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მედეა ჯაფარიძე

მედეა ჯაფარიძე მრავალი ათეული წელიწადი ამშვენებდა ქართულ თეატრალურ სცენასა და 
ეკრანს. ამშვენებდა ნიჭის თავისებურებით, ღვთაებრივი გარეგნობით, მრავალმხრივი სცენური თუ 
ეკრანული სახეებით, იმ შინაგანი სილამაზის ხიბლით, ყოველდღიურობაში რომ ავლენდა.

მედეა ჯაფარიძე დაიბადა 1922 წელს, თბილისში. 1939 წელს დაამთავრა თბილისის მე-8 საშუალო 
სკოლა. იგი ცნობილი რევოლუციონერის, ალექსანდრე ჯაფარიძის ოჯახში აღიზარდა, ადრეული ბავ-
შვობის წლები მოსკოვში გაატარა დედასთან და ბიძაშვილებთან ერთად. 1938 წელს მიიწვიეს კინოსტუ-
დია „ქართულ ფილმში” ლეო ესაკიას ფილმში „აბესალომ და ეთერი”, რომელშიც განასახიერა ეთერის 
როლი. სკოლის დამთავრებისთანავე გადაიღეს მეორე ფილმში – ლეო ესაკიას „ქალიშვილი გაღმიდან”, 
რომელშიც შეასრულა ნაზიმეს როლი.

1941 წელს მიიწვიეს მსახიობად კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრში. 
1946 წელს შედის მოსკოვის სამხატვრო თეატრთან არსებულ ვლადიმირ ნემიროვიჩ-დანჩენკოს სახელო-
ბის სკოლა-სტუდიაში თავისუფალ მსმენელად.

ოთხი თეატრალური სეზონის გარდა (როცა შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 
თეატრში თამაშობდა), მედეა ჯაფარიძემ მთელი შემოქმედებითი ცხოვრება კ. მარჯანიშვილის სახე-
ლობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში გაატარა, სადაც მსახიობთა თანავარსკვლავედში მუდამ თა-
ვისი, გამორჩეული ადგილი ეკავა. 

აღნიშნულის შესახებ მსახიობმა აკაკი კვანტალიანმა კარგად თქვა: „არავის ადგილი არ დაუკავებია 
მას ჩვენს თეატრში – მან დაიკავა თავისი საკუთარი, მედეა ჯაფარიძის ადგილი”.

მედეა ჯაფარიძემ კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სცენაზე მრა-
ვალი სცენური სახე შექმნა. პირველი როლი იყო შუროჩკა ვერიკო ანჯაფარიძის მიერ დადგმულ სპექტა-
კლში, ვლადიმერ როკის (ვარლამ ჟურულის) „ინჟინერი სერგეევი”. თავისი ხანგრძლივი შემოქმედებითი 
ბიოგრაფიის განმავლობაში იგი მუშაობდა ქართული თეატრის გამოჩენილ რეჟისორებთან: ვახტანგ ტა-
ბლიაშვილთან, ვასილ ყუშიტაშვილთან, არჩილ ჩხარტიშვილთან, ლილი იოსელიანთან, გიგა ლორთქიფა-
ნიძესთან, მედეა კუჭუხიძესთან და სხვებთან.

1949 წელს კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სცენაზე რეჟისორმა 
ვახტანგ ტაბლიაშვილმა დადგა უილიამ შექსპირის „რომეო და ჯულიეტა”, რომელშიც მედეა ჯაფა-
რიძემ ჯულიეტას როლი შეასრულა. სწორედ შექსპირის ეს გმირია ის სახე, რომელმაც სხვა როლებზე 
მეტად მისცა მსახიობს საშუალება, ჩაექსოვა მასში წრფელი, ამაღლებული, უკომპრომისო სიყვარულის 
განსახიერების უნარი. 

მედეა ჯაფარიძის ჯულიეტას შესახებ ვერიკო ანჯაფარიძე წერდა: „მისი ჯულიეტა არა მარტო შექ-
სპირის ფურცლებიდანაა გადმოსული, არამედ ძველი იტალიური ტილოებიდანაც”.

ყველა მსახიობს შეუქმნია ისეთი მხატვრული სახე, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია მისი შე-
მოქმედება. მედეა ჯაფარიძისთვის ასეთია მისი ჭრიჭინა. მარიკა ბარათაშვილის პიესის „მარინეს” გმირი 
სცენაზე პირველად მედეა ჯაფარიძემ გააცოცხლა. ამის გამო მსახიობი ავტორისთვისაც განსაკუთრე-
ბით ძვირფასი გახდა. მარიკა ბარათაშვილი არ ფარავს ამას და წერს: „ბევრი მარინე მინახავს სცენაზე 
(იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების თითქმის ყველა დიდ სცენაზე დაიდგა ეს პიესა. – 
რედ.), თითოეული თეატრი საუკეთესო ჭრიჭინათი იწონებდა თავს. მათი გამარჯვებით მეც გავიხარე, 
ზოგი ძალზე მომეწონა, მაგრამ მედეა ჯაფარიძე უპირველესი ჭრიჭინაა, უპირველესი გრძნობაც მას 
ეკუთვნის”.
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ბერნარდ შოუს დრამასთან მედეა ჯაფარიძის პირველი შეხვედრა მეტად მნიშვნელოვანი აღმოჩ-
ნდა. მისი ელიზა დულიტლი (ბერნარდ შოუს „პიგმალიონი”) ლონდონის გარეუბნის სიდუხჭირეში გაზ-
რდილი უბრალო გოგონადან მაღალ არისტოკრატიულ წრეში თავმომწონე ლედად იქცა. გარდაქმნის ამ 
პროცესს მსახიობი, ახალგაზრდობის მიუხედავად, დამაჯერებლად და ოსტატურად აღწევდა.

მედეა ჯაფარიძემ ბერნარდ შოუს კიდევ ერთი, სულ სხვა ხასიათის გმირი განასახიერა – ეგვიპტის 
დედოფალი კლეოპატრა სპექტაკლში „კეისარი და კლეოპატრა”. ამ დროისთვის იგი უკვე დაოსტატე-
ბული მსახიობი იყო. მსახიობი შესანიშნავად წარმოაჩენდა. დედოფლად ჩამოყალიბების პროცესს.  თა-
ნდათან იღვიძებდა ჭირვეულ ბავშვში თავნება დედოფლის მბრძანებლური იმპულსები და ძალაუფლების 
მოპოვების ჟინი, თანამიმდევრულად, ბუნებრივად ყალიბდებოდა კლეოპატრას წინააღმდეგობებით აღ-
სავსე ხასიათი.

1946 წელს მედეა ჯაფარიძემ ეს როლი მოსკოვში ითამაშა მოსსოვეტის სახელმწიფო თეატრის სცე-
ნაზე. კეისარს ცნობილი რუსი მსახიობი როსტისლავ პლიატი ანსახიერებდა. ეს დიდი გამარჯვება იყო 
ქართველი მსახიობისთვის.

მრავალი საინტერესო სახე შექმნა მედეა ჯაფარიძემ კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის სცენაზე. მათ შორის აღსანიშნავია: ელენე – ლავრენტი არდაზიანის „სოლომონ 
ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი” (რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი), ლარისა – ალექსანდრ ოსტროვსკის „უმ-
ზითვო” (რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი), გულსუნდა – ვაჟა-ფშაველას „მოკვეთილი” (რეჟისორი 
– კონსტანტინე ანდრონიკაშვილი), ეთერი – ილო მოსაშვილის „მისი ვარსკვლავი” (რეჟისორი არჩილ 
ჩხარტიშვილი), ციცინო – რეზო თაბუკაშვილის „რაიკომის მდივანი” (რეჟისორი ლილი იოსელიანი), მა-
რტა-იზაბელა – ალეჰანდრო კასონას „ხეები ზეზეურად კვდებიან” (რეჟისორები – ვერიკო ანჯაფარიძე 
და თენგიზ კანდინაშვილი), ლედი ანა – უილიამ შექსპირის „რიჩარდ III” (რეჟისორი ვასილ ყუშიტაშვილი), 
ნუცა – კიტა ბუაჩიძის „ოქრო კაცი ბეწვის ხიდზე” (რეჟისორი თენგიზ კანდინაშვილი), ანა ფრანკი – 
ფრესის გუდრიჩისა და ალბერტ ჰაკეტის „ანა ფრანკის დღიური” (რეჟისორი – ნუგზარ ლორთქიფანიძე, 
გორის თეატრი), ლედი ჰარვეი – მიხეილ ჯავახიშვილის „კვაჭი კვაჭანტირაძე” (ინსცენირება კოტე მახა-
რაძის, რეჟისორები – დოდო ალექსიძე და ნუგზარ გაჩავა), ვარვარა კარპოვნა – კიტა ბუაჩიძის „ეზოში 
ავი ძაღლია” (რეჟისორი გოგი თოდაძე), დედა – ლაშა თაბუკაშვილის „ძველი ვალსი” (რეჟისორი მედეა 
კუჭუხიძე), იოკასტე – სოფოკლეს „ოიდიპოს მეფე” (რეჟისორები გიგა ლორთქიფანიძე და თამაზ მესხი) 
და სხვა.

ცალკე აღნიშვნის ღირსია მედეა ჯაფარიძის კინოროლები. მის მიერ განსახიერებული ქეთო ვა-
ხტანგ ტაბლიაშვილის ფილმში „ქეთო და კოტე” სიმშვენიერისა და უშუალობის განსახიერებაა. მსახი-
ობის აქტიორული ბუნება და ადამიანური თვისებები ძლიერ ახლოს აღმოჩნდა ქეთოს სახესთან. მედეა 
ჯაფარიძის ქეთო მაყურებელს ატყვევებს მიმზიდველობითა და სიფაქიზით. მსახიობის მიერ კინოში გა-
ნსახიერებული როლებია: თინათინი – მიხეილ ჭიაურელის „გიორგი სააკაძე”, ანა – კონსტანტინე პიპინა-
შვილის „აკაკის აკვანი”, მანანა – კონსტანტინე პიპინაშვილისა და შოთა მანაგაძის „ხიდი”, ნაზიმე – ლეო 
ესაკიას „ქალიშვილი გაღმიდან”, ეთერი – სიკო დოლიძისა და დავით რონდელის „ჯურღაის ფარი”, ელენე 
– რეზო გაბრიაძის და ამირან დარსაველიძის „მწვერვალის დამპყრობნი”, ძაბული – დავით რონდელის 
„კოლხეთის ჩირაღდნები”, ნატო – სიკო დოლიძის „ეთერის სიმღერა”, ელიკო – გენო წულაიასა და ნელი 
ნენოვას „წარსული ზაფხული”, ეკა – თემურ ფალავანდიშვილის „მზე შემოდგომისა”, სალომე – ქეთი 
დოლიძის „სანამ წვიმა გადივლიდეს” და სხვა.

მიუხედავად მედეა ჯაფარიძის აქტიური სამსახიობო მოღვაწეობისა, მის ცხოვრებაში მაინც დგე-
ბოდა შემოქმედებითი პაუზა, რომელსაც მსახიობი ვერ ეგუებოდა. ამიტომ იგი ქმნის საკუთარ სპექტა-
კლებს, მართავს მოგონებებისა და პოეზიის საღამოებსა და „იმპროვიზაციებს განუხორციელებელ რო-
ლებზე”. მედეა ჯაფარიძე შთამბეჭდავად კითხულობდა რუსთაველს, გალაკტიონს, ტიციან ტაბიძეს, 
პაოლო იაშვილს, გიორგი ლეონიძეს, სერგეი ესენინს, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, მარინა ცვე-
ტაევას... ამ საღამოებით მსახიობი მოგზაურობს მოსკოვში, ლენინგრადში (ახლანდელი სანქტ-პეტერბუ-
რგი), ხარკოვსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებში.
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1950 წელს მედეა ჯაფარიძეს მიენიჭა საქართველოს სსრ დამსახურებული არტისტის წოდება.
1950 წელს კინოფილმში „ჯურღაიას ფარი” ეთერის როლის შესრულებისთვის მსახიობი დაჯილდო-

ვდა სტალინური პრემიით.
1960 წელს მიენიჭა საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის, ხოლო 1990 წელს საბჭოთა კავშირის 

სახალხო არტისტის წოდება.
1953 წელს აირჩიეს ქალაქ თბილისის რაიონული საბჭოს დეპუტატად, 1962 წელს კი – საბჭოთა 

კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად.
დაჯილდოებულია ორდენებითა და მედლებით. მათ შორის: საპატიო ნიშნის ორდენით 1958 წელს, 

შრომის წითელი დროშის ორდენით 1986 წელს.
მედეა ჯაფარიძე გარდაიცვალა 1994 წლის 31 მარტს. დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და სა-

ზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში მეუღლის – მწერლისა და რეჟისორის რეზო თაბუკაშვილის გვერდით.

გამოყენებული ლიტერატურა

მედეა ჯაფარიძის არქივი. ფ. 1. საქ. 926. ხ. 48458 (1)
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მედეა ჯაფარიძის პირადი საარქივო ფონდი

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

1. მედეა ჯაფარიძის ავტობიოგრაფია.
 1950 წ. 19 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

2. მედეა ჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1950 წ. 12 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერს მ. ჯაფარიძე. მელანი. 

რუსულ ენაზე. 4 გვ.

3. მედეა ჯაფარიძის ავტობიოგრაფია.
 1950 წ. 15 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

4. მედეა ჯაფარიძის ავტობიოგრაფია.
 1951 წ. 11 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს მ. ჯაფარიძე. მელანი. 1 გვ.

5. მედეა ჯაფარიძის დახასიათება, გაცემული კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემი-
ური თეატრის მიერ.

 1954 წ. მაისი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელ-
მწიფო აკადემიური თეატრის დირექტორი – ივანე გვინჩიძე, მთავარი რეჟისორი – ვახტანგ ტა-
ბლიაშვილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

6. მედეა ჯაფარიძის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების საწევრო ბილეთი.
 1954 წ. სტამბური და ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

7. მედეა ჯაფარიძის „საპატიო ნიშნის” ორდენის წიგნაკი.
 1958 წ. 9 მაისი. სტამბური და ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც.

8. მედეა ჯაფარიძის სიგელი მისთვის საქართველოს სსრ სახალსო არტისტის წოდების მინიჭების 
შესახებ.

 1960 წ. 7 მარტი. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის თავმჯდომარე – გ. ძოწენიძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
მდივანი – ზ. გელდიაშვილი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

9. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ოფიციალური წერილი დეპუტატ მედეა ჯაფარი-
ძისადმი, ვ. ასათიანის შეწყალების შესახებ. 

 1964 წ. 2 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

10. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ოფიციალური წერილი დეპუტატ მედეა ჯაფარი-
ძისადმი. ატყობინებენ, რომ პატიმარ ჯაბა იოსელიანს, რომელსაც ჰქონდა მისჯილი 25 წლით 
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თავისუფლების აღკვეთა, შეუცვალეს სასჯელი10 წლით.
 1964 წ. 1 აპრილი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

11. სსრ კავშირის ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი, საქართვე-
ლოს რესპუბლიკის თეატრების დაფინანსების შესახებ.

 1965 წ. 12 მაისი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ვ. გარბუზოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

12.  საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს ოფიციალური 
წერილი დეპუტატ მედეა ჯაფარიძისადმი, პატიმარ დიმიტრი ლორთქიფანიძის საპატიმროდან 
გათავისუფლების შესახებ.

 1965 წ. 19 ოქტომბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

13. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ოფიციალური წერილი დეპუტატ მედეა ჯაფარი-
ძისადმი, ერნესტ მორდვინოვის შეწყალების შესახებ.

 1966 წ. 4 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

14. მედეა ჯაფარიძის განცხადება საქართველოს კულტურის მინისტრ ოთარ თაქთაქიშვილისადმი, 
შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დირექციისა და სამხატვრო საბჭოსადმი. ითხოვს, მის მიერ 
დაწერილი განცხადება აღნიშნულ თეატრში მიღების თაობაზე გაუქმებულად ჩაითვალოს.

 1969 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

15. მედეა ჯაფარიძის საბჭოთა კავშირის სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის ბრინჯაოს 
მედლით დაჯილდოების დამადასტურებელი მოწმობა.

 1973 წ. 16 ივლისი. მოსკოვი. ხელნაწერი და ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც.

16. მედეა ჯაფარიძის საპატიო სიგელი, გაცემული საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს 
მიერ ონის სახალხო თეატრის სპექტაკლებში აქტიური მონაწილეობისთვის, თეატრის დაარსების 
15 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 16 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერს საქართველოს კულტუ-
რის მინისტრი ო. თაქთაქიშვილი. შავი მელანი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

17. სამადლობელი წერილი ქუთაისიდან საქართველოს კულტურის მინისტრს ო. თაქთაქიშვილს და 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექტორისადმი მედეა ჯა-
ფარიძის ქუთაისში გასტროლების თაობაზე.

 1978 წ. 15 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: მ. მიქელაძე, ვ. გიორგაძე, ი. ქუთათელაძე, დ. 
ჭუმბურიძე, ჯ. გაბუნია, გ. მუშკუდიანი, რ. ასათიანი, ი. დავითიანი, ე. ჟორჟოლიანი, გ. წიკლა-
ური. 2 გვ.

18. მედეა ჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1979 წ. 15 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერს მ. ჯაფარიძე. ავტოკა-

ლამი. 4 გვ.

19. საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს კოლეგიის დადგენილება საქართველოს სსრ სა-
ხალხო არტისტის მედეა ჯაფარიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბი-
ლეო საღამოს ჩატარების შესახებ.

 1985 წ. ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ასლი. 4 გვ.



299

20. მედეა ჯაფარიძის შრომის წითელი დროშის ორდენით დაჯილდოების წიგნაკი.
 1986 წ. 30 სექტემბერი. სტამბური და ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც.

21. მედეა ჯაფარიძის სიგელი, გაცემული საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფისტთა კავშირის მიერ 
მსახიობის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1986 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს საკავშირო კინემატოგრაფისტთა კავშირის გამგეობის 
პირველი მდივანი – ე. კლიმოვი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

22. მედეა ჯაფარიძის დაჯილდოების ფურცელი.
 1989 წ. 12 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი და ხელნაწერი. ხელს აწერენ: თ. ყიფიანი, 

შ. კოხრეიძე, გ. კანდელაკი, ლ. საყვარელიძე, დ. ჭიჭინაძე, თ. ჩხეიძე. ბეჭედდასმული. რუსულ 
ენაზე. 8 გვ. 2 ეგზ.

23. საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის წარდგინება მსახიობ მედეა ჯაფარიძისა და მო-
ცეკვავე თენგიზ სუხიშვილისთვის საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდების მინიჭების 
შესახებ.

 1990 წ. 12 აპრილი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

24. საქართველოს კულტურის მუშაკთა პროფკავშირების რესპუბლიკური კომიტეტის პრეზიდიუმის 
დადგენილება მედეა ჯაფარიძისთვის საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდების მინიჭე-
ბის შესახებ.

 1990 წ. 17 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ს. ხატიაშვილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
2 გვ. 2 ეგზ.

25. მედეა ჯაფარიძის დაჯილდოების ფურცელი.
 1990 წ. 17 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. სტამბური. ხელს აწერენ: გ. კანდელაკი, თ. ჩხეიძე, ტ. საყვა-

რელიძე, დ. ჭიჭინაძე, თ. ყიფიანი, შ. კოხრეიძე. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

26. საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის ბრძანება მედეა ჯაფარიძისთვის საბჭოთა კავშირის სახალხო 
არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ.

 1990 წ. მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

27. მედეა ჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერს მ. ჯაფარიძე. მელანი. 4 გვ.

28. მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი პირადი ბარათი. 
 უთარიღო. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერს მ. ჯაფარიძე. მელანი. 8 გვ.

29. მედეა ჯაფარიძის საკვალიფიკაციო ფურცელი.
 უთარიღო. სტამბური და ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

30. მედეა ჯაფარიძის დახასიათება, გაცემული კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემი-
ური თეატრის მიერ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. დახასიათებას ხელს აწერენ: კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის დირექტორი – აკაკი დვალიშვილი, პარტორგანიზაციის მდივანი – იაკობ 
ტრიპოლსკი. ასლი. 1 გვ.
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31. მედეა ჯაფარიძის ცნობა მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 უთარიღო. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერს ივ. გვინჩიძე. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

32. საქართველოს კულტურის სამინისტროს წარდგინება მედეა ჯაფარიძისთვის საბჭოთა კავშირის 
სახალხო არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

33. ვიეტნამის ქალთა კავშირის წევრის პან ტი ანის წერილი საბჭოთა კავშირის ქალთა ანტიფა-
შისტური კომიტეტისადმი. ითხოვს, გადასცენ მედეა ჯაფარიძეს მათი საჩუქარი – ვიეტნამის 
პრეზიდენტის ხო ში მინის ფოტოსურათი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

34. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის პროფორგანიზაციის თავმჯ-
დომარის პავლე ინწკირველის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს რესპუბლიკის პროფკავშირე-
ბის თავმჯდომარის შ. კიკნაძისადმი და საქართველოს კულტურის მუშაკთა პროფკავშირის თავ-
მჯდომარის ე. გოგიაშვილისადმი. ითხოვს დრამატული თეატრების მსახიობებისთვის ზაფხულის 
პერიოდში შვებულების ორ თვემდე გაზრდას.

 პირი: ე. ფურცევა, გრიშინი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს პ. ინწკირველი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

35. მედეა ჯაფარიძის ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების მოწმობა.
 უთარიღო. სტამბური. ბეჭედი, ხელნაწერი. ფოტოსურათით. ხელს აწერს ვ. ძაბირიძე. 1 ც. 

36. მედეა ჯაფარიძის საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს კინემატოგრაფიის სახელმწიფო კომი-
ტეტის საშვი.

 უთარიღო. ბეჭედი. ნაბეჭდი და სტამბური. ხელმოწერა არ იკითხება. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
1 ც.

37. მედეა ჯაფარიძის კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის პირადობის 
მოწმობა.

 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფოტოსურათით. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 1 ც. 

38. მედეა ჯაფარიძის ონის სახალხო თეატრის მუდმივი ბილეთი.
 უთარიღო. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 1 ც.

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

39. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერი ოთარ მეღვინეთუხუცესის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

40. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერები რეჟისორ ლილი იოსელიანთან შემოქმედებითი მუშაობის შესახებ.
 პირი: ვიქტორ გაბისკირია, შალვა ღამბაშიძე, აკაკი კვანტალიანი, ელენე [ლენა] ყიფშიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 4 გვ.
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41. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერები გორის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მუშაობის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი და ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

42. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერები თბილისის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. წითელი და ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

43. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერები კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის არადამაკმაყოფილებელი 
მუშაობის შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. დაზიანებული. 2 გვ. 

44. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერები კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 
სპექტაკლის „პიგმალიონის” პრემიერის შესახებ. სპექტაკლს დაესწრო ერნსტ პიუზი – ინგლისის 
პარლამენტის წევრი.

 პირი: ბერნარდ შოუ, რიტა რაიტი, ნიტა ტაბიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

45. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერები.
 პირი: პაპუნა წერეთელი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

46. მედეა ჯაფარიძის ჩანაწერები ტრადიციული იაპონური თეატრის – კაბუკისა და იაპონური შთა-
ბეჭდილებების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. დაზიანებული. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

47. მედეა ჯაფარიძის რვეული სხვადასხვა ჩანაწერითა და ლექსებით.
 უთარიღო. რვეული. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 102 გვ.

48. მედეა ჯაფარიძის სხვადასხვა ჩანაწერი.
 უთარიღო. ბლოკნოტი. ავტოგრაფი. ავტოკალამი. ქართულ, რუსულ, ფრანგულ და გერმანულ 

ენებზე. 84 გვ.

49. მედეა ჯაფარიძის დღიური სხვადასხვა ჩანაწერით.
 უთარიღო. ბლოკნოტი. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 96 გვ.

50. მედეა ჯაფარიძის სიტყვა ქალთა როლისა და უფლებების შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. 2 გვ.

51. მედეა ჯაფარიძის მისასალმებელი სიტყვა მანდილოსნებისადმი, მათ პატივსაცემად გამართულ 
სადღესასწაულო საღამოზე. ფრაგმენტული ხასიათის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი ავტოკალამი. ქართულ და რუსულ ენებზე. დაზიანე-
ბული. ნაბეჭდი. ჩასწორებული. 7 გვ.

52. მედეა ჯაფარიძის სიტყვა კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის აჭა-
რაში გასტროლებთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
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53. მედეა ჯაფარიძის სახელით საქართველოს ხელოვნების ახალგაზრდა მუშაკთა მისალმება ფრა-
ნგი ახალგაზრდობისადმი თბილისში სტუმრობის დროს.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

54. მედეა ჯაფარიძის მიმართვა მეგობრებისადმი სტანისლავ ნეიჰაუზის ხსოვნის საღამოზე.
 პირი: ჰენრიხ ნეიჰაუზი, ბორის პასტერნაკი, ნიტა ტაბიძე, მერი დავითაშვილი, ზინაიდა ნიკოლა-

ევნა (გვარი მითითებული არ არის)
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. დაუსრულებელი. 1 გვ.

55. მედეა ჯაფარიძის სიტყვა ცაცა ამირაჯიბის გარდაცვალების გამო.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

56. მედეა ჯაფარიძისა და რეზო თაბუკაშვილის საუბარი მელიტა ჩოლოყაშვილთან.
 პირი: ზელინსკი (მელიტას მეუღლე), კონსტანტინ ბალმონტი, გიგუშა პიპინოვი, ტიციან ტაბიძე, 

პაოლო იაშვილი, ვალერიან გაფრინდაშვილი, ანა ახმატოვა, ნიკოლოზ გუმილიოვი, ალექსანდრ 
ბლოკი, დავით სარაჯიშვილი, აკაკი ხოშტარია, ელენე ახვლედიანი, ქეთო მაღალაშვილი, დავით 
კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი, სვიატოსლავ რიხტერი, სუზანი (გუვერნანტი), ჰენრიხ ნეიჰაუზი, 
ნიკოლაი ჩერეპნინი, სალომე ანდრონიკაშვილი, პრიშეევა, ბელა ახმადულინა, კარლო შანოვსკი, 
პაპუნა წერეთელი, მერი შერვაშიძე, საველი სორინი, ტუზიკოვი, პიშნოვი და ზეინიგერი – მევიო-
ლინეები, [თამარ] სერებრიაკოვა [ოქრომჭედლიშვილი] – პაოლოს [იაშვილის] მეუღლე.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

57. მედეა ჯაფარიძისა და რეზო თაბუკაშვილის საუბარი მერი შერვაშიძესთან.
 პირი: ჩუტა ერისთავი, ალექსანდრე შერვაშიძე, საველი სორინი, ვალენტინ სეროვი, მელიტა ჩო-

ლოყაშვილი, ტიციან ტაბიძე, გრიგორი რასპუტინი, უჩა დადიანი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

ადრესები

58. შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრალური ინსტიტუტის მისალოცი ად-
რესი მედეა ჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ე. ქუთელია, ო. ფირალიშვილი, ნ. გაჩავა, თ. მუმ-
ლაძე, რ. მიქელაძე, გიორგი [ბუხუტი] დარახველიძე, მ. გოგსაძე, შ. გოგიძე, მ. კაჭარავა, მიხეილ 
ყვარელაშვილი, ი. თავაძე, მალიკო მრევლიშვილი, ლ. მექვაბიშვილი, ჟ. ხორავა, მედეა კუჭუხიძე, 
ნათელა ურუშაძე, ეთერ გუგუშვილი, ე. გელდიაშვილი, ე. წულუკიძე, ნადეჟდა შალუტაშვილი, 
ბ. ნიკოლაიშვილი, დიმიტრი ჯანელიძე, დ. კაპანაძე, ს. აბაშიძე, გიზო ჟორდანია, ე. კედია, რ. 
მირცხულავა, თ. კოსტანაშვილი, ეთერ დავითაია, ალ. მიქელაძე, კოტე მეღვინეთ-უხუცესი, ა. 
თავრაზიშვილი, კუკური პატარიძე. მელანი. 3 გვ.

59. საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს ადრესი მედეა ჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. სტამბური და ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ა. დოლიძე, ე. ეგაძე, ვ. ძიგუა, ლ. კოპალე-
იშვილი, ც. ელიაშვილი, ნ. ფურცელაძე, ლ. გეგეჭკორი, მ. თაქთაქიშვილი, მ. გოგოლაშვილი, ჩ. 
ვაშაყმაძე, გ. ნიპარიშვილი, ე. ჯიმშელეიშვილი, ი. არდიშვილი, ი. ნემსაძე, მ. ბურჭულაძე, კ. კა-
ლანდაძე, ა. გვიმრაძე, ე. შარია, ე. ოქროპირიძე, ა. კალანდარიშვილი, ი. გურგენიძე, ლ. გველესი-
ანი, ი. ლოლუა. ვ. გველესიანი, ე. ყუფარაძე, გ. ვაშაკიძე, რ. ვახტანგოვი, ფ. ერისთავი, ე. კიკნაძე, 
ლ. ლომთაძე, ნ. ღვალაძე, ბ. ქუთათელაძე. 2 გვ.
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60. ონის რაიონის მშრომელთა ადრესი მედეა ჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 
წლისთავსთან დაკავშირებით.

 1986 წ. ონი. სტამბური. ადრესს ხელს აწერენ: საქართველოს კპ ონის რაიკომის პირველი მდი   ვა ნი 
– კ. ბაქრაძე, სახალხო დეპუტატთა ონის რაისაბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარე – დ. მეტრე ველი. 
1 გვ.

61. შ. რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლების, თანამ-
შრომლებისა და სტუდენტების  მისალოცი ადრესი მედეა ჯაფარიძი სადმი, შრომის წითელი დრო-
შის ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: დიმიტრი ჯანელიძე, ეთერ გუგუშვილი, ვასილ კიკნაძე, შ. გო-
გიძე, დავით კობახიძე, თამაზ ქვარიანი, ელიზავეტა გოსტენინა. 1 გვ.

62. ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის შემოქმედებითი კოლექტივის მისალოცი ადრესი 
მედეა ჯაფარიძისადმი, მსახიობის შრომის წითელი დროშის ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავ-
შირებით.

 უთარიღო. ქუთაისი, ხელნაწერი. შავი მელანი. 2 გვ.

63. რუსთავის საწარმოო გაერთიანება „აზოტის” თანამშრომელთა მისალოცი ადრესი მსახიობ მედეა 
ჯაფარიძისადმი, მისი შრომის წითელი დროშის ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. რუსთავი, სტამბური. 1 გვ.

მედეა ჯაფარიძის მოგონებები

64. მედეა ჯაფარიძის მოგონება პაოლო იაშვილზე (ფრაგმენტული ხასიათის).
 პირი: ბორის პასტერნაკი, ვანიკო გომართელი, სეით იაშვილი, ლ. მაჭავარიანი, მ. აბდუშელიშვი-

ლი, მედეა იაშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 17 გვ.
 
65. მედეა ჯაფარიძის მოგონება თამარ ციციშვილზე.
 პირი: მანანა ორბელიანი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ალექსანდრ ბლოკი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. დაზიანებული. 4 გვ.

66. მედეა ჯაფარიძის მოგონება თამარ ციციშვილზე.
 პირი: ნინო ჭავჭავაძე, პუპი დადიანი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. დაუსრულებელი. დაზიანებული. 2 გვ.

67. მედეა ჯაფარიძის მოგონება ტიციან ტაბიძესა და მის ოჯახზე.
 პირი: ნიტა ტაბიძე, ნინო მაყაშვილი, ვლადიმირ მაიაკოვსკი, ალექსეი ტოლსტოი, სერგეი ესე-

ნინი, ანდრეი ბელი, კონსტანტინ ბალმონტი, ბორის პასტერნაკი, ოსიპ მანდელშტამი, ფიროსმანი, 
ლადო გუდიაშვილი, სოფია ტოლსტაია – სერგეი ესენინის მეუღლე, სერგეი გოროდეცკი, პაოლო 
იაშვილი, ოვანეს თუმანიანი, ილია ერენბურგი, ი. ანდრეევი, ნინო გუდიაშვილი, მარინა ცვეტაევა.

 უთარიღო. ნაბეჭდი და ხელნაწერი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 19 გვ.

68. მედეა ჯაფარიძის მოგონება ქორეოგრაფ ჯანო ბაგრატიონზე.
 პირი: ნიკოლოზ მაჭავარიანი, პაოლო იაშვილი, თამარ ციციშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი ავტოკალამი. დაუსრულებელი. 2 გვ.
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69. მედეა ჯაფარიძის მოგონება კოლაუ ნადირაძეზე.
 პირი: პაოლო იაშვილი, მედეა იაშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფლომასტერი. დაზიანებული. 3 გვ.

70. მედეა ჯაფარიძის მოგონება ვასილ ყუშიტაშვილზე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მწვანე ავტოკალამი. 4 გვ.

71. მედეა ჯაფარიძის მოგონება რეჟისორ გიგა ლორთქიფანიძეზე, მსახიობისა და რეჟისორის შე-
მოქმედებითი ურთიერთობის შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ლურჯი ავტოკალამი. დაზიანებული. 3 გვ. 2 ეგზ.

72. მედეა ჯაფარიძის მოგონება სერგეი ესენინის მეუღლის – სოფია ტოლსტაიასა და ბორის პასტერ-
ნაკის თბილისში ბოლო სტუმრობის შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. ქართულ და რუსულ ენებზე. დაუსრულებელი. 4 
გვ.

73. მედეა ჯაფარიძის მოგონება შალვა ღამბაშიძეზე. იხსენებს სპექტაკლს „პარტიზანები”.
 პირი: გიორგი შავგულიძე, პიერ კობახიძე, იაკობ ტრიპოლსკი, ვერიკო ანჯაფარიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

მოგონებები მედეა ჯაფარიძეზე

74. მედეა ჯაფარიძის ახლო ნათესავის – ელისო ჯაფარიძის მოგონება მედეას შესახებ.
 პირი: ალიოშა ჯაფარიძე, ანა გოცირიძე, ფილიპე მახარაძე, რეზო თაბუკაშვილი, შავერდოვი, 

ელისო, ვერა (გვარები მითითებული არ არის).
 1978 წ. 17 აპრილი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

75. მსახიობ ნინო ჩხეიძის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე.
 1982 წ. 23 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. ხელს აწერს ნ. ჩხეიძე. ლურჯი ავტოკალამი. დაზიანე-

ბული. მე-2 გვერდი აკლია. 4 გვ. 

76. როსტისლავ პლიატის მოგონება მედეა ჯაფარიძის შესახებ. იხსენებს მედეა ჯაფარიძის მიერ 
შესრულებული კლეოპატრას როლს ბერნარდ შოუს პიესაში „კეისარი და კლეოპატრა”.

 1982 წ. 24 ნოემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

77. საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის ვასილი ტოპორკოვის ქვრივის ლ. დალსკაია-ტოპორკო-
ვას მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე.

 1983 წ. მაისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. ხელს აწერს ლ. დალსკაია-ტოპორკოვა. შავი ავტოკალამი. 
რუსულ ენაზე. 7 გვ.

78. თენგიზ მაჭარაშვილის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს მედეა ჯაფარიძესა და რეზო თა-
ბუკაშვილთან შეხვედრას.

 პირი: რეზო თაბუკაშვილი, ოთარ კვიცარიძე, ნანა ხოშტარია, ნუნუ გამსახურდია, ციალა თაბუ-
კაშვილი, ეკა მაჩაბელი, ნანა (გვარი მითითებული არ არის).

 2001 წ. თბილისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 რვეული, 12 გვ.
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79. თამარ ციციშვილის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს მასთან პირველ შეხვედრას და 
ერთად ნათამაშებ როლებს.

 პირი: გიორგი კოსტავა, სერგო ზაქარიაძე. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. ერთვის ნაბეჭდი ვარიანტი. 2 გვ.

80. ნიტა ტაბიძის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე.
 პირი: ალექსანდრ პუშკინი, ერნესტ ჰემინგუეი, მარინა ცვეტაევა, კონსტანტინ ბალმონტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 5 გვ.

81. ოთარ მეღვინეთუხუცესის მოგონება მედეა ჯაფარიძის შესახებ (ფრაგმენტი).
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

82. ტატა ჯაფარიძის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებული. 2 გვ.

83. მარიკა ბარათაშვილის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს მათ ერთობლივ შემოქმედებით 
მუშაობას სპექტაკლში „მარინე”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ. 

84.  მარიკა ბარათაშვილის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე – „ჩემი ჭრიჭინა”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.

85. ირაკლი უჩანეიშვილის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს მის პიროვნულ თვისებებს, მე-
დეას მიერ შესრულებულ როლებს.

 პირი: დავით რონდელი, გიორგი შავგულიძე, დავით კლდიაშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მწვანე ავტოკალამი. 7 გვ. ერთვის ნაბეჭდი ვარიანტი.

86. ვახტანგ ტაბლიაშვილის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს მედეას მოსვლას კ. მარჯანიშვი-
ლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრში, მის მიერ შეთავაზებულ საკმაოდ რთულ 
როლებს, კინოფილმ „ქეთო და კოტე” გადაღებას.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. ერთვის ნაბეჭდი ვარიანტი. 5 გვ. 

87. ქ. კ-ს (?) მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს საბჭოთა კინემატოგრაფისთა ჯგუფის მოგზა-
ურობას საფრანგეთში, კანის კინოფესტივალზე 1965 წლის მაისში.

 პირი: ლეო ესაკია, როსტისლავ პლიატი, რევაზ თაბუკაშვილი, იაშა ხეიფეცი, იური გერმანი, 
ალექსეი კაპლერი, მარლენ ხუციევი, ირინე ჟღენტი, ჟაკ ტატი, დოდო აბაშიძე, თენგიზ აბულაძე, 
კაროლ ბეკერი, ნ. მიხაილოვი (მაშინდელი საბჭოთა კავშირის კულტურის მინისტრი), ფრანსუა 
ლიბე (კანის ფესტივალის დირექტორი), მერლინ მონრო, გრიგორი ჩუხრაი, რობერ ოსეინი, ივან 
პირიევი, სოფიკო ჭიაურელი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებული მწვანე ავტოკალმით. 8 გვ.

88. პროფესორ თ. ღლონტის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს ერთობლივი მუშაობის პერი-
ოდს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის დროს.

 პირი: ა. კერნი, მარიკა ბარათაშვილი, როსტისლავ პლიატი, ა. ტუპოლევი, ა. მიქოიანი, მ. ულია-
ნოვი, სერგეი ობრაზცოვი, ვ. კოროსტილიოვი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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89. როსტისლავ პლიატის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს მის გასტროლებს მოსკოვში.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

90. ნელი იაშვილის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს არგვეთში გატარებულ ბავშვობას.
 პირი: დავით, მედეა, ბუჭუკა და თამარ იაშვილები, ლევ ტოლსტოი, სერგო ზაქარიაძე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

91. ევგენი ზავადსკის მოგონება მედეა ჯაფარიძის შესახებ. იხსენებს მსახიობის გასტროლებს მო-
სკოვში და სპექტაკლს „კეისარი და კლეოპატრა”.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელით ჩასწორებული. რუსულ ენაზე. დასაწყისში 1 გვერდი აკლია. 9 გვ. 

92. მედეა ჯაფარიძის ახლო ნათესავის ელისო ჯაფარიძის მოგონება მედეას შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

93. უცნობი ავტორის მოგონება მედეა ჯაფარიძეზე. იხსენებს რკინიგზის რუსულ-ქართულ საშუ-
ალო სკოლაში სწავლის პერიოდს.

 პირი: ნ. ვაჩნაძე, თ. ბოლქვაძე, ა. თოიძე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. დაუსრულებელი. 2 გვ.

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა

მედეა ჯაფარიძის წერილები

94. მედეა ჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი თამარ ჯავახიშვილისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

95. მედეა ჯაფარიძის წერილი საშასადმი (გვარი მითითებული არ არის). სწერს მასთან სტუმრობით 
მიღებულ დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებზე.

 პირი: გრიშა სულიაშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. დაუმთავრებელი. 2 გვ.

96. მედეა ჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მანანასადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 პირი: რეზო თაბუკაშვილი, ანა ახმატოვა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

წერილები მედეა ჯაფარიძისადმი

97. უცნობი რეჟისორის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ატყობინებს, რომ დაასრულა სპექტაკლზე 
მუშაობა და იანვარში აპირებს თბილისში ჩამოსვლას.

 პირი: ნატალია ნიკოლაევნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1949 წ. 17 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. გვარი არ იკითხება, მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

98. ვ. ტოპორკოვის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: პროკოფიევი, ნატალია ნიკოლაევნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1952 წ. 20 დეკემბერი. ავტოგრაფი და ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
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99. სვიმონ ციციშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. განხილული აქვს კ. მარჯანიშვილის სახე-
ლობის თეატრში დადგმული სპექტაკლი „მარინე”.

 პირი: ნელი ჩაჩავა-ჯავახიშვილი, ელიკო ციციშვილი.
 1958 წ. 15 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

100. ვ. კალინინას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.  
 1963 წ. 13 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

101. იაპონიის კომუნისტური პარტიის ბელადის ხოსიმატოს ქალიშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისა-
დმი. მადლობას უხდის იაპონიაში სტუმრობისა და საჩუქრისთვის.

 1964 წ. 21 მაისი. ტოკიო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელმოუწერელი, 2 გვ.

102. ხოსიმატოს პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.  
 1964 წ. 23 მაისი. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

103. სერაფიმა ბირმანის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. 
 1966 წ. 6 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

104. იური ზავადსკის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. თავის შთაბეჭდილებას უზიარებს და მაღალ 
შეფასებას აძლევს მედეა ჯაფარიძის მიერ შესრულებულ კლეოპატრას როლს სპექტაკლში „კეი-
სარი და კლეოპატრა”.  

 1966 წ. 6 იანვარი. მოსკოვი. ბლანკი. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

105. ილიას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს ბერნარდ შოუს „პიგ-
მალიონის” შესახებ, რომელიც დაიდგა მოსსოვეტის თეატრში.

 პირი: ვ. მარეცკაია, მ. ულიანოვი, გ. ტიტოვი, ი. ზავადსკი, რ. პლიატი, მორდვინოვი, ტატა, დოდო 
(გვარები მითითებული არ არის).

 1966 წ. 7 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

106. თამარისა და ვიკას (გვარები მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძი-
სადმი.

 1967 წ. 12 ივნისი. ხელნაწერი. წითელი ავტოკალამი. 1 გვ.

107. გოგუცა კუპრაშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. წუხს, რომ ავადმყოფობის გამო ვერ ეს-
წრება მის შემოქმედებით ზეიმს და უძღვნის საჩუქარს.

 1976 წ. 19 ივნისი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

108. თინა გეგეჭკორის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. 19 ივნისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 2 გვ.

109. ქ. დოლიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. იხსენებს მსახიობის შემოქმედებით საღამოს და მის 
მიერ შესრულებულ როლებს.

 პირი: თამარ ჭავჭავაძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, მზია მახვილაძე, ნ. ბადრიძე.
 1967 წ. 22 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
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110. სერაფიმა ბირმანის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ალექსანდრ ვიქტოროვიჩ (გვარი მითითებული არ არის).
 1967 წ. 23 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

111. მარია იშხნელი-ხუციშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს 8 მარტს.
 1968 წ. 8 მარტი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

112. ნუგზარის (გვარი მითითებული არ არის) წერილები მედეა ჯაფარიძისადმი. უმხელს პირად 
გრძნობებს.

 1968 წ. 22 აპრილი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი და მელანი. ორი წერილის ფრაგმენტი. 4 
გვ.

113. მსახიობ გ. ივერიელის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. აღტაცებას გამოხატავს მედეას მიერ შეს-
რულებულ ელიზა დულიტლის როლზე სპექტაკლში „პიგმალიონი”. 

 პირი: მიშა, თინა (გვარები მითითებული არ არის).
 1968 წ. 1 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

114. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტის დოცენტის გიორგი ჩიტაიას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. 
გორის თეატრის სპექტაკლის „ანა ფრანკის დღიურის” შესახებ, სადაც ანას როლზე მიწვეული 
იყო მედეა ჯაფარიძე.

 პირი: ნ. ლორთქიფანიძე, ქ. ბოჭორიშვილი, ლ. მცხეთელი, ფ. ფულარიანი, ვ. მარსაგიშვილი, ე. 
არაქელოვი, ნ. სალუქაშვილი, ლ. ოზგებაშვილი, შ. ხუციშვილი, დ. გურგენიძე, მ. დავითაშვილი, 
მარინა ვლადი, ანა მანიანი.

 1969 წ. 16 მარტი. გორი, ავტოგრაფი. მელანი. დაზიანებული. 4 გვ.

115. საქართველოს რესპუბლიკის დამსახურებული ბიბლიოთეკარის დარეჯან რამიშვილის პირადი 
ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1969 წ. 16 მარტი. გორი, ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

116. ნ. ბარათაშვილის სახელობის გორის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის უცხო ენების კა-
თედრის უფროსი მასწავლებლის ლიანა ბახტაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისა-
დმი.

 1969 წ. 16 მარტი. გორი, ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

117. ოტო ფრანკის (ანა ფრანკის მამის) წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის ანა ფრა-
ნკის როლის შესრულებისათვის. 

 პირი: ვერა საფრონოვა, გიგა ლორთქიფანიძე.
 1970 წ. 5 მარტი. შვეიცარია, ბირსფელდენი. ხელნაწერი და ნაბეჭდი. ლურჯი ავტოკალამი. გერ-

მანულ ენაზე. მინაწერი რუსულ ენაზე. 3 გვ.

118. უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია ონის სახალხო თეატრის 
სცენაზე შესრულებულ ანა ფრანკის როლზე.

 პირი: გიგა ჯაფარიძე.
 1970 წ. 31 ივლისი. ონი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.
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119. ონის სახალხო თეატრის მსახიობის ნესტორ დუშუაშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუ-
ბარია ონის სახალხო თეატრის სცენაზე დადგმულ სპექტაკლზე „ანა ფრანკის დღიური”, სადაც 
მედეამ ითამაშა ანა ფრანკის როლი. აგრეთვე ანა ფრანკის მამის, ოტო ფრანკის სამადლობელ 
წერილზე შვეიცარიიდან მედეა ჯაფარიძისადმი.

 პირი: მაყვალა ჯაფარიძე, გიგა ჯაფარიძე, არიადნა შენგელაია, ოტო ფრანკი.
 1970 წ. 1 აგვისტო. ონი, ხელნაწერი. ხელს აწერს ნესტორ დუშუაშვილი.
 ლურჯი ავტოკალამი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 5 გვ.

120. ნუგზარის (გვარი მითითებული არ არის) წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. უმხელს პირად გრძნო-
ბებს.

 1970 წ. 21 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

121. ტასო დონაური-ეტელის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ედიშერი, ფედოსია, სანდრო, ნინო, შალვა, ქეთო, ჯიმშერი (გვარები მითითებული არ არის).
 1971 წ. 23 აპრილი. ნიუ-იორკი. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 2 გვ. 1 კონვერტი.

122. ტასო დონაური-ეტელის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ფედოსია, სანდრო, ცაცა, შალიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 1971 წ. 5 მაისი. ნიუ-იორკი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. დაზიანებული. 2 გვ.

123. დიმიტრი ჯანელიძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.

124. რობერტის (გვარი მითითებული არ არის) წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი, მის მიერ დახატულ 
მედეას პორტრეტთან დაკავშირებით. 

 1973 წ. 26 მაისი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

125. ჯოვანა დი ვარდას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1974 წ. 29 ივნისი. მილანი. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

126. ნატალია საცის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: იოსებ ლეონიდოვიჩ პრუტი.
 1975 წ. 1 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. დაზიანებული. 1 გვ.

127. მოსწავლე ნინო თურქიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1975 წ. 5 ივნისი. ბათუმი, ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

128. ლამარა ნიკოლაიშვილისა და მზია ჯიქიას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი 
(ფრაგმენტი).

 1975 წ. 12 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ ლამარა ნიკოლაიშვილი და მზია ჯიქია. 
შავი მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.

129. ნატალია საცის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: რეზო და ლაშა თაბუკაშვილები, ა. მაჭავარიანი, ოთარ თაქთაქიშვილი, პიოტრ ნილოვიჩი, 

ილუშა (გვარები მითითებული არ არის).
 1976 წ. 10 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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130. ზვიად მანიას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. აღნიშნავს მსახიობის საინტერესო შემოქმედებითი 
საქმიანობის შესახებ.

 1976 წ. 7 აგვისტო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

131. ზუგდიდის კომკავშირის რაიკომის პირველი მდივნის გურამ ფიფიას მისალოცი წერილი მედეა 
ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებით საღამოს.

 პირი: რეზო ჩხეიძე, ელიზაბეტ ტეილორი.
 1976 წ. 8 აგვისტო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს გურამ ფიფია. 3 გვ.1

132. ზუგდიდის რაიონის (ახლანდელი მუნიციპალიტეტი) ზედა ეწერის საბჭოთა მეურნეობა-ტექნი-
კუმის კოლექტივის სახელით გრიგოლ შონიას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. წერილში აღნიშ-
ნულია, რომ მსახიობს უძღვნიან მცირედ საჩუქარს.

 1976 წ. 8 აგვისტო. ხელნაწერი. ლურჯი და წითელი მელანი. 1 გვ.

133. ჯუმბერ ოსიშვილის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1977 წ. 16 თებერვალი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

134. ლია კამლაძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია კინოფილმ „მზე შემოდგომისას” შესა-
ხებ.

 1977 წ. 15 მარტი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

135. დეიდა ტასოს [მსახიობის ახლობლის] წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს, რომ უგზავნის ორ 
სიმღერას.

 პირი: თამარ ჭავჭავაძე, შვანგირაძე, წულუკიძე, სანდრო ახმეტელი, შალვა (გვარი მითითებული 
არ არის).

 1978 წ. 28 თებერვალი. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

136. ალა და მიხაილ ულიანოვების წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდიან თბილისში 
სტუმრობის დროს გაწეული სტუმართმოყვარეობისთვის.

 პირი: პაატა (გვარი მითითებული არ არის).
 1978 წ. 28 აპრილი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. ნაბეჭდი. 2 ეგზ. 4 გვ.

137. ბუკა ნაკაიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს რევაზ თაბუკაშვილის პატრიოტულ მოღვა-
წეობაზე.

 პირი: მიხეილ თამარაშვილი, ფორე მოსულიშვილი.
 1980 წ. 29 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

138. მერი ერისთავის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1980 წ. 10 მაისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

139. კოლაუ ნადირაძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის წერილისთვის.
 პირი: გიგა ლორთქიფანიძე, პაოლო იაშვილი.
 1980 წ. 29 ივნისი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

140. ნადეჟდა კატაევას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ანასტასია ცვეტაევა, ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი.
 1980 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოუწერელი. რუსულ ენაზე. 3 ეგზ. 3 გვ.
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141. ნინას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი, ასევე მსა-
ხიობის შემოქმედების შესახებ.

 1981 წ. 29 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

142. ალექსანდრ ანიქსტის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. დაწვრილებით განიხილავს მსახიობის შე-
მოქმედებით საღამოს, რომელიც ჩატარდა მოსკოვში.

 პირი: პაოლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე, რეზო თაბუკაშვილი.
 1982 წ. 6 აპრილი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

143. ალ. ანიქსტის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. აღფრთოვანებულია მსახიობის შემოქმედებითი 
საღამოთი. აკადემიკოს ვაგან მამასახლისოვის მინაწერით.

 პირი: პაოლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე, რევაზ თაბუკაშვილი.
 1982 წ. 6 აპრილი. ნაბეჭდი და ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

144. ნადეჟდას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია მსახიობის 
შემოქმედებითი საღამოთი მიღებული შთაბეჭდილებების შესახებ.

 პირი: ანასტასია ცვეტაევა, პაოლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე, ნიტა ტაბიძე, ლუდვიგ ვან ბეთჰო-
ვენი, იოჰან სებასტიან ბახი.

 1982 წ. 6 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი და ნაბეჭდი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

145. ნადეჟდა კატაევას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ტიციან და ნიტა ტაბიძეები, ანასტასია ცვეტაევა.
 1982 წ. 6 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

146. ა. ცვეტაევას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ტ. ჯაფარიძე.
 1982 წ. 28 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

147. ახლო ნათესავის, ჯულიეტა ანთაძე-პეტრიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძი-
სადმი.

 პირი: ლაშა და რეზო თაბუკაშვილები, გიგა ჯაფარიძე, ნინო, ელენე, ლუცია, თემური, შალიკო, 
ქიონია (გვარები მითითებული არ არის).

 1982 წ. 27 ნოემბერი. ამბროლაური. ხელს აწერს ჯულიეტა ანთაძე-პეტრიაშვილი. შავი ავტოკა-
ლამი. 4 გვ.

148. ახლო ნათესავის, ჯულიეტა ანთაძე-პეტრიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძი-
სადმი.

 1982 წ. 2 დეკემბერი. ამბროლაური. ხელს აწერს ჯულიეტა ანთაძე-პეტრიაშვილი. ლურჯი ავტო-
კალამი. დაზიანებული. 3 გვ.

149. მელიტა ჩოლოყაშვილის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1983 წ. 28 თებერვალი. საფრანგეთი, ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

150. ს. და ა. გალპერინების პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: რეზო თაბუკაშვილი.
 1983 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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151. ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტის ფერიდე ბიწაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა 
ჯაფარიძისადმი.

 1983 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

152. მწერალ ვ. ფრიდის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მოსკოვში, საბჭოთა კავშირის მწერალთა კა-
ვშირში ჩატარებული პოეზიისა და მოგონებების საღამოს შესახებ.

 პირი: ზოია (გვარი მითითებული არ არის).
 1983 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

153. ირინა ტოლსტიხის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ზარა დოვჟენსკაია, სვეტლანა ალექსევიჩი, პაოლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე, ნიტა ტაბიძე, 

ბორის პასტერნაკი, მარინა ცვეტაევა.
 1984 წ. 19 ნოემბერი. ხარკოვი, ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 9 გვ. ახლავს 

კონვერტი.

154. უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ავტორი აღფრთოვანებულია ხარკო-
ვში გამართული მსახიობის შემოქმედებითი საღამოთი.

 პირი: პაოლო იაშვილი, ტიციან და ნიტა ტაბიძეები, ოსიპ მანდელშტამი, ბორის პასტერნაკი, მა-
რინა ცვეტაევა, სერგეი ესენინი.

 1984 წ. 19 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოუწერელი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

155. ილია ვაისფელდის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს, რომ მიიღო წერილი და ნათელა ურუ-
შაძის წიგნი.

 პირი: რეზო თაბუკაშვილი.
 1985 წ. 24 თებერვალი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

156. ივან კოზლოვსკის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. წუხს, რომ ვერ დაესწრო მსახიობის შემოქმე-
დებით საღამოს მოსკოვში არყოფნის გამო.

 1985 წ. 26 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი და ხელნაწერი. ხელს აწერს ი. კოზლოვსკი. რუსულ 
ენაზე. 1 გვ.

157. რუსუდან აბრამიშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი (ფრაგმენტი). ფურცლის მეორე გვე-
რდზე მარი აბრამიშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1986 წ. 1 მარტი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

158. დიმიტრი ჯანელიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს საიუბილეო თარიღს.
 1986 წ. 2 ივნისი. თბილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ.

159. ანასტასია ცვეტაევას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. აღწერს მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილ საღამოზე.

 პირი: პოეტი რიურიკ ივლევი.
 1986 წ. 26 ივნისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

160. ანასტასია ცვეტაევას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
40 წლისთავს.

 პირი: რიურიკ ივნევი.
 1986 წ. 26 ივნისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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161. ვახტანგ გურგენიძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ასევე საუბრობს მსახიო-
ბის შემოქმედებაზე.

 1986 წ. 2 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი ფლომასტერი. 2 გვ.

162. ვახტანგ ტაბლიაშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. წუხს, რომ ავადმყოფობის გამო ვერ 
ესწრება მის შემოქმედებით ზეიმს.

 1986 წ. 2 ივლისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

163. ჟურნალ „Театр”-ის თანამშრომლების წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ხელმოწერები გაურკვევე-
ლია.

 1986 წ. 2 ივლისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

164. აკადემიკოს ავლიპ ზურაბაშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის საიუბილეო თარიღს.

 პირი: რევაზ და ლაშა თაბუკაშვილები.
 1986 წ. 3 ივლისი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

165. დავით კირვალიძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ასევე საუბრობს მსახიო-
ბის შემოქმედებაზე.

  1986 წ. 17 ივლისი. თელავი, ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

166. მაკა ფანცხავა-დოლიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. დიდ მადლობას უხდის მსახიობის შე-
მოქმედებით საღამოზე მიპატიჟების გამო.

 1986 წ. 20 ივლისი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

167. დავით კირვალიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მსახიობს ულოცავს იუბილეს და სთხოვს 
ავტოგრაფს.

 პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე, ი. იმედაშვილი, იოსებ გრიშაშვილი, ი. ზურაბიშვილი, ბ. ორახელა-
შვილი, ლევან სანიკიძე.

 1986 წ. 7 აგვისტო. თელავი, ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

168. პოეტ მარი აბრამიშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის ბარათისთვის და 
უგზავნის თავისი ლექსების კრებულს.

 პირი: მუხრან მაჭავარიანი.
 1986 წ. 20 დეკემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

169. გოგუცა ენუქიძე-ნიკოლაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ასევე საუბრობს 
მსახიობის შემოქმედებაზე.

 1987 წ. 3 მარტი. თერჯოლის რაიონი (ახლანდელი მუნიციპალიტეტი), სოფელი რუფოთი. ავტოგ-
რაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

 
170. ვალენტინას (გვარი მითითებული არ არის). წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ქალთა 

საერთაშორისო დღეს და ეპატიჟება მურმანსკში.
 პირი: ოლგა ძიუბინსკაია. 
 1987 წ. 3 მარტი. მურმანსკი, ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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171. ილია ვაისფელდის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს, რომ მსახიობის საღამო გაიმართება 
მოსკოვში, კინოს სახლში, იანვარში.

 1987 წ. 3 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

172. ესტონელი ისტორიკოსის ანტო სეპის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სთხოვს ფოტოსურათსა 
და ავტოგრაფს.

 1988 წ. 14 თებერვალი. ესტონეთი. რაკვერე. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 
გვ.

173. ნათელა ედიშერაშვილის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1988 წ. 15 მარტი. კასპის რაიონი. ახალქალაქი. ხელს აწერს ნათელა ედიშერაშვილი. შავი ავტო-

კალამი. 2 გვ.

174. ლალი მჭედლიძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1988 წ. 7 ივნისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

175. ილია ვაისფელდის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. აღფრთოვანებულია მსახიობის საღამოთი, 
რომელიც გაიმართა მოსკოვის კინოს სახლში. 

 1989 წ. 7 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

176. აბრამ სეფიაშვილის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. იწვევენ ისრაელში გამართულ ქართველთა 
და ქართველ ებრაელთა მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობისადმი მიძღვნილ საღამოზე.

 1990 წ. 14 ივნისი. ისრაელი. ბათ-იამი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

177. იდა ჩხეიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მწუხარებას გამოთქვამს ბატონი რეზოს [თაბუკა-
შვილის] გარდაცვალების გამო.

 1990 წ. 31 აგვისტო. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

178. ალექსანდრ მისალიცინის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის ფოტოსურათის გა-
გზავნისთვის.

 1991 წ. 19 თებერვალი. რუსეთი. ნიჟნინოვგოროდის ოლქი. ტონშაევსკის რაიონი, სოფელი გორი-
ნცი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

179. ამერიკელი ფოტოგრაფის მერილუ რაუშენბუშის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს, რომ აი-
ნტერესებს, როგორი პოლიტიკური მდგომარეობაა საქართველოში, იხსენებს თბილისში მედეას 
სახლში სტუმრობას და ფოტოსესიას. ატყობინებს, რომ საბჭოთა კავშირისა და ამერიკის შეე-
რთებული შტატების ერთობლივი ფოტოგამოფენა გამოჩენილ ქალებზე მთელ აშშ-ში მოგზაუ-
რობს.

 პირი: ნათელა ვასაძე, ელენა ბოლტსკიხი, მიხაილ გორბაჩოვი, სადამ ჰუსეინი, ვივიენ ლი.
 1991 წ. 6 მარტი. ამერიკის შეერთებული შტატები. ნაბეჭდი. ხელს აწერს მერილუ რაუშენბუში. 

ინგლისურ ენაზე. 1 გვ.

180. მიხეილ ვაშაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: არისტო გვენი, ილია თაყაიშვილი, რეზო თაბუკაშვილი, პავლუშა (გვარი მითითებული არ 

არის).
 1992 წ. თებერვალი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.
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181. ილია რურუას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს დაბადების დღეს.
 პირი: რეზო თაბუკაშვილი.
 1992 წ. 9 მარტი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს ილია რურუა. შავი მელანი. 1 გვ.

182. ტასო გომართელის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისა და რეზო თაბუკაშვილისადმი.
 პირი: ჯუნა, ვასიკო (გვარი მითითებული არ არის).
 20 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. დაზიანებული. 2 გვ.

183. რუსუდან ნიკოლაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 19 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

184. ალიოშას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის მსახი-
ობს საიუბილეო საღამოზე მიწვევისთვის.

 29 აგვისტო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

185. მსახიობ თათია ხაინდრავას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 28 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

186. სომხეთის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის კარენ დემირჭიანის წერილი 
მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავს.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

187. პროფესორ მალხაზ აბდუშელიშვილის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ივან კრამსკოი, დიეგო ველასკესი, ალექსეი ტოლსტოი, ვასილი კაჩალოვი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. დაუმთავრებელი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

188. ნიტა ტაბიძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: რეზო და ლაშა თაბუკაშვილები, უილიამ შექსპირი, ბერნარდ შოუ, ალექსანდრ ბლოკი, მა-

რინა ცვეტაევა, ტიციან ტაბიძე, ალექსანდრ პუშკინი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

189. ვერიკო ანჯაფარიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საყვედურს გამოთქვამს რეჟისორ გიგა 
ლორთქიფანიძის მიმართ.

 პირი: ვ. მჟავანაძე, თენგიზ ბუაჩიძე, არჩილ ჩხარტიშვილი, გიგა ლორთქიფანიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ხელს აწერს ვ. ანჯაფარიძე. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

190. ვერიკო ანჯაფარიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია მსახიობის როლზე ქართულ ხე-
ლოვნებაში და ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავს.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

191. სიმონ ზლოტნიკოვის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

192. ნადეჟდა კრასნოვსკაიას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ლალი (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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193. პიოტრ ტოდოროვსკის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: მარლენ ხუციევი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

194. ს. და ა. გალპერინების პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

195. ელენა გოგოლევას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებით 
საღამოზე მოსკოვში მსახიობის სახლში.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

196. გ. კავტუნოვის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. აღტაცებას გამოთქვამს მსახიობის ოსტატობის 
გამო.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. დაზიანებული. 1 გვ.

197. მერი ერისთავის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

198. ნატალია საცის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს თავისი შემოქმედებითი გეგმების შესახებ.
 პირი: რეზო და ლაშა თაბუკაშვილები, ალექსანდრე (გვარი მითითებული არ არის), გლუბონოვი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
199. ციური თარგამაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: რეზო თაბუკაშვილი, ეკა ბაქრაძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

200. ლიდია პერკერის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

201. ლეონიდ ზორინის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

202. გ. სრესელის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ქებით იხსენიებს მსახიობის მიერ შესრულებულ 
როლებს.

 პირი: დავით კლდიაშვილი, ლილი იოსელიანი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

203. თბილისის ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატის თანამშრომლების წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სა-
უბარია მსახიობის შემოქმედებით გზაზე ქართულ თეატრსა და კინოში.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ხელმოუწერელი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

204. ოლია ბუღაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ოთარ მეღვინეთუხუცესი, გიორგი გეგეჭკორი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

205. თინა კობალაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.
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206. მოსწავლე ირმა მახარაძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს კინოფილმ „ქეთო და კოტეს” 
შესახებ.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. წითელი ავტოკალამი. 1 გვ.

207. ნ. საყვარელიძის წერილი „შემოქმედებითი სილამაზე” – მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მსა-
ხიობის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავის შესახებ.

 პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე, როსტისლავ პლიატი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

208. ქეთი დოლიძის ღია წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი კინოფილმ „სანამ წვიმა გადივლიდეს” შესა-
ხებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

209. თაყვანისმცემელ ანა აბაშიძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია კინოფილმ „სანამ წვიმა 
გადივლიდეს” შესახებ.

 პირი: ქეთი დოლიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ. ნაბეჭდი 1 გვ.

210. ეკა ბჟალავას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. ნაბეჭდი. 6 გვ.

211. თაყვანისმცემელ მ. ბასილაძის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს კინოფილმებში „ქეთო და 
კოტე” და „მზე შემოდგომისა” მსახიობის მიერ შესრულებულ როლებზე.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოუწერელი. დაზიანებული. 1 გვ.

212. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის კოლექტივის მისალოცი წე-
რილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ საზეიმო საღამოს.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

213. მიხაილ ულიანოვის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

214. მიხაილ ულიანოვის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

215. სილვიო რონკარის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის წერილისთვის, ფოტოსუ-
რათებისა და საფოსტო მარკისთვის.

 უთარიღო. ვერონა. ავტოგრაფი. ხელს აწერს სილვიო რონკარი. ლურჯი ავტოკალამი. იტალიურ 
ენაზე. 3 გვ.

216. შექსპიროლოგ თამარა ალექსანდროვას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია სპექტაკლზე 
„რომეო და ჯულიეტა”.

 უთარიღო. ეკატერინბურგი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

217. ელენა გოგოლევას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგზ.
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218. ელენა გოგოლევას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

219. ელენა გოგოლევას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: რეზო თაბუკაშვილი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

220. ლილიტა ბერზინიას წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ატყობინებს, რომ უგზავნის ქარვის სამკა-
ულს.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

221. ანასტასია ცვეტაევას პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

222. გორელი ახალგაზრდების სახელით, მედეა ცეცხლაძის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარი-
ძისადმი.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
 
223. გ. ერისთავის სახელობის გორის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის წერილი მედეა ჯაფარიძი-

სადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავს.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. დაზიანებული. 1 გვ.

224. ჭიათურის მე-8 საშუალო სკოლის VIII კლასის მოსწავლის მარეხ წერეთლის წერილი მედეა ჯაფა-
რიძისადმი. სწერს ქეთოს როლზე კინოფილმში „ქეთო და კოტე”.

 უთარიღო. ჭიათურა. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

225. ვენერას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.

226. “მ”-ის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

227. უცნობი პირის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი, კინოფილმ „მზე შემოდგომისას” და მასში მედეა 
ჯაფარიძის მონაწილეობის შესახებ.

 პირი: ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ოთარ კობერიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. დაუსრულებელი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

228. უცნობი პირის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. საუბარია მ. ჯაფარიძის შემოქმედებით მოღვაწე-
ობაზე კინოსა და თუ თეატრში.

 პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. არასრული. 4 გვ.

229. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი (ფრაგმენტი).
 პირი: ჯავაირა, ირაკლი, მადია, ელისო, ნელი, მედეა, ჯიბო, პაოლო, ნანა, ზურიკო იაშვილები, 

მუხრან მაჭავარიანი, ლუარსაბ, მარინე, ირინე, მიხეილ აბრამიშვილები, რუსუდან ფეტვიაშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.
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230. უცნობის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

231. უცნობი ავტორის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი (ფრაგმენტი).
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

232. უცნობის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

233. ვ. ფრიდის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. დაწვრილებით განიხილავს სპექტაკლს „კეისარი და 
კლეოპატრა”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

234. უცნობის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ბარბარე ბატონიშვილი, ლიზიკო ჩოლოყაშვილი, მელანია (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

235. უცნობი ავტორის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სიხარულს გამოხატავს მოსკოვში მსახიობის 
შემოქმედებითი საღამოს გამართვის გამო.

 პირი: ესკინა, ალექსანდრ მოისეევი, ალექსანდრ აბრამოვიჩი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

236. უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს მოსკოვში გამართული მსახი-
ობის შემოქმედებითი საღამოს შესახებ.

 პირი: ელენა გოგოლევა, ბელა ახმადულინა.
 უთარიღო. გორი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

237. უცნობი პირის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. იგი იხსენებს მედეა ჯაფარიძესთან საინტერესო 
შეხვედრას სოხუმში. ასევე განიხილავს კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლს „ინ-
ჟინერი სერგეევი” და მსახიობს ატყობინებს, რომ წერს წიგნს ენგურჰესის მშენებლობის ისტო-
რიაზე.

 პირი: თამარ თეთრაძე, ვერა დავიდოვა, ვახტანგ ჭაბუკიანი, შალვა ღამბაშიძე, გიორგი შავგუ-
ლიძე, სერგო ზაქარიაძე, კიპარენკო-დამანსკი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. დაუმთავრებელი. ავტოკალამი. 4 გვ.

238. უცნობი ავტორის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

239. უცნობი პირის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ავტორი განიხილავს კ. მარჯანიშვილის თეატრში 
დადგმულ ლაშა თაბუკაშვილის პიესას „ძველი ვალსი” და მიხეილ თამარაშვილის გადმოსვენებას 
საქართველოში.

 პირი: მიხეილ თამარაშვილი, ბათუ კრავეიშვილი, ჯანსუღ ჩარკვიანი, ლაშა თაბუკაშვილი, კათო-
ლიკოს-პატრიარქი ილია II.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. დაუმთავრებელი. 12 გვ.

240. უცნობის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი (ფრაგმენტი).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 2 გვ.
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241. უცნობის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი (ფრაგმენტი).
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

242. უცნობის პირის პირადი ხასიათის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. არასრული, ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

243. უცნობი პირის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწერს მსახიობის შემოქმედებით საღამოებზე, 
რომელიც ჩატარდა ონსა და ამბროლაურში.

 პირი: მერაბ ჯაფარიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. არასრული. მწვანე ავტოკალამი. 2 გვ.

244. უცნობი ავტორის წერილი მედეა ჯაფარიძისადმი. განხილული აქვს მ. ჯაფარიძის როლები.
 პირი: დავით კლდიაშვილი, ლილი იოსელიანი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. დაუსრულებელი. 3 გვ.

პროგრამები

245. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის პროგრამა (1957-1958 წლების 
სეზონი). „გაზაფხულის ნიაღვარი” (რაიკომის მდივანი). პიესა – რეზო თაბუკაშვილის.დამდგმელი 
რეჟისორი – ლილი იოსელიანი. მხატვარი – იოსებ სუმბათაშვილი. კომპოზიტორი – არჩილ ჩიმა-
კაძე.

 1957 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

246. მოსკოვის მოსსოვეტის სახელობის სახელმწიფო თეატრის პროგრამები. ბერნარდ შოუ „კეისარი 
და კლეოპატრა”. რეჟისორი – ევგენი ზავადსკი. მხატვარი – ე. სტენბერგი. კომპოზიტორი – ა. 
შნიტკე. 1966 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 5 ეგზემპლარი.

247. ჟან ვილარის ფრანგული დრამატული თეატრის საბჭოთა კავშირში გასტროლების პროგრამა ჟან 
ვილარის ავტოგრაფით მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1967 წ. მარტი. თბილისი. ავტოგრაფი. სტამბური. რუსულ და ფრანგულ ენებზე. 1 ც.

248. გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის პროგრამა. დავით კლდიაშვილის „დარისპანის გასა-
ჭირი” და „ირინეს ბედნიერება”. სამახსოვრო მინაწერებით.

 ხელს აწერენ: ფატი ფულარიანი, ნ. ზალდასტანიშვილი, შალვა ხერხეულიძე, დიმა ბოლოთა-
შვილი, ი. ჩხეიძე, რ. შატაკიშვილი, გ. ბასილაშვილი, ზ. ჯულაბაშვილი, ე. არაქელოვი, ქ. მარა-
დიშვილი, ო. დათუნაშვილი, ლ. სეიდანოვა, შოთა ხუციშვილი, ვალერიან მარსაგიშვილი.

 1968-1969 წლების სეზონი, გორი. ხელნაწერი. სტამბური. მელანი. 1 ც.

249. გ. ერისთავის სახელობის გორის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა „ანა ფრანკის დღიური”. ფრე-
სის გუდრიჩი, ალბერტ ჰაკეტი. დადგმა ნ. ლორთქიფანიძის, მხატვარი – შ. ხუციშვილი, მუსიკა-
ლური გაფორმება – დ. გურგენიძის.

 1969 წ. გორი, სტამბური. 1 ც.

250. სსრ კავშირის ხელოვნების მუშაკთა ცენტრალური სახლის პროგრამა. სეზონის გახსნა – მოძმე 
საბჭოთა რესპუბლიკების ხელოვნების მუშაკების გამოსვლა მსახიობ მედეა ჯაფარიძის მონაწი-
ლეობით.

 1970 წ. 6 ოქტომბერი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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251. როსტისლავ პლიატის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი. საღამოზე იწვევენ მედეა ჯაფა-
რიძეს. ხელს აწერს რ. პლიატი.

 1980 წ. 28 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

ღია ბარათები

252. გოგი ტატიშვილის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ლექსით მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1943 წ. 3 სექტემბერი. სტალინგრადის (ახლანდელი ვოლგოგრადის) ოლქი, სადგური სებრია-

კოვო, ხელნაწერი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 1 ც.

253. მერაბ ლორთქიფანიძის, გივი მელიას, დავით დადიანის, თამაზ ხერგიანისა და ცუნავერიანის პი-
რადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. 

 1945 წ. 5 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: მერაბ ლორთქიფანიძე, გივი მელია, დავით 
დადიანი, თამაზ ხერგიანი, ცუნავერიანი. მელანი. 1 ც.

254. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ფოტოზე ვიეტნამის მთა-
ვრობის ხელმძღვანელი ხო ში მინი.

 1953 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

255. სერაფიმა ბირმანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1961 წ. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

256. როსტისლავ პლიატის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1966 წ. 6 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

257. სერაფიმა ბირმანის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უთვლის წამლის გაგზავ-
ნისთვის.

 1966 წ. 20 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

258. ჰელიუ ჰანსოვნას (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს 
ახალ წელს.

 1966 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

259. ცაცა ამირაჯიბის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
25 წლისთავს.

 1967 წ. 19 ივნისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

260. ვერიკო ანჯაფარიძის სამახსოვრო ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. 19 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

261. კოლია ბიძიას (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს სა-
სცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავს.

 1967 წ. 19 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

262. გორის თეატრის მსახიობთა ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ სპექტაკლ „დარისპა-
ნის გასაჭირის” პრემიერას.

 1968 წ. 20 დეკემბერი. გორი, ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
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263. გორის №2 ბიბლიოთეკის თანამშრომლების ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ ახალ 
წელს.

 1969 წ. 1 იანვარი. გორი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

264. მაროსა და დათიკოს (გვარები მითითებული არ არის) სამახსოვრო ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძი-
სადმი.

 1970 წ. 12 იანვარი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.

265. ქეთი დოლიძის პირადი ხასიათის ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1975 წ. 20 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

266. ელენა გოგოლევას ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. სწუხს, რომ ვერ ესწრება მის შემოქმედე-
ბით საღამოს პოლონეთში გამგზავრების გამო.

 1975 წ. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

267. ოლღა კანდელაკის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1975 წ. ივლისი. სოხუმი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

268. ადინარ ფარჯიკიას (ზუგდიდის რაიონის სკოლის მასწავლებელი) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძი-
სადმი. ულოცავს 7 ნოემბრის დღესასწაულს.

 1976 წ. 1 დეკემბერი. ზუგდიდი, ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

269. დეიდა ტასოს (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. უგზავნის 
ლექსს.

 1976 წ. 29 იანვარი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

270. ნატალია საცის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1977 წ. 17 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

271. ლუბას (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის სუ-
რათისა და წიგნისთვის აბდუშელიშვილებზე.

 1981 წ. აპრილი. სენკლუ. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

272. ანასტასია ცვეტაევას პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1982 წ. 28 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

273. თამარა იაკოვლევასა და ლევ გორინჩის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ პირველ 
და ცხრა მაისს.

 1982 წ. მაისი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

274. ეკა ბჟალავას ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ 1983 წელს.
 1982 წ. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

275. თელიო ზირეს მისალოცი ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1983 წ. 29 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. ფრანგულ ენაზე, 1 ც.

276. ს. ვ-ს პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1986 წ. 16 აპრილი. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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277. ალექსანდრ ანიქსტის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის მიპატიჟებისთვის 
და წუხს, რომ ვერ ჩამოდის თბილისში.

 1986 წ. 21 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

278. ალ. ანიქსტის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. მადლობას უხდის იუბილეზე მიპატიჟებისთვის.
 1986 წ. 23 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

279. თამუსიას (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმე-
დებით იუბილეს.

 1986 წ. 2 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

280. ნინიკოს, ანასა და საშას (გვარები მითთითებული არ არის) მისალოცი ღია ბარათი მედეა ჯაფა-
რიძისადმი.

 1986 წ. 21 ივლისი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

281. თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1986 წ. 28 ივლისი. მინსკი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს თ. წულუკიძე. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ 

ენაზე. 1 ც.

282. ჯაბა იოსელიანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1986 წ. 2 აგვისტო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

283. თამარ წულუკიძის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს გაზაფხულის დადგომას.
 1987 წ. 29 აპრილი. მინსკი. ხელს აწერს თ. წულუკიძე. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

284. დემურ ჭელიძის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს.
 1988 წ. 6 დეკემბერი. ბათუმი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

285. ლია ციბაძისა და ნოდარ არსენიძის ღია ბარათი ლექსით „წყარო სიყვარულისა”, მიძღვნილი მე-
დეა ჯაფარიძისადმი.

 1989 წ. 8 მარტი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

286. ჯულიეტა ანთაძე-პეტრიაშვილის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს.
 1989 წ. 25 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

287. მარი აბრამიშვილის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს დაბადების დღეს.
 1992 წ. თებერვალი. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 1 ც.

288. პოლიკარპე კაკაბაძის სამსახსოვრო ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.

289. რაისა კურაშოვას ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს დაბადების დღეს.
 უთარიღო. ნიჟნიტაგილი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

290. ნარგიზის (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ 
წელს.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.
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291. ტარიელ ჭანტურიას ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს დაბადების დღეს.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 1 ც.

292. ნატალია საცის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს და წუხს, რომ ვერ და-
ესწრო მის შემოქმედებით საღამოს.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

293. ნატალია საცის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ატყობინებს, რომ დაბრუნდა იაპონიიდან და 
მადლობას უხდის გაგზავნილი ფოტოსურათისთვის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ფლომასტერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

294. ელენა გოგოლევას ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს.
 უთარიღო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

295. ნანა გორდეზიანის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი უსათაურო ლექსით.
 უთარიღო. სოფელი ასურეთი, ავტოგრაფი. წითელი ავტოკალამი. 1 ც.

296. ოლია კეჩხუაშვილის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ატყობინებს გამგზავრებას.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

297. ნონა გუნიას ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს 8 მარტს და ყველა განვლილ დღესა-
სწაულს.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

298. ვ. კონიაევის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს განვლილ დღესასწაულს.
 უთარიღო. მოსკოვი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

299. გ. პეჩნიკოვის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

300. ბესიკ ხინთიბიძის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ფლომასტერი. 1 ც.

301. მეგი გეგეჭკორის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

302. მხატვართა ჯგუფის მისალოცი ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ელენე ახვლედიანი, ნანი შალიკაშვილი, ნათელა ურუშაძე, თ. ღიბრაძე, თათუშა კარტოზია, 

ნატო ფალავანდიშვილი, ცისია შანშიაშვილი, თამარ გუგეშაშვილი, მარგო თუშმალიშვილი, ეთერ 
კაკაბაძე (მოქანდაკე), ეთერ ანდრონიკაშვილი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.

303. გორის ახალგაზრდობის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ ახალ წელს.
 უთარიღო. გორი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

304. ილიას (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს დამდეგ ახალ 
წელს.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.
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305. დეიდა ბაბოშკას, თათულისა და თენგიზის (გვარები მითითებული არ არის) ღია ბარათი მედეა 
ჯაფარიძისადმი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.

306. ნ. ტ-სა და ს.ი-ს მისალოცი ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

307. თ. პ-ს პირადი ხასიათის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

308. უცნობი ავტორების ღია ბარათები მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ 8 მარტს და შემოქმედე-
ბითი საღამოს წარმატებით ჩატარებას.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

309. უცნობი პირის ღია ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს. ხელმოწერა გაურკვე-
ველია.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

მოსაწვევი ბარათები

310. მედეა ჯაფარიძის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღა-
მოს მოსაწვევი ბარათი.

 1976 წ. 19 ივნისი. სტამბური. 3 ც.

311. მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1975 წ. 26 მაისი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 4 ც.

312. მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1977 წ. 25 აპრილი. სტამბური. 2 ც.

313. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში გამართული მედეა ჯაფარიძესთან შეხვე-
დრა-კონცერტის მოსაწვევი ბარათი.

 1980 წ. 3 მარტი. სტამბური. 1 ც.

314. მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1981 წ. 22 ივნისი. სტამბური. 1 ც.

315. მედეა ჯაფარიძის მოსაწვევი ბარათი არგვეთის კულტურის სახლის გახსნაზე.
 1983 წ. 14 მაისი. სტამბური. 1 ც.

316. მოსაწვევი ბარათი მედეა ჯაფარიძისადმი. იწვევენ რუსთავში შეხვედრაზე.  ხელს აწერს ნათელა 
ლობჟანიძე.

 1988 წ. 13 იანვარი. რუსთავი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 ც.
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317. ფოტოგამოფენის „32 საბჭოთა და 32 ამერიკელი ცნობილი ქალი”. მოსაწვევი ბარათი. გამოფე-
ნაზე წარმოდგენილი იყო მედეა ჯაფარიძის ფოტო.

 1991 წ. თებერვალი-მარტი. ვაშინგტონი. სტამბური. ინგლისურ ენაზე, 1 ც.

318. მედეა ჯაფარიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავსადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღა-
მოს მოსაწვევი ბარათი. ბარათში ჩაწერილია უსათაურო ლექსები.

 უთარიღო. სტამბური და ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

319. მედეა ჯაფარიძისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

320. მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 2 ც.

321. მედეა ჯაფარიძის მოსაწვევი ბარათი კინოფილმ „მზე შემოდგომისას” შემოქმედებით კოლექტი-
ვთან შეხვედრაზე.

 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. რუსულ და ქართულ ენებზე. 1 ც.

დეპეშები 

322. რეზო თაბუკაშვილის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს ახალ წელს.
 1949 წ. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 

323. მასალსკების ოჯახის საახალწლო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. 
 1957 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

324. სერგო შაუმიანის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

325. სანდრო ჟორჟოლიანის საახალწლო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1966 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

326. ცხინვალის კ. ხეთაგუროვის სახელობის  სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის საიუ-
ბილეო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1966 წ. ცხინვალი, ნაბეჭდი. 1 ც.

327. ელენე ახვლედიანის, ლალი ყურულაშვილის, ნათელა ურუშაძისა და გოგი გეგეჭკორის საიუბი-
ლეო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1966 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

328. გიგა ჯაფარიძის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1966 წ. ონი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

329. ელენე ახვლედიანის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1966 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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330. რევაზ ლაღიძის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1966 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

331. გულჩინას, ინოლასა და მედიკოს (გვარები მითითებული არ არის) საიუბილეო მისალოცი დეპეშა 
მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1966 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

332. ვასოსა და ლიალიას (გვარები მითითებული არ არის) საიუბილეო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფა-
რიძისადმი.

 1966 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 ც.

333. მოსკოვის მსახიობთა ცენტრალური სახლის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 16 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

334. ა. ზურაბაშვილის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 17 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

335. ე. თოიძისა და ნ. ნიჟარაძის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი [ულოცავენ შემოქმედებითი მოღვაწე-
ობის 25 წლისთავს].

 1967 წ. 19 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

336. ე. გუგუშვილის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 19 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

337. საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის სახელით როინ მეტრეველის დეპეშა მე-
დეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავს.

 1967 წ. 19 ივნისი. თბილისი. 1 ც.

338. უჩა ჯაფარიძის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავს.

 1967 წ. 20 ივნისი. თბილისი. 1 ც.

339. ბ. მაღლაკელიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 20 ივნისი. ზუგდიდი. ნაბეჭდი. 1 ც.

340. მირანდა და კონსტანტინე გამსახურდიების მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 20 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

341. ვ. დავიდოვასა და დ. მჭედლიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღ-
ვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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342. ანთიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1967 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

343. იულია ბორისოვასა და ისაი სპეკტორის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედე-
ბითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

344. ტოპორკოვის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

345. ქათამაძისა და ფაჩულიას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეო-
ბის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 ც.

346. აბრამიასა და ჩაჩანიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

347. სანიკიძისა და მხატვრის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი 
შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

348. ს. ლორთქიფანიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

349. თინათინ ბურბუთაშვილის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეო-
ბის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. თელავი, ნაბეჭდი. 1 ც.

350. გია აბზიანიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

351. ს. შაუმიანის სახელობის სომხური თეატრის სახელით ამირხანოვის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯა-
ფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

352. თამარ ბუკიასა და ირაკლი ქავთარაძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედე-
ბითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

353. გემ „კოლხიდის” ეკიპაჟის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეო-
ბის 25 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1967 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 ც.
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354. შალვა ჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი მსახიობის შემოქმედებითი მოღვა-
წეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. ონი. ნაბეჭდი. 1 ც.

355. ნათელა და პეტრე მშვენიერაძეების მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედე ბი   თი 
მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

356. გემ „შოთა რუსთაველის” ეკიპაჟის წევრთა მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედე-
ბითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

357. ი. კოზლოვსკის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

358. ალექსანდრ და ევგენია ანიქსტების მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

359. ირინა შტენბერგის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1967 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

360. საკავშირო კულტურის სამინისტროდან კუზინის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი, თეატრალურ 
სიმპოზიუმზე პრაღაში გამგზავრებასთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 5 თებერვალი. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

361. ნაზი და ანატოლი კაჭარავების პირადი ხასიათის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1970 წ. ბათუმი, ნაბეჭდი. 1 ც.

362. აკადემიკოს ვაგან მამასახლისოვის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. ხელნაწერი და ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

363. საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის კოლექტივის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა მედეა 
ჯაფარიძი  ს  ადმი.

 1975 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

364. მედეას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის  დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1977 წ. გურჯაანი, ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

365. რუსუდან და ზაქარია ჩიკვაიძეების დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 40 წლისთავს.

 1983 წ. თბილისი. 1 ც.

366. მარლენ ხუციევის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 
წლისთავს.

 1983 წ. მოსკოვი. 2 ც.
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367. ალექსანდრ და ევგენია ანიქსტების დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 40 წლისთავს.

 1983 წ. რუსულ ენაზე. 1 ც.

368. ვახტანგ ჭაბუკიანის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 
წლისთავს.

 1983 წ. თბილისი. 1 ც.

369. ვალერი ხრიპის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებით იუბილეს.
 1983 წ. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 2 ც.

370. სერგო ევლახიშვილის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
40 წლისთავს.

 1983 წ. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

371. ნინო ჩაჩავა-წერეთლის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებით წარმატებას.
 პირი: პაპუნა წერეთელი.
 1983 წ. თბილისი. 1 ც.

372. ზურაბ ანჯაფარიძის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 
წლისთავს.

 1983 წ. ქუთაისი. 1 ც.

373. როსტისლავ პლიატის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
40 წლისთავს.

 1983 წ. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

374. როლან ბიკოვისა და ელენა სანაევას დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 40 წლისთავს.

 1983 წ. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

375. დალსკებისა და ტოპორკოვების ოჯახების დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავენ შემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავს.

 1983 წ. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

376. ალექსეი ბატალოვის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1983 წ. ხელნაწერი და ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

377. ნინო  და  ჩუქურთმა  გუდიაშვილებისა  და გურამ მელივას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძი-
სადმი.

 1983 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

378. სემიონ ფრეილიხის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1983 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

379. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1983 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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380. ბორის ბაბოჩკინის ტელეფონოგრამა მედეა ჯაფარიძისადმი. წუხს, რომ ავადმყოფობის გამო ვერ 
ესწრება მის შემოქმედებით საღამოს.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

381. მოსკოვის თეატრის „სოვრემენიკის” კოლექტივის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი [ულოცავენ შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავს].

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

382. ელენე ახვლედიანის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

383. მ. დალსკაიას მოსალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ბიჭვინთა, ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

384. ბიცოლა ვაროს, ლუსიას და ლენას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა მედეა 
ჯაფარიძისადმი.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

385. ნატაშა ჟუჟუნაძისა და დიმიტრი აბაშიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

386. მ. გიორგაძის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი [იაპონიაში გამგზავრებასთან დაკავშირებით].
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. დაზიანებული. 1 ც.

387. მარიამოვის დეპეშა რ. თაბუკაშვილისადმი [არგენტინაში გამგზავრების შესახებ].
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

388. ლ. სუხარევსკაიას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

389. უცნობის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი [ატყობინებს, რომ ავადმყოფობის გამო ვერ იქნება მე-
დეას საღამოზე. აკლია დაბოლოება].

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

390. ანასტასია ცვეტაევას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

391. თ. ანდრონიკაშვილისა და ლ. გველესიანის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

392. ნ. გურაბანიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

393. სესილია თაყაიშვილის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო, თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

394. ლადო გუდიაშვილის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
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395. მ. აბრამიშვილის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

396. რუსუდან და ჟორა ლასურაშვილების მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

397. ლ. ყიფშიძის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი [ულოცავს სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებას].
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

398. ნ. ჩაჩავა-წერეთლის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

399. მიხაილ და ალა ულიანოვების მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

400. ნინასა და შალვას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

401. დორი ამირბეკიანის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ახალციხე. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

402. მაია და კაკო კვანტალიანების მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

403. თბილისის თეატრალური ინსტიტუტის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 პირი: ი. თავაძე და ე. გუგუშვილი
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

404. ცუცა ქარცივაძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

405. ჩაჩანიძის, აბრამიასა და ხუბუას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

406. ნორა ქუთათელაძის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი [ულოცავს სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავს].

 უთარიღო. სოხუმი, ნაბეჭდი. 1 ც.

407. ვერიკო ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

408. ლ. სუხარევსკაიას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

409. ჯულიეტა და კოკი ბაქრაძეების მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ონი, ნაბეჭდი. 1 ც.
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410. ოთარ მეღვინეთუხუცესის პირადი ხასიათის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

411. იგორ ილინსკისა და ტატიანა ერემეევას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

412. ელენა გოგოლევას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

413. ელენე გამრეკელის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

414. ბორის პასტერნაკის ოჯახის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

415. დიმიტრი ჯანელიძის მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

416. რუსუდან მიქელაძის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ხოტბას ასხამს მის შემოქმედებას.
 უთარიღო. რუსულ ენაზე. 1 ც.

417. გიორგი ნათანსონის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს დაბადების დღეს.
 უთარიღო. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

418. გურამ ალექსანდრიას პირადი ხასიათის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ქუთაისი, 1 ც.

419. ელენას (გვარი მითითებული არ არის) დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი. ულოცავს შემოქმედებით 
გამარჯვებას.

 უთარიღო. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

420. ნატალია საცის დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

421. ტრაილერ (ხომალდი) „რუსთაველის” კაპიტან ასკილეისკირისა (სავარაუდოდ, წულეისკირი, დე-
პეშის შეცდომაა) და პირველი თანაშემწის აბაშიას მისალოცი დეპეშა მედეა ჯაფარიძისადმი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

მედეა ჯაფარიძისადმი მიძღვნილი ლექსები

422. ანა კალანდაძის ლექსი „მედეა ჯაფარიძის ჯულიეტას”. ხელს აწერს ანა კალანდაძე.
 1949 წ. 12 ნოემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

423. ანზორ დავითაიას ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1960 წ. 28 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.
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424. გიორგი ლეონიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1964 წ. ივლისი. არგვეთა. ხელნაწერი. ხელს აწერს გიორგი ლეონიძე.
 მელანი და ფანქარი. 2 გვ. 2 ეგზ.

425. ნუნუ მაჭავარიანის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1934 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

426. ინოლა გურგულიას ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. 19 ივნისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

427. ნუნუ მაჭავარიანის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. 19 ივნისი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

428. კ.ნ-ს ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. ხელს აწერს კ.ნ. 1 გვ.

429. გოდერძი თათეიშვილის ლექსები, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1969 წ. 24 იანვარი. გორი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

430. კრალერის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1969 წ. 8 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

431. შუქურა ჯაფარიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1970 წ. ონი, ხელნაწერი. მწვანე ავტოკალამი. 1 გვ.

432. შუქურა ჯაფარიძის მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1970 წ. ონი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს შუქურა ჯაფარიძე მწვანე ავტოკალამი. 2 გვ.

433. ი. ქინქლაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1974 წ. 5 დეკემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

434. ა. ანდღულაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1975 წ. 15 დეკემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

435. ცირა შალაშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1976 წ. 14 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

436. მოსწავლე მარინე წამალაშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1976 წ. 21 აპრილი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

437. იოსებ აბულაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1976 წ. 11 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

438. ნათია ჩხატარაშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1976 წ. 7 დეკემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.
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439. დალი მაზმიშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1977 წ. 7 თებერვალი. ქარელი, ნაბეჭდი. 1 გვ.

440. ლევან კახაბერის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1977 წ. 11 ივლისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

441. ბერდია ნანობაშვილის ლექსი – „უბერებელი სილამაზე”, მიძღვნილი საყვარელი მსახიობის მედეა 
ჯაფარიძისადმი.

 1978 წ. 18 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

442. ი. აბშილავას ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1978 წ. 4 ოქტომბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

443. ოლია ჩხარტიშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1979 წ. მარტი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

444. თამრიკო ფარჩუკიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1980 წ. 3 თებერვალი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

445. ვიქტორ კოროტკოვის ლექსი – „Радуга добра” („სიკეთის ცისარტყელა”), მიძღვნილი მედეა ჯა-
ფარიძისადმი.

 1982 წ. 6 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ვ. კოროტკოვი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგზ.

446. სულიკო ბერძენაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1982 წ. 19 აპრილი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს სულიკო ბერძენაძე. ლურჯი ავტოკალამი. დაზიანე-

ბული. 1 გვ.

447. ნოდარ ჯალაღონიას ლექსი „მედეა ჯაფარიძეს”.
 1984 წ. 5 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

448. ნონა გვენცაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1985 წ. 29 აპრილი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

449. გრიგოლ ჯულუხიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1985 წ. 14 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს გრიგოლ ჯულუხიძე. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

450. ლამარა რჩეულიშვილის რამდენიმე ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1986 წ. 13 იანვარი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს ლამარა რჩეულიშვილი. შავი ავტოკალამი. ნაბეჭდი. 

3 გვ.

451. ლია ციბაძე-არსენიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1986 წ. მაისი. ქსეროასლი. 3 გვ.

452. ნონა გვენცაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1986 წ. 2 ივლისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.
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453. იონა ბალავიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1986 წ. 2 ივლისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

454. ნინა ვოლინას აკროსტიქი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1987 წ. 22 ივნისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

455. ლია ციბაძის ლექსი „ნიჭის გამოსხივება”, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1987 წ. 7 აგვისტო. ავტოგრაფი და ნაბეჭდი. ხელს აწერს ლია ციბაძე. 2 გვ. 2 ეგზ.

456. ეკატერინე გოცირიძე-ჯაფარიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1989 წ. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

457. თინათინ ხომასურიძე-გოგინაშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისა და რეზო თაბუკა-
შვილისადმი.

 1990 წ. 28 აგვისტო. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

458. დოდო ზურაბიშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1992 წ. 25 თებერვალი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

459. რუსუდან ჯაჯანიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1994 წ. 5 აპრილი. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

460. ნ. ჩოჩიას ლექსი „მედეას”, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 1994 წ. 5 აპრილი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

461. რეზო თაბუკაშვილის ლექსები, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.

462. ც. გელაშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

463. მოსწავლე მზია ქარდავას ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. წალენჯიხის რაიონი, სოფელი ჩქვალირი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

464. ნათია გორელაშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

465. ბესიკ ფშაველაშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელს აწერს ბესიკ ფშაველაშვილი. შავი ავტოკალამი. 2 გვ.

466. ელ. გივიშვილის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი (მხატვრულად გაფორმებული ყდით).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. წითელი ავტოკალამი. 2 გვ.

467. ნაირა ხმალაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.
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468. ლენა დიდუბელის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

469. სულეიმან რუსტამის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. დაზიანებული. 1 გვ.

470. ოთარ მამფორიას ლექსი „მედეა ჯაფარიძეს”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 ეგზ. 2 გვ.

471. ილია ჟორდანიას ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

472. ბეგლარ ნოზაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

473. ლალი მჭედლიძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ხელს აწერს ლ. მჭედლიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

474. მერი მიდელაურის ლექსები „ლოცვა” და „ახლა რაღა ვქნა”, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

475. ელისო კილაძის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

476. ასურეთის საშუალო სკოლის მოსწავლის ბესიკ ბახსოლიანის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარი-
ძისადმი.

 უთარიღო. სოფელი ასურეთი, ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

477. ვინმე ილიას ლექსი „ო, მომიტევეთ, ქალბატონო!..”, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. 1 გვ.

478. გორელი მოსწავლეების ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

479. გ. მეძმარიაშვილის ლექსი „Вечер поезии” („პოეზიის საღამო”) მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ. 4 გვ.

480. ანდრეი ვოზნესენსკის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი. ფრაგმენტი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

481. უცნობი ავტორის ლექსი, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ხელმოწერა გაურკვეველია. მწვანე ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

482. მედეა ჯაფარიძისადმი მიძღვნილი უცნობი ავტორის ლექსები:
 1. “გაზაფხულებზე აყვავდი იად”.
 2. “მედეას დაბრუნება”.
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 3. “ქართველი ქალის ჩუქურთმა”.
 4. “ანგელოზის ფრესკა”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 ც. 4 გვ.

483. უცნობი ავტორის უსათაურო ლექსები, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი და ლურჯი ავტოკალამი. 6 ც. 6 გვ.

სტატიები

484. თეატრმცოდნე ო. ძიუბინსკაიას სტატია „მედეა ჯაფარიძე თამაშობს მოსკოვში”. ჟურნალი 
„Театр”-ი, 1966 წ. №4. მედეა ჯაფარიძის მოსკოვში გასტროლების შესახებ.

 1966 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

485. “მსახიობის შემოქმედებითი გზა” – ეძღვნება მედეა ჯაფარიძის სცენური მოღვაწეობის 25 
წლისთავს. გაზეთი „თბილისი”, №144,1967 წ. 

 პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე, ნათელა ურუშაძე, აკაკი კვანტალიანი, თ. თეთრაძე, გ. ლეჟავა, ნ. 
ჩხეიძე, ზურაბ ლაფერაძე, შოთა ქოჩორაძე, კიტა ბუაჩიძე, იაკობ ტრიპოლსკი, მარინა თბილელი, 
ლეო ანთაძე, თამარ ციციშვილი, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ბორის გამრეკელი, გ. ტატიშვილი, 
თამარ სხირტლაძე, ნოდარ მგალობლიშვილი, ვასო გოძიაშვილი, ოთარ კობერიძე, მალიკო მრე-
ვლიშვილი, ბართლომე (ბათუ) კრავეიშვილი, მიხეილ ყვარელიშვილი, გოგი გეგეჭკორი, ვიქტორ 
ნინიძე, ქ. ნემსიწვერიძე, მარიკა ბარათაშვილი, ზ. თოდაძე, ელენე ახვლედიანი, ე. ასლამაზა-
შვილი, სერგო ფარაჯანოვი, მ. იაქაშვილი, ვიქტორია სირაძე, ზინაიდა კვაჭაძე, ე. სალუქვაძე. 

 1967 წ. 21 ივნისი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

486. სტატია მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღა-
მოს შესახებ. ამონაწერი გაზეთიდან „კომუნისტი”.

 1967 წ. 22 ივნისი. ხელნაწერი. მწვანე და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

487. დ. თურმანიძის სტატია სათაურით – „მეგრძნო დიდი ვალი”, მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს შესახებ. გაზეთი „ლიტერატურული საქა-
რთველო”, №25.

 1967 წ. 23 ივნისი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

488. აკაკი კვანტალიანის სტატია „ხელოვანი”. ეძღვნება მედეა ჯაფარიძის სცენური მოღვაწეობის 25 
წლისთავს. გაზეთი „სოფლის ცხოვრება”, №151.

 1967 წ. 30 ივნისი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

      სხვადასხვა

489. თეატრმცოდნე ლალი ყურულაშვილის წერილი. ეძღვნება მედეა ჯაფარიძის შემოქმედების 25 
წლისთავის საიუბილეო საღამოს.

 პირი: აკაკი კვანტალიანი, გოგი გეგეჭკორი, ვიქტორ ნინიძე, ბათუ კრავეიშვილი, მარიკა ბარათა-
შვილი, მალიკო მრევლიშვილი, სერგო ფარაჯანოვი, ზ. თოდაძე, ე. ასლამაზაშვილი.

 1967 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ლ. ყურულაშვილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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490. ვადიმ კოროსტილიოვის წერილი მედეა ჯაფარიძეზე. მოსკოვში გამართული მედეა ჯაფარიძის 
შემოქმედებითი საღამოს შესახებ.

 1975 წ. 26 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 ეგზ. 4 გვ.

491. ხარაგაულის მე-10 საშუალო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგის თამარ სახვაძის მისასალმებელი 
სიტყვა მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1976 წ. 20 აგვისტო. ხარაგაული. ავტოგრაფი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

492. ლია ჯოხაძის მიმართვა მედეა ჯაფარიძისადმი, წაკითხული სკოლაში მსახიობთან შეხვედრის 
დროს.

 1976 წ. 7 დეკემბერი. ხელნაწერი. ხელს აწერს ლია ჯოხაძე. ლურჯი ავტოკალამი. 1 რვეული. 
7 გვ.

493. პროფესორ მალხაზ აბდუშელიშვილის სიტყვა მედეა ჯაფარიძეზე.
 1981 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 2 ეგზ.

494. დოდო ჭიჭინაძის წერილი მედეა ჯაფარიძის შესახებ.
 1982 წ. 4 აგვისტო. ნაბეჭდი. 2 გვ.

495. სერგეი ობრაზცოვი მედეა ჯაფარიძის შესახებ.
 1982 წ. მოსკოვი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. ნაბეჭდი 1 გვ.

496. ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის ოლგა ძიუბინსკაიას წერილი „Цвет небесный, синий 
цвет...” [ავტორი იყენებს ბორის პასტერნაკის მიერ ნათარგმნ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცნო-
ბილი ლექსის „ცისა ფერს, ლურჯსა ფერს...” სათაურს] მოსკოვში, ა. ს. პუშკინის სახელობის მუ-
ზეუმში გამართული მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი საღამოს შესახებ.

 პირი: ალექსანდრ ბლოკი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ვალერი ბრიუსოვი, სერგეი ესენინი, გიორგი 
ლეონიძე, გალაკტიონ ტაბიძე, ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი, ბორის პასტერნაკი, ანა ახმა-
ტოვა, მარინა ცვეტაევა.

 1983 წ. 11 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ოლგა ძიუბინსკაია. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

497. თეატრმცოდნე ოლგა ძიუბინსკაიას შეფასება მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებაზე. მოსკოვში ა. ს. 
პუშკინის სახელობის მუზეუმში გამართული მედეა ჯაფარიძის პოეზიისა და მოგონებების საღა-
მოს შესახებ.

 1983 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

498. ნათელა ურუშაძის ნარკვევი მედეა ჯაფარიძეზე.
 1983 წ. თბილისი. ნაბეჭდი და ჩასწორებული. რუსულ ენაზე. 24 გვ.

499. ი. კოზლოვსკის პუბლიკაცია მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი საღამოს შესახებ.
 პირი: ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი, ბორის პასტერნაკი, ანა ახმატოვა, დავით გურამიშვილი, 

რეზო თაბუკაშვილი.
 1984 წ. 15 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ი. კოზლოვსკი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

500. ელიკო გივიშვილის ლიტერატურული ჩანახატი „სადგური სიკეთისა, საუნჯე სილამაზისა და სათ-
ნოებისა”, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1986 წ. 2 ივლისი. ლაგოდეხი. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 რვეული. 10 გვ.
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501. თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის (ამჯერად მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის) 
ინტერკლუბის პრეზიდენტის მერაბ ლაბაძის მისასალმებელი სიტყვა მედეა ჯაფარიძისადმი.

 1987 წ. 23 მარტი. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. 2 გვ.

502. გორის საკონსერვო კომბინატის ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეთა მისასალმე-
ბელი სიტყვა მედეა ჯაფარიძისადმი.

 უთარიღო. გორი, ხელნაწერი. 3 გვ.

503. ახმეტის საზოგადოების შეხვედრის მისასალმებელი სიტყვა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

504. წიგნის ფაბრიკის მუშა-მოსამსახურეთა მისასალმებელი სიტყვა მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 2 გვ.

505. ლანჩხუთის რაიონის მშრომელთა სახელით მ. ვადაჭკორიას მისასალმებელი სიტყვა მედეა ჯაფა-
რიძისადმი.

 პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე, სესილია თაყაიშვილი, თამარ ჭავჭავაძე, ელისაბედ ჩერქეზიშვი ლი, 
ცეცილია წუწუნავა, ნიკო გოცირიძე, შალვა ღამბაშიძე, ვასო გოძიაშვილი, სერგო ჟორჟოლიანი, 
პიერ კობახიძე, გიორგი შავგულიძე, სერგო ზაქარიაძე, გერონტი ქიქოძე, მარიკა ბარათაშვილი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 4 გვ.

506. ქეთევან დრეიძის მისასალმებელი სიტყვა რევაზ თაბუკაშვილისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი ავტოკალამი. 3 გვ.

507. უცნობი ქალის მისასალმებელი სიტყვა მედეა ჯაფარიძისადმი. საქართველოს ერთ-ერთ რაიონში 
სტუმრობის გამო.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებული წითელი ავტოკალმით. 3 გვ.

508. მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი ბიოგრაფია. ხელს აწერს ხელოვნების საქმეთა სამმართვე-
ლოს უფროსი ი. დოლიძე. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ. 10 გვ.

509. საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის გიგა ჯაფარიძის წერილი მედეა ჯაფარიძის შესახებ.
 პირი: მანანა ორბელიანი, ნინო და ეკატერინე ჭავჭავაძეები, ნატო ვაჩნაძე, თამარ ციციშვილი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. სტამბური. 3 გვ.

510. ლუიზა ბერუაშვილის წერილი ერთ-ერთი გაზეთის რედაქციისადმი. საუბარია გაზეთში გამოქვე-
ყნებულ სტატიაზე „თანამედროვე ამორძალები”, რომელმაც მედეა ჯაფარიძე გაახსენა.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

511. ჯემალ ინჯიას წერილი „დიპლომანტის გაბედული ნაბიჯი”. საუბარია სპექტაკლებზე „პიგმალი-
ონი” და „ანა ფრანკის დღიური”.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. დაუსრულებელი. 1 გვ.

512. ვაჟა ძიგუას წერილი მედეა ჯაფარიძის მიერ ივდითის როლის შესრულების შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.
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513. თეატრმცოდნე ოლგა ძიუბინსკაიას სტატია – „მედეა ჯაფარიძე მოსკოვის სცენაზე”. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.

514. მიხაილ ულიანოვის წერილი მედეა ჯაფარიძის შესახებ. წერს მედეას შემოქმედებაზე, მსახიობის 
ადამიანურ და მოქალაქეობრივ თვისებებზე.

 უთარიღო. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ. 8 გვ.

515. ხუტა ბერულავას წერილი „დღესასწაული” მედეა ჯაფარიძის შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

516. ქარელის რაიონული გაზეთის რედაქტორის ვ. მამულაშვილის სტატია „ქარელის საპატიო სტუ-
მარი”, მედეა ჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ.

 პირი: გიორგი არადელი-იშხნელი, ლაშა და რეზო თაბუკაშვილები, ასპაზია პაპატანასიუ, ვერიკო 
ანჯაფარიძე.

 უთარიღო. ქარელი, ხელნაწერი. წითელი ავტოკალამი. 18 გვ.

517. იამზე გვათუას რეცენზია კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლზე „ძველი ვალსი”.
 პირი: ლაშა თაბუკაშვილი, მედეა კუჭუხიძე, მედეა ჯაფარიძე, თენგიზ არჩვაძე, მალხაზ გორგი-

ლაძე, გოგი მესხიშვილი, მ. ტატიშვილი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

518. ლია მდივნის ნარკვევი „მედეას...”, მიძღვნილი მედეა ჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 3 გვ.

519. აკაკი ბაქრაძის სტატია „ტკივილიანი მშვენიერება”. განიხილავს მედეა ჯაფარიძის როლებს ქა-
რთულ კინოფილმებში: „ქეთო და კოტე”, „მზე შემოდგომისა”, „წარსული ზაფხული”. 

 პირი: შალვა ღამბაშიძე, ეკატერინე და ალექსანდრე ჭავჭავაძეები, ფედერიკო ფელინი, რობერტო 
როსელინი, ანა მანიანი, პინელი [ტულიო], გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეები, ბორის პასტერნაკი, 
მარინა ცვეტაევა, აკაკი წერეთელი, კოტე მარჯანიშვილი.

 უთარიღო. სტამბური. 5 გვ.

520. ევგენი ზავადსკი მედეა ჯაფარიძის შესახებ. წერს მოსკოვის მოსსოვეტის თეატრის სცენაზე შეს-
რულებულ კლეოპატრას როლზე.

 პირი: ნინა დრობიშევა, მარგარიტა ტერეხოვა, სერაფიმა ბირმანი, რობერტ ბერნსი, რევაზ და 
ლაშა თაბუკაშვილები, ენარ სტენბერგი, ალფრედ შნიტკე, როსტისლავ პლიატი, ვერა მარეცკაია, 
იური ზავადსკი, ბ. ლავროვი.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

521. თეატრმცოდნე ნოდარ გურაბანიძე მედეა ჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი ავტოკალამი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

522. მწერალ ტონინო გუერას სიტყვა მედეა ჯაფარიძის შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

523. კონსტანტინე გამსახურდიას, აკაკი შანიძისა და გერონტი ქიქოძის სიტყვები მედეა ჯაფარიძის 
შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.
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524. ოთარ მეღვინეთუხუცესის, აკაკი ბაქრაძისა და ნიკოლაი მორდვინოვის სიტყვები მედეა ჯაფარი-
ძის შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.

525. ნოდარ გურაბანიძის, აკაკი კვანტალიანისა და გიგა ჯაფარიძის სიტყვები მედეა ჯაფარიძის შე-
სახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.

526. იური ზავადსკის, ვაგან მამასახლოვისა და ლევ სკოლიმოვსკის სიტყვები მედეა ჯაფარიძის შესა-
ხებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

527. ანდრეი ვოზნესენსკის, ბორის პასტერნაკისა და ი. ვარშავსკის სიტყვები მედეა ჯაფარიძის შესა-
ხებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

528. ჟან ვილარის სიტყვა მედეა ჯაფარიძის შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

529. იური ზავადსკის, მიხაილ ულიანოვის, ბორის პასტერნაკის, ნიკოლოზ მორდვინოვის, ანდრეი ვოზ-
ნესენსკის, გერონტი ქიქოძის, მარიკა ბარათაშვილის, გერმან ტიტოვის, ალექსანდრ ანიქსტის, 
ვერიკო ანჯაფარიძის, პიერ კობახიძის, აკაკი კვანტალიანის, ნოდარ გურაბანიძის, ვასილ კიკნა-
ძის, ოტო ფრანკის, ელენა გოგოლევასა და ვადიმ კოროსტილიოვის სიტყვები მედეა ჯაფარიძის 
შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

530. იაპონიის საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელის, ფუკუნაგის სიტყვა მედეა ჯაფარიძის 
შესახებ, წარმოთქმული იაპონიის საპარლამენტო დელეგაციის საქართველოში სტუმრობის 
დროს.

 უთარიღო. ნაბეჭდი და ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

531. ლილი იოსელიანი მედეა ჯაფარიძის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

532. უშანგი ჩხეიძე მედეა ჯაფარიძის შესახებ. ნინიკო ჩხეიძის მინაწერით. ხელს აწერს ნინიკო ჩხეიძე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

533. უცნობი ავტორის წერილი – „რჩეულთა შორის” – მედეა ჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ.

534. უცნობი ავტორის წერილი მედეა ჯაფარიძის შესახებ. განხილული აქვს მსახიობის თეატრალური 
შემოქმედება.

 პირი: გერონტი ქიქოძე, ანდრეი ვოზნესენსკი, ბება ივანიცკაია.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

535. უცნობი ავტორის წერილი „ასე იბადება დიდი ხელოვნება”. მოსკოვში, მსახიობთა სახლში გამა-
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რთული მედეა ჯაფარიძის შემოქმედებითი საღამოს შესახებ.
 პირი: სერგეი ობრაზცოვი, კონსტანტინ სტანისლავსკი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. დაუსრულებელი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

536. უცნობი ავტორის წერილი მედეა ჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 12 გვ.

537. რადიოგადაცემის სცენარი (გადაცემა ახალგაზრდობისთვის ციკლიდან „შეხვედრები თქვენი 
თხოვნით”). ინტერვიუ მედეა ჯაფარიძესთან.

 პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე, გიგა ლორთქიფანიძე.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი ჩასწორებული, 12 გვ.

538. უცნობი ავტორის მოგონება აკაკი ძიძიგურის შესახებ. მეორე გვერდზე მედეა ჯაფარიძის მინა-
წერი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ავტოკალამი. 1 გვ.

539. ოლღა დემურია-კოსტავას თხოვნა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირ-
ველი მდივნის ჯუმბერ ილიას ძე პატიაშვილისადმი. აცნობებს თავის უძლურ მდგომარეობას და 
სთხოვს, მისი შვილი მერაბ კოსტავა, რომელიც პატიმარია და ტუბერკულოზით დაავადებული 
წევს ტაშკენტის ტუბსაავადმყოფოში, გადმოიყვანონ თბილისში.

 პირი: ვლადიმერ დემურია, ირაკლი კოსტავა, რუსუდან ბერიძე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.

540. უცნობი ავტორის წერილი გიულისადმი (გვარი მითითებული არ არის). საუბარია მედეა ჯაფარი-
ძის შესახებ, აღწერს მის წარმატებას მოსკოვის გასტროლებზე.

 1966 წ. 19 იანვარი. ხელნაწერი. ხელმოწერა არ იკითხება, მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

541. მედეა ჯაფარიძის სავიზიტო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

542. ვლადიმირ იაკოვლევიჩ ლისნიაკის სავიზიტო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. ინგლისურ ენაზე, 1 ც.

მედეა ჯაფარიძის გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებული მასალები

543. მედეა ჯაფარიძის ნეკროლოგი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.

544. საქართველოს მთავრობის წევრთა და ხელოვნების მოღვაწეთა წერილი მედეა ჯაფარიძის გა-
რდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 პირი: პიეტრო დელა ვალე.
 კომისიის წევრები: ედუარდ შევარდნაძე, ოთარ ფაცაცია, ვახტანგ გოგუაძე, ა. აბაშიძე, რუსუდან 
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