდი საშუალო

2456 თ-13 ებ.დ 6

Реб Абеле Ашкеназе драмма Златаревского. " 
1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-
ე.ბერტონოვი. ქაღალდი საშუალო

2457 თ-13 ებ.დ 7
"Янкель дерь шмидь" пьеса Д.Линскаго.1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-მ.იოფე. ქაღალდი საშუალო

2458 თ-13 ებ.დ 8
"Ди швуэ"(присяга)-Я.Гордина.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-მ.მოისეევი. ქაღალდი საშუალო

2459 თ-13 ებ.დ 9
"Евреи" .драмма Чирикова. 1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-მ.იოფე. ქაღალდი საშუალო

2460 თ-13 ებ.დ 10
"Король" драма Юшкевича.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ე.ბერტონოვი. ქაღალდი საშუალო

2461 თ-13 ებ.დ 11
"Янкель дерь шмидь"Яков кузнец.  .1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი.რეჟისორი-მ.იოფე. ქაღალდი საშუალო

2462 თ-13 ბრ.დ 1

" Долофони", соч. фотiади. "То, эфхаристонь лаоось" 
соч.Грамматикопуло.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.პერსაკისი. ქაღალდი საშუალო ბერძნული დრამატული დასი

2463 თ-13 ბრ.დ 2

"Эсмэ" соч.Пересиади."Апотеось","Каравоцакизмени",Венгерскiй 
танець.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.С участием г-жи П. 
Н. Таналиди. რეჟისორი-ფ.პერსაკის. ქაღალდი საშუალო

2464 თ-13 ბრ.დ 3

"Арматоли ке клефтесь"-С.Пересиадисе. "Капнодохокаоартисть"-
Г.Саливераю.1912წ. ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-
ფ.პერსაკის. ქაღალდი საშუალო

2465 თ-13 ბრ.დ 4

Атанасиось диакось соч.Мегаса. Ипидимиа треллась 
соч.Пересиади.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.პერსაკის. ქაღალდი საშუალო

2466 თ-13 ბრ.დ 5

трагедия Аргиропуло - Екатерини и ксантопуло. Соч.-Никифору - 
Капнодохокатаристис . С участием - Танаилиди, Сингаревс, Фулиди, 
Кокинос, Маруфиди, Китмилиди, Лавасас, Керасиди. 
1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეტრი.რეჟისორი-ფ.პერსაკის. ქაღალდი საშუალო

2467 თ-13 ოს.დ 1
 ა. ცაგარელის "ციმბირელი".თარგმანი - პ.თედევის. 1912წ. 
ზუბალშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ნიკო გოცირიძე ქაღალდი საშუალო ოსური სცენისმოყვარეთა დასი

2468 თ-13 ოს.დ 2
 ა. ცაგარელის "ციმბირელი".თარგმანი - პ.თედევის. 1912წ. 
ზუბალშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ნიკო გოცირიძე ქაღალდი საშუალო

2469 თ-13 ოს.დ 3
"Iрад" (калым) соч.А.Арисханова.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ა.ტიბილოვი.(А. Тибилов) ქაღალდი საშუალო

2470 თ-13 ოს.დ 4
"Двь сестры" соч. Е.Бритоева.1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ა.სობიევი.(А. Собиев) ქაღალდი საშუალო

2471 თ-13 ოს.დ 5

Соч. Л. Толстого, перевод-Т. Рамонова - От ней все качества. Водевиль 
Д. Короева - Не я был а кот. Реж. А. Тибилов. Народный дом им. 
Зубалова. 1912г. ქაღალდი საშუალო

2472 თ-13 ას.დ 1

"Разбойники" соч.Шиллера.Перевел Фрейдунь Атурая. 
1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო თეატრი.რეჟისორი-ფ.ატურაია.  
რუსულ-ასურულ ენებზე.  ანტრაქტში დაუკრავს საზანდარი. ქაღალდი საშუალო ასურელთა სცენისმოყვარეთა დასი

2473 თ-13 ას.დ 2

 Соч. Мольера - "Жоржь дандень" .1912წ.ზუბალაშვილების სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი-ფ.ატურაია.Сценарий - Ю. Бит-Савра-Бакус.  
ასურელთა დრამატული გაერთიანება. ქაღალდი საშუალო

2474 თ-13 ას.დ 3
Соч. Гоголя - Женитьба. Режисер-Ишая. 1912წ.ზუბალაშვილების 
სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

2475 თ-13 ას.დ 4
Драмма Як. Гордина - Дер Вилдер менш. (дикарь) Режиссер и актер - 
Е. Бертонов. Пом. Реж. Г. Гефтлер. ქაღალდი მძიმე

2476 თ-13 გმ.დ 1

ადოლფ ლარონჟის კომედია "ჰაზემანის ქალიშვილები" (Дочери 
Газемана-Hasemmanns Tochters) 1912წ. ზუბალაშვილის სახ. 
სახალსო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

სომხური და გერმანული 
სცენისმოყვარეთა დასი

2477 თ-13 სხ.დ 1

ა. ცაგარელის "ხანუმა". თარგმანი პ. არაქსიანის. ვარდუის 
მონაწილეობით. ზუბალაშვილის სახ. სახალხო სახლი. 1912წ. 
სამხურ და რუსულ ენებზე. ქაღალდი საშუალო



2478 თ-14 ზს.თ 1
ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა". 1939 წ. ზესტაფონის რკ. გზის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ა. ალფაიძე ქაღალდი კარგი

2479 თ-14 ზს.თ 2
დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი". 1939 წ. 
ზესტაფონის რკ. გზის მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ა.ალფაიძე. ქაღალდი კარგი

2480 თ-14 ზს.თ 3
სერგო კლდიაშვილის "გმირთა თაობა". 1940 წ. ზესტაფონის 
სახ.თეატრი. რეჟისორი- დ. კობახიძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2481 თ-14 ზს.თ 4
ვ. გაბესკირიას "მათი ამბავი". 1940 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ოყროშაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2482 თ-14 ზს.თ 5
შ. დადიანის "გუშინდელნი". 1940 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ნ. ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი სეზონის გახსნა, პრემიერა.

2483 თ-14 ზს.თ 6 ვ. გაბესკირიას " მათი ამბავი". 1940 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2484 თ-14 ზს.თ 7
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ". 1940 წ. ზესტაფონის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- დ. კობახიძე. ქაღალდი საშუალო

სეზონის გახსნა. აფიშაზე აღწერილია 
მთლიანო დასის შემადგენლობა.

2485 თ-14 ზს.თ 8
ა. წერეთლის  "პატარა კახი". 1941 წ. ზესტაფონის სახ. 
თეატრი.რეჟისორი-  ა. ნიკოლეიშვილი. ქაღალდი საშუალო სეზონის გახსნა

2486 თ-14 ზს.თ 9
ს. მთვარაძის "სურამის ციხე". 1941 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ნიკოლეიშვილი ქაღალდი კარგი

2487 თ-14 ზს.თ 10

გ.მდივანის "პარტიზანები", ნ. შიუკაშვილის "სულელი", დ. 
ერისთავის "სამშობლო", პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", ვ. 
გუნიას "და-ძმა", ვ. ვსევოლჟკის "მკაცრი დროება", გ. დიდებულიძე, 
ვ. ყვარაშვილი და ვ. ოლენოვის " 4-ე სიფონია". 1944 წ. ზესტაფონის 
სახ. თეატრი. რეჟისორები:  დ. ანთაძე, გ.სულიაშვილი. ქაღალდი კარგი საორიენტაციო რეპერტუარი.

2488 თ-14 ზს.თ 11
გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია". 1946 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი

2489 თ-14 ზს.თ 12
გ, გიგაურის "მშობლიურ მთებში", ნინოშვილის "ქრისტინე", "ვის 
ემორჩილება დრო". 1947 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. ქაღალდი კარგი

საქართველოს სსრ პერიფერიული 
თეატრების დათვალიერება.

2490 თ-14 ზს.თ 13
გ. გიგაურის "მშობლიურ მთებში". 1947 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი

2491 თ-14 ზს.თ 14
გ. გიგაურის "მშობლიურ მთებში". 1947 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი

2492 თ-14 ზს.თ 15
გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა" 1947 წ. 
ზესტაფონის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

კ. მარჯანიშვილის დაბადებიდან 75 
წლისთავის აღსანიშნავად 
გამარტული საღამო. სიტყვითა და 
მოგონებებით გამოვლენ ა. წუწუნავა 
და ს. ახალაძე.

2493 თ-14 ზს.თ 16
ა. წერეთლის "ბაში აჩუკი". 1948 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2494 თ-14 ზს.თ 17
ა. წერეთლის "ბაში აჩუკი". 1948 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2495 თ-14 ზს.თ 18
გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა" 1948 წ. 
ზესტაფნის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

2496 თ-14 ზს.თ 19
გადმოკეთებული  ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა" 1948 წ. 
ზესტაფნის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ს. ახალაძე ქაღალდი კარგი

2497 თ-14 ზს.თ 20
გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი". 1948 წ. ზესტაფონის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი

2498 თ-14 ზს.თ 21
გ. ქელბაქიანია.  "დაგვიანებული სინანული". 1948 წ. ზესტაფონის 
სახ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2499 თ-14 ზს.თ 22
ნ. არეშიძის "განთიადი". 1948 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2500 თ-14 ზს.თ 23
ნ. არეშიძის "განთიადი". 1948 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ახალაძე. ქაღალდი კარგი

2501 თ-14 ზს.თ 24
ა. კერესელიძე.  "მეგობრობა". 1949 წ. ზესტაფონის სახ. თეატრი. 
რაჟ: შ. მჟავანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2502 თ-14 ზს.თ 25
ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1967 წ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2503 თ-14 ზს.თ 26
პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1969 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2504 თ-14 ზს.თ 27
დ. პსათასის "საჭიროა მატყუარა". 1969 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე ქაღალდი კარგი

2505 თ-14 ზს.თ 28
ვ. დარასელის "კიკვიძე". 1969 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის ზესტაფონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი

სპეკტაკლი ეძღვნება ლენინის 
დაბადებიდან 100 ელისთავს.

2506 თ-14 ზს.თ 29
ფლეტჩერის "როგორ მოვარჯულოთ ცოლი". 1969 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი

2507 თ-14 ზს.თ 30
შ. როყვას "დედა". 1972 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის ზესტაფონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი მძიმე

2508 თ-14 ზს.თ 31
ა. ჩხაიძის  "როცა ქალაქს ძინავს". 1980 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- გ. წერეთელი. ქაღალდი კარგი გ. წერეთლის მონაწილეობით.

2509 თ-14 ზს.თ 32

რ. მამულაშვილის "მერხებზე ანგელოზები სხედან". 1983 წ. უ. 
ჩხეიძის სახელობის ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი-რ. 
აბესაძე. ქაღალდი კარგი

2510 თ-14 ზს.თ 33
რ. მამულიშვილის "გამოცდა ". 1986 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2511 თ-14 ზს.თ 34

ნ. დუმბაძე "მე ვხედავ მზეს", გ. ბათიაშვილი "ცა რომ სარკე იყოს", ო. 
თუმანიანი "ძაღლი, კატა და სხვები", უ. შექსპირი "ჭირვეულის 
მორჯულება", ა. ახმედოვა"დათვის სადილი", ე. ბახიში 
"მელიქმამედი", გ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს", ა. 
პარონიანი "ფლიდი", ფედერიკო  ლორკას "ბერნანდა ალბას 
სახლი". 1987 წ. უ. ჩხეიის სახელობის ზესტაფონის სახლახო 
თეატრი. ქაღალდი კარგი რეპერტუაი

2512 თ-14 ზს.თ 35

ნ. დუმბაძე "მე ვხედავ მზეს", გ. ბათიაშვილი "ცა რომ სარკე იყოს", ო. 
თუმანიანი "ძაღლი, კატა და სხვები", უ. შექსპირი "ჭირვეულის 
მორჯულება", ა. ახმედოვა"დათვის სადილი", ე. ბახიში 
"მელიქმამედი", გ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს", ა. 
პარონიანი "ფლიდი"  გ. ლორკას "ბერნანდა ალბას სახლი" 1987 წ. 
უ. ჩხეიძის სახელობის ზესტაფონის სახალხო თეატრი ქაღალდი კარგი რეპერტუაი



2513 თ-14 ზს.თ 36
"ჯოჯოხეთის  ანგელოზები" 1987  წ. ზესტაფონის  მარიონეტების 
თეატრი.  რეჟისორი- მ . ფურცხვანიძე. ქაღალდი კარგი

პრემიერა. დადგმული ღვინის 
ქურდების მიხედვით.

2514 თ-14 ზს.თ 37
ჯოჯოხეთის  ანგელოზები 1987  წ. ზესტაფონის  მარიონეტების 
თეატრი.  რეჟისორი- მ . ფურცხვანიძე. ქაღალდი კარგი

პრემიერა. დადგმული ღვინის 
ქურდების მიხედვით

2515 თ-14 ზს.თ 38
ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს ძინავს ". 1987 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი-გ. წერეთელი. ქაღალდი პრემიერა

2516 თ-14 ზს.თ 39
ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს ძინავს ". 1987 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი-გ. წერეთელი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2517 თ-14 ზს.თ 40
გ. მარუაშვილის "ბაჩუნა" 1989 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის ზესტაფონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- გ. წერეთელი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2518 თ-14 ზს.თ 41

თ. გოდერძიშვილის "რკინის კარს უკან". 1989 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- გ. 
წერეთელი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2519 თ-14 ზს.თ 42

თ. გოდერძიშვილის "რკინის კარს უკან". 1989 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. 
წერეთელი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2520 თ-14 ზს.თ 43

ო. იოსელიანის "სანამ ურემი გადაბრუნდება" 1994 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. 
აბესაძე. ქაღალდი კარგი

2521 თ-14 ზს.თ 44

თ. ჩანტლაძის  "პაემანი ხეზე, ანუ ბესარიონის თავგადასავალი" 
1994 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი-რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი

ეძღვნება თენგიზ ჩანტლაძის 
ხსოვნას.

2522 თ-14 ზს.თ 45

რ. გაბრიაძე "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი ანუ სამოთხის ჩიტი".  
1995 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- კ. კაპანაძე ქაღალდი კარგი პრემიერა

2523 თ-14 ზს.თ 46
შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი". 1996 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2524 თ-14 ზს.თ 47
რ. გაბრიაძე "შერეკილები" . 1999 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი- კ. კაპანაძე. ქაღალდი კარგი

2525 თ-14 ზს.თ 48

პროსპერ მერიმეს "აფრიკული სიყვარული". 1999 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ბ. 
თოფურიძე. ქაღალდი კარგი

პრემიერა.ეძღვნება უ. ჩხეიძის 
დაბადებიდან 100 წლისთავს.

2526 თ-14 ზს.თ 49

 ბ. ჯანიკაშვილი "თითით საჩვენებელი " 2007 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი- 
ნ.ბაბუაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2527 თ-14 ზს.თ 50

ლ. ბუღაძის "ნუგზარი და მეფისტოფელი". 2007 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. 
ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2528 თ-14 ზს.თ 51
ა. ხეკეტის "ანა  ფრანკის დღიური". 2008 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის დრამატული თეატრი.რეჟისორი- მ. ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2529 თ-14 ზს.თ 52
ი. ჭავჭავაძე "მგზავრის წერილები". 2008 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი

2530 თ-14 ზს.თ 53
უ. გიბსონი "ორნი საქანელაზე". 2008 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის 
ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. კუპრავა. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2531 თ-14 ზს.თ 54
დ. კლდიაშვილი "ბაკულას ღორები". 2010 წ. უ. ჩხეიძის სახელობის  
ზესტაფონის დამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2532 თ-14 ზს.თ 55

რ. კლდიაშვილი "მანველიძეების ოჯახი" 2010 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი-მ. 
ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი

2533 თ-14 ზს.თ 56

რ. კლდიაშვილი "მანველიძეების ოჯახი" 2010 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი-მ. 
ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2534 თ-14 ზს.თ 57

თ. ფხაკაძე "ბოსტანი კოფლიკტის ზონაში". 2011 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი-მ. 
ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი

2535 თ-14 ზს.თ 58

თ. ფხაკაძე "ბოსტანი კოფლიკტის ზონაში". 2011 წ. უ. ჩხეიძის 
სახელობის ზესტაფონის დრამატული თეატრი. რეჟისორი-მ. 
ცერცვაძე. ქაღალდი კარგი

2536 თ-14 ზს.თ 59

მ. სებასტიანუს  "უსახელო ვარსკვლავი". 2012 წ. ზესტაფონის უ. 
ჩხეიძის სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. 
ასლამაზიშვილი. ქაღალდი კარგი

2537 თ-14 ზს.თ 60

მ. სებასტიანუს  "უსახელო ვარსკვლავი". 2012 წ. ზესტაფონის უ. 
ჩხეიძის სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. 
ასლამაზიშვილი. ქაღალდი კარგი

2538 თ-14 ზს.თ 61

გ. დოჩანაშვილი "იგი სიყვარულისთვის იყო გაჩენილი , ანუ გრიშა 
და მთავარი" 2013 წ. ზესტაფონის უ. ჩხეიძის სახელობის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ზ. წაქაძე. ქაღალდი კარგი

სპეკტაკლი ეძღვნება მსახიობ ნუგზარ 
შიუკაშვილის ხსოვნას.

2539 თ-14 ზს.თ 62

გ. დოჩანაშვილი "იგი სიყვარულისთვის იყო გაჩენილი , ანუ გრიშა 
და მთავარი" 2013 წ. ზესტაფონის უ. ჩხეიძის სახელობის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ზ. წაქაძე. ქაღალდი კარგი

სპექტაკლი ეძღვნება მსახიობ ნუგზარ 
შიუკაშვილის ხსოვნას.

2540 თ-14 ზს.თ 63

დ. კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება". 2013 წ. ზესტაფონის უ. 
ჩხეიძის სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ლ. 
ლომჯარია. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2541 თ-14 ზს.თ 64

დ. კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება". 2013 წ. ზესტაფონის უ. 
ჩხეიძის სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ლ. 
ლომჯარია. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2542 თ-14 ზს.თ 65
დ. კლდიაშვილის "უბედურება". 2013 წ. ზესტაფონის უ. ჩხეიძის 
სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ.ტყემალაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2543 თ-14 ზს.თ 66
დ. კლდიაშვილის "უბედურება". 2013 წ. ზესტაფონის უ. ჩხეიძის 
სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ.ტყემალაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2544 თ-14 ზს.თ 67
ე. შვარცი "მეფე შიშველია". 2014 წ. ზესტაფონის უ. ჩხეიძის 
სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ.ლიპარტიანი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2545 თ-14 ზს.თ 68
ე. შვარცი "მეფე შიშველია". 2014 წ. ზესტაფონის უ. ჩხეიძის 
სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ.ლიპარტიანი. ქაღალდი კარგი პრემიერა



2546 თ-14 ზს.თ 69
ე. შვარცი "მეფე შიშველია". 2014 წ. ზესტაფონის უ. ჩხეიძის 
სახელობის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ.ლიპარტიანი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2547 თ-14 ზს.თ 70
ნ. დუმბაძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი" 
უთარიღო.ზესტაფონის სახალხო თეატრი. ქაღალდი კარგი აფიშა უცხოენაზე.

2548 თ-14 ზს.თ 71
ნ. დუმბაძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი" 
უთარიღო.ზესტაფონის სახალხო თეატრი. ქაღალდი კარგი აფიშა უცხოენაზე.

2549 თ-14 ზს.თ 72
ნ. დუმბაძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი" 
უთარიღო.ზესტაფონის სახალხო თეატრი. ქაღალდი კარგი აფიშა უცხოენაზე.

2550 თ-14 ზს.თ 73
ნ. დუმბაძის "მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი" 
უთარიღო.ზესტაფონის სახალხო თეატრი. ქაღალდი კარგი აფიშა უცხოენაზე.

2551 თ-14 ზს.თ 74
"სიცოცხლე გრძელდება". უთარიღო.უ. ჩხეიძის სახ. სახელმწიფო 
დრმატული თეატრი.რეჟისორი- კ. კაპანაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2552 თ-14 ზს.თ 75

მ. მიხაელოვი "მაიმუნი და ოქროს კვერცხი" უთარიღო. ზესტაფონის 
უ. ჩხეიძის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- დ. 
კამკამაძე. ქაღალდი კარგი

2553 თ-14 ზს.თ 76
ა. ცაგარელის "ოინბაზი". უთარიღო.  ზესტაფონის მარიონეტების 
თეატრი. რეჟისორი- მ. ფურცხვანიძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2554 თ-14 ზს.თ 77
ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში" უთარიღო. ზესტაფონის 
მარიონეტების თეატრი. რეჟისორი- მ. ფურცხვანიძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2555 თ-14 ზს.თ 78
ვ. დარასელის  "კიკვიძე" უთარიღო. უ. ჩხეიძის ზესტაფონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი კარგი

სპეკტაკლი ეძღვნება ლენინის 
დაბადებიდან 100 ელისთავს.

2556 თ-14 ზს.თ 79
ვ. დარასელის  "კიკვიძე" უთარიღო. უ. ჩხეიძის ზესტაფონის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- რ. აბესაძე. ქაღალდი

გასტროლი კ. მარჯანიშვილის სახ. 
თეატრში.

2557 თ-14 ზს.თ 80
პ. კაკაბაძის "ცხოვრების ჯარა".უთარიღო. უ.ჩხეიძის სახ. 
ზესტაფონის სახალხო თეატრი. რეჟისორი-მ. ფურცხვანიძე ქაღალდი კარგი

2558 თ-14 სტ.თ 1
დ. კლდიაშვილის  " ირინეს ბედნიერება". 1907 წ. სამტრედიის 
თეატრი. რეჟისორი- დ. კობახიძე. ქაღალდი საშუალო

თეატრის ბაღში 6 საათიდან 
დაუკრავს მუსიკა....აფიშაზე თარიღი 
ფანქრითაა მიწერილი, რაც იმას 
ნიშნავ, რომ აღწერილობაში 
ჩაწერილი თარიღი 1907წელი 
შესაძლოა ზუსტი არ იყოს....

2559 თ-14 სტ.თ 2
ვ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე". 1926 წ. სამტრედიის რკ. გზის მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი- ი. თათარაშვილი. ქაღალდი მძიმე

მსახიობ სოფიო გოგაშვილის  
ბენეფისი.

2560 თ-14 სტ.თ 3
ვ. შიუკაშვილის "სიმახინჯე". 1926 წ. სამტრედიის რკ. გზის მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი-ი. თათარაშვილი. ქაღალდი მძიმე

მსახიობ სოფიო გოგაშვილის  
ბენეფისი.

2561 თ-14 სტ.თ 4
"ებრაელის ქალი". 1926 წ. სამტრედიის რკ. გზის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი-ი. თათარაშვილი. ქაღალდი მძიმე

მსახიობ პაშა ლორთქიფანიძის 
ბენეფისი.

2562 თ-14 სტ.თ 5
გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა". 1940 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-დ. სტურუა ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2563 თ-14 სტ.თ 6
ვ. შალიკაშვილის  "უნიადაგონი". 1941 წ. სამტრედიის 
საკოლმეურნეოპ. სახ. თეატრი. რეჟისორი-დ. სტურუა ქაღალდი კარგი პრემიერა

2564 თ-14 სტ.თ 7
ვ. გუნიას "აღლუმი". 1941 წ. სამტრდეიის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2565 თ-14 სტ.თ 8
გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2566 თ-14 სტ.თ 9
ი. ვაკელის "შური". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. რეჟისორი- დ. 
სტურუა. ქაღალდი კარგი

2567 თ-14 სტ.თ 10
პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1941 წ. სამტრედიის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი მხატვარი დ. მიქაძე.

2568 თ-14 სტ.თ 11
გ.გაბისკირიას "მათი ამბავი". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი მხატვარი დ. მიქაძე.

2569 თ-14 სტ.თ 12
ა. დევიძის "მამა". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. რეჟისორი- დ. 
სტურუა. ქაღალდი კარგი

2570 თ-14 სტ.თ 13
შვარკინის "განკითხვის დღე". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2571 თ-14 სტ.თ 14

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", შკვარკინის "განკითხვის დღე", 
დევიძის "მამა", მთვარაძის "ხარბი", მიქავა და აბაშიძის 
"ბედნიერება", დენერის "დები ჟერარ". 1941 წ. სამტრედიის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი 1940-1941 წლის რეპერტუარი.

2572 თ-14 სტ.თ 15

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", შკვარკინის "განკითხვის დღე", 
დევიძის "მამა", მთვარაძის "ხარბი", მიქავა და აბაშიძის 
"ბედნიერება", დენერის "დები ჟერარ". 1941 წ. სამტრედიის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი 1940-1941 წლის რეპერტუარი.

2573 თ-14 სტ.თ 16
ა. წერეთლის "პატარა კახი". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2574 თ-14 სტ.თ 17
ა. დიუმას "მისი ცოლი". 1941 წ.სამტრედიის სახ. თეატრი. რეჟისორი- 
დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2575 თ-14 სტ.თ 18
გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2576 თ-14 სტ.თ 19
ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი"1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა ქაღალდი კარგი

2577 თ-14 სტ.თ 20
ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი"1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა ქაღალდი კარგი

2578 თ-14 სტ.თ 21
ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი"1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა ქაღალდი კარგი

2579 თ-14 სტ.თ 22
ვ. შალიკაშვილის  "უნიადაგონი". 1941 წ. სამტრედიის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი. რეჟისორი- დ. სტურუა ქაღალდი კარგი

2580 თ-14 სტ.თ 23
პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1941 წ. სამტრედიის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2581 თ-14 სტ.თ 24
ა. დიუმას "მისი ცოლი".1941 წ.სამტრედიის სახ. თეატრი. რეჟისორი- 
დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2582 თ-14 სტ.თ 25
ვ. გუნიას "აღლუმი". 1941 წ. სამტრდეიის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2583 თ-14 სტ.თ 26

ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", შკვარკინის "განკითხვის დღე", 
დევიძის "მამა", მთვარაძის "ხარბი", მიქავა და აბაშიძის 
"ბედნიერება", დენერის "დები ჟერარ". 1941 წ. სამტრედიის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი 1940-1941 წლის რეპერტუარი.

2584 თ-14 სტ.თ 27
გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2585 თ-14 სტ.თ 28
ი. ვაკელის "შური". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. რეჟისორი-დ. 
სტურუა. ქაღალდი კარგი



2586 თ-14 სტ.თ 29
ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2587 თ-14 სტ.თ 30
ვ. გაბისკირიას "მათი ამბავი". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა ქაღალდი კარგი

2588 თ-14 სტ.თ 31
გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2589 თ-14 სტ.თ 32
ა. წერეთლის "პატარა კახი". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი კარგი

2590 თ-14 სტ.თ 33
შკვარკინის "განკითხვის დღე". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- დ.სტურუა. ქაღალდი კარგი

2591 თ-14 სტ.თ 34
ა. დევიძის "მამა". 1941 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. რეჟისორი- დ. 
სტურუა. ქაღალდი კარგი

2592 თ-14 სტ.თ 35

გ. ლაღიძის თარგნანი.  "სიკვდილთან ახლოს", თარგმანი - ქ. 
ჯაფარიძის "სასტუმროში", შ. მანაგაძის "არიული კუჭი". 1942 წ. 
სამტრედიის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი. რეჟისორი- მ. 
ვარდოშვილი. ქაღალდი საშუალო

2593 თ-14 სტ.თ 36

ვ. კვასნიცკის "მილიონი მარკა", თარგმანი - გ. ლაღიძის "აგარაკზე". 
1942 წ. სამტრედიის საკოლმეურნეო თაეატრი. რეჟისორი- მ. 
ვარდოშვილის . ქაღალდი კარგი

2594 თ-14 სტ.თ 37

თარგმანი - შ. გაბისკირიასი "სამშობლოსათვის", გ. 
ჯავაშვილის"ქურდი". 1942 წ.სამტრედიის კულტურის  სახლი.  
რეჟისორი- მ. ვარდოშვილის. ქაღალდი კარგი

2595 თ-14 სტ.თ 38
დ. თაქთაქიშვილის "ოჯახი". 1943 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ა.ლოლუა. ქაღალდი

2596 თ-14 სტ.თ 39
სტანისლავსკის "შურისძიება". 1943 წ. სამტრედიის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-მ.ვარდოშვილის. ქაღალდი საშუალო

პრემიერა. არეთა  ლოლუას 
მონაწილეობით.

2597 თ-14 სტ.თ 40

დ. კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება", "დარისპანის გასაჭირი", 
გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", ბ. ლავრენევის 
"რღვევა", ა. პარნის "აფროდიტეს კუნძული", დიუსო და გოუს "ღრმა 
ფესვები", კ.ბუჩაძის "მკაცრი ქალიშვილები", ა. დევიძეს 
"მეუღლენი", მ. ენეპენის "ბიჭუნა", ნარინიანის "სახიფათო ასაკი", უ. 
ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან". 1962 წ. სამტრედიის სახალხო 
თეატრი. ქაღალდი კარგი 1961-1962 წლის რეპერტუარი.

2598 თ-14 სტ.თ 41
გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯი". 1963 წ. სამტრედიის კულტურის 
სახლის სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ნ.იონათამიშვილი. ქაღალდი კარგი

2599 თ-14 სტ.თ 42
მ. ხუნწარიას "ძვირფასი ბებია". 1965 წ. სამტრედიის კულტურის 
სახლი. რეჟისორი- ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი

2600 თ-14 სტ.თ 43
ლ. გოთუას "უძლეველნი" 1967 წ. სამტრედიის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- დ.ტაბაძე, ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი

სპეკტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის 
შენობაში.

2601 თ-14 სტ.თ 44
გ. ხუგაევი "ჩემი სიდედრი". 1970 წ. სამტრედიის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი

სპეკტაკლი ეძღვნება ლენინის 
დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილ საზეიმო დღეებს.

2602 თ-14 სტ.თ 45
გ. ხუგაევი "ჩემი სიდედრი". 1970 წ. სამტრედიის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი

სპეკტაკლი ეძღვნება ლენინის 
დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილ საზეიმო დღეებს.

2603 თ-14 სტ.თ 46
გ. ხუგაევი "ჩემი სიდედრი". 1970 წ. სამტრედიის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი

სპეკტაკლი ეძღვნება ლენინის 
დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილ საზეიმო დღეებს.

2604 თ-14 სტ.თ 47
ა. ჩხაიძის "ხიდი". 1971 წ. სამტრედიის სახალხო დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- დ. ტაბიძე. ქაღალდი საშუალო

სპეკტაკლი ეძღვნება საქართველოში 
საბჭოთა  ხელისუფლების 
დამყარების 50 წლისთავს.

2605 თ-14 სტ.თ 48
ი. მატუკოვსკის "ამნისტია". 1975 წ. სამტრედიის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი პრემიერა 

2606 თ-14 სტ.თ 49
ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია". 1981 წ.  
სამტრედიის სახალხო თეატრი. რეჟისორი- ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი

2607 თ-14 სტ.თ 50
რ. იბრაგიმკიმოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა" 1983 წ. კულტურის სახლი. 
რეჟისორი- ტ. ხაჟალია ქაღალდი კარგი

პრემიერა.რესპუბლიკური 
ფესტივალის ლაურიატი სამტრედიის 
სარაიონო სახალხო თეატრი.

2608 თ-14 სტ.თ 51
რ. იბრაგიმკიმოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა" 1983 წ. კულტურის სახლი. 
რეჟისორი-ტ. ხაჟალია ქაღალდი კარგი

პრემიერა.რესპუბლიკური 
ფესტივალის ლაურიატი სამტრედიის 
სარაიონო სახალხო თეატრი.

2609 თ-14 სტ.თ 52
ა. ჩხაიძის "ჩემი ეიფელის კოშკი".1985 წ. სამტრედიის რკინიგზელთა 
სახალხო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ზ. ვაშაკიძე. ქაღალდი კარგი

2610 თ-14 სტ.თ 53

ნ. ხუნწარიას "ხუმრობას ნუ ეხუმრებით". 1987 წ. სამტრედიის ეროსი 
მანჯგალაძის სახელობის რაიონული სახალხო დრამატული  
თეატრი. რეჟისორი- ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2611 თ-14 სტ.თ 54
მ. ქორელი და შ. დადიანის "შურისძიება". უთარიღო. სამტრედიის 
რკინიგზელთა სახალხო თეატრი. რეჟისორი- დ. ტაბიძის. ქაღალდი კარგი

2612 თ-14 სტ.თ 55

გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია". უთარიღო. სამტრედიის 
მასწავლებლის სახლის თოჯინების სახალხო თეატრი. რეჟისორი-კ. 
გოგლიჩიძე. ქაღალდი კარგი

2613 თ-14 სტ.თ 56
გ. გოგიჩაიშვილის "წყნარი ეზო". უთარიღო. სამტრედიის 
კულტურის სახლის დრმატული თეატრი. რეჟისორი- დ. ტაბიძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2614 თ-14 სტ.თ 57
გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია". უთარიღო. სამტრედიის სარაიონო 
საკოლმეურნეო სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- დ. სტურუა. ქაღალდი საშუალო

2615 თ-14 სტ.თ 58
შ.დადიანის  "საშინელი შურისძიება",  იალუნერის "ძველ აგარაკზე". 
უთარიღო. სამტრედიის სახ. თეატრი.რეჟისორი- ა. ლოლუა ქაღალდი საშუალო

2616 თ-14 სტ.თ 59

რ. მიშველაძის "ფეხით მოსიარულეთათვის". უთარიღო. 
სამტრედიის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის რაიონული სახალხო 
დრმატული თეატრი. რეჟისორი- ტ. ხაჟალია. ქაღალდი კარგი

2617 თ-14 ხშ.თ 1
ვ. გაბისკირიას "ზღვაური". 1931 წ. ხაშურის რკ. გზის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი- გ. როსებაია. ქაღალდი კარგი ქ.სტალინისი. ახლანდელი ხაშური.

2618 თ-14 ხშ.თ 2
ჟ. გაბუნიას "არსენა ოძელაშვილი". 1936 წ. ხასურის რკ.გზის 
სახ.თეატრი. რეჟისორი-გ. ჯავაშვილის. ქაღალდი მძიმე სეზონის გახსნა



2619 თ-14 ხშ.თ 3

ჟ.გაბუნიას "არსენა ოძელაშვილი" ა. კორნენჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტი",  "მესაკუთრენი", ბერგსტის "იორგენის დღესასწაული", ე. 
ნინოშვილის "ტარიელ მკლავაძე", ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 
გ.ბააზოვის "განურჩევლად პიროვნებისა", ე. ნინოშვილის " 
ქრისტინე", პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1936 წ. ხაშურის 
რკ.გზის სახ. თეატრი. მთავარი რეჟისორი-გ. ჯავაშვილი. ქაღალდი მძიმე 1935-36 წლის სეზონის რეპერტუარი.

2620 თ-14 ხშ.თ 4
თარგმანი - ბოკერიასი "პლატონ კრეჩეტი". 1936 წ. ხაშურის 
სახ.თაეტრი. რეჟისორი-გ.ჯავაშვილი. ქაღალდი საშუალო

2621 თ-14 ხშ.თ 5
ე. ნინოშვილის "ქრისტინე". 1936 წ. ხაშურის სახ. თეატრი.რეჟისორი-
გ. ჯავიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

2622 თ-14 ხშ.თ 6

ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", ა. აფინოგენოვის "შორეული", 
ცაგარელის "ხანუმა", ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", შვარკინის " 
სხვისი ბავშვი", ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დასჯილი", 
ნინოშვილის "ქრისტინე". 1937 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-
ა. კაჭარავა. ქაღალდი საშუალო 1937 წლის რეპერტუარი.

2623 თ-14 ხშ.თ 7

გ. მდივანის "ბრმა", შაპოვალენკოს "საგანგაშო  საყვედური", 
ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ს. კლდიაშვილის "გმირთა 
თაობა". 1939 წ. ხაშურს სახ. თეატრი. ქაღალდი საშუალო 1938-39 წლის სეზონის რეპერტუარი.

2624 თ-14 ხშ.თ 8

გ. მდივანის "ბრმა", შაპოვალენკოს "საგანგაშო  საყვედური", 
ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", ს კლდიაშვილის "გმირთა 
თაობა". 1939 წ. ხაშურს სახ. თეატრი. ქაღალდი მძიმე 1938-39წლის სეზონის რეპერტუარი.

2625 თ-14 ხშ.თ 9
გ. მდივანის "ბრმა" 1939 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ს. 
ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო

2626 თ-14 ხშ.თ 10
გ. მდივანის "ბრმა" 1939 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ს. 
ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო

2627 თ-14 ხშ.თ 11
ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა". 1939 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

2628 თ-14 ხშ.თ 12
ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა". 1939 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2629 თ-14 ხშ.თ 13
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1939 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2630 თ-14 ხშ.თ 14
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1939 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2631 თ-14 ხშ.თ 15
თარგმანი - შ. ალხაზიშვილის "შუქურა". 1939 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2632 თ-14 ხშ.თ 16
თარგმანი - შ. ალხაზიშვილის "შუქურა". 1939 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2633 თ-14 ხშ.თ 17

პ. კაკაბაძის "კომეურნის ქორწინება", ი. გედევანიშვილის 
"გადასასვლელზე", ა. წერეთლის "პატარა კახი", თარგმანი - მ. 
ჯაფარძის "დიადი ერეტიკოსი". 1939 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ვაჩნაძე, გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო 1939 წლის რეპერტუარი.

2634 თ-14 ხშ.თ 18

მიქავა აბაშიძის "ბედნიერება", კლუჩენკოს "აყვავებული ბაღი", 
შ.დადიანის "გეგეჭკორი", პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი",გ. 
ბერძენიშვილის " ჩვენი მიწა",  პერსონოვის "დიადი ერეტიკოსი", დ. 
თაქთაქიშვილის " კვალითელი დალაქი", ი. გედევანიშვილის 
"გადასასვლელზე. 1940 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ს. 
ვაჩნაძე, გ.თაყაიშვილი ქაღალდი კარგი 1940-41 წლის რეპერტუარი.

2635 თ-14 ხშ.თ 19

მიქავა აბაშიძის "ბედნიერება", კლუჩენკოს "აყვავებული ბაღი", 
შ.დადიანის "გეგეჭკორი", პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი",გ. 
ბერძენიშვილის " ჩვენი მიწა",  პერსონოვის "დიადი ერეტიკოსი", დ. 
თაქთაქიშვილის " კვალითელი დალაქი", ი. გედევანიშვილის 
"გადასასვლელზე". 1940 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
ვაჩნაძე, გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი 1940-41 წლის რეპერტუარი.

2636 თ-14 ხშ.თ 20
კ. გოგოაძის "ქაჯანა". 1941 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ს. 
ვაჩნაძე. ქაღალდი კარგი

2637 თ-14 ხშ.თ 21
მიქავა აბაშიძის " უკვდავება". 1941  წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-გ. თაყაიშვილის. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2638 თ-14 ხშ.თ 22
გ.ბერძენიშილის " ჩაძირული ოქრო" . 1941 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2639 თ-14 ხშ.თ 23
გ.ბერძენიშილის " ჩაძირული ოქრო" . 1941 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2640 თ-14 ხშ.თ 24
კლუჩენკოს "აყვავებულ ბაღში". 1941 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2641 თ-14 ხშ.თ 25
უ. ჰაჯიბეგოვის" არშინ მალ-ალან". 1941 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. ვაჩნაძის. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2642 თ-14 ხშ.თ 26
ა. ცაგარელის "ხანუმა" 1941 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
ვაჩნაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2643 თ-14 ხშ.თ 27
ა. ცაგარელის "ხანუმა" 1941 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
ვაჩნაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2644 თ-14 ხშ.თ 28

ი. ტურიაშვილის "კავკასიონის მთებში", გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური", გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის " ხევისბერი გოჩა", დ. 
კლდიაშვილის"დარისპანის გასაჭირი", ოსტროვსკის " უმზითვო", ვ. 
შატბერაშვილის " ფიქრის გორა", გ. ნახუცრიშვილის "კობლე". 1945 
წ. ხაშურის სახ.თეატრი. რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი 1945-46 წლის რეპერტუარი.

2645 თ-14 ხშ.თ 29
გოლდონის "ორი ბატონის მსახური". 1945 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი

2646 თ-14 ხშ.თ 30
ა. აგლაძის  "სამი ქურდი", რ. ერისთავის "იჭვიანი". 1945 წ. ხაშურის. 
სახ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი

2647 თ-14 ხშ.თ 31
ი. ტურიაშვილის "კავკასიონის მთებში" .1945 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი

2648 თ-14 ხშ.თ 32

ი. ტურიაშვილის "კავკასიონის მთებში", გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური". 1945 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ო. 
ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი

რაიონული თეატრების 
რესპუბლიკური დათვალიერება.

2649 თ-14 ხშ.თ 33
გ. ქელბაქიანს "შესაფერი ჯილდო". 1945 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2650 თ-14 ხშ.თ 34
ი. ტურიაშვილის "კავკასიონის მთებში". 1945 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2651 თ-14 ხშ.თ 35
ი. ტურიაშვილის "კავკასიონის მთებში". 1946 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

2652 თ-14 ხშ.თ 36
გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". 1946 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი ქაღალდი საშუალო



2653 თ-14 ხშ.თ 37

კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური". რეჟისორი- ო. 
ალექსიშვილი, გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". რეჟისორი- ო. 
ალექსიშვილი, გ. დარისპანაშვილის "ძმები" რეჟისორი- გ. 
თაყაიშვილი. ს. მთვარაძის "სახსოვარი" რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. 
1946 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. ქაღალდი საშუალო

2654 თ-14 ხშ.თ 38
გ. ქელბაქიანის " შესაფერი ჯოლდო"1946 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

2655 თ-14 ხშ.თ 39
გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო" 1946 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ო. ალექსიშვილი ქაღალდი კარგი

2656 თ-14 ხშ.თ 40
გ. დარისპანაშვილის "ძმები". 1946 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

2657 თ-14 ხშ.თ 41
გ. დარისპანაშვილის "ძმები". 1946 წ. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

2658 თ-14 ხშ.თ 42

მალიგუინის "ძველი მეგობრები", ანტონოვის "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", ცაგარელის "ხანუმა", წერეთლის "ბაში აჩუკი",  
კერესელიძის "მეგობრობა", გიგაურის "მშობლიურ მთებში", 
მთვარაძის "სახსოვაი", დარისპანაშვილის " ძმები". 1947  წ. ხაშურის 
სახ. თეატრი. რეჟისორი-ვ. ყუშიტაშვილი. ქაღალდი საშუალო 1947-48 წლის რეპერტუარი.

2659 თ-14 ხშ.თ 43

ნ. არაშიძის "განთიადი", "ღრმა  ფესვები", გ. ქელბაქიანის 
"დაგვიანებული სინანული", ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", მალიუგინის "ძველი მეგობრები", ანტონოვის "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", ცაგარელის "ხანუმა", კერესელიძის "მზვერავები". 
1947 წ. ხაშურის სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ. თაყაიშვილი, ა. 
მიქელაძე, ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი 1947-48 წლის რეპერტუარი.

2660 თ-14 ხშ.თ 44

ნ. არაშიძის "განთიადი", "ღრმა  ფესვები", გ. ქელბაქიანის 
"დაგვიანებული სინანული", ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", მალიუგინის "ძველი მეგობრები", ანტონოვის "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", ცაგარელის "ხანუმა", კერესელიძის "მზვერავები". 
1947 წ. ხაშურის სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ. თაყაიშვილი, ა. 
მიქელაძე, ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი 1947-48 წლის რეპერტუარი.

2661 თ-14 ხშ.თ 45

ნ. არაშიძის "განთიადი", "ღრმა  ფესვები", გ. ქელბაქიანის 
"დაგვიანებული სინანული", ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", მალიუგინის "ძველი მეგობრები", ანტონოვის "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", ცაგარელის "ხანუმა", კერესელიძის "მზვერავები". 
1947 წ. ხაშურის სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ. თაყაიშვილი, ა. 
მიქელაძე, ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი 1947-48 წლის რეპერტუარი.

2662 თ-14 ხშ.თ 46
გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯები", "ღრმა ფესვები". 1948 წ. ხაშურის 
სახ. თეატრი. რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

ხაშურის თეატრის გასტროლები 
გორში.

2663 თ-14 ხშ.თ 47
გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული". 1948 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ნ. მანჯგალაძე ქაღალდი კარგი

2664 თ-14 ხშ.თ 48
გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული". 1948 წ. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ნ. მანჯგალაძე ქაღალდი კარგი

2665 თ-14 ხშ.თ 49
გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული". 1948 წ. ხაშურის სახ. 
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2717 თ-14 ხშ.თ 101
ლ. გერსამიას "დღენი წარსულისა". 1980 წ. ხაშურის სახალხო 
თეატრი. რაჟ:ი. ბარბაქაძე. ქაღალდი კარგი

2718 თ-14 ხშ.თ 102
ვ. ცხოვრებოვის(ცხოვრებაშვილის) "სინდისი". 1980 წ. ხაშურის 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი-ი. ბარბაქაძე. ქაღალდი კარგი

2719 თ-14 ხშ.თ 103
ა. დევიძის "ჩვენ, ყველანი". 1980წ. ხაშურის სახალხო თეატრი. რაჟ: 
ი. ბარბაქაძე. ქაღალდი კარგი

2720 თ-14 ხშ.თ 104
გ. მოდებაძის  "ცხოვრების გზაზე". 1981 წ. ხაშურის  სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი-ი. ბარბაქაძე. ქაღალდი კარგი

მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა 
ხელისუფლების დამყრების 60 
წლისთავს.

2721 თ-14 ხშ.თ 105
შ. გვენეტაძის " მონანიება". 1982 წ. ხაშურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- ი. ბარბაქაძე. ქაღალდი კარგი

2722 თ-14 ხშ.თ 106
ე. რანეტის " კრიმინალური ტანგო". 1983 წ. ხაშურის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- ი. ბარბაქაძე ქაღალდი კარგი

მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა 
ხელისუფლების დამყრების 60 
წლისთავს.

2723 თ-14 ხშ.თ 107
ე. ეგაძე "მომთაბარენი". 1992 წ. ხაშურის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი-უ. ჯობაძე. ქაღალდი კარგი

2724 თ-14 ხშ.თ 108
გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯები". უთარიღო. ხაშურის 
სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

წარმოდგენა ახალი სასწავლო წლის 
დაწყებასთან დაკავშირებით.

2725 თ-14 ხშ.თ 109

გ.წერეთლის "პირველი ნაბიჯები", რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი, 
"ღრმა ფესვები" რეჟისორი- შ. მანაგაძე. გ. ქელბაქიანის 
"დაგვიანებული სინანული" რეჟისორი- ნ.მანჯგალაძე, ა. 
ცაგარელის "ხანუმა" რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. უთარიღო. 
ხაშურის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

ხაშურის თეატრის საგასტროლო 
ანონსი ბორჯომის სახელმწიფო 
თეატრში.

2726 თ-14 ხშ.თ 110
გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯები". უთარიღო. ხაშურის 
სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

წარმოდგენა ახალი სასწავლო წლის 
დაწყებასთან დაკავშირებით.



2727 თ-14 ხშ.თ 111

გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯები". რეჟისორი-ო. ალექსიშვილი. გ. 
ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული". რეჟისორი-ნ.მანჯგალაძე. 
უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

ანონსი გასტროლებიდან 
დაბრუნების შემდეგ.

2728 თ-14 ხშ.თ 112
გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". უთარიღო. ხაშურის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი

საქართველოს სსრ ავტონომიური 
რესპუბლიკების საქალაქო და 
სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება.

2729 თ-14 ხშ.თ 113
ა. წერეთლის "კინტო". უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი მძიმე

2730 თ-14 ხშ.თ 114
თარგმანი - მ. ლორთქიფანიძესი "ჩემი მეომარი". უთარიღო. 
ხაშურის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- პ.გრუზინსკი. ქაღალდი კარგი სეზონის გახსნა

2731 თ-14 ხშ.თ 115
ს.მთვარაძის "სახსოვარი". უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი ქაღალდი კარგი

2732 თ-14 ხშ.თ 116
ა. დიუმას "კინი". უთარიღო. ხაშურის რკ. გზის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი- ი.ბარველი. ქაღალდი მძიმე

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2733 თ-14 ხშ.თ 117
თარგმანი - ი. ბარველის "ნათლული". უთარიღო. ხაშურის რკ. გზის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ი.ბარველი. ქაღალდი მძიმე

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2734 თ-14 ხშ.თ 118
თარგმანი - ი. ბარველის "ნათლული". უთარიღო. ხაშურის რკ. გზის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ი.ბარველი. ქაღალდი მძიმე

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2735 თ-14 ხშ.თ 119
ირეთლის "დამარცხებულნი". უთარიღო. ხაშურის რკ. გზის მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი- მ. კვალიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

ზამთრის სეზონის გახსნა. დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი.

2736 თ-14 ხშ.თ 120
ვ. შალიკაშვილის "ბიუროკრატები". უთარიღო. ხაშურის რკ. გზის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ი. ბარველი. ქაღალდი საშუალო

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2737 თ-14 ხშ.თ 121  "разлом". უთარიღო. ხაშურის მუშათა კლუბი . ქაღალდი საშუალო მხოლოდ ერთი წარმოდგენა.

2738 თ-14 ხშ.თ 122
ე.ნინოშვილის "ქრისტინე". უთარიღო . ხაშურის რკ.გზის მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი- ი.ბარველი. ქაღალდი საშუალო

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2739 თ-14 ხშ.თ 123
კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური". უთარიღო.  ხაშურის 
სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი- ო. ალექსიშვილი. ქაღალდი კარგი

2740 თ-14 ხშ.თ 124
თარგმანი - მ.ნიკიტინის "კატორღელი", ვ. გუნიას "შვინდაძე". 
უთარიღო. ხაშურის რკ.გზის მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ი. ბარველი. ქაღალდი საშუალო

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2741 თ-14 ხშ.თ 125
ნ.ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე". უთარიღო. ხაშურის რკ.გზის 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ი. ბარველი. ქაღალდი საშუალო

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2742 თ-14 ხშ.თ 126
ვ. გუნიას "ადვოკატთან", ნ.გალუსტოვის "დუელი". უთარიღო. 
ხაშურის რკ. გზის მუშათა კლუბი. რეჟისორი- ი. მურვანიშვილი ქაღალდი კარგი

ქართული დრამა. წარმოდგენა იუზა 
ზარდალიშვილის 
ხელმძღვანელობით.დაუკრავს 
სასულე ორკესტრი

2743 თ-14 ხშ.თ 127
მ. ჯაფარიძის "მოტაცება მინდოდა", რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოვნენ, 
მერე იქორწინეს".უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

კ. მარჯანიშილის სახელობის 
თეატრის მსახიობების 
მონაწილეობით, თ. ჩარკვიანისა და  
მსარაულის.

2744 თ-14 ხშ.თ 128
ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები". უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-ს. მანაგაძე. ქაღალდი კარგი

დრამატული კოლექტივის 
წარმოდგენა

2745 თ-14 ხშ.თ 129
ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები". უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-ს. მანაგაძე. ქაღალდი კარგი

დრამატული კოლექტივის 
წარმოდგენა

2746 თ-14 ხშ.თ 130
გ. დარისპანაშვილის "ძმები". უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

2747 თ-14 ხშ.თ 131
ს. ანტონოვის "ჩვენი ახალგაზრდობა". უთარიღო. ხაშურის 
სხელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2748 თ-14 ხშ.თ 132
ს. ანტონოვის "ჩვენი ახალგაზრდობა". უთარიღო. ხაშურის 
სხელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. მიქელაძე. ქაღალდი კარგი

რესპუბლიკური დათვალიერების 
წარმოდგენა.

2749 თ-14 ხშ.თ 133
ა. კერესელიძის "მზვერავები". უთარიღო.ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. სულიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

2750 თ-14 ხშ.თ 134
კ.ისაევის "თქვენ გიხმობთ ტაიმირი". უთარიღო. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

2751 თ-14 ხშ.თ 135
ს. ანტონოვის "ჩვენი ახალგაზრდობა". უთარიღო. ხაშურის 
სხელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-ა. მიქელაძე. ქაღალდი საშუალო

2752 თ-14 ხშ.თ 136 ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან".უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. ქაღალდი მძიმე

2753 თ-14 ხშ.თ 137
ლ.მალიუგინი "ძველი მეგობრები". უთარიღო. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-გ.თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2754 თ-14 ხშ.თ 138
ლ.მალიუგინი "ძველი მეგობრები". უთარიღო. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-გ.თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

რესპუბლიკური დათვალიერების 
წარმოდგენა.

2755 თ-14 ხშ.თ 139
ლ.მალიუგინი "ძველი მეგობრები". უთარიღო. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- გ.თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

2756 თ-14 ხშ.თ 140 ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. ხასურის სახ. თეატრი. ქაღალდი საშუალო

2757 თ-14 ხშ.თ 141
ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. ხასურის სახ. თეატრი.რეჟისორი- 
გ. თაყაიშვილი ქაღალდი საშუალო ე. ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით.

2758 თ-14 ხშ.თ 142
ა. ცაგარელის "ხანუმა ". უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო

წარმოდგენა ჩატარდა სურამში 
მოსწავლეთათვის.

2759 თ-14 ხშ.თ 143
ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-
გ, თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

წარმოდგენა ჩატარდა ქვიშხეთში, პ. 
ფრანგიშვილისა და შ. გომელაურის 
მონაწილეობით.

2760 თ-14 ხშ.თ 144
ა.ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-
გ.თაყაიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2761 თ-14 ხშ.თ 145
ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი-
გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

2762 თ-14 ხშ.თ 146
ა. კერესელიძის "მზვერავები". უთარიღო. ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. სულიაშვილი. ქაღალდი კარგი



2763 თ-14 ხშ.თ 147
ა. კერესელიძის "მზვერავები". უთარიღო.ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. სულიაშვილი. ქაღალდი კარგი მოწაფეთათვის.

2764 თ-14 ხშ.თ 148
ა. კერესელიძის "მზვერავები". უთარიღო.ხაშურის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გ. სულიაშვილი. ქაღალდი კარგი

2765 თ-14 ხშ.თ 149
ნ. არეშიძის "განთიადი". უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2766 თ-14 ხშ.თ 150
ნ. არეშიძის "განთიადი". უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი

2767 თ-14 ხშ.თ 151
ნ. არეშიძის "განთიადი". უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- გ. თაყაიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2768 თ-14 ხშ.თ 152
გ. ნახუცრიშვილის "ის დრო წავიდა". უთარიღო. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ა. ლელაშვილი. ქაღალდი კარგი მოსწავლეთათვის

2769 თ-14 ხშ.თ 153
გ. ნახუცრიშვილის "ის დრო წავიდა". უთარიღო. ხაშურის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ა. ლელაშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2770 თ-14 ხშ.თ 154
 "ცილინდრი" უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი- რ. 
ვლასოვი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2771 თ-14 ხშ.თ 155
 "ცილინდრი" უთარიღო. ხაშურის სახ. თეატრი. რეჟისორი- რ. 
ვლასოვი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

2772 თ-14 ხშ.თ 156
ვ. პატარაიას "უჩა უჩარდია". უთარიღო. ხასურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. მანაგაძე. ქაღალდი საშუალო

2773 თ-14 ხშ.თ 157
ვ. პატარაიას "უჩა უჩარდია". უთარიღო. ხასურის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ს. მანაგაძე. ქაღალდი საშუალო

2774 თ-14 ხშ.თ 158
ვ. გოგოლაშვილის "მშვიდობით სიყვარულო". უთარიღო. ხაშურის 
სახ. თეატრი.რეჟისორი- ი.ბარბაქაძე. ქაღალდი კარგი

2775 თ-14 ხშ.თ 159
ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე". უთარიღო.ხაშურის სარაიონო 
კულტურის სახლი. რეჟისორი- მ.ჩხეიძე. ქაღალდი კარგი

2776 თ-14 სნ.თ 1
"გეგეჭკორი". 1923 წ. სენაკი, მიხა ცხაკაიას სახელობს თეატრი. 
რეჟისორი- ი.თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

სენაკის თეატრი ელო და შალვას 
გასტროლი.

2777 თ-14 სნ.თ 2

ი. გედევანიშვილის "სინათლე". 1928 წ. სენაკი, რკინისგზის მუშათა 
კლუბი.რეჟისორი- პლატონ შაფათავა,შუბლაძე კაკო, ბედია 
გრიშა,გრიგოლია ირიდიონ. ქაღალდი საშუალო

პიესისთვის სპესიალურად 
შეკერილია ახალი თანისამოსი და 
დამზადებულია დეკორაციები, ასევე 
გაძლიერებული ელექტრონის 
მაშუქებია გამზადებული.

2778 თ-14 სნ.თ 3
თარგმანი - ვ.ალუღიშვილისა "სევილ". 1932 წ.სენაკი, ცენტრალური 
მუშათა კლუბი. რეჟისორი-ვ. ალუღიშვილი. ქაღალდი კარგი

ე. ანდრონიკაშვილის პატივსაცემად 
გამართული წარმოდგენა.

2779 თ-14 სნ.თ 4
ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი". 1939 წ. სენაკი,  ცხაკაიას 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი- პ. შაფათავა. ქაღალდი საშუალო

პიესა მიძღვნილია კომკავშირის 20 
წლის თვისადმი.

2780 თ-14 სნ.თ 5
ა. ქურდიანის "ქარიშხალის მოლოდინში". 1939 წ. სენაკი, სხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- შ.გაბისკირია. ქაღალდი კარგი

2781 თ-14 სნ.თ 6
გადმოკეთებული ს. ბეგიაშვილის  "წარჩინებული ცოლი". 1939 წ. 
სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიო თეატრი. რეჟისორი- შ. გაბისკირია. ქაღალდი კარგი

2782 თ-14 სნ.თ 7
კაკაბაძის "კოლმეურნეს ქორწინება" 1939 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- შ. გაბისკირია. ქაღალდი კარგი

2783 თ-14 სნ.თ 8
ნაკაშიძის " ვინ არის დამნაშავე". 1939 წ.  სენაკი, ცხაკაიას 
საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი- ფ. ათელავა. ქაღალდი კარგი

2784 თ-14 სნ.თ 9
ცაგარელის "ხანუმა".1939 წ. სენაკი, ცხაკაიასსახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. გაბისკირია. ქაღალდი საშუალო

2785 თ-14 სნ.თ 10
ლ.კარასეევის "შუქურა". 1940 წ. სენაკი, საკოლმეურნეო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. გაბისკირია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2786 თ-14 სნ.თ 11
ს. მთვარაძის "აღმოჩენა", წერეთლის "პატარა კახი". 1940 წ. სენაკი, 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი- ტ.დარჩია. ქაღალდი კარგი

2787 თ-14 სნ.თ 12
 ს. მთვარაძის "აღმოჩენა".1940 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თატრი.რეჟისორი- ტ. დარჩია. ქაღალდი კარგი

სხადასხვა სასწავლებლების 
მოსწავლეთა მიერ  ჩატარებული 
დახურული წარმოდგენა.

2788 თ-14 სნ.თ 13
ა. წერეთლის "პატარა კახი". 1941 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ტ. დარჩია. ქაღალდი საშუალო

გამსვლელი ბრიგადის მიერ 
ჩატარებული წარმოდგენა.

2789 თ-14 სნ.თ 14
გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა". 1941  წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-შ. გოგიაშვილი. ქაღალდი კარგი შ. დადიანის მონაწილეობით.

2790 თ-14 სნ.თ 15
გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა". 1941  წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-შ. გოგიაშვილი. ქაღალდი კარგი შ. დადიანის მონაწილეობით.

2791 თ-14 სნ.თ 16

ფ. დიდიას "დედა", თარგმანი - დ. ძნელაძის "მარინა". ი. 
იალუნერის "სასტუმროში". 1941 წ. სენაკი, ცაკაიას თეატრი. 
რეჟისორი-შ. შარვაძე. ქაღალდი კარგი შ. დადიანის მონაწილეობით.

2792 თ-14 სნ.თ 17
ა. წერეთლის "კინტო"1941 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ტ. დარჩია. ქაღალდი კარგი

2793 თ-14 სნ.თ 18
თარგმანი - გ. ჯავოშვილის "აყვავებული ბაღი". 1941 წ. სენაკი 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ტ. დარჩია. ქაღალდი კარგი

2794 თ-14 სნ.თ 19
გადმოკეთებული ს. მთვარაძის "სურამის ციხე". 1941 წ. სენაკი, 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- შ. გოგიშვილი. ქაღალდი კარგი

2795 თ-14 სნ.თ 20
"ბედნიერება" 1941 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- ტ . დარჩია. ქაღალდი კარგი

2796 თ-14 სნ.თ 21
შ. დადიანის "გეგეჭკორი". 1941 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ტ. დარჩია. ქაღალდი კარგი

2797 თ-14 სნ.თ 22
გ. ბერძენიშვილის  "ჩაძირული ოქრო". 1941 წელი .სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- შ.გოგიშვილი. ქაღალდი კარგი

2798 თ-14 სნ.თ 23

ი. გოგებაშვილის "იავნანა", ა. წერეთლის "კინტო", მიქავა და 
აბაშიძის "ბედნიერება". რეპერტუარი 1940 წლის 1 იანვრამდე. 
საორიენტაციო რეპერტუარი 1941 წლის 1 იანვრიდან. "აყვავებული 
ბაღი", ცაგარელის "ციმბირელი", გ. მდივანის " სამშობლო", 
ბერძენიშვილის " სერგო", კუჭავას "ცისფერი ხალიჩა".სენაკი, 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. რეჟისურა: შ. მჟავანაძე, ტ. დარჩია. ქაღალდი კარგი მხატვარი ვ.ლაშხი

2799 თ-14 სნ.თ 24
გადმ: ლ. ისაკოვის "იავნანა". 1941 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ტ. დარჩია. ქაღალდი კარგი

2800 თ-14 სნ.თ 25

ფ. დიდიას "დედა", თარგმანი -დ. ძნელაძის "მარინაა" ი. იალუნერის 
"სასტუმროში". 1941 წ. სენაკი, ცაკაიას თეატრი. რეჟისორი-შ. 
შარვაძე. ქაღალდი საშუალო

2801 თ-14 სნ.თ 26
მიქავა-აბაშიძის " ბედნიერება". 1941 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-ტ. დარჩია. ქაღალდი კარგი



2802 თ-14 სნ.თ 27

ს. ერთაწმინდელის  "არიული ცეკვა", თარგმანი - ძნელაძის 
"ჰიტლერის სიზმარი", ვ. გუნიას "არივ-დარია". 1942 წელი . სენაკი, 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი თეატრის ხელმძხვანელი მჟავანაძე.

2803 თ-14 სნ.თ 28
ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1942 წ. სენაკი, ცხაკაიას თეატრი. რეჟისორი- 
კ.ქაჩიბაია ქაღალდი კარგი

2804 თ-14 სნ.თ 29
ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1942 წ. სენაკი, ცხაკაიას თეატრი. რეჟისორი- 
კ.ქაჩიბაია ქაღალდი საშუალო

2805 თ-14 სნ.თ 30

ი.სულაკაურის "დასავლეთის ნიავი", რ.ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ 
მერე იქორწინეს". 1942 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი.რეჟისორი-კ. ქაჩიბაია. ქაღალდი საშუალო

2806 თ-14 სნ.თ 31

დ. ტაქთაქიშვილის "საჩუქარი", ი. სულაკაურის "დასავლეთის 
ნიავი", შ. მანაგაძის "არიული კუჭი". 1942 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი თეატრის ხელმძხვანელი მჟავანაძე.

2807 თ-14 სნ.თ 32
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1942 წელი . სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიო 
თეატრი. რეჟისორი- კ. ქაჩიბაია. ქაღალდი კარგი

2808 თ-14 სნ.თ 33
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1942 წელი . სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიო 
თეატრი. რეჟისორი- კ. ქაჩიბაია. ქაღალდი კარგი

2809 თ-14 სნ.თ 34

ს.ერთაწმინდელის  "არიული ცეკვა",თარგმანი - ძნელაძის 
"ჰიტლერის სიზმარი", ვ. გუნიას "არივ-დარია". 1942 წელი . სენაკი, 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი თეატრის ხელმძხვანელი მჟავანაძე.

2810 თ-14 სნ.თ 35

ა. ღლონტის თარგმანი - "ბოროტ-მოქმედი", შ. მანაგაძის "არიული 
კუჭი", გ. ბერძენიშვილის "პაემანზე". 1942 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
თეატრი. ქაღალდი კარგი თეატრის ხელმძხვანელი მჟავანაძე.

2811 თ-14 სნ.თ 36

ა. ღლონტის თარგმანი - "ბოროტ-მოქმედი", შ. მანაგაძის "არიული 
კუჭი", გ. ბერძენიშვილის "პაემანზე". 1942 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
თეატრი. ქაღალდი კარგი თეატრის ხელმძხვანელი მჟავანაძე.

2812 თ-14 სნ.თ 37
ი. იალუნერის "სიკვდილთან ახლოს", "დივერსანტი ქალი", 
მიასნიკოვის "მე მოვკვდი". 1942 წ. სენაკი ცხაკაიას თეატრი. ქაღალდი კარგი თეატრის ხელმძხვანელი მჟავანაძე.

2813 თ-14 სნ.თ 38
ა. აღლაძის: "სიკვდილზე ძლიერ". 1943 წ. სენაკი, ცხაკაიას  
სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი- გაბისკირია. ქაღალდი კარგი

2814 თ-14 სნ.თ 39

ი.იალუნერის "აგარაკზე", ა. სამსონიას "7 საათსა და 29 წუთზე", შ. 
მანაგაძის "არიული კუჭი". 1943 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი საშუალო

2815 თ-14 სნ.თ 40
ა. წერეთლის "ბუტიაობა", "სილიბისტრო სირბილაძე". 1943 წ. 
სენაკი, ცხაკაიას თეატრი. ქაღალდი კარგი

2816 თ-14 სნ.თ 41
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1943 წელი . სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. რიმნისთაველი. ქაღალდი კარგი

2817 თ-14 სნ.თ 42
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1944 წ. სენაკი, ცხაკაიას  სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი

2818 თ-14 სნ.თ 43
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1944 წ. სენაკი ,ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი- მ. რიმენისთაველი. ქაღალდი კარგი

2819 თ-14 სნ.თ 44
ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარ". 1944 წ. სენაკი, ცხაკაის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- მ. კამკამიძე. ქაღალდი კარგი

2820 თ-14 სნ.თ 45

ა. ცაგარელის "მშვენიერი ელენეს მაძებარნი", ვ.გუნიას 
"დედისერთა". 1944 წ. სენაკი,ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი

2821 თ-14 სნ.თ 46

ა. ცაგარელის "მშვენიერი ელენეს მაძებარნი", ვ.გუნიას 
"დედისერთა". 1944 წ. სენაკი,ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი

16 წლამდე ბავშვები თეატრში არ 
დაიშვებიან.

2822 თ-14 სნ.თ 47
გ. სუნდუკიანცის "პეპო". 1944 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- მ. რიმნისთაველი. ქაღალდი კარგი

2823 თ-14 სნ.თ 48
გ. სუნდუკიანცის "პეპო". 1944 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- მ. რიმნისთაველი. ქაღალდი კარგი

16 წლამდე ბავშვები თეატრში არ 
დაიშვებიან.

2824 თ-14 სნ.თ 49
თარგმანი - ბელიაშვილის "რობინ გუდი". 1944 წ. სენაკი , ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი

2825 თ-14 სნ.თ 50
თარგმანი - ბელიაშვილის "რობინ გუდი". 1944 წ. სენაკი , ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი

2826 თ-14 სნ.თ 51
ვ. კანდელაკის "ლევანუხუს ხმალი". 1945 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ა. კუნჭულია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

2827 თ-14 სნ.თ 52
ვ. კანდელაკის "ლევანუხუს ხმალი". 1945 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო დრამატული  თეატრი. რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი მხატვარი ნ.ყაზბეგი

2828 თ-14 სნ.თ 53
გ. ერისთავის "ყვარყვარე ათაბაგი". 1945 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი.რეჟისორი- ვ. სალაყაია. ქაღალდი კარგი

2829 თ-14 სნ.თ 54
ვ. ყიფინის " სამეგრელოს მთავარი ლევან". 1945 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი.რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი მხატვარი ნ.ყაზბეგი

2830 თ-14 სნ.თ 55
  "ნაცარქექია" 1945  წ. სენაკი, ცხაკაიას სახ:დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- შ. მჟავანაძე. ქაღალდი საშუალო მხატვარი ირ.მივანი

2831 თ-14 სნ.თ 56

ცხაკაიას სახელმ. დრამ: თეატრის 1945 წლის რეპერტუარი. 
"ნაცარქექია", სუბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", გ. ერისტავის " 
ყვარყვარე ათაბაგი", ვ კანდელაკის "ლევანუხუს ხმალი"," 
ბასტიონი", ს. მიქელაძის "ადვოკატი პატლენი".  განახლებული 
დადგმები: ვ. გუნიას "და-ძმა", ზაიაცკის "რობინ გუდ", ვ. 
შალიკაშვილის "უნიადაგონი". რეჟისორი- ს. მჟავანაძე. ქაღალდი კარგი

2832 თ-14 სნ.თ 57

ა. სუბათაშვილის "ღალატი", ვაჟა ფშაველას "მოკვეთილი", გ. 
ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის 
ასული",გადმ: ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1946 წ. სენაკი, 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი ადმინისტრატორი ი.ბარქაია.

2833 თ-14 სნ.თ 58

ა. სუბათაშვილის "ღალატი", ვაჟა ფშაველას "მოკვეთილი", გ. 
ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის 
ასული",გადმო: ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1946 წ. სენაკი, 
ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი ადმინისტრატორი ი.ბარქაია.

2834 თ-14 სნ.თ 59
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1946 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

2835 თ-14 სნ.თ 60
გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". 1946 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელ. 
თეატრი. რეჟისორი-გ.ლომაია. ქაღალდი კარგი

2836 თ-14 სნ.თ 61

მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი". 1946 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო  თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2837 თ-14 სნ.თ 62

მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი". 1946 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო  თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.



2838 თ-14 სნ.თ 63

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", ვაჟა ფშაველას "მოკვეთილი", გ. 
ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის 
ასული",გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1946 
წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი ადმინისტრატორი ი.ბარქაია.

2839 თ-14 სნ.თ 64
ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1946 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელ. 
თეატრი. რეჟისორი- გ.ლომაია. ქაღალდი კარგი

2840 თ-14 სნ.თ 65

გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", გ. 
ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", სიმონოვის "ასე იქნება",  
ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", შ. დადიანის " ნინოშვილის 
გურია", შექსპირი "მეთორმეტე ღამე", სუბათაშვილის "ღალატი". 
1946 წელი . სენაკი, ცხაკაიას სახ: თეატრი. ქაღალდი კარგი

2841 თ-14 სნ.თ 66

გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", გ. 
ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", სიმონოვის "ასე იქნება",  
ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", შ. დადიანის " ნინოშვილის 
გურია", შექსპირი "მეთორმეტე ღამე", სუბათაშვილის "ღალატი". 
1946 წელი . სენაკი, ცხაკაიას სახ: თეატრი. ქაღალდი საშუალო

2842 თ-14 სნ.თ 67

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი", გადმოკეთებული შანშიაშვილის 
"ხევისბერი გოჩა". 1946 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახ: თეატრი. რეჟისორი- 
გ. ლომაია. ქაღალდი საშუალო

გიორგი დავითაშვილის 
მონაწილეობით.

2843 თ-14 სნ.თ 68

ა. სუბათაშვილის "ღალატი", გადმოკეთებულიშანშიაშვილის 
"ხევისბერი გოჩა". 1946 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახ. თეატრი. რეჟისორი- 
გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

გიორგი დავითაშვილის 
მონაწილეობით.

2844 თ-14 სნ.თ 69

მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი". 1946 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელ.  თეატრი. რეჟისორი-გ. 
ლომაია. ქაღალდი საშუალო

2845 თ-14 სნ.თ 70
გადმ. ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1946 წ. სენაკი ცხაკაიას 
სახელმწიფო  ტეატრი . რეჟისორი-გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2846 თ-14 სნ.თ 71
პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1946 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

2847 თ-14 სნ.თ 72
პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1946 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2848 თ-14 სნ.თ 73
გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1946 წ. სენაკი, 
ცხაკაიას სახ. თეატრი. რეჟისორი-გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

2849 თ-14 სნ.თ 74
სუბათაშვილის "ღალატი". 1946 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი.რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2850 თ-14 სნ.თ 75
სუბათაშვილის "ღალატი". 1946 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი.რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი ჰკარგი

2851 თ-14 სნ.თ 76
მთვარაძის "სახსოვარი" 1946 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო  თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2852 თ-14 სნ.თ 77
ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1946 წ. ცხაკაის სახელმწიფო  თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია ქაღალდი კარგი

2853 თ-14 სნ.თ 78
გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1946 წ. სენაკი, 
ცხაკაიას სახ: თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი საშუალო

2854 თ-14 სნ.თ 79

წერეთლის "ბაში-აჩუკი", გადმო : კაჭკაჭიშვილის "მზის დაბნელება 
საქართველოში", ქელბაქიანის "გამოცდები", ოსტროვსკის 
"უდანაშაულო დამნაშავე". 1947 წ. სენაკი, ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ა.ლოლუა. ქაღალდი კარგი გასტროლი

2855 თ-14 სნ.თ 80

წერეთლის "ბაში-აჩუკი", გადმოკეთებული კაჭკაჭიშვილის "მზის 
დაბნელება საქართველოში", ქელბაქიანის "გამოცდები", 
ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავე". 1947 წ. სენაკი, ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა.ლოლუა. ქაღალდი კარგი გასტროლი

2856 თ-14 სნ.თ 81
ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავე".1947 წ. სენაკი , ცხაკაიას 
სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი-ა. ლოლუა ქაღალდი კარგი

2857 თ-14 სნ.თ 82
მ.ჯაფარიძის " ჟამთაბერის-ასული". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო  
თეტარი.რეჟისორი- გ. ლომაია ქაღალდი კარგი

2858 თ-14 სნ.თ 83
ი.მოსაშვილის "სადგურის უფროსი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო  
თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2859 თ-14 სნ.თ 84
ს. მთვარაძის "სახსოვარი" 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო  თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი კარგი

2860 თ-14 სნ.თ 85
წერეთლის "ბაში-აჩუკი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი საშუალო

2861 თ-14 სნ.თ 86
ლ. მალუგინი "ძველი მეგობრები" 1947 წ.ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი კარგი

თარგმანი გ. ბუხნიკაშვილისა და 
გ.ფრონისპირელის.

2862 თ-14 სნ.თ 87
ლ. მალუგინი "ძველი მეგობრები" 1947 წ.ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი კარგი

თარგმანი გ. ბუხნიკაშვილისა და 
გ.ფრონისპირელის. პრემიერა.

2863 თ-14 სნ.თ 88
ლ. მალუგინი "ძველი მეგობრები" 1947 წ.ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი კარგი

ტარგმანი გ.ბუხნიკაშვილისა და 
გ.ფრონისპირელის. პრემიერა.

2864 თ-14 სნ.თ 89
წერეთლის "ბაში-აჩუკი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

მიძღვნილი საქართველოს 
გასაბჭოების XXXVI წლის 
თავისადმი.პრემიერა.

2865 თ-14 სნ.თ 90
წერეთლის "ბაში-აჩუკი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

მიძღვნილი საქართველოს 
გასაბჭოების XXXVI წლის 
თავისადმი.პრემიერა.

2866 თ-14 სნ.თ 91

ქელბაქიანის "გამოცდები", წერეთლის "ბაში-აჩუკი", მთვარაძის 
"სახსოვარი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 
ლოლუა. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2867 თ-14 სნ.თ 92

ქელბაქიანის "გამოცდები", წერეთლის "ბაში-აჩუკი", მთვარაძის 
"სახსოვარი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. 
ლოლუა. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2868 თ-14 სნ.თ 93
ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

2869 თ-14 სნ.თ 94
ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავე". 1947 წ. ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი კარგი თრაგმანი ი. მაჭავარიანის

2870 თ-14 სნ.თ 95

გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", მთვარაძის 
"სახსოვარი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. 
ლომაია. ქაღალდი კარგი

2871 თ-14 სნ.თ 96
ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება  საქართველოში" 1947 წ. ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

2872 თ-14 სნ.თ 97
ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება  საქართველოში" 1947 წ. ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.



2873 თ-14 სნ.თ 98

ქელბაქიანის "გამოცდები", წერეთლის "ბაში-აჩუკი", მთვარაძის 
"სახსოვარი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. 
ლომაია ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

2874 თ-14 სნ.თ 99
დ. გორდაძის "ახალი წყარო". 1947 წ. ცხაკაიას სახ: თეატრი. 
რეჟისორი: კ. კალანდაძე ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2875 თ-14 სნ.თ 100
ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი". 1947 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2876 თ-14 სნ.თ 101

გადმოკეთებული ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", წერეთლის 
"ბაში აჩუკი",მოსაშვილის "სადგურის უფროსი". 1948 წ. ცხაკაიას 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

2877 თ-14 სნ.თ 102
ა. კერესელიძის "მზვერავები" 1948 წ. ცხაკაიას დრამატული თეატრი 
.რეჟისორი- გაბისკირია. ქაღალდი კარგი

2878 თ-14 სნ.თ 103
ა.ქურდიანის "უტუ მიქავა".1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2879 თ-14 სნ.თ 104
ა. ქურდიანის "უტუ მიქავა". 1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2880 თ-14 სნ.თ 105
ა.ქურდიანის "უტუ მიქავა". 1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ლომაია ქაღალდი კარგი

2881 თ-14 სნ.თ 106
ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი" 1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. ლომაია ქაღალდი საშუალო

სახალხო არტისტის აკაკი ვასაძის 
გასტროლი.

2882 თ-14 სნ.თ 107
შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია". 1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ.ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2883 თ-14 სნ.თ 108
შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია". 1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ.ლომაია. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

2884 თ-14 სნ.თ 109
შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია". 1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ.ლომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

2885 თ-14 სნ.თ 110

ა. წერეთლის "ბაში აჩუკი", ი. მოსაშვილის "სადგურის 
უფროსი",ზ.ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში", ა. 
ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავე",ა.  სუბათაშვილის 
"ღალატი", ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", ე. ნინოშვილის 
"ნინოშვილის გურია", ქელბაქიანის "გამოცდები", ქურდიანის "უტუ 
მიქავა", ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1948 წ. ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა.ლოლუა, გ. ლომაია, კ. 
კალანდაძე. ქაღალდი კარგი საგასტროლო ანონსი.

2886 თ-14 სნ.თ 111

წერეთლის "ბაში აჩუკი", მოსაშვილის "სადგურის 
უფროსი",ზ.ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში", 
ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავე", სუბათაშვილის "ღალატი", 
ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის 
გურია", ქელბაქიანის "გამოცდები", ქურდიანის  მიქავა", ცაგარელის 
"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1948 წ. ცხაკაიას სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ლოლუა, გ. ლომაია, კ. კალანდაძე. ქაღალდი კარგი საგასტროლო ანონსი.

2887 თ-14 სნ.თ 112
ა.ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავე". 1948 წ. ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი საშუალო

სახალხო არტისტის აკაკი ვასაძის 
გასტროლი.

2888 თ-14 სნ.თ 113
ა.ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავე". 1948 წ. ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ლოლუა. ქაღალდი საშუალო

სახალხო არტისტის აკაკი ვასაძის 
გასტროლი.

2889 თ-14 სნ.თ 114

გადმოკეთებულიშანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა", წერეთლის "ბაში 
აჩუკი", მოსაშვილის "სადგურის უფროსი". 1948 წ. ცხაკაიას 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. ლომაია. ქაღალდი კარგი

2890 თ-14 სნ.თ 115
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აკადემიურ თეატრში გამრთულ 
დათვალიერებაზე მყოფი საკავშირო 
ფესტივალის ლაურიატი ცხაკაიას 
თეატრი.

2981 თ-14 სნ.თ 206
მ. ხუნწარიას "კვალდაკვალ". უთარიღო. ცხაკაიას სახალხო 
თეატრი.რეჟისორი- კ. კალანდაძე. ქაღალდი კარგი

გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში.

2982 თ-14 სნ.თ 207
ნ. ხუნწარიას "ოხორუშა" უთარიღო. ცხაკაიას სახალხო თაეტრი. 
რეჟისორი- კ. კალანდაძე. ქაღალდი

კ. მარჯანიშვილის  სახელობის 
აკადემიურ თეატრში გამრთულ 
დათვალიერებაზე მყოფი საკავშირო 
ფესტივალის ლაურიატი ცხაკაიას 
თეატრი.

2983 თ-14 სნ.თ 208
ნ. ხუნწარიას "ოხორუშა" უთარიღო. ცხაკაიას სახალხო თაეტრი. 
რეჟისორი- კ. კალანდაძე. ქაღალდი კარგი

კ. მარჯანიშვილის  სახელობის 
აკადემიურ თეატრში გამრთულ 
დათვალიერებაზე მყოფი საკავშირო 
ფესტივალის ლაურიატი ცხაკაიას 
თეატრი.

2984 თ-14 სნ.თ 209
ო. იოსელიანის "სანამ ურემი გადაბრუნდება". უთარიღო. ცხაკაიას 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- ლ. პაქსაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

2985 თ-14 სნ.თ 210
დ. ბარქაიას "დაგვიანებული  გასროლა". უთარიღო. ცხაკაიას 
სახალხო თეატრი. რეჟისორი- გ. ბაბუჩიძე. ქაღალდი კარგი

2986 თ-14 სნ.თ 211
მ. ხუნწარიას "მე სამშობლო მენდო". უთარიღო. ცხაკაიას სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- დ. ბარქაია ქაღალდი კარგი

ეძღვნება ხალხური 
თვითშემოქმედების საკავშირო 
ფესტივალს

2987 თ-14 სნ.თ 212
დ. ჯალაღონიას "ფისუნია". უთარიღო. სენაკის ხორავას სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ი. ადამია. ქაღალდი კარგი

2988 თ-14 სნ.თ 213

ი. ჭავჭავაძის  "ბედნიერი ერი". უთარიღო. სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ი. 
ადამია. ქაღალდი კარგი

2989 თ-14 სნ.თ 214

დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი". უთარიღო. სენაკის 
ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამტული თეატრი. რეჟისორი- 
ი. ადამია. ქაღალდი კარგი

2990 თ-14 სნ.თ 215

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა". უთარიღო. სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 
თოფურაძე. ქაღალდი კარგი

2991 თ-14 სნ.თ 216

ედუარდო დე ფილიპოს "ცილინდრი". უთარიღო.  სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ი. 
ადამია. ქაღალდი კარგი

2992 თ-14 სნ.თ 217
ანკა ვისდეის "მუდამ ერთად". უთარიღო" სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თაეტრი. რაჟ: მ. ქირია. ქაღალდი კარგი

2993 თ-14 სნ.თ 218

თ. მეტრეველის "აი კაცი!!!". უთარიღო. სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ი. 
ადამია. ქაღალდი კარგი

2994 თ-14 სნ.თ 219

დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი". უთარიღო. სენაკის 
ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამტული თეატრი. რეჟისორი- 
ი. ადამია. ქაღალდი კარგი

2995 თ-14 სნ.თ 220

"ნუგეში და დღეები, ადამიანის ხმა" უთარიღო. სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. 
ქირია ქაღალდი კარგი

2996 თ-14 სნ.თ 221

"ნუგეში და დღეები, ადამიანის ხმა" უთარიღო. სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- მ. 
ქირია ქაღალდი კარგი

2997 თ-14 სნ.თ 222

"სინათლე ის არის, სადაც შუქი ანთია". უთარიღო. სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ი. 
ადამია. ქაღალდი კარგი

2998 თ-14 სნ.თ 223

ლ. თაბუკაშვილის "ჭრილობა" უთარიღო. სენაკის ხორავას 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ი. 
ადამია. ქაღალდი კარგი

2999 თ-15 სგ.თ 1 1928 წ. საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ბურთიკაშვილი ქაღალდი საშუალო
აფიშაზე არ არის აღნიშნული 
სპექტაკლის სახელწოდება

3000 თ-15 სგ.თ 2 1928 წ. საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ბურთიკაშვილი ქაღალდი საშუალო
აფიშაზე არ არის აღნიშნული 
სპექტაკლის სახელწოდება

3001 თ-15 სგ.თ 3

რეპერტუარი. ს. შანშიაშვილის  "არსენა",   "ანზორი", ა. შკვარკინის 
"ნაბიჭვარი", ს. ლევიტინას  "განაჩენი", ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 
ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი", ბ. გამრეკელის  "ნაცარქექია", 
ო. თუმანიანის "გიქორ", 1936 წ. საგარეჯოს სახ. თეატრი რეჟისორი- 
მ. იარალი ქაღალდი მძიმე

3002 თ-15 სგ.თ 4
ს. შანშიაშვილის "არსენა", 1936 წ. საგარეჯოს სახ. თეატრი 
რეჟისორი- მ. იარალი. ქაღალდი მძიმე

3003 თ-15 სგ.თ 5
ა. შკვარკინის  "ნაბიჭვარი",გ.ბუხნიკაშვილის მიერ გადმოკეთებული. 
1936 წ. საგარეჯოს სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი. ქაღალდი საშუალო

3004 თ-15 სგ.თ 6
ა. კორნეიჩუკის  "პლატონ კრეჩეტი", 1936 წ. საგარეჯოს სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა; თრგ. ა. ბოკერია

3005 თ-15 სგ.თ 7
"ცხვრის წყარო", 1938 წ. საგარეჯოს სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. 
სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო

კ. მარჯანიშვილის მოსაგონებელი 
საღამო

3006 თ-15 სგ.თ 8
ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1942 წ. საგარეჯოს კულტურის  სახლი, 
რეჟისორი- მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

3007 თ-15 სგ.თ 9
დ. ერისთავის "სამშობლო", 1945 წ. საგარეჯოს რაიკულტურის  
სახლი, რეჟისორი- მ. სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3008 თ-15 სგ.თ 10
პ. ირეთელის გადმოკეთებული - "ქრისტინე", 1946 წ. საგარეჯოს 
კულტურის სახლი, რეჟისორი- მ. სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო



3009 თ-15 სგ.თ 11
ს. მთვარაძის  "უმადური", 1959 - 1960 წ.წ. საგარეჯოს სახალხო 
თეატრი, ა. ალაზნისპირელი ქაღალდი კარგი

3010 თ-15 სგ.თ 12
ს. მთვარაძის  "უმადური", 1959 - 1960 წ.წ. საგარეჯოს სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი - ა. ალაზნისპირელი ქაღალდი კარგი

3011 თ-15 სგ.თ 13
ე. რანტეს  "გზააბნეული შვილი", 1960 - 1961 წ.წ. საგარეჯოს 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- თ. წეროძე ქაღალდი კარგი პრემიერა

3012 თ-15 სგ.თ 14

ვ. გოგოლაშვილის  "მშვიდობით სიყვარულო", 1977 - 1978 წ.წ. მ. 
ჭიაურელის სახ. საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. 
ელმეთაშვილი ქაღალდი კარგი

3013 თ-15 სგ.თ 15

ს. მთვარაძის  "უჩინართა აღსასრული", 1979 - 1980 წ.წ. მ. 
ჭიაურელის სახ. საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. 
ფურცელაძ ქაღალდი კარგი

3014 თ-15 სგ.თ 16
ს. მიხალკოვის "ველურები", 1981 - 1982 წ.წ. მ. ჭიაურელის სახ. 
საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. ფურცელაძე ქაღალდი კარგი

3015 თ-15 სგ.თ 17
მ. ბერაძის "სანამ გული ფეთქავს", 1986 - 1987 წ.წ. მ. ჭიაურელის სახ. 
საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. ფურცელაძე ქაღალდი კარგი პრემიერა

3016 თ-15 სგ.თ 18
მ. ბერაძის "სანამ გული ფეთქავს", 1986 - 1987 წ.წ. მ. ჭიაურელის სახ. 
საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. ფურცელაძე ქაღალდი კარგი პრემიერა

3017 თ-15 სგ.თ 19
ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", 1986 - 1987 წ.წ. მ. ჭიაურელის სახ. 
საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. მდივნიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3018 თ-15 სგ.თ 20
ნ. დუმბაძის  "კუკარაჩა", 1986 - 1987 წ.წ. მ. ჭიაურელის სახ. 
საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. მდივნიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3019 თ-15 სგ.თ 21
ლ. თაბუკაშვილის  "ჭრილობა", 1988 - 1989 წ.წ. მ. ჭიაურელის სახ. 
საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. მდივნიშვილი ქაღალდი კარგი

3020 თ-15 სგ.თ 22

გ. ბერიაშვილის "დაგვიანებული ბედნიერება", 1994 - 1995 წ.წ. მ. 
ჭიაურელის სახ. საგარეჯოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- თ. 
მეზვრიშვილი ქაღალდი კარგი

3021 თ-15 სგ.თ 23
""ფიცი, ბახუტაშვილის  "ძველი სასამართლო", "შეყვარებულნი", 
საგარეჯოს სა. თეატრი,  უთარიღო, რეჟისორი- მ სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

3022 თ-15 სგ.თ 24
ი. ვსევოლოჟსკის  "წარჩინიბული ცოლი",თარგმანი ს.ბეგიაშვილის. 
უთარიღო, საგარეკოს სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი ქაღალდი საშუალო

3023 თ-15 სგ.თ 25

ვ. გუნიას  "რაც არ გერგება არ შეგერგება", ვ. გუნიას  "ჩათრევას 
ჩაყოლა სჯობს", ს. წერეთლის  "სილიბისტრო სირბილაძე", 
უთარიღო, საგარეჯოს რაინ. კულტურის  სახლი, რეჟისორი- მ. 
სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო

3024 თ-15 სგ.თ 26

ა. ცაგარელის  "მათიკო", "პრიკასჩიკი შკაფში", ბახუტაშვილის  
"ძველი სასამართლო", უთარიღო, საგარეჯოს რაინ. კულტურის  
სახლი, რეჟისორი- მ. სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო

3025 თ-15 ყვ.თ 1

რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ვ. გუნიას - "არც 
აქეთ არც იქით", 1906 წ . ს. ყვარლის ადგილობრივი სცენა 
რეჟისორი- ზ. საფაროვი ქაღალდი კარგი მცირე აფიშა

3026 თ-15 ყვ.თ 2

რეპერტუარი.ლოპე დე ვეგას - "ცხვრის წყარო", ს. შანშიაშვილის - 
"არსენა", ე. ნინოშვილის - "ქრისტინე", ი. ჭავჭავაძის- "ჩატეხილი 
ხიდი", ს. ამაღლობელის - "ჩვენი ქვეყანა", ს. მთვარაძის - "სურამის 
ციხე", ა. კორნეიჩუკის - "პლატონ კრეჩეტი", ზ. ანტონოვის - "მზის 
დაბნელება საქართველოში", ლავრენიევის - "რღვევა", ა. 
შკვარკინის - "ნაბიჭვარი", 1935 - 1936 წ.წ. ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. თეატრი ქაღალდი კარგი

3027 თ-15 ყვ.თ 3

კარასევის - "შუქურა", 1939 - 1940 წ.წ. ყვარელის კ. მარჯანიშვილის 
სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ლ. 
სვანელი ქაღალდი კარგი თრგ. შ. ალხაზიშვილი

3028 თ-15 ყვ.თ 4

ქოჩარიანის - "ბრმა მუსიკოსი", 1939 - 1940 წ.წ. ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი- ლ.სვანელი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

3029 თ-15 ყვ.თ 5

ქოჩარიანის - "ბრმა მუსიკოსი", შიუკაშვილის - "მზე შინა და მზე 
გარეთა", 1939 - 1940 წ.წ. ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. 
სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ლ. სვანელი ქაღალდი კარგი

3030 თ-15 ყვ.თ 6

ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", თარგმანი - გ.გაბუნია.1939 - 1940 
წ.წ. ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ლ.სვანელი. ქაღალდი კარგი

3031 თ-15 ყვ.თ 7
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1940 წ. ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. 
სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ლ.სვანელი ქაღალდი კარგი

3032 თ-15 ყვ.თ 8
რეპერტუარი. 1940 - 1941 წ.წ. ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. 
სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი- გ.ტუღუში ქაღალდი კარგი

3033 თ-15 ყვ.თ 9

ს. კლდიაშვილის - "გმირთა თაობა", 1940 - 1941 წ.წ. ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ტუღუში. ქაღალდი კარგი

3034 თ-15 ყვ.თ 10

ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1940 - 1941 წ.წ. 
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- გ. ტუღუში. ქაღალდი კარგი

3035 თ-15 ყვ.თ 11

ა. წერეთლის - "პატარა კახი",1940 - 1941 წ.წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ტუღუში. ქაღალდი კარგი პრემიერა

3036 თ-15 ყვ.თ 12

ვ. გაბესკირიას - "მათი ამბავი", 1940 - 1941 წ.წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ტუღუში. ქაღალდი კარგი

3037 თ-15 ყვ.თ 13

პ. ირეთელის გადმოკეთებული - "ქრისტინე", 1940 - 1941 წ.წ.  
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- დ. კობახიძე. ქაღალდი კარგი

3038 თ-15 ყვ.თ 14

პ.კაკაბაძის -" ყვარყვარე თუთაბერი", 1940 - 1941 წ.წ. ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟ .გ. 
ტუღუში. ქაღალდი კარგი



3039 თ-15 ყვ.თ 15

ლ. ისაკოვის "იავნანა", 1940 - 1941 წ.წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი- დ. კობახიძე. ქაღალდი საშუალო

3040 თ-15 ყვ.თ 16
მ.დე ენნეკენის - "ბიჭუნა", 1944 - 1945 წ.წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- შ. ჩერქეზიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

3041 თ-15 ყვ.თ 17

შ. კილოსანიძის - "ლეიტენანტი გამედოვი", 1944 - 1945 წ.წ.  
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. თეატრი, რეჟისორი- შ. 
ჩერქეზეშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3042 თ-15 ყვ.თ 18
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1944 - 1945 წ.წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. სეფაშვილი ქაღალდი კარგი

3043 თ-15 ყვ.თ 19

ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1947 - 1948 წ.წ. 
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. 
სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3044 თ-15 ყვ.თ 20

გ. ქელბაქიანის - "დაგვიანებული სინანული", 1947 - 1948 წ.წ.  
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- შ. 
ჩერქეზიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3045 თ-15 ყვ.თ 21

გ. ქელბაქიანის - "დაგვიანებული სინანული", 1947 - 1948 წ.წ.  
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- შ. 
ჩერქეზიშვილი ქაღალდი კარგი

3046 თ-15 ყვ.თ 22
გ. შატბერაშვილის - "რკინის პერანგი", 1947 - 1948 წ.წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- მ. სულხანიშვილი ქაღალდი კარგი

3047 თ-15 ყვ.თ 23

რეპერტუარი.ი. ჯავახიშვილის - "ქორწილი სოფელში", ა. 
ოსტროვსკის - "უდანაშაულო დამნაშავენი", ს. შანშიაშვილის - 
"ხევისბერი გოჩა", 1948 წ.  ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ.  
თეატრი ქაღალდი კარგი

3048 თ-15 ყვ.თ 24

რეპერტუარი.ი. ჯავახიშვილის - "ქორწილი სოფელში",  1948 წ.  
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- ო. 
ლაფერაშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3049 თ-15 ყვ.თ 25

ა. ოსტროვსკის - "უდანაშაულო დამნაშავენი", 1947 - 1948 წ.წ.  
ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- ო. 
ლაფერაშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3050 თ-15 ყვ.თ 26
ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი გოჩა", 1947 - 1948 წ.წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- მ. სულთანიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3051 თ-15 ყვ.თ 27
ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი გოჩა", 1948 წ.  ყვარელის კ. 
მარჯანიშვილის სახ.  თეატრი, რეჟისორი- მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

3052 თ-15 ყვ.თ 28
ს. მთვარაძის - "სახსოვარი", 1948 წ.  ყვარელის კ. მარჯანიშვილის 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3053 თ-15 ყვ.თ 29
ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1948 წ.  ყვარელის კ. მარჯანიშვილის 
სახ.  თეატრი, მ. სულხანიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3054 თ-15 ყვ.თ 30
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1948 წ.  ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ.  
თეატრი, რეჟისორი- ი. სეფაშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3055 თ-15 ყვ.თ 31

ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ" 1948 - 1949 წ.წ.  კ. 
მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- 
მ. სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

3056 თ-15 ყვ.თ 32
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1948 - 1949 წ.წ.  კ. მარჯანიშვილის სახ. 
ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ი. სეფაშვილი ქაღალდი საშუალო

3057 თ-15 ყვ.თ 33
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1948 - 1949 წ.წ.  კ. მარჯანიშვილის სახ. 
ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ი. სეფაშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3058 თ-15 ყვ.თ 34

სკორბინის და სამოილოვის - "უცნაური ბეჭედი", 1960 - 1961 წ.წ.  კ. 
მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- 
ე. ავაზაშვილი ქაღალდი კარგი

3059 თ-15 ყვ.თ 35

ლ. მილოროვას - "სად იყო ჭკუა?!", 1963 - 1964 წ.წ. კ. 
მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- 
ი. ქაჯაია ქაღალდი კარგი პრემიერა

3060 თ-15 ყვ.თ 36

გ. ბერიაშვილის - "სად ხარ ჩემო მებაღეო", 1970 - 1971 წ.წ. კ. 
მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- 
ა. შერგელაშვილი ქაღალდი კარგი

3061 თ-15 ყვ.თ 37
გ.იმერელი - "დედის ვარამი", 1978 წ.  კ. მარჯანიშვილის სახ. 
ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ა. შერგელაშვილი ქაღალდი კარგი

3062 თ-15 ყვ.თ 38
ი. ჯავახიშვილის - "მონანიება".1981 წ.  კ. მარჯანიშვილის სახ. 
ყვარელის სახელმწიფო თეატრი, ა. შერგელაშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3063 თ-15 ყვ.თ 39

საღამო-კონცერტი.ა. წერეთლის - "პატარა კახი", ა. ცაგარელის - 
"ციმბირელი", "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", კ. გუცკოვის - "ურიელ 
აკოსტა",დეკლამაცია,იუმორი. უთარიღო.ყვარლის კ. 
მარჯანიშვილის სახ. კულტურის სახლი, რეჟისორი- მ. 
სულთანიშვილი ქაღალდი კარგი

3064 თ-15 ყვ.თ 40

ვოდევილების საღამო. კვასნიცკის - "ბილეთი ეისკში", ჯაფარიძის - 
"ხათაბალა", ვერხოვსკის - "სიურპრიზი", რ. ერისთავის - "ეჭვიანი", 
უთარიღო, ყვარლის კ. მარჯანიშვილის სახ. კულტურის სახლი ქაღალდი კარგი

3065 თ-15 ლგ.თ 1
ტ. რამიშვილის "მეზობლები", 1927 წ. ქ. ლაგოდეხის სახალხო 
სახლი, რეჟისორი- მ. იარალი ქაღალდი მძიმე

3066 თ-15 ლგ.თ 2

საღამო.გოგაშვილის "ორატორია მოწინავე", მ. იარალის - 
"ფხიზლად სადარაჯოზე", 1933 წ. ლაგოდეხის მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი- მ. იარალი ქაღალდი მძიმე

3067 თ-15 ლგ.თ 3
გ. დარისპანაშვილის "ზღვაში", 1933 წ. ლაგოდეხის მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი- მ. იარალი ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3068 თ-15 ლგ.თ 4

ვ. მაზურკევეჩის - "მაცნე", შ. მანაგაძის - "დაკარგული სოფელი", 
თარგ-ვ.ალუღიშვილი.1935 წ. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი მძიმე

3069 თ-15 ლგ.თ 5
მზის ამოსვლამდე, შ.დადიანის მიერ გადმოკეთებული.1935 წ. 
ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. ალუღიშვილი ქაღალდი მძიმე

3070 თ-15 ლგ.თ 6

რეპერტუარი.ფ. შილერის - "ვერაგობა და სიყვარული", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნეს ქორწინება", მ. ქოჩარიანის - "ბრმა მუსიკოსი", 1938 - 
1939 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი ქაღალდი მძიმე

3071 თ-15 ლგ.თ 7

რეპერტუარი.ფ. შილერის - "ვერაგობა და სიყვარული", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნეს ქორწინება", მ. ქოჩარიანის - "ბრმა მუსიკოსი", 1938 - 
1939 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- პ. ნორაკიძე ქაღალდი მძიმე



3072 თ-15 ლგ.თ 8

ფ. შილერის  "ვერაგობა და სიყვარული", პ. კაკაბაძის - 
"კოლმეურნეს ქორწინება", მ. ქოჩარიანის - "ბრმა მუსიკოსი", 1938 - 
1939 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- პ. ნორაკიძე ქაღალდი საშუალო

3073 თ-15 ლგ.თ 9
ფ. შილერის  "ვერაგობა და სიყვარული", 1938 - 1939 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- პ. ნორაკიძე ქაღალდი კარგი

3074 თ-15 ლგ.თ 10
პ. კაკაბაძის  "კოლმეურნეს ქორწინება" 1938 - 1939 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- პ. ნორაკიძე ქაღალდი მძიმე

3075 თ-15 ლგ.თ 11
პ. კაკაბაძის  "კოლმეურნეს ქორწინება" 1938 - 1939 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- პ. ნორაკიძე ქაღალდი მძიმე

3076 თ-15 ლგ.თ 12
ა. ცაგარელის  "ხანუმა", 1938 - 1939 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3077 თ-15 ლგ.თ 13
ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1938 - 1939 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3078 თ-15 ლგ.თ 14
ა. ცაგარელის  "ხანუმა", 1938 - 1939 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3079 თ-15 ლგ.თ 15

ვოდევილების საღამო. ველისციხელის "ას ორმოცდა თექვსმეტი 
რძალი", რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1939 - 
1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3080 თ-15 ლგ.თ 16

ვოდევილების საღამო.ველისციხელის "ას ორმოცდა თექვსმეტი 
რძალი", რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1939 - 
1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3081 თ-15 ლგ.თ 17

ვოდევილების საღამო.ველისციხელის "ას ორმოცდა თექვსმეტი 
რძალი", რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1939 - 
1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3082 თ-15 ლგ.თ 18
რეპერტუარი. 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი.დადგმა-
ვ.გაბისკირია, ტურის და შეინინი, შ.დადიანი, ვ. ჩოხელი. ქაღალდი საშუალო

3083 თ-15 ლგ.თ 19
რეპერტუარი. 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი.დადგმა-
ვ.გაბისკირია, ტურის და შეინინი, შ.დადიანი, ვ. ჩოხელი. ქაღალდი საშუალო

3084 თ-15 ლგ.თ 20
რეპერტუარი. 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი.დადგმა-
ვ.გაბისკირია, ტურის და შეინინი, შ.დადიანი,ვ. ჩოხელი. ქაღალდი საშუალო

3085 თ-15 ლგ.თ 21
ვ. გაბისკირიას  "მათი ამბავი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3086 თ-15 ლგ.თ 22
ვ. გაბისკირიას  "მათი ამბავი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3087 თ-15 ლგ.თ 23
შ. დადიანის და ვ. ჩოხელის  "აჯილღა" 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3088 თ-15 ლგ.თ 24
შ. დადიანის და ვ. ჩოხელის "აჯილღა" 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3089 თ-15 ლგ.თ 25
შ. დადიანის და ვ. ჩოხელის  "აჯილღა" 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3090 თ-15 ლგ.თ 26
ა. ცაგარელის  "ხანუმა", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე

3091 თ-15 ლგ.თ 27
ა. ცაგარელის  "ხანუმა", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე

3092 თ-15 ლგ.თ 28
ა. ცაგარელის  "ხანუმა", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე

3093 თ-15 ლგ.თ 29
ქოჩარიანის  "ბრმა მუსიკოსი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3094 თ-15 ლგ.თ 30
ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი მძიმე

3095 თ-15 ლგ.თ 31
ქოჩარიანის  "ბრმა მუსიკოსი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3096 თ-15 ლგ.თ 32
ი. ვაკელის "შური", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3097 თ-15 ლგ.თ 33
ი. ვაკელის  "შური", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3098 თ-15 ლგ.თ 34
ი. ვაკელის  "შური", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3099 თ-15 ლგ.თ 35
ა. ცაგარელის  "ციმბირელი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის სა. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3100 თ-15 ლგ.თ 36
ა. ცაგარელის  "ციმბირელი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის სა. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3101 თ-15 ლგ.თ 37
ა. ცაგარელის  "ციმბირელი", 1939 - 1940 წ.წ. ლაგოდეხის სა. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3102 თ-15 ლგ.თ 38

რეპერტუარი. ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", ნ. მიქავას და გ. 
აბაშიძის - "ბედნიერება", ველისციხელის - "196 რძალი", რ. 
ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3103 თ-15 ლგ.თ 39

რეპერტუარი. ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", ნ. მიქავას და გ. 
აბაშიძის - "ბედნიერება", ველისციხელის - "196 რძალი", რ. 
ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3104 თ-15 ლგ.თ 40
ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის - "ბედნიერება", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3105 თ-15 ლგ.თ 41
ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის - "ბედნიერება", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა



3106 თ-15 ლგ.თ 42

ნესტერენკოს  "სინანული",შ.მანაგაძის მიერ გადმოკეთებული.1940 - 
1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3107 თ-15 ლგ.თ 43

ნესტერენკოს  "სინანული", შ.მანაგაძის მიერ გადმოკეთებული.1940 - 
1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3108 თ-15 ლგ.თ 44

ნესტერენკოს  "სინანული",შ.მანაგაძის მიერ გადმოკეთებული. 1940 - 
1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3109 თ-15 ლგ.თ 45

ნესტერენკოს  "სინანული", შ.მანაგაძის მიერ გადმოკეთებული.1940 - 
1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3110 თ-15 ლგ.თ 46

ნესტერენკოს  "სინანული", შ.მანაგაძის მიერ გადმოკეთებული.1940 - 
1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3111 თ-15 ლგ.თ 47
ტ. რამიშვილის - "სტუმარ მასპინძლობა", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3112 თ-15 ლგ.თ 48
ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3113 თ-15 ლგ.თ 49
ა. წერეთლის  "პატარა კახი", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3114 თ-15 ლგ.თ 50
ა. წერეთლის  "პატარა კახი", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3115 თ-15 ლგ.თ 51
ი. გედევანიშვილის  "მსხვერპლი", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3116 თ-15 ლგ.თ 52
ი. გედევანიშვილის  "მსხვერპლი", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3117 თ-15 ლგ.თ 53
დ. თაქთაქიშვილის - "კვალითელი დალაქი", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3118 თ-15 ლგ.თ 54
დ. თაქთაქიშვილის  "კვალითელი დალაქი", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3119 თ-15 ლგ.თ 55
დ. თაქთაქიშვილის  "კვალითელი დალაქი", 1940 - 1941 წ.წ. 
ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3120 თ-15 ლგ.თ 56
ი. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3121 თ-15 ლგ.თ 57
ი. ბერძენიშვილის  "ჩვენი მიწა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3122 თ-15 ლგ.თ 58
ი. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3123 თ-15 ლგ.თ 59
კარასევის "შუქურა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3124 თ-15 ლგ.თ 60
კარასევის  "შუქურა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3125 თ-15 ლგ.თ 61
კარასევის  "შუქურა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3126 თ-15 ლგ.თ 62
ლ. ისაკოვის "იავნანა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3127 თ-15 ლგ.თ 63
ლ. ისაკოვის  "იავნანა", 1940 - 1941 წ.წ. ლაგოდეხის საკ. სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3128 თ-15 ლგ.თ 64
გ. ბერძენიშვილის  "ჩაძირული ოქრო", 1941 - 1942 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3129 თ-15 ლგ.თ 65
გ. ბერძენიშვილის  "ჩაძირული ოქრო", 1941 - 1942 წ.წ. ლაგოდეხის 
საკ. სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3130 თ-15 ლგ.თ 66

რეპერტუარი. გ. ბერძენიშვილის  "ტირიფის ქვეშ", ტურის და შენინის 
- "ჭიდილი", 1945 - 1946 წ.წ. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3131 თ-15 ლგ.თ 67

რეპერტუარი. გ. ბერძენიშვილის  "ტირიფის ქვეშ", 1945 - 1946 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3132 თ-15 ლგ.თ 68

ტურის და შენინის "ჭიდილი",ფ.გოკიელის თარგმანი.1945 - 1946 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3133 თ-15 ლგ.თ 69

ტურის და შენინის  "ჭიდილი",ფ.გოკიელის თარგმანი.1945 - 1946 
წ.წ. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

3134 თ-15 ლგ.თ 70

ტურის და შენინის "ჭიდილი",ფ.გოკიელის თარგმანი.1945 - 1946 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო

3135 თ-15 ლგ.თ 71
გ. დარისპანაშვილის  "ძმები", 1945 - 1946 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3136 თ-15 ლგ.თ 72
გ. დარისპანაშვილის "ძმები", 1945 - 1946 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3137 თ-15 ლგ.თ 73

რეპერტუარი. ა. კაჭკაჭიშვილის  "ბაში აჩუკი", ს. ანტონოვის "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", 1946 - 1947 წ.წ.  ლაგოდეხის სახელმწიფო 
თეატროი ქაღალდი კარგი

3138 თ-15 ლგ.თ 74

რეპერტუარი. ა. კაჭკაჭიშვილის  "ბაში აჩუკი", ს. ანტონოვის "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", 1946 - 1947 წ.წ.  ლაგოდეხის სახელმწიფო 
თეატროი ქაღალდი კარგი

3139 თ-15 ლგ.თ 75

რეპერტუარი. ა. კაჭკაჭიშვილის "ბაში აჩუკი", ს. ანტონოვის  "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", 1946 - 1947 წ.წ.  ლაგოდეხის სახელმწიფო 
თეატროი ქაღალდი კარგი

3140 თ-15 ლგ.თ 76
ა. კაჭკაჭიშვილის  "ბაში აჩუკი", 1946 - 1947 წ.წ.  ლაგოდეხის 
სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი



3141 თ-15 ლგ.თ 77
ს. ანტონოვის "ჩვენი ახალგაზრდობა", 1946 - 1947 წ.წ.  ლაგოდეხის 
სახელმწიფო თეატროი ქაღალდი კარგი პრემიერა

3142 თ-15 ლგ.თ 78
ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი", 1946 - 1947 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- გ. როსიბა ქაღალდი კარგი

3143 თ-15 ლგ.თ 79
ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი", 1946 - 1947 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- გ. როსიბ ქაღალდი კარგი

3144 თ-15 ლგ.თ 80

რეპერტუარი. ა. კერესელიძის  "მეგობრობა", ვ. გოგიაშვილის - 
"ბაღნარში", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", გ. ნახუცრიშვილის - 
"უფსკრულის პირას", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1947 - 1948 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

3145 თ-15 ლგ.თ 81

რეპერტუარი. ა. კერესელიძის - "მეგობრობა", ვ. გოგიაშვილის - 
"ბაღნარში", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", გ. ნახუცრიშვილის - 
"უფსკრულის პირას", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1947 - 1948 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

3146 თ-15 ლგ.თ 82
გ. ნახუცრიშვილის "ის დრო წავიდა", 1948 - 1949 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3147 თ-15 ლგ.თ 83
ა. ცაგარელის  "ციმბირელი", 1948 - 1949 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახლემწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3148 თ-15 ლგ.თ 84
კ. გოგიაშვილის  "ბაღნარში", 1948 - 1949 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3149 თ-15 ლგ.თ 85

ა. ალაზნისპირელის "პირის-პირ", "მშობლის ვალდებულება", 1959 - 
1960 წ.წ. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 
ალაზნისპირელი ქაღალდი კარგი

3150 თ-15 ლგ.თ 86

ე. რანეტის "გზააბნეული შვილი", პ.წერეთლის თარგმანი. 1959 - 
1960  წ.წ. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 
ალაძნისპირელი ქაღალდი კარგი

3151 თ-15 ლგ.თ 87

ბ. ნარეკლიშვილის  "ზარმაცი კიკო", 1961 - 1962 წ.წ. ლაგოდეხის 
სარაიონო კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი, რეჟისორი- მ. 
ციციშვილი ქაღალდი კარგი

3152 თ-15 ლგ.თ 88

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის  "მე, ბებია, ილიკო და 
ილარიონი", 1961 - 1962 წ.წ. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, გ. 
გამცემლიძე ქაღალდი კარგი

3153 თ-15 ლგ.თ 89

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, ილიკო და 
ილარიონი", 1961 - 1962 წ.წ. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, გ. 
გამცემლიძე ქაღალდი კარგი

3154 თ-15 ლგ.თ 90
ლ. მილორავას  "სად იყო ჭკუა", 1961 - 1962 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. თნადაშვილი ქაღალდი კარგი

3155 თ-15 ლგ.თ 91
გ. სტეპანსკის "ჯადო", პ.გრუზინსკის თარგმანი.1961 - 1962 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. თნადაშვილი ქაღალდი კარგი

3156 თ-15 ლგ.თ 92
გ. სტეპანსკის  "ჯადო", პ.გრუზინსკის თარგმანი. 1961 - 1962 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. თნადაშვილი ქაღალდი კარგი

3157 თ-15 ლგ.თ 93
ლ. მილორავას "სახიფათო გზაჯვარედინზე", 1962 - 1963 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. თანდაშვილი ქაღალდი კარგი

3158 თ-15 ლგ.თ 94
გ. ბერძენიშვილის "სიმართლისათვის", 1962 - 1963 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. თანდაშვილი ქაღალდი კარგი

3159 თ-15 ლგ.თ 95

ც. სოლოდარის  "ერთი დღე აგარაკზე", მ.კიკვიძისა და თ.ფერაძის 
თარგმანი. 1970 წ. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. 
თანდაშვილი ქაღალდი კარგი

3160 თ-15 ლგ.თ 96

ც. სოლოდარის "ერთი დღე აგარაკზე", მ.კიკვიძისა და თ.ფერაძის 
თარგმანი. 1970 წ. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. 
თანდაშვილი ქაღალდი კარგი

3161 თ-15 ლგ.თ 97

რ. ერისთავის  "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1973 - 1974 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. და მ. 
თანდარაშვილები ქაღალდი კარგი

3162 თ-15 ლგ.თ 98
ქ. ცინცაზე-ხაფავას  "დედინაცვლობა მე არ მაშინებს", 1980 - 1981 
წ.წ. აფელის კულტურის  სახლი, რეჟისორი- დ. ბარბაქაძე ქაღალდი კარგი აფენი - ლაგოდეხის რაიონი

3163 თ-15 ლგ.თ 99
ი. ტაბიძის "შავი წიგნი", 1982 - 1983 წ.წ. ლაგოდეხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. თანდაშვილი ქაღალდი კარგი

3164 თ-15 ლგ.თ 100
მ. ბერაძის "მხე ნეკერჩხლის ტყეში", 1983 - 1984 წ.წ. ლაგოდეხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ.ჟიბლაძე ქაღალდი კარგი

3165 თ-15 ლგ.თ 101
თ. გოდერძიშვილის  "რკინის კარს უკან", 1990 - 1991 წ.წ. 
ლაგოდეხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. ჯიბლაძე ქაღალდი კარგი

3166 თ-15 ლგ.თ 102
ვ. კანდელაკის  "ერთხელ დახოცილები", უთარიღო, ლაგოდეხის 
სარაიონო კულტურის  სახლი ქაღალდი კარგი

3167 თ-15 წნ.თ 1
ს. წერეთლის  "მკითხავის გასამართლება", 1925 წ. წინანდლის 
სახალხო მამულის ბაღი ქაღალდი მძიმე

3168 თ-15 წნ.თ 2
ს. წერეთლის "მკითხავის გასამართლება", 1925 წ. წინანდლის 
სახალხო მამულის ბაღი ქაღალდი მძიმე

3169 თ-15 ახ.თ 1
ა. სამსონიას  "ჩემი შვილი სიმონი", უთარიღო, ახმეტის სარაიონო 
კულტურის  სახლი, რეჟისორი- კ. ხმალაძე ქაღალდი მძიმე

3170 თ-15 მჩ.თ 1
ნ. ნაკაშიძის  "ვინ არის დამნაშავე", 1930 წ. ქვემო მაჩხაანის 
სახალხო სახლი, რეჟისორი- მ. იარალი ქაღალდი საშუალო

3171 თ-15 ვლ.თ 1
ლოპე დე ვეგას  "ცხვრის წყარო", 1929 - 1930 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3172 თ-15 ვლ.თ 2
პ. სამსონიძის "სალტე", 1935 - 1936 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო პრემიერა

3173 თ-15 ვლ.თ 3
ი. შირვანზადეს "ნამუსი", 1935 - 1936 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო პრემიერა

3174 თ-15 ვლ.თ 4
გ. სუნდუკიანის  "პეპო", 1935 - 1936 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურეო 
თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო პრემიერა

3175 თ-15 ვლ.თ 5
გ. ბააზოვის "მუნჯები ალაპარაკდნენ", 1935 - 1936 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი პრემიერა

3176 თ-15 ვლ.თ 6
ლოპე დე ვეგას  "ცხვრის წყარო", 1936 - 1937  წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3177 თ-15 ვლ.თ 7
რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1936 - 1937 წ.წ. ველისციხის 
სახ. საკოლმეურნეო თეტრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო

3178 თ-15 ვლ.თ 8
ი. ჭავჭავაძის  "ჩატეხილი ხიდი", 1936 - 1937  წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო

ი. ჭავჭავაძის დაბადებიდან 100 
წლისთავის აღსანიშნავად



3179 თ-15 ვლ.თ 9
ი. ჭავჭავაძის  "ჩატეხილი ხიდი", 1936 - 1937  წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო

ი. ჭავჭავაძის დაბადებიდან 100 
წლისთავის აღსანიშნავად

3180 თ-15 ვლ.თ 10
ნ. ბუაჩიძის "სიძე", 1936 - 1937  წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3181 თ-15 ვლ.თ 11
ჯანინის  "შაჰნამე", ა.ბურთიკაშვილის თარგმანი. 1936 - 1937  წ.წ. 
ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი პრემიერა

3182 თ-15 ვლ.თ 12
ფ. შილერის  "ყაჩაღები", 1936 - 1937  წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი პრემიერა

3183 თ-15 ვლ.თ 13
 "ორი ჯიბგირი",ი.გრიშაშვილის თარგმანი. 1937  წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3184 თ-15 ვლ.თ 14
ს. ერთაწმინდელის  "რენადა", 1937  წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი პრემიერა

3185 თ-15 ვლ.თ 15

ბ. გამრეკელის და დ. ნახუცრიშვილის "ნაცარ-ქექია", 1937 - 1938 წ.წ. 
ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ვ.  
ჩეთლისპირელი საშუალო

3186 თ-15 ვლ.თ 16

ლოპე-დე-ვეგას  "ცხვრის წყარო", კ.მაყაშვილის თარგმანი. 1937 - 
1938 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ვ. 
ჩეთლისპირელი საშუალო

3187 თ-15 ვლ.თ 17

ლოპე-დე-ვეგას  "ცხვრის წყარო", კ.მაყაშვილის თარგმანი.  1937 - 
1938 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ვ. 
ჩეთლისპირელი მძიმე

3188 თ-15 ვლ.თ 18
სერგო კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", 1937 - 1938 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3189 თ-15 ვლ.თ 19
ფ. შილერის  "ვერაგობა და სიყვარული", 1937 - 1938 წ.წ. 
ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებუღიშვილი საშუალო

3190 თ-15 ვლ.თ 20
ლავრენიევის  "რღვევა", 1937 - 1938 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო პრემიერა

3191 თ-15 ვლ.თ 21
გ. მდივანის "ბრმა", 1937 - 1938 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. ჩეთლისპირელი კარგი

3192 თ-15 ვლ.თ 22
გ. მდივანის  "ბრმა", 1937 - 1938 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. ჩეთლისპირელი კარგი

3193 თ-15 ვლ.თ 23

პარტიზანები, "უდანაშაულოდ დამნაშავენი", 1938 - 1939 წ.წ. 
ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 
დარისპანაშვილი, ს. გენაშვილი საშუალო

3194 თ-15 ვლ.თ 24
გ. თაქთაქიშვილის  "ხალხის რჩეული", 1938 - 1939 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- დ. შენგელია საშუალო პრემიერა

3195 თ-15 ვლ.თ 25
ა. დიუმას  "ჯაშუშის ბილიკი", 1938 - 1939 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- დ. შენგელია საშუალო

3196 თ-15 ვლ.თ 26
ა. დიუმას "ჯაშუშის ბილიკი", 1938 - 1939 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- დ. შენგელია საშუალო

3197 თ-15 ვლ.თ 27
ა. კაჭკაჭიშვილის "პარტიზანები", 1938 - 1939 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. დარისპანაშვილი კარგი

3198 თ-15 ვლ.თ 28
ა. კაჭკაჭიშვილის  "პარტიზანები", 1938 - 1939 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. დარისპანაშვილი საშუალო

3199 თ-15 ვლ.თ 29
კარასევის "შუქურა", შ. ალხაზიშვილის თარგმანი.1938 - 1939 წ.წ. 
ველისციხის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- დ. შენგელია საშუალო

3200 თ-15 ვლ.თ 30
რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბისონია. საშუალო

3201 თ-15 ვლ.თ 31
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ.გაბისონია. საშუალო

3202 თ-15 ვლ.თ 32
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი.რეჟისორი-გ.გაბისონია. საშუალო

3203 თ-15 ვლ.თ 33
ნ. სტეფანოვის  "პატრიოტები", 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. გოგოლაშვილი საშუალო პრემიერა

3204 თ-15 ვლ.თ 34
ნ. სტეფანოვის  "პატრიოტები", 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. გოგოლაშვილი საშუალო

3205 თ-15 ვლ.თ 35
ნ. სტეფანოვის   "პატრიოტები", 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. გოგოლაშვილი მძიმე

3206 თ-15 ვლ.თ 36
ვ. გაბესკირიას  "მათი ამბავი", 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი პრემიერა

3207 თ-15 ვლ.თ 37
ლ. ისაკოვის "ხალხისათვის",1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია საშუალო

3208 თ-15 ვლ.თ 38
ა. წერეთლის  "პატარა კახი", 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი პრემიერა

3209 თ-15 ვლ.თ 39
ა. ცაგარელის  "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1939 - 1940 წ.წ. 
ველისციხის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია საშუალო

ქართული თეატრის დაარსების 90 
წლისთავის საღამო

3210 თ-15 ვლ.თ 40
ლ. ისაკოვის  "იავნანა", 1939 - 1940 წ.წ. ველისციხის საკოლმეურნეო  
თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი პრემიერა

3211 თ-15 ვლ.თ 41
ა. ცაგარელის  "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", 1940 წ. ველისციხის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი

3212 თ-15 ვლ.თ 42
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. 1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის 
სახ. საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი

3213 თ-15 ვლ.თ 43
მიქავას და ანაშიძის  "ბედნიერება", 1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი პრემიერა

3214 თ-15 ვლ.თ 44
შ. გოცირიძის "მგლის მოწმობა", 1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი პრემიერა

3215 თ-15 ვლ.თ 45
გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", 1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის  
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო პრემიერა



3216 თ-15 ვლ.თ 46
დევიძის და ორბელის  "რომელი ერთი", 1940 - 1941 წ.წ. 
ველისციხის  საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი პრემიერა

3217 თ-15 ვლ.თ 47
ა. დევიძის  "მამა", 1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისოია კარგი პრემიერა

3218 თ-15 ვლ.თ 48
ა. დევიძის  "მამა", 1940 - 1941 წ.წ. ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისოია კარგი

3219 თ-15 ვლ.თ 49

ვ. მასსის და ნ. კულიჩენკოს "აყვავებულ ბაღში", გ.ჯავაშვილის მიერ 
გადმოკეთებული. 1941 წ.წ. ველისციხის  საკოლმეურნეო თეატრი, 
რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი პრემიერა

3220 თ-15 ვლ.თ 50
ა. წერეთლის  "კინტო", 1942 წ.  ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3221 თ-15 ვლ.თ 51
გ. გაბუნიას "საბჭოთა კავშირის გმირი" 1942 - 1943 წ.წ.  ველისციხის 
სახ. საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3222 თ-15 ვლ.თ 52

რეპერტუარი.ს. შანშიაშვილის  "ხევისბერი გოჩა", ი. 
გედევანიშვილის  "სინათლე", გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 
1945 - 1946 წ.წ. ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო დარბაზი, 
რეჟისორი- შ. მჟავანაძე საშუალო

3223 თ-15 ვლ.თ 53

რეპერტუარი. გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი", კ. გოლდონის  
"ორი ბატონის მსახური", ტურის და შეინინის  "ჭიდილი", კ. 
გოგიაშვილის  "ბაღნარში", ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი", 1946 - 
1947 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი კარგი

3224 თ-15 ვლ.თ 54
გ. შატბერაშვილის  "რკინის პერანგი", 1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი

3225 თ-15 ვლ.თ 55

კ. გოლდონის  "ორი ბატონის მსახური", გ.ფრონისპირელის 
თარგმანი. 1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. 
შერაზადიშვილი კარგი

3226 თ-15 ვლ.თ 56
ტურის და შენისის "ჭიდილი", ფ.გოკიელის თარგმანი.1946 - 1947 
წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი

3227 თ-15 ვლ.თ 57
ტურის და შენისის "ჭიდილი", ფ.გოკიელის თარგმანი.1946 - 1947 
წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი

3228 თ-15 ვლ.თ 58
კ. გოგიაშვილის "ბაღნარში", 1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი

3229 თ-15 ვლ.თ 59
ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი", 1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი პრემიერა

3230 თ-15 ვლ.თ 60
უ. ჰაჯიბეგოვის  "არშილ მალ-ალან", 1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3231 თ-15 ვლ.თ 61
ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი პრემიერა

3232 თ-15 ვლ.თ 62
ს. შანშიაშვილის  "ხევისბერი გოჩა", 1946 - 1947 წ.წ. ველისციხის სახ. 
თეატრი კარგი

3233 თ-15 ვლ.თ 63
ნ. არეშიძის "განთიადი", 1947 - 1948 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი

3234 თ-15 ვლ.თ 64
ს. მთვარაძის  "სახსოვარი", 1947 - 1948 წ.წ. ველისციხის სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი

3235 თ-15 ვლ.თ 65
ილო (ილია) მოსაშვილის "სადგურის უფროსი", 1947 - 1948 წ.წ. 
ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი პრემიერა

3236 თ-15 ვლ.თ 66
გ. ქელბაქიანის  "დაგვიანებული სინანული", 1947 - 1948 წ.წ. 
ველისციხის სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3237 თ-15 ვლ.თ 67
ა. დიუსოს და ჯ. ჰოუს  "ღრმა ფესვები", 1947 - 1948 წ.წ. ველისციხის 
სახ. თეატრი, რეჟისორი-ი. შერაზადიშვილი კარგი პრემიერა

3238 თ-15 ვლ.თ 68
პ. კაკაბაძის  "კოლმეურნეს ქორწინება", 1948 წ.წ. ველისციხის სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი კარგი

3239 თ-15 ვლ.თ 69
ი. გედევანიშვილის "სინათლე", 1948 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი, 
რეჟისორი- შ. მჟავანაძე კარგი პრემიერა

3240 თ-15 ვლ.თ 70 ლ. ისაკოვის "იავნანა" , 1948 წ.წ. ველისციხის სახ. თეატრი კარგი გრანდიოზული საღამო 

3241 თ-15 ვლ.თ 71

რეპერტუარი. ა. ყაზბეგის  "ხევისბერი გოჩა", ა. კერესელიძის  
"მეგობრობა", ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი", 1948 წ.წ. ველისციხის 
სახ. თეატრი საშუალო

3242 თ-15 ვლ.თ 72
შ. გერგელის და ო. ლიტოვის "ჩემი შვილი", გ.ნუცუბიძის თარგმანი. 
1955 წ. ველისციხის კულტურის სახლი, რეჟისორი- მ. მესხი საშუალო

3243 თ-15 ვლ.თ 73
უ. ჰაჯიბეგოვის  "არშილ მალ-ალან", 1959 - 1960 წ.წ. ველისციხის 
კულტურის სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3244 თ-15 ვლ.თ 74
უ. ჰაჯიბეგოვის  "არშილ მალ-ალან", 1959 - 1960 წ.წ. ველისციხის 
კულტურის სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3245 თ-15 ვლ.თ 75
ბალზაკის "დედინაცვალი", 1959 - 1960 წ.წ. ველისციხის კულტურის 
სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3246 თ-15 ვლ.თ 76
ბალზაკის "დედინაცვალი", 1959 - 1960 წ.წ. ველისციხის კულტურის 
სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3247 თ-15 ვლ.თ 77
ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის  "საქმროების არჩევანში", 1960 - 
1961 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ც. ოსაძე კარგი

3248 თ-15 ვლ.თ 78

ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის  "საქმროების არჩევანში", პ. 
მრიმეს - "სამოთხე და ჯოჯოხეთი", 1960 - 1961 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ც. ოსაძე კარგი

3249 თ-15 ვლ.თ 79
ა. ცაგარელის "ციმბირელი", 1960 - 1961 წ.წ. ველისციხის კულტურის 
სახლი, რეჟისორი- მ. ღვინეფაძე კარგი

3250 თ-15 ვლ.თ 80

გ. მდივანის  "სამშობლო", დადგმა- ა.ყაზაროვი. 1960 წ. მ.ჯაფარიძის 
"ჟამთაბერის ასული".დადგმა-ა.ყაზაროვი. 1961-62წ.წ. ველისციხის 
კულტურის სახლი. კარგი ორმხრივი აფიშა

3251 თ-15 ვლ.თ 81
ა. წერეთლის  "პატარა კახი", 1961 - 1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო

3252 თ-15 ვლ.თ 82
ფ. შილერის  "ვერაგობა და სიყვარული", 1961 - 1962წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, ა. ყაზაროვი საშუალო

3253 თ-15 ვლ.თ 83

ი. ფრანკოს  "ჯიხური N27", გ. სუნდუკიანცის - "აბანოს ბოღჩა", 1961 - 
1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. 
ლოხიშვილი, მ. მირცხულავა საშუალო



3254 თ-15 ვლ.თ 84

გ. ხეჩუაშვილის  "დამსხვრეული სიყვარული" (ადამიანის გული), 
1961 - 1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. 
ყაზაროვი საშუალო

3255 თ-15 ვლ.თ 85
ს. მთვარაძის  "უმადური", 1961 - 1962 წ.წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3256 თ-15 ვლ.თ 86
კ. ბუაჩიძის  "მკაცრი ქალიშვილები", 1961 - 1962 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. მირცხულავა მძიმე

3257 თ-15 ვლ.თ 87
გ. ბერიაშვილის  "ვაზის ტირილი", 1961 - 1962 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3258 თ-15 ვლ.თ 88
ს. და ა. მხარგრძელების "ახალი მისამართი", 1962 - 1963 წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ბაბლოიანი კარგი

3259 თ-15 ვლ.თ 89
ვ. მონტის  "კაი გრაკხი", 1962 - 1963 წ.წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3260 თ-15 ვლ.თ 90

ს. და ა. მხარგრძელების  "ახალი მისამართი", 1963 - 1964 წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი, მ. 
ბაბლოიანი კარგი

3261 თ-15 ვლ.თ 91

ს. და ა. მხარგრძელების "ახალი მისამართი", 1963 - 1964 წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი, მ. 
ბაბლოიანი კარგი

3262 თ-15 ვლ.თ 92

ს. და ა. მხარგრძელების "ახალი მისამართი", 1963 - 1964 წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი, მ. 
ბაბლოიანი კარგი

3263 თ-15 ვლ.თ 93
ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული იძულებით", 1964 - 1965 
წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3264 თ-15 ვლ.თ 94
ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული იძულებით", 1964 - 1965 
წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო

3265 თ-15 ვლ.თ 95
ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული იძულებით", 1964 - 1965 
წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3266 თ-15 ვლ.თ 96
გ. შატბერაშვილის  "რკინის პერანგი", 1964 - 1965 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3267 თ-15 ვლ.თ 97
გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი", 1964 - 1965 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3268 თ-15 ვლ.თ 98
გ. შატბერაშვილის  "რკინის პერანგი", 1964 - 1965 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3269 თ-15 ვლ.თ 99

ს. და ა. მხარგრძელების  "ცრემლი და ლუკმა", 1965 - 1966 წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი, ი. 
კარდენახიშვილი კარგი

3270 თ-15 ვლ.თ 100

ს. და ა. მხარგრძელების  "ცრემლი და ლუკმა", 1965 - 1966 წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი, ი. 
კარდენახიშვილი კარგი

3271 თ-15 ვლ.თ 101

ს. და ა. მხარგრძელების  "ცრემლი და ლუკმა", 1965 - 1966 წ.წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი, ი. 
კარდენახიშვილი საშუალო

3272 თ-15 ვლ.თ 102
ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული იძულებით", 1965 - 1966 
წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3273 თ-15 ვლ.თ 103
ს. და ა. მხარგრძელების  "მიცვალებული იძულებით", 1965 - 1966 
წ.წ. ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3274 თ-15 ვლ.თ 104
გ. ნახუცრიშვილის  "კომბლე", 1965 - 1966 წ.წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი, ა. ყაზაროვი კარგი

3275 თ-15 ვლ.თ 105
გ. ნახუცრიშვილის  "კომბლე", 1965 - 1966 წ.წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი, ა. ყაზაროვი კარგი

3276 თ-15 ვლ.თ 106
ვ. კანდელაკის  "ნაკრძალში", 1966 - 1967 წ.წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო

3277 თ-15 ვლ.თ 107
გ. ნახუცრიშვილის  "შაითან-ხიხო", 1966 - 1967 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო

3278 თ-15 ვლ.თ 108
გ. ჭინჭარაძის  "მზეჭაბუკი", 1968 - 1969 წ.წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3279 თ-15 ვლ.თ 109
ი. ჭავჭავაძის   "ბატონი და ყმა", 1968 - 1969 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო

3280 თ-15 ვლ.თ 110
შ. დადიანის "მზის ამოსვლამდე", 1970 - 1971 წ.წ.  ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3281 თ-15 ვლ.თ 111
ი. ჯავახიშვილის  "მონანიება", 1971 წ.  ველისციხიზ სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3282 თ-15 ვლ.თ 112
რ. ერისთავის  "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1973 წ. 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3283 თ-15 ვლ.თ 113
ა. თაბორიძის "სინდისის ქისა", 1973 - 1974 წ.წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3284 თ-15 ვლ.თ 114
ი. იალუნერის "სიკვდილთან ახლოს", 1975 წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ნ. თარხნიშვილი კარგი

3285 თ-15 ვლ.თ 115
ა. და ს. მხარგრძელების  "ანკესი" 1975 წ. ველისციხის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ნ. თარხნიშვილი, ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3286 თ-15 ვლ.თ 116
ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარი", 1983 წ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

მიძღვნილი გეორგიევსკის 
ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი

3287 თ-15 ვლ.თ 117
რეპერტუარი.1992 - 1993 წ.წ. ვ. გოძიაშვილის სახ. ველისციხის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3288 თ-15 ვლ.თ 118

რეპერტუარი. ვ. გუნიას "და-ძმა", მოლიერის  "ძალად ექიმი", პ. 
ლორიას "მეგობრობა", უთარიღო, ველისციხის კულტურის  სახლი, 
რეჟისორი- ს. მებურიშვილი ქაღალდი კარგი

3289 თ-15 ვლ.თ 119
პ. ლორიას "მეგობრობა", უთარიღო, ველისციხის კულტურის  
სახლი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო

3290 თ-15 ვლ.თ 120
ვ. გუნიას "და-ძმა", უთარიღო, ველიციხის კულტურის  სახლი, 
რეჟისორი- ს. მებურიშვილი მძიმე



3291 თ-15 ვლ.თ 121

რ. ერისთავის "ბრილიანტი", ს. ფაშალიშვილის - "ჩაჩანაკი 
კაკანათში", უთარიღო, ველისციხის კულტურის  სახლი, რეჟისორი- 
ს. მებრიშვილი კარგი პრემიერა

3292 თ-15 ვლ.თ 122

ი. ჯავახიშვილის  "აკურელი მამა-შვილი", მ. სიმონოვის  
"სიკვდილთან ახლოს", ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", უთარიღო, 
ველისციხის კულტურის  სახლი, რეჟისორი- მ. მესხი კარგი პრემიერა

3293 თ-15 ვლ.თ 123
ა. წერეთლის  "კინტო", უთარიღო, ველისციხის კულტურის  სახლი, 
რეჟისორი- მ. მესხი კარგი პრემიერა

3294 თ-15 ვლ.თ 124
ტხაი-ძაინ-ჩუნის  "38 პარალელის სამხრეთით", უთარიღო, 
ველისციხის კულტურის  სახლი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო პრემიერა

3295 თ-15 ვლ.თ 125

ს. კლდიაშვილის  "ბრიგადირის ქორწინება", მ. ჯაფარიძის  
"ხათაბალა", მ.  გოგიაშვილის  "ერთი წუთით", მ. გოგიაშვილის  
"ერთ რესტორანში", უთარიღო, ველისციხის კულტურის  სახლი, 
რეჟისორი- ა. ყაზაროვი საშუალო

3296 თ-15 ვლ.თ 126
ს. ივანიშვილის - "ნატვრის თვალი",  ველისციხის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3297 თ-15 ვლ.თ 127
შ. დადიანის  "მზისა ამოსვლამდე საქართველოს ქედზე", 
უთარიღო, ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3298 თ-15 ვლ.თ 128
ი. ხეციაშილის  "ელგუჯა" ა.ყაზბეგის მიხ. უთარიღო, ველისციხის 
კულტურის  სახლი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3299 თ-15 ვლ.თ 129
გ. ერისთავის "ძუნწი", უთარიღო, ველისციხის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი საშუალო

3300 თ-15 ვლ.თ 130
ს. პრეობრაჟენსკის და ს. ობრაზცოვის  "დიდი ივანე", უთარიღო, 
ველიციხის თოჯინების თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3301 თ-15 ვლ.თ 131
ო. თუმანიანი  "გიქორი", ი.გრიშაშვილის თარგმანი. უთარიღო, 
ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3302 თ-15 ვლ.თ 132

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის  "მე, ბებია, ილიკო და 
ილარიონი", უთარიღო, ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 
ა. ყაზაროვი კარგი

3303 თ-15 ვლ.თ 133
ჯ. ნიქობაძის  "ცანგალა", უთარიღო, ველისციხის თოჯ. თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. კარდენახიშვილი კარგი

3304 თ-15 ვლ.თ 134

მ. მეიოს და მ. ენეკენის "ოჯახური აურზაური", პ.წერეთლის 
თარგმანი. უთარიღო, ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟ ა. 
ყაზაროვი კარგი

3305 თ-15 ვლ.თ 135

მ. მეიოს და მ. ენეკენის "ოჯახური აურზაური", პ.წერეთლის 
თარგმანი. უთარიღო, ველისციხის სახალხო თეატრი, რეჟისორი-ა. 
ყაზაროვი კარგი

3306 თ-15 ვლ.თ 136
გ. ქელბაქიანის  "შესაფერი ჯილდო", უთარიღო, ველისციხის 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი- შ. მჟავანაძე კარგი პრემიერა

3307 თ-15 ვლ.თ 137
ა. კაჭკაჭიშვილის "ადელანტე(წინ)", უთარიღო, ველისციხის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ა. ბენაშვილი კარგი პრემიერა

3308 თ-15 ვლ.თ 138
ზაიაიცკის "რობინ გუდი", ა.პელიაშვილის თარგმანი.უთარიღო, 
ველისციხის საკოლმწურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3309 თ-15 ვლ.თ 139
მოლიერის "ძალად ექიმი", უთარიღო, ველისციხის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ა. ყაზაროვი კარგი

3310 თ-15 გჯ.თ 1

ერთაწმინდელის - "სიკვდილი ჩრდილოეთში", ი. ჭავჭავაძის - 
"დედა და შვილი", А Чехова - "предложение", 1917 წ. გურჯაანის 
სადგური ახლად აშენებული  თეატრი საშუალო

წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენებზე

3311 თ-15 გჯ.თ 2
წერეთლის - "მუშა და ბურჟუა", "საწყალი ფედია", 1920 წ. სადგური 
გურჯაანი მძიმე

წარმოდგენა ქართულ და რუსულ 
ენებზე

3312 თ-15 გჯ.თ 3
ს. შანშიაშვილის - "პირველი ნაბიჯი", 1929 წ. გურჯაანის თეატრი, 
რეჟისორი- გ. ჯავაშვილი საშუალო

საქ. პროფკავ. საბჭოს თეატრის 
გასტროლი 

3313 თ-15 გჯ.თ 4
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. 1933 წ. გურჯაანის თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. ალუღიშვილი კარგი

3314 თ-15 გჯ.თ 5
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. 1933 წ. გურჯაანის თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. ალუღიშვილი საშუალო

3315 თ-15 გჯ.თ 6
ჯ. ჯაფარლის - "სევილ", 1933 წ. გურჯაანის რკინიგზის თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. ალუღაშვილი საშუალო თრგ. ვ. ალუღაშვილი

3316 თ-15 გჯ.თ 7
ჯ. ჯაფარლის - "სევილ", 1933 წ. გურჯაანის რკინიგზის თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. ალუღაშვილი საშუალო თრგ. ვ. ალუღაშვილი

3317 თ-15 გჯ.თ 8
ჯ. ჯაფარლის - "სევილ", 1933 წ. გურჯაანის რკინიგზის თეატრი, 
რეჟისორი- ვ. ალუღაშვილი საშუალო თრგ. ვ. ალუღაშვილი

3318 თ-15 გჯ.თ 9
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1937 წ. გურჯაანის რკ. გზ. კლუბი, 
რეჟისორი- აფხაზავა საშუალო

3319 თ-15 გჯ.თ 10
ვ. მასსის და ნ. კულიჩენკოს - "აყვავებულ ბაღში", 1941 წ.წ.   
გურჯაანის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- გ. გაბისონია საშუალო

პრემიერა; გადმოკეთებული გ. 
ჯავაშვილის მიერ

3320 თ-15 გჯ.თ 11
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.  1945 - 1946 წ.წ. გურჯაანის 
დრამატული თეატრი ველისციხეში, რეჟისორი- ი. შერაზადიშვილი საშუალო

გურჯაანის დრამატული თეატრის 
გასტროლი ველისციხეში

3321 თ-15 გჯ.თ 12
ენნეკინის - "ბიჭუნა", 1947 წ. გურჯაანის თვითმოქმედი თეატრი, 
რეჟისორი- შ. ჩერქეზიშვილი საშუალო

3322 თ-15 გჯ.თ 13

რ. ერისთავის  - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", გ. 
შატბერაშვილის - "ბრიგადირის ქორწინება", 1948 წ. გურჯაანის რკ. 
გზის და სარაიონო კლუბი, რეჟისორი- მ. იარალი საშუალო

3323 თ-15 გჯ.თ 14

რ. ერისთავის  - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", გ. 
შატბერაშვილის - "ბრიგადირის ქორწინება", 1948 წ. გურჯაანის რკ. 
გზის და სარაიონო კლუბი, რეჟისორი- მ. იარალი საშუალო

3324 თ-15 გჯ.თ 15
თ. სვანის და შ. კილასონიძის - "ელეონორა", 1951 წ. გურჯაანის 
რკინიგზის კლუბი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი საშუალო

3325 თ-15 გჯ.თ 16
ვ. გუნიას  - "და-ძმა", 1951 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- 
მ. ციციშვილი საშუალო

3326 თ-15 გჯ.თ 17
ვ. გუნიას  - "და-ძმა", 1951 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი- 
მ. ციციშვილი კარგი

3327 თ-15 გჯ.თ 18
ქ. ხაფავას - "ლილი", 1951 წ. გურჯაანის რაისაავადმყოფო, 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი საშუალო



3328 თ-15 გჯ.თ 19

საესტრადო საღამო. ა. აფხაიძის - "შეხვედრა", მ. გოგიაშვილის - 
"რესტორანი მოდი ნახე", მ. გოგიაშვილის - "არიქა მიშველეთ", გ. 
ივანიშვილის - "ასეც ხდება", ს. კლდიაშვილის - "ანკეტა",  1952 წ. 
გურჯაანის რკინიგზის კლუბი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3329 თ-15 გჯ.თ 20

საესტრადო საღამო. გ. გოგიაშვილის - "სარეველა ბალახი", ცოცხი 
და სინდისი", "ზოგიერთების შესახებ", "ჭირვეული ქმრის 
მორჯულება", "ამბავი რომელიც შეიძლება მოხდეს", ა. ცაგარელის - 
"ოინბაზი",  1952 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი. რეჟისორი- მ. 
ციციშვილი საშუალო რეპერტუარი

3330 თ-15 გჯ.თ 21
დ. ერისთავის - "სამშობლო", 1952 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი, 
ეჟ. მ. ციციშვილი საშუალო

3331 თ-15 გჯ.თ 22
თ. სვანის და შ. კილასონიძის - "ელეონორა", 1952 წ. გურჯაანის 
რკინიგზის კლუბი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი საშუალო

3332 თ-15 გჯ.თ 23
ს. მთვარაძის - "სურამის ციხე", 1952 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი. 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3333 თ-15 გჯ.თ 24
დ. ერისთავის - "სამშობლო", 1953 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი, 
ეჟ. მ. ციციშვილი საშუალო

3334 თ-15 გჯ.თ 25
ს. მთვარაძის - "სურამის ციხე", 1953 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი. 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი საშუალო

3335 თ-15 გჯ.თ 26

საესტრადო საღამო.ა. აფხაიძის - "შეხვედრა", მ. გოგიაშვილის - 
"რესტორანი მოდი ნახე", მ. გოგიაშვილის - "არიქა მიშველეთ", გ. 
ივანიშვილის - "ასეც ხდება", ს. კლდიაშვილის - "ანკეტა",  1953 წ. 
გურჯაანის რკინიგზის კლუბი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი საშუალო

3336 თ-15 გჯ.თ 27

საესტრადო საღამო.ა. ცაგარელის - "ოინბაზი", ა. დევიძის - 
"მჩვარი", ვ. ძნელაძის - "გამოკითხვა", დ. თაქთაქიშვილის - "ჭკუის 
სასწავლებელი", მ. გოგიაშვილის - "ხალხს მშვიდობა უნდა", გ. 
გოგიაშვილის - "არიქა მიშველეთ",  1954 წ. გურჯაანის რკინიგზის 
კლუბი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3337 თ-15 გჯ.თ 28

საესტრადო საღამო.ა. ცაგარელის - "ოინბაზი", ა. დევიძის - 
"მჩვარი", ვ. ძნელაძის - "გამოკითხვა", დ. თაქთაქიშვილის - "ჭკუის 
სასწავლებელი", მ. გოგიაშვილის - "ხალხს მშვიდობა უნდა", გ. 
გოგიაშვილის - "არიქა მიშველეთ",  1954 წ. გურჯაანის რკინიგზის 
კლუბი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3338 თ-15 გჯ.თ 29

საესტრადო საღამო.გ. გოგიაშვილის - "სარეველა ბალახი", ცოცხი 
და სინდისი", "ზოგიერთების შესახებ", "ჭირვეული ქმრის 
მორჯულება", "ამბავი რომელიც შეიძლება მოხდეს", ა. ცაგარელის - 
"ოინბაზი",  1954 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი. რეჟისორი- მ. 
ციციშვილი კარგი

3339 თ-15 გჯ.თ 30
შ. დადიანის -"გეგეჭკორი",  1955 წ. გურჯაანის რკინიგზის კლუბი. 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3340 თ-15 გჯ.თ 31

ა. ზარდიაშვილის - "ლევან ბატონიშვილი", 1956 წ. გურჯაანის 
სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი, რეჟისორი- 
მ.ციციშვილი, ა. ყაზაროვი მძიმე

3341 თ-15 გჯ.თ 32

ა. ზარდიაშვილის - "ლევან ბატონიშვილი", 1956 წ. გურჯაანის 
სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი, რეჟისორი- 
მ.ციციშვილი, ა. ყაზაროვი საშუალო

3342 თ-15 გჯ.თ 33
გ. ქელბაქიანის - "ახალგაზრდა მასწავლებელი", 1956 წ. გურჯაანის 
სარაიონო კულტურის  სახლი, რეჟისორი- თ. კუპრაშვილი კარგი

3343 თ-15 გჯ.თ 34
კ. დე-კურსელის - "ორი ჯიბგირი", 1957 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- თ. კუპრაშვილი კარგი თრგ. ვ. აბაშიძე

3344 თ-15 გჯ.თ 35
გ. თაქთაქიშვილის - "გამარჯვებულნი", 1957 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- თ. კუპრაშვილი კარგი

3345 თ-15 გჯ.თ 36
გ. თაქთაქიშვილის - "გამარჯვებულნი", 1957 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- თ. კუპრაშვილი კარგი

3346 თ-15 გჯ.თ 37
ა. ზარდიაშვილის - "პირიმზე", 1957 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3347 თ-15 გჯ.თ 38
ა. ზარდიაშვილის - "პირიმზე", 1958 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3348 თ-15 გჯ.თ 39
ა. ზარდიაშვილის - "პირიმზე", 1958 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3349 თ-15 გჯ.თ 40
ვ. შვემბერგის - "ნანა ტყეში",  1959 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- ქ. ძაძამია კარგი

3350 თ-15 გჯ.თ 41
ვ. შვემბერგის - "ნანა ტყეში",  1959 წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი,  რეჟისორი- ქ. ძაძამია კარგი

3351 თ-15 გჯ.თ 42

ი. მიხალკოვის - "პაკი პიკი პოკი (სამი გოჭი)",  1959 წ. გურჯაანის 
სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- მ. 
ციციშვილი კარგი

3352 თ-15 გჯ.თ 43

ი. მიხალკოვის - "პაკი პიკი პოკი (სამი გოჭი)",  1959 წ. გურჯაანის 
სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- მ. 
ციციშვილი კარგი

3353 თ-15 გჯ.თ 44
ე. რანტეს - "გზა აბნეული შვილი", 1959 ე. გურჯაანის თვითმოქმედი 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3354 თ-15 გჯ.თ 45
ე. რანტეს - "გზა აბნეული შვილი", 1959 ე. გურჯაანის თვითმოქმედი 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3355 თ-15 გჯ.თ 46
კ. დე-კურსელის - "ორი ჯიბგირი", 1959 - 1960 წ.წ. გურჯაანის 
თვითმოქმედი სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი თრგ. ვ. აბაშიძე

3356 თ-15 გჯ.თ 47
ა. ზარდიაშვილის - "პირიმზე", 1959 - 1960 წ.წ. გურჯაანის 
თვითმოქმედი სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი



3357 თ-15 გჯ.თ 48

დ. ჯალაღანიას - "მამლაყინწას თავგადასავალი", 1959 - 1960 წ.წ. 
გურჯაანის სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- 
ზ. გოგლიძე კარგი

3358 თ-15 გჯ.თ 49
პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე თუთაბერი", 1959 - 1960 წ.წ. გურჯაანის 
თვითმოქმედი სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. დეისაძე კარგი

3359 თ-15 გჯ.თ 50
პ. კაკაბაძის - "ყვარყვარე თუთაბერი", 1959 - 1960 წ.წ. გურჯაანის 
თვითმოქმედი სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. დეისაძე კარგი

3360 თ-15 გჯ.თ 51
ს. მთვარაძის - "სურამის ციხე", 1959 - 1960 წ.წ. გურჯაანის 
თვითმოქმედი სახალხო თატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3361 თ-15 გჯ.თ 52
მ. მეოს და მ. ენნეკენის  - "ბიჭუნა", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3362 თ-15 გჯ.თ 53
მ. მეოს და მ. ენნეკენის  - "ბიჭუნა", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3363 თ-15 გჯ.თ 54
გ. ბერძენიშვილის - "მზესთან ახლოს", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3364 თ-15 გჯ.თ 55
გ. ბერძენიშვილის - "მზესთან ახლოს", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3365 თ-15 გჯ.თ 56
ბ. ნარეკლიშვილის - "ზარმაცი კიკო", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3366 თ-15 გჯ.თ 57
ბ. ტომასის - "ჩარლის დეიდა", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი თრგ. პ. წერეთელი

3367 თ-15 გჯ.თ 58
ბ. ტომასის - "ჩარლის დეიდა", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი თრგ. პ. წერეთელი

3368 თ-15 გჯ.თ 59
მ. ბარათაშვილის - "ჩემი ყვავილეთი", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ი. ციციშვილი კარგი

3369 თ-15 გჯ.თ 60
მ. ბარათაშვილის - "ჩემი ყვავილეთი", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ი. ციციშვილი კარგი

3370 თ-15 გჯ.თ 61
ა. დევიძის - "მეუღლენი", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3371 თ-15 გჯ.თ 62
ა. დევიძის - "მეუღლენი", 1960 - 1961 წ.წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3372 თ-15 გჯ.თ 63

დ. ჯალაღანიას - "მამლაყინწას თავგადასავალი", 1960 - 1961 წ.წ. 
გურჯაანის სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი , რეჟისორი- 
მ. ციციშცილი კარგი

3373 თ-15 გჯ.თ 64
ს. შანშიაშვილის - "იმერეთის ღამეები", 1961 - 1962 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3374 თ-15 გჯ.თ 65
ს. შანშიაშვილის - "იმერეთის ღამეები", 1961 - 1962 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3375 თ-15 გჯ.თ 66
ს. შანშიაშვილის - "იმერეთის ღამეები", 1961 - 1962 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3376 თ-15 გჯ.თ 67
ა. პრავდინას - "2x2=4", 1961 - 1962 წ.წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი ი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი თრგ. ნ. ბენდუქიძე

3377 თ-15 გჯ.თ 68

ა. პრავდინას - "2x2=4"(ორჯერ ორი, ოთხია), 1961 - 1962 წ.წ. 
გურჯაანის სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯინების თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი თრგ. ნ. ბენდუქიძე

3378 თ-15 გჯ.თ 69

ბ. ნარეკლიშვილის - "ცეროდენა", 1962 - 1963 წ.წ. გურჯაანის 
სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი, რეჟისორი- გ. 
გორხელაშვილი კარგი

3379 თ-15 გჯ.თ 70

ბ. ნარეკლიშვილის - "ცეროდენა", 1962 - 1963 წ.წ. გურჯაანის 
სარაიონი კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი, რეჟისორი- გ. 
გორხელაშვილი კარგი

3380 თ-15 გჯ.თ 71
ს. მთვარაძის - "სამარადისო", 1962 - 1963 წ წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3381 თ-15 გჯ.თ 72
ს. მთვარაძის - "სამარადისო", 1962 - 1963 წ წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3382 თ-15 გჯ.თ 73
ს. მთვარაძის - "სამარადისო", 1962 - 1963 წ წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- ს. მებურიშვილი საშუალო

3383 თ-15 გჯ.თ 74
ს. მთვარაძის - "უმადური", 1962 - 1963 წ. წ., გურჯაანის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3384 თ-15 გჯ.თ 75
ს. მთვარაძის - "უმადური", 1962 - 1963 წ. წ., გურჯაანის სახალხო 
თეატრი. რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3385 თ-15 გჯ.თ 76
გ. ივანიშვილის - "შემთხვევა გზაზე", 1962 - 1963 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3386 თ-15 გჯ.თ 77
გ. ივანიშვილის - "შემთხვევა გზაზე", 1962 - 1963 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი საშუალო

3387 თ-15 გჯ.თ 78
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1963 - 1964 წ.წ. გურჯაანის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3388 თ-15 გჯ.თ 79
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1963 - 1964 წ.წ. გურჯაანის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3389 თ-15 გჯ.თ 80
"მხიარული თოჯინები".  1963 - 1964 წ.წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯინების  თეატრი, რეჟისორი- კ. გოგაშვილი კარგი

3390 თ-15 გჯ.თ 81
"მხიარული თოჯინები".  1963 - 1964 წ.წ. გურჯაანის სარაიონი 
კულტურის  სახლის თოჯ. თეატრი, რეჟისორი- კ. გოგაშვილი კარგი

3391 თ-15 გჯ.თ 82
თ. სვანის და შ. კილასონოძის - "ელეონორა", 1963 - 1964 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3392 თ-15 გჯ.თ 83
ს. და ა. მხარგრძელების - "გადამწყვეტი კოცნა", 1966 - 1967 წ.წ. 
დურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3393 თ-15 გჯ.თ 84
ს. და ა. მხარგრძელების - "გადამწყვეტი კოცნა", 1966 - 1967 წ.წ. 
დურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3394 თ-15 გჯ.თ 85
ს. და ა. მხარგრძელების - "გადამწყვეტი კოცნა", 1966 - 1967 წ.წ. 
დურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3395 თ-15 გჯ.თ 86
შ. კაპანაძის და ბ. მირცხულავას - "შოთა რუსთაველი", 1966 - 1967 
წ.წ. გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3396 თ-15 გჯ.თ 87

ნ. ხუნწარიას და გ. ქართველიშვილის - "მოუსვენარი დასვენება", 
1967 - 1968 წ.წ. გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ზ. 
ლიპარტაშვილი კარგი



3397 თ-15 გჯ.თ 88

ნ. ხუნწარიას და გ. ქართველიშვილის - "მოუსვენარი დასვენება", 
1967 - 1968 წ.წ. გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ზ. 
ლიპარტაშვილი კარგი

3398 თ-15 გჯ.თ 89
გ. ბერიაშვილის - "მეხდაცემული კაკალი", 1967 - 1968 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, გ. გორხელაშვილი კარგი

3399 თ-15 გჯ.თ 90
გ. ბერიაშვილის - "მეხდაცემული კაკალი", 1967 - 1968 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, გ. გორხელაშვილი კარგი

3400 თ-15 გჯ.თ 91

ა. ცაბაძის - "ბაქი-ბუქას ბოლო დღე", 1968 - 1969 წ.წ. გურჯაანის 
თვითმოქმედი თოჯ. სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. 
გორხელაშვილი კარგი

3401 თ-15 გჯ.თ 92

ა. ცაბაძის - "ბაქი-ბუქას ბოლო დღე", 1968 - 1969 წ.წ. გურჯაანის 
თვითმოქმედი თოჯ. სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. 
გორხელაშვილი კარგი

3402 თ-15 გჯ.თ 93

გ. ბერიაშვილის - "მეხდაცემული კაკალი", 1969 - 1970 წ.წ. კ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრის გასტროლი მარჯანიშვილის სახ. 
სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, რეჟისორი-გ. გორხელაშვილი კარგი

გურჯაანის სახალხო თეატრის 
გასტროლი მარჯანიშვილსი

3403 თ-15 გჯ.თ 94

გ. ბერიაშვილის - "მეხდაცემული კაკალი", 1969 - 1970 წ.წ. გირჯაანის 
თეატრის გასტროლი კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
აკადემიურ თეატრში,რეჟისორი -  გ. გორხელაშვილი კარგი

გურჯაანის სახალხო თეატრის 
გასტროლი მარჯანიშვილსი

3404 თ-15 გჯ.თ 95
გ. ხუზაევის - "ჩემი სიდედრი", 1969 - 1970 წ.წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ზ. გოგოლიძე კარგი

3405 თ-15 გჯ.თ 96
გ. მოდებაძე - "ცხოვრების გზაზე", 1969 - 1970 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ზ. გოგოლიძე კარგი პრემიერა

3406 თ-15 გჯ.თ 97
გ. მოდებაძე - "ცხოვრების გზაზე", 1969 - 1970 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ზ. გოგოლიძე კარგი პრემიერა

3407 თ-15 გჯ.თ 98
ბ. ნარეკლიშვილის - "ზარმაცი კიკო", 1971 - 1972 წ.წ. გურჯაანის 
თოჯ. სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3408 თ-15 გჯ.თ 99
ვ. ასლამაზიშვილის - "სიმღერა გრძელდება", 1971 - 1972 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3409 თ-15 გჯ.თ 100
დ. ედიშერაშვილის - "თაღლითობა და სიყვარული", 1971 - 1972 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3410 თ-15 გჯ.თ 101
მ. შამხალოვის - "დედამთილი", 1971 - 1972 წ.წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი მძიმე

3411 თ-15 გჯ.თ 102
ვ. მაზმიშვილის და ა. თაბორიძის - "დედას ბიჭები", 1972 - 1973 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3412 თ-15 გჯ.თ 103
ვ. მაზმიშვილის და ა. თაბორიძის - "დედას ბიჭები", 1972 - 1973 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3413 თ-15 გჯ.თ 104
გ. გორხელაშვილის - "კეთილი პაპა", 1972 - 1973 წ.წ. გურჯაანის 
თოჯ. სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3414 თ-15 გჯ.თ 105
გ. გორხელაშვილის - "კეთილი პაპა", 1973 - 1974 წ.წ. გურჯაანის 
თოჯ. სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3415 თ-15 გჯ.თ 106
ვ. მაზმიშვილის და ა. თაბორიძის - "დედას ბიჭები", 1973 - 1974 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3416 თ-15 გჯ.თ 107
გ. ბერიაშვილის - "თეთრა", 1973 - 1974 წ.წ. გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3417 თ-15 გჯ.თ 108
მ. ბერაძის - "მზე ნეკერჩხლის ტყეში", 1974 - 1975 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3418 თ-15 გჯ.თ 109
ვ. მაზმიშვილის - "ყალთაბანდები", 1985 - 1986 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3419 თ-15 გჯ.თ 110
ვ. მაზმიშვილის - "ყალთაბანდები", 1985 - 1986 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3420 თ-15 გჯ.თ 111
ვ. მაზმიშვილის - "ყალთაბანდები", 1985 - 1986 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3421 თ-15 გჯ.თ 112
დ. ედიშერაშვილის - "თაღლითობა და სიყვარული", 1986 - 1987 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3422 თ-15 გჯ.თ 113
დ. ედიშერაშვილის - "თაღლითობა და სიყვარული", 1986 - 1987 წ.წ. 
გურჯაანის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- გ. გორხელაშვილი კარგი

3423 თ-15 გჯ.თ 114
გ. გორხელაშვილის - "ტყის მეფე", 1986 - 1987 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ლ. ზარდიაშვილი კარგი

3424 თ-15 გჯ.თ 115
გ. გორხელაშვილის - "ტყის მეფე", 1986 - 1987 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ლ. ზარდიაშვილი საშუალო

3425 თ-15 გჯ.თ 116
გ. გორხელაშვილის - "ტყის მეფე", 1986 - 1987 წ.წ. გურჯაანის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ლ. ზარდიაშვილი საშუალო

3426 თ-15 გჯ.თ 117
ნ. იონათამიშვილის - "უქნარა", 1988 - 1989 წ.წ. გურჯაანის თოჯ. 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. იონათანიშვილი კარგი

3427 თ-15 გჯ.თ 118
ნ. იონათამიშვილის - "უქნარა", 1988 - 1989 წ.წ. გურჯაანის თოჯ. 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. იონათანიშვილი კარგი

3428 თ-15 გჯ.თ 119
ნ. იონათამიშვილის - "უქნარა", 1988 - 1989 წ.წ. გურჯაანის თოჯ. 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ნ. იონათანიშვილი კარგი

3429 თ-15 გჯ.თ 120
შ. დადიანის - "საქარის ქედზე", უთარიღო, გურჯაანის რკინიგზის 
კლუბი ქაღალდი მძიმე გასტროლი

3430 თ-15 გჯ.თ 121 შ. დადიანის - "მზის ამოსვლამდე", უთარიღო, სახალხო სახლი მძიმე გასტროლი

3431 თ-15 გჯ.თ 122
ს. შანშიაშვილის - "ანზორ", უთარიღო, გურჯაანის რკინიგზის 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. ალუღლიშვილი საშუალო პრემიერა

3432 თ-15 გჯ.თ 123

გ. მდივანის - "ძმები", გ. სუნდუკიანის - "საღამოს ერთი ცხვირი 
ხეირია", გ. ივანიშვილის - "ასეც ხდება", უთარიღო, გურჯაანის 
სარაიონო კულტურის  სახლი საშუალო რეპერტუარი

3433 თ-15 გჯ.თ 124

გ. ერისთავის - "ძუნწი", გ. ივანიშვილის - "ასეც ხდება", უთარიღო, 
გურჯაანის სარაიონო კულტურის  სახლი, რეჟისორი- ს. 
მებურიშვილი საშუალო რეპერტუარი

3434 თ-15 გჯ.თ 125

გ. ქელბაქიანის - "ახალგაზრდა მასწავლებელი", უთარიღო, 
გურჯაანის სარაიონო კულტურის  სახლი, რეჟისორი- ს. 
მებურიშვილი კარგი

3435 თ-15 გჯ.თ 126
მ. ციციშვილის - "უცნაური კონცერტი", უთარიღო, გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი



3436 თ-15 გჯ.თ 127
მ. ციციშვილის - "უცნაური კონცერტი", უთარიღო, გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3437 თ-15 გჯ.თ 128
მ. ციციშვილის - "უცნაური კონცერტი", უთარიღო, გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3438 თ-15 გჯ.თ 129
ბ. ნარეკლაშვილის - "ზურიკოს სკოლა", უთარიღო, გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3439 თ-15 გჯ.თ 130
ბ. ნარეკლაშვილის - "ზურიკოს სკოლა", უთარიღო, გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი საშუალო

3440 თ-15 გჯ.თ 131
ბ. ნარეკლიშვილის - "ზარმაცი კიკო", უთარიღო, გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3441 თ-15 გჯ.თ 132
გ. გორხელაშვილის - "ურჩი წკიპა", უთარიღო, გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი, რეჟ გ. გორხელაშვილი კარგი

3442 თ-15 გჯ.თ 133
გ. ნახუცრიშვილის - "აჩაკუნე", უთარიღო, გურჯაანის რკინიგზის 
კლუბი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

ბავშვთა დრამატული კოლექტივის 
წარმოდგენა

3443 თ-15 გჯ.თ 134
ა. სამსონიას - "ჩემი შვილი სიმონი", უთარიღო, გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3444 თ-15 გჯ.თ 135
ა. სამსონიას - "ჩემი შვილი სიმონი", უთარიღო, გურჯაანის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3445 თ-15 გჯ.თ 136
ს. მთვარაძის - "უმადური", უთარიღო, გურჯაანის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3446 თ-15 გჯ.თ 137
ს. მთვარაძის - "უმადური", უთარიღო, გურჯაანის სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი- მ. ციციშვილი კარგი

3447 თ-15 სღ.თ 1
ს. შალიკაშვილის - "ოჩერედი", "ძუნწი", ვ. გუნიას - "არც აქეთ არც 
იქით", 1918 წ. სიღნაღის ახალი კლუბუ, რეჟისორი- შ. საფაროვი საშუალო

3448 თ-15 სღ.თ 2 ნ. შიუკაშვილის - "სომახინჯე", 1919 წ. სიღნაღის ახალი კლუბი საშუალო მცირე აფიშა

3449 თ-15 სღ.თ 3
ი. ჭავჭავაძის  - "ბატონი და ყმა", 1919 წ. სიღნაღის ახალი კლუბი, 
რეჟისორი- ნ. გვარაძე საშუალო

3450 თ-15 სღ.თ 4
ი. ჭავჭავაძის  - "ბატონი და ყმა", 1919 წ. სიღნაღის ახალი კლუბი, 
რეჟისორი- ნ. გვარაძე საშუალო

3451 თ-15 სღ.თ 5
ხალიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1926 წ. მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი- იარალი საშუალო

3452 თ-15 სღ.თ 6
ხალიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1927 წ. მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი- იარალი საშუალო

3453 თ-15 სღ.თ 7

"ცოცხალი გაზეთი", "მარში მოწინავე", "ჰიმნი შრომას", "ჩიტს-კა", 
"კაროჟნა და დარისპანი", "აღმასკომის თავმჯდომარის ჯვრის 
წერა", "რა შეუძლიან პრფკავშირის წიგნაკს?","რეჟიმ-ეკონომია", 
"რა დრო დადგა ვა!", "მალე - ნახვამდე.", 1927 წ. მუშათა კლუბი, 
რეჟისორი- იარალი საშუალო პროგრამა

3454 თ-15 სღ.თ 8
შ. დადიანის - "გეგჭკორი", 1927 წ. მუშათა კლუბი, რეჟისორი- 
იარალი საშუალო

3455 თ-15 სღ.თ 9
ნ. შიუკავილის - "მთის ზღაპარი", 1927 წ.  მუშათა კლუბი, რეჟისორი- 
იარალი საშუალო

3456 თ-15 სღ.თ 10
პოზდნევის - "პროვოკატორი", 1928 წ. ქ. სიღნაღის სახალხო სახლი, 
რეჟისორი- ვ. მატარაძე საშუალო

3457 თ-15 სღ.თ 11

"პროვოკატორი", "ონავარი მგლები", "მეამბოხე", 
"ამფეთქებელნი", "რკინის კედელი", "სპარტაკი", "ვინ არის 
დამნაშავე", "კაი-გრაკხი", "ჟნ და მსდლენა", "გმირი (ორი დარაჯი)", 
"მოცეკვავე ქალი წითელ ტანსაც.", "ყაჩაღები", "ოქროს კერპი", 
"მაღაროს უფროსი მუშა", "არსენა ოძელაშვილი", "დამნაშავის 
ოჯახი", "ურიელ-აკოსტა", "ოიდიკოს მეფე", "ოტელი", "ლამარა", 
"გუშინდელნი", "ფირუზა და ნაცარა", "დეზერტირკა", "ამერიკელი 
ძია", "ცელქი შალვა", "დარისპანის გასაჭირი", 1928 წ. ქ. სიღნაღის 
სახალხო სახლი, რეჟისორი- ვ. მატარაძე საშუალო სეზონის რეპერტუარი

3458 თ-15 სღ.თ 12

"პროვოკატორი", "ონავარი მგლები", "მეამბოხე", 
"ამფეთქებელნი", "რკინის კედელი", "სპარტაკი", "ვინ არის 
დამნაშავე", "კაი-გრაკხი", "ჟნ და მსდლენა", "გმირი (ორი დარაჯი)", 
"მოცეკვავე ქალი წითელ ტანსაც.", "ყაჩაღები", "ოქროს კერპი", 
"მაღაროს უფროსი მუშა", "არსენა ოძელაშვილი", "დამნაშავის 
ოჯახი", "ურიელ-აკოსტა", "ოიდიკოს მეფე", "ოტელი", "ლამარა", 
"გუშინდელნი", "ფირუზა და ნაცარა", "დეზერტირკა", "ამერიკელი 
ძია", "ცელქი შალვა", "დარისპანის გასაჭირი", 1928 წ. ქ. სიღნაღის 
სახალხო სახლი, რეჟისორი- ვ. მატარაძე კარგი სეზონის რეპერტუარი

3459 თ-15 სღ.თ 13
ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", 1929 წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- იარალი საშუალო

3460 თ-15 სღ.თ 14
ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", 1929 წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- იარალი საშუალო

3461 თ-15 სღ.თ 15
გუგულის - "კომისარი მოსკოვიდან", 1929 წ. სიღნაღის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- იარალი საშუალო

3462 თ-15 სღ.თ 16
გ. რობაქიძის - "ლამარა", 1930 წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- იარალი საშუალო

3463 თ-15 სღ.თ 17
ბ. ლავრენტოვის - "რღვევა", 1930 წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- იარალი საშუალო

3464 თ-15 სღ.თ 18
ტ. რამიშვილის - "გაჭირვების ტალკვესი", 1931 წ. სიღნაღის სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- იარალი საშუალო რეჟისორ იარალის საღამო

3465 თ-15 სღ.თ 19
"საიქიო", "დანგლა", "ბინის მაძიებელი", 1931 წ. სიღნაღის რაიონი, 
რეჟისორი- გ. რობაქიძე საშუალო

ტფილისის მუშკოოპის თეატრის 
მოგზაურობა

3466 თ-15 სღ.თ 20
"პური", 1931 - 1932 წ.წ. სიღნღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- 
ურუშაძე კარგი

3467 თ-15 სღ.თ 21

სამსონიძის - "სალტე", ლავრენიების - "მტრები", შანშიაშვილის - 
"ანზორი", აფინოგენოვის - "მგლის ბილიკი", შანშიაშვილის - 
"სამნი", მარიენგოფის - "ადამიანები და ღორები, 1932 - 1933 წ.წ. 
სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი კარგი რეპერტუარი

3468 თ-15 სღ.თ 22
დ. ჩიანელის - "ყარაბ და ემზარ", 1932 - 1933 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი მძიმე

3469 თ-15 სღ.თ 23
ს. შანშიაშვილის - "ანზორი", 1932 - 1933 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. გარრიკი საშუალო



3470 თ-15 სღ.თ 24
ლავრენიევის - "მტრები", 1932 - 1933 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. რომანიშვილი, ძ. ურუშაძე კარგი

3471 თ-15 სღ.თ 25
შექსპირის - "ჰამლეტი", 1932 - 1933 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეატრი საშუალო

3472 თ-15 სღ.თ 26

ფ. შილლერის - "ყაჩაღები", კალაძის - "ხატიჯე", გ. ბააზოვის - 
"მუნჯები ალაპარაკდნენ", ბ. კირშონის - "სასამართლო", 
დეკურსელის - "ორი ჯიბგირი", კ. რასტვაროვსკის - "დოლლარები", 
გ. სუნდუკიანის - "პეპო", ი. გორდინის - "ოკეანეს იქით", ვ. გოგოლის 
- "რევიზორი", ვ. შკვარკინის - "მავნე ელემენტი", 1933 - 1934 წ.წ.  წ. 
სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი კარგი

სეზონის რეპერტუარი; მხატვრები: 
ოცხელი, თავაძე, ე. ახვლედიანი, გ. 
გოზალაშვილი

3473 თ-15 სღ.თ 27
გ. სუნდუკიანის - "პეპო", 1933 - 19354 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი მძიმე

3474 თ-15 სღ.თ 28
გ. სუნდუკიანის - "პეპო", 1933 - 19354 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3475 თ-15 სღ.თ 29

ს. შანშიაშვილის - "არსენა", ფ. შილლერის - "ვერაგობა და 
სიყვარული", ი. მჭედლიშვილის - "ოიანა ბუიანა", ბ. ფრანკის - "სად 
მარხია ძაღლის თავი", ა. კორნეუჩუკის - "პლატონ კრეჩეტი", უ. 
შექსპირის - "ოტელო", 1935 - 1936 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეარტი, რეჟისორი- გ. ლაღიძე კარგი სეზონის რეპერტუარი

3476 თ-15 სღ.თ 30
ი. ჯავაიშვილის - "ბნელეთის მოციქულები", 1937 - 1938 წ.წ. 
სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- მ. ვარდოშვილი მძიმე

3477 თ-15 სღ.თ 31

ს. შანშიაშვილის - "ფოლადაური", ა. აღლაძის - "გულნარ", გ, 
თაქთაქიშვილის - "ხალხის რჩეული", მ. ქოჩარიანის - "ბრმა 
მუსიკოსი", ბერძენიშვილის - "აჭარის მთებში", კარასევის - "შუქურა", 
ა. დიუმას - "ჯაშუშის ბილიკი", ა. ველოჟსკის - "წარჩინებული ცოლი", 
ფ. შილერის - "ვერაგობა და სიყვარული", მოლერის - "ძალად 
ექიმი", ა. ასტროვსკის - "უდანაშაულო დამნაშავენი", შ. დადიანის - 
"მოლა მასრადინი", გ. მდივანის - "სამშობლო", ფ. შილერის - 
"ყაჩაღები", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", ს. მთვარაძის - "სურამის ციხე", 
1938 - 1939 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. 
ინჯია კარგი

სეზონის რეპერტუარი; მხატვრები: ა. 
ჭედია, ი. შტემბერგი, ვ. 
ველიჯანაშვილი, რ. აბაზაძე

3478 თ-15 სღ.თ 32
მ. ქოჩარიანის - "ბრმა მუსკოსი",  1938 წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- გ. ინჯია კარგი თრგ. ა. დავითიანი

3479 თ-15 სღ.თ 33
კარასევის - "შუქურა", 1938 - 1939 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- გ. ინჯია კარგი თრგ. შ. ალხაზიშვილი

3480 თ-15 სღ.თ 34
მოლერის - "ძალად ექიმი",  1938 - 1939 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. ინჯია საშუალო თრგ. ფ. გოკელი

3481 თ-15 სღ.თ 35
გ. თაქთაქიშვილის - "ხალხის რჩეული", 1938 - 1939 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. ინჯია საშუალო

3482 თ-15 სღ.თ 36
ს. შანშიაშვილის - "ფოლადაური", 1938 - 1939 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- გ. ინჯია საშუალო

3483 თ-15 სღ.თ 37

შ. დადიანის - "რუსთაველი", ვ. გაბესკირიას - "მათი ამბავი", ტურის 
და შეინის - "გენერალური კონსული", ლ. ისაკოვის - 
"ხალხისათვის", გარსია ლორკას - "სისხლიანი ქორწილი", ზ. 
ანტონოვის - "ქმარი ხუთი ცოლისა", ა. წერეთლის - "პატარა კახი", 
პერსონოვის და დობჟინსკის - "დიდი ერეტიკოსი", "მწვანე ველი", მ. 
ჯაფარიძის - "უჩინ მაჩინი", შილლერის - "ვერაგობა და სიყვარული", 
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", გაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1939 - 
1340 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. 
მებურიშვილი მძიმე სეზონის რეპერტუარი

3484 თ-15 სღ.თ 38
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", უთარიღო, სიღნაღის სარაიონო 
კულტურის სახლი, რეჟისორი- ს. თარალაშვილი ქაღალდი კარგი

3485 თ-15 სღ.თ 39

ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 
"სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", ვ. 
პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
უთარიღო, სიღნაღის სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი საშუალო გასტროლი; რეპარტუარი

3486 თ-15 სღ.თ 40

ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 
"სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", ვ. 
პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
უთარიღო, სიღნაღის სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი საშუალო გასტროლი; რეპარტუარი

3487 თ-15 სღ.თ 41

ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 
"სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", ვ. 
პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
უთარიღო, სიღნაღის სახ. თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი საშუალო გასტროლი; რეპარტუარი

3488 თ-15 სღ.თ 42

შ. დადიანის - "რუსთაველი", დობრუჟინსკის და სამონოვის - "დიადი 
ერეტიკოსი", "აყვავებული ბაღი", ი. გოგებაშვილის - "იავნანა", გ. 
ნახუცრიშვილის - "კომბლე", ს. მთვარაძის - "არსენა", მ. 
ლერმონტოვის - "ორი ძმა", ჰერგელის და ლიტოვსკის - "ჩემი 
შვილი", ე. იბსენის - "მოჩვენებანი", პრუტკოვი-ალექსანდროვის - 
"ქალი მეორე ნაპირიდან", ა. დევიძის - "მამა", შკვარკინის - 
"განკითხვის დღე", გ. ივანიშვილის - "კუდრაჭა", ლოპე-დე-ვეგას - 
"ძაღლი თივაზე", 1940 - 1941 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 
თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი

სეზონის რეპერტური; მხატვრები: ე. 
ახვლედიანი, ი. შტენბერგი, ნ. 
ზოშეაური

3489 თ-15 სღ.თ 43
ა. დიუმას - "ჯაშუშის ბილიკი", 1940 - 1941 წ.წ. სიღნაღის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი თრგ. გ. ნუცუბიძე

3490 თ-15 სღ.თ 44
გ. ნახუცრიშვილის - "კომბლე", 1940 - 1941 წ.წ. სიღნაღის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3491 თ-15 სღ.თ 45
ჰ. იბსენის - "მოჩვენებანი", 1940 - 1941 წ.წ. სიღნაღის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი თრგ. გ. ნუცუბიძე

3492 თ-15 სღ.თ 46
გ. ვიანიშვილის - "კუდრაჭა", 1940 - 1941 წ.წ. სიღნაღის სახ. 
საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ნ. ჩიხლაძე კარგი

3493 თ-15 სღ.თ 47
ა. წერეთლის - "კინტო", 1941 - 1942 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3494 თ-15 სღ.თ 48
ა. ნავროზოვის - "ჩემი დედა", 1941 - 1942 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი თრგ. გ. ჯაფარიძე



3495 თ-15 სღ.თ 49

ვ. გუნიას - "და-ძმა", რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე 
იქორწინეს", გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის გმირი", ა. ცაგარელის - 
"ხანუმა", ა. სუმბათაშვილის - "ციხის საიდუმლო", გ. მდივანის - 
"უღელტეხილი", დ. ძნელაძის - "ბედაური", შ. დადიანის - 
"გეგეჭკორი", ა. წერეთლის - "კინტო", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი სეზონის რეპერტუარი

3496 თ-15 სღ.თ 50

სტანისლავსკისა და თემირხანოვის - "შურისძიება", ვ. გუნიას - "და-
ძმა", გ. გაბუნიას საბჭოთა - "კავშირის გმირი", ა. ცაგარელის - 
"როგორც მოხვალ სვანო, ისე წახვალ შინაო", ბრაგინის და 
ტოვსტონოგოვის - "ექიმ ვერგიცკის ცდები", ა. ცაგარელის - 
"ციმბირელი", შ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", ა. წერეთლის 
კინტო", შ. დადიანის - "გეგეჭკორი", რ. ერისთავის ჯერ დაიხოცნენ 
მერე იქორწინეს", ს. სულაკაურის - "80 წლის ბებია", 1942 - 1943 წ.წ. 
სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი კარგი სეზონის რეპერტუარი

3497 თ-15 სღ.თ 51
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი საშუალო პრემიერა

3498 თ-15 სღ.თ 52
ვ. გუნიას - "და-ძმა", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. 
თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3499 თ-15 სღ.თ 53
გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის გმირი", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3500 თ-15 სღ.თ 54
გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის გმირი", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი

3501 თ-15 სღ.თ 55
ა. სუმბათაშვილის - "ციხის საიდუმლო", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3502 თ-15 სღ.თ 56
შ. დადიანის - "გეგეჭკორი", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3503 თ-15 სღ.თ 57
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3504 თ-15 სღ.თ 58

რ. ერისტავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", დანილინის - 
"გამგაშია... წყნარად...", 1942 - 1943 წ.წ. სიღნაღის საკოლმეურნეო 
სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3505 თ-15 სღ.თ 59
სტანისლავსკისა და თემირხანოვის - "შურისძიება", 1942 - 1943 წ.წ. 
სიღნაღის საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი

3506 თ-15 სღ.თ 60
ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1943 - 1944 წ.წ. სიღნაღის 
საკოლმეურნეო სახ. თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი საშუალო

3507 თ-15 სღ.თ 61
კ. სიმონოვის - "მელოდე დავბრუნდები", 1943 - 1944 წ.წ. სიღნაღის 
ქართული დრამატული თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი თრგ. ე. ანდრონიკაშვილი

3508 თ-15 სღ.თ 62
კ. სიმონოვის - "მელოდე დავბრუნდები", 1944 წ.წ. სიღნაღის 
ქართული დრამატული თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი თრგ. ე. ანდრონიკაშვილი

3509 თ-15 სღ.თ 63

კ. სიმონოვის - "მელოდე", ვ. უნიას - "და-ძმა", ა, სუმბათაშვილი - 
"ციხის საიდუმლო", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", - "რაც გინახავს ვეღარ 
ნახავ", - "ლეკის ქალი გილჯავარი", უ. ჰაჯიბეგოვის - " არშინ მალ-
ალან", ა. წერეთლის - "კინტო", გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის 
გმირი", რ. ერისთავის ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", მ. 
ქორელის - "სახიფათო ამბორი", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის სახ. 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი, გ. გაბისონია საშუალო სეზონის რეპერტუარი

3510 თ-15 სღ.თ 64

კ. სიმონოვის - "მელოდე", ვ. უნიას - "და-ძმა", ა, სუმბათაშვილი - 
"ციხის საიდუმლო", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", - "რაც გინახავს ვეღარ 
ნახავ", - "ლეკის ქალი გილჯავარი", უ. ჰაჯიბეგოვის - " არშინ მალ-
ალან", ა. წერეთლის - "კინტო", გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის 
გმირი", რ. ერისთავის ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", მ. 
ქორელის - "სახიფათო ამბორი", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 
სახ.დრამატული თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი, გ. გაბისონია საშუალო სეზონის რეპერტუარი

3511 თ-15 სღ.თ 65

ი. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი" ვ. შალიკაშვილის - "უნიადაგონი", ვ. 
კანდელაკის - "ლევანუხუს ხმალი", გ. ერისთავის - "ყვარყვარე 
ათაბაგი", ფ. შილერის - "ვერაგობა და სიყვარული", ა. ოსტროვსკის 
- "შემოსავლიანი ადგილი", ადვოკატი პატლენი", ა. სუმბათაშვილი-
იუჟინის - "ციხის საიდუმლო", ვ. გუნიას - "და-ძმა", ა. წერეთლის - 
"კინტო", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", - "ლეკის ქალი გულჯავარი", - 
"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", გ. გაბუნიას - "საბჭოთა კავშირის 
გმირი", რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", 1944 - 
1945 წ.წ. სიღნაღის სახ. დრამატული თეატრი, რეჟისორი- მ. 
იარალი, გ. გაბისონია კარგი სეზონის რეპერტუარი
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ვ. შალიკაშვილის - "უნიადაგონი", ვ. ტურაშვილის - "ალაშტრახი", გ. 
ერისთავის - "ყვარყვარე თუთაბერი", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", ა. 
წერეთლის - "კინტო", უ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", ს. 
შანშიაშვილის - "ხევისბერი გოჩა", გ. ბერძენიშვილის - "ტირიფის 
ქვეშ", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- 
შ. ციციშვილი კარგი საგასტროლო რეპერტუარი

3513 თ-15 სღ.თ 67

კ. სიმონოვის - "მელოდე", ა. წერეთლის - "კინტო", რ. ერისთავის - 
"ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ა. ცაგარელის - "ლეკის ქალი 
გულჯავარი", ა. ცაგარელის - "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", უ. 
ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", ვ. გუნიას - "და-ძმა", ა. 
სუმბათაშვილის - "ციხის საიდუმლო", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი. გ. გაბისკირია კარგი საგასტროლო რეპერტუარი

3514 თ-15 სღ.თ 68
ი. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი

3515 თ-15 სღ.თ 69
ი. ტურიაშვილის - "ალაშტრახი", 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- გ. გაბისონია კარგი



3516 თ-15 სღ.თ 70
ვ. შალიკაშვილის - "უნიადაგონი" 1944 - 1945 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- მ. იარალი კარგი
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გ. ერისთავის - "ყვარყვარე თუთაბერი", ვ. ტურიაშვილის - 
"ალაშტრახი",  უ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1945 წ. 
სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- შ. ციციშვილი, გ. 
გაბისონია, მ. იარალი კარგი საგასტროლო რეპერტუარი

3518 თ-15 სღ.თ 72

გ. ერისთავის - "ყვარყვარე თუთაბერი", ვ. ტურიაშვილის - 
"ალაშტრახი",  უ. ჰაჯიბეგოვის - "არშინ მალ-ალან", 1945 წ. 
სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- შ. ციციშვილი, გ. 
გაბისონია, მ. იარალი კარგი საგასტროლო რეპერტუარი

3519 თ-15 სღ.თ 73

ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი გოჩა", ვ. შიუკაშვილის - "უნიადაგონი", 
ა. წერეთლის - "კინტო", 1945 წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი- მ. იარალი კარგი საგასტროლო რეპერტუარი

3520 თ-15 სღ.თ 74

ს. შანშიაშვილის - "ხევისბერი გოჩა", ვ. შიუკაშვილის - "უნიადაგონი", 
ა. წერეთლის - "კინტო", 1945 წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი- მ. იარალი კარგი საგასტროლო რეპერტუარი

3521 თ-15 სღ.თ 75
მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის ასული", 1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3522 თ-15 სღ.თ 76
მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის ასული", 1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3523 თ-15 სღ.თ 77
მ. ჯაფარიძის - "ჟამთაბერის ასული", 1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3524 თ-15 სღ.თ 78
გ. ბერძენიშვილის - "ტირიფის ქვეშ", 1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3525 თ-15 სღ.თ 79
ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3526 თ-15 სღ.თ 80
ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", 1945 - 1946 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3527 თ-15 სღ.თ 81
"ნაცარქექია", 1946 - 1947 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3528 თ-15 სღ.თ 82

ს. ანტონოვის - "ჩვენი ახალგაზრდობა", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", გ. 
ქელბაქიანის - "გამოცდები", 1946 - 1947 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი- ნ. ჩიხლაძე კარგი კ. მარჟანიშვილის 75 წლის იუბილე

3529 თ-15 სღ.თ 83

გ. ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", ა. აღლაძე - "ნათელი 
დღე", თ. სვანისა და შ. კილოსანიძის - "ელეონორა", 1948 - 1949 წ.წ. 
წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი ხელნაწერი აფიშა

3530 თ-15 სღ.თ 84

ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", "სახლი შესახვევში", გ. 
ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 
"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 
"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 
"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის დამნაშავე?", თ, სვანისა 
და შ. კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- ა. ინჯია საშუალო სეზონის რეპერტუარი

3531 თ-15 სღ.თ 85

ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", "სახლი შესახვევში", გ. 
ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 
"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 
"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 
"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის დამნაშავე?", თ, სვანისა 
და შ. კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- ა. ინჯია კარგი სეზონის რეპერტუარი
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ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", "სახლი შესახვევში", გ. 
ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 
"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 
"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 
"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის დამნაშავე?", თ, სვანისა 
და შ. კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- ა. ინჯია კარგი სეზონის რეპერტუარი

3533 თ-15 სღ.თ 87

ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", "სახლი შესახვევში", გ. 
ნახუცრიშვილის - "ის დრო წავიდა", კ. გოგიაშვილის - "ბაღნარში", 
გ. გოგიჩაიშვილის - "ჩვენი დროის ახალგაზრდობა", ვ. პატარაიას - 
"უჩა-უჩარდია", ა. ცაგარელის - "ხანუმა", გ. ბერძენიშვილის - 
"სიყვარულის ძალა", ა. ცაგარელის ციმბირელი", ნ. ანანიაშვილის - 
"მესხეთის მიწაზე", ნ. ნაკაშიძის - "ვინ არის დამნაშავე?", თ, სვანისა 
და შ. კილასონიძის - "ელეონორა", 1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- ა. ინჯია საშუალო სეზონის რეპერტუარი
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ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 
ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო 
წავიდა", გ. ერისთავის - "ძუნწი", ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", კ. 
გოგიაშვილის - "ბაღნარში",  1949 - 1950 წ.წ. სიღნაღის სახელმწიფო 
თეატრი", რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი საშუალო საგასტროლო რეპერტუარი
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ი. მოსაშვილის - "ჩაძირული ქვები", ა. ცაგარელის - "ციმბირელი", გ, 
ბერძენიშვილის - "სიყვარულის ძალა", გ. ნახუცრიშვილის - "ის დრო 
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კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი საშუალო პრემიერა

3582 თ-15 სღ.თ 136
კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3583 თ-15 სღ.თ 137
კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3584 თ-15 სღ.თ 138
კ. ბუაჩიძის - "ფაქიზი განცდები", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3585 თ-15 სღ.თ 139
ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი

3586 თ-15 სღ.თ 140
ვ. პატარაიას - "უჩა-უჩარდია", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი", რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი

3587 თ-15 სღ.თ 141
გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3588 თ-15 სღ.თ 142
გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3589 თ-15 სღ.თ 143
გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3590 თ-15 სღ.თ 144
გ. ქელბაქიანი - "ჩვენი პირადი საქმე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი საშუალო პრემიერა

3591 თ-15 სღ.თ 145
ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3592 თ-15 სღ.თ 146
ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3593 თ-15 სღ.თ 147
ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3594 თ-15 სღ.თ 148
ს. შანშიაშვილის - "ახალი ფუძე", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი პრემიერა

3595 თ-15 სღ.თ 149
გ. ერისთავის - "ძუნწი", 1950 - 1951 წ.წ. სიღნაღის სახელმჭიფო 
თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი

ქართული თეატრის აღდგენი 100 
წლის მიძღვნილი საღამო

3596 თ-15 სღ.თ 150
ა. კაჭკაჭიშვილის - "ჩვენი ადამიანები", 1951 - 1952 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი საშუალო

3597 თ-15 სღ.თ 151
გ. ქელბაქიანის - "თქმულება დიად მეგობრებზე", 1951 - 1952 წ.წ. 
სიღნაღის სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი

3598 თ-15 სღ.თ 152
ო. ჩიჯავაძის - "დოლარის ბრჭყალებში", 1951 - 1952 წ.წ. სიღნაღის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი კარგი

3599 თ-15 სღ.თ 153
ა. ცაგარელის - "ხანუმა", 1956 წ. სიღნაღის სარაიონო კულტურის 
სახლი საშუალო

გასვლითი სპექტაკლი, მ. იარალის 
მონაწილეობით

3600 თ-15 სღ.თ 154

რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ა. ცაგარელის - 
"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ხანუმა", 1956 წ. სიღნაღის სარაიონო 
კულტურის სახლი კარგი

რეჟისორ მ. იარალის სასცენო 
მოღვაწეობის 35 წლის საიუბილეო 
საღამო

3601 თ-15 სღ.თ 155

რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ა. ცაგარელის - 
"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ხანუმა", 1956 წ. სიღნაღის სარაიონო 
კულტურის სახლი კარგი

რეჟისორ მ. იარალის სასცენო 
მოღვაწეობის 35 წლის საიუბილეო 
საღამო

3602 თ-15 სღ.თ 156

რ. ერისთავის - "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს", ა. ცაგარელის - 
"რაც გინახავს ვეღარ ნახავ", - "ხანუმა", 1956 წ. სიღნაღის სარაიონო 
კულტურის სახლი კარგი

რეჟისორ მ. იარალის სასცენო 
მოღვაწეობის 35 წლის საიუბილეო 
საღამო

3603 თ-15 სღ.თ 157
ლ. მილორავას - "პროტექტორის ძიებაში", 1959 - 1960 წ.წ. 
სიღნაღის კულტურის სახლში, რეჟისორი- ა. მირაქოვი საშუალო

3604 თ-15 სღ.თ 158
ლ. მილორავას - "პროტექტორის ძიებაში", 1959 - 1960 წ.წ. 
სიღნაღის კულტურის სახლში, რეჟისორი- ა. მირაქოვი საშუალო

3605 თ-15 სღ.თ 159
შ. დადიანის - "მზის ამოსვლამდე", 1959 - 1960 წ.წ. სიღნაღის 
კულტურის სახლში, რეჟისორი- ა. პავლიაშვილი კარგი



3606 თ-15 სღ.თ 160

ა. აფხაიძის - "იალაღებზე", 1959 - 1960 წ.წ. სიღნაღის სარაიონო 
კულტურის სახლთან არსებული ხალხური თეატრი, რეჟისორი- ა. 
პავლიაშვილი, საშუალო პრემიერა

3607 თ-15 სღ.თ 161
ნ. ანანიაშვილის - "მეგობრობა და სიყვარული", 1960 - 1961 წ.წ. 
სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. პავლიაშვილი საშუალო

3608 თ-15 სღ.თ 162
ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის - "პირველი მერცხლები", 1961 - 
1962 წ.წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ა. პავლიაშვილი საშუალო

3609 თ-15 სღ.თ 163
ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", 1961 - 1962 წ.წ. სიღნაღის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. ხმალაძე კარგი

3610 თ-15 სღ.თ 164
ი. გედევანიშვილის - "მსხვერპლი", 1961 - 1962 წ.წ. სიღნაღის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. ხმალაძე საშუალო

3611 თ-15 სღ.თ 165

ს. და ა. მხარგრძელების - "მიცვალებული იძულებით", 1963 - 1964 
წ.წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. მეტრეველი, შ. 
ლომიძე კარგი

3612 თ-15 სღ.თ 166
ა. დევიძის - "მეუღლენი", 1963 - 1964 წ.წ. სიღნაღის სახალხო 
თეატრი, რეჟისორი- ვ. მოდებაძე კარგი

3613 თ-15 სღ.თ 167
ა. გეწაძის - "მზე ცრემლში", 1968 წ. სიღნაღის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- ს. მებურიშვილი, შ. ლომიძე კარგი

3614 თ-15 სღ.თ 168
გ. ბერიაშვილის - "სად ხარ ჩვენო მებაღეო", 1969 - 1970 წ.წ. 
სიღნაღის სახალსო თეატრი, რეჟისორი- კ. მახარაშვილი კარგი

3615 თ-15 სღ.თ 169
გ. მოდებაძის - "ცხოვრების გზაზე", 1970 - 1971 წ.წ. სიღნაღის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- ვ. თანდარაშვილი კარგი

3616 თ-15 სღ.თ 170
ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის - "ცხოვრების ფერდები", უთარიღო, 
სიღნაღის საკოლმეურნეო თეატრი, რეჟისორი- ს. მებურიშვილი კარგი

3617 თ-15 სღ.თ 171
"მოუსვენარი დასვენება", უთარიღო, სიღნაღის სახალხო თეატრი, 
რეჟისორი- ს. მებურიშვილი, შ. ლომიძე კარგი

3618 თ-15 სღ.თ 172
ზ. ბაძელაშვილის - "მეწისქვილე ვანო", უთარიღო, სიღნაღის 
სახალხო თეატრი, რეჟისორი- მ. ამირხანოვი კარგი

3619 თ-16 ჭთ.თ
1

ვ.გუნიას "მონადირე", დ.აწყურელის "ცოლ-ქმრობის 
წინააღმდეგ","ცოლი ორი საათით".1907წ.ჭიათურის 
თეატრი.ხელმძღვანელი-შ.დადიანი. ქაღალდი მძიმე ქართულ-რუსულ ენებზე

3620 თ-16 ჭთ.თ

2
ა.სუმბათაშვილ-იუჟინის "შევარდენი და ყორნები".რეჟისორი-
ნ.გამრეკელი-თორელი.გეორგ ბრანდესის "სტუმარი", 
დ.კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი".1924-25წ.წ.ჭიათურის 
აკადემიური თეატრი.რეჟისორი-ს.მებურიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3621 თ-16 ჭთ.თ

3
ტრახტენბერგის "პროფესორ დუაენის ოპერაცია".პ.ფრანგიშვილის 
თარგ.რეჟისორი-ნ.გამრეკელი-თორელი,ზუდერმანის "პეპელათა 
ბრძოლა",შალიკაშვილის თარგ. 1924-25წ.წ.ჭიათურის აკადემიური 
თეატრი.რეჟისორი-ს.მებურიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3622 თ-16 ჭთ.თ
4

"ახტაჯანა", ბ.გამრეკელის თარგ. "პარიზელი ბიჭი".1924-
25წ.წ.ჭიათურის აკადემიური თეატრი.დადგმა-გამრეკელი-
თორელი. ქაღალდი საშუალო

არეთა ლოლუას 
ბენეფისი.ალ.იმედაშვილის 
მონაწილეობით.

3623 თ-16 ჭთ.თ 5
ვ.ბალანჩვაძის "ცხრა იანვარი 1905 წელი".ჭიათურის აკადემიური 
თეატრი.1924წ. რეჟისორი-ი.აპტალიდი. ქაღალდი საშუალო

3624 თ-16 ჭთ.თ 6
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა. ალ. შანშიაშვილის 
"ამბოკარი".1926-27წ.წ.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3625 თ-16 ჭთ.თ 7
ალ.შანშიაშვილის "ჰერეთის გმირები".1926-27წ.წ.ჭიათურის 
აკადემიიური თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3626 თ-16 ჭთ.თ 8
ტ.რამიშვილის "გაჭირვების ტალკვესი".1926-27წ.წ.ჭიათურის 
აკადემიური თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3627 თ-16 ჭთ.თ 9
ვ.შალიკაშვილის "არამზადები".1926-27წ.წ.ჭიათურის აკადემიური 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3628 თ-16 ჭთ.თ 10
ა.წერეთლის "კინტო",ინტერმედიები.1926-27წ.წ.ჭიათურის 
აკადემიური თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3629 თ-16 ჭთ.თ 11
ან.შანშიაშვილის "ბერდო-ზმანია".1926-27წ.წ.ჭიათურის აკადემიური 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3630 თ-16 ჭთ.თ
12 სენკევიჩის "ვიდრე ხვალ უფალო". ა.წერეთლის თარგ.1926-

27წ.წ.ჭიათურის აკადემიური თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3631 თ-16 ჭთ.თ
13 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.შანშიაშვილის "ლატავრა".1927-

28წ.წ.ჭიათურის აკადემიური თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3632 თ-16 ჭთ.თ
14 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.შანშიაშვილის "ლატავრა".1927-

28წ.წ.ჭიათურის აკადემიური თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3633
15

ა.შანშიაშვილის "ლატავრა".1927-28წ.წ.ჭიათურის აკადემიური 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3634 თ-16 ჭთ.თ 16
ნ.შიუკაშვილის "ამერიკელი ძია".1927-28წ.წ.ჭიათურის აკადემიური 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3635 თ-16 ჭთ.თ 17
ცნობა ჭიათურის მუშათა თეატრის სცენაზე დადგმული პიესების 
შესახებ.1927-1928წ.წ. ქაღალდი მძიმე

3636 თ-16 ჭთ.თ 18
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1929-30წ.წ.ჭიათურის ქალაქის 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3637 თ-16 ჭთ.თ 19
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1929-30წ.წ.ჭიათურის ქალაქის 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3638 თ-16 ჭთ.თ 20
დასის შემადგენლობა.მსახიობთა ფოტოები.1930-31წ.წ.ჭიათურის 
მუშათა თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3639 თ-16 ჭთ.თ 21
დასის შემადგენლობა.მსახიობთა ფოტოები.1930-31წ.წ.ჭიათურის 
მუშათა თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3640 თ-16 ჭთ.თ 22
დასის შემადგენლობა.მსახიობთა ფოტოები.1930-31წ.წ.ჭიათურის 
მუშათა თეატრი. ქაღალდი მძიმე

3641 თ-16 ჭთ.თ
23

დასის შემადგენლობა.მსახიობთა ფოტოები.1930-31წ.წ.ჭიათურის 
მუშათა დამკვრელ თეატრის გასტროლები.პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით. ქაღალდი მძიმე

3642 თ-16 ჭთ.თ
24

დასის შემადგენლობა.მსახიობთა ფოტოები.1930-31წ.წ.ჭიათურის 
მუშათა დამკვრელ თეატრის გასტროლები.პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით. ქაღალდი მძიმე



3643 თ-16 ჭთ.თ 25
დასის შემადგენლობა.1930-31წ.წ.ჭიათურის სახელმწ.მუშათა 
თეატრი.სამხატვრო ხელმძღ.პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3644 თ-16 ჭთ.თ 26
ავდეევის "შეკვეთა",თარგ-არ.ავალიშვილი.1930-31წ.წ.ჭიათურის 
სახელმწ.თეატრი.დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3645 თ-16 ჭთ.თ 27
ლავრენევის "რღვევა",კოლხის თარგ.1930-31წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3646 თ-16 ჭთ.თ
28

ა.შანშიაშვილის "ბრაზი", აფინეგოვის "მგლის ბილიკი".1930-
31წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრის გასტროლი.დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3647 თ-16 ჭთ.თ
29

აფინოგენოვის "მგლის ბილიკი", ვ.გაბისკერიას თარგ. ი.ეკალაძის 
"გარეწარნი".1930-31წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი.რეჟისორი-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3648 თ-16 ჭთ.თ
30

აფინოგენოვის "მგლის ბილიკი", ვ.გაბისკერიას თარგ. ი.ეკალაძის 
"გარეწარნი".1930-31წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი.რეჟისორი-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3649 თ-16 ჭთ.თ 31
შანშიაშვილის "ბრაზი".1930-31წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3650 თ-16 ჭთ.თ 32
შ.დადიანი-"საქარი ქედზე","ცოცხი და ლოკოკინა".1930-
31წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3651 თ-16 ჭთ.თ 33
შ.დადიანის "მზის ამოსვლამდე".1931-32წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე ავტოგრაფებით

3652 თ-16 ჭთ.თ 34
აფინოგენოვის "შიში".1931-32წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი.დადგმა-
გ.ფრონისპირელი. ქაღალდი საშუალო

პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით

3653 თ-16 ჭთ.თ 35
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1931-32წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3654 თ-16 ჭთ.თ 36
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1932-33წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო ფერადი აფიშა

3655 თ-16 ჭთ.თ 37
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1932-33წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი მძიმე ფერადი აფიშა

3656 თ-16 ჭთ.თ 38
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1932-33წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3657 თ-16 ჭთ.თ 39 "ქარავანი".1932-33წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3658 თ-16 ჭთ.თ
40

ვ.გაბესკირიას "ლაქაშებ შორის",ი.ვაკელის "აპრაკუნე 
ჭიმჭიმელი".1933-34წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი.პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო

3659 თ-16 ჭთ.თ 41
ი.ვაკელის "აპრაკუნე ჭიმჭიმელი".1933-34წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვენლობით. ქაღალდი საშუალო

3660 თ-16 ჭთ.თ
42

ი.ვაკელის "აპრაკუნე ჭიმჭიმელი", პ.ფრანგიშვილის "ქარავანი".1933-
34წ.წ. ჭიათურის მუშათა თეატრი.პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვენლობით. ქაღალდი მძიმე

3661 თ-16 ჭთ.თ 43
კირშონის "სასამართლო".1933-34წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო სოც.კულტურის გასაძლიერებლად

3662 თ-16 ჭთ.თ 44
გ.ბააზოვის "მუნჯები ალაპარკდნენ".1933-34წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3663 თ-16 ჭთ.თ 45
რეპერტუარი,დასის შემადგელობა.1933-34წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი მძიმე

3664 თ-16 ჭთ.თ 46
რეპერტუარი,დასის შემადგელობა.1933-34წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი მძიმე

3665 თ-16 ჭთ.თ 47
 ჭიათურის მუშათა თეატრის გასტროლები.1934-
35წ.წ.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო

3666 თ-16 ჭთ.თ 48
 ჭიათურის მუშათა თეატრის გასტროლები.1934-
35წ.წ.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო

3667 თ-16 ჭთ.თ 49
 ჭიათურის მუშათა თეატრის გასტროლები.1934-
35წ.წ.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი

3668 თ-16 ჭთ.თ 50
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1934-35წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი მძიმე

3669 თ-16 ჭთ.თ 51
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1934-35წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი მძიმე

3670 თ-16 ჭთ.თ
52 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1934-35წ.წ.ჭიათურის მუშათა 

თეატრის გასტროლები. პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო ფოტოებით

3671 თ-16 ჭთ.თ
53

კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი",პ.ფრანგიშვილის თარგ.1935-
36წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი.პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო

3672 თ-16 ჭთ.თ 54
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1935-36წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო

3673 თ-16 ჭთ.თ 55
იუმორისტული დუეტი ვ.კობელისა და ვ.კობახიძის 
მონაწილეობით.პროგრამა.1936წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი. ქაღალდი მძიმე

3674 თ-16 ჭთ.თ 56
გ.გაბუნიას "არსენა ოძელაშვილი.1936-37წ.წ.ჭიათურის მუშათა 
თეატრი.რეჟისორი-ს.ცომაია. ქაღალდი მძიმე

პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით

3675 თ-16 ჭთ.თ
57 "ყვარყვარე თუთაბერი".სიმღერები,ტრიო-

გ.კავსაძე,კ.ვაშაძე,ჭ.ლეჟავა.1936-37წ.წ.ჭიათურის მუშათა თეატრი. ქაღალდი მძიმე  

3676 თ-16 ჭთ.თ
58

ჭიათურის მუშათა თეატრის 40 წლის აღსანიშანავი 
იუბილე.წარმოდგენა,ზეიმი-მილოცვები.1936-37წ.წ.ჭიათურის 
მუშათა თეატრი. ქაღალდი მძიმე

პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით

3677 თ-16 ჭთ.თ 59 ჭიათურის მუშათა თეატრის საესტრადო საღამო.უთარიღო. ქაღალდი საშუალო

3678 თ-16 ჭთ.თ 60
სიცილის საღამო."ქათამაძე იბრძვის", 
"მოანგარიშე".ცეკვები.უთარიღო.ჭიათურის მუშათა თეატრი. ქაღალდი მძიმე

3679 თ-16 ჭთ.თ
61 ე.ნინოშვილის "ქრისტინე".უთარიღო.ჭიათურის მუშათა თეატრის 

გასტროლები ჯუღელის რკინიგიზის კლუბში.რეჟისორი-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3680 თ-16 ჭთ.თ 62
"რუსთაველი",1938-39წ.წ.ჭიათურის თეატრი.პ.ფრანგიშვილის 
ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო შ.დადიანი

3681 თ-16 ჭთ.თ
63 რეპერტუარი.მ.ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი".1938-39წ.წ.ჭიათურის 

თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო

3682 თ-16 ჭთ.თ
64

რეპერტუარი.მეიო და ენნეკერის "ბიჭუნა",ვ.ლოლაძის თარგ. 
სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე".1938-39წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.პ.ფრანგიშვილის ხელმძღვანელობით. ქაღალდი საშუალო

3683 თ-16 ჭთ.თ
65

შ.დადიანის "45 წლის სასცენო და სამწერლო მოღვაწეობის 
აღსანიშნავი იუბილე.ზეიმი-მილოცვები.1938-39წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი მძიმე



3684 თ-16 ჭთ.თ 66
გ.ნახუცრიშვილის "კომბლე".1939-40წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3685 თ-16 ჭთ.თ 67
ვ.ლიუბიმოვას "თეთრა".1939-40წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3686 თ-16 ჭთ.თ 68
ა.წერეთლის "პატარა კახი".1939-40წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
გ.გორდაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3687 თ-16 ჭთ.თ 69
 ა.ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3688 თ-16 ჭთ.თ 70
 ა.ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3689 თ-16 ჭთ.თ 71 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1940-41წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3690 თ-16 ჭთ.თ 72 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1940-41წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3691 თ-16 ჭთ.თ 73
ლოპე დე ვეგა-"ცხვრის წყარო".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.გორდაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3692 თ-16 ჭთ.თ 74
ლოპე დე ვეგა-"ცხვრის წყარო".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.გორდაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3693 თ-16 ჭთ.თ 75
ი.გოგებაშვილის "იავნანამ რა ჰქმნა".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3694 თ-16 ჭთ.თ 76
ი.გოგებაშვილის "იავნანამ რა ჰქმნა".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3695 თ-16 ჭთ.თ 77
ს.კლდიაშვილის "უკანასკნელი რაინდი".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3696 თ-16 ჭთ.თ 78
ს.კლდიაშვილის "უკანასკნელი რაინდი".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3697 თ-16 ჭთ.თ 79
ეტელ ვოინიჩის "კრაზანა".1940-41წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
გ.გორდაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3698 თ-16 ჭთ.თ 80
ს.კლდიაშვილის "გმირთა თაობა".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.გორდაძე. ქაღალდი საშუალო

3699 თ-16 ჭთ.თ 81
ს.მთვარაძის "სურამის ციხე"(დ.ჭონქაძის რომანის მიხ).1940-
41წ.წ.ჭიათურის თეატრი.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3700 თ-16 ჭთ.თ 82
ს.მთვარაძის "სურამის ციხე"(დ.ჭონქაძის რომანის მიხ).1940-
41წ.წ.ჭიათურის თეატრი.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3701 თ-16 ჭთ.თ 83
ვ.შალიკაშვილის "უნიადაგონი".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია, გ.ტყალბაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3702 თ-16 ჭთ.თ 84
ალ.შირვანზადეს "ნამუსისათვის".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყალბაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3703 თ-16 ჭთ.თ 85
ალ.შირვანზადეს "ნამუსისათვის".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყალბაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3704 თ-16 ჭთ.თ
86

რეპერტუარი.ა.წერეთლის "პატარა კახი", ს.მთვარაძის "სურამის 
ციხე", ს.კლდიაშვილის "გმირთა თაობა".1940-41წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.გორდაძე. ქაღალდი საშუალო

3705 თ-16 ჭთ.თ 87
რეპერტუარი.ფ.ვოლფის " პროფესორი მამლოკი".1941-
42წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3706 თ-16 ჭთ.თ
88 რეპერტუარი.შ.ნარსია-"პატრიოტი", იალუნერ-

"აგარაკზე","სიკვდილთან ახლოს".1941-42წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო
პიესები სამამულო ომის 
ეპიზოდებიდან

3707 თ-16 ჭთ.თ 89
კ.სემიონოვის "ჭაბუკი ჩვენი ქალაქიდან".1941-42წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3708 თ-16 ჭთ.თ 90
ნ.სტანისლავსკი, ხ.თემირხანოვი-"შურისძიება". თარგ-
შ.ბუაჩუძე.1942-43წ.წ.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3709 თ-16 ჭთ.თ 91
ვ.გუნიას "აღლუმი".1942-43წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3710 თ-16 ჭთ.თ 92
ა.სუმბათაშვილის "ციხის საიდუმლო".1942-43წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3711 თ-16 ჭთ.თ 93
დ.კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება", "დარისპანის 
გასაჭირი".1942-43წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3712 თ-16 ჭთ.თ 94
დ.ერისთავის "სამშობლო".1942-43წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
ს.ცომაია,მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3713 თ-16 ჭთ.თ 95
მ.ქორელის "მარკიტანკა სიგარეტ".1943-44წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3714 თ-16 ჭთ.თ 96
მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული".1943-44წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3715 თ-16 ჭთ.თ 97
მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული".1943-44წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3716 თ-16 ჭთ.თ 98
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1944-45წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.რეჟისორები: გ.ტყაბლაძე,მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3717 თ-16 ჭთ.თ 99
გ.ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო".1945-46წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3718 თ-16 ჭთ.თ 100
გ.ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო".1945-46წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3719 თ-16 ჭთ.თ 101
გ.ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო".1945-46წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3720 თ-16 ჭთ.თ
102 რეპერტუარი.გ.ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", დ.კლდიაშვილის 

"სამანიშვილის დედინაცვალი".1945-46წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3721 თ-16 ჭთ.თ 103
კ.სიმონოვის "ასეც იქნება".1945-46წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3722 თ-16 ჭთ.თ 104
ა.წერეთლის "ბაში-აჩუკი".1946-47წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3723 თ-16 ჭთ.თ

105
რეპერტუარი.გ.შატბერაშვილის "რკინის პერანგი",ს.ანტონოვის 
"ჩვენი ახალგაზრდობა",ა.მალიუგინის "ძველი მეგობრები".1946-
47წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-გრ.ტყაბლაძე,ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3724 თ-16 ჭთ.თ 106
გ.შატბერაშვილის "რკინის პერანგი".1946-47წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3725 თ-16 ჭთ.თ 107
რეპერტუარი.გ.ქელბაქიანის "გამოცდები".1946-47წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3726 თ-16 ჭთ.თ 108
რეპერტუარი.კ.გოგიავას "რა აცხოვრებს ადამიანს".1947-
48წ.წ.ჭიათურის სახალხო თეატრი.დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3727 თ-16 ჭთ.თ 109
რეპერტუარი.კ.გოგიავას "რა აცხოვრებს ადამიანს".1947-
48წ.წ.ჭიათურის სახალხო თეატრი.დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი მძიმე პრემიერა



3728 თ-16 ჭთ.თ 110
მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული".1947-48წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3729 თ-16 ჭთ.თ 111
გ.ქელბაქიანის "გამოცდები".1947-48წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3730 თ-16 ჭთ.თ 112
გ.ქელბაქიანის "გამოცდები".1947-48წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3731 თ-16 ჭთ.თ 113 სააბონენტო სისტემა ხუთ სერიად.1947-48წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3732 თ-16 ჭთ.თ 114
ი.მოსაშვილის "სადგურის უფროსი".1947-48წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3733 თ-16 ჭთ.თ 115
ი.მოსაშვილის "სადგურის უფროსი".1947-48წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3734 თ-16 ჭთ.თ 116
ვ.კანდელაკის "რევაზ პირველი".1947-48წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3735 თ-16 ჭთ.თ 117
ვ.კანდელაკის "რევაზ პირველი".1947-48წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3736 თ-16 ჭთ.თ
118 რეპერტუარი."სამანიშვილის დედინაცვალი","გამოცდები", "რევაზ 

პირველი".1947-48წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია,მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3737 თ-16 ჭთ.თ 119 რეპერტუარი.დასის შემადგენლობა.1947-48წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3738 თ-16 ჭთ.თ 120
გ.ნახუცრიშვილის "უფსკრულის პირას".1947-48წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3739 თ-16 ჭთ.თ 121
ნ.არეშიძის "განთიადი".1947-48წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3740 თ-16 ჭთ.თ 122
რეპერტუარი.გრ.ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა".1948-
49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3741 თ-16 ჭთ.თ

123

რეპერტუარი. ნ.ანანიაშვილის "მესხეთის 
მიწაზე",გრ.ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა",  ვლ.კანდელაკის 
"ამაღლებული სოფელი".1948-49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.რეჟისორი-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3742 თ-16 ჭთ.თ

124

რეპერტუარი. ნ.ანანიაშვილის "მესხეთის 
მიწაზე",გრ.ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა", ვლ.კანდელაკის 
"ამაღლებული სოფელი".1948-49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.რეჟისორი-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3743 თ-16 ჭთ.თ 125
რეპერტუარი. ნ.ანანიაშვილის "მესხეთის მიწაზე".1948-
49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3744 ჭთ.თ 126
რეპერტუარი. ნ.ანანიაშვილის "მესხეთის მიწაზე".1948-
49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3745 თ-16 ჭთ.თ 127
შ.გაბუნიას "ჩვენი სიხარული".1948-49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი, ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3746 თ-16 ჭთ.თ 128
შ.გაბუნიას "ჩვენი სიხარული".1948-49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი, ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3747 თ-16 ჭთ.თ

129

რეპერტუარი.ვლ.კანდელაკი-"ამაღლებული სოფელი",დადგმა-
ს.ცომაია. "მესხეთის მიწაზე", დადგმა-გრ.ტყაბლაძე, 
გრ.ბერძენიშვილის "სიყვარულის ძალა", დადგმა-მ.ვაშაძე.1948-
49წ.წ.ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3748 თ-16 ჭთ.თ 130
პ.ფრანგიშვილის "მოვალეობა".1948-49წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3749 თ-16 ჭთ.თ 131
პ.ფრანგიშვილის "მოვალეობა".1948-49წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3750 თ-16 ჭთ.თ 132
ვ.კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი".1948-49წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3751 თ-16 ჭთ.თ 133
ვ.კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი".1948-49წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3752 თ-16 ჭთ.თ
134 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.თ.სვანი, შ.კილოსანიძე-

"ელეონორა".1948-49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3753 თ-16 ჭთ.თ
135 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.თ.სვანი, შ.კილოსანიძე-

"ელეონორა".1948-49წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3754 თ-17 ჭთ.თ 136
დასის შემადგენლობა,რეპერტუარი.1949-50წ.წ.ჭიათურის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3755 თ-17 ჭთ.თ 137
დასის შემადგენლობა,რეპერტუარი.1949-50წ.წ.ჭიათურის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3756 თ-17 ჭთ.თ 138
ვ.პატარაიას "უჩა უჩარდია".1949-50წ.წ.ჭიათურის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3757 თ-17 ჭთ.თ 139
ვ.პატარაიას "უჩა უჩარდია".1949-50წ.წ.ჭიათურის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3758 თ-17 ჭთ.თ 140
ი.მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები".1949-50წ.წ.ჭიათურის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3759 თ-17 ჭთ.თ 141
ი.მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები".1949-50წ.წ.ჭიათურის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3760 თ-17 ჭთ.თ 142
ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა"(ა.ყაზბეგის მიხ.)1949-
50წ.წ.ჭიათურის სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3761 თ-17 ჭთ.თ 143
ანონსი.ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა"(ა.ყაზბეგის მიხ.)1949-
50წ.წ.ჭიათურის სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3762 თ-17 ჭთ.თ 144
 რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1950-51წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3763 თ-17 ჭთ.თ 145

ალ.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".გ.ფრონისპირელის თარგ.1950-
51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3764 თ-17 ჭთ.თ 146
მ.გორკის "ვასა ჟელეზნოვა".გ.ფრონისპირელის თარგ.1950-51წ.წ.  
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი.  რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3765 თ-17 ჭთ.თ 147
კალდერონის "თავისთავის დარაჯი".1950-51წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3766 თ-17 ჭთ.თ 148
რეპერტუარი.გ.ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა



3767 თ-17 ჭთ.თ 149

რეპერტუარი.ალ.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".გ.ფრონისპირელის 
თარგ.1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. 
დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3768 თ-17 ჭთ.თ 150
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1950-51წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3769 თ-17 ჭთ.თ 151
რეპერტუარი.ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3770 თ-17 ჭთ.თ 152

რეპერტუარი.კალდერონის "თავის თავის დარაჯი".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3771 თ-17 ჭთ.თ 153

რეპერტუარი.კალდერონის "თავის თავის დარაჯი".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე.ანონსი.ა.კორნეიჩუკის 
"უზანის ჭალა".დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3772 თ-17 ჭთ.თ 154

ალ.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".გ.ფრონისპირელის თარგ.1950-
51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
მ.ვაშაძე. ქაღალდი  საშუალო პრემიერა

3773 თ-17 ჭთ.თ 155

რეპერტუარი. პ.ფრანგიშვილის "მოვალეობა".1950-51წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყაბლაძე.ანონსი.ალ.კორენიჩუკის "უზანის 
ჭალა".დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3774 თ-17 ჭთ.თ 156

გამოსათხოვარი საღამო. ა.ცაგარელის "ხანუმა", გ.ერისთავის 
"უჩინმაჩინის ქუდი", პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1950-51წ.წ.  
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3775 თ-17 ჭთ.თ 157
ანონსი.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის სახელმწ.თეატრის 
გასტროლები.1950-51წ.წ. ქაღალდი საშუალო

3776 თ-17 ჭთ.თ 158
ალ.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".გ.ფრონისპირელის თარგ.დადგმა-
მ.ვაშაძე.1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3777 თ-17 ჭთ.თ 159
ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა"(ა.ყაზბეგის მიხ.)1950-
51წ.წ.ჭიათურის სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3778 თ-17 ჭთ.თ 160
ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა"(ა.ყაზბეგის მიხ.)1950-
51წ.წ.ჭიათურის სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3779 თ-17 ჭთ.თ 161
გ.ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3780 თ-17 ჭთ.თ 162
კ.ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები".1950-51წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-შ.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო

3781 თ-17 ჭთ.თ 163
ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3782 თ-17 ჭთ.თ 164
დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3783 თ-17 ჭთ.თ 165
მ.ბარათაშვილის "მარინე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე ქაღალდი საშუალო

3784 თ-17 ჭთ.თ 166
მ.გორკის "ვასა ჟელეზნოვა".გ.ფრონისპირელის თარგ.1950-51წ.წ.  
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი.  რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3785 თ-17 ჭთ.თ 167
ვ.პატარაიას "უჩა უჩარდია".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3786 თ-17 ჭთ.თ 168
მ.ბარათაშვილის "მარინე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე ქაღალდი საშუალო

3787 თ-17 ჭთ.თ 169
ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3788 თ-17 ჭთ.თ 170
კალდერონის "თავისთავის დარაჯი".1950-51წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3789 თ-17 ჭთ.თ 171
გ.ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3790 თ-17 ჭთ.თ 172
დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3791 თ-17 ჭთ.თ 173
ალ.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3792 თ-17 ჭთ.თ 174
მ.გორკის "ვასა ჟელეზნოვა".გ.ფრონისპირელის თარგ.1950-51წ.წ.  
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი.  რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3793 თ-17 ჭთ.თ 175

რეპერტუარი.ი.მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები".1950-51წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3794 თ-17 ჭთ.თ 176
ვ.პატარაიას "უჩა უჩარდია".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი მძიმე

3795 თ-17 ჭთ.თ 177

 ქართული თეატრის აღდგენის 100 წლისთავის აღსანიშნავი 
იუბილე.გ.ერისთავის "უჩინმაჩინის ქუდი","ა,ცაგარელის 
"ხანუმა",ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3796 თ-17 ჭთ.თ 178

 ქართული თეატრის აღდგენის 100 წლისთავის აღსანიშნავი 
იუბილე.გ.ერისთავის "უჩინმაჩინის ქუდი","ა,ცაგარელის 
"ხანუმა",ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3797 თ-17 ჭთ.თ 179
კ.ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები".1950-51წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-შ.წერეთელი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3798 თ-17 ჭთ.თ 180
რეპერტუარი.გ.ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3799 თ-17 ჭთ.თ 181
გ.ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა



3800 თ-17 ჭთ.თ 182
ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა"(ა.ყაზბეგის მიხ.)1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3801 თ-17 ჭთ.თ 183

ტ.რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა".დადგმა-
ს.ცომაია.ანონსი."თავისთავის დარაჯი",დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი.1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3802 თ-17 ჭთ.თ 184
კალდერონის "თავისთავის დარაჯი".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3803 თ-17 ჭთ.თ 185
ალ.კორენიჩუკის "უზანის ჭალა".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3804 თ-17 ჭთ.თ 186

გამოსათხოვარი საღამო.ა.ცაგარელის "ხანუმა", გ.ერისთავის 
"უჩინმაჩინის ქუდი", პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1950-51წ.წ.  
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3805 თ-17 ჭთ.თ 187
რეპერტუარი.ალ.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3806 თ-17 ჭთ.თ 188
მ.გორკის "ვასა ჟელეზნოვა".გ.ფრონისპირელის თარგ.1950-51წ.წ.  
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი.  რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3807 თ-17 ჭთ.თ 189

ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა"(ა.ყაზბეგის მიხ.)1950-51წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3808 თ-17 ჭთ.თ 190
დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1950-51წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3809 თ-17 ჭთ.თ 191
მ.ბარათაშვილის "მარინე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე ქაღალდი საშუალო

3810 თ-17 ჭთ.თ 192
ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3811 თ-17 ჭთ.თ 193

ქართული თეატრის აღდგენის 100 წლისთავის აღსანიშნავი 
იუბილე. გ.ერისთავის "უჩინმაჩინის ქუდი", ა.ცაგარელის "ხანუმა", 
ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1950-51წ.წ. ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის 
სახალხო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3812 თ-17 ჭთ.თ 194
გ.ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე".1950-51წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3813 თ-17 ჭთ.თ 195
კალდერონის "თავის თავის დარაჯი".1950-51წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭითურის თეატრი.რეჟისორი-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3814 თ-17 ჭთ.თ 196
რეპერტუარი. ო.ჩიბავაძის "დოლარის ბრჭყალებში".1951-52წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3815 თ-17 ჭთ.თ 197
რეპერტუარი.1951-52წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3816 თ-17 ჭთ.თ 198
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1951-52წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3817 თ-17 ჭთ.თ 199
რეპერტუარი.1951-52წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3818 თ-17 ჭთ.თ 200
რეპერტუარი.ი.ვაკელის "რვალი".1951-52წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3819 თ-17 ჭთ.თ 201
რეპერტუარი.ი.ვაკელის "რვალი".1951-52წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3820 თ-17 ჭთ.თ 202
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1951-52წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3821 თ-17 ჭთ.თ 203
ა.წერეთლის "თამარ ცბიერი".1951-52წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3822 თ-17 ჭთ.თ 204
ა.ცაგარელის "ციმბირელი".1951-52წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3823 თ-17 ჭთ.თ 205
ო.ჩიბავაძის "დოლარის ბრჭყალებში".1951-52წ.წ.ა.წერეთლის 
ჭიათურის თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3824 თ-17 ჭთ.თ 206

რეპერტუარი.1951-52წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის 
გასტროლები ლ.მესხიშვილის ქუთაისის სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3825 თ-17 ჭთ.თ 207
 ანონსი.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.1952-
53წ.წ. ქაღალდი საშუალო

3826 თ-17 ჭთ.თ 208

რეპერტუარი.გ.ნახუცრიშვილი,ბ.გამრეკელი-"ნაცარქექია", 
ვ.გაბესკირია-"გაზაფხულის დილა", ი.ჭავჭავაძე-"ოთაარანთ 
ქვრივი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. 
დადგმა-პ.ფრანგიშვილი,ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3827 თ-17 ჭთ.თ 209
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1952-53წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3828 თ-17 ჭთ.თ 210

რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.ი.ჭავჭავაძის "ოთარაანთ 
ქვრივი", ჰ.მუხთაროვის "ალანის ოჯახი",ლოპე დე ვეგა-"თივა და 
ავი ქალი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3829 თ-17 ჭთ.თ 211
რეპერტუარი.1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3830 თ-17 ჭთ.თ 212

რეპერტუარი.ს.კლდიაშვილის "დარბუნება",ლოპე დე ვეგას "თივა 
და ავი ძაღლი",ვ.პატარაიას "სანაპიროზე".1952-53წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3831 თ-17 ჭთ.თ 213

რეპერტუარი. ლოპე დე ვეგას "თივა და ავი ძაღლი", ვ.პატარაიას 
"სანაპიროზე", დ.კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება, "დარისპანის 
გასაჭირი". 1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3832 თ-17 ჭთ.თ 214

რეპერტუარი.დ.კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება","დარისპანის 
გასაჭირი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. 
დადგმა-ო.თალაგვაძე. ქაღალდი საშუალო



3833 თ-17 ჭთ.თ 215
მ.ბარათაშვილის "მარინე".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-გრ.ტყაბლაძე ქაღალდი საშუალო

3834 თ-17 ჭთ.თ 216
ვ.გაბესკირიას "გაზაფხულის დილა".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი, ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3835 თ-17 ჭთ.თ 217
ლოპე დე ვეგა "თივა და ავი ძაღლი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3836 თ-17 ჭთ.თ 218
ა.ცაგარელის "ციმბირელი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3837 თ-17 ჭთ.თ 219
ს.კლდიაშვილის "დაბრუნება".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3838 თ-17 ჭთ.თ 220
ორ.ვასილევის "ამქვეყნიური სამოთხე".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3839 თ-17 ჭთ.თ 221
ჰ.მუხთაროვის "ოჯახის ღირსება".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3840 თ-17 ჭთ.თ 222
რ.ქორქიას "მაიას წყარო".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი მძიმე

3841 თ-17 ჭთ.თ 223
ს.კლდიაშვილის "დაბრუნება".1952-53წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3842 თ-17 ჭთ.თ 224
ი.ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი".1952-53წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3843 თ-17 ჭთ.თ 225
ჰ.მუხთაროვის "ალანის ოჯახი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3844 თ-17 ჭთ.თ 226
ვ,გაბესკირიას "გაზაფხულის დილა".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი,ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3845 თ-17 ჭთ.თ 227

გ.ნახუცრიშვილი,ბ.გამრეკელი-"ნაცარქექია".1952-53წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი,ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3846 თ-17 ჭთ.თ 228
ლოპე დე ვეგას "თივა და ავი ძაღლი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3847 თ-17 ჭთ.თ 229
ი.ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი".1952-53წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3848 თ-17 ჭთ.თ 230
რ.ქორქიას "მაიას წყარო".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3849 თ-17 ჭთ.თ 231
ა.წერეთლის "თამარ ცბიერი".1952-53წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3850 232

გ.ერისთავის სახ.გორის სახელმწ.თეატრისა და ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის სახელმწ.თეატრის შემოქმედებითი 
შეხვედრა.კულტურისა და დასვენების პარკი.შესავალი სიტყვა, 
მისალმებები, ვ.კანდელაკის "სარეველა".1953წ. ქაღალდი მძიმე

3851 თ-17 ჭთ.თ 233
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3852 თ-17 ჭთ.თ 234
ს.მიხალკოვის "კიბოები".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3853 თ-17 ჭთ.თ 235
დ.თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3854 თ-17 ჭთ.თ 236
რეპერტუარი.1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3855 თ-17 ჭთ.თ 237
მ.ვაშაძისა და გ.ტყაბლაძის შემოქმედებითი საღამო.პროგრამა.1953-
54წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3856 თ-17 ჭთ.თ 238
დასის შემადგენლობა.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის სახ.თეატრის 
გასტროლები. ქაღალდი საშუალო მსახიობთა ფოტოსურათებით

3857 თ-17 ჭთ.თ 239

პ.ფრანგიშვილის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი 
შემოქმედებითი საღამო.პროგრამა.1953წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3858 თ-17 ჭთ.თ 240
ვ.კანდელაკის "სარეველა".1953-54წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3859 თ-17 ჭთ.თ 241
ბ.ბალაბანი, ვ.სობკო-"ასი მილიონი".1953-54წ.წ. . ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3860 თ-17 ჭთ.თ 242
ემილ ზოლა-"რაბურდენის მემკვიდრენი".1953-54წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3861 თ-17 ჭთ.თ 243
ა.ოსტროვსკის "დაგვიანებული სინანული".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3862 თ-17 ჭთ.თ 244
ე.ზოლა-"რაბურდენის მემკვიდრენი".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3863 თ-17 ჭთ.თ 245
ანონსი.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.1953-
54წ.წ. ქაღალდი საშუალო

3864 თ-17 ჭთ.თ 246
ა.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრის გასტროლები.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3865 თ-17 ჭთ.თ 247
მ.ბარათაშვილის "მაღალი ოცნება".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-ლ.გურული. ქაღალდი საშუალო

3866 თ-17 ჭთ.თ 248

რეპერტუარი.მ.ბარათაშვილის "მაღალი ოცნება", ს.კლდიაშვილის 
"დაბრუნება",ა.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".1953-54წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3867 თ-17 ჭთ.თ 249
რეპერტუარი.1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3868 თ-17 ჭთ.თ 250
ა.ცაგარელის "ხანუმა".1953-54წ.წ.ა წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრის გასტროლები.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3869 თ-17 ჭთ.თ 251
ვ.კანდელაკის "სარეველა".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო



3870 თ-17 ჭთ.თ 252

ბ.ბალაბანი,ვ.სობკო-"ასი მილიონი".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლების გასტროლები.დადგმა-
ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3871 თ-17 ჭთ.თ 253

ს.კლდიაშვილის "დღესასწაული საკრეულაში".1953-
54წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-
ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3872 თ-17 ჭთ.თ 254
რეპერტუარი.1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3873 თ-17 ჭთ.თ 255
ი.ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი".1953-54წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3874 თ-17 ჭთ.თ 256
ა.ოსტროვსკის "დაგვიანებული სინანული".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3875 თ-17 ჭთ.თ 257
ს.მიხალკოვის "კიბოები".1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3876 თ-17 ჭთ.თ 258

ს.კლდიაშვილის "დღესასწაული საკრეულაში".1953-
54წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-
ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3877 თ-17 ჭთ.თ 259
 მ.ბარათაშვილის "მაღალი ოცნება".1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ლ.გურული. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3878 თ-17 ჭთ.თ 260
დ.თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი".1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

3879 თ-17 ჭთ.თ 261
რეპერტუარი.1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3880 თ-17 ჭთ.თ 262
დასის შემადგენლობა.1953-54წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრის გასტროლები. ქაღალდი მძიმე მსახიობთა ფოტოსურათებით

3881 თ-17 ჭთ.თ 263

რეპერტუარი.ი.ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი", ა.ცაგარელის 
"ციმბირელი".1953-54წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3882 თ-17 ჭთ.თ 264
დ.თაქთაქიშვილის "უკანასკნელი ნიღაბი".1953-54წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3883 თ-17 ჭთ.თ 265
ა.კორნეიჩუკის "უზანის ჭალა".1953-54წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3884 თ-17 ჭთ.თ 266
კ.ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია".1954-55წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3885 თ-17 ჭთ.თ 267
კ.სიმონოვის "ამბავი ერთი სიყვარულისა",1954-55წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3886 თ-17 ჭთ.თ 268
რეპერტუარი.კ.ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია".1954-55წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3887 თ-17 ჭთ.თ 269
გრ.ბერძენიშვილის "შემოდგომა".1954-55წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3888 თ-17 ჭთ.თ 270
ეჟი ლუტოვსკის "ოჯახის საქმე". 1954-55წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3889 თ-17 ჭთ.თ 271
ალიო ადამიას "უძილო ღამე". 1954-55წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3890 თ-17 ჭთ.თ 272
რეპერტუარი. 1954-55წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3891 თ-17 ჭთ.თ 273
რეპერტუარი.1954-55წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3892 თ-17 ჭთ.თ 274
ს.მთვარაძის "სურამის ციხე".1954-55წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3893 თ-17 ჭთ.თ 275
ეჟი ლუტოვსკის "ოჯახის საქმე".1955-56წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3894 თ-17 ჭთ.თ 276
რეპერტუარი.ვ.კანდელაკი-"სარეველა",ს.მთვარაძე-"სურამის 
ციხე".1955-56წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3895 თ-17 ჭთ.თ 277
ი.ვაკელის "აპრაკუნე".1955-56წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3896 თ-17 ჭთ.თ 278
ვ.კანდელაკის "მაია წყნეთელი".1955-56წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3897 თ-17 ჭთ.თ 279
რეპერტუარი.1955-56წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3898 თ-17 ჭთ.თ 280
ი.ჭავჭანიძის "კეთილი მეზობლები".1955-56წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ლ.ვარსიმაშვილი. ქაღალდი საშუალო

3899 თ-17 ჭთ.თ 281
გ.ქელბაქიანის "განა ეს სიყვარულია".1955-56წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3900 თ-17 ჭთ.თ 282
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1955-56წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3901 თ-17 ჭთ.თ 283
ნ.წერეთლის "წიაღის გულში".1955-56წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3902 თ-17 ჭთ.თ 284
მ.ჯაფარიძის "ჩვენებურები".1955-56წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3903 თ-17 ჭთ.თ 285

ს.ცომაიას სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავის აღსანიშნავი 
შემოქმედებითი საღამო,პროგრამა.1955წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3904 თ-17 ჭთ.თ 286
ალ.ყაზბეგის "სისხლი აღებულია".1955-56წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3905 თ-17 ჭთ.თ 287

მ.სიმონის-ძე ვაშაძის სასცენო მოღვაწეობის 30წლისთავის 
აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამო.პროგრამა.1956წ.. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი მძიმე

3906 თ-17 ჭთ.თ 288
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1956-57წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3907 თ-17 ჭთ.თ 289
ნარ-დოსი-"მოკლული მტრედი".1956-57წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3908 თ-17 ჭთ.თ 290
ნარ-დოსი-"მოკლული მტრედი".1956-57წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო



3909 თ-17 ჭთ.თ 291
გ.ქელბაქიანის "განა ეს სიყვარულია".1956-57წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3910 თ-17 ჭთ.თ 292
გრ.ბერძენიშვილის "კოჭლი მეწისქვილე".1956-57წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტოლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3911 თ-17 ჭთ.თ 293
ანონსი. ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.1956-
57წ.წ. ქაღალდი საშუალო

3912 თ-17 ჭთ.თ 294
გ.ივანიშვილის "ვიღაცამ დარეკა"1956-57წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3913 თ-17 ჭთ.თ 295
გ.ივანიშვილის "ვიღაცამ დარეკა"1956-57წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3914 თ-17 ჭთ.თ 296

შ.დადიანი,რ.ქორქია-"დავით გურამიშვილი". ა. წერეთლის სახ. 
ჭიათურის თეატრის გასტროლები.1956-57წ.წ.რეჟისორი-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3915 თ-17 ჭთ.თ 297
შ.დადიანი,რ.ქორქია-"დავით გურამიშვილი".. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. 1956-57წ.წ.რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3916 თ-17 ჭთ.თ 298
ი.ვაკელის "აპრაკუნე".1956-57წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3917 თ-17 ჭთ.თ 299
ვ.როზოვის "ხალისიანი მეგობრები".1956-57წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3918 თ-17 ჭთ.თ 300
ვ.როზოვის "ხალისიანი მეგობრები".1956-57წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3919 თ-17 ჭთ.თ 301

დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1956-
57წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3920 თ-17 ჭთ.თ 302

დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1956-
57წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3921 თ-17 ჭთ.თ 303
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1956-57წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3922 თ-17 ჭთ.თ 304
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1956-57წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3923 თ-17 ჭთ.თ 305
ნ.წერეთლის "წიაღის გულში".1956-57წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3924 თ-17 ჭთ.თ 306

მაყურებელთან შეხვედრა.მისალმებები,მხატვრული 
განყოფილება.1957წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის 
გასტროლები ზესტაფონის კულტურის სახლში. ქაღალდი საშუალო

3925 თ-17 ჭთ.თ 307
 პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1957-58წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი,ს.ცომაია. ქაღალდი მძიმე

3926 თ-17 ჭთ.თ 308
შ.დადიანის "გუშინდელნი".1957-58წ.წ.ა.წერეთლის სახ. ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი მძიმე

3927 თ-17 ჭთ.თ 309
ლ.მილორავას "ბებერი გული".1957-58წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3928 თ-17 ჭთ.თ 310
ვ.ჰიუგოს "ანჟელო".1957-58წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-პ.ფრანგიშვილი, ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3929 თ-17 ჭთ.თ 311
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1957-58წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3930 თ-17 ჭთ.თ 312
ბ.ლავრენევის "რღვევა".1957-58წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3931 თ-17 ჭთ.თ 313
გ.ივანიშვილის "გზები".1957-58წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3932 თ-17 ჭთ.თ 314
ი.ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი".1957-58წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3933 თ-17 ჭთ.თ 315
შუდარაკას "თეთრი ლოტოსი".1957-58წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო

3934 თ-17 ჭთ.თ 316
ვ.ახალკაციშვილის "მაიორი ფოლადაური".1957-58წ.წ. 
ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის სახ.თეატრი.რეჟისორი-პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

3935 თ-17 ჭთ.თ 317
ბ.გორბატოვის "ცხოვრობდა ორი ამხანაგი".1958-59წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ი.კაკულია. ქაღალდი საშუალო

3936 თ-17 ჭთ.თ 318
პ.კაკაბაძის "კოლმეურნეს ქორწინება".1958-59წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3937 თ-17 ჭთ.თ 319
პ.კაკაბაძის "კოლმეურნეს ქორწინება".1958-59წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3938 თ-17 ჭთ.თ 320
ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი".1958-59წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ი.კაკულია. ქაღალდი მძიმე

3939 თ-17 ჭთ.თ 321
ჯ.ფლეტჩერის "როგორ მოვარჯულოთ ცოლი".1958-59წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ლ.გურული. ქაღალდი საშუალო

3940 თ-17 ჭთ.თ 322
ა.ლომინაძე, ვ.ნინიძე-"თავდასხმა ღამით".1958-59წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3941 თ-17 ჭთ.თ 323
ლ.ჭუბაბრიას "მცდარი გზით".1958-59წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ი.კაკულია. ქაღალდი საშუალო

3942 თ-17 ჭთ.თ 324
ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი".1958-59წ.წ. ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის სახელმწიფო თეატრი.დადგმა-ი.კაკულია. ქაღალდი საშუალო

3943 თ-17 ჭთ.თ 325
ვ.კანდელაკის "ერთხელ დახოცილები".1959-60წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის სახელმწიფო თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3944 თ-17 ჭთ.თ 326
ვ.კანდელაკის "ერთხელ დახოცილები".1959-60წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის სახელმწიფო თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო მცირე აფიშა

3945 თ-17 ჭთ.თ 327
ტრ.რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა".1959-60წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო



3946 თ-17 ჭთ.თ 328
გრ.ბერძენიშვილის "ნატყვიარი ჭადარი".1959-60წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

3947 თ-17 ჭთ.თ 329
ალ.ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს".უთარიღო. . ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ნ.იონათამიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3948 თ-17 ჭთ.თ 330

მხატვრული საღამო.მ.გიქაშავიძის "ვერცხლის მედალოსანი", 
მოცეკვავეთა ჯგუფის გამოსვლა, მომღერალთა გუნდი.უთარიღო.. 
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო

3949 თ-17 ჭთ.თ 331

ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის 
გასტროლები.კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწ.თეატრის 
შენობა.უთარიღო. ქაღალდი საშუალო

3950 თ-17 ჭთ.თ 332
ი.სოლომონაშვილის "დიო".უთარიღო.. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ქეთევან-ხათუნა ბედელაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3951 თ-17 ჭთ.თ 333
ი.სოლომონაშვილის "დიო".უთარიღო.. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ქეთევან-ხათუნა ბედელაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3952 თ-17 ჭთ.თ 334
ვ.ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაღედია".უთარიღო.. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3953 თ-17 ჭთ.თ 335

ო.ჩხეიძის "ვისია ვისი".უთარიღო.. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. საჩხერის კულტურის სახლი.რეჟისორი-
ლ.პაქსაშვილი. ქაღალდი საშუალო

3954 თ-17 ჭთ.თ 336

ა.ალაზნისპირელის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის 
აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამო.პროგრამა.უთარიღო.. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
პ.ფრანგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

3955 თ-17 ჭთ.თ 337
მოლიერის "ძალად ექიმი".უთარიღო.. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-თ.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3956 თ-17 ჭთ.თ 338
ა.ჩხაიძის "თავისუფალი თემა".უთარიღო.. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-თ.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3957 თ-17 ჭთ.თ 339

მ.ვაშაძის შემოქმედებითი საღამო.გ.გოგიჩაიშვილის "ჩვენი დროის 
ახალგაზრდობა", ა.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 
დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".უთარიღო.. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

3958 თ-17 ჭთ.თ 340
ვ.კანდელაკის "ლევანუხუს ხმალი".უთარიღო.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3959 თ-17 ჭთ.თ 341
დენერი და კორმონის "ორი ობოლი",ა.ცაგარელის 
თარგ.უთარიღო.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3960 თ-17 ჭთ.თ 342
ს.ანტონოვის "ჩვენი ახალგაზრდობა".უთარიღო.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-გ.ტყალბაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3961 თ-17 ჭთ.თ 343
ეგ.ნინოშვილის "ქრისტინე",ინსც- პ.ირეთელი.უთარიღო.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3962 თ-17 ჭთ.თ 344
გრ.ბერძენიშვილის "ტირიფის ქვეშ".უთარიღო.ჭიათურის 
თეატრი.დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

3963 თ-17 ჭთ.თ 345

საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დაარსების 40 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
სპექტაკლი.ნ.დუმბაძე,გ.ლორთქიფანიძე-"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი".1960-61წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3964 თ-17 ჭთ.თ 346

საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დაარსების 40 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
სპექტაკლი.ნ.დუმბაძე,გ.ლორთქიფანიძე-"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი".1960-61წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3965 თ-17 ჭთ.თ 347
 ო.ჩიჯავაძის "თხუნელა".1960-61წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3966 თ-17 ჭთ.თ 348
აკ.გეწაძის "მზე ცრემლში".1960-61წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3967 თ-17 ჭთ.თ 349
მ.კიკვაძის "დიმიტრი თავდადებული".1960-61წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი მძიმე

3968 თ-17 ჭთ.თ 350

ლ.მილორავას "სახიფათო გზაჯვარედინზე".1960-61წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3969 თ-17 ჭთ.თ 351
ჰ.ბიჩერ-სტოუს "ბიძია თომას ქოხი".1960-61წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3970 თ-17 ჭთ.თ 352
დ.თაქთაქიშვილის "შარავანდედი".1960-61წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3971 თ-17 ჭთ.თ 353
პ.კაკაბაძის "ცხოვრების ჯარა".1961-62წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3972 თ-17 ჭთ.თ 354
მ.ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი".1961-62წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3973 თ-17 ჭთ.თ 355
ალ.პარნისის "აფროდიტეს კუნძული".1961-62წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3974 თ-17 ჭთ.თ 356
ო.ჩიჯავაძის "ბედნიერი უიღბლო".1961-62წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3975 თ-17 ჭთ.თ 357
გ.ბერიაშვილის "ვაზის ტირილი".1961-62წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3976 თ-17 ჭთ.თ 358
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1961-62წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3977 თ-17 ჭთ.თ 359
დ.თაქთაქიშვილის "თეთრი ღამურა".1961-62წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3978 თ-17 ჭთ.თ 360

ალ.ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი".1961-62წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო



3979 თ-17 ჭთ.თ 361

გრ.ბერძენიშვილის "გული ხელის გულზე".1961-62წ.წ. . ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3980 თ-17 ჭთ.თ 362
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1961-62წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3981 თ-17 ჭთ.თ 363
ჰ.ბიჩერ-სტოუს "ბიძია თომას ქოხი".1961-62წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3982 თ-17 ჭთ.თ 364
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი მძიმე

3983 თ-17 ჭთ.თ 365
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3984 თ-17 ჭთ.თ 366
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3985 თ-17 ჭთ.თ 367
დ.კლდიაშვილის "ქამუშაძის გაჭირვება".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3986 თ-17 ჭთ.თ 368
მ.ბარათაშვილის "სიყვარულის წისქვილი".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3987 თ-17 ჭთ.თ 369
ვ.კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი".1962-63წ.წ.ჭიათურის 
თეატრი.რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3988 თ-17 ჭთ.თ 370
კ.ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3989 თ-17 ჭთ.თ 371

ო.იოსელიანის "ადამიანი იბადება ერთხელ".1962-63წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3990 თ-17 ჭთ.თ 372
გ.მარუაშვილის "საქმენი აჭიმეთური".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3991 თ-17 ჭთ.თ 373
ო.ჩიჯავაძის "თეთრი ჩრდილები".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3992 თ-17 ჭთ.თ 374
მ.ბარათაშვილის "რატომ?".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3993 თ-17 ჭთ.თ 375
გ.ივანიშვილის "შემთხვევა გზაზე".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3994 თ-17 ჭთ.თ 376
დ.კლდიაშვილის "ქამუშაძის გაჭირვება".1962-63წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3995 თ-17 ჭთ.თ 377

ნ.დუმბაძე, გ.ლორთქიფანიძე-"მე  ვხედავ მზეს".1963-64წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი მძიმე

3996 თ-17 ჭთ.თ 378
ი.ფარენკოს "მოპარული ბედნიერება".1963-64წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3997 თ-17 ჭთ.თ 379

გ.ბერიაშვილის "ტირიფები მტკვრის პირას".1963-64წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3998 თ-17 ჭთ.თ 380

გ.ბერიაშვილის "ტირიფები მტკვრის პირას", ნ.დუმბაძე, 
გ.ლორთქიფანიძე-"მე ვხედავ მზეს".1963-64წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

3999 თ-17 ჭთ.თ 381

ნ.დუმბაძე, გ.ლორთქიფანიძე-"მე  ვხედავ მზეს".1963-64წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

4000 თ-17 ჭთ.თ 382
მ.ბარათაშვილის "სიყვარულის წისქვილი".1963-64წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

4001 თ-17 ჭთ.თ 383
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1963-64წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი მძიმე

4002 თ-17 ჭთ.თ 384
ვ.კანდელაკის "ამაღლებული სოფელი".1963-64წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.სებისკვერაძე. ქაღალდი საშუალო

4003 თ-17 ჭთ.თ 385
ლ.მილორავას "მრუდე კიბე".1964-65წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ცომაია. ქაღალდი საშუალო

4004 თ-17 ჭთ.თ 386

გ.ბერძენიშვილის "ადამიანი თქვენს გვერდით".1965-66წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი მძიმე

4005 თ-17 ჭთ.თ 387
ი.ვოინოვიჩის "ქარიშხალი".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4006 თ-17 ჭთ.თ 388
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1965-66წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4007 თ-17 ჭთ.თ 389
გ.ხუხაშვილის "ცხოვრება კაცისა".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4008 თ-17 ჭთ.თ 390
გ.ხუხაშვილის "ცხოვრება კაცისა".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4009 თ-17 ჭთ.თ 391
ვ.კანდელაკის "ნაკრძალში".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4010 თ-17 ჭთ.თ 392
გ.ნახუცრიშვილის "შაითან ხიხო".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4011 თ-17 ჭთ.თ 393
ჯ.ქარჩხაძის "დევიძეების ოჯახი".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4012 თ-17 ჭთ.თ 394

გ.ბერიაშვილის "ადამიანი თქვენს გვერდით".1965-66წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4013 თ-17 ჭთ.თ 395
თ.ანდრონიკაშვილის "სასტუმრო მთაში".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4014 თ-17 ჭთ.თ 396
ვ.პატარაიას "მდინარის მოტაცება".1965-66წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4015 თ-17 ჭთ.თ 397
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1966-67წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო



4016 თ-17 ჭთ.თ 398

რეპერტუარი.1966-67წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის 
გასტროლები.კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის შენობაში. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4017 თ-17 ჭთ.თ 399
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1966-67წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4018 თ-17 ჭთ.თ 400

დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1966-
67წ.წ.ა.წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.რეჟისორი-
ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4019 თ-17 ჭთ.თ 401

ვ.ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაღედია".1966-67წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.კ.მარჯანიშვილის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4020 თ-17 ჭთ.თ 402

ვ.ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაღედია".1966-67წ.წ.ა.წერეთლის 
სახ.ჭიათურის თეატრის გასტროლები.კ.მარჯანიშვილის 
სახ.თეატრი.რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4021 თ-17 ჭთ.თ 403

ვ.გოზალიშვილის "ჩემი მეგობარი ჟურნალისტი".1966-67წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4022 თ-17 ჭთ.თ 404
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1966-67წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4023 თ-17 ჭთ.თ 405

დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1966-67წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4024 თ-17 ჭთ.თ 406
შ.როყვას "დედა"1966-67წ.წ. . ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4025 თ-17 ჭთ.თ 407
რ.კაუგვერის "სასჯელის უმაღლესი ზომა".1966-67წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4026 თ-17 ჭთ.თ 408
ო.ჩხეიძის "ძველი რომანსები".1967-68წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4027 თ-17 ჭთ.თ 409
გ.მოდებაძის "ცხოვრების გზაზე".1967-68წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4028 თ-17 ჭთ.თ 410
გ.მარუაშვილის "ღრუბლები და ქარი".1967-68.. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4029 თ-17 ჭთ.თ 411

დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი".1967-68წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4030 თ-17 ჭთ.თ 412
ა.სამსონიას "ძველი ქოლგა".1967-68წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4031 თ-17 ჭთ.თ 413
რეპერტუარი.1967-68წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის 
თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4032 თ-17 ჭთ.თ 414
ა.ბელიაშვილის "შვიდკაცა".1967-68წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4033 თ-17 ჭთ.თ 415
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1967-68წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4034 თ-17 ჭთ.თ 416
ვ.გაბესკირიას "ახალიწლის ღამე".1968-69წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4035 თ-17 ჭთ.თ 417
გ.ფიგუირედოს "ეზოპე".1968-69წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4036 თ-17 ჭთ.თ 418
ა.გეწაძის "ყარამან ყანთელაძე".1968-69წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4037 თ-17 ჭთ.თ 419
გ.ბათიაშვილის "ძახილი..."1968-69წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4038 თ-17 ჭთ.თ 420
კ.გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება".1968-69წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო

ვ.ლენინის დაბადების 100 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილი.პრემიერა.

4039 თ-17 ჭთ.თ 421
ი.კასუმოვი, ი.სეითბეილის "რისთვის ცხოვრობ".1969-70წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4040 თ-17 ჭთ.თ 422
გ.ნახუცრიშვილის "ალი ბაბა".1969-70წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4041 თ-17 ჭთ.თ 423
ვ.დარასელის "კიკვიძე".1969-70წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო

ვ.ლენინის დაბადების 100 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილი.პრემიერა.

4042 თ-17 ჭთ.თ 424
მ.ბარათაშვილის "სართულები".1969-70წ.წ. ა.წერეთლის სახ. 
ჭიათურის თეატრი.დადგმა-გ.ტყაბლაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4043 თ-17 ჭთ.თ 425
ი.კასუმოვი, ი.სეითბეილის "რისთვის ცხოვრობ".1969-70წ.წ . ა. 
წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4044 თ-17 ჭთ.თ 426
ო.იოსელიანის "სანამ ურემი გადაბრუნდება".1969-70წ.წ.  ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4045 თ-17 ჭთ.თ 427 ჭიათურის ა.წერეთლის სახ.თეატრის 75 წლის იუბილე.1970წ. ქაღალდი საშუალო ავტოგრაფებით

4046 თ-17 ჭთ.თ 428
ე.ბრაგინსკი, ე.რიაზანოვი-"გაამოთ".1969-70წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4047 თ-17 ჭთ.თ 429
გ.ნახუცრიშვილის "ალი ბაბა".1970-71წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4048 თ-17 ჭთ.თ 430
ლუი ვერნეილის "ელენეს მოტაცება".1970-71წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-რენე აბესაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4049 თ-17 ჭთ.თ 431
ა.გეწაძის "სულხან-საბა".1970-71წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

4050 თ-17 ჭთ.თ 432
რ.მამულაშვილის "უღელი".1970-71წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი მძიმე

4051 თ-17 ჭთ.თ 433
გ.ხუხაშვილის "მოსამართლე".1971-72წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

4052 თ-17 ჭთ.თ 434
ინა და ედგარ ეგაძეების "ერთი შეცდომის ფასი".1971-
72წ.წ.ა.წერეთლის სახ. ჭიათურის თეატრი.დადგმა-ვ.ფაჩულია. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

4053 თ-17 ჭთ.თ 435
რეპერტუარი.სპექტაკლების ჩვენება-განხილვა.1971-
72წ.წ.ა.წერეთლის სახ. ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი მძიმე



4054 თ-17 ჭთ.თ 436
რეპერტუარი.სპექტაკლების ჩვენება-განხილვა.1971-
72წ.წ.ა.წერეთლის სახ. ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი მძიმე

4055 თ-17 ჭთ.თ 437
რეპერტუარი.სპექტაკლების ჩვენება-განხილვა.1971-
72წ.წ.ა.წერეთლის სახ. ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო მცირე აფიშა

4056 თ-17 ჭთ.თ 438
რეპერტუარი.სპექტაკლების ჩვენება-განხილვა.1971-
72წ.წ.ა.წერეთლის სახ. ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო მცირე აფიშა

4057 თ-17 ჭთ.თ 439
გ.ხუხაშვილის "მოსამართლე".1971-72წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ალექსიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

4058 თ-17 ჭთ.თ 440
თ.ჭილაძის "მკვლელობა".1971-72წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ა.ბარათაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4059 თ-17 ჭთ.თ 441
ა.პარონიანის "ძია ბაღდასარი".1972-73წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

4060 თ-17 ჭთ.თ 442
ტრ.რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა".1973-74წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4061 თ-17 ჭთ.თ 443
ვ.კოროსტილოვის "მე მჯერა შენი".1973-74წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4062 თ-17 ჭთ.თ 444
ნ.დუმბაძე- "თეთრი ბაირაღები".1973-74წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4063 თ-17 ჭთ.თ 445
ნ.დუმბაძე- "თეთრი ბაირაღები".1973-74წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4064 თ-17 ჭთ.თ 446
რ.ტომა-"რვა მოსიყვარულე ქალი".1973-74წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4065 თ-17 ჭთ.თ 447
ლ.სანიკიძის "მედეა".1973-74წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4066 თ-17 ჭთ.თ 448
რ.თაბუკაშვილის "რაიკომის მდივანი".1973-74წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4067 თ-17 ჭთ.თ 449
გ.სანადირაძის "პროცესი".1974-75წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-თ.ინასარიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4068 თ-17 ჭთ.თ 450
ლ.ქიაჩელის "ტარიელ გოლუა".1974-75წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ა.ბარათაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4069 თ-17 ჭთ.თ 451
მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული".1975-76წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4070 თ-17 ჭთ.თ 452
მ.ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული".1975-76წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-მ.ვაშაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4071 თ-17 ჭთ.თ 453
ა.ზურაბოვის "ლიკა".1975-76წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-თ.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4072 თ-17 ჭთ.თ 454
ლოპე დე ვეგა-"თივა და ავი ძაღლი".1975-76წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-თ.ალექსიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4073 თ-17 ჭთ.თ 455
რ.მამულაშვილის "მეათე მესამე".1975-76წ.წ.  ა. წერეთლის 
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ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო

4124 თ-17 ჭთ.თ 506
გ.მოდებაძის "ცარცის გორა".1980-81წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4125 თ-17 ჭთ.თ 507
დ.კლდიაშვილის "სოლომონ მორბელაძე".1980-81წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.გვიჩია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4126 თ-17 ჭთ.თ 508
გ.სებისკვერაძის "მოლოდინი".1980-81წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.გვიჩია. ქაღალდი საშუალო

4127 თ-17 ჭთ.თ 509
ა.დანილოვის "ერთი დანაშაულის ისტორია".1980-81წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ვ.მოდებაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4128 თ-17 ჭთ.თ 510
ა.დანილოვის "ერთი დანაშაულის ისტორია".1980-81წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ვ.მოდებაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4129 თ-17 ჭთ.თ 511
ს.ჰეირის "წმინდა ინგლისური მკვლელობა".1981-82წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ვ.ფაჩულია. ქაღალდი საშუალო

4130 თ-17 ჭთ.თ 512
ალ.ჩხაიძის "დაბრუნება".1981-82წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო

4131 თ-17 ჭთ.თ 513
თ.ბერაძის "ნაძირალები".1981-82წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.გვიჩია. ქაღალდი საშუალო

4132 თ-17 ჭთ.თ 514
გ.სებისკვერაძის "მოლოდინი".1981-82წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო

4133 თ-17 ჭთ.თ 515
ნ.დუმბაძის "ხატია ხედავს მზეს".1981-82წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-უ.მინდიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4134 თ-17 ჭთ.თ 516
დ.კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი".1981-82წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ს.ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო

4135 თ-17 ჭთ.თ 517
თ.ბერაძის "ნაძირალები"(ვეფხვი გალიაში).1981-82წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.გვიჩია. ქაღალდი საშუალო



4136 თ-17 ჭთ.თ 518
ს.ჰეირის "წმინდა ინგლისური მკვლელობა".1981-82წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.გვიჩია. ქაღალდი საშუალო

4137 თ-17 ჭთ.თ 519
მოლიერის "გააზნაურებული მდაბიო".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.მჭედლიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4138 თ-17 ჭთ.თ 520
გ.ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ხვიჩია. ქაღალდი საშუალო

4139 თ-17 ჭთ.თ 521
ჯონ მილინგტონ სინგის "ბინდიანი ველი".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.მჭედლიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4140 თ-17 ჭთ.თ 522
გ.სუნდუკიანცის "ხათაბალა".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო

4141 თ-17 ჭთ.თ 523
მ.გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით.1982-83წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4142 თ-17 ჭთ.თ 524
ა.ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი".1982-83წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო

4143 თ-17 ჭთ.თ 525
ა.ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი".1982-83წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო

4144 თ-17 ჭთ.თ 526
პ.კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-დ.ცისკარიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4145 თ-17 ჭთ.თ 527
გ.სუნდუკიანცის "ხათაბალა".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო

4146 თ-17 ჭთ.თ 528
გ.ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.ბულუხია. ქაღალდი საშუალო

4147 თ-17 ჭთ.თ 529
პ.კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება".1982-83წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-დ.ცისკარიშვილი. ქაღალდი მძიმე

4148 თ-17 ჭთ.თ 530
ალ.ჩხაიძის "მიღების დღე".1983-84წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ბუკია. ქაღალდი საშუალო

4149 თ-17 ჭთ.თ 531
ზ.ბათიაშვილის "წერილები შვილებს".1983-84წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-თ.კვალიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4150 თ-17 ჭთ.თ 532
ლ.თაბუკაშვილის "შენსკენ სავალი გზები".1983-84წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4151 თ-17 ჭთ.თ 533
ალ.ჩხაიძის "მიღების დღე".1983-84წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ბუკია. ქაღალდი საშუალო

4152 თ-17 ჭთ.თ 534
გ.აბაშიძის "ყორნალი".1983-84წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4153 თ-17 ჭთ.თ 535
ედუარდო დე ფილიპო-"ცილინდრი".1983-84წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4154 თ-17 ჭთ.თ 536
ალ.ჩხაიძის "მიღების დღე".1983-84წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-მ.ბუკია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4155 თ-17 ჭთ.თ 537
გ.აბაშიძის "ყორნალი".1984-85წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი მძიმე

4156 თ-17 ჭთ.თ 538
გ.ბათიაშვილის "წერილები შვილებს".1984-85წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4157 თ-17 ჭთ.თ 539
გ.დოჩანაშვილის "ხორუმი ქართული ცეკვაა".1984-85წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4158 თ-17 ჭთ.თ 540
ლ.როსებას "სეზონის გახსნა".1984-85წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4159 თ-17 ჭთ.თ 541
ე.ოლბის "ზოოპარკის ისტორია".1984-85წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი--ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4160 თ-17 ჭთ.თ 542
ვლადიმერ არროს "უმაღლესი ზომა".1984-85წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4161 თ-17 ჭთ.თ 543
გ.დოჩანაშვილის "ხორუმი ქართული ცეკვაა".1984-85წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4162 თ-17 ჭთ.თ 544
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4163 თ-17 ჭთ.თ 545
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4164 თ-17 ჭთ.თ 546
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4165 თ-17 ჭთ.თ 547
ო.იოსელიანის "ურემი გადაბრუნდა".1985-86წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი.  რეჟისორი-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4166 თ-17 ჭთ.თ 548
ლ.თაბუკაშვილის "შენსკენ სავალი გზები".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4167 თ-17 ჭთ.თ 549
ედუარდო დე ფილიპო-"ცილინდრი".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო

4168 თ-17 ჭთ.თ 550
ვლადიმერ არროს "უმაღლესი ზომა".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4169 თ-17 ჭთ.თ 551
შ.შამანაძის "ღია შუშაბანდი".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-კ.გურგენიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4170 თ-17 ჭთ.თ 552
ალ.ჩხაიძის "თემიდა ეშვება ძირს".1985-86წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე, კ.ყიფიანი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4171 თ-17 ჭთ.თ 553
ლ.თაბუკაშვილის "ათვინიერებენ მიმინოს".1986-87წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა



4172 თ-17 ჭთ.თ 554
ლ.თაბუკაშვილის "ათვინიერებენ მიმინოს".1986-87წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4173 თ-17 ჭთ.თ 555
გ.ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა".1986-87წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4174 თ-17 ჭთ.თ 556
ტ.უაილდერი, რ.გაბრიაძე-"ჩემი პატარა ქალაქი".1986-87წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4175 თ-17 ჭთ.თ 557
გ.ბათიაშვილის "სიყვარულის სამი ღამე".1986წ.. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4176 თ-17 ჭთ.თ 558
უ.გიბსონის "ორნი საქანელაზე".1986-87წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4177 თ-17 ჭთ.თ 559
თ.აბულაშვილის "სამიარუსიანი ქალაქი".1987-88წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4178 თ-17 ჭთ.თ 560
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1987-88წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4179 თ-17 ჭთ.თ 561
ს.სამსონაძის "შუაღამისას".1987-88წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-დ.ცისკარიშვილი. ქაღალდი მძიმე პრემიერა

4180 თ-17 ჭთ.თ 562
ს.სამსონაძის "შუაღამისას".1987-88წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-დ.ცისკარიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4181 თ-17 ჭთ.თ 563
გ.ბათიაშვილის "სიყვარულის სამი ღამე".1987-88წ.. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ი.საბოსი. ქაღალდი საშუალო

4182 თ-17 ჭთ.თ 564
გ.ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა".1987-88წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო

4183 თ-17 ჭთ.თ 565
თ.აბულაშვილის "ფრინველების საქორწინო ცეკვები".1987-88წ.წ. ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ა.იმნაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4184 თ-17 ჭთ.თ 566
ლ.თაბუკაშვილის "ათვინიერებენ მიმინოს".1987-88წ.წ. . ა. 
წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4185 თ-17 ჭთ.თ 567
შ.შამანაძის "ღია შუშაბანდი".1987-88წ.. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-კ.გურგენიძე. ქაღალდი საშუალო

4186 თ-17 ჭთ.თ 568
ლ.როსებას "სეზონის გახსნა".1987-88წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.სვანაძე. ქაღალდი საშუალო

4187 თ-17 ჭთ.თ 569
რ.მამულაშვილის "გამოცდა".1987-88წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-თ.კვალიაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4188 თ-17 ჭთ.თ 570
ა.გეწაძის "ყარამან ყანთელაძე".1987-88წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-რ.ჩაჩანიძე. ქაღალდი საშუალო

4189 თ-17 ჭთ.თ 571
ო.იოსელიანის "ურემი გადაბრუნდა".1987-88წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი.  რეჟისორი-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო

4190 თ-17 ჭთ.თ 572
თ.აბულაშვილის "სამიარუსიანი ქალაქი".1987-88წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ნ.დეისაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4191 თ-17 ჭთ.თ 573
გ.ფელანის "ყვავილებში ჩაფლული პაწაწინა სადგური".1988-89წ.წ. . 
ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4192 თ-17 ჭთ.თ 574
გ.რობაქიძის "ლონდა".1988-89წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4193 თ-17 ჭთ.თ 575

ედუარდო დე ფილიპოს "ნეაპოლი-მილიონერთა ქალაქი".1988-
89წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-
გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4194 თ-17 ჭთ.თ 576
გ.ნახუცრიშვილის "კომბლე".1989-90წ.წ.ჭიათურის თეატრი.დადგმა-
მ.ასლამაზიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4195 თ-17 ჭთ.თ 577
მ.მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა".1989-90წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო

4196 თ-17 ჭთ.თ 578
რეპერტუარი,დასის შემადგენლობა.1989-90წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო

4197 თ-17 ჭთ.თ 579
დიულა ჰაი-"გაშპარ ვანოს სიმართლე".1989-90წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო

4198 თ-17 ჭთ.თ 580
ნ.მაკიაველის "მანდრაგორა".1989-90წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-გ.გაბილაია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4199 თ-17 ჭთ.თ 581
ა.სტავიცკის "ტრაგიკული ორთაბრძოლა".1989-90წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ო.ეგაძე. ქაღალდი საშუალო

4200 თ-17 ჭთ.თ 582
ნ.დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა".1990-91წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-კ.ყიფიანი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4201 თ-17 ჭთ.თ 583
ნ.დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა".1990-91წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-კ.ყიფიანი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4202 თ-17 ჭთ.თ 584
ი.ჟამიაკის "ბატონი ამილკარი".1990-91წ.წ. ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ა.სტრიკუნოვი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4203 თ-17 ჭთ.თ 585
ა.წერეთლის "ბუტიაობა".1990-91წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-კ.ყიფიანი. ქაღალდი საშუალო

4204 თ-17 ჭთ.თ 586
ალ.შალუტაშვილის "კატასტროფა".1992-93წ.წ.  ა. წერეთლის 
სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-თ.მესხი. ქაღალდი საშუალო

4205 თ-17 ჭთ.თ 587
ო.ჩხეიძის "ვისია ვისი".1993-94წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ლ.პაქსაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4206 თ-17 ჭთ.თ 588
ა.მალცის "ჯარისკაცის ჰიქსი".1993-94წ.წ. ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ა.ბაქრაძე. ქაღალდი საშუალო

4207 თ-17 ჭთ.თ 589
ა.წერეთლის "კინტო".1993-94წ.წ. ა. წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრი. ქაღალდი საშუალო

4208 თ-17 ჭთ.თ 590
შ.დადიანის "გუშინდელნი".1995-96წ.წ. ა. წერეთლის სახ.ჭიათურის 
თეატრი.რეჟისორი-ა.ქუთათელაძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4209 თ-17 ჭთ.თ 591
ფრედერიკო გარსია დე ლორკა-"ბერნარდა ალბას ოჯახი".1996-
97წ.წ. ა.წერეთლის სახ. ჭიათურის თეატრი .დადგმა-ლ.პაქსაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4210 თ-17 ჭთ.თ 592
ო. ბაღათურიას "ამიკო".1997-98წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის 
ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო



4211 თ-17 ჭთ.თ 593

ლევ უსტინოვი, ოლეგ ტაბაკოვი-"ფიფქია და შვიდი ჯუჯა".1997-
98წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
ნ.დემეტრაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4212 თ-17 ჭთ.თ 594

ლევ უსტინოვი, ოლეგ ტაბაკოვი-"ფიფქია და შვიდი ჯუჯა".1997-
98წ.წ.  ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. დადგმა-
ნ.დემეტრაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4213 თ-17 ჭთ.თ 595
ჭიათურის ა.წერეთლის სახ.თეატრის დაარსების 100 წლისთავის 
აღსანიშნავი საიუბილეო საღამო. 1997წ. ქაღალდი კარგი

4214 თ-17 ჭთ.თ 596
დ. კლდიაშვილის "სოლომონ მორბელაძე".2005-06წ.წ. ა. 
წერეთლის სახ.ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ა.ენუქიძე. ქაღალდი საშუალო

4215 თ-17 ჭთ.თ 597

დ.კლდიაშვილის "მსხვერპლის" მიხედვით"-"კუდიანები 
წითურეთიდან".2006-2007წ.წ. ა. წერეთლის სახ. ჭიათურის თეატრი. 
რეჟისორი-გ.კენჭოშვილი. ქაღალდი საშუალო

4216 თ-17 ჭთ.თ 598
მარია ლადოს "ძალიან მარტივი ისტორია"(very simple story).2006-
2007წ.წ. . ა. წერეთლის სახელობის ჭიათურის თეატრი. ქაღალდი საშუალო მხატვრული აფიშა.ინგლისურ ენაზე

4217 თ-17 ჭთ.თ 599
რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა.უთარიღო. ა. წერეთლის სახ. 
ჭიათურის თეატრი. რეჟისორი-ზ.ურუშაძე. ქაღალდი მძიმე

4218 თ-18 ფთ.თ 1
დენიერის "ორი ობოლი". 1926 წ.  ფოთის სახ. თეატრი (ყოფილი 
კომეტა).  რეჟისორი-ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე ქართულ დრამა.

4219 თ-18 ფთ.თ 2
სენკევიჩის "ვიდრე ხვალ". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-
ი.ზარდალიშვილი. ქაღალდი მძიმე მთელი დასისი მონაწილეობით.

4220 თ-18 ფთ.თ 3
ფ. შილერის "ყაჩაღები". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

4221 თ-18 ფთ.თ 4
მოლიერის "ტარტიუფი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

4222 თ-18 ფთ.თ 5
გადმოკეთებული,  ხონელის "არიქა მიშველეთ". 1926 წ.  ფოთის 
სახ. თეატრი. რეჟისორი-შ. ხონელი. ქაღალდი მძიმე

მთელი დასისი მონაწილეობით. 
ქართული თეატრის 76 წლისტავის 
აღსანიშნავად.

4223 თ-18 ფთ.თ 6
დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი". 1926 წ. ფოთის 
სახ. თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო მთელი დასის მონაწილეობით.

4224 თ-18 ფთ.თ 7
ნ. შიუკაშვილის "მეგობრობა". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ხონელის, ჯაფარიძისა და ჩხიკვაძის 
მონაწილეობით.

4225 თ-18 ფთ.თ 8
ვ. შალიკაშილის "გადაჭრილი მუხა". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო მთელი დასისი მონაწილეობით.

4226 თ-18 ფთ.თ 9
თარგმანი- გ. აბაკელიასი "მემკვიდრე პრინცი". 1926 წ. ფოთის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4227 თ-18 ფთ.თ 10
თარგმანი-ვ. გუნიასი "კინი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- 
ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4228 თ-18 ფთ.თ 11
ნ. შიუკაშვილი "სიმახინჯე". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი- 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ო. ღოღობერიძის 15 წლის სასცენო 
მოღვაწეობისადმი გამართული 
წარმოდგენა.

4229 თ-18 ფთ.თ 12
ტ. რამიშვილის "შეშლილები",  "ორი პეპელა". 1926 წ. ფოთის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღობერიძის, ზარდალიშვილის, 
ყალაბეგიშვილისა და ხონელის 
მონაწილეობით.

4230 თ-18 ფთ.თ 13
"ორი ობოლი" . 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ა. 
ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

4231 თ-18 ფთ.თ 14
თარგმანი- შველიძის "ცხოვრების გარეშე". 1926 წ. ფოთის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ყალაბეგიშვილის, 
ზარდალიშვილისა და ზონელის 
მონაწილეობით

4232 თ-18 ფთ.თ 15
თარგმანი- ა. იმედაშვილის "ქალები და ღვინო". 1926 წ. ფოთის  სახ. 
თეატრი.  რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღობერიძის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4233 თ-18 ფთ.თ 16
თარგმანი- ი. ზარდალიშვილის "კარგად შეკერილი ფრაკი". 1926 წ. 
ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ი. ზრდალიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ღოღობერიძის , ზარდალიშვილის, 
ყალაბეგიშვილისა და ხონელის 
მონაწილეობით.

4234 თ-18 ფთ.თ 17
თარგმანი-გ. აბაკელიასი "მემკვიდრე პრინცი". 1926 წ. ფოთის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღიბერიძის, ზარდალიშვილის, 
ყალაბეგიშვილისა და ხონელის 
მონაწილეობით.

4235 თ-18 ფთ.თ 18
თარგმანი- ვ. აბაშიძის "ორი ჯიბგირი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ღოღიბერიძის, ზარდალიშვილის, 
ყალაბეგიშვილისა და ხონელის 
მონაწილეობით.

4236 თ-18 ფთ.თ 19
თარგმანი- ვ. აბაშიძის "ორი ჯიბგირი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო მეორედ დადგმა...

4237 თ-18 ფთ.თ 20
თარგმანი- ი. ზარდალიშვილის "კარგად შეკერილი ფრაკი". 1926 წ. 
ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ი. ზრდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4238 თ-18 ფთ.თ 21
ტ. რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა"1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4239 თ-18 ფთ.თ 22
ტ. რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა"1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი მძიმე

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4240 თ-18 ფთ.თ 23
თარგმანი- შველიძის " ცხოვრების გარეშე" . 1926 წ. ფოთის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4241 თ-18 ფთ.თ 24
ა. შანშიაშვილის "უგვირგვინო მეფენი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4242 თ-18 ფთ.თ 25
თარგმანი-ვ. გუნიასი "უბედური". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო მთელი დასის მონაწილეობით.

4243 თ-18 ფთ.თ 26
ყიფიანის "სამეგრელოს მთავარი ლევან". 1926 წ.  ფოთის 
სახ.თეატრი. რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო მთელი დასის მონაწილეობით.

4244 თ-18 ფთ.თ 27
ა. შანშიაშვილის "უგვირგვინო მეფენი". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო მთეალი დასის მონაწილეობით.

4245 თ-18 ფთ.თ 28
ე. ნინოშვილის  "ქრისტინე". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-
ა. ყალაბეგიშვილი ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის,  
ყალაბეგიშვილისა და ხონელის 
მონაწილეობით.



4246 თ-18 ფთ.თ 29
თარგმანი- ბარველის "ნათლული". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- შ. ხონელი. ქაღალდი საშუალო

შ. ხონელის ბენეფისი. მონაწილეობს 
მთელი დასი.

4247 თ-18 ფთ.თ 30
თარგმანი- ვ. აბაშიძის "ჯამბაზები", "სოფლის ფერშალი". 1926 წ. 
ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო მთელი დასის მონაწილეობით.

4248 თ-18 ფთ.თ 31
თარგმანი- ვ. გუნიასი "პარიზის ღარიბ-ღატაკნი". 1926 წ. ფოთის სახ. 
თეატრი. რეჟისორი- შ. ხონელი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4249 თ-18 ფთ.თ 32
ვ. გუნიას "ზოგი ჭირი მარგებელია". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ხონელი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4250 თ-18 ფთ.თ 33
ა. ჯაჯანაშვილის "ქანდაკება". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ი. ზარდალიშვილი. ქაღალდი საშუალო

4251 თ-18 ფთ.თ 34
თარგმანი-ნ. ავალიშვილის "ყაჩაღები". 1926 წ. ფოთის სახ. თეატრი. 
რეჟისორი- ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ი. ზარდალაშილი, ა. 
ყალაბეგიშვილისა და შ. ხონელის 
მონაწილეობით.

4252 თ-18 ფთ.თ 35
თარგმანი-ა. ყალაბეგიშვილის "ხუთი მამის შვილი". 1926 წ. ფოთის 
სახ. თეატრი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4253 თ-18 ფთ.თ 36
თარგმანი- ა. იმედაშვილის "დღენი ჩვენი ცხოვრებისა". 1926 წ. 
ფოთის სახ. თეატრი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო მთელი დასის მონაწილეობით.

4254 თ-18 ფთ.თ 37
თარგმანი-ა. ყალაბეგიშვილის " ხუთი მამის შვილი". 1926 წ. ფოთის 
სახ. თეატრი. რეჟისორი-ა. ყალაბეგიშვილი. ქაღალდი საშუალო

ჩიხლაძის, ღოღობერიძის, 
ზარდალშვილის, ყალაბეგიშვილისა 
და ხონელის მონაწილეობით.

4255 თ-18 ფთ.თ 38
თარგმანი- ა. ფაღავასი " ახირებულნი". 1930 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო მეხუთე პრემიერა.

4256 თ-18 ფთ.თ 39
თარგმანი-კ. მაჭარაძის " ამება". 1930 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო მეორე პრემიერა.

4257 თ-18 ფთ.თ 40
თრაგმანი ა. ფაღავასი "რღვევა". 1930 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი-ბ. გამრეკელი ქაღალდი საშუალო სეზონის გახსნა.

4258 თ-18 ფთ.თ 41
თარგმანი- ბ. გამრეკელის "წმინდა ქურდი". 1930 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი.რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო მეოთხე პრემიერა

4259 თ-18 ფთ.თ 42
გადმოკეთებული, ა. შანშიაშვილის "ყამირი". 1930 წ.  ფოთის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი - ბ. გამრეკელი ქაღალდი კარგი მესამე პრემიერა

4260 თ-18 ფთ.თ 43
დ. ჩიაქელის "ყარამბ და ემზარ". 1930 წ. ფოთის მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო მეშვიდე პრემიერა

4261 თ-18 ფთ.თ 44
თარგმანი- ბ. გამრეკელის "გალსტუხი". 1930 წ. ფოთის მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი- ბ. გამრეკელი ქაღალდი საშუალო სეზონის დახურვა, მერვე პრემიერა.

4262 თ-18 ფთ.თ 45

ე. ტოლლერის "ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ", ანდერსონის "ერთი 
მკვლელის ამბავი", ი. ჰაშეკის "მამაც ჯარისკაცის შვეიკის 
თავგადასავალი", უსპენცკის "ორთაბრძოლა", ფაიკოს "კაცი 
პორტველით", ვოინიჩის "კრაზანა", კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ", ბარკოვის " 
12c261",  გროვეის "ნავთი", "პროტესტი", "ყარამ და ემზარ", 
შანშიაშვილის "ყამირი".  1931 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი- 
ბ. გამრეკელი. ქაღალდი მძიმე

1930-31 წლის სეზონის რეპერტუარი. 
თეატრი მხატვარი: დ. მირიანაშვილი

4263 თ-18 ფთ.თ 46
გ. უსპენსკის "ჯიბრი". 1931 წ. ფოთის მუშათა თეატრი.  რეჟისორი- ბ. 
გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მეექვსე პრემიერა.

4264 თ-18 ფთ.თ 47
ბ. ლავრენიევის "მტრები". 1931 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო მეცხრე პრემიერა

4265 თ-18 ფთ.თ 48
ე. ტოლლერის "ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ". 1931 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. ქაღალდი მძიმე სეზონის გახსნა.

4266 თ-18 ფთ.თ 49
დ. ჩიანელის "ყარამბ და ემზარ". 1931 წ. ფოთის მუშათა თეატრი, 
რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო მეშვიდე პრემიერა

4267 თ-18 ფთ.თ 50

შ. დადიანის " თეთნულდი", აფინაგენოვის "შიში", კრიშონის "პური", 
თარგმანი- ქორელის "წმინდანების ქარხანა", სამსონაძის "სალტე", 
კაკაბაძის "ბახტრიონი", ჟოტკინის "ჩიკაგო", თარგმანი- ქორელის " 
მხიარულების ქუჩა", თარგ გამრეკელის",  "თავფეხა კაცი". 1933 წ. 
ფოთის  მუშათა თეატრი. რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. ქაღალდი საშუალო 1932-33 წლის რეპერტუარი.

4268 თ-18 ფთ.თ 51
შ. დადიანის  "თეთნულდი" 1933 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი მძიმე

სეზონის გახსნა, პირველი 
წარმოდგენა.

4269 თ-18 ფთ.თ 52
გადმოკეთებული, შ. დადიანის "პური". 1933 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი მძიმე მეორე წარმოდგენა.

4270 თ-18 ფთ.თ 53
თარგმანი- ბ. ქორელის "წმინდანების ქრხანა". 1933 წ. ფოთის 
მუშათა თეატრი. რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მეოთხე წარმოდგენა

4271 თ-18 ფთ.თ 54
სამსონაძის "სალტე". 1933 წ. ფოთის მუშათა თეათრი. რეჟისორი- ბ. 
გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მეხუთე პრემიერა.

4272 თ-18 ფთ.თ 55
თარგმანი- ქორელის "ჩემი მეგობარი". 1933 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი-ბ.გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მეცხრე პრემიერა

4273 თ-18 ფთ.თ 56
ვ. გაბისკირიას "ლაქაშებში". 1933 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მეათე წარმოდგენა.

4274 თ-18 ფთ.თ 57
თარგმანი-ქორელის "წმინდანების ქარხანა". 1933 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი.რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მეთხე წარმოდგენა

4275 თ-18 ფთ.თ 58
გ. გააზოვის "მუნჯები ალაპარაკდნენ". 1933 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი- ბ. გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მერვე პრემიერა

4276 თ-18 ფთ.თ 59
თარგმანი-კ. ანდრონიკაშვილის "ჯოი სტრიტ". 1933 წ. ფოთის 
მუშათა თეატრი. რეჟისორი-ბ. გამრეკელი. ქაღალდი კარგი მეექვსე პრემიერა.

4277 თ-18 ფთ.თ 60
კარტაშევის "ჩვენი ახალგაზრდობა". 1934 წ. ფოთის მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი- გ. ჟურული. ქაღალდი კარგი მეექვსე პრემიერა.

4278 თ-18 ფთ.თ 61
თარგმანი- ე. ტატიშვილის "ვერაგობა და სიყვარული" 1934 წ. 
ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი- გ. ლაღიძე. ქაღალდი კარგი ნოემბრის პრემიერა.

4279 თ-18 ფთ.თ 62

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული", გ. კაიზერის "კინო 
რომანი",   პ.კაკაბაძის  "ყვარყვარე თუთაბერი",  ს. ტრიუდელლის 
"მაშინალ",  მ. გორკის "ეგორ ბულიჩოვ",  კლდიაშვილის 
"სამანიშვილის დედინაცვალი",  შექსპირის "ოტელო",   
გ.გაუპტმანის "მზის ჩასვლამდე",   რ.როლანის "დადგება დრო". 
1933-34 წელები. ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი-გ. ლაღიძე, 
შ.კილასონიძე. ქაღალდი კარგი

1933-34 წლის საორიენტაციო 
რეპერტუარი.



4280 თ-18 ფთ.თ 63
თარგმანი- ე. ტატიშვილის "ვერაგობა და სიყვარული" 1934 წ. 
ფოთის მუშათა თეატრი. რეჟისორი- გ. ჟურული ქაღალდი მძიმე სეზონის დახურვა.

4281 თ-18 ფთ.თ 64
ბუხნიკაშვილის შკვარკინიდან "მინდა ბავშვი". 1934 წ. ფოთის 
მუშათა თეატრი. რეჟისორი- გ. ჟურული. ქაღალდი კარგი

4282 თ-18 ფთ.თ 65
გ.კაიზერის "კინო რომანი". 1934 წ. ფოთის მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ჟურული. ქაღალდი საშუალო

4283 თ-18 ფთ.თ 66
ე. ჟურული და რ. ქორქიას "ფოთი ფლორიდა". 1934 წ.  ფოთის 
მუშათა თეატრი. რეჟისორი-გ. ჟურული. ქაღალდი კარგი მერვე პრემიერა

4284 თ-18 ფთ.თ 67
შ. დადიანის "გუშინდელნი". 1937 წ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-ს. ვაჩნაძე. ქაღალდი საშუალო

4285 თ-18 ფთ.თ 68

ი. ვაკელის "შამილი",გ. მდივანის "ბრმა", ა.კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეტეჩი", გადმ: ს.შანშიაშილის "არსენა", გომარშეს"ფიგაროს 
ქორწინება", დადიანის "კოლხები", "გუშინდელნი", კ. ბუაჩაძის 
"სიძე", კლდიაშვილის "შემოდგომის აზნაურები". 1936-37 წლები. 
ფოთის სახ.დრამატული თეატრი. რეჟისორი-შ. ინასარი ქაღალდი მძიმე 1936-37 წლის რეპერტუარი.

4286 თ-18 ფთ.თ 69

შ. დადიანის "რუსთაველი",თაქთაქიშვილის " ხალხის რჩეული",ნ. 
შიუკაშვილის "მზე შინა და მზე გარეთა", გაბუნიას "ელეონორა 
შტოკბერგერი".  ნათარგმნი პიესები: შკვარკინის "უბრალო 
გოგონა", ქოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი", ვსევოლოჟკის 
"წარჩინებული ცოლი". კლასიკოსები: სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე", 
მოლიერის "გააზნაურებული მდაბიო", გოლდონის "მხიარული 
შემთხვევა".  განახლებული დადგმები: კლდიაშვილის "გმირთა 
თაობა", გ. მდივანის "ალკაზარი",  დიუმას "მისი ცოლი", ტ. 
რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა", გ. ბერძენიშვილის "აჭარის 
მთებში". 1938-1939 წლები. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი.რეჟისორი-თ ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

1938-1939 წლის რეპერტუარი.  
თეატრის მხატვრები:ი. გამრეკელი, ე. 
ახვლედიანი, მ. გოცირიძე, ს. 
ქობულაძე, თ. აბაკელია

4287 თ-18 ფთ.თ 70
გეიო და ენნეკენის "ბიჭუნა". 1939 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.  

4288 თ-18 ფთ.თ 71
თარგმანი- ა. იმედაშვილის  "ოიდიპოს მეფე".1941 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი.რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

პრემიერა. მთელი დასის 
მონაწილეობით.

4289 თ-18 ფთ.თ 72
ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დამნაშავენი". 1941 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი.რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო რესტავრირებული. პრემიერა.

4290 თ-18 ფთ.თ 73
ნახუცრიშვილის "კომბლე". 1941 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი.რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

პრემიერა. მთელი დასის 
მონაწილეობით.

4291 თ-18 ფთ.თ 74

შ. დადიანის "ნინოშილის გურია", ა.ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დამნაშავენი", სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე", შ. დადიანის 
"ნაპერწკლიდან", გედევანიშვილის "მსხვერპლი", გ. გორკის 
"ფსკერზე", ა. დენერის "დები ჟერარი", ნახუცრიშვილის "კომბლე", 
შ. დადიანის "რუსთაველი", კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", ა. 
წერეთლის "პატარა კახი",  გუცკოვის "ურიელა  აკოსტა", 
ბერძენიშვილის  "ჩვენი მიწა",  კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება", 
გაბისკირიას "მათი ამბავი", ვებერის "ჩემი მეომარი", ბულიჩენკოს 
"აყვავებული ბაღი".  1940-1941 წ.  ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო 1940-1941 წლის რეპერტუარი.

4292 თ-18 ფთ.თ 75

გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", ა. ოსტროვსკის  "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", გუცკოვის "ურიელა აკოსტა", სოფოკლეს " ოიდიპოს 
მეფე". 1941 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი.რეჟისორი-ნ. 
გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

მოწაფეთათვის საარდადეგო 
წარმოდგენები.

4293 თ-18 ფთ.თ 76
ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". 1941 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4294 თ-18 ფთ.თ 77

შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია", გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა", ვ. 
გაბისკირიას "მათი ამბავი", პ. ვებერის "ჩემი მეომარი". 1941 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ნ. გოძიაშილი, თ. 
ლორთქიფანიძე, ი. ქაჯაია. ქაღალდი კარგი

4295 თ-18 ფთ.თ 78
კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა", სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე". 1941 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშილი. ქაღალდი კარგი აბაშის კულტურის სახლში.

4296 თ-18 ფთ.თ 79
ნახუცრიშვილის "კომბლე". 1941 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი.რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4297 თ-18 ფთ.თ 80

შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია", კაკაბაძის "კოლმეურნის 
ქორწილი". 1941 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი.რეჟისორი-ნ. 
გოძიაშილი, თ.ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4298 თ-18 ფთ.თ 81

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე", კ. გუცკოვის "ურელ აკოსტა", ა. 
ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი". 1941 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

აღნიშნული სეზონის უკანასკნელი 
წარმოდგენა.

4299 თ-18 ფთ.თ 82
ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ დამნაშავენი". 1941 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი.რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

4300 თ-18 ფთ.თ 83

ი. შალაურის "უკანასკნელი ღობე", პ. ვებერის "ჩემი მეომარი". 1941 
წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი, ი. 
ქაჯაია. ქაღალდი კარგი

4301 თ-18 ფთ.თ 84

სტანისლავსკის "შურისძიება", სუბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", ვ. 
შალიკაშვილის "უნიადაგონი", ვ. გუნიას "და-ძმა". 1943 წ. ფოთის 
სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშილი, თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო საგასტროლო ანონსი.

4302 თ-18 ფთ.თ 85

სუმბათაშვილის "ღალატი", კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", დ. 
ერისთავის "სამშობლო". 1943 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო საგასტროლო ანონსი.

4303 თ-18 ფთ.თ 86

პ. კაკაბაძის "კომეურნის ქორწინება", შალიკაშილი "უნიადაგონი". 
1943 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4304 თ-18 ფთ.თ 87
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1943 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეტრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

4305 თ-18 ფთ.თ 88

პ. კაკაბაძე "კომეურნის ქორწინება", შალიკაშვილი "უნიადაგონი". 
1943 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი



4306 თ-18 ფთ.თ 89
სუმბათაშვილის "ღალატი". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი ნ. გოძიაშილის მონაწილეობით.

4307 თ-18 ფთ.თ 90
დ. ერისთავის "სამშობლო". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი ქაღალდი კარგი

4308 თ-18 ფთ.თ 91
პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1944 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი მხატვარი: ე. ახვლედიანი

4309 თ-18 ფთ.თ 92

პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი",  კ. სიმონოვის  "მელოდე". 1994 
წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4310 თ-18 ფთ.თ 93
თარგმანი-ვ. ნინიძის "ექიმ ვერბიცკის ცდა". 1944 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი მთელი დასის მონაწილეობით.

4311 თ-18 ფთ.თ 94

ა. სუბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", კ. სიმონოვის "მელოდე". 1944 
წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი.რეჟისორი-. თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4312 თ-18 ფთ.თ 95
პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1944 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი მხატვარი: ე. ახვლედიანი

4313 თ-18 ფთ.თ 96

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", ვ. გუნიას "და-ძმა". 1944 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე, 
ნ გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

4314 თ-18 ფთ.თ 97
ვ.შალიკაშვილის "უნიადაგონი", სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. 
ფოთის სახ.დრმატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4315 თ-18 ფთ.თ 98

ვ.გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან", გ. ლაღიძის "სამშობლოს 
აღზრდილნი", პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1944 წ. ფოთის 
სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე, ნ. 
გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

4316 თ-18 ფთ.თ 99

კ. გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან", ვ. გუნიას "და-ძმა".1944 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე, 
ნ. გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

4317 თ-18 ფთ.თ 100

გ. ლაღიძე "სამშობლოს აღზრდილნი", ვ. გუნიას "და-ძმა", პ. 
კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშილი, თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4318 თ-18 ფთ.თ 101

გ. ლაღიძე "სამშობლოს აღზრდილნი", პ. კაკაბაძე "ყვარყვარე 
თუთაბერი", კ. გოლდონი "საპატარძლო აფიშიდან", ვ. გუნია "და-
ძმა". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- 
ნ.გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4319 თ-18 ფთ.თ 102
სუმბათაშვილის "ციხის საიდუმლო", სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4320 თ-18 ფთ.თ 103
პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", გ. ლაღიძე "სამშობლოს 
აღზრდილნი". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. ქაღალდი კარგი

4321 თ-18 ფთ.თ 104

გ. ლაღიძის " სამშობლოს აღზრდილნი", პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", კ. გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან". 1944 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4322 თ-18 ფთ.თ 105
კ. სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4323 თ-18 ფთ.თ 106
პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი" . 1944 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4324 თ-18 ფთ.თ 107
მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

4325 თ-18 ფთ.თ 108
ვ. გუნიას "და-ძმა". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- ნ.გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

4326 თ-18 ფთ.თ 109
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეტრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4327 თ-18 ფთ.თ 110
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეტრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4328 თ-18 ფთ.თ 111
კ. გოლდონის "საპატარაძლო აფიშიდან". 1944 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანძე. ქაღალდი კარგი

4329 თ-18 ფთ.თ 112
კ. გოლდონის  "საპატარძლო აფიშიდან". 1944 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4330 თ-18 ფთ.თ 113
გ. ლაღიძე "სამშობლოს აღზრდილნი". 1944 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილის. ქაღალდი კარგი

4331 თ-18 ფთ.თ 114

ვ. გუნიას "და-ძმა",  გოლდონის  "საპატარძლო აფიშიდან". 1944 წ. 
ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. გოძიაშვილი, თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4332 თ-18 ფთ.თ 115
კ. სიმონოვის "მელოდე". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4333 თ-18 ფთ.თ 116
ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1944 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეტრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

4334 თ-18 ფთ.თ 117

გ. ლაღიძის " სამშობლოს  აღზრდილნი", გოლდონი "საპატარძლო 
აფიშიდან", სიმონოვის "მელოდე", მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის 
ასული". 1945 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ნ. 
გოძიაშვილი, თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4335 თ-18 ფთ.თ 118

გოლდონის " საპატარძლო აფიშიდან", გ. ლაღიძის "სამშობლოს 
აღზრდილნი". 1945 წ.  ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე, ნ . გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

4336 თ-18 ფთ.თ 119

მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული", კ. გოლდონის "საპატარძლო 
აფიშიდან". 1945 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. 
ლორთქიფანძე. ქაღალდი კარგი

4337 თ-18 ფთ.თ 120

სიმონოვის "მელოდე", ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი", ჯაფარიძის 
"ჯამთაბერის ასული". 1945 წელი . ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4338 თ-18 ფთ.თ 121

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", გოლდონის "საპატარძლო 
აფიშიდან". 1945 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4339 თ-18 ფთ.თ 122

კ. გოლდონის "საპატარაძლო აფიშიდან",პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი", სიმონოვის "მელოდე". 1945 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი



4340 თ-18 ფთ.თ 123

კ. სიმონოვის "მელოდე", კ. გოლდონის "საპატარძლო აფიშიდან". 
1945 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. 
ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4341 თ-18 ფთ.თ 124
ა. ოსტროვსკის "რისხვა". 1946 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

რუსული კლასკური დრამატურგიის 
საკავშირო დათვალიერება.

4342 თ-18 ფთ.თ 125

ჯ. პრისტლის " ინსპექტორი მოვიდა", კორმონის "ორი ობოლი", ს. 
მთვარაძის "სახსოვარი". 1946 წ.ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე,ნ გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი

ავტონომიური რესპუბლიკების 
საქალაქო და სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება.

4343 თ-18 ფთ.თ 126
ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა". 1947 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- ნ. გოძიაშვილი. ქაღალდი კარგი სეზონის გახსნა. პრემიერა.

4344 თ-18 ფთ.თ 127
ა. კერესელიძე "მეგობრობა". 1947 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა.

4345 თ-18 ფთ.თ 128
კ. სიმონოვის "ასეც იქნება". 1947 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

პრემიერა. თეატრის 10 წლისთავის 
აღსანიშნავად

4346 თ-18 ფთ.თ 129

კ. სიმონოვი "ასეც იქნება", ლ. მალიუგინი "ძველი მეგობრები", ა. 
კერესელიძე " მეგობრობა". 1947 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

საქ. სსრ ავტონომიური 
რესპუბლიკების , საქალაქო და 
სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება.

4347 თ-18 ფთ.თ 130

გოუ და დიუსო "ღრმა ფესვები", ა. ფადაევი "ახალგაზრდა 
გვარდია", ჩიქოვანი "უბრალო ადამიანები", გ. ქელბაქიანი 
"დაგვიანებული სინანული", ა. ოსტროვსკი "რისხვა", კ. სიმონოვი 
"რუსეთის საკითხი", ლ.მალიუგინი "ძველი მეგობრები", პ. კაკაბაძე 
"კოლმეურნის ქორწინება", კ. გოლდონი "საპატარძლო აფიშიდან", 
კ. სიმონოვი "ასეც იქნება", ს. მთვარაძე "სახსოვარი", ა. კერესელიძე 
"მეგობრობა". 1947-1948 წლები. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- თ.ლორთქიფაიძე. ქაღალდი კარგი 1947-1948 წლის რეპერტუარი.

4348 თ-18 ფთ.თ 131
დიუსო და გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

გასტროლი სომხურ სახელმწიფო 
თეატრში. 

4349 თ-18 ფთ.თ 132
კ. სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". 1948 წ.ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

 კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში  გამართული საქალაქო და 
სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება.

4350 თ-18 ფთ.თ 133
კ. სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". 1948 წ.ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი სეზონის გახსნა

4351 თ-18 ფთ.თ 134
ოსტროვსკი "რისხვა", სიმონოვი "რუსეთის საკითხი". 1948 წ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

 კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში  გამართული საქალაქო და 
სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება.

4352 თ-18 ფთ.თ 135
ოსტროვსკი "რისხვა". 1948 წ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

გასტროლი სომხურ სახელმწიფო 
თეატრში. 

4353 თ-18 ფთ.თ 136
უ.ჰაჯიბეგოვი "არშინ მალ-ალან". 1948 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

4354 თ-18 ფთ.თ 137
გ. ქელბაქიანი "დაგვიანებული სინანული. 1948 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

4355 თ-18 ფთ.თ 138
ა. ოსტროვსკი "რისხვა". 1948 წ.ბერიას სახ.  ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

გასტროლი სომხურ სახელმწიფო 
თეატრში. 

4356 თ-18 ფთ.თ 139
ა. ოსტროვსკი "რისხვა". 1948 წ.ბერიას სახ.  ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

 კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში  გამართული საქალაქო და 
სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება.

4357 თ-18 ფთ.თ 140
დიუსო და გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

გასტროლი სომხურ სახელმწიფო 
თეატრში. 

4358 თ-18 ფთ.თ 141
დიუსო და გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო

გასტროლი. ორჯონიკიძის სახ. 
კულტურისა და დასვენების 
ცენტრელურ პარკში.

4359 თ-18 ფთ.თ 142
ოსტროვსკი "რისხვა", სიმონოვი "რუსეთის საკითხი". 1948 წ.ბერია 
სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

 კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში  გამართული საქალაქო და 
სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება. მეორე ტური.

4360 თ-18 ფთ.თ 143
სიმონოვი "რუსეთის სახკითხი". 1948 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

 კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში გამართული საქალაქო და 
სარაიონო თეატრების 
დათვალიერება. მეორე ტური.

4361 თ-18 ფთ.თ 144

ბ. გამრეკელი "გარდატეხა", ვ. პატარაია "უჩა უცარდია", ვ. 
გაბისკირია "საყვარელი ეზო". 1949 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

თანამედროვე თემაზე დადგმული 
სპეკტაკლების რესპუბლიკური 
დათვალიერების პირველი ტური.

4362 თ-18 ფთ.თ 145

ბ. გამრეკელი "გარდატეხა", ვ. პატარაია "უჩა უცარდია", ვ. 
გაბისკირია "საყვარელი ეზო". 1949 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი კარგი

თანამედროვე თემაზე დადგმული 
სპეკტაკლების რესპუბლიკური 
დათვალიერების პირველი ტური.

4363 თ-18 ფთ.თ 146

ვ. პატარია "უჩა უჩარდია", ვ. გაბისკირია "საყვარელი ეზო", ბ. 
გამრეკელი "გარდატეხა". 1949 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფნიძე. ქაღალდი საშუალო

თანამედროვე თემაზე დადგმული 
სპეკტაკლების რესპუბლიკური 
დათვალიერების მეორე ტური.

4364 თ-18 ფთ.თ 147

ვ. პატარია "უჩა უჩარდია", ვ. გაბისკირია "საყვარელი ეზო", ბ. 
გამრეკელი "გარდატეხა". 1949 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-თ. ლორთქიფნიძე. ქაღალდი კარგი

თანამედროვე თემაზე დადგმული 
სპეკტაკლების რესპუბლიკური 
დათვალიერების მეორე ტური.

4365 თ-18 ფთ.თ 148
შ. დადიანი "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. ბერიას სახ.ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

გ. გაბუნიასა და ბ. თოფურიძეს 
მონაწილეობით.

4366 თ-18 ფთ.თ 149

შ. დადიანი "ნაპრეწკლიდან", გ. წერეთელი "პირველი ნაბიჯები",  ა. 
მოვზორნის "კონსტანტინე ზასლონოვი", მ. გრევლიშვილი 
"ხარატაანთ კერა", გ. ერისთავი "თილისმის ხანი", გ. გოგიჩაიშვილი 
"ჩვენი დროის ახალგაზრდობა", ბ. ზაიაიცკის  "რობინ გუდი", ვ. 
პატარაია "უჩა უჩარდია". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის ახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

1949-1950 წლის საგასტროლო 
რეპერტუარი.

4367 თ-18 ფთ.თ 150
ა. წერეთლის  "კინტო". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ლორთქიფანიძე. ქაღალდი საშუალო გასტროლი



4368 თ-18 ფთ.თ 151
ვ. პატარაიას "უჩა უჩარდია ". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. ქაღალდი კარგი

4369 თ-18 ფთ.თ 152
გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯები". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი კარგი

4370 თ-18 ფთ.თ 153
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო სეზონის გახსნა . პრემიერა.

4371 თ-18 ფთ.თ 154
ბ.ზაიაიცკის "რობინ გუდი". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4372 თ-18 ფთ.თ 155
ა. მოვზონის "კონსტანტინე ზასლონოვი". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი კარგი

4373 თ-18 ფთ.თ 156
მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა" 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი კარგი

4374 თ-18 ფთ.თ 157
გ. გოგიჩაიშვილის "ჩვენი დროის ახალგაზრდობა". 1950 წ. ბერიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. ქაღალდი კარგი

4375 თ-18 ფთ.თ 158
გ. ერისთავის " თილისმის ხანი". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი კარგი

4376 თ-18 ფთ.თ 159
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი კარგი

4377 თ-18 ფთ.თ 160
 ჭუბაბრია ჭავჭანიძის  "პირველი ნაბიჯი". 1950 წ.ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

4378 თ-18 ფთ.თ 161
შ. დადიანი "ნაპერწკლიდან". 1950 წ. ბერიას სახ.ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო სეზონის გახსნა. პრემიერა.

4379 თ-18 ფთ.თ 162
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან "1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

მიხეილ გელოვანისა და შაქრო 
გომელაურის მონაწილეობით.

4380 თ-18 ფთ.თ 163
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან "1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

მიხეილ გელოვანისა და შაქრო 
გომელაურის მონაწილეობით. აფიშა 
რუსულ ენაზე.

4381 თ-18 ფთ.თ 164
ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

თამარ მაკარაშვილისა და მერი 
კანდელაკის მონაწილეობით. 
პრემიერა.

4382 თ-18 ფთ.თ 165
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

მიხეილ გელოვანის, შაქრო 
გომელაურის , თამარ 
მაკარაშვილისა და მერი კანდელაკის 
მონაწილეობით.

4383 თ-18 ფთ.თ 166
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

მიხეილ გელოვანის, შაქრო 
გომელაურის , თამარ 
მაკარაშვილისა და მერი კანდელაკის 
მონაწილეობით. 

4384 თ-18 ფთ.თ 167
გ. მდივანის "კეთილი ნების ადამიანები". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

4385 თ-18 ფთ.თ 168
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

მიხეილ გელოვანის, შაქრო 
გომელაურის , თამარ 
მაკარაშვილისა და მერი კანდელაკის 
მონაწილეობით. აფიშა რუსულ 
ენაზე.

4386 თ-18 ფთ.თ 169
კ.ბუაჩაძის "ფაქიზი განცდები". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4387 თ-18 ფთ.თ 170
ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4388 თ-18 ფთ.თ 171
გ. გაბუნია "მზის ამოსვლის წინ". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

თამარ მაკარაშვილისა და მერი 
კანდელაკის მონაწილეობით. 
პრემიერა.

4389 თ-18 ფთ.თ 172
გ. მდივანის "კეთილი ნების ადამიანები". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4390 თ-18 ფთ.თ 173
ბ. ლავრენევის "რღვევა". 1951 წ. ბერიას სახ. სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4391 თ-18 ფთ.თ 174
ბ. ლავრენევის "რღვევა".1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

გიორგი საღარაძის, ალექსანდრე 
აფხაიძისა და გიორგი კიკნაძის 
მონაწილეობით.

4392 თ-18 ფთ.თ 175
გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირადი საქმე". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა.

4393 თ-18 ფთ.თ 176
ვ. ფშაველას "მოკვეთილი". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

თამარ მაკარაშვილისა და მერი 
კანდელაკის მონაწილეობით.

4394 თ-18 ფთ.თ 177
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან" 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

მიხეილ გელოვანის, შაქრო 
გომელაურის, თამარ მაკარაშვილისა 
და მერი კანდელაკის 
მონაწილეობით.

4395 თ-18 ფთ.თ 178
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

მიხეილ გელოვანის, შაქრო 
გომელაურის, თამარ მაკარაშვილისა 
და მერი კანდელაკის 
მონაწილეობით. აფიშა რუსულ 
ენაზე.

4396 თ-18 ფთ.თ 179
კ. ბუაჩაძე " ფაქიზი განცდები". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4397 თ-18 ფთ.თ 180
ბ.ლავრენიევის "რღვევა". 1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

ასკალონ მაგრაქველიძის 
მონაწილეობით.

4398 თ-18 ფთ.თ 181
უ. ჰაჯიბეგოვის " არშინ მალ-ალან". 1951 წ.  ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

თამარ მაკარაშვილი 
მონაწილეობით. პრემიერა.

4399 თ-18 ფთ.თ 182

გ. ერისთავის " თილისმის ხანი", გ. წერეთლის "პირველი ნაბიჯი", ვ. 
დარასელის "ვასო კიკვიძე".   1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

ქართული თეატრის 100  
წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო.

4400 თ-18 ფთ.თ 183

ი. მოსაშვილის "მისი ვარვკვლავი", მ. ბარათაშვილის " მარინე", ვ. 
ფშაველას "მოკვეთილი", ტოლსტოის "ცოცხალი ლეში", შექსპირის 
"ჭირვეულის მორჯულება", ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", 
მიხაელოვის " შინ დაბრუნება მინდა", ა. კორნეიჩუკის "უზანის 
ჭალა", ნ. შეგლოვის " 1904 წელი(გაქცევა), შილერის "ფიესკოს 
შეთქმულება".  1950-1951 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია, ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო 1950-1951 წლის რეპერტუარი.



4401 თ-18 ფთ.თ 184

ვ. პატარაია "უჩა უჩარდია", ი. ჭავჭანიძე "თბილისელი ქალიშვილი", 
ვ. დარასელი "კიკვიძე", ი. ჭავჭავაძე "ოთარაანთ ქვრივი", ი. 
ბურიაკოვსკი "იულიუს ფუჩიკი",  შექსპირი "ჭირვეულის 
მორჯულება", მოლიერი "ძალად ექიმი". 1951-1952 წ. ბერიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო 1951-1952 წლის რეპერტუარი.

4402 თ-18 ფთ.თ 185
ა. ყაზბეგი "არსენა" 1952 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო

4403 თ-18 ფთ.თ 186
ვ. დარასელის "კიკვიძე". 1952 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

4404 თ-18 ფთ.თ 187
შექსპირი "ჭირვეული მორჯულება". 1952 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი-. გ. გაბუნია. ქაღალდი საშუალო

4405 თ-18 ფთ.თ 188
ი. ბურიაკოვსკის "იულიუს ფუჩიკი". 1952 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი საშუალო

ბ. ზაქარიაძის , ე. საყვარელიძისა და 
ვ. ნეფარიის მონაწილეობით.

4406 თ-18 ფთ.თ 189
ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი". 1952 წ. ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. ქაღალდი საშუალო სეზონის დახურვა.

4407 თ-18 ფთ.თ 190

ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება",  გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია",  ი. 
მოშაშვილის "მისი ვარსკვლავი". მუხტაროვის "ალანის ოჯახი", ი. 
ბურიაკოვსკის "იულიუს ფუჩიკი", ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივი", 
ვ. პატარაია "უჩა უჩარდია", ვ. დარასელის "კიკვიძე", მოლერის 
"ძალით ექიმი". 1952-1953 წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია, ვ. მჭედლიშვილი, გ. გაბუნია ქაღალდი საშუალო

1952-1953 წლის რეპერტუარი. აფიშა 
რუსულ ენაზე.

4408 თ-18 ფთ.თ 191

მოლიერის "ძალად ექიმი", ი. ბურიაკოვსკის "იულიუს ფუჩიკი". 1953 
წ. ბერიას სახ. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა.  
გამსახურდია. ქაღალდი საშუალო

4409 თ-18 ფთ.თ 192

ი. გამსახურდიას "იულიუს ფუჩიკი", გ. ნახუცრიშვილის 
"ნაცარქექია",მოლიერის "ძალად ექიმი".  1953 წ.  ბერიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია ქაღალდი საშუალო

4410 თ-18 ფთ.თ 193
ვ. პატარაია "მელია და მისი კუდი". 1953 წ.  ბერიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. ქაღალდი საშუალო

ახალი წარმოდგენა. თ. 
მაკარაშვილისა და მ. კანდელაკის 
მონაწილეობით.

4411 თ-18 ფთ.თ 194

ი. მოსაშვილის" მისი ვარსკვლავი", გ. ნახუცრიშვილი "გარდატეხა", 
ს. კლდიაშვილი "დაბრუნება", ნახუცრიშვილი და გამრეკელი 
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4505 თ-18 ფთ.თ 288
ლ. მილორავა "ჭირვეული მოხუცი". 1962 წ. ფოთის სახ.დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4506 თ-18 ფთ.თ 289
გ. ბერძენიშვილი "სიყვარულის ძალა". 1962 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი

პრემიერა. აკაკი დობორჯგინიძეს 
მონაწილეობით

4507 თ-18 ფთ.თ 290
მ. ბარათაშვილი "ჩემი ყვავილეთი". 1962 წელი . ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4508 თ-18 ფთ.თ 291
ლ. კვიცარაძე "თოვლიან ღამეს". 1962 წელი . ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- ა. ალაზნისპირელი ქაღალდი კარგი

4509 თ-18 ფთ.თ 292
მ. ბარათაშვილი "ჩემი ყვავილეთი". 1962 წელი . ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4510 თ-18 ფთ.თ 293
გ. ბერძენიშვილი "სიყვარულის ძალა". 1962 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

4511 თ-18 ფთ.თ 294
ი. ვაკელი "აპრაკუნე". 1963 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- გ. ჟურული. ქაღალდი საშუალო

პრემიერა. აკაკი დობორჯგინიძეს 
მონაწილეობით

4512 თ-18 ფთ.თ 295
ნ. შკვარკინი "ნაბიჭვარი". 1963 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- რ. ქართველიშილი ქაღალდი კარგი პრემიერა. სეზონის გახსნა.



4513 თ-18 ფთ.თ 296
პ. გრუზინსკი " სასჯელის შიშით". 1963 წ. ფოთის სახ.დრამატული 
თეატრი ქაღალდი კარგი პრემიერა

4514 თ-18 ფთ.თ 297
ვ. გუნია "და-ძმა". 1963 წ. ფოთის სახ. დრამატული თეატრი. 
რეჟისორი- პ. ფრანგიშვილი. ქაღალდი კარგი

პრემიერა. აკაკი დობორჯგინიძეს 
მონაწილეობით

4515 თ-18 ფთ.თ 298
ნ. დუმბაძე "მე ვხედავ მზეს". 1963 წ. ფოთის სახ. დრამატული 
თეატრი. რეჟისორი- ს. კალანდარაშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4516 თ-18 ფთ.თ 299
დ. უგრიამოვი "უცხოური ჩემოდანი". 1963 წ. ფოთის სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. ქაღალდი საშუალო

პრემიერა. აკაკი დობორჯგინიძეს 
მონაწილეობით

4517 თ-18 ფთ.თ 300
ნ. შკვარკინი "ნაბიჭვარი". 1963 წ. ვ. გუნიას სახ.ფოთის სახელმწიფო  
დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

4518 თ-18 ფთ.თ 301

პ. გრუზინსკი "სასჯელის შიშით". 1963 წ. ვ. გუნიას სახ.ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 
ქართველიშილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4519 თ-18 ფთ.თ 302

გ. ნახუცრიშვილი "ჭინჭრაქა". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

4520 თ-18 ფთ.თ 303

ა. აფშილავა "ადამიანი დაბრუნდა". 1964 წ. ვ. გუნიას  სახ.ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4521 თ-18 ფთ.თ 304
ს. მთვარაძე "სახსოვარი". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახემწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

4522 თ-18 ფთ.თ 305

კ. ვიტლინგერი "ვარსკვლავიდან ჩამოსული კაცი". 1964 წ. ვ. გუნიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო  დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. 
იონათამიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4523 თ-18 ფთ.თ 306

ა. აფშილავა "ადამიანი დაბრუნდა". 1964 წ. ვ. გუნიას  სახ.ფოთის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი- რ. 
ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4524 თ-18 ფთ.თ 307
დ. კვიცარიძე "მამის კვალზე". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. კრიხელი ქაღალდი კარგი პრემიერა

4525 თ-18 ფთ.თ 308
ს. მთვარაძე "სახსოვარი". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახემწიფო 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-რ. ქართველიშვილი ქაღალდი კარგი პრემიერა

4526 თ-18 ფთ.თ 309
გ. ნახუცრიშვილი "ჭინჭრაქა". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4527 თ-18 ფთ.თ 310
ნ. არეშიძე " ვინ არის დედა". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- რ. ქართველიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4528 თ-18 ფთ.თ 311
დ. პსაფასი "საჭიროა მატყუარა". 1964 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ნ. იონათამიშვილი. ქაღალდი საშუალო პრემიერა

4529 თ-18 ფთ.თ 312

კ. ვიტლინგერი "ვარსკვლავიდან ჩამოსული კაცი". 1964 წ. ვ. გუნიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო  დრამატული თეატრი. რეჟისორი-ნ. 
იონათამიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4530 თ-18 ფთ.თ 313
რ. ქორქია "ნიკო ნიკოლაძე". 1965 წ.  ვ. გუნიას სახ.ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. ქაღალდი კარგი

პრემიერა. აკაკი დობორჯგინიძეს 
მონაწილეობით

4531 თ-18 ფთ.თ 314
ს. ბეგიაშილი "უცნობი". 1965 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი-  მ. ბაბლოანი. ქაღალდი მძიმე

პრემიერა. აკაკი დობორჯგინიძესა 
და ა. შონიას მონაწილეობით.

4532 თ-18 ფთ.თ 315
ნარ-დო "მოკლული მტრედი". 1965 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე ქაღალდი საშუალო

4533 თ-18 ფთ.თ 316
შ. ბათიაშვილი "ცხოვრება იწყება თავიდან". 1966 წ. ვ.გნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ა. დობორჯგინიძე, 
დ. დარსაველიძე და გ. ებრალიძე.

4534 თ-18 ფთ.თ 317
მ. მეტერლინკი "მონა ვანა". 1966 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი კარგი

4535 თ-18 ფთ.თ 318
შ. ბათიაშვილი "ცხოვრება იწყება თავიდან". 1966 წ. ვ.გნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. ქაღალდი კარგი

მონაწილეობენ: ა. დობორჯგინიძე, 
დ. დარსაველიძე და გ. ებრალიძე.

4536 თ-18 ფთ.თ 319
შ. ბათიაშვილი "ცხოვრება იწყება თავიდან". 1966 წ. ვ.გნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო

მონაწილეობენ: ა. დობორჯგინიძე, 
დ. დარსაველიძე და გ. ებრალიძე.

4537 თ-18 ფთ.თ 320
ი. გიაძე "ნაადრევი შემოდგომა". 1966 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ვ. მჭედლიძე. ქაღალდი კარგი

4538 თ-18 ფთ.თ 321
გ. ნახუცრიშვილი "შაითან-ხიხო". 1966 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. ქაღალდი საშუალო

4539 თ-18 ფთ.თ 322
ე. ციცაგი "ფითრი". 1966 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე ქაღალდი საშუალო

4540 თ-18 ფთ.თ 323
მ. ჩახავა "მზე კვლავ აცხუნებს". 1966 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ვ. ფაჩულია. ქაღალდი საშუალო პრემიერა. 

4541 თ-18 ფთ.თ 324
აბდულ ამიმოვი "განაჩენი აღარ გასაჩივრდება". 1966 წ. ვ. გუნიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4542 თ-18 ფთ.თ 325
გ. მოდებაძე " თამრიკო და ბეკეკა". 1966 წ. ფოთის კულტურისა და 
დასვენების პარკი. რეჟისორი- რ. მომცემლიძე. ქაღალდი კარგი

თოჯინების თვითმოქმედი 
თეატრალური კოლექტივის 
წარმოდგენა.

4543 თ-18 ფთ.თ 326
შ. როყვა "დედა". 1967 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 
თეატრი. რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. ქაღალდი კარგი პრემიერა

4544 თ-18 ფთ.თ 327

თარგმანი-ნ. კევლიშვილის " სახელი შენი, სახრავი ჩემი". 1967 წ. ვ. 
გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
ყიფშიძე. ქაღალდი საშუალო

4545 თ-18 ფთ.თ 328
გილიერმე- ფიგეირდო " მელია და ყურძენი". 1967 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ბ. ტორონჯაძე. ქაღალდი კარგი

გასტროლი კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის შენობაში.

4546 თ-18 ფთ.თ 329
ლ. ქიაჩელი "ტარიელ გოლუა". 1967 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. ქაღალდი კარგი

პრემიერა.ოქტობრის 
სოციალისტური რევოლუციის 50 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სპეკტაკლი.

4547 თ-18 ფთ.თ 330
ნ. დუმბაძე "მე ვხედავ მზეს". 1967 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. ქაღალდი კარგი

გასტროლი კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის შენობაში.



4548 თ-18 ფთ.თ 331
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გ. სანადირაძე "მოსამართლე და მისი მსაჯული". 1975 წ. ვ.გუნიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი-ო. ცერაძე. კარგი

4596 თ-19 ფთ.თ 379
ნ. დუმბაძე "დიდრო, უმადური და მზე". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე. კარგი

4597 თ-19 ფთ.თ 380
ლ.უსტინოვი "ქალაქი უსიყვარულოდ". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. ანთაძე. კარგი

4598 თ-19 ფთ.თ 381
გ. ნახუცრიშვილი "კალმასობა". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე კარგი

4599 თ-19 ფთ.თ 382
გ. ბერიაშვილი "მთვარე დევს დაუჭერია". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ზ. ჯანელიძე. კარგი

4600 თ-19 ფთ.თ 383
ნ. გოგოლი "რევიზორი". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4601 თ-19 ფთ.თ 384
გ. ბათიაშვილი "სერობის შემდეგ". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე. კარგი

4602 თ-19 ფთ.თ 385
ვ. შუკშინი "ენერგიული ადამიანები". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4603 თ-19 ფთ.თ 386
ა. პუშკინი "დონ-ჟუანი". 1975 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- რ. აბულაძე. საშუალო

4604 თ-19 ფთ.თ 387

კ.ლორთქიფანიძე "კოლხეთის ცისკარი". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
კალანდარიშვილი.  კარგი

4605 თ-19 ფთ.თ 388
ი. ვაკელის " ახალი აზნაურები". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. ლაღიძე. კარგი

4606 თ-19 ფთ.თ 389
ვ.იაკაშვილი "ჰორიზონტს იქით". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთს 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. საშუალო

4607 თ-19 ფთ.თ 390

კ.ლორთქიფანიძე "კოლხეთის ცისკარი". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
კალანდარიშვილი.  კარგი

4608 თ-19 ფთ.თ 391
ო. იოსელიანი "ადამიანი იბადება ერთხელ". 1976 წ. ვ. გუნია სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4609 თ-19 ფთ.თ 392
გ. ქსენოპულოსი "ცდუნება". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. ჟვანია კარგი

4610 თ-19 ფთ.თ 393
ვ. შუკშინი "თვალსაზრისი". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4611 თ-19 ფთ.თ 394
ბ. ბარათაშვილი " შეხვედრა ნაკადულასთან". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ზ. ჯანელიძე. კარგი

4612 თ-19 ფთ.თ 395
ა. ფადეევი "ახალგზრდა გვარდია". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4613 თ-19 ფთ.თ 396

კ. ლორთქიფანიძე "კოლხეთის ცისკარი". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
კალანდარიშვილი.  კარგი

4614 თ-19 ფთ.თ 397
ი. ვაკელი "ახალი აზნაურები". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი-გ. ლაღიძე. კარგი

4615 თ-19 ფთ.თ 398
ვ. შუკშინი " თვალსაზრისი". 1976 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4616 თ-19 ფთ.თ 399
ა. ჩხაიძე "დაბრუნება". 1977 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. საშუალო

4617 თ-19 ფთ.თ 400
გ. ბერიაშვილი "მთვარე დევს დაუჭერია". 1977 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ზ. ჯანელიძე. კარგი

4618 თ-19 ფთ.თ 401
შ. ბათიაშვილი "ლაქები". 1977 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე კარგი

4619 თ-19 ფთ.თ 402

რ. მამულაშვილი "მერხებზე ანგელოზები სხედან". 1977 წ. ვ. გუნიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. 
კალანდარიშვილი. კარგი

4620 თ-19 ფთ.თ 403
ო. იოსელიანი "სანამ ურემი გადაბრუნდება". 1977 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. კარგი

4621 თ-19 ფთ.თ 404
ლ. მილორავა " ორი გზა". 1977 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ზ. ჯანელიძე. კარგი

4622 თ-19 ფთ.თ 405
გ. ბერიაშვილი "ძახილი ნაკრძალში". 1978 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი-ზ. ჯანელიძე. კარგი პრემიერა

4623 თ-19 ფთ.თ 406
კ. ესაკია "ფარფალიები". 1978 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი-ო.ცერაძე. კარგი

4624 თ-19 ფთ.თ 407
ა. გეწაძე "მოჭიდავე". 1978 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე კარგი

4625 თ-19 ფთ.თ 408
ა. ჩხაიძე "დაბრუნება". 1978  წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. ყიფშიძე. კარგი

4626 თ-19 ფთ.თ 409
გ. ნახუცრიშვილი "წიწამური". 1978 წ.ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. კარგი

პრემიერა. სპეკტაკლი ეძღვნება ი. 
ჭვჭავაძის დაბადებიდან 140 
წლისთავს.

4627 თ-19 ფთ.თ 410
გ. ნახუცრიშვილი "წიწამური". 1978 წ.ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. კარგი

პრემიერა. სპეკტაკლი ეძღვნება ი. 
ჭვჭავაძის დაბადებიდან 140 
წლისთავს.



4628 თ-19 ფთ.თ 411
ი. ტაბიძე "შავი წიგნი". 1978 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ს. კალანდარიშვილი. კარგი პრემიერა 1978 წლის 8 აპრილს.

4629 თ-19 ფთ.თ 412
გ. ბათიაშვილი "გზები". 1978 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი პრემიერა 1978 წლის 16 მარტს.

4630 თ-19 ფთ.თ 413
იშტვან კალაი "ვინ აგებს პასუხს". 1979 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. კარგი

4631 თ-19 ფთ.თ 414
კ. გოლდონი "ორი ბატონის მსახური". 1979 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე კარგი პრემიერა

4632 თ-19 ფთ.თ 415
კ. ბუაჩაძე " ეზოში ავი ძაღლია". 1979 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. კარგი

4633 თ-19 ფთ.თ 416

გ. მანუაშვილი "ქოსა ტყუილების ახალი თავგადასავალი".1979 წ. ვ. 
გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. 
სებისკვერაძე. კარგი

4634 თ-19 ფთ.თ 417
ლ. ჭელიძე "ესმერალდა". 1980 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ.თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. საშუალო

4635 თ-19 ფთ.თ 418
ა. გეწაძე "ბერბიჭას აღსარება". 1980  წ. ვ. გუნიას სახ.ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. სებისკვერაძე. საშუალო პრემიერა

4636 თ-19 ფთ.თ 419
მ. ბარათაშვილი "ფრთხილად სასიკვდილოა". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი.რეჟისორი-ი. მაცხონაშვილი კარგი

4637 თ-19 ფთ.თ 420
ა. ჩხეიძე "თავისუფალი თემა". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. საშუალო პრემიერა

4638 თ-19 ფთ.თ 421
ბ. ტომასი "ჩარლის დეიდა". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-ი. მაცხონაშვილი კარგი

4639 თ-19 ფთ.თ 422
ბ. ტომასი "ჩარლის დეიდა". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი-ი. მაცხონაშვილი კარგი პრემიერა გაიმართა ქ.გორში.

4640 თ-19 ფთ.თ 423
ა. ჩხაიძე "შთამომავლობა". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი კარგი პრემიერა

4641 თ-19 ფთ.თ 424
ი. დოლბაია "ჭალიკონი". 1981 წ. ვ.გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი აღდგენა

4642 თ-19 ფთ.თ 425
ვ. იაკაშვილი "ჰორიზონტს იქით". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი აღდგენა

4643 თ-19 ფთ.თ 426
ვ. კოროსტილოვი "მე მჯერა შენი". 1981 წ. ვ. გუნიას სახ. ოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი პრემიერა

4644 თ-19 ფთ.თ 427
ვ. მხითარიანი "დაგვიბრუნეთ ბებია". 1982  წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- გ. აბრამიშვილი კარგი პრემიერა

4645 თ-19 ფთ.თ 428
ა. ჩხაიძე "შთამომავლობა". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი საშუალო

4646 თ-19 ფთ.თ 429
გ. ერისთავი "ძუნწი". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. კარგი პრემიერა

4647 თ-19 ფთ.თ 430
ვ. კოროსტილოვი "იმედის ათი წუთი". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ლ. მირცხულავა. კარგი პრემიერა

4648 თ-19 ფთ.თ 431

რ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს". 1982 წ. ვ. გუნიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. ტეატრი. რეჟისორი- ი. 
მაცხონაშვილი. კარგი

4649 თ-19 ფთ.თ 432
მ. ბერიძე "განქორწინება ქალაქურად". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი პრემიერა

4650 თ-19 ფთ.თ 433

რ. ერისთავი "ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს". 1982 წ. ვ. გუნიას 
სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. ტეატრი. რეჟისორი- ი. 
მაცხონაშვილი. საშუალო

4651 თ-19 ფთ.თ 434
ვ. მაიაკოვსკი "წითელი აფრები". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. მაცხონაშვილი. კარგი პრემიერა

4652 თ-19 ფთ.თ 435
ი. იაკაშვილი "კარიერა". 1982 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე კარგი პრემიერა

4653 თ-19 ფთ.თ 436
მ. ჯავახიშვილი "კვაჭი კვაჭატირაძე". 1983 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. საშუალო

4654 თ-19 ფთ.თ 437

ფედერიკო გარსია ლორკა " ბერნარდა ალბას სახლი". 1983 წ. ვ. 
გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ი. 
მაცხონაშვილი. კარგი პრემიერა

4655 თ-19 ფთ.თ 438
გ. ბათიაშვილი "ვალი". 1983 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი-ო. ცერაძე. კარგი

4656 თ-19 ფთ.თ 439
შ. შამანაძე " ღია შუშაბანდი". 1984 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4657 თ-19 ფთ.თ 440
ა. ჩხაიძე "სამიდან ექვს საათამდე".  1984 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთს 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. კარგი

4658 თ-19 ფთ.თ 441
ლ. თაბუკაშვილი "შენსკენ სავალი გზები". 1984 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. კარგი

4659 თ-19 ფთ.თ 442
გ. გურევიჩი "ბატის ჭუკი". 1985 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. ცუცქირიძე კარგი სპეკტაკლი ბავშვებისთვის

4660 თ-19 ფთ.თ 443
ევრიპიდე "მედეა". 1985 წ. ვ.გუნიას სახ. ფთის სახელმწიფო დრამ. 
თეატრი. რეჟისორი- ლ. მირცხულავა. კარგი

4661 თ-19 ფთ.თ 444
ა. გეწაძე "წმინდანები ჯოჯოხეთში". 1985 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ლ.მირცხულავა. კარგი

პრემიერა. სპეკტაკლი ეძღვნება 
ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 
40 წლისთავს.

4662 თ-19 ფთ.თ 445

ევრიპიდე " მედეა", ცაგარელი "ვოდევილების საღამო", 
თაბუკაშვილი " შენკენ სავალი გზები", შ. შამანაძე "ღია შუშაბანდი", 
ა. გეწაძე "წმინდანები ჯოჯოხეთში", დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის 
დედინაცვალი", ი. შტოკი "ღვთაებრივი კომედია", ბ. ბრეჰტი 
"სამგროშიანი ოპერა", ვ. მაიაკოვსკი "ბაღლინჯო",  დუმბაძე " 
მარადისობის კანონი", გ. გუევიჩი "ბატის ჭკუა", გ. მეტერლინკი " 
ლურჯი ფრინველი". 1985 წელი . ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- ო. ცერაძე, ა. ჯანელიძე, ბ. კობახიძე, გ. ჟორდანია. კარგი 1984-1985 წლის რეპერტუარი.

4663 თ-19 ფთ.თ 446
კ. გოლდონი "სასტუმროს დიასახლისი". 1985 წ. ვ. გუნიას  სახ. 
ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. კარგი პრემიერა გაიმართა ხობის რაიონში.

4664 თ-19 ფთ.თ 447
გ. გურევიჩი "ბატის ჭუკი". 1985 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. ცუცქირიძე კარგი



4665 თ-19 ფთ.თ 448
გ. გურევიჩი "ბატის ჭუკი". 1985 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ.თეატრი. რეჟისორი- შ. ცუცქირიძე საშუალო აფიშა რუსულ ენაზე.

4666 თ-19 ფთ.თ 449
ევრიპიდე "მედეა". 1985 წ. ვ.გუნიას სახ. ფთის სახელმწიფო დრამ. 
თეატრი. რეჟისორი- ლ. მირცხულავა. კარგი

4667 თ-19 ფთ.თ 450

წერეთელი, გუნია, ცაგარელი "ვოდევილების საღამო". 1985 წ. 
გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი-ა. 
ჯანელიძე კარგი

4668 თ-19 ფთ.თ 451
შ. შამანაძე "ღია შუშაბანდი". 1985 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4669 თ-19 ფთ.თ 452
ლ. თაბუკაშვილი "შენსკენ სავალი გზები". 1985 წ. ვ. გუნიას სახ. 
ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. კარგი

4670 თ-19 ფთ.თ 453
ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1986 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. საშუალო

სპეკტაკლი ეძღვნება სანდრო 
ამეტელის დაბადებიდან 100 
წლისთავს.

4671 თ-19 ფთ.თ 454
 "ვოდევილების საღამო". 1986 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი-ა. ჯანელიძე. საშუალო

4672 თ-19 ფთ.თ 455
ი. შტოკი "ღვთაებრივი კომედია". 1986 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ბ. კობახიძე. მძიმე

4673 თ-19 ფთ.თ 456
ა. გეწაძე.  " წმინდანები ჯოჯოხეთში". 1986 წ. ფოთის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი- ლ. მირცხულავა საშუალო

 სპეკტაკლი ეძღვნება ფაშისტურ 
გერმანიაზე გამარჯვების 40 
წლისთავს.

4674 თ-19 ფთ.თ 457
მ. როშჩინი "იჩქარე სიკეთის გაკეთება". 1986 წ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. საშუალო

შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 
თეატრალური ინსტიტუტის 
სამსახიობო ფაკულტეტის მეოთხე 
კურსის ოცდამერვე ჯგუფის 
სადიპლომო სპეკტაკლი.

4675 თ-19 ფთ.თ 458
მ. როშჩინი "იჩქარე სიკეთის გაკეთება". 1986 წ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ა. გამსახურდია. კარგი

შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 
თეატრალური ინსტიტუტის 
სამსახიობო ფაკულტეტის მეოთხე 
კურსის ოცდამერვე ჯგუფის 
სადიპლომო სპეკტაკლი.

4676 თ-19 ფთ.თ 459
ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1986 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. კარგი პრემიერა

4677 თ-19 ფთ.თ 460
ლუის ბერლანგა "ჯალათი". 1986 წ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ.თეატრი. რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე. კარგი პრემიერა

4678 თ-19 ფთ.თ 461
კონსტანტინე პაუსტოვსკი "კოლხიდა". გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ლ. მირცხულავა. კარგი პრემიერა

4679 თ-19 ფთ.თ 462
ლუის ბერლანგა "ჯალათი". 1986 წ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ.თეატრი. რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე. საშუალო პრემიერა

4680 თ-19 ფთ.თ 463
ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1986 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. საშუალო

4681 თ-19 ფთ.თ 464
დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის დედინაცვალი". 1986 წ. ფოთს სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-  ს. ბაზიაშვილი. საშუალო პრემიერ

4682 თ-19 ფთ.თ 465
ა. ჩეხოვი "კომედიები". 1987 წ.  გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4683 თ-19 ფთ.თ 466
ი. ჭავჭავაძე "კაცია ადამიანი?!".1987 წ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე. საშუალო პრემიერა

4684 თ-19 ფთ.თ 467
დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის დედინაცვალი". 1987 წ. ფოთს სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-  ს. ბაზიაშვილი. კარგი

4685 თ-19 ფთ.თ 468
ნ. დუმბაძე "მარადისობის კანონი". 1987 წ. ვ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი- ა. ჯანელიძე. საშუალო

სპეკტაკლი ეძღვნება სანდრო 
ამეტელის დაბადებიდან 100 
წლისთავს.

4686 თ-19 ფთ.თ 469
ე. ყიფიანი "ჯულიეტა აივნის ქვეშ". 1987 წ. გუნიას სახ. ფოთის 
სახელმწიფო დრამ. თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე საშუალო

4687 თ-19 ფთ.თ 470
მოლიერი "ძალად ექიმი". 1987 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი. საშუალო

4688 თ-19 ფთ.თ 471
დ. კლდიაშვილი "სამანიშვილის დედინაცვალი". 1987 წ. ფოთს სახ. 
დრამატული თეატრი. რეჟისორი-  ს. ბაზიაშვილი. კარგი

4689 თ-19 ფთ.თ 472
მოლიერი "ძალად ექიმი". 1987 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო 
დრამ. თეატრი. რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი. კარგი პრემიერა

4690 თ-19 ფთ.თ 473
ჟან ანუი "სარდაფი". 1987 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 
თეატრი. რეჟისორი- ო. ცერაძე. კარგი

4691 თ-19 ფთ.თ 474
რობერ ტომა "მახე". 1987 წ. გუნიას სახ. ფოთის სახელმწიფო დრამ. 
თეატრი. რეჟისორი- თ. ალექსიშვილი. კარგი პრემიერა

4692 თ-19 ფთ.თ 475
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