
319

ნატალია ჯავახიშვილი

მსახიობი ნატალია ჯავახიშვილი დაიბადა 1882 წელს თბილისში. 1900 წელს დაამთავრა თბილისის 
ეპარქიული სასწავლებელი. 

სცენაზე პირველად 1901 წელს გამოვიდა ავჭალის სცენისმოყვარულთა მიერ გამართულ წარმოდ-
გენაში. ახალბედა მსახიობმა მარიამ დემურიას ხელმძღვანელობით შეასრულა მაშიკოს როლი ავქსენტი 
ცაგარელის სპექტაკლ “ციმბირელში”. 

1902 წელს ნატალია ჯავახიშვილი მსახიობად მიიწვიეს თბილისის ქართულ თეატრში, სადაც 
არაერთი  საინტერესო სახე შექმნა. მსახიობი სხვადასხვა წლებში მოღვაწეობდა: თბილისის (1902-1903, 
1905-1919), ქუთაისის (1903-1904), სოხუმის (1919-1921) თეატრებში და ყველგან დაამახსოვრა თავი 
მაყურებელს.

1921 წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე ნატალია ჯავახიშვილი თბილისის შოთა რუსთაველის  სახე-
ლობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში მსახიობთა შორისაა.

ნატალია ჯავახიშვილი შესანიშნავი სახასიათო მსახიობი იყო. მის მიერ განსახიერებული როლები 
რეალისტური გამომსახველობითა და მაღალი ოსტატობით გამოირჩეოდა.

მსახიობის მიერ განსახიერებული როლებიდან აღსანიშნავია: დარეჯანი (ტრიფონ რამიშვილის 
“სტუმარმასპინძლობა”), მაიკო (ალექსანდრე სუმბათაშვილი-იუჟინის “ღალატი”), ხანუმა, ქაბატო 
(ავქსენტი  ცაგარელის “ხანუმა”), კაროჟნა (დავით კლდიაშვილის “დარისპანის გასაჭირი”), ბეფინა 
(სერგო კლდიაშვილის “გრაფის ქვრივი”), არინა გალჩიხა (ალექსანდრ ოსტროვსკის “უდანაშაულო 
დამნაშავე”), მატრონა (ლევ ტოლსტოის “მეუფება წყვდიადისა”), გერტრუდა (უილიამ შექსპირის 
“ჰამლეტი”), ესთერი (კარლ გუცკოვის “ურიელ აკოსტა”) და მრავალი სხვა.

1934 წელს მსახიობს მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული არტისტის, ხოლო 1946  წელს – 
საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება.

ნატალია ჯავახიშვილი გარდაიცვალა თბილისში 1950 წელს.
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ნატალია ჯავახიშვილის პირადი საარქივო ფონდი

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

1. ნატალია ჯავახიშვილის შრომის წიგნაკი.
 1901-1921 წწ. ხელით შევსებული. მელანი. 1 ც.

2. ნატალია ჯავახიშვილის პირობა (ხელშეკრულება), თბილისში ქართულ დრამატულ დასში მსახი-
ობად შესვლის შესახებ.

 1913-1914 წწ. სტამბური. ხელით შევსებული.  ხელს აწერენ: ქართული სცენის მსახიობი ნ. ჯავახიშ-
ვილი, მდივანი ი. გედევანიშვილი. მელანი. 2 გვ.

3. ქართველ მსახიობთა კავშირის ოფიციალური მიმართვა ნატალია ჯავახიშვილისადმი 1917-1918 
წლებში თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და ბაქოში ზამთრის სეზონის გასამართად ნ. ჯავახიშვილის 
თბილისში განაწილებასთან დაკავშირებით.

 1917 წ. 2 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

4. ნ. ჯავახიშვილის განცხადება სახალხო განათლების კომისარიატისადმი თეატრის ქირის გადასახა-
დიდან გათავისუფლების შესახებ.

 1923 წ. 7 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

5. აკადემიური თეატრის სამმართველოს ოფიციალური წერილი სახალხო განათლების კომისარიატი-
სადმი, ნატალია ჯავახიშვილის საბენეფისო ღონისძიებიდან შემოსავლის მთლიანად მისთვის გადა-
ცემის შესახებ.

 1923 წ. 8 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

6. ნატალია ჯავახიშვილის ავტობიოგრაფია.
 1937 წ. 14 თებერვალი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.

7. ნ. ჯავახიშვილის ავტობიოგრაფია.
 1937 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 ეგზ. 3 გვ.

8. ნ. ჯავახიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1939 წ. 25 ნოემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

9. ნ. ჯავახიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1939 წ. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული.  რუსულ ენაზე. 4 გვ.

10. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ 
გაცემული საპატიო სიგელი ნატალია ჯავახიშვილისადმი, საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით (მასალას ერთვის საპატიო სიგელის ნ. ჯავახიშვილისადმი 
გადაცემის მაუწყებელი ფურცელი). 

       1942 წ. 8, 24 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ხელით შევსებული. ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ 
უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე  გ. სტურუა. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის მდივანი  ვ. ეგნატაშვილი. ქართულ და რუსულ ენებზე.  2 გვ.

11. ნ. ჯავახიშვილის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 1946 წ. 15 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
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12. ნ. ჯავახიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1946 წ. 25 ივლისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.

13. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სამედიცინო წიგნაკი ნ. ჯავახიშვილისადმი.
 1948 წ. 28 ივნისი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

14. ნ. ჯავახიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1949 წ. 11 მაისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ.  4 გვ.

15. მოსკოვის დრამატული თეატრების მართვის მთავარი სამმართველოს მიერ გაცემული ნ. ჯავახიშ-
ვილის დახასიათება.

  1949 წ. 24 მაისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს დრამატული თეატრის მართვის მთავარი სამმართველოს 
უფროსი  ვ. პიმენოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

16. ნ. ჯავახიშვილის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ. 1 გვ.

17. ნ. ჯავახიშვილის სახელზე. “ქალაქისა და სოფლის კავშირის”  მიერ გაცემული საწევრო  წიგნაკი.  
 უთარიღო. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

18. ნატალია ჯავახიშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა. ამონაწერი ი. 
იმედაშვილის “საზოგადო მოღვაწეთა ლექსიკონიდან”.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. 2 გვ.
 

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა

 ვალერიან შალიკაშვილის წერილები

19. ვალერიან შალიკაშვილის წერილი მეუღლის – ნატალია ჯავახიშვილისადმი, გაზეთ “დროების” 
რედაქციისთვის სტატიის გადაცემის შესახებ, აგრეთვე მისი ნათარგმნი პიესის “კეისარი და კლე-
ოპატრას” გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: ბერიშვილი, ილიკო აღლაძე, პანთენ გოთუა, ჩერქეზიშვილის ქალი [ელისაბედ], ლადო, ზინა 
(გვარები მითითებული არ არის).

 წ. (?).  4 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

20. ვ. შალიკაშვილის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი, მოსკოვში ვ. მჭედლიშვილთან და კ. მარჯა-
ნიშვილთან შეხვედრასთან დაკავშირებით.

 პირი: ალექსანდრე სუმბათაშვილი-იუჟინი, ზინა (გვარი მითითებული არ არის).
 წ. (?). 30 სექტემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. 4 გვ.

21. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, ალ. სუმბათაშვილი-იუჟინის მიერ ორგანიზებული 
ქართული საღამოსთვის ჩოხა-ახალუხისა და ვერცხლის ქამრის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 წ. (?). 6 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 3 გვ.

22. ვ. შალიკაშვილის პირადი ხასიათის წერილი მეუღლის, ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: ქეთო, დათა, ვალიკო, ანა, ზინა (გვარები მითითებული არ არის), ალიოშა წუწუნავა, გოთუა 

[პანთენ].
        წ. (?).  12 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 4 გვ.

23. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლის, ნატალია ჯავახიშვილისადმი, ტფილისის გამგეობის მიერ მის-
თვის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ.

 წ. (?). 14 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 3 გვ.
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24. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, წერილების დროულად გამოგზავნასთან დაკავშირებით.
 წ. (?). 21 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი.

25. ვ. შალიკაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: კარგარეთელი [ალექსანდრა – ი. კარგარეთელის მეუღლე], ივანიძე, ვალოდია, ვანიჩკა (გვა-

რები მითითებული არ არის).
 წ. (?). 30 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი.

26. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, ტფილისის თეატრიდან სასწრაფოდ ქუთაისის თეატრში 
გადასვლასთან დაკავშირებით.

 პირი: პანთენ [გოთუა], ვალერიან გუნია, ციციშვილი, ბერიევი.
 წ. (?). 4 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 4 გვ.

27. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, ფინანსურ და სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით.
 პირი: დათიკო, ქეთო, ვანო, სანდრო, მამუკა, ზინა (გვარები მითითებული არ არის).
 წ. (?). 15 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

28. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, მოსკოვში მის მიერ სტუდენტებისა და კურსანტებისგან 
დაარსებული დრამატული წრის შესახებ.

 პირი: ალ. სუმბათაშვილი-იუჟინი, კ. მარჯანიშვილი.
 წ. (?). 22 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

29. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, საპასუხო წერილების გაგზავნასთან დაკავშირებით.
 პირი: კოწია ანდრონიკაშვილი, გაბუნია  [ნატო], ჭიჭინაძე.
 წ. (?). 29 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

30. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, მის მიერ გამოქვეყნებული სტატიების ირგვლივ გამოხმა-
ურებისა და პიესების – “ოჯახი”, “დარისპანის გასაჭირი” და “შტოკმანის” გაგზავნასთან დაკავში-
რებით.

 პირი: ანდრონიკაშვილი, დილმატი გალდავა.
 წ. (?). 8 დეკემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ.

31. ვ. შალიკაშვილის წერილი მეუღლისადმი, მასთან (რუსეთში) ჩასვლასთან დაკავშირებით.
 პირი: ტასო მაჩაბელი, ბაგრატიონი [ტასო  მაჩაბლის ძმა], კოტე მაყაშვილი, პართენ გოთუა, ილიკო 

აღლაძე, ლადო (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი (ძლიერ დაზიანებული). 4 გვ.
 

წერილები ნატალია ჯავახიშვილისადმი

32. დუდე ძნელაძის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი, ბათუმის ქართულ დრამატულ თეატრში გა-
დასვლასთან დაკავშირებით.

 პირი: ალექსანდრე (საშა) იმედაშვილი.
 1920 წ. 31 დეკემბერი. ბათუმი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

33. ჟორჟიკას (გვარი მითითებული არ არის) მოკითხვის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: ნატაშა, თამარა, ვალიკო, მაკო (გვარები მითითებული არ არის).
 1929 წ. 30 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

34. თიკოს (გვარი მითითებული არ არის) მოკითხვის წერილი ნ. ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: ვანო, ემა (გვარები მითითებული არ არის).
 1935 წ. 29 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 
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35. ლიზას (გვარი მითითებული არ არის) მოკითხვის წერილი ნ. ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: 1937 წ. 25 აგვისტო. ხელნაწერი. ლურჯი ფანქარი. 2 გვ.

36. თამარ ბარათაშვილის მოკითხვის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: ნატალია, კატო (გვარები მითითებული არ არის).
 1937 წ. 8 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

37. ემას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 1940 წ. 15 მაისი. აბასთუმანი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

38. ოთარის (გვარი მითითებული არ არის) მოკითხვის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 1942 წ. 27 აგვისტო. მუხრანი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

39. ოთარის (გვარი მითითებული არ არის) წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი თბილისში კოსტიუმის 
შეკერვასთან დაკავშირებით.

 1942 წ. 19 სექტებერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

40. ნუცას (გვარი მითითებული არ არის) მცირე ზომის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი ფულის 
(1.000 მან.) სესხებასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 15 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

41. გ. ოქროპირიძის წერილი ნ. ჯავახიშვილისადმი, პორტრეტის დასახატად მისი ფოტოსურათის გაგ-
ზავნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

42. ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) წერილი ნ. ჯავახიშვილისადმი, “მასკარადისთვის” ტანისამო-
სისა და ნიღბის თხოვებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

43. გიორგი დავითაშვილის წერილი ნ. ჯავახიშვილისადმი, მის ავადმყოფობასა და აბასთუმანში მკურ-
ნალობასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

44. ნატაშას (ნატალია ჯავახიშვილის მული) წერილი ნ. ჯავახიშვილისადმი, სადილზე მიწვევასთან და-
კავშირებით.

 პირი: ახმეტელოვი, პავლუშა, ელენე (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

45. ნატაშას (ნატალია ჯავახიშვილის მული) პირადი ხასიათის წერილი ნ. ჯავახიშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

46. ერისთავის პირადი ხასიათის წერილი ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: ლიზა მამფორია, ღოღობერიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 

ღია ბარათები

47. იუზასა და გაიანეს (გვარები მითითებული არ არის) ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ფოტოთი 
ნატალია ჯავახიშვილისადმი.

 1903 წ. 31 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

48. ვ. შალიკაშვილის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. ჯავახიშვილისადმი, თბილისიდან მოსკოვში მა-
ტარებლით მგზავრობის დროს გამოგზავნილი.

 1909 წ. 25 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 ც.
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49. ვ. შალიკაშვილის ღია ბარათი მეუღლისადმი, ბესლანიდან ვლაკიკავკაზში გამგზავრებასთან 
დაკავშირებით.

 1909 წ. 26, 28 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 ც. 

50. ვ. შალიკაშვილის ღია ბარათი მეუღლისადმი, მოსკოვში ჩასვლასა და სასტუმროში დაბინავებასთან 
დაკავშირებით.

 პირი: ზინა (გვარი მითითებული არ არის).
 1909 წ. 28 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 ც.

51. ვ. შალიკაშვილის ღია ბარათი მეუღლისადმი, მოსკოვის სამხატვრო თეატრში მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 პირი: მჭედლოვი  [ვ. მჭედლიშვილი], პანთენი [გოთუა].
 1909 წ. 1 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 1 ც.

52. ვ. შალიკაშვილის ღია ბარათი მეუღლისადმი მოსკოვში მუშაობის დაწყებასთან დაკავშირებით.
 პირი: კოტე (სავარაუდოდ, კ. მარჯანიშვილი).
 1909 წ. 4 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 1 ც.

53. ვ. შალიკაშვილის ღია ბარათი მეუღლისადმი, წერილების დროულად გამოგზავნასთან დაკავშირე-
ბით.

 პირი: ნემიროვიჩი [ვლადიმირ ნემიროვიჩ-დანჩენკო].
 1909 წ. 12 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 1 ც.

54. უცნობი პირის ღია ბარათი ნ. ჯავახიშვილისადმი, საოპერო თეატრში ფულის აღებასთან დაკავში-
რებით.

 1935 წ. 17 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

55. უცნობი პირის მოკითხვის ღია ბარათი ნ. ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: ჯანაშია,  ემა, თამარა, ჟორჟიკა (გვარები მითითებული არ არის).
 1935 წ. 28 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

56. ვარიჩკას (გვარი მითითებული არ არის)  მოკითხვის ღია ბარათი ნ. ჯავახიშვილისადმი.
 9 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

57. ზინა მესხიევას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნატალია ჯავახიშვილისადმი.
 პირი: აკაკი ხორავა.
 [1916 წ.] ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

მოსაწვევი ბარათები

58. ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილის გარდაცვალებიდან 10 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვე-
ვი ბარათი, გაცემული ნატალია ჯავახიშვილისადმი.

 1930 წ. 23 ნოემბერი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

59. ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრის საზეიმო გახსნის მოსაწვევი ბარათი, გაცემული ნ. ჯავახიშვი-
ლისადმი.

 1937 წ. 28 თებერვალი. სტამბური. 1 ც.

60. ჭიათურის თეატრის დაარსებიდან 40  წლისთავის  აღსანიშნავი მოსაწვევი ბარათი,  გაცემული ნ. 
ჯავახიშვილისადმი.

 1937 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

61. ხელოვნების მუშაკთა სახლში გამართული ვლ. ალექსი-მესხიშვილის გარდაცვალებიდან 20 წლის-
თავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი, გაცემული ნ. ჯავახიშვილისადმი.

 1940 წ. 25 ნოემბერი. სტამბური. 1 ც.
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62. რესპუბლიკის სახალხო არტისტის მარო მდივნის სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავის აღსანიშნავი 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (პროგრამა), გაცემული ნ. ჯავახიშვილისადმი.

 1949 წ. 7 მაისი. სტამბური. 1 ც.

63. საქართველოს ხალხური შემოქმედების გამოფენის გახსნის მოსაწვვი ბარათი, გაცემული ნ. ჯავა-
ხიშვილისადმი.

 6 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

64. სრულიად რუსეთის თეატრალური საზოგადოების მიერ გამართული მეგობრული ვახშმის მოსაწვე-
ვი ბარათი გაცემული ნ. ჯავახიშვილისადმი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

65. ხელოვნების მუშაკთა ცენტრალური სახლის მოსაწვევი ბარათი, გაცემული ნ. ჯავახიშვილისადმი 
საზაფხულო ვერანდაზე მიწვევასთან დაკავშირებით.

 20 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

მოგონებები ნატალია ჯავახიშვილის შესახებ

66. საქართველოს სახელმწიფო სათეატრო მუზეუმის თანამშრომლის ე. ბერიშვილის მოგონება 
ნატალია ჯავახიშვილის შესახებ (განსაკუთრებით იგონებს ნ. ჯავახიშვილის ცხოვრების ბოლო 
დღეებს).

 1950 წ. 25 ნოემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

67. ვიქტორ ნინიძის გამოსამშვიდობებელი სიტყვა ნატალია ჯავახიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ-
შირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. 2 გვ.

68. სერგო გერსამიას გამოსამშვიდობებელი სიტყვა ნატალია ჯავახიშვილის გარდაცვალებასთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. [1950 წ]. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

69. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს ბრძა-
ნება ნატალია ჯავახიშვილის დაკრძალვასთან დაკავშირებით.
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72.  მარგველაშვილის სამძიმრის დეპეშა ნატალია ჯავახიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
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73. თამარ ჩოხელის სამძიმრის დეპეშა ნატალია ჯავახიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
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დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

81. ქეთო ჩხაიძის სამძიმრის დეპეშა ნ. ჯავახიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1950 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.

82. თამარ კიკნაძის სამძიმრის დეპეშა ნ. ჯავახიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1950 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.

83. პავლე ფრანგიშვილის სამძიმრის დეპეშა ნ. ჯავახიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1950 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.

84. ქართული დრამის მსახიობის ილია მამფორიას სამძიმრის დეპეშა ნ. ჯავახიშვილის გარდაცვალე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. 1 ც.
 

სხვადასხვა

85. უცნობი პირის ღია ბარათი ვალერიან შალიკაშვილისადმი “სახალხო გაზეთში” ახალი პიესების 
გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. მოიხსენიებს მისსავე პიესას “ნინო”, რომელიც მისთვის უცნობი 
მიზეზის გამო ჩამონათვალში არ არის შეტანილი.

 1913 წ. 3 ოქტომბერი. ჟენევა. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

86. უკრაინის კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული მოსაწვევი ბარათი, თბილისის შოთა რუსთავე-
ლის სახელობის სახელმწიფო თეატრისადმი, მეგობრულ შეხვედრაზე მიწვევასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. სტამბური. უკრაინულ ენაზე. 1 ც.

87. სრულიად რუსეთის მსახიობთა სახლის საზოგადოების სარეპერტუარო მაჩვენებელი.
 1947 წ. 13-18 ივნისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

88. მოსკოვის კულტურის სახლის მიერ გაცემული მოსაწვევი ბარათი შ. რუსთაველის სახელობის სა-
ხელმწიფო აკადემიური თეატრისადმი, მოსკოვში ექსკურსიასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. ივნისი. დასტამული. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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89. საქართველოს სახალხო არტისტის ნიკო გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის 
აღსანიშნავი საღამოს პროგრამა.

 1948 წ. 31 მაისი. სტამბური. 1 ც.

90. უცნობი პირის წერილი ანიჩკასა და ვალიკოსადმი (გვარები მითითებული არ არის), რუსეთში, კერ-
ძოდ პეტერბურგში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ, აგრეთვე საქართველოში 
დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. მელანი. 8 გვ.

91.  თამარას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ანიჩკასადმი.
 პირი: ნინო მიქელაძე, გედევანოვი, კატო აბაშიძე, მ. გელოვანი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
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