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ბარბარე (ბაბო) გამრეკელი

       მსახიობი ბარბარე გამრეკელი დაიბადა 1893 წლის 3 ივნისს ქუთაისში ცნობილი თეატრალური 
და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე გამრეკელის ოჯახში. დაწყებითი განათლება ქუთაისში მიიღო. 
1911 წელს კი დაამთავრა მოსკოვის ქალთა გიმნაზია. ბავშვობიდან თეატრალურ გარემოში იზრდებოდა 
და განსაკუთრებული სიყვარული და ლტოლვა ჰქონდა თეატრისადმი. ამიტომაც იწყებს სწავლას 
მოსკოვის დრამატულ კურსებზე, რომელიც არ დაუმთავრებია, რადგან ცნობილმა რეჟისორმა კოტე 
მარჯანიშვილმა მიიწვია მსახიობად მოსკოვში მის მიერ დაარსებულ „თავისუფალ თეატრში”. ამ თეატრის 
დახურვის შემდეგ ბაბო გამრეკელმა მუშაობა განაგრძო მსახიობად მოსკოვის „სახალხო სახლში”.

1916 წელს ბარბარე გამრეკელი დაბრუნდა საქართველოში და მუშაობდა ქუთაისში, ხოლო შემდგომ 
თბილისის გ. ჯაბადარის სტუდია-თეატრში.

1920 წელს ბარბარე გამრეკელი მიიწვიეს მსახიობად თბილისის თეატრში (შემდგომ რუსთაველის 
სახელობის თეატრი). 1924 წლიდან თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრშია, ამავე დროს მუშაობდა 
„სახკინმრეწვში” მსახიობად.

1930 წელს ბაბო გამრეკელი კოტე მარჯანიშვილმა მიიწვია მსახიობად ქუთაისისა და ბათუმის 
თეატრებში და როცა თეატრი თბილისში გადმოვიდა, მსახიობიც დასს გამოჰყვა და სიცოცხლის 
ბოლომდე კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მსახიობად მუშაობდა.

ბაბო გამრეკელი მუშაობის პარალელურად სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 
ვოკალურ განყოფილებაზე. ქართულ სცენაზე შესრულებული აქვს 50-მდე როლი, მეტწილად სახასიათო. 
მათ შორის აღსანიშნავია: ისახარი – ალექსანდრე სუმბათაშვილი-იუჟინის „ღალატი”, ციცინათელა 
– ნიკოლოზ შიუკაშვილის „ციცინათელა”, ცაბუ – შალვა დადიანის „ნაპერწკლიდან”, კნეინა ელენე – 
ნატალია აზიანი-დონდაროვას „დეზერტირკა”, ეკა – ვიქტორ  გაბესკირიას „მათი ამბავი”, ოფელია – 
უილიამ შექსპირის „ჰამლეტი”, გრაფინია ალმავივა – ბომარშეს „ფიგაროს ქორწინება”, დარეჯანი 
– უშანგი ჩხეიძის „გიორგი სააკაძე”, მარიანა – მოლიერის „ტარტიუფი”, მარეხი – ზურაბ ანტონოვის 
„მზის დაბნელება საქართველოში”, ფაიხოში – დავით ერისთავის „სამშობლო”, მუზა პლატონოვნა – კიტა 
ბუაჩიძის „მკაცრი ქალიშვილები”, ლიუსილი – მოლიერის „გააზნაურებული მდაბიო” და სხვ.

1935-1937 წლებში ბარბარე გამრეკელი მომავალ მსახიობებს ზრდიდა კ. მარჯანიშვილის სახელო-
ბის სახელმწიფო თეატრთან არსებულ სტუდიაში, სადაც სასწავლო ნაწილის გამგე იყო და აქვე ხელმძღ-
ვანელობდა ამავე თეატრის მუზეუმს. 

ბარბარე გამრეკელი სკეტჩებსაც წერდა. ეწეოდა აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას. იყო თბი-
ლისის სტალინის სახელობის რაიონული საბჭოს დეპუტატი.

1955 წელს მიენიჭა საქართველოს სსრ დამსახურებული არტისტის წოდება. მიღებული აქვს სამი 
საპატიო სიგელი 1939-1943 წლებში. 1945 წელს დაჯილდოვდა მედლით „კავკასიის დაცვისათვის”, 
ხოლო მომდევნო წელს ასევე მედლით „მამაცური შრომისთვის მეორე მსოფლიო ომში 1941-1945 წწ.”.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ხელოვნების სასახლეში (საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქო-
რეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში) აგრეთვე დაცულია ბარბარე გამრეკელის მდიდარი ფოტოკოლექ-
ცია და მისი ფერწერული პორტრეტი შესრულებიული შალვა ქიქოძის მიერ.

ბარბარე გამრეკელი გარდაიცვალა  1970 წლის 15 ოქტომბერს.
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ბარბარე გამრეკელის პირადი საარქივო ფონდი

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

1. ა) ბარბარე გამრეკელის განცხადება რუსთაველის სახელობის თეატრის სამხატვრო ნაწილის 
გამგისა და მთავარი რეჟისორის კოტე მარჯანიშვილისადმი. უკმაყოფილებას გამოთქვამს დაბალი 
ხელფასის დანიშვნის გამო და სთხოვს მისი, როგორც მსახიობისა და პიროვნების დახასიათებას.

 პირი: უშანგი ჩხეიძე, ვეჩე ჯიქია, მიხეილ ლორთქიფანიძე, აკაკი ხორავა, შალვა ღამბაშიძე, ალექ-
სანდრე ჟორჟოლიანი, დიმიტრი მჟავია, კუკური პატარიძე, ალექსანდრე გველესიანი, დოდო ანთა-
ძე.

 1925 წ. 11 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
 ბ) კ. მარჯანიშვილის პასუხი ბ. გამრეკელის განცხადებაზე. დადებითად აფასებს მის ნიჭსა და შრო-

მისმოყვარეობას.
 1925 წ. 12 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ტუში. 1 გვ.
 
2. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გა-

ცემული ბ. გამრეკელის საპატიო სიგელი.
 1939 წ. თბილისი. ბლანკი. სტამბური. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ უმაღლესი საბ-

ჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე ფ. მახარაძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
მდივანი ვ. ეგნატაშვილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

 
3. ამონაწერი ბრძანებიდან. ბ. გამრეკელს გამოეცხადოს მადლობა სპექტაკლ „მადამ სან-ჟენში” მონა-

წილეობისთვის.
 პირი: შალვა ღამბაშიძე.
 1940 წ. 9 მარტი. ნაბეჭდი. ასლი. 1 გვ.
 
4. ბ. გამრეკელის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 1940 წ. 26 სექტემბერი. ავტოგრაფი.  ბ. გამრეკელის ხელმოწერით. მელანი. 2 გვ.
 
5. ბ. გამრეკელის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1940 წ. 26 სექტემბერი. ბლანკი. ავტოგრაფი. ხელით შევსებული. მელანი. ბეჭედდასმული. 4 გვ.
 
6. ბ. გამრეკელის ავტობიოგრაფია.
 1940 წ. 26 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
 
7. ბ. გამრეკელის ავტობიოგრაფია.
 1940 წ. 1 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
 
8. ბრძანების ამონაწერი დაგვიანებისთვის ბ. გამრეკელისთვის საყვედურის გამოცხადების შესახებ.
 პირი: შალვა ღამბაშიძე, თამარ და იოსებ კაციაშვილები.
 1941 წ. 6 თებერვალი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
 
9. მიმართვა ხელოვნების მუშაკთა კავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის თავმჯდომარისადმი, ბ. გამ-

რეკელისთვის რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ.
 1943 წ. 5 თებერვალი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 
10. ბ. გამრეკელის საპატიო სიგელი, გაცემული საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა კავშირის  

რესპუბლიკური კომიტეტის მიერ.
 1943 წ. 1 მაისი. თბილისი.  სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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11. სსრ კავშირის სახალხო კომისარიატთან არსებული ხელოვნების საქმეთა კომიტეტისა და  
ხელოვნების მუშაკთა პროფსაბჭოს მიერ გაცემული ბარბარე გამრეკელის საპატიო სიგელი.

 1943 წ. სტამბური.  მხატვრულად გაფორმებული. ხელს აწერენ: მ. ხრაპჩენკო, ა. პოკროვსკი, ი. 
ლიუბიცკი. დაზიანებული. რუსულ ენაზე.  2 გვ.

12. ბ. გამრეკელის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1944 წ. 10 მაისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ბეჭედდასმული. შავი მელანი. 4 გვ. 

13. სსრ კავშირის სახალხო კომისარიატთან არსებული ხელოვნების საქმეთა კომიტეტისა და  
ხელოვნების მუშაკთა პროფსაბჭოს მიერ გაცემული საპატიო სიგელი ბ. გამრეკელისადმი.

 1945 წ. მოსკოვი. სტამბური. ხელნაწერი. მხატვრულად გაფორმებული. ხელს აწერენ: მ. ხრაპჩენკო, 
ა. პოკროვსკი, ი. ლიუბიცკი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

14. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექციის  ბრძანება მსახიობ ბ. გამრეკელის სამსახური-
დან გათავისუფლების შესახებ.

 1945 წ. 2 აგვისტო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
 
15. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექციის  ბრძანება ბარბარე გამრეკელის მსახიობის 

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ.
 1945 წ. 26 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
 
16. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექციის  ბრძანება ბ. გამრეკელის თეატ-

რიდან გათავისულების შესახებ.
 1947 წ. 2 ივლისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

17. ბ. გამრეკელის განცხადება კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრიდან გათავისუფლების შესახებ.
 პირი: კოტე, დავით და ეფემია მესხები, ნინო გამრეკელი-თორელი, კოტე მარჯანიშვილი, სერგო 

ზაქარიაძე, ივანე გვინჩიძე, ივანე შადური.
 1947 წ. 28 სექტემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

18. ბ. გამრეკელის განცხადება. უკმაყოფილებას გამოთქვამს კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი-
დან გათავისუფლების გამო და უარს ამბობს თელავის თეატრში წასვლაზე.

 პირი: სერგო, კოტე, დავით და ეფემია მესხები, ნინო გამრეკელი-თორელი, ივანე შადური.
 1948 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

19.   ბ. გამრეკელის საპატიო სიგელი საბჭოთა არმიის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.
 1948 წ. სტამბური. ხელნაწერი. მხატვრულად გაფორმებული. რუსულ ენაზე. 5 გვ.
 
20. ბ. გამრეკელის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი პირადი ბარათი.
 1950 წ. 15 მარტი. ავტოგრაფი. სტამბური. ხელს აწერს  ბ. გამრეკელი. მელანი. 5 გვ. 

21. ბ. გამრეკელის შემოქმედებითი მუშაობის ამსახველი პირადი ბარათი.
 1950 წ. 22 მარტი. ავტოგრაფი.  ხელით შევსებული. მელანი. 7 გვ. 

22. ბ. გამრეკელის საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი.
 1950 წ. 22 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. 3 გვ.
 
23. ბ. გამრეკელის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 1952 წ. 22 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
 
24. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ბ. გამრეკელის 

დახასიათება.
       1954 წ. მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი.  ხელს აწერენ: კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის 

დირექტორი ივანე გვინჩიძე, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
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25. ბ. გამრეკელის საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი.

 1961 წ. 14 სექტემბერი. თბილისი. ბლანკი. სტამბური. ხელნაწერი.  ხელს აწერენ: საქართველოს 
სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გ. ძოწენიძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი 
საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ზ. გელდიაშვილი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ბეჭედდასმული. 3 გვ.

 
26. ბრძანება საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროსადმი, დაბადების 70 წლისთავთან დაკავში-

რებით ბ. გამრეკელისთვის ფულადი ჯილდოს გამოყოფის შესახებ.
 1963 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. შხელს აწერს საქართველოს სსრ მინისტრის მოადგილე ა. დვალიშვილი. 

ბეჭედდასმული. 1 გვ.
 
27. ბრძანება საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროსადმი, დაბადების 70 წლისთავთან დაკავში-

რებით ბ. გამრეკელის საპატიო სიგელით დაჯილდოების შესახებ.
 1963 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
 
28. ბ. გამრეკელის საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს 

საპატიო სიგელი.
 1963 წ. სტამბური. ნაბეჭდი.  ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრის მოადგილე 

ა. დვალიშვილი, კულტურის მუშაკთა პროფკავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის თავმჯდომარე ე. 
გოგიაშვილი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

29. ბ. გამრეკელის საიუბილეო მედლის „თავდადებული შრომისთვის” მოწმობა.
 1970 წ. 25 მარტი. სტამბური. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
30. ბ. გამრეკელის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 22 მაისი. ავტოგრაფი. სტამბური. მელანი. 4 გვ.
 
31. ბ. გამრეკელის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.
 
32. ბ. გამრეკელის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 18 გვ.
 
33. ბ. გამრეკელის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
 
34. ბ. გამრეკელის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი.  1 გვ.
 
35. ბ. გამრეკელის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
 
36. ბ. გამრეკელის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. სტამბური. მელანი. 4 გვ.
 
37. ბ. გამრეკელის საკვალიფიკაციო ფურცელი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. სტამბური. მწვანე და ლურჯი მელანი. ფანქარი. 3 გვ.
 
38. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ბ. გამრეკელის 

დახასიათება.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 2 გვ.
 
39. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში ჩატარებული კრების ოქმი, ჩაწერილი ბ. გამრეკელის მიერ, 

კ. მარჯანიშვილის მსახიობებთან მუშაობის მეთოდის შესახებ.
 პირი: ვასილ  ყუშიტაშვილი, შალვა ღამბაშიძე, ვერიკო ანჯაფარიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ფანქარი. 3 გვ.
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შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

40. ბარბარე გამრეკელის სტატია კედლის გაზეთისთვის „კოტე-ადამიანი”, რეჟისორ კოტე 
მარჯანიშვილის შესახებ.

 1944 წ. 17 აპრილი. ავტოგრაფი. ხელს აწერს ბ. გამრეკელი. ფანქარი. ავტოკალამი.  6 გვ.

ბარბარე გამრეკელის სკეტჩები

41. ბარბარე  გამრეკელის სკეტჩი „ზოგიერთი ქალები”.
 1942 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 11 გვ.
 
42. ბ. გამრეკელის სკეტჩი „იჭვიანობა”.
 1943 წ. ივნისი. თბილისი. ნაბეჭედი. თ. სვანიძის რეზოლუციით. 11 გვ.
 
43. ბ. გამრეკელის სკეტჩი „ბედნიერი დღე”.
 1943 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
 
44. ბ. გამრეკელის სკეტჩი „ჩერნობურკა”.
 1943 წ. ნაბეჭდი. 9 გვ.
 
45. ბ. გამრეკელის სკეტჩი „მანიკურშასთან”.
 1946 წ. 20 ივნისი. ნაბეჭდი. 2 ეგზ. 20 გვ.
 
46. ბ. გამრეკელის სკეტჩი „ორი ცოლი”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 9 გვ.

ბარბარე გამრეკელის მიერ განსახიერებული როლები

47. ბარბარე გამრეკელის მიერ განსახიერებული ელზას როლი სპექტაკლიდან „ფრიც ბაუერი”.
 1928-1929 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 11 გვ.
 
48.  ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული პელაგიას როლი სპექტაკლიდან  „დარისპანის გასაჭირი” 

(ავტორი დავით კლდიაშვილი).
 1931 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 29 გვ.
 
49. ბ. გამრეკელის როლი სპექტაკლიდან „ხანუმა” (პიესის ავტორი ავქსენტი  ცაგარელი).
 1935 წ. ხელნაწერი. მელანი. 17 გვ.
 
50. ბ. გამრეკელი გრაფინიას როლში სპექტაკლიდან „ფიგაროს ქორწინება” (პიერ ბომარშე).
 1937 წ. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 53 გვ.
 
51. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული დარეჯანის როლი სპექტაკლიდან „გიორგი სააკაძე” (პიესის 

ავტორი უშანგი ჩხეიძე).
 1938 წ. ნაბეჭდი. 5 გვ.
 
52. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ჟანას როლი სპექტაკლიდან „ანრი სკარი”.
 1940 წ. ნაბეჭდი. 11 გვ.
 
53. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული მაკრინეს როლი სპექტაკლიდან „სოლომონ ისაკიჩ 

მეჯღანუაშვილი” (ლავრენტი  არდაზიანი).
 1946 წ. 4 აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. მელანი. 9 გვ.
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54. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ზენათის როლი სპექტაკლიდან „გულს უნდა”.
 1948 წ. 5 აპრილი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 9 გვ.
 
55. ბ. გამრეკელი ნეოლინეს როლში სპექტაკლიდან „სოფლის საამო საღამოები”.
 1949 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. 13 გვ.
 
56. ბ. გამრეკელი თინათინის როლში სპექტაკლიდან „მისი ვარსკვლავი” (ავტორი ილო მოსაშვილი).
 1951 წ. 29 მარტი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 6 გვ.
 
57. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული თუმანოვას როლი სპექტაკლიდან „ფარული ომი”.
 1950 წ. 10 მარტი. ნაბეჭდი. ბ. გამრეკელის მინაწერით. 20 გვ.
 
58. ბ. გამრეკელი ელენეს როლში სპექტაკლიდან „მარინე”  (პიესის ავტორი მარიკა ბარათაშვილი).
 1950 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. 10 გვ.
 
59. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ელისაბედის როლი სპექტაკლიდან „სანაპიროზე” (პიესის ავ-

ტორი ვასილ  პატარაია).
 1950 წ. 30 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 7 გვ.
 
60. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ჰორტენზიას როლი სპექტაკლიდან „სასტუმროს დიასახლი-

სი” (პიესის ავტორი კარლო გოლდონი).
 1952 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი.  21 გვ.
  
61. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული მისის ეინფორდ ჰილის როლი სპექტაკლიდან „პიგმალიონი” 

(ბერნარდ შოუ).
 1955 წ. 11 იანვარი. ნაბეჭდი. ბ. გამრეკელის ჩასწორებებით. 9 გვ.
 
62. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ელენეს როლი სპექტაკლიდან „დეზერტირკა” (პიესის ავტო-

რი ნატალია აზიანი).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი.  21 გვ.
 
63. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული მარეხის როლი სპექტაკლიდან „მზის დაბნელება საქართვე-

ლოში” (პიესის ავტორი ზურაბ ანტონოვი).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 7 გვ.
 
64. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ანა ვიქტოროვნას როლი სპექტაკლიდან „დამელოდე” (კონს-

ტანტინ  სიმონოვი).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ.
 
65. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ბელინის როლი რადიომონტაჟიდან „ეჭვით ავადმყოფი”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
 
66. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული თეკლას როლი სპექტაკლიდან „ლალე” (კარლო  კალაძე).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 11 გვ.
 
67. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული დედის როლი ჩხიკვაძის სკეტჩიდან „ვაი შენ და ვუი შენ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 27 გვ.
 
68. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ბარბუჩაიას როლი სპექტაკლიდან „კაცი შავი სათვალით”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 10 გვ.

69. ბ. გამრეკელის მიერ შესრულებული სესილის როლი სპექტაკლიდან „რობინ ჰუდი” (ს. ზაიაიცკი).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 11 გვ.
 
70. ბ. გამრეკელის მიერ შესრულებული ნატას როლი სპექტაკლიდან „მისი ვარსკვლავი” (ილო მოსაშვილი).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
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71. ბ. გამრეკელის როლი სპექტაკლიდან „ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 12 გვ.
 
72. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული მარიამის როლი სპექტაკლიდან „ფიქრის გორა” (გიორგი 

შატბერაშვილი).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 10 გვ.
 
73. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული მეოთხე მზარეულის როლი სპექტაკლიდან „სამი ბღენძი”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 5 გვ.
 
74. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ნინიას როლი სპექტაკლიდან „მოხუცი ენთუზიასტი”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.                                                                                                                
 
75. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული დაიკის როლი სპექტაკლიდან „გზა ნიუ-იორკისკენ”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 10 გვ.
 
76. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ელისაბედის როლი სპექტაკლიდან „კაცია-ადამიანი?!”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 12 გვ.
 
77. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ეფროსინია პოტაპოვას როლი სპექტაკლიდან „უმზითვო” 

(ალექსანდრ ოსტროვსკი).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.
 
78. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ნატას როლი სპექტაკლიდან „ბედნიერება” (ნ. მიქავა, გ. აბა-

შიძე).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 12 გვ.
 
79. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ნადინკას როლი სპექტაკლიდან „კაკალ გულში” (შალვა და-

დიანი).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

80. ბ. გამრეკელი ორომსეს როლში სპექტაკლიდან „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 6 გვ.
 
81. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ფრანჩესკას როლი სპექტაკლიდან „კუდრაჭა”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 16 გვ.
 
82. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ელენას როლი სპექტაკლიდან „მარტოხელა” (ვიქტორ გაბეს-

კირია).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 12 გვ.
 
83. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ქალიჯანის როლი სპექტაკლიდან „ნინოშვილის გურია”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 9 გვ.
 
84. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული კირას როლი სპექტაკლიდან „ანათეთ ვარსკვლავნო”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 6 გვ.
 
85. ბ. გამრეკელის მიერ განსახიერებული ვილჰელმინას როლი სპექტაკლიდან „ბარონ ოსკარ ბრანდე-

რი”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 5 გვ.
 
86. ბ. გამრეკელი ანას როლში სკეტჩიდან „განგაში” (ს. დალინილი, ს. რაიმონდი).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 4 გვ.

87. ბ. გამრეკელის როლი სკეტჩიდან (დასახელებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 12 გვ.
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მოგონებები და ჩანაწერი

88. ბარბარე გამრეკელის მოგონება კოტე მარჯანიშვილის შესახებ.
 პირი: თამარ ვახვახიშვილი.
 1943 წ. 4 მაისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

89. ბ. გამრეკელის მოგონება „სამი მომენტი”.
 პირველი მომენტი – კ. მარჯანიშვილთან შეხვედრა. მეორე მომენტი – კ. მარჯანიშვილის ჩამოსვლა 

თბილისში. მესამე მომენტი – ფიქრები თეატრის გარშემო.
        1953 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.

90. ბარბარე გამრეკელი კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
 

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა 

ბარბარე გამრეკელის წერილები

91. ბარბარე გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი გოგი გამრეკელისადმი.
 პირი: ნინა (გვარი მითითებული არ არის).
 1912 წ. 16 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
92. ბ. გამრეკელის წერილი გიორგი სულიაშვილისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრთან და-

კავშირებით.
 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, ალექსანდრე სუმბათაშვილი, დიმიტრი ჯანელიძე, კონსტანტინე ანდრო-

ნიკაშვილი, ვასილ ყუშიტაშვილი, ვახტანგ ტაბლიაშვილი, გიორგი ჟურული, ვერიკო ანჯაფარიძე.
 1945 წ. 30 ივლისი. თბილისი. ავტოგრაფი. არასრული. მელანი. 4 გვ.
 
93. ბ. გამრეკელის წერილი დათიკოსადმი [დავით გამრეკელი], კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი-

დან გათავისუფლების შესახებ.
 პირი: პეტრე შარია, ივანე შადური, ივანე გვინჩიძე, ცეცილია წუწუნავა, სერგო ზაქარიაძე, 

კალაშნიკოვი, ბუტია (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 5 გვ.

 
წერილები ბარბარე გამრეკელისადმი

94. მათიკოს (გვარი მითითებული არ არის) წერილი დედისა და ბ. გამრეკელისადმი, იურჩატოვოში 
მოგზაურობის შესახებ.

 პირი: ვალია (გვარი მითითებული არ არის).
 1915 წ. 30 მაისი. იურჩატოვო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
 
95. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ოლიკო, ნატაშა, ვასო (გვარები მითითებული არ არის).
 1927 წ. 5 სექტემბერი. ტფილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
96. ელენე დონაურის წერილი ბ. გამრეკელისადმი. აღფრთოვანებულია ვერიკო ანჯაფარიძის მიერ 

ძინა ძაძუს როლის შესრულებით ფილმში „ძინა ძაძუ”.
 პირი: გიორგი დავითაშვილი, აკაკი ვასაძე, ორლოვსკი, საშა, ლიოლია (გვარები მითითებული არ 

არის), კოტე მარჯანიშვილი.
 1927 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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97. უცნობის პირის პირადი ხასიათის წერილი  ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ნინა, სერგო (გვარები მითითებული არ არის).
 1945 წ. 7 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

98. უცნობი პირის მისალოცი წერილი ბ. გამრეკელისადმი, ქართული თეატრის 25 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით.

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი.
 1947 წ. 11 ნოემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
99. ცეცილია წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ვერიკო ანჯაფარიძე, სესილია თაყაიშვილი, სერგო ზაქარიაძე, მერი ქორელი, გიორგი მიხა-

ილოვიჩი, ნატალია გავრილოვნა, პავლე, არჩილი, ელენა, ნინა, ალექსანდრე, თინა, ლენა (გვარები 
მითითებული არ არის).

 1949 წ. 16 აგვისტო. კისლოვოდსკი, ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 
 
100. ანას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: გიორგი ტოვსტონოგოვი, ჟორჟ მდივანი, გრიშა ნუცუბიძე, ბებე თუმანიშვილი, აკიმოვი, 

ვერა, ლიდა, გლებ, ნატაშა (გვარები მითითებული არ არის).
 1949 წ. 18 აგვისტო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
 
101. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 1950 წ. 24 ივლისი. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
102. მარო ჩხეიძის წერილი ბ. გამრეკელისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაგზავნას-

თან დაკავშირებით.
 პირი: ნინო ნინონი, ელენე იოსების ასული (გვარი მითითებული არ არის).
 1951 წ. 26 სექტემბერი. სტალინირი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
 
103. მ. ჩხეიძის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ვასო ყუშიტაშვილი, სერგო ზაქარიაძე, ქსენია დოლიძე.
 1952 წ. 10 ოქტომბერი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
104. მეგობრების პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ცეცილია, მერი, ელენე (გვარები მითითებული არ არის).
 1951 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
105. ცეცილია წუწუნავას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: სესილია (გვარი მითითებული არ არის).
 1951 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

106. ე. პეტრიაშვილის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: პიპინია მიქელაძე, ბება, ილიკო, კოლია (გვარები მითითებული არ არის).
 1953 წ. 23 აგვისტო. ქუთაისი. ხელნაწერი. საფოსტო ბარათი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
107. ანტონის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: მარუსია, მაკა (გვარები მითითებული არ არის).
 1952 წ. 11 სექტემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი.  საფოსტო ბარათი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
108. ქსენია დოლიძის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ვასო ყუშიტაშვილი, ცეცილია წუწუნავა, ვერიკო ანჯაფარიძე, ელენე გურგენიძე, გიორგი, 

მედეა, ლილი, ნათელა, თამარი (გვარები მითითებული არ არის).
 1954 წ. 12 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.
 
109. რიმას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ზოია, მიშა, დინა, ვალენტინ, ვასია, ალექსანდრ ნიკალაევიჩი (გვარები მითითებული არ არის).
 წ. (?). 29, 30 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.
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110. ა. შანშიევას წერილი ბ. გამრეკელისადმი, კ. მარჯანიშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლების 
„ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ” და „ლიანდაგი გუგუნებს” შესახებ.

 პირი: უშანგი ჩხეიძე, ელენე ციციანოვი, ჯაფარიძე.
 წ. (?). 8 მაისი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
111. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 წ. (?). 28 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
112. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: რუხაძე, დანელია, გოგოლევი, შოთაძე, ხუნდაძე, დევი (გვარი მითითებული არ არის).
 წ. (?). 10 აგვისტო. თელავი. ხელნაწერი. არასრული. მელანი. რუსულ ენაზე.  8 გვ.
 
113. რიმას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: სტიოპა, ირინა (გვარები მითითებული არ არის).
 წ. (?). 27 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. არასრული. 2 გვ.
 
114. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: სოფია ივანეს ასული (გვარი მითითებული არ არის).
 წ. (?). 20 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
 
115. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 წ. (?). 23 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. არასრული. დაზიანებული. 2 გვ.
 
116. ცეცილია წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: თამარ ჭავჭავაძე, სანდრო (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
 
117. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ჩხეტიანი, ოლგა მიხაილოვნა, მარია სემიონოვნა, გოგი, სესილია, მარინა, გიგოლი, ნინა, 

ალექსანდრე, გოგუცა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.
 
118. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ტასიკო, ნატაშა, კოლია (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
 
119. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: მერი დავითაშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, ნ. გაბრიელოვიჩი, ელენე, თამარი, გოგუცა (გვარე-

ბი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
 
120. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: კაკო.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.
 
121. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: მერი დავითაშვილი, ოლია მგელაძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, ვასილი პავლოვიჩი, მარია სე-

მიონოვნა, ელენა, ნინა, ქსენია, ლიალია, ალექსანდრე, ალიკა, მარინა (გვარები მითითებული არ 
არის).

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
 
122. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ნიკალაი ალექსანდროვიჩი, ანატოლი სმირანინი, კოლია, გოგუცა, უშანგი, ნინიკო (გვარები 

მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
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თ123. ც. წუწუნავას პირადი ხასითის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: კატიუშა წერეთელი, ისიდორე დოლიძე, ნინიკო, კოლია, ჟუჟუნა, მერი, მედეა (გვარები მითი-

თებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.
 
124. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: მარინა, კოლია, ნინიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. არასრული. 2 გვ.
 
125. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ელენა, ანიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.
 
126. ც. წუწუნავას პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ლიდა, ნიკალაი ალექსანდროვიჩ (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. დაზიანებული. 1 გვ.
 
127. ელენეს  [დონაური] პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ცეცილია წუწუნავა, ირინე დონაური, მერი (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
128. ელენეს [დონაური] პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
129. რიმას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ჟორჟი, კატიუშა [წერეთელი], სვეტლანა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
130. რიმას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ზოია, ვალენტინა, დინა, მიშა, ნინა, ნიკა, ვასია, ალექსანდრ ნიკალაევიჩ (გვარები მითითებუ-

ლი არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
 
131. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: მარუსია გოროდინსკაია, ტოკარევა, მარია (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
132. გოგოშკას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ჩარკვიანი, ცქიტიშვილი, სარაული, სერგო არაბიძე, მიშა, ტანია, ნინა, ელენე (გვარები მითი-

თებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. ტუში. 12 გვ.
 
133. გოგოშკას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ე. სიბილა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
134. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. გაგრა. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
135. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: ნინა, კოლია (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი.  არასრული. დაზიანებული. მელანი. რუსულ ენაზე.  4 გვ.
 
136. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: დარია გეორგიევნა, მარია სემიონოვნა, სპირიდონი, ნატაშა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
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137. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: მიხაილ დანილოვიჩი, ნიკა, კოლია, ირინა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. არასრული. მწვანე მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

 
ბარბარე გამრეკელის ახლობელთა წერილები

138. პაშა პტიცინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: კოტე[მესხი], ფეფიკო [ეფემია მესხი], მაშიკო, ელიჩკა (გვარები მითითებული არ არის).
 1879 წ. 17 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი.  რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
139. მარია ბარხუდაროვას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: მაშიკო კლდიაშვილი, მარია სარდაროვა, ფეფიკო [ეფემია მესხი].
 1879 წ. 14 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
140. პ. პტიცინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: მაშა (გვარი მითითებული არ არის).
 1880 წ. 8 იანვარი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
141. ნინუცას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 1880 წ. 16 ივლისი. ხელნაწერი. ფანქარი. დაზიანებული 1 გვ.
 
142. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], ალეკო, მარია ივანოვნა (გვარები მითითებული არ არის).
 1880 წ. 10 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
143. მარია სარდაროვას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: კონდრაჩენკო, გორუნოვა, ორლოვა, ეგორონოვა, ბაბანოვა, სუხომლინოვა, კაიშმანოვა, მარ-

ჯანოვა, მაშიკო კლდიაშვილი, ნატაშა, ნინა (გვარები მითითებული არ არის).
 1880 წ. 21 ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
144. მარია სარდაროვას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ელენე წულუკიძე, მარჯანოვა, ნინა (გვარი მითითებული არ არის).
 1880 წ. 5 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
145. ლუციას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: დათიკო კეჟერაძე.
 1881 წ. 20 აპრილი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
146. ნინა და პელო დოჩაროვების ერთობლივი პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ვარდოსანიძე, ალექსანდრ ივანოვიჩი, ანიჩკა, ნატაშა, ივანე, ტასიკო, ნუცა (გვარები მითითე-

ბული არ არის).
 1881 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.
 
147. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ღოღობერიძე, დადიანი, საშა (გვარი მითითებული არ არის).
 1881 წ. 12 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
148. ლ. ყაუხჩიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: შაფრანოვა, აბულაძე, ბროკკა, მარია, ნინა (გვარები მითითებული არ არის).
 1881 წ. 15 მაისი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

149. ვერა ტატიევას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ნადია შევარდნაძე, კესარია, ნინუცა, ლუბა, საშა, ანიჩკა, იოსები, გრიგოლი, სანდრო, მოსე 

(გვარები მითითებული არ არის).
 1881 წ. 15 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 4 გვ.
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150. ივლიტა ასათიანის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 1882 წ. 14 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
151. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: საშა, ვარია (გვარები მითითებული არ არის).
 1882 წ. 12 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
152. ნინას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 1884 წ. 8 მარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
153. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 26 თებერვალი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
154. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ვარვარა კირსანოვა, მღვდლიევი, ოთარი (გვარი მითითებული არ არის).
 1912 წ. 5 იანვარი. ვლადიკავკაზი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
155. კაკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი მარიამ გამრეკელისადმი.
 პირი: გოგი (გვარი მითითებული არ არის).
 1914 წ. 24 ივლისი. საფოსტო ბარათი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე.  1 ც.
 
156. ბ. გამრეკელის დედის პირადი ხასიათის წერილი გოგი გამრეკელისადმი.
 პირი: ნინა (გვარი მითითებული არ არის).
 1911 წ. 13 ნოემბერი. მოსკოვი. საფოსტო ბარათი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე.  1 ც.
 
157. ბ. გამრეკელის დედის პირადი ხასიათის წერილი გოგისადმი.
 პირი: ივან გეპნერი, ჟუკოვსკები, ბაბუცა [გამრეკელი], ფეფიკო [ეფემია მესხი], ალიკო, კაკო, ვა-

ლია, ნინა, ნატაშა, მათიკო, საშა (გვარები მითითებული არ არის).
 1914 წ. 26 ოქტომბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
 
158. გიორგი და ნინო გამრეკელების ერთობლივი პირადი ხასიათის წერილი დედისადმი [მარიამ გამრე-

კელი].
 პირი: პოლუმორდვინოვა, ბაბუცა [გამრეკელი], ნინა დავიდოვნა, კოტე, კაკო, ნატაშა, მათიკო, მა-

რუსია, ელიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 1915 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
159. ნანიკოს [გამრეკელი] პირადი ხასიათის წერილი ეფემია მესხისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი].
 1925 წ. 24 აგვისტო. ტფილისი. საფოსტო ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
160. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ეფემია მესხისადმი.
 პირი: მხეიძე, ნანიკო [გამრეკელი], ბაბუცა [გამრეკელი], თინა, არტემი (გვარები მითითებული არ 

არის).
 1927 წ. 24 ოქტომბერი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. მელანი. საფოსტო ბარათი. 1 ც.

161. ნინას პირადი ხასიათის წერილი ეფემია მესხისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი], ნუცა, ივან მიხაილოვიჩი (გვარები მითითებული არ არის).
 1927 წ. 27 დეკემბერი. ქუთაისი. საფოსტო ბარათი.ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
162. ნადეჟდა ჟივოკინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი].
 1946 წ. მოსკოვი. საფოსტო ბარათი.  ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
163. ნ. ჟივოკინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 1947 წ. 27 თებერვალი. მოსკოვი. საფოსტო ბარათი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე.  1 ც.
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164. ნ. ჟივოკინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ნატაშა (გვარი მითითებული არ არის).
 1947 წ. 3 ოქტომბერი. მოსკოვი. საფოსტო ბარათი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე.  1 ც.
 
165. ნ. ჟივოკინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: აკაკი ხორავა, ბაბუცა გამრეკელი.
 1947 წ. 22 დეკემბერი. მოსკოვი. საფოსტო ბარათი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე.  1 ც.
 
166. კაკოსა და ნატაშას პირადი ხასიათის წერილი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ივანე, მერი (გვარები მითითებული არ არის), ბაბუცა [გამრეკელი].
 წ. (?). 15 მარტი. საფოსტო ბარათი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე.  1 ც.
 
167. ბ. გამრეკელის დედის დაბადების დღის მისალოცი წერილი გოგისადმი.
 პირი: ნინა დავიდოვნა, ფეფიკო [ეფემია მესხი], კაკო (გვარი მითითებული არ არის).
 წ. (?). 24 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
168. ივლიტა ასათიანის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი, სახალხო კრების შესახებ.
 პირი: მაშა ერისთავი, ღოღობერიძე, ბაქრაძე, კირილე, ნადია (გვარები მითითებული არ არის).
 წ. (?). 13 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
169. ივლიტა ასათიანის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ვარლამოვა, სტარიცკი.
 წ. (?). 25 ივნისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
170. ივლიტა ასათიანის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ნინა (გვარი მითითებული არ არის).
 წ. (?). 23 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
171. ნინა ლორთქიფანიძის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: მარია ივანოვნა, მაშიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 წ. (?). 25 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
172. ბ. გამრეკელის დედის პირადი ხასიათის წერილი გოგი გამრეკელისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი], ფეფიკო [ეფემია მესხი], ნინა, მათიკო, გლებ, ნატო (გვარები მითითებული 

არ არის).
 წ. (?). 13 აგვისტო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
173. პ. პტიცინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], მაშა, მაშიკო, ელიჩკა (გვარები მითითებული არ არის).
 წ. (?). 28 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
174. ნინას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი გოგი გამრეკელისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი], ფეფიკო [ეფემია მესხი], მაშა, მათიკო, ნატაშა, კაკო  (გვარები მითითე-

ბული არ არის).
 წ. (?). 16 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი.  რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
175. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი დედისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი], ფეფიკო [ეფემია მესხი], გოგი, ვანია, კაკო, ილიკო (გვარები მითითებუ-

ლი არ არის).
 უთარიღო. საფოსტო ბარათი. ავტოგრაფი. შავი მელანი.  1 ც.

176. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. არასრული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
177. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ღოღობერიძე, ბაქრაძე, დადიანი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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178. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ანიჩკა, საშა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
179. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ლუცია (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
180. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ანიჩკა (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
181. ნინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ლიზა ნაუბატოვა, პრინცი ოლდენბურგი, აბაშიძე, ფეფიკო [ეფემია მესხი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
182. ელენე წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი:  ფეფიკო[ეფემია მესხი], მაგდანი, გრიშა, ელიკო, მაშო, ანიჩკა, საშა, გულქანი, სიმონი, 

ვერიჩკა, დათიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 3 გვ.
 
183. ე. წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ტასიკო აბულაძე, კუკუშა, ივანე, დათიკო, კატო, ნუცა, ექვთიმე, კოტე (გვარები მითითებუ-

ლი არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ტუში. 2 გვ.
 
184. ე. წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
185. ე. წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], ანდრო გუდაძე, კატო, ნატო, ნუცა, მაშა, დათიკო (გვარები მითითე-

ბული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
186. ელენე გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: გამრეკელი, ლეონიძე, დათიკო, საშა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
187. ე. წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], დათიკო, საშა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
 
188. მარია სარდაროვას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], მაშიკო, ელიჩკა, როზა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე.  1 გვ.
 
189. მ. სარდაროვას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: როზა (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
190. მ. სარდაროვას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: როზა (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
191. მაშო კლდიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: სიმონ, ანდრო, ნუციკო, საბა, ელიჩკა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 2 გვ.
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192. მ. კლდიაშვილისა და ნანიკოს [გამრეკელი] ერთმანეთისადმი მიწერილი პირადი წერილები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 2 გვ.
 
193. მ. კლდიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ლოლა (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.
 
194. მ. კლდიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
195. მაშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: მაშა დადიანი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
196. მაშო გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი (ნანიკოს მული).
 პირი: ოლინკა, საშა, კოლია, სვიმონი (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
197. მათიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
198. მათიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
199. სოფიკო (სონიჩკა) დადიანის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: ნინო ნიკოლაიშვილი, საშა (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
200. ოლინკა დადიანის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო.  ჭვირნიშნიანი ქაღალდი.  ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
201. ბ. გამრეკელის დედის პირადი ხასიათის წერილი გოგისადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 პირი: ნინა, მათიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. დაზიანებული. 2 გვ.
 
202. პ. პტიცინას პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], მაშიკო, ელიჩკა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
203. ანიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.
 
204. ელენა მეგრელიძის პირადი ხასიათის წერილი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ახრახაძე, კოლია (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.

205. ივლიტა ასათიანის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
206. ნინუცასა და ვარიას (გვარები მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამ-

რეკელი].
 პირი: ნინა ალექსანდროვა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
 
207. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. საფოსტო ბარათი.  ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 ც.



54

 
208. მეგობარ სიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
209. ს. ბრეგვაძის პირადი ხასიათის წერილი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: წუწუნავა, გოგი, გოგა (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე.  8 გვ.
 
210. გიორგი გამრეკელის პირადი ხასიათის წერილი ივან გეპნერისადმი.
 პირი: ეფემია მესხი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
 
211. მეგობრების პირადი ხასიათის წერილი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: საშა (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
212. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 2 გვ.
 
213. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკო გამრეკელისადმი.
 პირი: საშა, ვარია, სონია  (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 14 გვ.

214. უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო.  ჭვირნიშნიანი ფურცელი.  დაზიანებული. არასრული.  ხელნაწერი.  შავი მელანი.  რუსულ 

ენაზე.    2 გვ.

                                                
                                                      
                                                             ღია ბარათები

215. ბარბარე გამრეკელის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი დედისადმი.
 პირი: ქორიძეები, ილია, კაკო, ნატაშა (გვარები მითითებული არ არის).
 1910 წ. 15 აპრილი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.

216. დიმიტრი მღვდელაძის სადღესასწაულო მისალოცი ღია ბარათი ბარბარე გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 23 დეკემბერი.  ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
217. მარგარიტა არსენიშვილის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 1910. 27 დეკემბერი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
218. ნიკიფორე სულაძის პირადი ხასიათის წერილი ბ. გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 13 იანვარი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.

219. ბარბარე ჯავახიშვილის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 1912 წ. 9 თებერვალი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
220. მიხეილ დარიალის ღია ბარათი ნინო და ბარბარე გამრეკელებისადმი, ფოტოს გაგზავნასთან დაკავ-

შირებით.
 1913  წ. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
221. ანიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 პირი: გიორგი სტეფანეს ძე, ივანე მიხეილის ძე (გვარები მითითებული არ არის).
 1914 წ. 1 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. 1 ც.
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222. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 1913 წ. 27 აგვისტო. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსული ენაზე. 1 ც.
 
223. მ. სევასტიანოვას ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი ფოტოსურათის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
 1913 წ. 27 აგვისტო. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
224. ანიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 1913 წ. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
225. ლიდია ვოლსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ბ. გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ბათუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

226. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1903 წ. 18 მარტი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
227. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დედისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი], ელიკო, ნატო, კოტე (გვარები მითითებული არ არის).
 1903 წ. 31 ოქტომბერი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
228. მარიამ გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1903 წ. 6 ნოემბერი. ტფილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
229. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: მიზანდარი, მიშა (გვარი მითითებული არ არის).
 1903 წ. 6 ნოემბერი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
230. ილიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ივან გეპნერი.
 1903 წ. 25 ნოემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. წითელი მელანი.  რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
231. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ნატო, გოგი (გვარი მითითებული არ არის).
 1904 წ. 27 იანვარი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
232. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ეკატერინასადმი.
 პირი: ნინო მიქელაძე.
 1904 წ. 10 თებერვალი. ბათუმი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
233. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დედისადმი.
 პირი: ელიკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1904 წ. 4 მარტი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
234. მარგარიტას (გვარი მითითებული არ არის) აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია 

ბარათი ფეფიკოსადმი (ეფემია მესხი).
 1904 წ. 17 აპრილი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
235. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1904 წ. 21 აპრილი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

236. მარიამ გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1904 წ. 26 აპრილი. ტფილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
237. კუკუშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ნანიკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1904 წ. 15 მაისი. ტფილისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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238. მარიამ გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: გოგი (გვარი მითითებული არ არის), ბაბუცა [გამრეკელი].
 1904 წ. 19 ივნისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.

239. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ელიკო პეტრიაშვილისადმი.
 1904 წ. 23 აგვისტო. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
240. სიმონ მესხის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მარიამ გამრეკელისადმი.
 1904 წ. 5 ოქტომბერი. ბათუმი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
241. ილიკოს ღია ბარათი ეკატერინესადმი (გვარები მითითებული არ არის).
 პირი: ქეთო, ნინა, ელიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 1904 წ. 21 ოქტომბერი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
242. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1904 წ. 6 ნოემბერი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
243. ილიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ვინოგრადოვი, დათო, სვიმონი, კატო (გვარები მითითებული არ არის).
 1904 წ. 20 დეკემბერი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
244. ნინო გამრეკელის ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ეკატერინე გამრეკელისადმი.
 1904 წ. 21 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
245. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი], დათიკო, გოგი, მიშიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 1904 წ. ხარკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
246. უცნობი პირის ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: კაკო, კატია (გვარები მითითებული არ არის).
 1905 წ. 15 იანვარი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
247. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: დუსია (გვარი მითითებული არ არის).
 1905 წ. 20 თებერვალი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
248. ნუცა ჩხეიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ძნელაძე, კოტე, საშა, ვანია (გვარები მითითებული არ არის).
 1905 წ. 14 მარტი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
249. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ეკატერინე გამრეკელისადმი.
 პირი: ნინა (გვარი მითითებული არ არის).
 1905 წ. 24 აპრილი. ტფილისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
250. კატოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ბაბუცა [გამრეკელი], ალიკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1905 წ. 15 ოქტომბერი. ხარკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

251. სიმონის (გვარი მითითებული არ არის) აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბა-
რათი ნინო გამრეკელისადმი.

 1906 წ. 7 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
252. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1906 წ. 24 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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253. კაკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1906 წ. 6 ივნისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
254. ჟენიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნატაშასადმი.
 პირი: ვ. კომისარჟევსკაია.
 1906 წ. 15 ოქტომბერი. სანქტ-პეტერბურგი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
255. ეფემია მესხის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1906 წ. 22 ნოემბერი. ტფილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
 
256. ალ. კანდელაკის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ეკატერინე გამრეკელისადმი.
 პირი: ნიკო მარჯანოვი, მურადოვი, კოტე, ვასია, სონია (გვარები მითითებული არ არის).
 1907 წ. 26 თებერვალი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
257. ივან გეპნერის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1907 წ. 27 დეკემბერი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
258. უცნობი პირის აღდგომის ბრწყინვალე დღესაწაულის მისალოცი ღია ბარათი ეკატერინე 

გამრეკელისადმი.
 1907 წ. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
259. ლილიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი კატიასადმი.
 1907 წ. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
260. მიშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი კატიასადმი.
 პირი: დაშა, სოსიკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1908 წ. 8 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
261. მ. ქიქოძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ეკატერინე გამრეკელისადმი.
 პირი: მარინა (გვარი მითითებული არ არის).
 1908 წ. 21 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

262. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია 
ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.

 პირი: საშა კანდელაკი, კოლია (გვარი მითითებული არ არის).
 1908 წ. 14 აპრილი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
263. ვალოდია ამაშუკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინასა და კატიასადმი.
 პირი: ვერა (გვარი მითითებული არ არის).
 1908 წ. 18 აპრილი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
264. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ივან გეპნერი.
 1908 წ. 13 მაისი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

265. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი  კატიასადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 1908 წ. 4 ივნისი. ტფილისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
266. დათიკო გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1909 წ. 2 იანვარი. ტფილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
267. კაკოს (გვარი მითითებული არ არის) ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელი-

სადმი.
 1909 წ. 11 იანვარი. ხარკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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268. სიმონის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: შაუმიანცი, კოტე, კაკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1909 წ. 9 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
269. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], მაშიკო, გოგი, კაკო, ივანე მიხეილის ძე (გვარები მითითებული არ 

არის).
 1909 წ. 16 მაისი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
270. გოგი გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მარიამ გამრეკელისადმი.
 პირი: აჩიკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1909 წ. 9 ივნისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

271. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1909 წ. 26 ივნისი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
272. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1909 წ. 14 ივლისი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
273. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1909 წ. 5 ნოემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
274. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1909 წ. 23 ნოემბერი. კიევი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

275. ნატაშასა და კოლიას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1909 წ. 7 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
276. ქეთოს ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ივან გეპნერისადმი.
 1910 წ. 1 იანვარი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
277. მარიამ გამრეკელის ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 12 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
278. ნუცა ჩხეიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: მიხეილ   ქორელი, მერი (გვარი მითითებული არ არის).
 1910 წ. 13 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
279. ალ. კანდელაკის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 2 თებერვალი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
280. თ. ილურიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 23 თებერვალი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
281. გოგი გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 16 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
282. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის)  ღია ბარათი ფოტოთი ბ. გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 29 მარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
283. ალეკფერის პირადი ხასიათის ღია ბარათი მირკა უსეინოვისადმი.
 1910 წ. 4 აპრილი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

284. ბაბულიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], ივანე, ნუცა, ანიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 1910 წ. 22 აპრილი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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285. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ლ. მესხიშვილი, ვ. გუნია.
 1910 წ. 6 მაისი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
286. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: კოლია (გვარი მითითებული არ არის).
 1910 წ. 16 ოქტომბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
287. გოგის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 16 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
288. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 24 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

289. ნინა ჯაფარიძის საშობაო მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1910 წ. 25 დეკემბერი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
290. უცნობი პირის ახალი წლის  მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], ივან გეპნერი.
 1910 წ. 31 დეკემბერი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
291. ბაბუცას [გამრეკელი], კოლიას, ნატაშას, სიმონისა და გოგის (გვარი მითითებული არ არის) ახალი 

წლის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 3 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
292. მარიამ გამრეკელის დაბადების დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 8 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
293. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელი-

სადმი.
 პირი: კოტე, ნატო (გვარები მითითებული არ არის).
 1911 წ. 12 იანვარი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
294. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარა-

თი ნინო გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 8 აპრილი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
295. ნუცა აბაშიძის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელი-

სადმი.
 პირი: ნიკუშა (გვარი მითითებული არ არის).
 1911 წ. 9 აპრილი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
296. სონიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], ქეთო, სიმონი,  მიხეილ ივანეს ძე, მარიამი, კატია (გვარები მითითე-

ბული არ არის).
 1911 წ. 5 ივნისი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

297. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ეფემია მესხისადმი.
 1911 წ. 26 ივლისი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
298. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ნიკალაი (გვარი მითითებული არ არის).
 1911 წ. 7 სექტემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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299. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 9 დეკემბერი. ვლადიკავკაზი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
300. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 14 დეკემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. შავი მელანი. 1 ც.
 

301. ლილიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1911 წ. 31 დეკემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
302. თამარ და რუსიკო თუთბერიძეების ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1912 წ. 1 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
303. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ივან გეპნერი.
 1912 წ. 10 იანვარი. ვლადიკავკაზი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
304. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1912 წ. 13 იანვარი. ბათუმი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
305. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) ნინოობის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1912 წ. 14 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
306. ოლიმპიადა ღოღობერიძის ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი.
 1912 წ. 14 იანვარი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
307. ნუცა აბაშიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1912 წ. 20 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
308. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დედისადმი.
 პირი: თამარი, მათიკო, ნატაშა (გვარები მითითებული არ არის).
 1912 წ. 24 იანვარი. თბილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
309. ნუცას [აბაშიძე] პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1912 წ. 4 თებერვალი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
310. რუსიკო თ-ს პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი],  ნანიკო, ნუცა (გვარები მითითებული არ არის).
 1912 წ. 5 თებერვალი. ქუთაისი. ხელნაწერი. 1 ც.
 
311. შურას (გვარები მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი].
 1912 წ. 7 თებერვალი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
312. ნინო გამრეკელის პირადი ხაისათის ღია ბარათი დედისადმი.
 პირი: ოლიკო, აჩიკო, კოლია (გვარები მითითებული არ არის).
 1912 წ. 9 თებერვალი. ტფილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
313. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1912 წ. 1 მარტი. ვლადიკავკაზი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
314. ნუცა ჩხეიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: მერი (გვარი მითითებული არ არის).
 1912 წ. 14 მარტი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
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315. კოლიას (გვარი მითითებული არ არის) აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია 
ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.

 პირი: გოგი (გვარი მითითებული არ არის).
 1912 წ. 24 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
316. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ივან გეპნერი.
 1912 წ. 11 აგვისტო. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
317. ნუცა ჩხეიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი:  ალექსანდრე იმედაშვილი, ანიკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1912 წ. 17 სექტემბერი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
318. ან. გამრეკელის ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1913 წ. 10 იანვარი. სანქტ-პეტერბურგი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
319. კოლიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1913 წ. 11 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
320. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკე-

ლისადმი.
 პირი: გოგი (გვარი მითითებული არ არის).
 1913 წ. 13 იანვარი. ალექსანდროპოლი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
321. ნუცა ჩხეიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ეფემია მესხი, მერი (გვარი მითითებული არ არის).
 1913 წ. 21 იანვარი. ქუთაისი. ავტოგრაფი. 1 ც.
 
322. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) სადღესასწაულო მისალოცი ღია ბარათი ფეფიკოსადმი 

[ეფემია მესხი].
 პირი: ნინა (გვარი მითითებული არ არის).
 1913 წ. 12 აპრილი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
323. ნუცა და მიშა ქორიძეების აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი ეფემია 

მესხისა და ივან გეპნერისადმი.
 1913 წ. 15 აპრილი. ტფილისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
324. კატიას (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1913 წ. 2 სექტემბერი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
325. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1913 წ. 3 ნოემბერი. ბაქო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
326. ან. გამრეკელის დღესასწაულების მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1913 წ. 24 დეკემბერი. სანქტ-პეტერბურგი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
327. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ფეფიკოსადმი [ეფემია 

მესხი].
 1913 წ. 26 დეკემბერი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.

328. უცნობი პირის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელი-
სადმი.

 1913 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
329. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ლიდა (გვარი მითითებული არ არის).
 1915 წ. 12 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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330. მარიამ ანჯაფარიძის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი ეფემია 
მესხისადმი.

 1914 წ. 7 აპრილი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
331. ე. პოლუმორდვინოვას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1914 წ. 17 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

332. მარიამ გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი შვილის, გოგისადმი. 
 1914 წ. 19 აპრილი. ტფილისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
333. ირინას (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1914 წ. 1 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
334. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: კოტე (გვარი მითითებული არ არის).
 1914 წ. 13 მაისი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
335. ანეტას (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1914 წ. 11 ივნისი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
336. თამარის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ქეთევან მესხისადმი.
 1914 წ. 15 აგვისტო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
337. გ. რუძინსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი მარიამ გამრეკელისადმი.
 1915 წ. 16 მარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე.  1 ც.
 
338. მიშა ანჯაფარიძის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკე-

ლისადმი.
 პირი: კატია ანჯაფარიძე, ეფემია მესხი, ივან გეპნერი, ნანიკო.
        1915 წ. 19 მარტი. ქუთაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
339. ნინა ვოლოსეცის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელი-

სადმი.
 1915 წ. 22 მარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
340. გიორგი მესხის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: კაკო (გვარი მითითებული არ არის).
 1915 წ. 1 ივნისი. ვარშავა. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
341. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნატალია გამრეკელისადმი.
 პირი: კოლია (გვარი მითითებული არ არის).
 1916 წ. 12 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
342. ლიდია გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1917 წ. 29 იანვარი. ბაქო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
343. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1917 წ. 1 დეკემბერი. ტფილისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
344. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ილიკო, სიმონი (გვარები მითითებული არ არის).
 1918 წ. 21 ნოემბერი. ბათუმი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
345. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1919 წ. 3 იანვარი. ქუთაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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346. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 1920 წ. 24 აგვისტო. ქუთაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
347. სიმონ გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ივან გეპნერი.
 31 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. შავი მელნი. 1 ც. 

348. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი გიორგი გამრეკელისადმი.
 პირი: ნატო, მათიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 3 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
349. ნუცა ჩხეიძის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: მერი (გვარი მითითებული არ არის).
 30 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
350. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
351. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბა-

რათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
352. ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი.
 
353. მ. ქორიძის ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე.
 
354. ელიჩკა წულუკიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], ივან გეპნერი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. საფოსტო ბარათი. შავი მელანი. 1 ც.
 
355. დავით მესხის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ეფემია მესხისადმი.
 პირი: მელიტონი, ვუკოლი (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
356. ნინოს (გვარი არ იკითხება) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.
 
357. ნინო გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნატალია პოლუნორდვინოვასადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
358. დავით ჩხეიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც.
 
359. კატიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ფეფიკო [ეფემია მესხი], ივანე მიხეილის ძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
360. ეფემია მესხის სააღდგომო მისალოცი ღია ბარათი ივანე მესხისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც. 

361. მარიამ გამრეკელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
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362. მარუსიას (გვარი მითითებული არ არის) ანგელოზის დღის მისალოცი ღია ბარათი ნინო 
გამრეკელისადმი.

 პირი: პეტია ბრაუნი, კოლია გრიგორიანცი, ვანია (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
363. მ. ქორიძის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.

364. ნინო, ბარბარე და მართა გამრეკელების ერთმანეთისადმი მიწერილი პირადი ხასიათის ღია ბარათი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
365. ნუცა ჩხეიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 პირი: ელიკო, გოგი, მათიკო (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.
 
366. ნ. სინაურიძის ნინოობის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
367. ელენე მეგრელიძის ქრისტეშობისა და ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.
 
368. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნინო გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
369. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 პირი: ნაზაროვი, ნინო, გოგი, კოტე (გვარები არ იკითხება).
 უათარიღო. ხელნაწერი. საფოსტო ბარათი. შავი მელანი. 1 ც.
 
370. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნატაშასადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

პროგრამები

371. ქართული კლუბის თეატრის პროგრამა „ვითა ფოთლები” (პიესა ჯაკოსის, თარგმანი ფრანგულიდან 
გ. ჯაბადარისა).

 რეჟისორი გ. ჯაბადარი, სამხატვრო ნაწილის გამგე შ. ქიქოძე.
 1918-1919 წწ. სტამბური. 1 ც.
 
372. სახელმწიფო  თეატრის პროგრამა. „სარწმუნოება” (მუსიკალური დრამა – ბრიესი).
 რეჟისორი გ. ჯაბადარი, დირიჟორი ბ. გესსი.
 1918-1919 წწ. სტამბური. 1 ც.
 
373. ბაქოში გამართული მოყვარულთა კონცერტის პროგრამა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. გაფორმებული ყდით. 4 გვ.
 
374. ბაქოში გამართული მოყვარულთა კონცერტის პროგრამა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. გაფორმებული მაგარი ყდით. 3 გვ.

სხვადასხვა

375. ევგენია ადოლფიევნა ბრონსკაიას ბარათი ფოტოსურათით.
 1902 წ. 13 თებერვალი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
376. ბაქოს სცენისმოყვარეთა სპექტაკლის აფიშა „Глухая Матрешка” (ლ. გლადუნოვა).
 1907 წ. ფოტოასლი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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377. უცნობი პირის ახალი წლის მისალოცი ლექსი ნინო გამრეკელისადმი.
 1926 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

378. მიშელ დარიალის ფოტოსურათი ბ. გამრეკელისადმი სამახსოვრო წარწერით.
 უთარიღო. ფრანგულ ენაზე. მელანი. 1 ც.
 
379. დათიკო გამრეკელის პირადი ხასიათის დეპეშა ბ. გამრეკელისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
380. გამრეკელებისა და მესხების საგვარეულო გენეალოგია შედგენილი ივანე მესხის მიერ.
 უთარიღო. ბ. გამრეკელის ავტოგრაფი. ფანქარი. დაზიანებული 6 გვ.
 
381. დავით თედეშვილის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
382. ალექსანდრე თედეშვილის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
383. ანა ნადირაძის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
384. ელისაბედ გამრეკელის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით ნინასადმი (გვარი მითითებული 

არ არის).
 სტამბური. 1 ც.
 
385. მიხეილ კალანდარიშვილის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
386. ნინო სიმონის ასულ მესხის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით ნანიკოსადმი [გამრეკელი].
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
387. ალექსანდრე სუმბათაშვილი-იუჟინის სავიზიტო ბარათი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
388. ანიკო ჩხეიძის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
389. დიმიტრი მჟავიას სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით ნინო გამრეკელისადმი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
390. მოსკოვის მცირე თეატრის მსახიობის ეკატერინა პოლიანსკაიას სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო 

მინაწერით ნინო გამრეკელისადმი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
391. ლევან მამულაშვილის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით ნინო გამრეკელისადმი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
392. ივან გეპნერის სავიზიტო ბარათი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
393. ივან ნიკალაევიჩ ბერსენევის სავიზიტო ბარათი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
394. მიხეილ გელოვანის სავიზიტო ბარათი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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395. ალექსანდრე წუწუნავას სავიზიტო ბარათი.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
396. ბარბარე შველიძის სავიზიტო ბარათი სამახსოვრო მინაწერით.
 სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 

ბარბარე გამრეკელის ფოტოარქივი

1. ბარბარე გამრეკელი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 9X13. საფოსტო ბარათი. 2 ც.
2. ბ. გამრეკელი ახალგაზრდობაში. ფოტო მთელი ტანით. 9X14. 6X7. საფოსტო ბარათი. 2 ც.
3. ბ. გამრეკელი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 10X14. ორიგინალი. 1 ც.
4. ბ. გამრეკელი შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 9X11. ორიგინალი. 1 ც.
5. ბ. გამრეკელი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 8X11. ოვალური ფოტო. ორიგინალი. 1 ც.
6. ბ. გამრეკელი შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 8X10. 12X18. 9X13. 7X8. ორიგინალი. 8 ც.
7. ბ. გამრეკელი შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 6X8. ორიგინალი. 1 ც.
8. ბ. გამრეკელი შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 18X24. ასლი. 1 ც.
9. ბ. გამრეკელი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 13X19. ასლი. 1 ც.
10. ბ. გამრეკელი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 12X18. 10X13. ასლი. 2 ც.
11. ბ. გამრეკელი ხანდაზმულ ასაკში. პორტრეტი. 9X11. ორიგინალი. 1 ც.
12. ბ. გამრეკელი ხანდაზმულ ასაკში. პორტრეტი. 8X10. ორიგინალი. 1 ც.
13. ბ. გამრეკელი ხანდაზმულ ასაკში. პორტრეტი. 9X10. ორიგინალი. 1 ც.
14. ბ. გამრეკელი ხანდაზმულ ასაკში. პორტრეტი. 10X13. ასლი. 1 ც.
15. ბ. გამრეკელი და დიმიტრი ჯანელიძე მწვანე კონცხზე სტუდენტებთან ერთად. 1937 წ. 9X11 

ორიგინალი. 1 ც.
16. ბ. გამრეკელი, ცეცილია წუწუნავა, შალვა გოცირელი და მ. გამრეკელი წაღვერში. 1937 წ. 8X
12. ორიგინალი. 1 ც.
17. ბ. გამრეკელი, ვასო გოძიაშვილი, ირაკლი გამრეკელი, ნიკოლოზ შენგელაია და სხვები მანგლისში. 

1924 წ. 9X13. ორიგინალი. 1 ც.
18. ბ. გამრეკელი და რეჟისორი ბ. გამრეკელი. 9X14. საფოსტო ბარათი. 1 ც.
19. ბ. გამრეკელი და თამარ ჭავჭავაძე აბასთუმანში. 1925 წ. 9X14.  საფოსტო ბარათი. 1 ც.
20. ბ. გამრეკელი, ლეილა შოთაძე და  თამარ სხირტლაძე  „დავითის” ქანდაკებასთან. 18X24.  ორიგინალი. 

1 ც.
21. ბ. გამრეკელი მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობებთან ერთად ოპერის ბაღში. 14X19. 

ორიგინალი. 2 ც.
22. ბ. გამრეკელი ქობულეთში, დამსვენებლებთან ერთად. 1957 წ. 9X12. ორიგინალი. 2 ც.
23. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. „ხანუმა”. 1941-1942 წწ.  რეჟისორი ვასო ყუშიტაშვილი. ბ. 

გამრეკელი ამალია კარლოვნას როლში. 13X17. ასლი. 1 ც.
24. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. „ბედნიერება”. 1936-1937 წწ. რეჟისორი პიერ კობახიძე, 

მხატვარი მ. აბჟანდაძე. ბ. გამრეკელი ნატას როლში. 9X11. ორიგინალი. 1 ც.
25. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. „ჩატეხილი ხიდი”. 1935-1936 წწ. რეჟისორი ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი პეტრე ოცხელი. ბ. გამრეკელი კნეინა ელისაბედის როლში.  8X11.  ასლი.  1 ც.
26. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. „პიგმალიონი”. 1955 წ. რეჟისორი ლილი იოსელიანი. 

მხატვარი ელენე ახვლედიანი. ბ. გამრეკელი მისის ეინსფორდჰილის როლში. 12X17. ორიგინალი. 1 
ც.

27. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. „დარისპანის გასაჭირი”. 1949 წ. რეჟისორი შალვა ღამბაშიძე. 
ბ. გამრეკელი პელაგიას როლში. 14X19. 9X14. ორიგინალი.  3 ც.

28. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. „ვინ არის დამნაშავე?” 1949-1950 წწ. რეჟისორი არჩილ 
ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. 8X14. ორიგინალი. 1 ც. 

29. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი ”გულსუნდა”. 1947-1948 წწ. რეჟისორი კ. კვანტალიანი. 
მხატვარი ბ. ქვლივიძე. ბ. გამრეკელი სპექტაკლში. 12X17. ასლი. 1 ც.
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