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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---მაისი  2019 წელი 

   ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, რევაზ თაბუკაშვილის ქუჩის ჩიხისთვის და 

შესახვევისთვის მსახიობ  მედეა ჯაფარიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ 

 

     1. საქართველოს ორგანული კანონის  “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, 

„მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის 

№239 დადგენილებისა და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 

შესახებ“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 

დადგენილების თანახმად,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

   ა) მთაწმინდის რაიონში, რევაზ თაბუკაშვილის ქუჩის ჩიხს  და შესახვევს ( ჩიხი და 

შესახვევი  ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ ქუჩად) მიენიჭოს  მსახიობ  მედეა ჯაფარიძის 

ქუჩის სახელი,  თანდართული რუკის თანახმად   

 ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

2.  განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

 

 

      საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                 გიორგი ტყემალაძე 





 

მედეა ჯაფარიძე 

(1923-1994) 

თეატრისა და კინოს მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი 

დაიბადა თბილისში. რუსთაველის სახელობის თეატრთან არსებულ სტუდიაში ისმენდა 

გიორგი ტოვსტონოგოვის ლექციების კურსს მსახიობის ოსტატობაში. ორი წელი მუშაობდა 

ნაძალადევის კულტურის სახლთან არსებულ ხალხური შემოქმედების თეატრში; 1942 

წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე იყო კოტე მარჯანიშვილის სახელობის აკადემიური 

თეატრის მსახიობი; მივლინებული იყო მოსკოვში, სადაც რუსულ ენაზე შეასრულა 

კლეოპატრას როლი ბერნარდ შოუს პიესაში “კეისარი და კლეოპატრა”; სულ მალევე 

დაბრუნდა სამშობლოში და კოტე მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე მან შექმნა არაერთი 

უბრწყინვალესი სახე, რომელიც ოქროს ასოებით ჩაიწერა ქართული თეატრის უმდიდრეს 

ისტორიაში; მათგან აღსანიშნავია: ნინა (მიხაილ ლერმონტოვის “მასკარადი”), ჯულიეტა, 

ბეატრიჩე, ლედი ანა (უილიამ შექსპირის “რომეო და ჯულიეტა”, “ჭირვეული ცოლის 

მორჯულება”, “რიჩარდ III”, გულსუნდა (ვაჟა-ფშაველას “მოკვეთილი”), მარტა (კასონას 

“ხეები ზეზეულად ხმებიან”), ვარვარა კარპოვნა (კიტა ბუაჩიძის “ეზოში ავი ძაღლია”), 

გულქანი (პ. კაკაბაძის “კახაბერის ხმალი”), დედა (ლაშა თაბუკაშვილის “ძველი ვალსი”) და 

სხვა; 1940 წლის დასაწყისში გამოჩნდა კინოეკრანზე ფილმებში: “დაკარგული სამოთხე” (დ. 

რონდელი, 1937), “გიორგი სააკაძე” (მ. ჭიაურელი, 1942-1943, თინათინი), “ჯურღაის ფარი” 

(დ. რონდელი, ს. დოლიძე, 1944, დედოფალი და ეთერი), “პოეტის აკვანი” (კ. პიპინაშვილი, 

1947, ანა), დიდი პოპულარულობა მოუტანა მთავარმა როლმა მიუზიკლში “ქეთო და კოტე” 

(ვ. ტაბლიაშვილი, შ. გედევანიშვილი, 1948), შეასრულა მთავარი როლები მუსიკალურ 

კომედიაში “წარსული ზაფხული” (ნ. ნენოვა, გ. წულაია, 1959, ელიკო), მელოდრამებში: “მზე 

შემოდგომისა” (ი. ფალავანდიშვილი, 1973, ეკა) და “სანამ წვიმა გადაივლის” (ქ. დოლიძე, 

1983, დედა), შექმნა საიათნოვას დედის სახე ფილმში “საიათნოვა” (ს. ფარაჯანოვი, 1968), 

გაახმოვანა მთავარი პერსონაჟი ანიმაციურ ფილმში “გულუბრყვილო ბატი ტასიკოს 

თავგადასავალი” (დ. სიხარულიძე, 1984);  იყო საქართველოს სახალხო არტისტი, 1976 წელს 

მიენიჭა წლის საუკეთესო მსახიობი ქალის წოდება ფილმში „მზე შემოდგომისა“ ეკას როლის 

შესრულებისთვის. 1988 წელს გახდა თბილისის საპატიო მოქალაქე. 

გარდაიცვალა 1994 წელს. დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. 
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