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დიმიტრი არაყიშვილი

     მსგავსი რამ მე არ მსმენია, 
     ეს ხმაა მზისა და ჩრდილის,
     მასში ხმოვანებს გენია, 
     გენია არაყიშვილის.
     იგი სულია ივერთა, 
     სიმშვენიერის, შიშველის,
     ბრძოლისა და სიყვარულის,
     ხმათა მათ გაუთიშველის.
     მადლობა, დიდი მადლობა... 
     ქართულმა ხმებმა მიშველეს.

          გალაკტიონ ტაბიძე

ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი, მუსიკათმცოდნე-ეთნოგრაფი, პედაგოგი 
და საზოგადო მოღვაწე, ქართული პროფესიული მუსიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, 
საქართველოს სსრ სახალხო არტისტი (1929), საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
აკადემიკოსი (1950), სსრკ-ის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (1950) დიმიტრი ეგნატეს ძე 
არაყიშვილი დაიბადა 1873 წლის 11 თებერვალს / 23 თებერვალს, ვლადიკავკაზში.

სიჭაბუკის წლები დიმიტრი არაყიშვილმა ჩრდილოეთ კავკასიაში – არმავირსა და 
ეკატერინოდარში (ახლანდელი კრასნოდარი) გაატარა. მუსიკისადმი სიყვარული დიმიტრი 
არაყიშვილს გაუღვიძა ლადო აღნიაშვილის ქართულმა გუნდმა (ხელმძღვანელი იოსებ 
რატილი), რომელსაც პირველად 1890 წელს მოუსმინა არმავირში. ამ პერიოდს განეკუთ-
ვნება მისი პირველი ნაწარმოებები – რომანსი „ჩემო მკვლელო, ვიცი, ვიცი” (ლექსი ილია 
ჭავჭავაძისა) და ქართული ცეკვა ფორტეპიანოსთვის. 

1894-1901 წლებში დიმიტრი არაყიშვილი სწავლობდა მოსკოვის ფილარმონიული 
საზოგადოების მუსიკალურ-დრამატულ სასწავლებელში, სადაც ასწავლიდნენ მსოფლიოში 
სახელ განთქმული მუსიკოსები: ალექსანდრ ილინსკი (კომპოზიცია), სემიონ კრუგლიკოვი 
(თეორიული საგნები) და ვილემ კესი (დირიჟორობა).

მოსკოვში ყოფნის წლებში (1894-1918) დიმიტრი არაყიშვილმა ახლო ურთიერთობა 
დაამყარა გამოჩენილ რუს მუსიკოსებსა და მეცნიერებთან (სერგეი ტანეევი, ალექსანდრ 
კასტალსკი, მიხაილ იპოლიტოვ-ივანოვი,  ვიაჩესლავ პასხალოვი, მიტროფან პიატნიცკი). 
ამ პერიოდში იგი გატაცებით კრებდა, იკვლევდა და პროპაგანდას უწევდა ქართულ 
ფოლკლორულ მუსიკას. ხალხური მუსიკისადმი ინტერესმა იგი მჭიდროდ დააკავშირა 
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მოსკოვის უნივერსიტეტთან არსებულ სამუსიკო-ეთნოგრაფიის კომისიასთან. ამ კომისიის 
დავალებით დიმიტრი არაყიშვილმა ოთხი (1901, 1902, 1904 და 1908 წლებში) სამეცნიერო 
ექსპედიცია მოაწყო საქართველოს სხვადასხვა რაიონში და მოაგროვა დიდძალი 
მუსიკალური მასალა (500-ზე მეტი ხალხური სიმღერა), რომელიც შემდეგ ვრცელი 
გამოკვლევითა და კომენტარებითურთ სამ დიდ კრებულად გამოსცა. ამ ნაშრომებმა 
საქვეყნოდ წარმოაჩინა ქართული ხალხური მუსიკის თვითმყოფობა.

1906 წელს დიმიტრი არაყიშვილმა ცნობილ რუს მუსიკოსებთან ერთად საფუძველი 
ჩაუყარა „სახალხო კონსერვატორიას”, სადაც თვითონაც ასწავლიდა. ორი წლის შემდეგ 
მან არბატის უღარიბესი მოსწავლეებისთვის დააარსა უფასო სამუსიკო კურსები. მისი 
თაოსნობითა 1908 მოსკოვში გამოვიდა პროგრესული ჟურნალი “მუზიკა ი ჟიზნი”, 
რომელსაც რამდენიმე წლის განმავლობაში თვითონვე რედაქტორობდა. ამავე პერიოდში 
იგი აქტიური წევრი იყო მოსკოვის “მეცნიერების, ხელოვნებისა და ლიტერატურის ქარ-
თული საზოგადოებისა”, რომელსაც სათავეში ედგა ალექსანდრე სუმბათაშვილ-იუჟინი.

საზოგადოებრივ, პედაგოგიურ და მეცნიერულ მოღვაწეობას დიმიტრი არაყიშვილი 
დაძაბულ შემოქმედებით შრომას უთავსებდა. ამ პერიოდს განეკუთვნება მისი ოცზე მეტი 
საუკეთესო რომანსი, ოპერა „თქმულება შოთა რუსთაველზე” (1904), რომელიც 1919 წელს 
თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე 
დაიდგა, სიმფონიური სურათი „ჰიმნი ორმუზდს” („საზანდრებს შორის”, 1911) და საგუნდო 
ნაწარმოებები.

1918 წელს დიმიტრი არაყიშვილი საქართველოში გადმოსახლდა და მთავარ ამოცანად 
მუსიკოსთა ახალგაზრდა კადრების მომზადება დაისახა. 1921 წელს თბილისში მისი 
უშუალო ინიციატივით დაარსდა მეორე კონსერვატორია, რომელთანაც ჩამოყალიბდა 
საგუნდო კლასი, სიმებიანი კვარტეტი, საოპერო სტუდია. 

1926-1930 წლებში დიმიტრი არაყიშვილი იყო თბილისის კონსერვატორიის (1923 
წელს ორივე კონსერვატორია გაერთიანდა) დირექტორი, კათედრის გამგე, საკომპოზიციო 
ფაკულტეტის დეკანი. 1932 წელს იგი სათავეში ჩაუდგა საქართველოს კომპოზიტორთა 
კავშირს. საბჭოთა პერიოდში კომპოზიტორის შემოქმედება გამდიდრდა სხვადასხვა 
ჟანრის ნაწარმოებებით (კომიკური ოპერა „დინარა”, სიმფონიები, კანტატა).

დიმიტრი არაყიშვილის მემკვიდრეობის ყველაზე ვრცელი და მნიშვნელოვანი დარგია 
კამერულ-ვოკალური ლირიკა. ამ ჟანრში კომპოზიტორმა შექმნა არაერთი კლასიკური 
მნიშვნელობის ნიმუში. მრავალფეროვანია მისი რომანსების ლიტერატურულ-პოეტური 
საფუძველი (ჰაფეზი, ალექსანდრ პუშკინი, აფანასი ფეტი, იაკობ პოლონსკი, აპოლონ 
მაიკოვი, ილია ჭავჭავაძე, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, გიორგი ქუჩიშვილი, გალაკტიონ 
ტაბიძე), მისი რომანსები გამოირჩევა მელოდიურობითა და გამომხატველობით, ფორმის 
პლასტიკურობითა და ლაკონიურობით, ფაქიზი ჰარმონიული კოლორიტით. განსაკუთ-
რებით აღსანიშნავია „ივერიის მთებზე”, „ნუ მღერ, ლამაზო” (ალექსანდრ პუშკინი), „აღსდექ, 
შეინავარდე”, „ვარდ-ყვავილთა სამეფოს მოდი”, „სიოვ, ნაზო” (ჰაფეზი), „ვარსკვლავი  ან  სა 
ღამეს” (ანატოლი ფეტი), „მე შენ გელი” (მ. დავიდოვა), „ღამეა ბნელი”, „შემოღამდება”, 
„ურმული” (გიორგი ქუჩიშვილი), რომლებიც ფართოდ გავრცელდა ხალხში, დამკვიდრდა 
საკონცერტო და პედაგოგიურ რეპერტუარში. 

საგულისხმოა, რომ მრავალრიცხოვანმა რომანსებმა ნიადაგი მოუმზადა დიმიტრი 
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არაყიშვილის ოპერას „თქმულება შოთა რუსთაველზე”. ოპერის სტილისტური 
თავისებურებები იმავე ინტონაციური საწყისებით განისაზღვრება (ძველი თბილისის 
მუსიკალური ფოლკლორის აღმოსავლური ნაკადი), რომლისგანაც არაყიშვილის სარო-
მანსო მუსიკა აღმოცენდა. ოპერას საფუძვლად დაედო ხალხური თქმულება რუსთაველის 
ცხოვრების ერთი დრამატული ეპიზოდის შესახებ (ლიბრეტოს ავტორები არიან ალექსან-
დრე ხახანაშვილი, სანდრო შანშიაშვილი და იოსებ მჭედლიშვილი). სიუჟეტის ინტიმურობამ 
და რომანსული ფორმების ფართო გამოყენებამ ოპერას კამერული ხასიათი მისცა. მისმა 
ცალკეულმა ნაწყვეტმა საყოველთაო აღია  რე  ბა მოიპოვა (შესავალი, თამარის კავატინა, 
შოთას არია, მგოსნის სიმღერა, ურმული, აბდულ არაბისა და რუსუდანის დუეტი).

უფროსი თაობის სხვა ქართველ კომპოზიტორებთან ერთად (ალოიზ მიზანდარი, მე-
ლიტონ ბალანჩივაძე, ზაქარია ფალიაშვილი, ნიკო სულხანიშვილი, ვიქტორ დოლიძე) დი-
მიტრი არაყიშვილი აღიარებულია ეროვნული საკომპოზიციო სკოლის ფუძემდებლად.

დიმიტრი არაყიშვილი გარდაიცვალა 1953 წელს თბილისში. დაკრძალულია დიდუბის 
მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. იმავე წელს კუკიის სასაფლა ო დან 
გადმოასვენეს და მეუღლის გვერდით დაკრძალეს მატრონა გერასიმეს ასული კუპრია-
ნოვა-არაყიშვილი (1885-1946). 

გამოყენებული ლიტერატურა:

ბეგიჯანოვი ა., „დიმიტრი არაყიშვილი”, თბილისი, 1953.
Донадзе В., „Музыкальное наследие Грузии (Классический период)”, კრებ.  

„Грузинская музыкальная культура”, М., 1957.
დონაძე ლ., ქსე, ტ. I, გვ.: 545-546, თბილისი, 1975.
ზ. ბაბუნაშვილი, თ. ნოზაძე, „მამულიშვილთა სავანე”, თბილისი, 1994.  
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დიმიტრი არაყიშვილის პირადი საარქივო ფონდი

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

1. დიმიტრი არაყიშვილის რუსეთის იმპერიისდროინდელი პასპორტი.
 1894-1918 წწ. სტამბური. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც (დაზიანებული).

2. ტერსკის ოლქის სახალხო სასწავლებლის დირექტორის მოადგილისა და კომისიის 
მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი, სამხედრო ვალდებულებასთან დაკავ
შირებით.

 1885 წ. 7 ივლისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. შავი მელანი. ბეჭედდას
მული – რუსეთის იმპერიის გერბით. რუსულ ენაზე. 1 ც.

3. ვლადიკავკაზის საქალაქო სამმართველოს მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილი
სადმი, სამხედრო ვალდებულებასთან დაკავშირებით.

 1891 წ. 2 ოქტომბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 
რუსულ ენაზე. 2 გვ.

4. ვლადიკავკაზის ნიკოლაევსკის ოთხკლასიანი საქალაქო სასწავლებლის მოწმობა გა
ცემული დ. არაყიშვილისადმი, ოჯახური მდგომარეობის გამო, სასწავლებლიდან გასვ
ლასთან დაკავშირებით.

 1894 წ. 15 მაისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ 
ენაზე. 1 გვ.

 
5. ვლადიკავკაზის საქალაქო სამმართველოს მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილი

სადმი, სამხედრო ვალდებულებასთან დაკავშირებით.
 1894 წ. 11 აგვისტო. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

6. ლაბინსკის მაზრის ჯარების უფროსის მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი, 
სამხედრო მოვალეობის მოხდის შესახებ.

 1894 წ. 9 ნოემბერი. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

7. ყუბანსკის ოლქის კაზაკთა რაზმის ატამანის კანცელარიის მიერ გაცემული სამხედრო 
სამსახურიდან გათავისუფლების შუამდგომლობის ცნობა დ. არაყიშვილისადმი.

 1898 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

8. დ. არაყიშვილის მოწმობა მოსკოვის მუსიკალურ-დრამატული სასწავლებლის დამთავ
რების შესახებ.

 1901 წ. 29 მაისი. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ხელმოწერილი. მელანი. შტამპი. 1 გვ.
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9. მოსკოვის ფილარმონიული საზოგადოების მუსიკალურ-დრამატული სასწავლებლის 
სამხატვრო საბჭოს მიერ გაცემული მეორე ხარისხის ატესტატი დ. არაყიშვილისადმი.

 1901 წ. 8 ნოემბერი. სტამბური. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. ერთვის ბეჭდით 
დამოწმებული ნაბეჭდი ასლი. 1 გვ.

10. მუსიკალური მაღაზია „ევრიკას” მფლობელ ვლადიმირ ივანოვიჩ ილიანსკისა და დი
მიტრი არაყიშვილს შორის დადებული ხელწერილი, პიანინოს დაქირავების შესახებ.

 1909 წ. 3 აპრილი. მოსკოვი. ბლანკი. ხელით შევსებული. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 
2 გვ (დაზიანებული).

11. მუსიკალური მაღაზია „ევრიკას” მფლობელ ვლადიმირ ივანოვიჩ ილიანსკისა და დი
მიტრი არაყიშვილს შორის დადებული ხელწერილი პიანინოს დაქირავების შესახებ.

 1909 წ. მოსკოვი. ბლანკი. ხელით შევსებული. შავი მელანი. 2 გვ (დაზიანებული).

12. პელაგეა ივანოვნას (გვარი მითითებული არ არის) ანდერძი დ. არაყიშვილისთვის ბინი
სა და ქონების დამტკიცების შესახებ.

 1910 წ. 26 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.

13. სინოდის სასწავლებლის დარბაზში გამართული დიმიტრი არაყიშვილის შემოქმედე
ბით საღამოზე დასასწრები საშვი.

 1911 წ. 11 მარტი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

14. ვლადიკავკაზის საქალაქო სამმართველოს მიერ გაცემული მოწმობა დიმიტრი არაყიშ
ვილისადმი, მისი უკანონო შვილის, ალექსანდრეს რეგისტრაციის შესახებ.

 1916 წ. 5 მაისი. ხელნაწერი. ხელმოწერილი. შავი მელანი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 
რუსულ ენაზე. 2 გვ.

15. სიმღერის მასწავლებლის მოწმობა გაცემული დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვის რო
გოჟსკის სასწავლებლის ინსპექტორ ა. კუნჩეროვის მიერ.

 1916 წ. 21 საქტემბერი. შტამპი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ 
ენაზე. 1 გვ.

16. სიმღერის მასწავლებლის მოწმობა გაცემული დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვის სახალ
ხო სასწავლებლის ინსპექტორის მიერ, საყოველთაო მობილიზაციასთან დაკავშირე
ბით.

 1916 წ. ოქტომბერი. ნაბეჭდი. შტამპი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
1 გვ.

17. მოსკოვის არქეოლოგიური ინსტიტუტის მოწმობა გაცემული დ. არაყიშვილისადმი, ინ
სტიტუტის საპატიო წევრად არჩევისა და ოქროს მედლით დაჯილდოების შესახებ.

 1917 წ. 15 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ასლი, ბეჭდით დამოწმებული. ხელმოწერილი. რუსულ 
ენაზე. 1 გვ.
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18. დ. არაყიშვილის ნაწარმოებთა გამოცემის ანგარიში, გაცემული ი. სუზანაჯანიანის 
მუსიკალური მაღაზიის მიერ.

 1918 წ. 9 აპრილი. ბლანკი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

19. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ დ. არაყიშ
ვილისგან შესყიდული სიმღერის ნოტების ჩამონათვალი.

 1918 წ. 10 აპრილი. ბლანკი. ხელით შევსებული. შავი მელანი. 2 გვ.

20. ქართული სამუსიკო საზოგადოების მიერ გაცემული ადრესი დ. არაყიშვილისადმი, სა
ზოგადოების საპატიო წევრად არჩევასთან დაკავშირებით.

 1919  წ. 8 თებერვალი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: თავმჯდო
მარე ვ. მაჩაბელი, მდივანი ილ. აბაშიძე. ერთვის ასლი, დამოწმებული ბეჭდით. 1 ც. 

      1 გვ.

21. ქართული სამუსიკო საზოგადოების სკოლის მასწავლებელთა საბჭოს მიერ გაცემული 
ადრესი დ. არაყიშვილისადმი, მოღვაწეობის XII წლისთავთან დაკავშირებით.

 1919 წ. 8 თებერვალი. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ილია აბაშიძე, ელ. ქიქოძე, ო. 
მ. გეროვი, ეკატერინე პოლტორაცკაია, მ. ავალიანი, რ. ე. ხოსროევა, ნ. კალაშნიკოვა. 
1 გვ.

22. მეგობრების მიერ მიძღვნილი ადრესი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის „თქმულება შოთა 
რუსთაველზე” დადგმასთან დაკავშირებით. 

 1919 წ. ხელნაწერი. მხატვრულად გაფორმებული. მელანი. აკვარელი. ხელს აწერენ:
 ანდრო ტატიშვილი, ს. ჩიჯავაძე, ე. მუხაძისა, ალ. შალიგინი, ვასო ტურაბელიძე, პ. 

გრიგოლაშვილი, ა. მეძმარიაშვილი, ა. ქარუმიძე, მ. ზანდუკელი, მ. ჩხიკვაძე, ა. გაგუა, 
პ. ჩარექიშვილი, ბარბარე კაპანაძე, ნ. ლორთქიფანიძე-ცაგარელი, ნიკა ლორთქიფანი
ძე, მიხო თუხარელი, ვარლამ ახვლედიანი, ქ. ჩიგოგიძისა, ვარდენ ავალიანი, თამარა 
ლასხიშვილი, ნ. გამრეკელი, ნატალია გამრეკელი, ვლ. გომართელი, ნ. ჯავახიშვილი, ვ. 
ციციშვილი,  ნ. გაგუა, გ. ქავთარაძე, სოსო აბაკელი, ვალიკო კანდელაკი, ს. ლორთქი
ფანიძე, ელო (გვარი არ იკითხება), ლ. შურღაია, ვანო მისენკო, ალ. კურცხალია, თინა 
(გვარი არ იკითხება), ა. ზანდუკელი, ს. ვ. ერისთავი. 1 ც.

23. საქართველოს რესპუბლიკის მუსიკალური დაწესებულებებისთვის დებულების 
პროექტის შემუშავების კომისიის სხდომის ოქმი. წევრთა შორის დ. არაყიშვილი.

 1920 წ. 2527 სექტემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

24. სახელმწიფო საოპერო თეატრის კომისრის მიმართვა სახალხო განათლების კომისა
რიატის ხელოვნების განყოფილებისადმი, დ. არაყიშვილის ჰონორარის შესახებ.

 1921 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

25. სათეატრო სექციის გამგის მიმართვა სახელმწიფო ოპერის თეატრის გამგისადმი, დ. 
არაყიშვილის ოპერის „თქმულება შოთა რუსთაველზე” დადგმასთან დაკავშირებით 
(ამონაწერი ოპერის არქივიდან).

 1921 წ. 14 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
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26. სახელმწიფო საოპერო თეატრის გამგის  პ. დადვაძის მიმართვა ხელოვნების მთავარი 
კომიტეტის სათეატრო სექტორისადმი, დიმიტრი არაყიშვილის ოპერის „თქმულება 
შოთა რუსთაველზე”, ვიქტორ დოლიძის ოპერა „ლეილასა” და მელიტონ ბალანჩივაძის 
ოპერა „თამარ ცბიერის” დადგმასთან დაკავშირებით.

 1921 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ.

27. საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ბინადრობის მოწმობა გაცემული დ. არაყიშვი
ლისადმი, თბილისის პოლიციის სამმართველოს უფროსის მიერ.

 1922 წ. 12 მაისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

28. მთავარი სახელოვნო კომიტეტის მუსიკალური განყოფილების გამგის მიერ გაცემული 
მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი, შვებულებასთან დაკავშირებით.

 1923 წ. 1 აგვისტო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.

29. საქართველოს სსრ სახალხო განათლების კომისარიატის სახელოვნო კომიტეტის 
თავმჯდომარის მელიტონ ბალანჩივაძისა და მდივან დ. ნახუცრიშვილის მიერ 
გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის „თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
საავტორო ჰონორარის შესახებ.

 1923 წ. 13 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

30. მთავარი სახელოვნო კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშ
ვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” ჰონორართან დაკავშირებით.

 1923 წ. 13 ოქტომბერი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.

31. დ. არაყიშვილის მოხსენებითი ბარათი სახელმწიფო თეატრის კომისარ სვიმონიშვილი
სადმი, საკომპოზიტორო საქმიანობის შესახებ.

 1924 წ. 29 იანვარი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

32. დ. არაყიშვილის მიმართვა სახალხო განათლების კომისარიატის სამუსიკო განყოფი
ლების გამგე მელიტონ ბალანჩივაძისადმი, ფინანსური დახმარების გამოყოფასთან 
დაკავშირებით.

 1924 წ. 27 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

33. რუსეთის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ადმინისტრაციული სამმართველოს 
მიერ გაცემული დაბადების მოწმობის ამონაწერი დ. არაყიშვილისადმი. 

 ერთვის რსფსრ სახალხო კომისარიატის წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1924 წ. 26 ივლისი. ბლანკი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. შავი მელანი. ბეჭედდასმული. 

ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 5 გვ (დაზიანებული. 1 გვ). 

34. უკრაინის სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის მუსიკალური განყოფილების ინს
პექტორის, კომპოზიტორ კ. კაზიცკის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ხარკოვში უკ
რაინული ოპერის დაარსებასთან დაკავშირებით, ქართული და სომხური საოპერო ნა
წარმოებების ნოტების გაგზავნის შესახებ. 

 1925 წ. 9 ივნისი. ხარკოვი. ბლანკი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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35. საქართველოს სსრ სახალხო განათლების კომისარიატთან არსებული ხელოვნების 
საქმეთა მთავარი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე ი. გედევანიშვილის მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, აკაკი ფაღავას შვებულების გამო, საოპერო სტუდიის ხელმძღ
ვანელობასთან დაკავშირებით. 

 1925 18 აგვისტო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. შტამპი. 1 გვ.

36. გამომცემლობა “მეცნიერება საქართველოში” წარმომადგენელსა და დ. არაყიშვილს 
შორის დადებული ხელშეკრულება ნაშრომ “ქართული მუსიკის ისტორიის” გამოცე
მასთან დაკავშირებით.

 1925 წ. 30 სექტემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. 1 გვ.

37. დ. არაყიშვილის პირადის დამადასტურბელი მოწმობა – პასპორტი.
 1925 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

38. გამომცემელ კ. ე. ჰამბურგერსა და დ. არაყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება 
ვოკალური და საოპერო ნაწარმოებების ნოტების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1926 წ. თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული დ. არაყიშვილის მიერ. ხელმოწერი
ლი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 2 გვ.

39. საშემოსავლო გადასახადის კომისიის თავმჯდომარის განცხადება დ. არაყიშვილისად
მი, შემოსავლის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით.

 1926 წ. 7 ივლისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. 1 გვ.

40. კიევის ეთნოგრაფიული ამხანაგობის მისალოცი ადრესი დ. არაყიშვილისადმი, შემოქ
მედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1927 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. უკრაინულ ენაზე. 1 გვ. 
ასლი.

41. სახელმწიფო აკადემიური გუნდის ხელმძღვანელ კოტე ფოცხვერაშვილის მიმართვა 
დიმიტრი არაყიშვილისადმი, საპატიო წევრად არჩევის შესახებ.

 1927 წ. 1 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. შავი მელანი. შტამპი. 1 გვ.

42. მოსკოვის არქეოლოგიური ინსტიტუტის მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილისად
მი, მეცნიერ-არქეოლოგის წოდების მინიჭების, ინსტიტუტის წევრად ჩარიცხვისა და 
ოქროს მედლით დაჯილდოების შესახებ.

 1927 წ. 15 დეკემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 
რუსულ ენაზე. 1 გვ.

43. დ. არაყიშვილის არქეოლოგიური განყოფილების სამეცნიერო კურსის გავლის დამა
დასტურებელი მოწმობა, გაცემული მოსკოვის არქეოლოგიური ინსტიტუტის დირექ
ტორ ა. უსპენსკის მიერ.

 1927 წ. 15 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ასლი. ბეჭდით დამოწმებული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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44. დ. არაყიშვილის ოპერა “დინარას” საორკესტრო პარტიების გადაწერის ხარჯთაღ რიც
ხვა.

 1928 წ. 12 ნოემბერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ 
და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

45. საქართველოს სსრ განათლების მუშაკთა პროფესიული კავშირის გამგეობის თავმჯ
დომარის ახვლედიანის მიმართვა ლენინგრადის მეცნიერთა სახლის სამმართველო
სადმი, დ. არაყიშვილის მივლინებასთან დაკავშირებით.

 1928 წ. 26 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.

46. სახელმწიფო მუსიკალურ გამომცემლობა “მუზგიზსა” და დ. არაყიშვილს შორის 
დადებული ხელშეკრულება ქართული საცეკვაო მუსიკის გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1929 წ. 9 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

47. სახელმწიფო გამომცემლობის მუსიკალური სექტორის ხელმძღვანელისა და ტექნიკუ
რი რედაქტორის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, მისი ნაწარმოებთა გამოსაცემად.

 1929 წ. 14 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 2 გვ. 

48. საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის შუამდგომლობა საქართვე
ლოს ცენტრალურ აღმასრულებელ კომიტეტისადმი, დ. არაყიშვილისთვის სახალხო 
არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1929 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. შტამპი. 1 გვ.

49. განათლების სახალხო კომისარიატის შეტყობინება დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვში, 
სტანისლავსკის სახელობის სტუდიაში მისი ნაწარმოებების გაგზავნის შესახებ. 

 1929 წ. 29 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. შტამპი. 1 გვ.

50. დ. არაყიშვილის მიმართვა განათლების კომისარიატის სამუსიკო განყოფილებისადმი, 
ოპერა “დინარას” განახლებასთან დაკავშირებით.

 1929 წ. ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

51. ამონაწერი სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მცი
რე პრეზიდიუმის ოქმიდან, დიმიტრი არაყიშვილისთვის საქართველოს სახალხო არ
ტისტის, ხოლო გიგო გაბაშვილისთვის საქართველოს სახალხო მხატვრის წოდებების 
მინიჭების შესახებ.

 1929 წ. 9 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რეზოლუციით. 1 გვ.

52. დ. არაყიშვილის მეცნიერ-მუშაკთა სექციის წევრის მოწმობა.
 1929 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

53. დ. არაყიშვილის შრომების სია გამოცემული მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 
არსებული მუსიკალურ-ეთნოგრაფიული კომისიის მიერ. ერთვის საზღვარგარეთის 
პრესის გამოხმაურება.

 1929 წ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ და გერმანულ ენებზე. 1 გვ.
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54. საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის შეტყობინება დ. არაყიშვი
ლისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ.

 1930 წ. 15 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. შტამპი. ხელს აწერენ ალექსანდრე პაპა
ვა და კონსტანტინე მეღვინეთუხუცესი. 2 გვ.

55. საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის მიმართვა დ. არაყიშვილი
სადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ. 

 1930 წ. 15 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 1 ც. 2 ეგზ.

56. ხელოვნების მთავარი განყოფილების უფროსის ალ. პაპავასა და კანცელარიის გამგის 
კ. მეღვინეთუხუცესის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების 
მინიჭების შესახებ.

 1930 წ. 15 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

57. მოსკოვში ჩამოყალიბებული ქართული მუსიკალური კოლექტივის (გოგლიჩიძე, ნავ
რუზაშვილი, გერმესაშვილი, მჭედლიშვილი, ცირგილაძე, შოტნიევი, შილაკაძე, ში
უკაშვილი) მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ქართული მუსიკის პროპაგანდისთვის ნა
წარმოებების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1930 წ. 17 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

58. დ. არაყიშვილის მიმართვა სახელმწიფო ოპერის დირექტორისადმი, ოპერის “თქმულე
ბა შოთა რუსთაველზე” ჰონორარის შესახებ.

 1930 წ. 27 აპრილი. ავტოგრაფი. რეზოლუციით. ლურჯი და წითელი მელანი. რუსულ 
ენაზე 1 გვ.

 
59. დ. არაყიშვილის მიმართვა თბილისის საოლქო აღმასრულებელი კომიტეტის თავ

მჯდომარის ვანო ბოლქვაძისადმი, საცხოვრებელი ფართობის შესახებ.
 1930 წ. 19 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

60. დ. არაყიშვილის განცხადება საქართველოს სახალხო კომიტეტის საბჭოს თავმჯდო
მარის ფილიპე მახარაძისადმი, პერსონალური პენსიის დანიშვნასთან დაკავშირებით.

 1930 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ.

61. საქართველოს დრამატულ კომიტეტთან არსებული მუსიკალური სექციის მიმართვა 
საოპერო თეატრის დირექტორისადმი, ოპერა “კარმენის” ქართულ ენაზე დადგმასთან 
დაკავშირებით. ხელს აწერენ სექციის თავმჯდომარე დიმიტრი არაყიშვილი და მდივა
ნი ვიქტორ დოლიძე.

 1931 წ. 20 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. მელანი. 2 გვ.
  
62. საქართველოს დრამატული კომიტეტის საკომპოზიტორო სექციის კომისიის სხდომის 

ოქმი, დ. არაყიშვილის ნაწარმოებების მოსმენის შესახებ.
 1931 წ. 9 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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63. საქართველოს დრამატული კომიტეტის საკომპოზიტორო სექციის საკონკურსო ჟი
ურის სხდომის ოქმი, შერჩეულ მუსიკალურ ნაწარმოებთა შესახებ (მათ შორის დ. არა
ყიშვილის სიმღერები).

 1931 წ. 11 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

64. სომხეთის სსრ სახელმწიფო გამომცემლობის თავმჯდომარე მაკინცსა და დ. არაყიშ
ვილს შორის დადებული ხელშეკრულება რვა ხალხური სიმღერის გამოცემასთან და
კავშირებით.

 1931 წ. 25 აპრილი. ერევანი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდას
მული. 1 გვ.

65. დ. არაყიშვილის მიმართვა საქართველოს სსრ სახალხო განათლების კომისარიატის 
ხელოვნების განყოფილების უფროსისადმი, მისთვის სახელმწიფო თეატრის დარბაზ
ში მუდმივი ადგილის გამოყოფის შესახებ.

 1931 წ. 9 სექტემბერი. ავტოგრაფი. რეზოლუციით. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
66. საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა “სახელგამის” გამგეობის თავმჯდო

მარეს ხუნდაძესა და დ. არაყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება, ნაწარმოებე
ბის გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1931 წ. 17 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
67. საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა “სახელგამის” წარმომადგენელ 

ნიკო[ლო] მიწიშვილსა და დიმიტრი არაყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება, 
სიმღერების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1931 წ. 19 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი
 
68. საქართველოს განათლების სახალხო კომისარიატის ხელოვნებისა და ლიტერატურის 

სექტორის ხელმძღვანელ შავგულიძის მიმართვა ბაქოს საოპერო თეატრის დირექტორ 
ვალენტინოვისადმი, დ. არაყიშვილის ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” დადგ
მასთან დაკავშირებით.

 1932 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. შტამ
პი. 1 გვ. 2 ეგზ.

 
69. დ. არაყიშვილის განცხადება საქართველოს დრამატული კომიტეტის სამმართველოს 

მუსიკალური სექციისა და კომპოზიტორთა საერთო კრებისადმი, მუსიკალური სექ
ციის მუშაობასთან დაკავშირებით.

 1932 წ. 30 აპრილი-2 მაისი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

70. დიმიტრი არაყიშვილის მიმართვა სახელმწიფო ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელ 
ალექსანდრე  წუწუნავასადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” დადგმასთან 
დაკავაშირებით.

 1932 წ. 27 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ (დაზიანებული).
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71. ამონაწერი ხელოვნების საქმეთა საბჭოს სხდომის ოქმიდან, დ. არაყიშვილის ოპერის 
“თქმულება შოთა რუსთაველზე” კისლოვოდსკში დადგმასთან დაკავშირებით. 

 მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის ჩანაწერები.
 1932 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. ხელმოწერილი. ფანქარი. ბეჭედდასმული. 

რუსულ ენაზე. 2 გვ.

72. საკავშირო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორის ა. ლუნდინისა და 
მთავარი რედაქტორის ა. კარცევის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, 3 საფორტეპიანო 
პიესის გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1932 წ. 23 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

73. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მიმართვა განათ
ლების სახალხო კომისარიატისა და ხელოვნების სექტორისადმი, დ. არაყიშვილისთვის 
პერსონალური პენსიის დანიშვნასთან დაკავშირებით.

 1932 წ. 29 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. შტამპი. 1 გვ.

74. ამონაწერი საქართველოს განათლების სახალხო კომისარიატის კოლეგიის სხდომის 
ოქმიდან, სამეცნიერო საბჭოში დ. არაყიშვილის წევრად შეყვანის შესახებ.

 1933 წ. 3 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.
   
75. საქართველოს რადიოკომიტეტის მუსიკალურ ხელმძღვანელ ვანო გოკიელსა და დი

მიტრი არაყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება, რადიოკონცერტებში მისი სიმ
ფონიური და საოპერო ნაწარმოებების შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1933 წ. 23 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. მელანი. რუსულ ენა
ზე. 1 გვ.

                                                                                             
76. დ. არაყიშვილი – ინსტრუმენტების გაზომვისა და აღრიცხვის ცხრილები.
 1934 წ. 24 აპრილი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

77. საქართველოს რადიოკომიტეტის მუსიკალურ ხელმძღვანელ ვ. გოკიელსა და დ. არა
ყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის ორი ნაწარ
მოების შეკვეთით დაწერასთან დაკავშირებით.

 1934 წ. 8 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. მელანი. რუსულ ენაზე. 
2 გვ.

78. საქართველოს რადიოკომიტეტის მუსიკალურ ხელმძღვანელ ვ. გოკიელსა და დ. არა
ყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება, ხუთი ვოკალური კვარტეტის შეკვეთით 
დაწერასთან დაკავშირებით.

 1934 წ. 8 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. მელანი. რუსულ ენაზე. 
1 გვ.

79. ვ. ბელიაევის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, კუთვნილი ჰონორარის გაგზავნასთან 
და დ. არაყიშვილის “ცეკვების” გამოცემასთან დაკავშირებით.

  1935 წ. 2 მარტი. ბაქო. ნაბეჭდი. რუსულ და ქართულ ენებზე. ხელმოწერილი. 1 გვ.
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80. სახელმწიფო მუსიკალურ გამომცემლობა “მუზგიზსა” და დ. არაყიშვილს შორის დადე
ბული ხელშეკრულება, “7 კავკასიური ცეკვის” გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1935 წ. 25 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
2 გვ.

 
81. სახელმწიფო გამომცემლობა “სახელგამის” გამგის მოადგილის ნიკოლო მიწიშვილსა 

და დიმიტრი არაყიშვილს შორის დადბული ხელშეკრულება სიმღერების გამოცემას
თან დაკავშირებით.

 1935 წ.  22 ოქტომბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ბეჭედდასმული. ხელმოწერილი. 
1 გვ.

 
82. სტალინის სახელობის პირველი მსროლელი და ფრუნზეს სახელობის ქართული მსრო

ლელი ორდენოსანი დივიზიების პოლიტგანყოფილების მიერ გაცემული სიგელი დ. 
არაყიშვილისადმი, ქართულ ნაწილებზე საშეფო კულტურულ მუშაობასთან დაკავში
რებით.

 1936 წ. 25 თებერვალი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ყდით. ხელს აწერენ: აღლაძე, გრ. 
ბაახია, ს. ბუაჩიძე, პ. მიროტაძე. 1 ც.

83. ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის პოლიტსამმართველოს კორპუსის კომისრის იარცე
ვის მიერ გაცემული სიგელი დ. არაყიშვილისადმი, სამხედრო ოლქში კულტურული და 
საშეფო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1936 წ. მარტი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ყდით. ხელმოწერილი. 1 ც.

84. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის საქმეთა მმართველ რატკოს და საქმის მწარმო
ებელ რობაქიძის მიერ გაცემული ცნობა დ. არაყიშვილისადმი, მუზეუმის ფოლკლო
რის განყოფილებაში უფროს მეცნიერ-მუშაკად მუშაობასთან დაკავშირებით.

 1936 წ. 10 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. შტამპი. 1 გვ. 
 
85. მოსკოვის კ. ს. სტანისლავსკისა და ვ. ი. ნემიროვიჩ-დანჩენკოს სახელობის მუსიკალური 

თეატრის  დირექტორის მოადგილის ი. ი. ჯამანის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, 
ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” დადგმასთან დაკავშირებით.

 1936 წ. 3 სექტემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

86. საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა 
სამმართველოს ბრძანება მოსკოვსა და ლენინგრადში ქართული კულტურის დეკადა
ზე, ქართველ კომპოზიტორთა მივლინების შესახებ. წევრთა შორის დ. არაყიშვილი.

 1936 წ. 29 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

87. საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამ
მართველოს მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვსა და ლენინგ
რადში ქართული კულტურის დეკადაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1936 წ. 31 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: 
ა. დუდუჩავა, კ. ბახტაძე. 1 გვ. 
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88.  დ. არაყიშვილის პერსონალური პენსიონერის წიგნაკი.
 1936 წ. 25 დეკემბერი. სტამბური. 1 ც.  

89. ხალხური შემოქმედების საკავშირო სახლთან არსებული მუსიკალური კომბინატის 
დირექტორ ვიქტორ ბელიაევის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ქართული მუსიკალური 
ინსტრუმენტების ბროშურის გამოცემის შესახებ.

 1937 წ. 7 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 2 გვ.

90. ხალხური შემოქმედების საკავშირო სახლთან არსებული მუსიკალური კომბინატის 
დირექტორის მოადგილე ვიქტორ ბელიაევის მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, 
ბროშურისთვის ქართული ხალხური მუსიკისა და მუსიკალური ინსტრუმენტების 
შესახებ მასალის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 27 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

91. ხალხური შემოქმედების საკავშირო სახლთან არსებული მუსიკალური კომბინატის 
დირექტორ ვ. ბელიაევის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ქართული მუსიკალური ინს
ტრუმენტების ბროშურის გამოცემისთვის ხელშეკრულების დადების შესახებ.

 1937 წ. აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

92. ხალხური შემოქმედების საკავშირო სახლთან არსებული მუსიკალური კომბინატის 
დირექტორის მოადგილე ვ. ბელიაევის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ქართული 
ხალხური მუსიკალური ინსტრუმენტების ბროშურასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 10 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

93. კულტურის საკავშირო კომიტეტთან არსებული სახელმწიფო მუსიკალური 
გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარ რედაქტორ ი. შიშოვის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებების დაბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 20 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

94. მოსკოვის ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, წითელ არმიაში საშეფო მუშაობის ჩატარებისთვის ფასიანი 
საჩუქრით დაჯილდოების შესახებ.

 1937 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ. 

95. კულტურის საკავშირო კომიტეტთან არსებული სახელმწიფო მუსიკალური 
გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარ რედაქტორ ი. შიშოვის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებების დაბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 3 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
 
96. ხალხური შემოქმედების საკავშირო სახლთან არსებული მუსიკალური კომბინატის 

დირექტორის ბელიაკოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ბროშურის “ქართული 
მუსიკალური ინსტრუმენტების შესახებ” გამოცემასთან დაკავშირებით. 

 1937 წ. 20 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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97. სახელმწიფო მუსიკალურ გამომცემლობა “მუზგიზსა” და დ. არაყიშვილს შორის 
დადებული ხელშეკრულება, ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე” სუიტის 
გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 23 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
        2 გვ.  

98. სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” სახელშეკრულებო ნაწილის 
მდივნის ლავროვსკაიას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ხელშეკრულებების გაფორ
მების შესახებ.

 1937 წ. 28 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

99. სახელმწიფო მუსიკალურ გამომცემლობა “მუზგიზსა” და დ. არაყიშვილს შორის დადე
ბული ხელშეკრულება, სამხრეთ ოსეთის ხალხური სიმღერების გამოცემასთან დაკავ
შირებით.

 1937 წ. 14 ივლისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
        2 გვ. 

100.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარი ბუღალტრის ოკუნე
ვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ჰონორართან დაკავშირებით.

 1937 წ. 27 ივლისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

101.  კულტურის საკავშირო კომიტეტთან არსებული სახელმწიფო მუსიკალური გა
მომცემლობა “მუზგიზის” მოლაპარაკებათა განყოფილების გამგის გოლოვიაჩევას 
მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, მისი ნაწარმოებების დაბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 28 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ. 

102.  მოსკოვის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიულ-თეორიული ფაკულტეტის დე
კან გარბუზოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, კონსერვატორიაში რამდენიმე ლექ
ციის წაკითხვასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 13 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ. 

103.  საქართველოს პროფესიული კავშირის მეცნიერ-მუშაკთა სექციის ცენტრალური ბი
უროს მიერ გაცემული წევრის მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი.

 1937 წ. 28 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. შტამპი. ხელს აწერენ თავმჯდომარე 
ახვლედიანი, მდივანი გერსამია. 1 ც. 

104. სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” ხელშეკრულების განყოფილე
ბის მდივან გოლოვიაჩევას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ქართული სიმღერის “ზამ
თარის” ჩაწერასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 14 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

105.  საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის ცენტრალური გამგეობის მიერ 
გაცემული საპატიო სიგელი დ. არაყიშვილისადმი.

 1938 წ. 11 იანვარი. სტამბური. ხელმოწერილი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 



22

106.  დ. არაყიშვილის მიმართვა სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობისა და გამომცემ
ლობა “ხელოვნების” მუსიკალური სექტორისადმი, ნადეჟდა ბუზოღლის ნაშრომთან 
დაკავშირებით.

 1938 წ. მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

107.  კიროვაკანის სამუსიკო სკოლის დირექტორ ედ. გზარტმიანის მიმართვა დ. არაყიშვი
ლისადმი, სკოლისთვის ბიოგრაფიის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. 14 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ. 

108.  ხალხური შემოქმედების საკავშირო სახლის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, “ქარ თუ
ლი მუსიკალური საკრავების შესახებ” ხელნაწერის უკან დაბრუნებასთან დაკავ შირე
ბით.

 1938 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.

109.  სახელმწიფო მუსიკალურ გამომცემლობა “მუზგიზსა” და დ. არაყიშვილს შორის და
დებული ხელშეკრულება, კრებულ “სსრკის ხალხთა საგუნდო შემოქმედებისთვის” 
ქართული ხალხური 3ხმიანი სიმღერა “ზამთრის” გამოცემასთან დაკავშირებით. 

 1938 წ. 15 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
       2 გვ.

110.  სახელმწიფო მუსიკალურ გამომცემლობა “მუზგიზსა” და დ. არაყიშვილს შორის და
დებული ხელშეკრულება, ოთხი საგუნდო ნაწარმოების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. 3 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 2 გვ.

111. სახელმწიფო მუსიკალურ გამომცემლობა “მუზგიზსა” და დ. არაყიშვილის შორის და
დებული ხელშეკრულება, ორი ვოკალური ნაწარმოების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. 8 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუ სულ ენა
ზე.

112.  ლენინგრადის საბჭოთა კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის წევრ ა. ა. აშკენაზის მი
მართვა დ. არაყიშვილისადმი, საბჭოთა კომპოზიტორთა ალბომისთვის მონაცემების 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. 20 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.

113.  სახელმწიფო მუსიკალური სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოად
გილის ა. ოსოვსკის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, “ქართული ხალხური მაგიური მუ
სიკის” თემაზე ლექციის ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. 11 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

114.  სსრკის ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მიერ გაცე
მული საპატიო სიგელი დ. არაყიშვილისადმი, წითელ არმიასა და სამხედრო-საზღვაო 
ფლოტში კულტურულ-საშეფო მუშაობასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. სტამბური. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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115.  სსრკის მწერალთა კავშირთან არსებული საავტორო უფლებათა დაცვის სამმარ თვე
ლოს ბლანკი შევსებული დ. არაყიშვილის მიერ, ნაწარმოებთა ჩამონათვალით.

 1939 წ. 27 იანვარი. სტამბური. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

116.  ხელოვნების საქმეთა საკავშირო კომიტეტის მუსიკალურ დაწესებულებათა სამმართ
ველოს თავმჯდომარის მოადგილის სურინის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, საქართ
ველოში მუსორგსკის დაბადების 100 წლისთავის აღნიშვნის შესახებ.

 ერთვის თეზისები მოხსენებისთვის “მოდესტ მუსორგსკის ცხოვრებისა და შემოქმე
დების შესახებ”.

 1939 წ. 15 მარტი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

117.  ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის ბორის გოგუას ბრძანება მუსორგსკის 
საიუბილეო კომიტეტის შექმნასთან დაკავშირებით. წევრთა შორის დ. არაყიშვილი.

 1939 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

118.  საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა “სახელგამსა” და დ. არაყიშვილს შო
რის დადებული ხელშეკრულება “ქართული მუსიკის მოკლე ისტორიული მიმოხილვის” 
რუსულ ენაზე გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 20 მარტი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. 3 გვ.

119.  საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამ
მართველოს მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვში, მუსორგსკის 
100 წლის იუბილეზე გამგზავრებასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 27 მარტი.  ბლანკი.  ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
2 გვ.

 
120.  დ. არაყიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1939 წ. 3 აპრილი20 ივნისი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 3 გვ. 

121.  სსრკის სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული კულტურის საქმეთა კომიტეტის 
მუსიკალურ დაწესებულებათა სამმართველოსა და დ. არაყიშვილს შორის დადებული 
ხელშეკრულება სიმღერის დაწერასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 20 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

122.  გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორ ა. ლუნდინისა და რედაქტორ ა. კარცევის მი
მართვა დ. არაყიშვილისადმი, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის 5 პიესის დაბეჭდვასთან 
დაკავშირებით. 

 1939 წ. 17 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

123.  თბილისში საკავშირო დათვალიერების პირველი ტურის ჟიურის შემადგენლობა დ. 
არაყიშვილის თავმჯდომარეობით, დადასტურებული სახალხო კომისართა საბჭოსთან 
არსებული კულტურის საქმეთა სამმართველოს ხელმძღვანელ გოგუას მიერ.

 1939 წ. 25 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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124.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობის რედაქტორ ი. იაცევიჩის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ვიოლონჩელოსა და ფორტეპიანოსთვის ნაწარმოებების გამოცე
მასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 8 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ. 

125.  მოსკოვის მუსიკალური დაწესებულებების სამმართველოს უფროსის სურინის მიმარ
თვა დ. არაყიშვილისადმი, რომანსების არჩევის შესახებ.

 1939 წ. 22 სექტემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

126.  სსრკის ცენტრალური საგამომწერო [პრესის] კანტორის დირექტორის გრიგორიევის 
მიმართვა საქართველოს სსრ კავშირგაბმულობის რწმუნებულის მოადგილის ნ. 
კეკელიძისადმი, დ. არაყიშვილისთვის “საბჭოთა ხელოვნების” ნომრების მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 1939 წ. 28 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 2 გვ.

127.  საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა 
სამმართველოს უფროსის ბ. გოგუას ბრძანება დ. არაყიშვილის საესტრადო მსახიობთა 
დათვალიერების I ტურის ჟიურის წევრად დამტკიცების შესახებ.

 1939 წ. 20 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

128.  დ. არაყიშვილის მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატის 
ბილეთი.

 1939 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

129.  თბილისის ორჯონიკიძის რაიაღმასკომის საბინაო სამმართველოს №351 სახლის 
მმართველ ვარლამ ტუსკიასა და დიმიტრი არაყიშვილს შორის დადებული ბინის დაქი
რავების ხელშეკრულება.

 1940 წ. იანვარი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ბეჭედდასმული. 2 გვ.

130.  სახელმწიფო გამომცემლობა “ხელოვნებასა” და დ. არაყიშვილს შორის დადებული 
ხელშეკრულება “ჩონგურის” რუსულ ენაზე გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 9 თებერვალი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენა
ზე. 3 გვ.

131.  სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის აღმასრულებელი კომიტეტის ხელოვნების 
საქმეთა სამმართველოს უფროსის მამიევის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ბ. ა. 
გალაევის წერილთან დაკავშირებით. 

 1940 წ. 21 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.

132.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორ ა. ლუნდინის 
მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ქაღალდის უქონლობის გამო, ოპერის “თქმულება 
შოთა რუსთაველზე” გამოცემაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 18 ნოემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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133.  დმიტრი როგალ-ლევიცკის მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, საბჭოთა კომ პო
ზიტორთა ნაწარმოებებისგან შემდგარი სუიტისთვის კავკასიელ კომპოზ ი ტორთა ნა
წარმოებების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 24 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

134.  დ. არაყიშვილის მიერ გაცემული დახასიათება მევიოლინე ლეო შიუკაშვილისადმი.
 1941 წ. 30 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

135.  დ. არაყიშვილის ორდენის წიგნაკი.
 1941 წ. 8 თებერვალი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

136.  სსრკის სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამმარ
თველოს მიერ გამართული ა. სკრიაბინისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის საორ
განიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ი. შაპორინის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი 
ღონისძიებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 4 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

137.  საქართველოს რადიოკომიტეტის საბავშვო გადაცემათა რედაქციის მთავარ რედაქ
ტორ დიმიტრი ჯანელიძესა და დიმიტრი არაყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულე
ბა, საბავშვო მუსიკალური სურათის “ყვავილთა შორის” შეკვეთით დაწერასთან დაკავ
შირებით.

 1943 წ. 27 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.
 
138.  ამიერკავკასიის ფრონტის სამხედრო საბჭოს მიერ გაცემული სიგელი დ. არა ყიშვილი

სადმი, სასულე ორკესტრის მომზადებასთან დაკავშირებით.
 1944 წ. 19 იანვარი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: ჯარე ბის 

სარდალი, არმიის გენერალი ტიულენევი, გენერალ-მაიორი ეფიმოვი, გენერალლე
იტენანტი ივანოვი. 1 ც.

139.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორ სიმონ ჯანაშიას  
მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ინსტიტუტის სახელით, ამიერკავკასიის 
რესპუბლიკების მუსიკალურ-ფოლკლორულ კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ.

 1945 წ. 23 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.
 
140.  დ. არაყიშვილის “მებრძოლ რევოლუციონერთა საერთაშორისო ორგანიზაციის” 

წევრის ბილეთი.
 1945 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

141.  სსრკის სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა 
კომიტეტის სამეცნიერო დაწესებულებების განყოფილების რედაქციის მიმართავა 
დ. არაყიშვილისადმი, კრებულ “საბჭოთა მუსიკალური მეცნიერების პრობლემების” 
გამოცემის შესახებ.

 1945 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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142.  რევაზ გაბიჩვაძის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დიმიტრი არაყიშვი
ლის მიერ.

 1946 წ. 28 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

143.  ისტორიის ინსტიტუტის სწავლული მდივნის გ. ლომთათიძის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე დასწრებასთან დაკავშირებით. 

 მეორე გვერდზე იონა ტუსკიას დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დ. არა
ყიშვილის მიერ.

 1946 წ. 1821 ივნისი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე.

144.  დ. არაყიშვილი – ავტობიოგრაფია.
 1946 წ. 28 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

145.  დ. არაყიშვილი – ავტობიოგრაფია.
 1946 წ. 15 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

146.  თამარა ჩარექიშვილის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დიმიტრი 
არაყიშვილის მიერ.

 1946 წ. 21 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

147.  დ. არაყიშვილის პასუხი შ. ასლანიშვილის გამოხმაურებაზე, ნაშრომის “ისევ რაჭის 
სიმღერების შესახებ” დაკავშირებით.

 1946 წ. 18 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

148.  დ. არაყიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1947 წ. 4 მარტი. სტამბური. ხელით შევსებული დ. არაყიშვილის მიერ. მელანი. რუსულ 

ენაზე. 4 გვ.

149.  სახელმწიფო სათეატრო მუზეუმის დირექტორის გრიგოლ ბუხნიკაშვილის მიმართვა 
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა 
სამმართველოს უფროს რ. ს. შადურისადმი, დიმიტრი არაყიშვილისა და ნიკო 
გოცირიძის დაბადების 75 წლისთავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 11 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. შტამპი. 1 გვ. 

150.  ტიუმენის მუსიკალური სკოლის დირექტორის იური გელლერის მიმართვა დიმიტრი 
არაყიშვილისადმი, სკოლისთვის ფოტოსა და ავტოგრაფის გაგზავნასთან დაკავ
შირებით.

 1947 წ. 24 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
151.  მუსიკალური კულტურის ცენტრალური სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის ე. 

ალექსეევას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, “საბჭოთა სამუსიკო კულტურის 30 
წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენისთვის” ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე 
მასალის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 13 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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152.  დროებითი მოწმობის ასლი, გაცემული 1917 წლის 15 დეკემბერს მოსკოვის არ
ქეოლოგიური ინსტიტუტის მიერ, დ. არაყიშვილისთვის არქეოლოგის წოდების 
მინიჭების, ნამდვილ წევრად არჩევისა და ოქროს მედლით დაჯილდოების შესახებ.

 1947 წ. 1 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
  
153.  მოსკოვის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორის, ხელოვნებათმცოდნეობის 

დოქტორის ვიქტორ ბელიაევის მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ხელოვნებათ
მცოდნეობის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 25 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

154.  დ. არაყიშვილის რომანსების ჩამონათვალი ფილარმონიისთვის.
 1948 წ. 7 თებერვალი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

155.  დ. არაყიშვილი – მოსკოვის პრესნენსკის რაიონის მუსიკალური სკოლის კონცერტის 
შესახებ.

 1948 წ. 24 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

156.  ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკის” თანამშრობელ გრ. ბერნანდტის მიმართვა დ. არა
ყიშვილისადმი, სტატიის გამოქვეყნების შესახებ.

 1948 წ.18 ოქტომბერი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე.1 გვ.

157.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სა
მ         მართველოს უფროსის ი. დოლიძის მიმართვა საქართველოს კომპარტიის 
ცენტრალური კომიტეტის მდივნის რ. შადურისადმი, დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი 
და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1948 წ. ნაბეჭდი. 2 გვ.

158.  დ. არაყიშვილის მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატის 
ბილეთი.

 1948 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

159.  დ. არაყიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1949 წ. 31 მაისი. შევსებული დ. არაყიშვილის მიერ. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

160.  სსრკის განათლების სამინისტროსა და უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ 
გაცემული დიპლომი დ. არაყიშვილისადმი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ასლი დამოწმებული ბეჭდით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

161.  ამონაწერი სსრკ-ის უმაღლესი განათლების სამინისტროს უმაღლესი საატესტაციო 
კომისიის ოქმიდან, დ. არაყიშვილისთვის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის 
წოდების მინიჭების შესახებ.

 1949 წ. 12 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ 
ენაზე. 1 გვ. 
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162.  ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკის” რედაქციის წარმომადგენლის მ. კოვალის მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღერების” 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 17 თებერვალი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე.

163.  ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკის” რედაქციის წარმომადგენელ მ. კოვალის მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, მუსიკალურ-ეთნოგრაფიულ კომისიის მუშაობისა და მასზე 
სტატიის გამოქვეყნების შესახებ.

 1949 წ. 28 მარტი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

164.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარი რედაქტორის კ. 
საკვას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, მეგრული ხალხური სიმღერა “ჩონგურის” 
გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 11 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
165.  დ. არაყიშვილი – მუსიკალური ეთნოგრაფიული კომისიის შესახებ.
 1949 წ. 27 აპრილი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

166.  ე. მ. გერასიმოვას მიმართვა [თბილისის ფოსტის] დირექტორისადმი, დ. არაყიშვილის 
მისამართის შესახებ. მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის ჩანაწერი.

 1949 წ. 9 მაისი. სტალინგრადი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

167.  სსრკის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა კომიტეტის 
საგასტროლო ბიუროს დირექტორის დ. სულხანიშვილის მიმართვა დ. არაყიშვილი
სადმი, შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზაციის შესახებ.

 1949 წ. 16 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

168.   ლენინგრადის კონსერვატორიის დირექტორის მოადგილის, დოცენტ ა. ნ. დმიტრი ე 
ვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, პავლე ხუჭუას დისერტაციასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 11 ივლისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

169.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” რედაქტორის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 16 ივლისი. ბლანკი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

170.  პ. ჩაიკოვსკის სახელობის მოსკოვის კონსერვატორიის დირექტორის, პროფესორ ა. 
ვ. სვეშნიკოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, უმაღლეს საატესტაციო კომისიასთან 
დაკავშირებით.

 1949 წ. 18 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
171.  სსრ კავშირის ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსთან არსებული მუსიკალური 

გამომცემლობის რედაქციის გამგის ა. გაიამოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, 
სვანური ხალხური სიმღერების კრებულის გამოცემის შესახებ.

 1949 წ. 16 აგვისტო. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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172.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორის ა. ბოლ შე
მენნიკოვისა და მთავარი ბუღალტრის პ. ვიქტოროვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, 
ჰონორარის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 28 სექტემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
173.  მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიის დირექტორ ვლ. კრიუკოვის მიმართვა საგასტ

როლო ბიუროს დირექტორის დ. გ. სულხანიშვილისადმი, დ. არაყიშვილის შემოქმედე
ბითი საღამოს ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 4 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

174.  საგასტროლო ბიუროს დირექტორ დ. გ. სულხანიშვილის მიმართვა დ. არაყიშვილი
სადმი, მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიაში საავტორო შემოქმედებითი საღამოს 
ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 6 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

175.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორის ა. ბოლშემენ
ნიკო ვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, “7 კავკასიური ცეკვის” ჰონორართან დაკავ
შირებით.

 1949 წ. 17 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
176.  მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” რედაქციის ხელმძღვანელ ა. გაიამოვის მი

მართვა დ. არაყიშვილისადმი, წერილის მიღებასთან დაკავშირებით.
 1949 წ. 29 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

177.  დ. არაყიშვილი – ავტობიოგრაფია.
 1949 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 2 ეგზ.

178.  სსრკის უმაღლესი განათლების სამინისტროს უმაღლესი საატესტაციო კომისიის 
მიერ გაცემული ცნობა დ. არაყიშვილისადმი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის 
წოდების მინიჭების შესახებ.

 1949 წ. 28 ნოემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუ
სულ ენაზე. 1 გვ.

179.  სსრკის უმაღლესი განათლების სამინისტროს უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ 
გაცემული დიპლომი დ. არაყიშვილისადმი, საკომპოზიტორო კათედრის პროფესორის 
წოდების მინიჭების შესახებ.

 1949 წ. 2 დეკემბერი. სტამბური. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. ყდით. 
11 გვ. 1 ეგზ.

180.  ამონაწერი სსრკის უმაღლესი განათლების სამინისტროს უმაღლესი საატესტაციო 
კომისიის ოქმიდან, დ. არაყიშვილისთვის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის 
წოდების მინიჭების შესახებ.

 1949 წ. 12 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.
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181.  ამონაწერი სსრკის უმაღლესი განათლების სამინისტროს უმაღლესი საატესტაციო 
კომისიის ოქმიდან, დ. არაყიშვილისათვის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის წო
დების მინიჭების შესახებ.

 1949 წ. 12 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

182.  სსრკის მეცნიერებათა აკადემიის ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტო რის ს. პ. 
ტოლსტოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “მეორე მსოფლიო ომისდროინ
დელი ქართული ხალხური სიმღერების” შესახებ.

 1949 წ. 27 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

183.  ისტორიის ინსტიტუტის მუსიკალური განყოფილების სამეცნიერო შრომების სია. შე
ტანილია დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1949 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
184.  კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის [სამხრეთ ოსეთის] ლიტერატურის მუზეუმის უფ

როს მეცნიერთანამშრომლის ნ. გოზიუმოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, მუზე
უმისთვის რომანსების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 26 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

185.  დ. არაყიშვილის შრომების სია.
 1950 წ. 3 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

186.  დ. არაყიშვილის სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი.
 1950 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ხაჩიძე. 2 გვ.

187.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობის დირექტორ ა. ბოლშემენნიკოვის მიმარ
თვა სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გენერალური მდივნის ტიხონ ხრენიკოვისადმი, 
დიმიტრი არაყიშვილის ნაშრომის – “სვანური სიმღერების” შესახებ.

 1950 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

188.  ამონაწერი სსრკის უმაღლესი განათლების სამინისტროსთან არსებული უმაღლესი 
საატესტაციო კომისიის ატესტატიდან, დ. არაყიშვილისთვის კომპოზიციის 
ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. 

 1950 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 
ეგზ.

189.  ამონაწერი სსრკის უმაღლესი განათლების სამინისტროსთან არსებული უმაღლესი 
საატესტაციო კომისიის 1949 წლის 12 ნოემბერის ოქმიდან, კომპოზიტორ დ. 
არაყიშვილისთვის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ხაჩიძე. 1 გვ. 
2 ეგზ.



31

190.  სსრკის უმაღლესი განათლების სამინისტროს უმაღლესი საატესტაციო კომისიის 
მიერ გაცემული დიპლომი დ. არაყიშვილისადმი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის 
წოდების მინიჭების შესახებ.

 1950 წ. 1 აპრილი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
191.  სსრკის მინისტრთა საბჭოს მიერ გაცემული მოწმობა დ. არაყიშვილისადმი, სტალი

ნური პრემიისა და ლაურეატის წოდების მინიჭების შესახებ.
 1950 წ. 8 ივნისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

192.  სტალინური პრემიის ლაურეატის დიპლომი გაცემული დ. არაყიშვილისადმი, კინო
ფილმ “ჯურღაის ფარის” მუსიკისთვის.

 1950 წ. 8 ივნისი. სტალინის ფაქსიმილე. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 
ყდით. 1 ც. 

193.  სსრკის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დარგში 
სტალინური პრემიის კომიტეტის მთავარი ბუღალტრის ვ. ნ. ტრუტნევის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, პრემიის მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

194.  კონსტანტინ ალექსეევის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დიმიტრი არა
ყიშვილის მიერ.

 1950 წ. 1 აგვისტო. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

195.  კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის სამხრეთ ოსეთის ლიტერატურის მუზეუმის უფრო
სი თანამშრომლის ნ. გაზიუმოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, დიმიტრი არაყიშვი
ლის ძმასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 8 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
196.  დ. არაყიშვილი მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატის 

ბილეთი.
 1950 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
 
197.  დ. არაყიშვილის ნაშრომთა ჩამონათვალი, გამოცემული მოსკოვის უნივერსიტეტთან 

არსებული მუსიკალურეთნოგრაფიული კომისიის მიერ.
 1950 წ. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

198.  დ. არაყიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1950 წ. სტამბური. ხელით შევსებული დ. არაყიშვილის მიერ. მელანი. 4 გვ.

199.  ამონაწერი საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომის 
ოქმიდან. ნამდვილ წევრთა და წევრ-კორესპონდენტთა სია. მათ შორის დ. არაყიშვილი.

 1951 წ. 3 თებერვალი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 2 გვ.
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200.  სახელმწიფო გამომცემლობა “დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის” შეკვეთის ფურცელი 
დ. არაყიშვილისადმი, ანდრია ყარაშვილზე სტატიის დაწერასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 10 თებერვალი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

201.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-საგანმანათლებ
ლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტის VII რეპუბლიკური ოლიმპიადის საორ
განიზაციო კომიტეტის მდივან პ. კანდელაკის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი,  
საინსტრუქციო-მეთოდური წერილის პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით. 

 1951 წ. 17 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 20 გვ.

202.  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს 
ნიკო მუსხელიშვილის მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, საპირველმაისო 
დღესასწაულში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით. მეორე გვერდზე დ. 
არაყიშვილის მინაწერები.

 1951 წ. 28 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
ხელს აწერს ნ. მუსხელიშვილი. 2 გვ.

203.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება საკონკურსოდ საუკეთესო 
საგუნდო-ვოკალური ნაწარმოებების შექმნასთან დაკავშირებით. ჟიურის წევრთა 
შორის დ. არაყიშვილი.

 1951 წ. 10 ივნისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

204.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარი რედაქტორის ა. 
ჟივცოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, კრებულისთვის თეორიული მასალების 
შეგროვებასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 25 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
205.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-საგან მა

ნათლებლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტის მდივნის პ. კანდელაკის მი
მართვა დ. არაყიშვილისადმი, მხატვრული თვითშემოქმედების მე-7 რესპუბლიკურ 
ოლიმპიადასთან დაკავშირებით. მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის მინაწერები. 

 1951 წ. 31 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ფანქარი. ქართულ და რუ
სულ ენებზე. 2 გვ.

206.  დ. არაყიშვილის ჯანმრთელობის ცნობა – რენტგენის გამოკვლევის შედეგი.
 1951 წ. 10 დეკემბერი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

207.  ვანდა შიუკაშვილის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დიმიტრი 
არაყიშვილის მიერ.

 1951 წ. 28 ნოემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

208.  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, დ. არაყიშვილის 
ანგარიში ნაშრომზე – “აჭარის ხალხური სიმღერების შესახებ” (სამუშაო ვარიანტი).

 1952 წ. 19 იანვარი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
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209.  მუსიკალური კულტურის ცენტრალური სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის ე. 
ალექსეევას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, მუზეუმის თანამშრომლის რუდაკოვას
თვის თბილისში დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 7 თებერვალი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

210.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” რედაქტორის მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, მისი ნაწარმოების “7 კავკასიური ცეკვა ფორტეპიანოსთვის” 
გამოცემის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 12 მარტი ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

211.  მოსკოვის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის ე. ალექ სე
ევას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, მუზეუმის თანამშრომლის რუდაკოვას დახმარე
ბას  თან დაკავშირებით. 

 1952 წ. 15 მარტი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
212.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარი რედაქტორის ა. ჟივ

ცოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ნაწარმოების “На холмах Грузии” [„საქართვე
ლოს მთებში”] დაბეჭდვაზე უარის თქმის შესახებ.

 1952 წ. 27 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

213.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორ მ. ლობიშჩევ
სა და დ. არაყიშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება “7 კავკასიური ცეკვის” 
გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 7 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

214.  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის 
შემსრულებელ გ. ძოწენიძის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, აკადემიის 1951 წლის 
ანგარიშსა და 1952 წლის თემატური გეგმის განხილვასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 14 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

215.  ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკის” რედაქციის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ბ. შტეინ
პრესის საპასუხო და მომავალი სტატიების შესახებ.

 1952 წ. 16 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს გ. ხუბოვი. 1 გვ.

216.   სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორის  მ. ლობიშჩე ვი   
სა და მთავარი რედაქტორის ა. ჟივცოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებე
ბის გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 20 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
217.  რუსეთის ლიტერატურის მუზეუმის დირექციის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, 

მოხსენების “მეორე მსოფლიო ომისდროინდელი ქართული ხალხური სიმღერების” შე
სახებ.

 1952 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ
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218.   საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-საგანმანათლებ
ლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვ. ხატიაშვილის მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, თბილისის ახალ სასწავლებელში საუბრების ჩატარებასთან 
დაკავშირებით.

 1952 წ. 5 სექტემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

219.  დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის უფროსი სამეცნიერო რედაქტორის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ალოიზ მიზანდარზე, “მესტვირესა” და “მესტვირულზე” სტატიების 
დაწერის შესახებ.

 1952 წ. 15 სექტემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 
       2 გვ.

220.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” მდივნის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე” სუიტის პარტიტურის 
გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 28 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 
1 გვ.

221.  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა გან
ყოფილების დირექციის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, სსრკის მეცნიერებათა 
აკადემიის რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტში გასამართი ხალხური შემოქმედების 
ისტორიის შემსწავლელი ჯგუფის შესახებ.

 1952 წ. 29 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

222.  დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის უფროსი სამეცნიერო რედაქტორის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ალოიზ მიზანდარზე სტატიის შესახებ.

 1952 წ. 13 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

223.  მუსიკალური კულტურის ცენტრალური სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის                     
ე. ალექსეევას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ფოტოების გაგზავნასთან დაკავში რე
ბით.

 1952 წ. 17 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 1 გვ.

224.  დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის მუსიკის, თეატრისა და კინოს რედაქციის 
ხელმძღვანელის ო. კაიდალოვას მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ფილიმონ ქორიძის 
ბიოგრაფიის შესახებ.

 ერთვის ფილიმონ ქორიძის ბიოგრაფია.
 1952 წ. 22 დეკემბერი, ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 2 გვ.

225.  სსრკის მეცნიერებათა აკადემიის რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექციის 
მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ხალხური შემოქმედების ისტორიის შემსწავლელი 
კრების ჩატარების შესახებ.

 1952 წ. 22 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.რ
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226.  ვლადიმერ დონაძის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დიმიტრი არაყი
შვილის მიერ.

 1952 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

227.  დ. არაყიშვილის პერსონალური პენსიონერის წიგნაკი.
 1952 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

228.  დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის მუსიკის, თეატრისა და კინოს რედაქციის გამგის ო. 
კაიდალოვას მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, სტატიის “მიქაელ მოდრეკილის” 
შესახებ. 

 1953 წ. 28 იანვარი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

229.  მოსკოვის ცენტრალური კულტურის სახელმწიფო მუზეუმის თანამშრომელთა 
მისალოცი ადრესი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. 24 თებერვალი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფები. რუსულ ენაზე. ყდით. 1 ც.

230.  აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამ
მართველოსა და დ. არაყიშვილის სახელობის სოხუმის [მუსიკალური] სასწავლებლის 
მიერ გამართული საღამოს მასალები დ. არაყიშვილის დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით. ერთვის მოსაწვევი ბარათი.

 1953 წ. 30 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ყდით. 64 გვ.

231.  დ. არაყიშვილის ანალიზის პასუხები გაცემული საქართველოს ჯანმრთელობის 
დაცვის სამინისტროს სპეციალური სამკურნალო სანიტარიული სამმართველოს 
ლაბორატორიის მიერ.

 1953 წ. 20 აპრილი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

232.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს დი
რექტორის მოადგილის ა. რობაქიძის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი. დისერტაცი ების 
ავტორეფერატების გაცნობასთან დაკავშირებით. 

 მეორე გვერდზე უცნობი პირის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. ფანქარი. 2 გვ.

233.  საქართველოს საბჭოთა მხატვრების პრეზიდიუმის მისალოცი ადრესი დ. არა
ყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. 1 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

234.  თბილისის მშრომელთა დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტე  ტის 
გადაწყვეტილება, თბილისში, სამგორის ქუჩისთვის დიმიტრი არაყიშვილის სახელის 
მინიჭების შესახებ.

 1953 წ. 1 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენა   ზე. 
       1 გვ.
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235.  საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის მდივნის ალექსანდრე შავერზაშვილის 
მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, კავშირის ვალდებულებებთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

236.  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის, საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა განყოფილებისა და აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიის ინსტიტუტის მიერ გაცემული ადრესი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. სტამბური. ხელს აწერს ნიკო მუსხელიშვილი. ყდით. 3 გვ.
 
237.  დ. არაყიშვილის სამედიცინო წიგნაკი.
 1953 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

238.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოლექტივის მისალოცი ადრესი დ. 
არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. სტამბური. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: ნიკო კეცხოველი, მ. დათუკაშვილი, 
ა. სამსონია, თ. ბაიდურაშვილი. ყდით. 1 ც. 

239.  ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის მე2  მუსიკალური სასწავლებლის კოლექტივის 
მისალოცი ადრესი დ. არაყიშვილისადმი. დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ლ. ფალიაშვილი, ა. ჩიმაკაძე, ჩიკვაიძე, 
გრ. კაპანაძე, ს. ფხაკაძე, რ. ვახტანგოვი, ნ. ჯინჭარაძე, ნ. დაუშვილი, ა. ქიქოძე, ა. 
წულუკიძე, მ. ფიჩხაძე, ვ. ფხაკაძე. ყდით. 2 გვ. 1 ც.

 
240.  გიორგი სემიონოვის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დ. არაყიშვილის 

მიერ.
 [1935 წ.] ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

241.  დ. არაყიშვილის დახასიათება, გაცემული სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული 
ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს ხელმძღვანელის რ. შადურის მიერ.

 [1945 წ.] ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

242.  გაიანე მაჭუტაძის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დიმიტრი არაყიშვი
ლის მიერ.

 [1948 წ.] ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

243.  დ. არაყიშვილის დახასიათება, გაცემული საქართველოს სახალხო კომისართა 
საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის რ. შადურის 
მიერ, სტალინურ პრემიაზე წარდგენასთან დაკავშირებით.

 [1949 წ.] ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

244.  ამონაწერი სარეპერტუარო კომისიის სხდომის ოქმიდან, დ. არაყიშვილის ოპერა 
“დინარას” რეპერტუარში დატოვების შესახებ.

 22 თებერვალი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. 1 გვ. 2 ეგზ.
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245.  ოდისეი დიმიტრიადის მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, დიპლომანტების მუშა
ობასთან დაკავშირებით.

 წ. (?). 7 მარტი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
246.  ლ. ჯაფარიძის მიმართვა თბილისის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ბუღალტერი

ისადმი, დ. არაყიშვილისთვის კუთვნილი ჰონორარის მიღების შესახებ.
 წ. (?). 5 აპრილი. ბლანკი. ავტოგრაფი. წითელი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

247.   დ. არაყიშვილის შვებულების მოწმობა გაცემული სახალხო განათლების კომისარი
ატის სამუსიკო განყოფილების გამგის მელიტონ ბალანჩივაძის მიერ. 

 წ. (?). 21 ივლისი. ხელნაწერი. ხელმოწერილი. მელანი. 1 გვ.

248.   დ. არაყიშვილი – ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.

249.   ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის კ. კანდელაკის მიმართ
ვა საქართველოს ფილარმონიის დირექტორის მ. ბუაჩიძისადმი, სოლისტებისთვის დ. 
არაყიშვილის ნაწარმოებების გადაცემასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

250.   დ. არაყიშვილის მოხსენებითი ბარათი სახალხო განათლების კომისარიატის სამუ
სიკო განყოფილების გამგის მელიტონ ბალანჩივაძისადმი, ქუთაისის მუსიკალურ 
სასწავლებელთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ (დაზიანებული).
 
251.  განათლების ლიგის მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული მუსიკალური 

კომიტეტის მიერ შემუშავებული ზოგადსაგანმანათლებლო თეორიულ-საშემსრულებ
ლო კურსების წესდება. სიმღერის კურსის გამგე დ. არაყიშვილი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

252.   დ. არაყიშვილის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს  სსრ მეცნიერებათა აკადემია    ში 
მუსიკალური ფოლკლორის განყოფილების შექმნის აუცილებლობის შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

253.  სახელმწიფო მუსიკალური სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მუსიკალური განყო
ფილების  ხელმძღვანელის გლუხის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, სტატიის დაბეჭდ
ვასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

254.  მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” რედაქტორის ი. შიშოვის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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255.  სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობის ლენინგრადის განყოფილების მიმარ
თვა დ. არაყიშვილისადმი, ლექსიკონისთვის “სტალინური პრემიის ლაურეატი კომ
პოზიტორები” მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
256.  მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარი რედაქტორის ი. შიშოვის მი მარ    

თვა დ. არაყიშვილისადმი, მისი ნაწარმოების, “ჰიმნი ორმუზდს” გამოცემასთან დაკავ 
შირე  ბით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

257.  გიორგი თაქთაქიშვილის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული დიმიტრი 
არაყიშვილის მიერ.

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

258.  ნიკოლოზ ჩიგოგიძის დახასიათება  (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული  დიმიტრი  არა        ყი
შვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

259.  დიმიტრი არაყიშვილი – პავლე ხუჭუას მოღვაწეობის შესახებ (სამუშაო ვარიანტი).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

260.  დ. არაყიშვილის და ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების ჩამონათვალი, 
საქართველოს სახელმწიფო კომიტეტის ლიტერატურისა და გამომცემლობის საქმეთა 
მთავარი მმართველობის დადებითი რეზოლუციით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. მელანი. ხელს აწერს ჯანდი ე რი. 
      4 გვ.

261.   ჰიმნების ეთნოგრაფიული სექციის თავმჯდომარისა და მუსიკალურ-ეთნოგრაფიული 
საზოგადოების კომისიის მდივნის ვიაჩესლავ ვიქტოროვიჩ პასხალოვის მისალოცი 
ადრესი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, მისი შემოქმედებითი და სამეცნიერო მოღვაწეობის 
25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ასლი დამოწმებულია ბეჭდით. რუსულ ენა ზე. 1 გვ.

262.  მოსკოვის ფილარმონიული საზოგადოების მეორე ხარისხის ატესტატი გაცემუ ლი დ. 
არაყიშვილისადმი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ასლი, დამოწმებული ბეჭდით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

263.  მუსიკალური საბჭოს სხდომის ოქმი დ. არაყიშვილის ოპერის “თქმულება შოთა 
რუსთაველზე” შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 
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თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან 
  დაკავშირებული დოკუმენტები  

                      
264.  პროფესორის მოწმობა, გაცემული  დიმიტრი არაყიშვილის სახელზე თბილისის 

სახელმწიფო კონ სერვატორიის დირექტორის ნიკოლაი ჩერეპნინისა და ინსპექტორ 
ზაქარია ფალიაშვილის მიერ. 

 1920 წ. 29 ნოემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუ
სულ ენაზე. 1 გვ.

265.  დ. არაყიშვილის თეორიული საგნების პროფესორის მოწმობა, გაცემული თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის ნ. ჩერეპნინისა და ინსპექტორ ზ. 
ფალიაშვილის მიერ.

 1921 წ. 22 აპრილი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 
რუსულ ენაზე. 1 გვ (დაზიანებული).

266.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამხატვრო საბჭოს ოქმი სასწავლო წლისა 
და I და II კონსერვატორიების გაერთიანებასთან დაკავშირებით.

 სხდომის თავმჯდომარე ზაქარია ფალიაშვილი. დიმიტრი არაყიშვილის მონაწილე
ობით.

 1921 წ. 12 სექტემბერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

267.   მეორე სახელმწიფო კონსერვატორიის პედაგოგ გალინა კირილოვას კლასის სტუდენთა 
მისალოცი ადრესი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, შემოქმედებით-პედაგოგიურ 
მოღვაწეობასთან დაკავშირებით.

 1922 წ. 15 ივნისი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
268.  1922-1923 სასწავლო წლის თეორიული საგნების ჩათვლების მოთხოვნის მინიმუმი, 

დამტკიცებული სახელმწიფო კონსერვატორიის სასწავლო საბჭოს მიერ.
 1922 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

269.  მეორე სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის დ. არაყიშვილის მოხსენებითი 
ბარათი განათლების სახალხო კომისარიატისადმი, მუსიკალური სასწავლებლების 
რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით.

 1922 წ. 1 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

270.  მეორე სახელმწიფო კონსერვატორიის სამხატვრო საბჭოს მიმართვა მთავრობისადმი, 
მეორე სახელმწიფო კონსერვატორიის ქართულ უმაღლეს ფილარმონიად 
გარდაქმნასთან დაკავშირებით.

 1922 წ. 30 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. წითელი მელანი. ხელს აწერენ: დირექტორი 
დ. არაყიშვილი, ინსპექტორი ილ. აბაშიძე. 1 გვ.
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271.  მეორე სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორ დ. არაყიშვილის ანგარიში სასწავლო 
წლის შესახებ.

 1922 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

272.  [მეორე სახელმწიფო] კონსერვატორიის მიმდინარე სასწავლო წლის მოკლე ანგარიში.
 1922 წ. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

273.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული კომისიის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1923 წლის 1 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 4 გვ (დაზიანე ბუ
ლი).

274.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული კომისიის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1923 წლის 11 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

275.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული კომისიის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1923 წლის 23 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

276.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული კომისიის დადგენილებები.  
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1923 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

277.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული კომისიის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1924 წლის 8 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

278.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული კომისიის სხდომის ოქმი. წევრი 
დ. არაყიშვილი.

 1925 წლის 10 თებერვალი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

279.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული ფაკულტეტის სხდომის ოქმი. 
დ. არაყიშვილის მონაწილეობით (სამუშაო ჩანაწერი).

 1925 წლის 23 ნოემბერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

280.  საქართველოს რესპუბლიკის მეორე კონსერვატორიის კოლექტივის მისალოცი 
ადრესი ქართული დრამატული თეატრისადმი, 75 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1925 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: დიმიტრი არაყიშვილი, ილია აბაშიძე. 2 გვ. 

281.  საქართველოს სსრ სახალხო განათლების კომისარიატთან არსებული ხელოვნების 
საბჭოთა მთავარი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა თბილისის სახელმწიფო 
კონსერვატორიისადმი, ორკესტრანტების ვალდებულებების შესახებ.

 1926 წ. 16 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
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282.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1925-1926 სასწავლო წლის ანგარიში.
 1926 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

283.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1926-1927 სასწავლო წლის პროგრამები – 
საკომპოზიციო, საფორტეპიანო, საორკესტრო და ვოკალურ ფაკულტეტებზე.

 1926 წ. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 
76 გვ.

 
284.  სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული ფაკულტეტის სხდომის ოქმი.
 1827 წ. 7 თებერვალი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

285.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური კომისიის რეზოლუცია.
 1927 წ. 28 მარტი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს დ. არაყიშვი

ლი. 3 გვ. 

286.  სახელმწიფო კონსერვატორიის საბჭოს სხდომის ოქმი. წევრი დ. არაყიშვილი.
 1927 წ. 18 დეკემბერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

287.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1926-1927 სასწავლო წლის ანგარიში.
 1927 წ. ნაბეჭდი. ხელით ჩასწორებული. 7 გვ.

288.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის დიმიტრი არაყიშვილის მიმართ
ვა საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატის საბჭოს თავმჯდომარის ფილიპე მახა
რაძისადმი, კონსერვატორიის შემოწმებასთან დაკავშირებით (არასრული).

 1927 წ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

289.  დ. არაყიშვილი – “სახელმწიფო კონსერვატორიის ათი წლის მუშაობის მოკლე 
მიმოხილვა”.

 1927 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 17 გვ.

290.  დ. არაყიშვილის დაკავებული თანამდებობის ამსახველი ცნობა გაცემული სახელ
მწიფო კონსერვატორიის რექტორის ლ. ქუთათელაძის მიერ.

 1928 წ. 4 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 2 გვ.

291.  სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის დ. არაყიშვილის განცხადება მეცნიერებისა 
და ხელოვნების საქმეთა მთავარი განყოფილებისადმი, თანამდებობის დატოვების 
შესახებ.

 1928 წ. 19 მარტი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 1 გვ.



42

292.  ვიქტორ დოლიძის მოწმობა გაცემული თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექ
ტორის დიმიტრი არაყიშვილის მიერ, მის შემოქმედებაში ოსური ფოლკლორის წარმა
ტებით გამოყენებისა და ქართულ-ოსური ურთიერთობების შესახებ.

 1928 წ. აპრილი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

293.  დაკავებული თანამდებობების ამსახველი ცნობა გაცემული დ. არაყიშვილისადმი, 
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის ლ. ქუთათელაძის მიერ.

 1928 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებ
ზე. შტამპი. 2 გვ.

294.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული ფაკულტეტის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დიმიტრი არაყიშვილი. მდივანი შალვა მშველიძე.

 1928 წ. 19 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 2 გვ. 2 ეგზ.

295.  თეორიული დარგის სტუდენტის შალვა მშველიძის ხელწერილი, თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის დიმიტრი არაყიშვილისაგან ფონოგრაფისა 
და ფირფიტების მიღების შესახებ. მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის ჩანაწერი.

 1928 წ. 29 სექტემბერი. ავტოგრაფი. წითელი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 2 გვ.

 
296.  საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის მიმართვა დ. არაყი

შვი  ლისადმი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის მოვალეობის 
შესრულების შედგომასთან დაკავშირებით.

 1928 წ. 18 ოქტომბერი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

297. ამონაწერი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული ფაკულტეტის სხდო
მის ოქმიდან, დ. არაყიშვილის მუსიკის ისტორიის სახელმძღვანელოს კონსერვატორი
ისა და სამუსიკო ტექნიკუმების სახელმძღვანელოდ დამტკიცების შესახებ.

 1928 წ. 2 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

298.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის დ. არაყიშვილის მანდატი 
გაცემული საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის მიერ, მოსკოვსა 
და ლენინგრადში მისთვის სამუშაო პირობების შექმნასთან დაკავშირებით.

 1928 წ. 30 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

299.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო ნაწილის შესახებ.
 1928 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

300.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული ფაკულტეტის 
1927-1928 სასწავლო წლის I და II სემესტრის მოკლე ანგარიში.

 1928 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

301.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1927-1928 სასწავლო წლის ანგარიში.
 1928 წ. ნაბეჭდი. ხელით ჩასწორებული. 8 გვ.



43

302.  დ. არაყიშვილის მოხსენება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სასწავლო 
ნაწილის შესახებ.

 1928 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 18 გვ.

303.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის დ. არაყიშვილის განცხადება 
საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატის თავმჯდომარის მოადგილის 
მგალობლიშვილისადმი, კონსერვატორიაში მიმდინარე პრობლემების შესახებ.

 1929 წ. 25 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

304.  საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის მიმართვა თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორ დ. არაყიშვილისადმი, გარიცხულ სტუდენტთა 
აღდგენასთან დაკავშირებით.

 1929 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ

305.  დ. არაყიშვილის განცხადება სახალხო კომისრისადმი, თბილისის სახელმწიფო 
კონსერვატორიაში სტუდენტთა გარიცხვის გამო რექტორის თანამდებობის დატო
ვების შესახებ.

 1929 წ. მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

306.  სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული ფაკულტეტის სხდომის ოქმი. წევრი            
დ. არაყიშვილი.

 1929 წ. 22 ივნისი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

307.  დ. არაყიშვილის სახელფასო ცნობა, გაცემული თბილისის სახელმწიფო კონ
სერვატორიის რექტორის მიერ.

 1929 წ. 4. ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს პრორექტორი არონ ხო
ფერია. 1 გვ.

308.  სახელმწიფო კონსერვატორიის პრორექტორის არონ ხოფერიასა და დიმიტრი 
არა      ყიშვილს შორის დადებული შრომითი ხელშეკრულება, თეორიული საგნების 
პროფესორად დანიშვნის შესახებ.

 1929 წ. ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 2 გვ.

309.  საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის მიმართვა თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიისადმი, გამოცდებთან დაკავშირებით.

 1929 წ. 18 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

310.   დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიული ფაკულტეტის 
1928-1929 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის მოკლე ანგარიში.

 1929 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 3 ეგზ.  

311.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1928-1929 სასწავლო 
წლის მოკლე ანგარიში.

 1929 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 33 გვ.
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312.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1930-1931 სასწავლო წლის პროგრამა და 
ბილეთები მუსიკის ისტორიაში.

 1930-1931 წწ. ნაბეჭდი. დ. არაყიშვილის მინაწერებით. რუსულ ენაზე. 30 გვ.

313.  საქართველოს სსრ სახელმწიფო მუსიკალური ინსტიტუტის საქმეთა მმართველის 
შეტყობინება დ. არაყიშვილისადმი, სამეცნიერო საკომპოზიციო კათედრის გამგედ 
დანიშვნის შესახებ. მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის სანოტო ჩანაწერი.

 1932 წ. 4 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ფანქარი. ხელმოწერილი. შტამპი. 2 გვ.

314.   ამონაწერი საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული პროფესორ-
მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომის ოქმიდან, დ. არაყიშვილის 
პროფესორად დამტკიცების შესახებ.

 1932 წ. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული რუსულ ენაზე. ხელს აწერს საქართველოს სსრ გა
ნათლების სამინისტროს საარქივო განყოფილების გამგე ბახტაძე. 1 გვ.

315.  დ. არაყიშვილის პროფესორის ცნობა გაცემული თბილისის სახელმწიფო კონ
სერვატორიის სასწავლო ნაწილის მდივნის ჩარექიშვილის მიერ.

 1933 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. შტამპი. 1 გვ.

316.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიის კათედრის გამგის, დოცენტ 
ლადო დონაძის მიმართვა სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის 
დიმიტრი არაყიშვილისადმი, კათედრის შესახებ.

 1937 წ. 9 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 5 გვ.

317.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის 
სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1937 წ. 2 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

318.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტე  ტის 
სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი. მდივანი პ. ხუჭუა.

 1937 წ. 19 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 6 გვ.

319.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის 
სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1938 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

320.  დ. არაყიშვილის მოხსენება საქართველოს მუსიკალური დაწესებულებების გამ
გისადმი, კონსერვატორიაში სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის მუშაობისა და 
პრობლემების შესახებ. 

 1938 წ. 20 იანვარი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 21 გვ.

321.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის 
სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი, მდივანი პ. ხუჭუა.

 1938 წ. 26 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.
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322.  ოდისეი დიმიტრიადი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სადირიჟორო 
კათედრის მდგომარეობის შესახებ.

 1938 წ. 4 მაისი. ავტოგრაფი. წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

323.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის 
დეკანის დ. არაყიშვილის მოხსენება.

 1938 წ. 4 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი რუსულ ენაზე. 4 გვ.

324.   ასპირანტ-კომპოზიტორ რევაზ გაბიჩვაძის განცხადება სახელმწიფო კონსერვატო
რიის რექტორისადმი, დოცენტ კილაძესთან ასისტენტად მუშაობის შესახებ.

 1938 წ. 5 მაისი. ავტოგრაფი. 1 გვ.

325.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტე    
ტის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი. მდივანი პ. ხუჭუა.

 1938 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

326.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის 
სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1938 წ. 14 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგზ.

327.  დ. არაყიშვილის სამუშაოს ცნობა, გაცემული თბილისის სახელმწიფო კონსერვატო
რიის დირექტორის შალვა მშველიძის მიერ.

 1939 წ. 1 სექტემბერი. ნაბეჭდი. შტამპი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

328.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტე 
ტის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი. მდივანი პ. ხუჭუა.

 1939 წ. 22 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

329.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიულ-თეორიული ფაკულტეტის 
სტუდენტის მამალაძის საგამოცდო ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1939 წ. 4 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 1 გვ.

330.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 27 თებერვალი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

331.   დ. არაყიშვილის ხელფასისა და ბინადრობის ცნობა გაცემული თბილისის სახელმწიფო 
კონსერვატორიის მიერ.

 1940 წ. 13 მარტი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ბეჭედდასმული. მელანი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე. 2 გვ.

332.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 15 აპრილი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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333.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. 1 გვ.
 
334.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 

ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  
 1940 წ. 17 ივნისი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე 1 გვ.

335.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სიმებიანი და ჩასაბერი ინსტრუმენტების 
ფაკულტეტის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. 
არაყიშვილი.

 1940 წ. 27 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

336.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო ფაკულტეტის სახელმწიფო 
გამოცდების ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1940 წ. 28 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

337.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 28 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

338.  სსრკის სახალხო კომისართა საბჭოს კულტურის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე 
ბ. ვლადიმირსკის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი. სახელმწიფო კონსერვატორიაში 
საგაზაფხულო გამოცდებთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 12 აგვისტო. ბლანკი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
339.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 

ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  
 1940 წ. 2 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

340.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 4 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

341.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 18 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

342.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 23 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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343.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 2 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 
        2 გვ.

344.  სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1940 წ. 9 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

345.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 4 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

346.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 11 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 
        5 გვ.

347.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 21 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

348.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის გრიგოლ კილაძის მიმართვა 
დიმიტრი არაყიშვილისადმი, პეტრე ჩაიკოვსკის სახელობის სტიპენდიანტებთან 
დაკავშირებით.

 1940 წ. 27 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.

349.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1940 წ. 28 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

350.  კომპოზიტორ ბ. ნერსესოვის ცნობა-დახასიათება გაცემული თბილისის სახელმწიფო 
კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის დ. არაყიშვილის მიერ.

 1940 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
351.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკან 

ისდ. არაყიშვილის მიმართვა კულტურის საქმეთა კომიტეტის უმაღლესი სასწავლო 
დაწესებულებების თავმჯდომარის ბ. ვლადიმირსკისადმი, სახელმწიფო გამოცდებთან 
დაკავშირებით.

 1940 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

352.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის დ. 
არაყიშვილის 1939-1940 სასწავლო წლის ანგარიში.

 1940 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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353.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის დ. 
არაყიშვილის 1940-1941 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ანგარიში (არასრული).

 1940 წ. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

354.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და სადირიჟორო ფაკულ
ტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სია.

 1940-1941 წწ. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

355.  დ. არაყიშვილის ცნობა, გაცემული თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მიერ, 
საკომპოზიციო ფაკულტეტზე საათების რაოდენობის შესახებ.

 1940-1941 წწ. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

356.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ჩათვლებისა და გამოცდების ცხრილი.
 1940-1941 წწ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

357.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 21 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

358.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დოცენტის მ. ავეტისოვის შემოქმედებითი 
ანგარიში.

 1941 წ. 22 იანვარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

359.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის ივანე გოკიელის ბრძანება 
გამოცდებთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 26 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

360.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 19 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

361.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 2 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

362.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სამუშო 
თათბირის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 8 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

363.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიულ-თეორიული ფაკულტეტის 
დეკანის პ. ხუჭუას მიმართვა კონსერვატორიის დირექტორის მოადგილის ვ. 
ხმალაძისადმი, სასწავლო პროცესის შესახებ. 

 1941 წ. 13 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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364.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის დ. 
არაყიშვილის მიმართვა სასწავლო ნაწილის გამგის ვ. ხმალაძისადმი, ფაკულტეტზე 
არსებული პრობლემების შესახებ. ვ. ხმალაძის რეზოლუციით.

 1941 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

365.  ანდრია ბალანჩივაძის დახასიათება (სამუშაო ვარიანტი), გაცემული თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის დიმიტრი 
არაყიშვილის მიერ.

 1941 წ. 18 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი რუსულ ენაზე. 1 გვ (დაზიანებული).
 
366.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 

ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  
 1941 წ. 16 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

367.  საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული კულტურის საქმეთა 
კომიტეტის სასწავლო დაწესებულებების მთავარი სამმართველოს მიმართვა დ. არა
ყიშვილისადმი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სახელმწიფო საგა მოცდო 
კომისიის თავმჯდომარედ მისი დანიშვნის შესახებ.

 1941 წ. 21 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

368.  სასწავლო დაწესებულებების მთავარი სამმართველოს უფროს ბ. ვლადიმირსკის 
მიმართვა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორისადმი, გამოსაშვებ 
გამოცდებთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 22 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

369.  სსრკის კულტურის საქმეთა კომიტეტის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების 
მთავარი სამმართველოს უფროსის ბ. ვლადიმირსკის მიმართვა ბელორუსიისა და 
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიების დირექტორებისადმი (ბერგერი, გრ. 
კილაძე), სახელმწიფო გამოცდების ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
370.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 

ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  
 1941 წ. 23 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

371.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 23 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

372.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საორკესტრო ფაკულტეტის სახელმწიფო 
გამოცდების ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 27 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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373.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

374.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 7 ივნისი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

375.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.  

 1941 წ. 30 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

376.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯ
დომარის დ. არაყიშვილის ანგარიში.

 1941 წ. 6 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

377.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სადირიჟორო და საკომპოზიციო ფაკულ
ტეტის სასწავლო გეგმა.

 1941 წ. 13 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

378.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი ს. ბარხუდარიანის თავმჯდომარეობით. დამსწრე წევრთა შორის დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 3 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

379.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 5 სექტემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

380.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე ს. ბარხუდარიანი. წევრი დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 8 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

381.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 12 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

382.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე ს. ბარხუდარიანი. წევრი დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 17 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

383.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე ს. ბარხუდარიანი. წევრი დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 24 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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384.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 1 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

385.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 2 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

386.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 8 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელმოწერილი. 1 გვ.

387.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 15 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

388.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებ
ლის  ვ. ხმალაძის ბრძანება გამოცდების გადავადებასთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 23 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

389.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და საორკესტრო კათედ
რის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 29 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

390.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 
ვ. ხმალაძის ბრძანება სტუდენტების დასწრებასთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 31 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

391.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 5 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

392.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სასწავლო ნაწილის მდივნის ს. ჩარექიშვილის 
მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, კათედრების მოხსენებების შესახებ.

 1941 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

393.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე ს. ბარხუდარიანი. წევრი დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 19 ნოემბერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. ხელმოწერილი. 
რუსულ ენაზე. 3 გვ.

394.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის მოადგილის  ვ. ხმალაძის 
ბრძანება საგამოცდო სესიებთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 27 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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395.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სამეცნიერო-
კვლევითი-სამუშაოს გეგმა და ოქმის დანართი. თავმჯდომარე ს. ბარხუდარიანი. 
წევრი დ. არაყიშვილი.

 1941 ნოემბერი-დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

396.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 3 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

397.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 17 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

398.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1941 წ. 24 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

399.  სსრკის სახალხო კომისარიატთან არსებული უმაღლესი სასვლებლების საქმეთა 
საკავშირო კომიტეტის კულტურის განყოფილების უფროს შერმანის მიმართვა 
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორისადმი, საკომპოზიციო ფაკულ
ტეტის სასწავლო გეგმასთან  დაკავშირებით.

 1941 წ. 28 დეკემბერი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. ვ. ხმალაძის რეზოლუციით პ. 
ხუჭუას ა და დ. არაყიშვილისადმი. 1 გვ.

 
400.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის  ვ. ხმალაძის ბრძანება 

პირველი სემეტრის სამეცნიერო სამუშაოსთან დაკავშირებით.
 1941 წ. 30 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

401.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელმწიფო გამოცდების 
ანგარიში. 

 1941 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

402.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და სადირიჟორო კათედრის 
სტუდენტების მუშაობის ინდივიდუალური გეგმები.

 1941 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

403.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის გეგმა.
 1941 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

404.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დროებითი დირექტორის  ვ. ხმალაძის 
ბრძანება სასწავლო ნაწილის ხელმძღვანელ პ. ხუჭუასადმი, სამეცნიერო-კვლევითი 
სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1942 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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405.  თბილისის სახელმწიფო  კონსერვატორიის დირექტორ ივანე გოკიელის განკარგულება 
კათედრების ხელმძღვანელებისადმი, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით.

 1942 წ. 23 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

406.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 28 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

407.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 4 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

408.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საგუნდო-სადირიჟორო განყოფილების 
სახელმწიფო-საგამოცდო კომისიის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 15 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

409.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ანდრია ბალანჩივაძის საკომპოზიციო 
კლასის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დიმიტრი არაყიშვილი.

 1942 წ. 18 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

410.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 18 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

411.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის გამგის დ. 
არაყიშვილის მიმართვა სასწავლო დარგში დირექტორის მოადგილის ვ. ხმალაძისადმი, 
კათედრაზე არსებული მდგომარეობის შესახებ. 

 1942 წ. 20 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

412.  საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატთან არსებული კულტურის საქმეთა 
კომიტეტის სასწავლო დაწესებულებების ხელმძღვანელის ნ. ფიშმანის მიმართვა 
სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორისადმი, სასოფლოსამეურნეო საქმიანობაში 
სტუდენტთა შემოქმედებითი მონაწილეობის შესახებ.

 1942 წ. 20 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

413.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო 
და ისტორიულ-თეორიული კათედრის 1941-1942 სასწავლო წლის სახელმწიფო 
გამოცდების ანგარიში.

 1942 წ. მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

414.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 1 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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415.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის სხდო
მის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 3 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

416.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 
სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 3 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ს. ბარხუდარიანი. 1 გვ.

417.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორი ივანე გოკიელის ბრძანება 
კონცერტებზე სტუდენტთა სავალდებულო დასწრების შესახებ.

 1942 წ. 8 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

418.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი

 1942 წ. 11 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

419.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 1941-1942 სასწავლო წლის I სემესტრში 
გაწეული სამუშაოსა და II სემესტრში დასახული ამოცანების შესახებ.

 1942 წ. 11 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

420.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 15 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

421.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 13 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

422.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 27 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

423.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 5 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

424.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის ივანე გოკიელის ბრძანება 
საზაფხულო მიმღები კომისიის შესახებ. წევრი დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 5 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
425.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის ივანე გოკიელის ბრძანება 

კადრების ხელმძღვანელისადმი, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ჩატარებასთან 
დაკავშირებით.

 1942 წ. 11 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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426.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 7 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ. 

427.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 21 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

428.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 1 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

429.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 7 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. მინაწერებით. რუსულ ენაზე. ვ. ხმალაძის რეზოლუ
ციით. 1 გვ.

 
430.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 

თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.
 1942 წ. 14 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
  
431.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 

თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.
 1942 წ. 28 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

432.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 9 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

433.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 25 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

434.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის 
ოქმი, დ. არაყიშვილის ნაშრომის “აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სამხმიანი 
სიმღერების” შესახებ.

 1942 წ. 2 დეკემბერი. რუსულ ენაზე. ვ. ხმალაძის რეზოლუციით. 7 გვ.

435.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1942 წ. 9 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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436.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის  სტუდენტ 
თა მოსწრების შესახებ.

 19401942 წწ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

437.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედ
რის 1941-1942 სასწავლო წლის ანგარიში. 

 1942 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

438.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის ხელმძღვანელის 
დ. არაყიშვილის მიმართვა სასწავლო დარგში დირექტორის მოადგილის  ვ. 
ხმალაძისადმი, პოლიფონიის კურსის სწავლებასთან დაკავშირებით.

 1942 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

439.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 6 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

440.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 10 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ვ. ხმალაძის რეზოლუციით. 1 გვ.

441.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 24 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

442.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

443.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და ისტორიულ-თეორიული 
კათედრის გაერთიანებული სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 7 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე 1 გვ.

444.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 1942-1943 სასწავლო 
წლის გამოცდებთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 17 მაისი. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

445.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 26 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

446.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 3 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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447.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის სხდომის ოქმი. 
თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1943 წ. 16 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 2 გვ.

448.  დ. არაყიშვილის შემაჯამებელი მოხსენება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 
სასწავლო-აკადემიური წლის შესახებ.

 1943 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

449.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის 
1942-1943 სასწავლო წლის ანგარიში.  

 1943 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

450.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიულ-თეორიული კათედრის სხდომის 
ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1944 წ. 26 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 2 გვ.

451.  დ. არაყიშვილი – სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო და თეორიული 
ფაკულტეტის კომისიის სხდომის დღის წესრიგი.

 1944 წ. 8 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

452.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და ისტორიულ-თეორიული 
ფაკულტეტის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1944 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

453.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიულ-თეორიული და საკომპოზიციო 
ფაკულტეტის სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1944 წ. 4 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 2 გვ.

454.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო-საკომპოზიციო ფაკულტეტის 
სხდომის ოქმი. თავმჯდომარე დ. არაყიშვილი.

 1944 წ. 22 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

455.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის დ. 
არაყიშვილის 1943-1944 სასწავლო წლის ანგარიში.

 1944 წ. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

456.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და ისტო
რიულ-თეორიული ფაკულტეტის სამუშაო გეგმა.

 1944-1945 წწ. ავტოგრაფი, მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

457.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და 
ისტორიულ-თეორიული ფაკულტეტის გამოცდების შესახებ.

 1945 წ. ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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458.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ქართულ მუსიკალური 
ფოლკლორის განყოფილების სამუშაო გეგმა.

 1946 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს შალვა ასლანიშვილი. 1 გვ.

459.  სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა კომიტეტის 
მთავარი სამმართველოს უფროს ა. გუსევის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, 
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საკომპოზიციო და ისტორიულ-თეორიული 
ფაკულტეტებზე საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ.

 1947 წ. 12 აპრილი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუ
სულ ენაზე. 1 გვ.

460.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავ
მჯდომარის დ. არაყიშვილის 1946-1947 სასწავლო წლის ანგარიში.

 1947 წ. ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

461.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თეორიულ-საკომპოზიციო ფაკულტეტის 
სახელმწიფო-საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარის დ. არაყიშვილის 1947-1948 
სასწავლო წლის ანგარიში.

 1948 წ. 2 ივნისი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
 
462.  ამონაწერი საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის განკარგულები

დან, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორად დ. არაყიშვილის დამ
ტკიცების შესახებ.

 1948 წ. 12 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ნოტარიალურად დამოწმებული. 1 გვ.
 
463.  ამონაწერი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის გრ. კილაძის 

ბრძა  ნებიდან, დ. არაყიშვილის შვებულების შესახებ.
 მეორე გვერდზე იოსებ ტუქსიშვილის ლექსი.
 1949 წ. 21 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი ბეჭედდასმული. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 2 გვ. 

464.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1948-1949 სასწავლო 
წლის სახელმწიფო გამოცდების ანგარიში.

 1949 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

465.  დ. არაყიშვილის დახასიათება, გაცემული თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 
პარტბიუროს მიერ.

 1950 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

466.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ვოკალურ, თეორიულ-საკომპოზიციო 
ფაკულტეტების სახელმწიფო-საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე დ. არაყიშვილის 
1949-1950 სასწავლო წლის ანგარიში.

 1950 წ. 26 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
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467.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო ფაკულტეტის სტუდენტთა 
საგამოცდო სია რუსულ და საბჭოთა მუსიკის ისტორიაში.

 1951 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

468.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 1950-1951 სასწავლო 
წლის სახელმწიფო გამოცდების ანგარიში.

 1951 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

469.   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკონცერტო დარბაზის დირექციის ლო
ჟის საშვი, გაცემული დ. არაყიშვილისადმი. 

 1952 წ. 18 თებერვალი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. 
რუსულ ენაზე. 2 გვ.

470.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის      
დ. არაყიშვილის ანგარიში (არასრული).

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

471.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის      
დ. არაყიშვილის ანგარიში. 

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

472.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრისა 
და ასისტენტ ა. ანდრიაშვილის მუშაობის შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

473.  კომპოზიტორ ვალერიან ცაგარეიშვილის დახასიათება, გაცემული თბილისის სა
ხელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის დიმიტრი 
არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

474.  ასისტენტ ა. ანდრიაშვილის ცნობა-დახასიათება, გაცემული თბილისის სახელმწიფო 
კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის ხელმძღვანელის დ. არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

475.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სასწავლო გეგმები.
 უთარიღო. ავტოგრაფები. ნაბეჭდი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 

8 გვ.

476.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის დეკანის      
დ. არაყიშვილის ანგარიშის სამუშაო ჩანაწერი.

 უთარიღო. ავტოგრაფი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.



60

477.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სიმღერის სწავლე    ბის 
შესახებ.

 უთარიღო. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი რუსულ ენაზე. 3 გვ.

478.  დ. არაყიშვილი  –  სპეციალობა საკრავთმცოდნეობის პროგრამა თბილისის სახელმწი
ფო კონსერვატორიაში.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 14 გვ
 
479.  ამონარიდი ოქმიდან თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო 

ფაკულტეტის დეკანის ანა თულაშვილის საქმიანობის შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

480.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ჩათვლის მოთხოვნები სოლფეჯიოს 
სპეციალობაზე.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ბარამიშვილი. 1 გვ.

481.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის IV კურსის საგუნდო მეთოდიკის პროგრამა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ნ. შარაბიძე. 1 გვ.

482.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საგნების პროგრამები და ბილეთები.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 22 გვ. 

483.  დ. არაყიშვილი – კონსერვატორიის სასწავლო კონსპექტები და ბილეთები.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელით ჩასწორებული. 36 გვ.

484.  სახალხო კონსერვატორიის საგუნდო კლასის პროგრამა.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 26 გვ.

485.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან დაკავშირებული 
ფრაგმენტული ჩანაწერები.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 50 გვ.
 
486.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორ-მასწავლებელთა შემად

გენლობა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ (დაზიანებული).

487.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სამეცნიერო-
საკომპოზიციო ფაკულტეტის შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 15 გვ.

488.  დ. არაყიშვილის მოხსენება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
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489.  სახალხო კომისართა საბჭოს წარმომადგენლის ნ. ქართველოვის (ქართველიშვილი) 
მოხსენება პირველ სახელმწიფო კონსერვატორიაზე.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

490.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო და ისტორიულ-თეორიული 
ფაკულტეტის დეკანის დ. არაყიშვილის მიმართვა პროფკავშირის კულტურის 
განყოფილებისადმი, კონსულტაციების დანიშვნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

491.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტების მისალოცი ადრესი დ. 
არაყიშვილისადმი, შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი და წითელი მელანი. ხელს აწერენ: ს. იანშაგი
ანი, ნ. ჭრელაშვილი, ზ. სვანიძე, ნ. კრავეიშვილი. 4 გვ.

 
492.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის I კურსის სტუდენტთა სია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

493.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერები თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტებისა 
და ასპირანტების, ასისტენტებისა და ფაკულტეტების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე 3 გვ.

494.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერები თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საკვირაო 
სამუშაოს შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

495.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დებულება (არასრული).
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

496.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერები თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის კათედრების 
შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

497.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის მსოფლიო და ქართული 
მუსიკის ისტორიის საგამოცდო საკითხები.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

498.  თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სადირიჟორო განყოფილების IV და V 
კურსის სტუდენტთა სია.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

499.  დ. არაყიშვილი – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულ
ტეტის საკომპოზიციო და სადირიჟორო განყოფილების სტუდენტების კურსიდან 
კურსზე გადაყვანის სია.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ (დაზიანებული).
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საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირსა და 
მუსიკალურ ფონდთან დაკავშირებული მასალები

500.  საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობისა და პრეზიდიუმის სხდომების 
სია.

 1933-1934 წწ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ვალერიან ცაგარეიშვილი. 3 გვ.

501.  საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის სამეცნიერო კვლევათა სექ  ციის 
სხდომების განრიგი. მომხსენებელთა შორის დ. არაყიშვილი.

 1933-1934 წწ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ვ. ცაგარეიშვილი.

502.  ამონაწერი საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის პრეზიდიუმის სხდომის 
ოქმიდან, დ. არაყიშვილის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით.

 1934 წ. 7 ივნისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს ვ. ცაგარეიშვილი. 1 გვ 

503.  საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის მდინის ვ. ცაგარეიშვილის მიმართვა 
სახალხო განათლების კომისარიატისადმი, დ. არაყიშვილის მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1934 წ. 9 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. შტამპი. 1 გვ.

504.  საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის სარევიზიო კომისიის აქტი.
 1934 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. მინაწერებით. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

505.  საქართველოს კომპოზიტოთა კავშირის მდივნის ბახტაძის შეტყობინება დ. არა
ყიშვილისადმი, შოთა რუსთაველის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 16 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ

506.  საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის შეტყობინება დ. არაყიშვილისადმი, შალვა 
თაქთაქიშვილის ბალეტ “მალთაყვას” განხილვაზე დასწრებასთან დაკავშირებით.

 მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის ჩანაწერები კონსერვატორიაში მიმდინარე სასწავლო 
პროცესის შესახებ.

 1938 წ. 14 მაისი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. შტამ
პი. 2 გვ.

507.  საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის მიერ გამოცხადებული კონკურსის 
პირობები სიმფონიური ნაწარმოების შექმნის შესახებ.

 1939 წ. [15 სექტემბერი]. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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508.  საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარის შალვა მშველიძის მიმართ
ვა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, გასაბჭოების 25 წლისთავთან დაკავშირებით, ნაწარ
მოების დაწერის შესახებ. 

 1944 წ. 23 ივნისი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. შტამპი. 2 გვ.

509.  ამონაწერი საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის სხდომის 
ოქმიდან, დ. არაყიშვილის სტალინურ პრემიაზე წარდგენის შესახებ.

 1952 წ. 3 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

510.  სსრკის მუსიკალური ფონდის საქართველოს რესპუბლიკური განყოფილების 
დირექტორ ო. აროშიძის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, შემოქმედებით საგზურთან 
დაკავშირებით.

 1952 წ. 23 დეკემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ.

511.  საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის მდივნის ა. შავერზაშვილის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ანკეტების შევსებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

სსრ კავშირის კომპოზიტორთა კავშირსა და 
მუსიკალურ ფონდთან დაკავშირებული მასალები

512.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მდივნის ვ. კუხარსკის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, ნაშრომის გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1930 წ. 28 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.

513.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის დადგენილება საბჭოთა კომპოზიტორთა 
შემოქმედებით საქმიანობაში ხელშეწობის შესახებ (არასრული).

 1934 წ. 28 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

514.  სსრკის სახალხო კომისარიატის დადგენილება სსრკის კომპოზიტორთა კავშირისა 
და მუსიკალური ფონდის შექმნასთან და საორგანიზაციო კომიტეტში დ. არაყიშვილის 
არჩევასთან დაკავშირებით. 

 1939 წ. 4 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ

515.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის სხდომის ოქმი.
 1939 წ. 22 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

516.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის სხდომის ოქმი.
 1939 წ. 22 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე.  

4 გვ.
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517.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის სხდომის ოქმი.
 1939 წ. 23 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუ სულ ენა ზე.  

1 გვ.

518.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის წესდება.
 1939 წ. 14 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 9 გვ.

519.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის მდივნის ბროდსკის 
მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, კიევში, პლენუმზე დასწრებასთან დაკავშირებით. 
ერთვის პლენუმის პროგრამა.

 1940 წ. 19 მარტი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

520.  სსრკის მუსიკალური ფონდის წესდება და ინსტრუქცია წევრობის შესახებ.
 ერთვის საქართველოს სსრ მუსფონდის დირექტორის აროშიძის მიმართვა დ. არაყიშ

ვილისადმი.
 1940 წ. 19 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 10 გვ.

521.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის მდივნის ბროდსკის 
მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, კავკასიის რესპუბლიკების შემოქმედებითი 
კონფერენციის შესახებ.

 ერთვის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ა. ხაჩატურიანის მი
მართვა კავკასიის რესპუბლიკების კომპოზიტორთა კავშირებისადმი, კონფერენციის 
შესახებ.

 1940 წ. 31 აგვისტო. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

522.  სსრკის მუსიკალური ფონდის პროპაგანდის განყოფილების ხელმძღვანელის ა. გაი
ამოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ფოტოების გაგზავნის შესახებ.

 1946 წ. 10 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. შტამპი. 1 გვ.

523.  საბჭოთა კომპოზიტორთა პირველი საკავშირო ყრილობის კომისიის მიერ გაცემული 
მანდატი დ. არაყიშვილისადმი.

 1948 წ. 19-25 აპრილი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

524.  დ. არაყიშვილის სიტყვა სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის II პლენუმზე.
 ერთვის დ. არაყიშვილის ჩანაწერი სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის II პლენუმის 

შესახებ.
 1948 წ. 21 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 16 გვ.

525.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1949 წ. 47 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 

6 გვ.
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526.   სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1949 წ. 11 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 

1 გვ.

527.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1949 წ. 14 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 

3 გვ.

528.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1949 წ. 18 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

529.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1949 წ. 21 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 

2 გვ.

530.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1949 წ. 4 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენა

ზე. 5 გვ.

531.  სსრკის მუსფონდის მოსკოვის განყოფილების გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილის 
ა. კონსტანტინოვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, სანატორიუმის საგზურთან 
დაკავშირებით.

 1949 წ. 9 თებერვალი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

532.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის მუსიკალური ფონდის მოსკოვის განყოფილების 
გამგის ფილვაროვის მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ესენტუკში შვებულების 
საგზურთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 14 თებერვალი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 
გვ.

533.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1949 წ. 25 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ 

ენაზე. 3 გვ.

534.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის მუსიკალური ფონდის თავმჯდომარის ნ. კრიუკო
ვის  მიმართვა დ. არაყიშვილისადმი, ესენტუკის საგზურთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 15 მარტი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

535.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მეორე პლენუმის რეზოლუცია.
 1949 წ. 12 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.
  
536.  სსრკის მუსფონდის გამგეობის თავმჯდომარის მაქსიმოვის მიმართვა დ. არა

ყიშვილისადმი, სანატორიუმის საგზურის შესახებ.
 1949 წ. 21 აპრილი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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537.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მდივნის ვ. კუხარსკის მიმართვა დ. 
არაყიშვილისადმი, პლენუმთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 24 მაისი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

538.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მდივნის ვ. კუხარსკის მიმართვა                
დ. არა  ყიშვილისადმი, პლენუმთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 2 ივნისი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

539.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის მუსფონდის თავმჯდომარის ნ. კრიუკოვის მი
მართვა დ. არაყიშვილისადმი, ესენტუკის საგზურთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 16 ივლისი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
540.  ამონაწერი სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმიდან.
 1950 წ. 21 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
   
541.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მდივნის ვ. კუხარსკის მიმართვა დ. 

არაყიშვილისადმი, სხდომის შესახებ.
 ერთვის ამონაწერი სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმიდან.
 1950 წ. 3 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
   
542.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მდივნის ვ. კუხარსკის მიმართვა დ. 

არაყიშვილისადმი, IV პლენუმთან დაკავშირებით.
 1950 წ. 25 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

543.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 28 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

544.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 ერთვის: 1) სამდივნოს სამოქმედო გეგმა; 2) მუსიკალურ-დრამატურგიული სექციის 

გეგმა.
 1950 წ. 4 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 13 გვ.

545.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 11 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

546.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 19 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

547.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 20 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

548.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 3 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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549.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 6 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

550.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 13 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 9 გვ.

551.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 23 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

552.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 30 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

553.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 2 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

554.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 6 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

555.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 10 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

556.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 13 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

557.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გენერალური მდივნის ვ. ზახაროვის მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის IV პლენუმთან 
დაკავშირებით. 

 1950 წ. 14 ივნისი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

558.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 16 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

559.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის IV პლენუმის რეზოლუცია ტ. ნ. 
ხრენიკოვის მოხსენებაზე “მუსიკალური კრიტიკის მდგომარეობისა და ამოცანების 
შესახებ”.

 1950 წ. 17 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 22 გვ. 2 ეგზ.

560.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 20 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

561.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 23 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
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562.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის IV პლენუმის რეზოლუცია უკრაინის, ბელორუ   სი
ისა და ქალაქ სვერდლოვსკის კომპოზიტორთა კავშირების მუშაობის შესახებ. ერთვის 
რეზოლუციის პროექტი.

 1950 წ. ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 16 გვ. 

563.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის IV პლენუმის რეზოლუციის პროექტი და რე
ზოლუცია საბჭოთა ოპერების შესახებ. განხილულია ქართველ კომპოზიტორთა 
შემოქმედება.

 1950 წ. ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.
 
564.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 11 ივლისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

565.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 18 ივლისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

566.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 28 ივლისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

567.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 1 აგვისტო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

568.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მდივნის ვ. კუხარსკის მიმარ თვა               
დ. არაყიშვილისადმი, წიგნის განხილვასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 8 აგვისტო. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
569.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 8 აგვისტო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

570.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 15 აგვისტო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

571.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 5 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

572.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 12 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

573.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 19 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

574.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი. 
 ერთვის ოქტომბერ-დეკემბრის ღონისძიებათა გეგმა.
 1950 წ. 26 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
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575.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 3 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

576.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 24 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

577.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 27 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

578.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 3 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

579.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 10 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

580.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 14 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

581.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 17 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

582.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 1 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

583.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 9 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

584.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 12 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

585.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 22 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

586.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 26 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

587.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1950 წ. 29 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

588.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საგუნდო მუსიკის სექციის ბიუროს მიმართვა 
დ. არაყიშვილისადმი, დეკაბრისტების აჯანყების 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიებისთვის ნაწარმოებების დაკვეთის შესახებ.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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589.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 მოხსენიებულია ქართველი კომპოზიტორები.
 1951 წ. 5 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

590.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 12-16 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

591.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 19 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

592.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 26 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

593.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 16 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

594.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 20 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.                                

595.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 23 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.                                

596.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 6 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.                                

597.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 9 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.                                

598. სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 15 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.                                

599.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 27 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.                                

600.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.                                

601.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 6 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.                                

602.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 15 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.                                
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603.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 27 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.                                

604.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 4 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.                                
605.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 16 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

606.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 4 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

607.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 8 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

608.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 15 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

609.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 29 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

610.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 6 ივლისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

611.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 27 ივლისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

612.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 3 აგვისტო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

613.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 6 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

614.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 14 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

615.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 21 სექტემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

616.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 28 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

617.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 16 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
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618.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 30 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

619.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 6 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

620.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 10 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

621.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 20 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

622.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1951 წ. 23 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

623.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის V პლენუმის რეზოლუცია საბჭოთა (მათ შორის 
ქართველ) კომპოზიტორთა შემოქმედების შესახებ.

 1951 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
 
624.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1952 წ. 4 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

625.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი ოთარ თაქთაქიშვილის 
შესახებ.

 1952 წ. 11 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 13 გვ.

626.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1952 წ. 18 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

627.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1952 წ. 25 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

628.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1952 წ. 1 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

629.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი. წევრი პავლე ხუჭუა.
 1952 წ. 8 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

630.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1952 წ. 15 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

631.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1952 წ. 22 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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632.  სსრკის კომპოზიტორთა  კავშირის  სამდივნოს სხდომის  ოქმი. ნიკოლოზ ნარიმა ნი
ძის შესახებ.

 1952 წ. 21 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

633.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სხდომის ოქმი.
 1952 წ. 4 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

634.  სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის სხდომის ჩატარების 
დებულება.

 [1939 წ.] ნაბეჭდი. ჩასწორებული. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
635.  დ. არაყიშვილის სიტყვა სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის საკავშირო ყრილობაზე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 9 გვ.

636.  დ. არაყიშვილის სიტყვა სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის პლენუმზე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 21 გვ.

637.  ს. კორევისა და ე. ლიგინოვას მოხსენება – “სიახლე საბჭოთა მუსიკაში”, სსრკის 
კომპოზიტორთა კავშირის III პლენუმზე.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”

პარტიტურა და კლავირი

638.   დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. სამუშაო პარტიტურა.
[1919 წ.] ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 
ყდით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 536 გვ (დაზიანებული).

639.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 სამუშაო პარტიტურის ფრაგმენტები.
 [1919 წ.] ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ყდით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 290 გვ (დაზიანებული).

640.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 კლავირი.
 [1919 წ.] ავტოგრაფი. სტამბური. შავი მელანი. ყდით. რუსულ ენაზე. 111 გვ.  
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641.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I მოქმედების კლავირი.
 [1919 წ.] ავტოგრაფი. შავი, ლურჯი და წითელი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 12 გვ. 

642.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 კლავირის სამუშაო ვარიანტები.
 [1919 წ.] ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ყდით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 192 გვ. 

643.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 კლავირის ფრაგმენტული ჩანაწერები.
 [1919 წ.] ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. 11 გვ. 

644.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 ინტერმედიის დაბოლოების სამუშაო ვარიანტი. პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

645.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 მეორე მოქმედების ინტერმეცოს კლავირი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. წითელი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

646.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I მოქმედების II სურათის კლავირი.
 უთარიღო. ხელნაწერი სასიმღერო ტექსტი დ.არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი.

წითელი და შავი ფანქარი. 21 გვ. 

647.  დ. არაყიშვილი – აბდულ არაბის არიოზო ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. წითელი და ლურჯი ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 15 გვ.
 
648.  დ. არაყიშვილი – “ურმული” ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 პარტიტურა
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ. 

649.  დ. არაყიშვილი – ტარიელის არია ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. 12 გვ.

650.   დ. არაყიშვილი – ნინოს არია ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 კლავირი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 13 გვ.
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651.  დ. არაყიშვილი – თამარ დედოფლის კავატინა ოპერიდან “თქმულება შოთა  
რუსთაველზე”.

 პარტიტურა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 14 გვ.

პარტიები

652.   დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I და II ფლეიტის პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 103 გვ (დაზიანებული).

653.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I და II ჰობოის პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 83 გვ (დაზიანებული).

654.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I და II კლარნეტის პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 98 გვ (დაზიანებული).

655.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I და II ფაგოტის პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 77 გვ (დაზიანებული).

656.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 საყვირის პარტია.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 47 გვ (დაზიანებული).
  
657.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I, II, III და IV ვალტორნის პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 138 გვ (დაზიანებული).

658.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I და II ტრომბონის პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 68 გვ (დაზიანებული). 



76

659.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 ტუბის პარტია.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 25 გვ (დაზიანებული).

660.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 ლიტავრის პარტია.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 33 გვ (დაზიანებული).

661.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 სამკუთხედის პარტია.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 9 გვ (დაზიანებული).

662.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 ზარების პარტია.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

6 გვ (დაზიანებული).

663.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 დიდი დოლისა და თეფშების პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 11 გვ (დაზიანებული).

664.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 არფის პარტია.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 42 გვ (დაზიანებული).

665.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 საგუნდო პარტიები – I და II სოპრანოები, I და II ალტები, I და II ტენორები, I და II 

ბანები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 489 გვ (დაზიანებული).

666.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 საგუნდო პარტიების ფრაგმენტები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 59 გვ.  

667.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I ვიოლინოების პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 179 გვ (დაზიანებული).
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668.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I ვიოლინოების პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 129 გვ (დაზიანებული).

669.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 II ვიოლინოების პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი, მწვანე და ლურჯი 

ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 136 გვ (დაზიანებული).

670.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 I, II ვიოლინოებისა და ვიოლონჩელოების პარტიების ფრაგმენტები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 85 გვ.

671.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 ალტების პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 208 გვ (დაზიანებული).

672.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 ვიოლონჩელოების პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 187 გვ (დაზიანებული).

673.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. 
 კონტრაბასების პარტიები.
 [1919-1928 წწ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 131 გვ (დაზიანებული).

674.  დ. არაყიშვილი – თამარ დედოფლის კავატინა ოპერიდან “თქმულება შოთა რუს
თაველზე”.

 საორკესტრო პარტიები.
 1927 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. 55 გვ. 

675.  დ. არაყიშვილი – თუში ქალების ცეკვა ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 საორკესტრო პარტიები.
 1931-1932 წწ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ლურჯი ფანქარი. 93 გვ.

676.  დ. არაყიშვილი – “დავლური” და “სათამაშო” ოპერიდან “თქმულება შოთა რუს
თაველზე”. საორკეტრო პარტიები.

 1938 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. წითელი და შავი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 
238 გვ.



78

677.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 შესავლის საორკესტრო პარტიები.
 1938 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

რუსულ ენაზე. 142 გვ.

678.  დ. არაყიშვილი – აბდულ არაბის არიოზო ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 საორკესტრო პარტიები.
 1938 წ. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 37 გვ.

679.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 I მოქმედების მეორე სურათის I ინტერმეცო. საორკესტრო პარტიები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. წითელი შავი და ლურჯი ფანქარი. 

რუსულ ენაზე. 206 გვ.

680.  დ. არაყიშვილი – “გლეხის სიმღერა” ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 ინგლისური ქარახსის პარტია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
681.  დ. არაყიშვილი – მგოსნის სიმღერა ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 საორკესტრო პარტიები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი და წითელი მელანი. შავი და ლურჯი ფანქარი. რუსულ 

ენაზე. 74 გვ.

682.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 II მოქმედება – შოთას არია. ვოკალის პარტია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი 7 გვ.

ლიბრეტოები

683. დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 ლიბრეტო. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 27 გვ. 2 ეგზ.

684.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 ლიბრეტოს II რედაქცია. I მოქმედების ტექსტის ავტორი ვალერიან გუნია, II და III 

მოქმედების – ი. მჭედლიშვილი. 
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 42 გვ.

685.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 ლიბრეტოს ბოლო რედაქციის სამუშაო ვარიანტი. 
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი, შავი, წითელი 

მელანი. ფანქარი. 36 გვ.
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686.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 ლიბრეტო. 
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 
       8 გვ.

687.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 ლიბრეტოს სამუშაო ვარიანტები. 
 უთარიღო. დიმიტრი არაყიშვილისა და სანდრო შანშიაშვილის ავტოგრაფები. ნაბეჭდი. 

ლურჯი, შავი, წითელი მელანი და ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 214 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილი – კომიკური ოპერა “დინარა”
პარტიტურა და კლავირი

688.  დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”. 
 პარტიტურა.
 1926 წ. 31 იანვარი. ავტოგრაფი. შავი, ლურჯი და წითელი მელანი. ფანქარი. ყდით. 

499 გვ.

689.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 კლავირი და შინაარსი.
 1920 წ. 7 აგვისტო. აბასთუმანი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. შავი, ლურჯი, წითელი მელანი 

და ფანქარი. ყდით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 211 გვ.

690.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 საგუნდო კლავირი.
 1920 წ. 7 აგვისტო. აბასთუმანი. 1925 წ. 26 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. 

ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 36 გვ.

691.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 III მოქმედების სამუშაო პარტიტურის ფრაგმენტები.
 1931 წ. 14 აპრილი. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. 29 გვ.

692.  დ. არაყიშვილი – “ფარანგიზის ცეკვა” ოპერიდან “დინარა”.
 პარტიტურა.
 1938 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 34 გვ.

693.  დ. არაყიშვილი – “უცხოელი სტუმრების ცეკვა” ოპერიდან “დინარა”
 პარტიტურა.
 1938 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი და ფანქარი. რუსულ ენაზე. 21 გვ.

694.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 კლავირი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ყდით. 386 გვ.
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695.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 კლავირის ფრაგმენტები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. წითელი და შავი ფანქარი. 

77 გვ.

პარტიები

696.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 ფლეიტა პიკოლოს, I და II ფლეიტის პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი ლურჯი ფანქარი. ქარ

თულ და რუსულ ენებზე. 77 გვ.

697.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 I და II ჰობოის, ინგლისური ქარახსის პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი ლურჯი ფანქარი. ქარ

თულ და რუსულ ენებზე. 69 გვ.

698.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 I და II კლარნეტის პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი ლურჯი ფანქარი. ქარ

თულ და რუსულ ენებზე. 61 გვ.

699.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 I და II ფაგოტის პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი ლურჯი ფანქარი. ქარ

თულ და რუსულ ენებზე. 57 გვ.

700.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 I და II საყვირის პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 74 გვ.

701.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 I, II, III, IV ვალტორნის პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 72 გვ.

702.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 I, II და III ტრომბონის პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 55 გვ.
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703.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 ტუბის პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 18 გვ.

704.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”
 ლიტავრის პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 24 გვ.

705.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 სამკუთხედის პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 15 გვ.

706.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 დიპლიპიტოს პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 8 გვ.

707.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 დაფის პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 6 გვ.

708.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 დოლის პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 7 გვ.

709.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 დაირას პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 6 გვ.

710.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 სამხედრო დოლის პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 8 გვ.

711.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 პატარა ზარების პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 8 გვ.
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712.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 დიდი დოლისა და თეფშების პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 19 გვ.

713.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 არფის პარტია.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქა

რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 36 გვ.

714.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 I და II ვიოლინოების პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი და ლურჯი ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 309 გვ.

715.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 ალტების პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 85 გვ.

716.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 ვიოლონჩელოების პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 78 გვ.

717.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 კონტრაბასების პარტიები.
 1926 წ. იანვარიმარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 70 გვ.

718.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 საგუნდო პარტიები – სოპრანოები.
 1926 წ. 17 თებერვალი. ხელნაწერი. შავი და წითელი მელანი. ყდით. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 80 გვ.

719.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 საგუნდო პარტიები – ალტები.
 1926 წ. ხელნაწერი. შავი და წითელი მელანი. ყდით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 45 გვ.

720.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 საგუნდო პარტიები – ტენორები, ბანები.
 1926 წ. ხელნაწერი. შავი და წითელი მელანი. ყდით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 81 გვ.
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721.  დ. არაყიშვილი – რიფსიმეს არია ოპერიდან “დინარა” (III მოქმედების შესავალი).
 ვოკალის პარტია. 
 1928 წ. 8 ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 4 გვ.

722.  დ. არაყიშვილი – ცეკვა c-moll ოპერიდან “დინარა”.
 საორკესტრო პარტიები – სიმები.
 1930 წ. 21 აგვისტო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 34 გვ.

723.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 შესავალი. III აქტის შესავალი. III მოქმედების დასაწყისი. საორკესტრო პარტიები – 

სიმები, ფორტეპიანო.
 1930 წ. 22 აგვისტო. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

101 გვ.
 
724.  დ. არაყიშვილი – ოსური ცეკვა ოპერიდან “დინარა”.
 საორკესტრო პარტიების ფრაგმენტები.
 1930 წ. 26 აგვისტო. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 19 გვ.

725.  დ. არაყიშვილი – ინესას ცეკვა ოპერიდან “დინარა”.
 საორკესტრო პარტიების ფრაგმენტები. “ჩერქეზული ცეკვა” – ჩელოს პარტია. 
 [1930 წ.] ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

726.  დ. არაყიშვილი – გუნდი ოპერიდან “დინარა”.
 საგუნდო პარტიები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 20 გვ.

727.  დ. არაყიშვილი – დინარას არია ოპერიდან “დინარა”.
 საორკესტრო პარტიები – ჰობოი და სიმები.
 უთარიღო.  ხელნაწერი.  ლურჯი და შავი მელანი. წითელი  ფანქარი.  რუსულ ენაზე.  

13 გვ.

728.  დ. არაყიშვილი – “ესმერალდას ცეკვა” a-moll ოპერიდან “დინარა”.
 საორკესტრო პარტიების ფრაგმენტები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე 38 გვ.
 
729.  დ. არაყიშვილი ფარანგიზის ცეკვა ოპერიდან “დინარა”.
 საორკესტრო პარტიების ფრაგმენტები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. რუსულ 

ენაზე. 65  გვ.

730.  დ. არაყიშვილი – ლუარსაბის არიოზო ოპერიდან “დინარა”. კლავირი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 3 გვ.
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731.  დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 ლიბრეტო.
 [1930 წ.] ვალერიან გუნიასა და დიმიტრი არაყიშვილის ავტოგრაფები. ნაბეჭდი. 

მელანი. წითელი და შავი ფანქარი. ყდით. 76 გვ.

732.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 ლიბრეტო. 
 უთარიღო.  დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 

85 გვ.

733.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “დინარა”.
 ფრაგმენტი ლიბრეტოდან.
 უთარიღო. ვალერიან გუნიას ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მწვანე და ლურჯი მელანი. 3 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა „ნესტანი”
(შოთა რუსთაველის პოემის “ვეფხისტყაოსნის” 

მუსიკალური გაფორმების ცდა)

734.  დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა “ნესტანი”.
 სამუშაო კლავირი.
 1936 წ. 1 მაისი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი შავი და ლურჯი ფანქარი და მელანი. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 67 გვ.

735.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “ნესტანი”.
 პარტიტურის ფრაგმენტები.
 1941 წ. 7 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი და წითელი მელანი. ფანქარი და მელანი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 47 გვ.

736.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “ნესტანი”.
 კლავირის ფრაგმენტები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და წითელი მელანი. ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 35 გვ.
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737.  დიმიტრი არაყიშვილი – ოპერა “ნესტანი”
 ლიბრეტო. ერთვის ლიბრეტოს ავტორ სანდრო შანშიაშვილის წერილი დიმიტრი არა

ყიშვილისადმი, ოპერის შესახებ.
 1936 წ. 1 მაისი. ს. შანშიაშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 17 გვ.

738.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “ნესტანი”.
 ლიბრეტო და შინაარსი.
 უთარიღო. ს. შანშიაშვილისა და დ. არაყიშვილის ავტოგრაფები. მელანი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 7 გვ.

739.  დ. არაყიშვილი – ოპერა “ნესტანი”. 
 ლიბრეტოს სამუშაო ჩანაწერები.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 7 გვ.

საორკესტრო პარტიები 
დიმიტრი არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამოსთვის

740.  დიმიტრი არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 ფლეიტა პიკოლოს, I და II ფლეიტის პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 75 გვ.

741.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 ჰობოისა და ინგლისური ქარახსის პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 57 გვ.

742.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 I და II კლარნეტის პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 75 გვ.

743.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 I და II ფაგოტის პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 48 გვ.
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744.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 I და II საყვირის პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 33 გვ.

745.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 I, II, III და IV ვალტორნის პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 82 გვ.

746.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 I, II და III ტრომბონის პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 47 გვ.

747.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 ტუბის პარტია.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 14 გვ.

748.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 ლიტავრის პარტია.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 14 გვ.

749.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 დიდი დოლისა და თეფშების პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 18 გვ.

750.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 არფის პარტია.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით.  

რუსულ ენაზე. 42 გვ.

751.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 I ვიოლინოების პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით.   

რუსულ ენაზე. 199 გვ.

752.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 I ვიოლინოების პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით.  

რუსულ ენაზე. 151 გვ.
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753.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 II ვიოლინოების პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით.   

რუსულ ენაზე. 312 გვ.

754.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 ალტების პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით.   

რუსულ ენაზე. 264 გვ.

755.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 ვიოლონჩელოების პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით.   

რუსულ ენაზე. 150 გვ.

756.  დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამო.
 კონტრაბასების პარტიები.
 [1927-1938 წწ.] ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით.   

რუსულ ენაზე. 197 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”

757.  დიმიტრი არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 პარტიტურა.
 1932 წ. ავტოგრაფი. ლურჯი და წითელი მელანი. ფანქარი. ყდით. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 173 გვ.

758.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ფლეიტა პიკოლოს, I და II პიკოლოს პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი, წითელი ფანქარი. ყდით. რუ

სულ ენაზე. 68 გვ.

759.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I და II ჰობოის პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 46 გვ.

760.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ინგლისური ქარახსის პარტია.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 12 გვ.
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761.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I და II კლარნეტის პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 55 გვ.

762.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I, II ფაგოტის და კონტრფაგოტის პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 54 გვ.

763.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I და II საყვირის პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 35 გვ.

764.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I, II, III და IV ვალტორნების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუ

სულ ენაზე. 86 გვ.

765.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I, II და III ტრომბონის პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 54 გვ.

766.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ტუბის პარტია.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 14 გვ.

767.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ლიტავრის პარტია.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი, შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 25 გვ.

768.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 სამკუთხედის პარტია.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 13 გვ.

769.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 დიდი დოლისა და თეფშების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 13 გვ.
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770.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ზარების პარტია.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

771.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 სამხედრო დოლისა და დოლის პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
772.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 არფის პარტია.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუ

სულ ენაზე. 26 გვ.

773.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I ვიოლინოების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი და მწვანე ფანქარი. 

ყდით. რუსულ ენაზე. 132 გვ.

774.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I ვიოლინოების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუ

სულ ენაზე. 96 გვ.

775.   დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 I ვიოლინოების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუ

სულ ენაზე. 132 გვ.

776.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 II ვიოლინოების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი და მწვანე ფანქარი. 

ყდით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 195 გვ.

777.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ალტების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი და მწვანე ფანქარი. 

ყდით. რუსულ ენაზე. 187 გვ.

778.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ვიოლონჩელოების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი მელანი და ფანქარი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 150 გვ.
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779.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”.
 ვიოლონჩელოების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი ყდით. რუსულ ენაზე. 66 გვ.

780.  დ. არაყიშვილი – “სიმფონია-სუიტა”
 კონტრაბასების პარტიები.
 1932 წ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ 

ენაზე. 132 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილი – 
№2 (დაუმთავრებელი) და №3 სიმფონიები

 
781.  დიმიტრი არაყიშვილი – №2 (დაუმთავრებელი) სიმფონიის საორკესტრო პარტიების 

ფრაგმენტები.
 1932 წ. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 14 გვ.

782.  დ. არაყიშვილი – სიმფონია №2 “ლირიული”.
 I და II ნაწილის პარტიტურა. ერთვის ავტორის წერილი სიმფონიის შესახებ.
 1939 წ. 15 აგვისტო. ავტოგრაფი. ლურჯი, შავი, წითელი მელანი. ფანქარი. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 96 გვ.

783.  დ. არაყიშვილი – სიმფონია №2 “ლირიული”.
 პარტიტურა.
 1940 წ. ავტოგრაფი. ლურჯი და წითელი მელანი. ფანქარი. ყდით. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 189 გვ.
 
784.  დ. არაყიშვილი – სიმფონია №2 “ლირიული”.
 პარტიტურა, მეხსიერებით აღდგენილი დირიჟორ გ. ავეტისოვის მიერ. ავტორის მინა

წერით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 32 გვ.

785.  დ. არაყიშვილი – გუნდი მე-3 სიმფონიიდან “სამშობლო და გამარჯვება”.
 კლავირი. 
 1941 წ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 20 გვ.
 
786.  დ. არაყიშვილი – “სკერცო” №3 სიმფონიიდან “სამშობლო და გამარჯვება”.
 პარტიტურა.
 1951 წ. 24 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. 37 გვ.

787.  დ. არაყიშვილი – სიმფონია №3 გუნდით – “სამშობლო და გამარჯვება”.
 პარტიტურა. ერთვის გუნდის ტექსტი რუსულ ენაზე, ავტორისეული ავტოგრაფით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ყდით. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 194 გვ.
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788.  დ. არაყიშვილი – სიმფონია №3 გუნდით – “სამშობლო და გამარჯვება”.
 პარტიტურა. ერთვის წინასიტყვაობა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. ყდით. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 136 გვ.

789.  დ. არაყიშვილი – სიმფონია №3 “სამშობლო და გამარჯვება”. 
 I ნაწილის ესკიზის კლავირი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 15 გვ.

790.  დ. არაყიშვილი – სიმფონიური ფრაგმენტი გუნდით (სიმფონია №3 “სამშობლო და 
გამარჯვება”).

 კლავირი. სიტყვები იოსებ გრიშაშვილის. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 14 გვ.

791.  დ. არაყიშვილის №3 სიმფონიის ტექსტი.
 1946 წ. 9 იანვარი. იოსებ გრიშაშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

792.  დ. არაყიშვილი  –   [სიმფონია a-moll. IV-V ნაწილი]. სამუშაო ჩანაწერების ფრაგმენ  
ტები. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 65 გვ.

“მწუხრის სიმღერა” – გუნდისა და ორკესტრისთვის

793.  დიმიტრი არაყიშვილი – “მწუხრის სიმღერა”, გუნდისა და ორკესტრისთვის.
 საგუნდო და საორკესტრო პარტიები.
 1925 წ. ნოემბერი. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

45 გვ.

794.  დ. არაყიშვილი – “მწუხრის სიმღერა”, გუნდისა და ორკესტრისთვის.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ.

სიმფონიური სურათი – 
“ჰიმნი ორმუზდს”

795.  დიმიტრი არაყიშვილი – სიმფონიური სურათი “ჰიმნი ორმუზდს”.
 საორკესტრო პარტიები.
 [1927 წ.] ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი, ლურჯი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 
       112 გვ.



92

796.  დ. არაყიშვილი – სიმფონიური სურათი “ჰიმნი ორმუზდს”.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი, ლურჯი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 

17 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილი – 
პრელუდია და ფუგა პირველი სუიტიდან

სიმებიანი ორკესტრისთვის

797.  დიმიტრი არაყიშვილი – პრელუდია და ფუგა პირველი სუიტიდან სიმებიანი 
ორკესტრისთვის.

 საორკესტრო პარტიები. დამატებულია ხის და ლითონის ჩასაბერი ინსტრუმენტების 
პარტიები.

 1929-1930 წწ. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. წითელი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 
134 გვ.

 
798.  დ. არაყიშვილი – პრელუდია და ფუგა პირველი სუიტიდან სიმებიანი ორკესტრისთვის.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ლურჯი და წითელი მელანი. წითელი ფანქარი. 

რუსულ ენაზე. 14 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილი – 
სიმფონიური პოემა 

“ახალი აღმოსავლეთის ჰიმნი”

799.  დიმიტრი არაყიშვილი – სიმფონიური პოემა “ახალი აღმოსავლეთის ჰიმნი”.
 საორკესტრო პარტიები.
 [1941 წ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 316 გვ.

800.  დ. არაყიშვილი – სიმფონიური პოემა “ახალი აღმოსავლეთის ჰიმნი”.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და წითელი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. ყდით. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 30 გვ.

801.  დ. არაყიშვილი – სიმფონიური პოემა “ახალი აღმოსავლეთის ჰიმნი”.
 კლავირი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.
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დიმიტრი არაყიშვილი – 
ბალეტი “განთავისუფლებული აღმოსავლეთი”

802.  დიმიტრი არაყიშვილი – ბალეტი “განთავისუფლებული აღმოსავლეთი”.
 კლავირი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 31 გვ.

803.  დ. არაყიშვილი – ბალეტი “განთავისუფლებული აღმოსავლეთი”.
 პარტიტურის ფრაგმენტი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

804.  დ. არაყიშვილი – ბალეტი “განთავისუფლებული აღმოსავლეთი”.
 ლიბრეტო. ტექსტი: ა. კ. რაპოპორტის. სცენარი ს. კ. აბაშიძის.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ (დაზიანებული).

დიმიტრი არაყიშვილი – 
ლირიკული ვალსი სიმფონიური ორკესტრისთვის,

მიძღვნილი მსოფლიოს დემოკრატიული ახალგაზრდობისადმი

805.  დიმიტრი არაყიშვილი – ლირიკული ვალსი, სიმფონიური ორკესტრისთვის.
 საორკესტრო პარტიები.
 1952 წ. 11 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. წითელი და შავი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 

77 გვ.

806.   დ. არაყიშვილი – ლირიკული ვალსი, სიმფონიური ორკესტრისთვის.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. წითელი ფანქარი. ყდით. რუსულ ენაზე. 18 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილი – 
 “ცეკვა სკერცო” სიმფონიური ორკესტრისთვის

807.  დიმიტრი არაყიშვილი – “ცეკვა სკერცო” სიმფონიური ორკესტრისთვის.
 საორკესტრო პარტიები.
 1952 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 254 გვ.

808.  დ. არაყიშვილი – “ცეკვა სკერცო” სიმფონიური ორკესტრისთვის.
 პარტიტურა.
 1952 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ლურჯი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 23 გვ.
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საორკესტრო და საგუნდო ნაწარმოებები

809.  დიმიტრი არაყიშვილი – “სიმფონიური სკერცო”. სამუშაო კლავირი.
 1937 წ. 23 აგვისტო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 21 გვ.

810.  დ. არაყიშვილი – “კანტატა, მიძღვნილი საბჭოთა საქართველოს მე20 წლისთა ვი
სადმი”.

 სამუშაო კლავირი.
 [1941 წ.] ავტოგრაფი. ფანქარი. 28 გვ.

811.  დ. არაყიშვილი – ლირიკული ვალსი “ოქროს საწმისი”, მიძღვნილი მსოფლიოს დე
მოკრატიული ახალგაზრდობისადმი.

 კლავირი. კლავირისა და პარტიტურის სამუშაო ვარიანტი.
 1951 წ. 11 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

812.  დ. არაყიშვილი “ანდანტე”, სიმებიანი ორკესტრისთვის (კვარტეტისთვის).
 საორკესტრო პარტიები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. შავი, წითელი, ლურჯი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 

92 გვ.

813.  დ. არაყიშვილი – “ანდანტე”, სიმებიანი ორკესტრისთვის (კვარტეტისთვის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. შავი და ლურჯი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

814.  დ. არაყიშვილი – “სამშობლო”, სიმფონიური ორკესტრისთვის.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

815.  დ. არაყიშვილი – “უსიხარულო”, სიმღერა სიმფონიური ორკესტრისთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 16 გვ.

816.  დ. არაყიშვილი – “გერმანელი კოლონისტების ცეკვა”, ორკესტრისთვის.
 საორკესტრო პარტიები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 47 გვ.

817.  დ. არაყიშვილი – საორკესტრო ნაწარმოები.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. წითელი ფანქარი. 7 გვ.

818.  დ. არაყიშვილი – [ცეკვა ხალხურ მოტივებზე] გუნდისა და ორკესტრისთვის. 
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ფანქარი. 16 გვ.
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819.  დ. არაყიშვილი – „ჰაფეზიდან” („აღსდექ, შეინავარდე”), ხმისა და სიმფონიური ორკეს
ტრისთვის. ტექსტი ა. მაიაკოვის.

 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 13 გვ.
 
820.  დ. არაყიშვილი – „ჰაფეზიდან” („ვარდ-ყვავილთა”), ხმისა და სიმფონიური ორ

კესტრისთვის. ტექსტი ა. ფეტის.
 პარტიტურა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და წითელი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 13 გვ.

821.  დ. არაყიშვილის ნაწარმოებების სამუშაო, ფრაგმენტული ჩანაწერები, საორკესტრო 
პარტიები.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. წითელი და შავი ფანქა
რი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 58 გვ.

822.  ნიკო სულხანიშვილის “ღმერთო, ღმერთო” – ჰიმნი, გაორკესტრებული დიმიტრი არა
ყიშვილის მიერ.

 კლავირი, პარტიტურა და საგუნდო პარტიები.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 37 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილის 
კამერული, ვოკალური და ინსტრუმენტული ნაწარმოებები

823.  დიმიტრი არაყიშვილი – “ჩემო მკვლელო ვიცი, ვიცი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. 
 [ტექსტი ილიას ჭავჭავაძის].
 1893 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

824.  დ. არაყიშვილი “Злой гений” [„სულო ბოროტო”]. ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექ    სი 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის.

 1900 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ (დაზიანებული).
 
825.  დ. არაყიშვილი – “ზარი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრ პუშკინის.
 1906 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

826.  დ. არაყიშვილი – “ციმბირი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ომულევსკის.
 1906-1908 წწ. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

827.  დ. არაყიშვილი – “XX საუკუნე”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გიორგი ქუჩი
შვილის. პაპავას უარყოფითი რეზოლუციით.

 “ნუ, ნუ მეტყვი” ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ა. მაიაკოვის.
 1920-1924 წწ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ლურჯი, შავი, წითელი მელანი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 5 გვ.
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828.  დ. არაყიშვილი – “საღამოს სიმღერა”, გუნდისთვის (მეორე გვერდზე სტუდენტის 
ელემენტარული თეორიის დავალების ჩანაწერი).

 1924 წ. 16 მაისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 

829.  დ. არაყიშვილი – “დაჭრილი წერო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუ
ჩიშვილის.

 1924 წ. 4 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

830.  დ. არაყიშვილი – “შემოდგომის მწუხარება”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი 
ხარიტონ ვარდოშვილის.

 1929 წ. 22 ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 4 გვ.

831.  დ. არაყიშვილი – “ხალხური კომიკური დუეტი”, 2 ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 1929-1930 წწ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. 6 გვ.

832.  დ. არაყიშვილი – “ჩაქუჩი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის.
 1930 წ. 24 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ (დაზი

ანებული).

833.  დ. არაყიშვილი – “გაზაფხული”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის.
 1930 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 4 გვ (დაზიანებული).

834.  დ. არაყიშვილი – “ჩემი ბავშვობა” (ასოთამწყობის მოგონება), ხმისა და ფორ
ტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის.

 1936 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 6 გვ.

835.  დ. არაყიშვილი – “უსმენ სიჩუმეს”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი კონსტანტინე 
ლორთქიფანიძის.

 1936 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

836.  დ. არაყიშვილი – “რკინიგზელის ძილისპირული”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 1938 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

837.  დ. არაყიშვილი – “საღამოს სიმღერა” №2, ფორტეპიანოსთვის.
 1939 წ. 15 აგვისტო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

838.  დ. არაყიშვილი – “ფიქრნო ჩემნო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 ლექსი ტარას შევჩენკოსი.
 1940 წ. მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ.

839.  დ. არაყიშვილი – “განთიადი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი აკაკი წერეთლის.
 1940 წ. 1 აპრილი. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 12 გვ.
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840.  დ. არაყიშვილი – “ჯვარედინ ქუჩებზე”, ხმის, ჩელოსა და ფორტეპიანოსთვის.
 ერთვის სიმღერის ტექსტი რუსულ ენაზე.
 1941 წ. 19 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

4 გვ.

841. დ. არაყიშვილი – “ირაკლის ხმალი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 1944 წ. 18 ნოემბერი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. შავი მელანი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 10 გვ.

842.  დ. არაყიშვილი – “სული ობოლი”, “ჩემს ვარსკვლავს”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. 
ლექსები ნიკოლოზ ბარათაშვილის.

 1945 წ. 3-5 ივნისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.

843.  დ. არაყიშვილი – “მიხარიან”, “შევიშრობ ცრემლსა”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 1945 წ. 17 ივნისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.

844.  დ. არაყიშვილი – “საყურე”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ნიკოლოზ ბარა
თაშვილის.

 1945 წ. 17 ივლისი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 4 გვ.

845.  დ. არაყიშვილი – “როს ბედნიერი ვარ”. ხმის, ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსთვის. 
ლექსი ნიკოლოზ ბარათაშვილის.

 1945 წ. 10 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. შავი მელანი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე. 15 გვ.

846.  დ. არაყიშვილი – “შევიშრობთ ცრემლსა...”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის. 

 1945 წ. სტამბური. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

847.  დ. არაყიშვილი – “გორის მიდამო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ალეკო 
შენგელიასი.

 1947 წ. 13 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 9 გვ (დაზიანებული).

848.  დ. არაყიშვილი – “მოვა დრო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრე 
ყაზბეგის.

 1948 წ. 9 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 5 გვ.

849.  დ. არაყიშვილი – “მოფრინდი, ჩემო მერცხალო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი 
ვარლამ ჟურულის. პავლე ხუჭუას დადებითი რეზოლუციით.

 1948 წ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. შავი და ლურჯი მელანი. 4 გვ.

850.  დ. არაყიშვილი – “Пред испанкой благородной” [“კეთილშობილ ესპანელ ქალს”], ხმისა 
და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრ პუშკინის.

 1949 წ. 19 თებერვალი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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851.  დ. არაყიშვილი – “Отрок милый” [„ყრმა საყვარელი”], ხმისა და ფორტეპიანოსთვის,
 “Ночной зефир” [„ღამის ნიავი”], შერეული გუნდისთვის. ალექსანდრ პუშკინის   

ლექსები.
 1949 წ. 13 თებერვალი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
852.  დ. არაყიშვილი – “Отрок милый”,  4 ხმისთვის. ლექსი ალექსანდრ პუშკინის.
 1949 წ. 13 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

853.  დ. არაყიშვილი – “Фонтану Бахчисарайского Дворца” [„ბახჩისარაის შადრევანი”], 
ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრ პუშკინის.

 1949 წ. 13 თებერვალი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. შავი მელანი. რუსულ ენა
ზე. 10 გვ.

854.  დ. არაყიშვილი – “Пред испанкой благородной”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი 
ალექსანდრ პუშკინის.

 1949 წ. 19 თებერვალი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენა
ზე. 10 გვ.

    
855.  დ. არაყიშვილი – “Отрок милый”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრ 

პუშკინის.
 1949 წ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 15 გვ.

856.  დ. არაყიშვილი – “ნანა” (არინა როდიონოვნას სიმღერა პატარა პუშკინზე), ხმისა და 
ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის. ერთვის ნაბეჭდი ტექსტი ჩასწორებებით.

 1951 წ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუ
სულ ენებზე. 10 გვ.

857.  დ. არაყიშვილი – “ნინო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ნიკოლოზ ბარათა
შვილის.

 1959 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

858.  დ. არაყიშვილი – “გაზაფხული”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის.
 1959 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 7 გვ.

859.  დ. არაყიშვილი – “დაჭრილი წერო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუ
ჩიშვილის.

 1959 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

860.  დ. არაყიშვილი – “Массовая песня” [“სახალხო სიმღერა”], ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. 
ტექსტი ა. არაყიშვილის.

 1959 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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861.  დ. არაყიშვილი – “მოვა დრო”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრე ყაზ
ბეგის.

 1959 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 7 გვ.

862.  დ. არაყიშვილი – “Зимнее небо” [„ზამთრის ცა”], ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი 
ა. ფეტის. 

 ირინა გლებოვას სამახსოვრო მინაწერით.
 1972 წ. 7 თებერვალი. ხელნაწერი. შავი მელინი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 
863.   დ. არაყიშვილი – “ჩემი სიმღერის ხმა”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი პო

ლონსკის. ირინა გლებოვას სამახსოვრო მინაწერით თამარისადმი (გვარი მითითებული 
არ არის).

 1972 წ. 7 თებერვალი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

864.  დ. არაყიშვილი – “ჩემს ვარსკვლავს”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის.

 [1945 წ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
 3 გვ.
  
865.  დ. არაყიშვილი – “სული ობოლი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის.
 [1945 წ.] ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. 2 გვ.

866.  დ. არაყიშვილი – “გორის მიდამო”, გუნდისთვის. ხის და ლითონის ჩასაბერი 
ინსტრუმენტებისთვის.

 [1947 წ.] ავტოგრაფი. ფანქარი. 3 გვ.

867.  დ. არაყიშვილი – “Requiem” – [„რეკვიემი”] გუნდისა და ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ლათინურ ენაზე.  16 გვ.

868.  დ. არაყიშვილი – “კანტატა პუშკინს”, გუნდისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუ
ჩიშვილის.

 კლავირი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 25 გვ.

869.  დ. არაყიშვილი – სიმღერა, მიძღვნილი ელია წინასწარმეტყველისადმი, ხმისა და 
ფორტეპიანოსთვის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. აფხაზურ ენაზე. 2 გვ.

870.  დ. არაყიშვილი – “მარში”, გუნდისთვის (3 ხმა).
 პავლე აკობია – “გუთნური”, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 2 გვ (დაზიანებული).
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871.  დ. არაყიშვილი – “მზეს”, გუნდისთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ (დაზიანებუ

ლი).

872.  დ. არაყიშვილი – “საქართველოს ჰიმნი”, გუნდისა და ფორტეპიანოსთვის (ჰიმნების 
კონკურსისთვის, დევიზით “მერსედესი”). კლავირი და გუნდის პარტიები. ერთვის 
ნაბეჭდი ტექსტი. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 31 გვ.

873.  დ. არაყიშვილი – “გაზაფხულის მელოდია”, ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

874.  დ. არაყიშვილი – “მწუხრის ზარი”, გუნდისთვის. ტექსტი ტომას მურის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი, შავი და წითელი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუ

სულ ენებზე. 8 გვ (დაზიანებული).

875.  დ. არაყიშვილი – “Господь! твори добро народу!” [„უფალო, ქმენ სიკეთე ხალხისთვის”], 
2 ხმისა და ფარტეპიანოსთვის. ლექსი ნიკალაი ნეკრასოვის.

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

876.  დ. არაყიშვილი – “მზეო ამოდი” და “სალამი”, გუნდისთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. შავი მელანი. 4 გვ.

877.  დ. არაყიშვილი – “პოეზიის ჰიმნი” გუნდისთვის. ლექსი გალაკტიონ ტაბიძის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

878.  დ. არაყიშვილი – “ცეკვა”, გუნდისთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი, შავი და წითელი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებ

ზე. 7 გვ.

879.  დ. არაყიშვილი – “მგოსანზე”, გუნდისთვის. გუნდისა და ფორტეპიანოსთვის. 
მიძღვნილი ვაჟა-ფშაველას გარდაცვალებისადმი.

 “ცეკვა” – გუნდისთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. შავი მელანი. 8 გვ.

880.  დ. არაყიშვილი – “Тучки небесные” [„ზეციურ ღრუბლებს”], 4 ხმისა და ფორ
ტეპიანოსთვის. ლექსი მიხაილ ლერმონტოვის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

881.  დ. არაყიშვილი – “На севере диком” („ველურ ჩრდილოეთში”), 4 ხმისა და 
ფორტეპიანოსთვის. ლექსი მ. ლერმონტოვის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 2 გვ.
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882.  დ. არაყიშვილი - “საპირველმაისო სიმღერა” გუნდისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი 
ი. არაყიშვილის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

883.  დ. არაყიშვილი – “სალამურა”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ა. შანშიაშვილის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 4 გვ.

884.  დ. არაყიშვილი – სერენადა “Я здесь, Инезилья” („მე აქა ვარ, ინეზილია”), გუნდისა და 
ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრ პუშკინის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

885.  დ. არაყიშვილი – “შრომის კოშკი”, ხმის, ჩონგურისა და გუნდისთვის. ლექსი გალაკტიონ 
ტაბიძის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ლურჯი და შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
6 გვ.

886.  დ. არაყიშვილი – “შრომის ძალა გაიშალა”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი 
სანდრო ეულის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ (დაზიანებული).

887.  დ. არაყიშვილი “სამჭედლოში”, გუნდისთვის. ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. 
ქუჩიშვილის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
8 გვ.

888.  დ. არაყიშვილი – “სიმღერა სტალინზე”, გუნდისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. 
ქუჩიშვილის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 11 გვ.

889.   დ. არაყიშვილი – “სამშობლოს”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ს. ხიდის
თაველის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 6 გვ.

890.  დ. არაყიშვილი – “ზარი” ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ს. ეულის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

891.  დ. არაყიშვილი – “დავსტოვე სოფელი”, მაღალი ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი 
პაოლო იაშვილის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ 
(დაზიანებული).

892.  დ. არაყიშვილი – “მეფე მგოსნიდამ”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ა. შან
შიაშვილის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. შავი მელანი. 8 გვ.
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893.  დ. არაყიშვილი – “ჩემო მკვლელო, ვიცი, ვიცი”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მწვანე ფანქარი. ასლი. 3 გვ.

894.  დ. არაყიშვილი – “მინდოდა ცრემლი დამეპატიმრა”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. 
ლექსი იოსებ გრიშაშვილის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ.

895.  დ. არაყიშვილი – “შორი სადგური” (მემანქანის სიმღერა), ხმისა და ფორტეპიანოს
თვის. ტექსტი მ. ოსტროვის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

896.  დ. არაყიშვილი – „ბულბული”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრ 
პუშკინის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

897.  დ. არაყიშვილი – “სიობლე”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გიორგი ქუჩიშვილის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. წითელი ფანქარი. 4 გვ.

898.  დ. არაყიშვილი – “კავკასიას”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი მიხაილ ლერ
მონტოვის.

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

899.  დ. არაყიშვილი – “ეს სიმღერა არ არის”, 2 ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი 
იროდიონ ევდოშვილის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ლურჯი ფანქარი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე. 8 გვ.

900.  დ. არაყიშვილი – “მთვარიანი ღამე”, ორი ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი 
ალექსანდრე აბაშელის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 6 გვ.

 
901.  დ. არაყიშვილი – “მარტი”, 2 ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. წითელი ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 5 გვ.

902.  დ. არაყიშვილი – “Песня Зельды” („ზელდის სიმღერა”), ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. 
ტექსტი პ. გნედინის.  თარგმანი ვ. გუნიასი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

903.  დ. არაყიშვილი – “ჰერიო” (მუშურ-გლეხური), ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი 
შაქრო ნავთლუღელის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 4 გვ.
,
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904.  რუსული ხალხური სიმღერა “Ты, Калинушка” („შენ, კალინუშა”), შერეული გუნ
დისთვის. დამუშავებული დ. არაყიშვილის მიერ. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

905.  დ. არაყიშვილის მიერ ჩაწერილი და გადამუშავებული სიმღერა “შაშვო ლამაზო”, გუნ
დისა და ფორტეპიანოსთვის.

 უთარიღო.  ავტოგრაფი. ხელნაწერი.  მელანი.  ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
4 გვ.

906.  დ. არაყიშვილის მიერ ჩაწერილი და დამუშავებული სიმღერა “დელი დელა” გუნდისა 
და ფორტეპიანოსთვის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

907.  სიმღერა “მორბის არაგვი”, ორი ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ჩაწერილი გრ. ჩხიკვა
ძისა და დამუშავებული დ. არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.

908.   სიმღერა “მერცხალი” – გუნდისთვის, ჩაწერილი კლენოვსკის მიერ, ტექსტის თარგ
მა ნი დ. არაყიშვილისა.

 სიმღერა “ტაში-ტაში” – გუნდისთვის, სიტყვები გიორგი ქუჩიშვილის, მუსიკა  დიმიტრი 
არაყიშვილის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 8 გვ.

909.  დ. არაყიშვილი – “შრომის სასახლე”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

910.  დ. არაყიშვილი – რომანსი ჩელოსა და ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
 
911.  დ. არაყიშვილი – “სიმღერა სიტყვების გარეშე”.
 კლავირი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

912.  დ. არაყიშვილი – ელეგია ჩელოსა და [ფორტეპიანოსთვის]. 
 ჩელოს პარტია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 2 გვ.

913.  ამონარიდი დ. არაყიშვილის რომანსიდან “სალამური”. 
 სანოტო ფრაგმენტი.
        უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.
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დიმიტრი არაყიშვილისა და 
სხვათა მიერ ჩაწერილი საგალობლები, 

ხალხური და ქალაქური სიმღერები

914.  სვანური მოტივები ხმისა და ჭუნირისთვის, ჩაწერილი ვ. ტეპცოვისა და გადაწერილი 
დიმიტრი არაყიშვილის მიერ. 

 1890 წ. 9 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. წითელი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. სვანურ 
მოტივებს ახლავს რუსული თარგმანი. 4 გვ.

915.  “ქართული საგალობელი ნოტები” – ჩაწერილი ივანე ვარაზაშვილის მიერ.
 1894-1896 წწ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ყდით. 62 გვ.

916. საგალობელი – “მამაო ჩვენო”, ჩაწერილი და ოთხი ხმისთვის გადატანილი დ. არაყი
შვილის მიერ. ამონარიდი ჟურნალიდან “მუსიკა და ცხოვრება”.

 1908 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 2 ეგზ.

917. “მწუხრის საგალობლები”, ოთხ ხმაზე, გადატანილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 1922 წ. ივლისი. ბორჯომი. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. 38 გვ.
 
918. ქალაქური ფოლკლორიდან“ დამტირებლის შეძახილები” 1 ხმისთვის, ჩაწერილი დ. 

არაყიშვილის მიერ.
 1930 წ. 5 აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

919. ქართული ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი დიმიტრი არაყიშვილის, შალვა მშველიძის, 
ალექსი ფარცხალაძისა და გრიგოლ კოკელაძის მიერ.

 1931 წ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე. 51 გვ.

920.  აჭარული ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი [დ. არაყიშვილის], შ. მშველიძის, გრ.. 
კოკელაძის  მიერ.

 1931 წ. ხელნაწერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 15 გვ.

921.   შ. მშველიძის მიერ აჭარის სამუსიკო ექსპედიციის დროს ჩაწერილი სიმღერები.
 1932 წ. აგვისტო. ხელნაწერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი 6 გვ.

922.   ქართული ხალხური სამხმიანი და საცეკვაო სიმღერები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის 
მიერ.

 1933 წ. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებ ზე. 6 გვ.
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923.  შ. ასლანიშვილის მიერ ალავერდის ტაძარში ჩაწერილი ქართული ხალხური სიმღე
რები – “დიდება” და “ვარალალი”.

 1946 წ. 27 სექტემბერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 2 გვ.

924.   კახური ხალხური სიმღერა “იავნანა”. 
 1946 წ. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

925.   “შეძახილი”, ხმისთვის, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 1949 წ. 27 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

926.   აჭარული სამხმიანი სიმღერები, ჩაწერილი ალექსი ფარცხალაძის მიერ.
 [1949 წ.] ხელნაწერი. შავი და წითელი ფანქარი. მელანი. 10 გვ.

927.   ნესტორ ჯიბლაძის, გ. აბულაძის, გ. კერვალიძის, ვ. სიმონიშვილის, აქვსენტი მეგრე
ლიძის, ქეთევან ღოღობერიძის, ილია ფალიანის მეორე მსოფლიო ომისდროინდელი 
ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი გრ. კოკელაძისა და შ. ასლანიშვილის მიერ.

 [1949 წ.] ხელნაწერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ 
და რუსულ ენებზე. 106 გვ.

928.   ქართული საგალობლები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ. სოპრანოს პარტიები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 86 გვ.

929.   ქართული საგალობლები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ. ალტის პარტიები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 41 გვ.

930.   ქართული საგალობლები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ. ტენორის პარტიები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 84 გვ.

931.   ქართული საგალობლები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ. ბანის პარტიები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 65 გვ.

932.   ორიგინალური და ხალხური სიმღერების ფრაგმენტები, ჩაწერილი დ. არაყიშვი      ლის 
მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. 
ქართულ და რუსულ ენებზე. 48 გვ.

933.   აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 13 გვ.

934.   წირვის საგალობლები – ჩაწერილი და დამუშავებული ოთხი ხმისთვის დ. არაყიშვი
ლის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
86 გვ.
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935.  ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი და დამუშავებული დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

35. გვ.

936.  იმერული და გურული ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი გრ. კოკელაძის მიერ.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

937. აჭარული ხალხური სიმღერები ხმისა და ჭიბონისთვის, ჩაწერილი გრ. კოკელაძის მიერ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 27 გვ. 

938.  ქართული ხალხური სიმღერები “სისატურა”, “გაზაფხულის სიმღერა” და “ფერხული”, 
ჩაწერილი გრ. კოკელაძის მიერ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

939.  მთიულური და კახური სიმღერები, ჩაწერილი ნ. სულხანიშვილის მიერ.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 3 გვ.

940.  დაბოლოება და კადანსები გურულ ხალხურ სიმღერებში, ჩაწერილი დ. არაყიშვი   ლის 
მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

941.  “ოროველა” და ნ. სულხანიშვილის “კალოური” ერთი ხმისთვის, ჩაწერილი დ. არაყიშ
ვილის მიერ (მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის სტუდენტის საგუნდო დავალების ჩანა
წერი).

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

942.  ქართული ხალხური (სვანური, მეგრული) სიმღერები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილისა და 
შ. მშველიძის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ.

943.  ძველი მეგრული სიმღერა “წვალებული სიცოცხლე”, ჩაწერილი და დამუშავებული დ. 
არაყიშვილის მიერ. ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

944.  ხალხური სიმღერა “მუფქიმინა” ხმისა და ფოტეპიანოსთვის. “აჭარული” 3 ხმისთვის, 
ჩაწერილი და დამუშავებული დ. არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.
 
945.  ხალხური სიმღერები: “ლოცვა”, “კალოსპირული”, “ფანდური”, გადამუშავებული 

გუნდისთვის დ. არაყიშვილის მიერ. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. შავი და ლურჯი მელანი. 10 გვ.
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946.  ქართული ხალხური სიმღერა “დელასა და დელასა”, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ. 
მეორე სტროფი დაწერილია სანდრო ეულის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

947.  დ. არაყიშვილი – სანოტო მასალის დანართი ნაშრომისთვის “ქართლისა და კახეთის 
სიმღერები”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. 15 გვ.

948.  “მთიულური”, ფორტეპიანოსთვის, გადატანილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 1 გვ.

949.  “ლეკური”, ერთი ხმისთვის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.

950.   ბაიათი “ბუნდოვან გულსა”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის, ჩაწერილი და დამუშავებუ
ლი დ. არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

951.  სიმღერა “ფიქრნი მტკვრის პირას”,  ორი ხმისა და ფორტეპიანოსთვის, ჩაწერილი გრი
გოლ  ჩხიკვაძისა და დამუშავებული დიმიტრი არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.

952.  დიმიტრი არაყიშვილისა და მიხაილ იპოლიტოვ-ივანოვის მიერ დამუშავებული სიმღე
რები, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.

 უთარიღო. დიმიტრი არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 10 გვ.

953.   ხალხური სიმღერები: “დალი-დალალე”, “სიმღერა სტალინზე”, “ჩვენს ძია სტალინს”, 
ხმისა და ფანდურისთვის, ჩაწერილი ნ. ჩიგოგიძისა და ბალანჩივაძის, გადაწერილი დ. 
არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.

954.    ია კარგარეთელი – “შემიყვარდა ეგ ხმა ტკბილი”, ტექსტის ავტორი გ. გვაზავა.
 ხმის პარტია.
 უთარიღო. დიმიტრი არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

2 გვ.

955.  ნიკო სულხანიშვილი – “სამშობლო ხევსურისა”, გუნდისთვის, გადაწერილი დ. არაყი
შვილის მიერ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
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უცხოური ხალხური სიმღერები, 
ჩაწერილი დიმიტრი არაყიშვილისა 

და სხვათა მიერ

956.  ჩერქეზული ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი დიმიტრი არაყიშვილის მიერ.
 1897 წ. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ჩერქეზულ, ქართულ და რუსულ ენებზე. 

4 გვ.

957.  ბაშკირული მელოდიები ქარახსისა და ჰობოისთვის. ვოკალისა და ფორტეპიანოსთვის, 
ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.

 1897-1898 წწ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

958.  თბილისში, ვორონეჟის ოლქსა და ვლადიკავკაზში ჩაწერილი სიმღერები დ. 
არაყიშვილის მიერ.

 1920 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

959. ერთი და ორხმიანი რუსული ხალხური სიმღერები, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ (დაზიანებული).

960.  სომხური ხალხური სიმღერები, დამუშავებული დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. შავი და ლურჯი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

961.  ჩეჩნური ცეკვა, ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსთვის, ჩაწერილი და დამუშავებული დ. 
არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. 5 გვ.

962. “ქურთული სიმღერა” და “მოზდოკელი ოსების ცეკვა”, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის 
მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქურთულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.
 
963.  თურქული ხალხური მელოდია, ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსთვის – დამუშავებული 

დ. არაყიშვილის მიერ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

964.  ბელორუსიული და თათრული სიმღერები ხმისა და ფორტეპიანოსთვის, ჩაწერილი ა. 
მასლოვისა და გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ბელორუსიულ, თათრულ და რუსულ 
ენებზე. 7 გვ.
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965.  კაზაკური, ჩინური და ალეუტური სიმღერები და მელოდიები ხმისა და ფორტეპიანოს
თვის, არანჟირებული ი. სლავინსკის და (2 სიმღერა) გადაწერილი დ. არაყიშვილის 
მიერ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. კაზაკურ, ალატურ (ალატი –ქა
ლაქი უზბეკეთში, ბუხარის ოლქში) და რუსულ ენებზე. 9 გვ.

966.  ებრაული სახუმარო სიმღერა, ჩაწერილი ი. ენგელისა და გადაწერილი დ. არაყიშვილის 
მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ებრაულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

967.  ბაშკირული სიმღერები ხმისა და ფორტეპიანოსთვის, ჩაწერილი ა. გრეჩანინოვისა და 
გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ბაშკირულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ.

968.  ბელორუსიული საცეკვაო სიმღერა, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ბლანკი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

969.  უკრაინული სიმღერა “Зим Гилхин”, ჩაწერილი და არანჟირებული დ. არაყიშვილის 
მიერ. ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.

 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. უკრაინულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ (და
ზიანებული). 

დიმიტრი არაყიშვილის სასწავლო, 
სანოტო ჩანაწერები

970.  საგუნდო სავარჯიშოები, შედგენილი დიმიტრი არაყიშვილის მიერ (ნაწილი მეორე).
 1924 წ. სტამბური. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ფანქარი. ყდით. 43 გვ.

971.  სანოტო მაგალითები [გ. კონიუსის წიგნიდან “Задачник” („სავარჯიშოები”)].
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 157 გვ.

972.  დ. არაყიშვილისა და მისი მოსწავლეების შემოქმედებითი, სასწავლო და სანოტო 
ჩანაწერების ფრაგმენტები.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. შავი და წითელი ფანქარი. 
199 გვ.

973.  სავარჯიშოებისა და ჰარმონიის ამოცანების სანოტო ჩანაწერები.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 20 გვ.
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დიმიტრი არაყიშვილის სტატიები, ნაშრომები, სიტყვები, 
ლექციები, რეცენზიები და ჩანაწერები

974.  დიმიტრი არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები სვანური ხალხური სიმღერების შესახებ. 
გამოყენებულია ონიანის, ნიკო ჩიმაკაძის, ზ. შანშიევისა და ვ. მენცოვის ნაშრომები. 

 ერთვის სვანური ხალხური სამხმიანი სიმღერების სანოტო მასალა, ჩაწერილი დ. არა
ყიშვილის, შალვა მშველიძისა და მელიტონ ბალანჩივაძის მიერ.

 1910-1940 წწ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. შავი და ლურჯი ფანქარი. 
ქართულ და რუსულ ენებზე. 167 გვ.

 
975.  საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ეთნოგრაფიული განყოფილების საკოლექციო 

მასალების დავთარი – კატალოგი, შედეგნილი დ. არაყიშვილის “ხალხური საკრავების 
აღწერილობის” მიხედვით გიორგი ჩიტაიას მიერ. სხვადასხვა მინაწერითა და 
ჩანაწერებით.

 1924-1939 წწ. ხელნაწერი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ, 
რუსულ და გერმანულ ენებზე. 346 გვ.

976.  დ. არაყიშვილი – სტატია “ქართული მუსიკა”.
 1925 წ. ნაბეჭდი. ხელით ჩასწორებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

977.  დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ხალხური სიმ
ღერების მიმოხილვა (ხევსურები, თუშები, ფშაველები)”.

 ერთვის სანოტო მასალა, ჩაწერილი შალვა მშველიძის და გადაწერილი დ. არაყიშვი
ლის მიერ.

 1929-1935 წწ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. 
ქართულ და რუსულ ენებზე. 118 გვ.

978.  დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “უძველესი დროის ბგერათა რიგის შესახებ ხალხურ 
სიმღერაში”..

 1933 წ. 9 იანვარი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 37 გვ.

979.  დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ქართული 
ხალხური სიმებიანი საკრავების აზომვა და აღწერა”.

 1934. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. ხელით ჩასწორებული. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. 
რუსულ ენაზე. 531 გვ.

 
980.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერი ჭიანურის შესახებ.
 1935 წ. 29 ნოემბერი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ.

981.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერები გურული ხალხური სიმღერების შესახებ.
 1935 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 ვ.
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982.   დ. არაყიშვილის სიტყვა ვოკალისტთა კონფერენციაზე.
 1941 წ. 7 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

983.  დ. არაყიშვილის მოხსენება, წაკითხული სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპო
ზიციო კათედრაზე ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ.

 1941 წ. 19 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

984.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გამართული 
ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალებიდან 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტების 
შესახებ.

 1943 წ. 19 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
985.  დ. არაყიშვილის – ნაშრომი “სამხრეთ ოსეთის მუსიკალური შემოქმედება”. 
 ერთვის სანოტო ჩანაწერი.
 1944 წ. 5 აპრილი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 13 გვ.

986.  დ. არაყიშვილის რეცენზია შ. ასლანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომზე “ქართლ-
კახეთის ხალხური საგუნდო სიმღერების ჰარმონია”.

 ერთვის შალვა ასლანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ანოტაცია და სანოტო ჩანაწე
რები.

 1945 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 29 გვ. 

987.  დ. არაყიშვილის მოხსენება სიმღერა “მუშურის” შესახებ, საბჭოთა მმართველობის 
დამყარებიდან 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის სამეცნიერო სესიაზე.  

 1946 წ. 27 თებერვალი. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

988.  დ. არაყიშვილი – სამუშაო ჩანაწერები რაჭული სიმღერების შესახებ.
 ერთვის სამუშაო მასალა და ნ. რეხვიაშვილის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მასალე

ბის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
 1946 წ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 124 გვ.

989.  დ. არაყიშვილი – “ქართული მუსიკალური ფოლკლორის ზოგადი კურსი”.
 1948 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი, ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 52 გვ.

990.  დ. არაყიშვილის ფრაგმენტული ჩანაწერები ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ.
 1948-1953 წწ. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 81 გვ.

991.  დ. არაყიშვილი – სტატია “საბჭოთა მუსიკის ჩვენება”.
 1949 წ. 26 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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992.  დ. არაყიშვილი – სტატია “მშვიდობის დასაცავად”.
 1949 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

993.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერი “რაჭული სიმღერების შეგროვების შესახებ”.
 1950 წ. 1 მარტი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

994.  დ. არაყიშვილის მოხსენების ანოტაცია “დასავლეთ საქართველოს – იმერეთისა და 
სამეგრელოს სიმღერების წყობის სტრუქტურის შესახებ”.

 1950 წ. 11 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

995.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერი ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” დადგმის შესახებ.
 პირი: ალექსანდრე წუწუნავა.
 1951 წ. 21 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
996.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერი ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” დადგმის შესახებ.
 პირი: მ. თოფურია.
 1951 წ. 24 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

997.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერი ალბანური სიმღერების შესახებ.
 1951 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
998.  დ. არაყიშვილის ჩანაწერი რადიოგადაცემისთვის, აჭარული ხალხური სიმღერის 

შესახებ. 
 1952 წ. 24 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

999.  დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული ხალხური სიმღერის ჰარმონიის ზოგიერთი 
საკითხების შესახებ” (სამუშაო ვარიანტი). 

 1952 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 30 გვ.

1000. დ. არაყიშვილის სიტყვა, წარმოთქმული საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
საერთო კრებაზე.

 1953 წ. 31 მარტი. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

1001. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართველთა ხალხური სიმღერა და კულტურა” [რუსუ
ლიდან თარგმნა მარგარიტა დონდუამ].

 [1918 წ.] ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი, შავი და მწვანე მელანი. ფანქარი. 
ქართულ და რუსულ ენებზე. 151 გვ.

1002. დ. არაყიშვილის სტატია კომპოზიტორ ნიკო სულხანიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 [1919 წ.] ნაბეჭდი. 1 გვ (დაზიანებული).
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1003. დ. არაყიშვილი – სტატია “დამოუკიდებლობისდროინდელი მუსიკალური ცხოვრე
ბის შესახებ”.

 [1918-1921 წწ.] ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 6 გვ.

1004. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული მუსიკა – მოკლე ისტორიული მიმოხილვა”.
 ერთვის სანოტო მასალა. 
 [1925 წ.] ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 84 გვ.

1005. დ. არაყიშვილი – სტატია “ორი სიტყვა მუსიკალური მეცნიერების შესახებ საქარ
თველოში”.

 [1927 წ.] ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

1006. დ. არაყიშვილი – ჩანაწერები ქართული ხალხური ინსტრუმენტების, ანსამბლებისა 
და ხალხური მუსიკის შესახებ.

 [1930 – 1940 წწ.] ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ლურჯი და წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 
       9 გვ.

1007. დ. არაყიშვილი – პასუხი ბ. შტეინპრესის სტატიაზე “მუსიკალური ენის საერთო 
ნორმების შესახებ”.

 [1951 წ.] ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 23 გვ.

1008. დ. არაყიშვილის მოხსენებითი ბარათი საეკლესიო მუსიკის ჩაწერის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1009. დ. არაყიშვილის გამოხმაურება პავლე ხუჭუას სადისერტაციო ნაშრომზე “მელიტონ 
ბალანჩივაძე, ცხოვრება და შემოქმედება”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

1010. დ. არაყიშვილი – სტატია ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ (სამუშაო ვა
რიანტი).

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებ
ზე. 13 გვ.

1011. დ. არაყიშვილის მიერ ჩაწერილი საგალობლების ჩამონათვალი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ლურჯი, შავი და მწვანე მელანი. ფანქარი. ქარ

თულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.

1012. დ. არაყიშვილი – სტატია “რატომ გვაქვს ასე ცოტა კარგი სასიმღერო ხმები”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
       6 გვ.
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1013. დ. არაყიშვილის სტატია – “შემოქმედის დიდი ბედნიერება”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. მელნით ჩასწორებული. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

1014. დ. არაყიშვილის სტატია “საქართველოში მუსიკის ორგანიზაციის საკითხის შე
სახებ”.

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

1015. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების შესახებ”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი ხელნაწერი. შავი და წითელი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 

23 გვ.

1016. დ. არაყიშვილის – ნაშრომი “რაჭველების ზნე-ჩვეულებები და მათი სიმღერების შე
სახებ”. 

 ერთვის სანოტო მაგალითები.
 უთარიღო. ხელნაწერი შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. 45 გვ.
 
1017. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “საბჭოთა პერიოდის ქართული ხალხური სიმღერების შე

სახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 108 გვ.

1018. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “მეორე მსოფლიო ომზე ქართული ხალხური სიმღერების 
შესახებ”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 53 გვ.  

1019. დ. არაყიშვილი – “ხალხური სამუსიკო შემოქმედება სამხრეთ ოსეთში” – ნაშრომი, 
სა   მუ  შაო და ფრაგმენტული ჩანაწერები. ერთვის სანოტო მასალა.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი და შავი მელანი. ქართულ, 
რუსულ და ოსურ ენებზე. 98 გვ.

1020. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “სვანური ხალხური სიმღერები”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელით ჩასწორებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 53 გვ. 

1021. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული ხალხური საბრძოლო სიმღერები”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 9 გვ.

1022. დ. არაყიშვილი – სტატია “ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1023. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული ხალხური სიმღერა”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტორისეული ჩასწორებებით. მელანი. 8 გვ. 

1024. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “მუსიკის საკითხი საქართველოში”. ერთვის სამუშაო ვა
რიანტი.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი, წითელი, მწვანე მელანი. რუსულ ენაზე. 13 გვ.
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1025. დ. არაყიშვილის ჩანაწერები ორკესტრის ინსტრუმენტების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
       42 გვ (დაზიანებული). 

1026. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “მოსკოვსა და თბილისში შეკრებილ ქართულ სამუსიკო 
საკრავებზედ”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 54 გვ.

1027. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “სიმღერის ხელოვნება”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 26 გვ.

1028. დ. არაყიშვილი – სავარჯიშოები ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი, წითელი და შავი მელანი. ფანქარი. 14 გვ.

1029. დ. არაყიშვილი – სტატია “მუსიკალური ხელოვნების შესახებ”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
1030. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ირანული მუსიკალური საკრავების აღწერა”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 13 გვ.

1031. დ. არაყიშვილი – ჩანაწერები “მელოდიის შესახებ”, დაგმარა სლიანოვა-მიზანდარი 
– “ქართული ხალხური ერთხმიანი სიმღერა”, “რითმი”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 13 გვ.
 
1032. დ. არაყიშვილი – ჩანაწერები გურული ხალხური სიმღერების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

1033. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული მუსიკა – მეგრული შტო”. 
 ერთვის სამუშაო ჩანაწერები მეგრული სიმღერების შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებ ზე. 
       65 გვ.
 
1034. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “აღმოსავლეთ საქართველოს შრომის სიმღერები”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 24 გვ.

1035. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული ხალხური სიმღერების პოლიფონიის საკითხე
ბისთვის”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მწვანე და ლურჯი მელანი. ლურჯი და წითელი 
ფანქარი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

1036. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “აჭარული ხალხური სიმღერების შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 
        145 გვ.
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1037. დ. არაყიშვილი – ჩანაწერი ნიკო სულხანიშვილის მიერ ჩაწერილი ქართული ხალხუ
რი სიმღერების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

1038. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “აღმოსავლეთ საქართველოს სამხმიანი სიმღერების წყო
ბის შესახებ”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
       94 გვ.

1039. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ქართუ
ლი ხალხური ჩასაბერი და სიმებიანი საკრავების აღწერა და გაზომვა”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 136 გვ.

1040. დ. არაყიშვილის – სტატია “როგორ გავაჯანსაღოთ ჩვენი საოპერო თეატრი”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1041. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “რამდენიმე სიტყვა აღმოსავლეთ საქართველოს ერთხ
მიანი სიმღერებისა და ქალაქის მუსიკალური ფოლკლორის შესახებ”. 

 ერთვის მოხსენების თეზისები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
       69 გვ.

1042. დ. არაყიშვილი – ფრაგმენტული ჩანაწერები “ქართული სიმღერების შესახებ”, 
“ხალხური სამუსიკო შემოქმედება სამხრეთ ოსეთში”.  

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 21 გვ.

1043. დ. არაყიშვილი – საკრავთმცოდნეობისა და მუსიკის თეორიის კონსპექტები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ფანქარი. ლურჯი და შავი მელანი. 
      85 გვ.

1044. დ. არაყიშვილის ფრაგმენტული ჩანაწერები საბჭოთა მუსიკის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

1045. დ. არაყიშვილი – “ქართული მუსიკის მოკლე, ისტორიული მიმოხილვა”
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

1046. დ. არაყიშვილი – სასიმღერო ტექსტი და ნოტის ფრაგმენტი ოპერიდან “თქმულება 
შოთა  რუსთაველზე”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

1047. დ. არაყიშვილი – ფ. ქორიძის, ა. ბენაშვილის, რ. ხუნდაძის, ი. შარაბიძის მოკლე 
ბიოგრაფიული ჩანაწერები.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
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1048. დ. არაყიშვილი – სტატია ლადო აღნიაშვილის ხსოვნას.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
       7 გვ.

1049. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღერების მი
მოხილვა”.

 ერთვის სანოტო მასალა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 122 გვ.

1050. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “საგუნდო მხატვრული მუსიკის შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 5 გვ.

1051. დ. არაყიშვილის ჩანაწერები გურული ხალხური სიმღერებისა და საკრავების შე სა
ხებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე. 17 გვ.

1052. დ. არაყიშვილის ლექცია აღმოსავლეთ საქართველოს სიმღერების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 30 გვ.

1053. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული ხალხური მუსიკა”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 13 გვ. 

1054. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული საეკლესიო მუსიკის შესახებ”. სამუშაო ჩა
ნაწერები.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 32 გვ.
 
1055. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “წარმოდგენა მკაცრ სტილზე”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. შავი და ლურჯი მელანი. ფანქარი. ქარ

თულ და რუსულ ენებზე. 79 გვ.

1056. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “მუსიკისა და სიმღერის როლი სკოლაში”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

1057. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “მუსიკის მნიშვნელობა ადამიანისა და საზოგადოების 
ცხოვრებაში”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.

1058. დ. არაყიშვილი – სტატია “მუსიკის მნიშვნელობის შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1059. დ. არაყიშვილის ჩანაწერები მუსიკის შესახებ.
 ერთვის სანოტო მასალა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 26 გვ.

1060. დ. არაყიშვილი – სალექციო კურსი “მუსიკალური ფორმა”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 50 გვ.

1061. დ. არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე.           

32 გვ.

1062. დ. არაყიშვილი – ჩანაწერი ქართული მუსიკის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენებზე. 2 გვ.

1063. დ. არაყიშვილი – სალექციო კურსის “ქართული მუსიკალური ეთნოგრაფიის” პროგ
რამა.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.
 
1064. დ. არაყიშვილი – სტატია კონსერვატორიის შესახებ.
უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1065. დ. არაყიშვილი – სტატია ვარინკა მაჭავარიანისა [მაჭავარიანი-წერეთელი] და “სუ
ლიკოს” შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1066. დ. არაყიშვილი – სტატია ია კარგარეთელის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. 7 გვ.
 
1067. დ. არაყიშვილის სალექციო კურსი – “მუსიკის ელემენტარული თეორია”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 36 გვ.

1068. დ. არაყიშვილი –კომპოზიტორების, ლ. აფანასიევის, შეხტერისა და ვ. მუხაშოვის 
შემოქმედების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.

1069. დ. არაყიშვილი – მოხსენების თეზისები “აღმოსავლეთ საქართველოს სამხმიანი 
ხალხური სიმღერების კილოს შესახებ”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1070. დ. არაყიშვილი – დირიჟორთა კონკურსის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1071. დ. არაყიშვილის ნაწარმოებების ჩამონათვალი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 11 გვ.

1072. დ. არაყიშვილის რეცენზია ვ. სტეშენკო-კუფტინას ნაშრომზე “ქართული ხალხური 
მუსიკის უძველესი საფუძვლები”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1073. დ. არაყიშვილის სიტყვა “სამუსიკო საქმე საქართველოში რევოლუციის დღიდან 
დღემდე”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. 4 გვ.

1074. დ. არაყიშვილი – “უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების წარმატების შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1075. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “გურული ხალხური სიმღერების სტრუქტურის შესახებ”
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 32 გვ.

1076. დ. არაყიშვილი – სტატია “ქართული ხალხური სიმღერის შესახებ”
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

1077. დ. არაყიშვილი – ივანე ჯავახიშვილის ნაშრომის “ქართული მუსიკის ისტორიის ძი
რითადი საკითხების” შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 10 გვ.

1078. დ. არაყიშვილის სიტყვა “ქართული მუსიკის შესახებ”
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1079. დ. არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები ქართული ხალხური (გურული, მეგრული) სიმ
ღერების შესახებ. ერთვის სანოტო მასალა.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 22 გვ.

1080. დ. არაყიშვილი – სტატია “ქართული საოპერო სტუდიის შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 5 გვ.

1081. დ. არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები ქართული ხალხური მუსიკალური საკრავების 
შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 14 გვ.

1082. დ. არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერი “საქართველოში მუსიკალური კულტურის შესა
ხებ”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.
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1083. დიმიტრი არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები აჭარული ხალხური სიმღერების შესა
ხებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 
124 გვ.

1084. დ. არაყიშვილი – ნაშრომის, “ქართული ხალხური სიმღერა 5 წლის განმავლობაში” 
მოკლე ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. 19 გვ (დაზიანებული).

1085. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “საქართველოს წინაქრისტიანული მუსიკალური კულტუ
რის ხალხური სიმღერაგადმონაშთები”.

 ერთვის სანოტო მასალა. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
       57 გვ.

1086. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღერების მი
მოხილვა”.

 ერთვის სანოტო მასალა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
       74 გვ.

1087. დ. არაყიშვილი – ნაშრომი “შედარებითი მიმოხილვა საქართველოს (იმერეთის) 
ხალხური სიმღერებისა და სამუსიკო საკრავებისა”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. 29 გვ.

1088. დ. არაყიშვილის სიტყვა სიმფონიური მუსიკის კონცერტის წინ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

1089. დიმიტრი არაყიშვილი – ნაშრომი “ქართული მუსიკალური ფოლკლორის საერთო 
კურსი”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი რუსულ ენაზე. 24 გვ.

1090. დ. არაყიშვილის სიტყვა ოლღა ბახუტაშვილიშულგინას საღამოზე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

1091. დ. არაყიშვილი – სტატია “რამდენიმე შენიშვნა რაჭის მაზრის, ქუთაისის გუბერნიის 
იმერულ ხალხურ სიმღერაზედ”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 28 გვ. 

1092. დ. არაყიშვილის მიერ ჩაწერილი შ. ასლანიშვილის მოხსენება “ძველი ქართული სა
ნოტო ნიშნების” შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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1093. დ. არაყიშვილის პასუხი ვიქტორ დოლიძის სტატიაზე “რატომ”, ქართული ოპერის 
მდგომარეობის შესახებ.

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

1094. დ. არაყიშვილის რეცენზია თამარ მამალაძის მოხსენებაზე “კახეთის მუშურ-გლეხუ
რი სიმღერების შესახებ”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
 
1095. დ. არაყიშვილის მოხსენების თეზისები რაჭული სიმღერების შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1096. დ. არაყიშვილის ფრაგმენტული ჩანაწერები ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ.
 უთარიღო. ატოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1097. დ. არაყიშვილის ჩანაწერი საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ხალხური 
მუსიკალური საკრავების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1098. დ. არაყიშვილი – ამონაწერი ე. პეტრის ლექციებიდან.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1099. დ. არაყიშვილის მოხსენების თეზისები ოსური ხალხური სიმღერის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1100. დ. არაყიშვილის ჩანაწერები არაბული ხმებისა და ანბანის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.

1101. დ. არაყიშვილის ჩანაწერი საგუნდო ვარჯიშების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.

1102. დ. არაყიშვილის ფრაგმენტული ჩანაწერები ქართული საგალობლების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 3 გვ.

1103. დ. არაყიშვილის ჩანაწერი XIX საუკუნის საქართველოს მუსიკალური ცხოვრების 
შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
1104. დ. არაყიშვილის ჩანაწერი ძველი ქართული წარმართული ღვთაებების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1105. დ. არაყიშვილის ჩანაწერები არფის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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1106. დ. არაყიშვილის ჩანაწერი ზაქარია ჩხიკვაძის სტატიის შესახებ.
           უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

1107. მეორე მსოფლიო ომისდროინდელი სიმღერების ტექსტები, ჩაწერილი დ. არაყიშვი
ლის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

1108. დ. არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები აჭარელი ხალხის ისტორიული წარსულის 
შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

1109. დ. არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღე
რების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

1110. დ. არაყიშვილის ფრაგმენტული ჩანაწერები რაჭული ხალხური მუსიკის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 26 გვ.

1111. დ. არაყიშვილის ჩანაწერები იმერული ხალხური სიმღერების შესახებ. ერთვის სა
ნოტო მასალა.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. 41 გვ.

1112. დ. არაყიშვილის სამუშაო ჩანაწერები “იმერული ხალხური სიმღერების სტრუქ
ტურა”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 9 გვ.

1113. დ. არაყიშვილი – “მოკლე ცნობები ქართული ხალხური სიმღერის შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

1114. საბჭოთა თემატიკის ხალხური სიმღერების სია.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ (დაზიანებული).

1115. დ. არაყიშვილის ჩანაწერები ბატონყმობისდროინდელი ქართული ხალხური 
ლექსების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.

1116. დ. არაყიშვილის სხვადასხვა სახის ფრაგმენტული ჩანაწერები. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი და შავი მელანი. ფანქარი. 

ქართულ და რუსულ ენებზე. 364 გვ.
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ეპისტოლარული მემკვიდრეობა
დიმიტრი არაყიშვილის წერილები

1117. დიმიტრი არაყიშვილის წერილი ალექსანდრე სოლომონის ძე [იმედაშვილისადმი], 
აბდულ არაბის არიასთან დაკავშირებით.

 ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

1118. დ. არაყიშვილის წერილი შ. ქარუმიძის ყოფილი მეუღლის ანა ვასილიევასადმი, მოს
კოვში გამართული საღამოს შესახებ.

 პირი: ა. ბალმონტი, ალ. სუმბათაშვილიიუჟინი, კ. ფოცხვერაშვილი, თულაშვილები.
 1916 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

1119. დ. არაყიშვილის წერილი სერგო ჟორჟოლიანისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუს
თაველზე” პრემიერაზე მოწვევის შესახებ.

 1919 წ. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1120. დ. არაყიშვილის წერილი მიხაილ ბაგრინოვსკისადმი, თბილისის სახელმწიფო კონ
სერვატორიაში საკრავთმცოდნეობის კურსის სწავლებასთან დაკავშირებით.

 პირი: ლარისა მიხაილოვნა ქუთათელაძე.
 1928 წ 15 აპრილი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. ფოტოასლი. 4 გვ. 2 ეგზ.

1121. დ. არაყიშვილის წერილი ოპერის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, ჰონო
რარის მიღებასთან დაკავშირებით. 

 ერთვის საბუღალტრო ცნობა ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” დადგმების შე
სახებ.

 1932 წ. 4 მაისი. ბლანკი. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

1122. დ. არაყიშვილის თხოვნის წერილი შვილებისთვის ფეხსაცმელების ორდერის გაცე
მასთან დაკავშირებით.

 1933 წ. 21 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1123. დ. არაყიშვილის წერილი სერიოჟასადმი (გვარი მითითებული არ არის), კონცერტზე 
მოწვევასთან დაკავშირებით.

 1935 წ. 15 ივლისი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1124. დ. არაყიშვილის წერილი თინასა და ვლადიმერ მიხაილოვიჩისადმი (გვარები მითი
თებული არ არის), კონცერტზე მოწვევასთან დაკავშირებით.

 1935 წ. 15 ივლისი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
1125. დ. არაყიშვილის წერილი ალექსანდრ გაუკისადმი, სიმფონიური პოემა “ახლო აღმო

სავლეთის ჰიმნის” შესახებ.
 1937 წ. 28. მარტი. ბლანკი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1126. დ. არაყიშვილის წერილი უცნობი პირისადმი [მოსკოვში გამართული] საავტორო 
კონცერტის პროგრამის შესახებ.

 1939 წ. 1 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე, 1 გვ.

1127. დ. არაყიშვილის წერილი ალექსი მაჭავარიანისადმი, სტალინთან და პროკურორთან 
წერილის გაგზავნის შესახებ.

 1940 წ. 21 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

1128. დ. არაყიშვილის მისალოცი წერილი ანა ივანოვნა თულაშვილისადმი, დაბადების 70 
და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 19 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1129. დ. არაყიშვილის წერილი ალექსანდრ ვიაჩესლავოვიჩ ოსოვსკისადმი, ნაშრომ 
“აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღერების” შესახებ.

 პირი: ბ. არაპოვი.
 1940 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1130. დ. არაყიშვილის პირადი წერილი ვ. არგამაკოვისადმი.
 პირი: არუთინ სარქისიანი.
 1945 წ. 5 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
  
1131. დ. არაყიშვილის პირადი წერილი ლარისა ქუთათელაძისადმი.
 1947 წ. 11 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1132. დ. არაყიშვილის წერილები:
1. პირადი წერილი ქსენია ნიკალაევნასადმი (გვარი მითითებული არ არის). 1948 წ. 11 

მარტი.
2. პირადი წერილი მილიცა ხუნწარიასადმი. 1948 წ.
3. სსრკის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული აკადემიის დირექტორის ს. პ. ტოლსტოვისადმი, 

მეორე მსოფლიო ომისადმი მიძღვნილ ნაშრომების გამოცემის შესახებ. 1948 წ. 12 
მარტი.

4. წერილი არჩილ ბეგიჯანოვისადმი, ბიოგრაფიის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
 პირი: ბუზოღლი, ლიუბოვ (გვარი მითითებული არ არის). 1948 წ. მარტი.
5. პირადი წერილი ანა პიოტროვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის). 1948 წ. 6 აპრი

ლი.
6. პირადი წერილი იულია ივანოვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 პირი: თამარა ნიკალაევნა (გვარი მითითებული არ არის). 1948 წ. 13 მარტი.
7. პირადი წერილი ანა პიოტროვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის). 1948 წ. 25 მარტი.
8.  წერილი მუსიკალური სტუდიის დირექტორ ლ. ოძელაშვილისადმი, დ. არაყიშვილის 

შვილიშვილების იგორისა და ტატიანას სწავლების საფასურის გადახდის შესახებ. 
1948 წ. 9 აპრილი. 

9. პირადი წერილი ანა პიოტროვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის). 1948 წ. 15 მაისი.
10. პირადი წერილი ტაისა მიხაილოვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის). 1948 წ. 19 

მარტი.
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11. წერილი. სახელმწიფო გამომცემლობა “მუზგიზისადმი”, რომანსების გამოცემასათან 
დაკავშირებით. 

 პირი: ი. იაცევიჩი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

1133. დ. არაყიშვილის წერილები:
1. პირადი წერილი რუზი ვიქტოროვნასადმი 1949 წ. 23 იანვარი.
2. წერილი ბორიასადმი (გვარი მითითებული არ არის), ახალი ნაწარმოების პარტიტურის 

გაგზავნის შესახებ. 
 პირი: რუსიკო (გვარი მითითებული არ არის). 1949 წ. 24 იანვარი.
3. წერილი ვლადიმირ ალექსანდროვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), საავტორო 

კონცერტის ჩატარების შესახებ.
 პირი: ვერა ალექსანდროვნა დავიდოვა.
 ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1134. დ. არაყიშვილის წერილი საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის კომპოზი
ტორთა სექციის თავმჯდომარისადმი, რომანსების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 პირი: ა. ტ. გრეჩანინოვი, ს. ი. ტანეევი.
 1949 წ. 24 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1135. დ. არაყიშვილის წერილებისა და დახასიათების სამუშაო ჩანაწერები:
1. საქმიანი წერილი მარ. ვიქტ-ისადმი. პირი ვ. ვ. პასხალოვი. 1949 წ. 6 თებერვალი.
2. საქმიანი წერილი უცნობი პროფესორისადმი. 1949 წ. 7 თებერვალი.
3. საქმიანი წერილი ვიქტორ ბოგდანოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: 

ნატალია ვასილიევნა (გვარი მითითებული არ არის). 1949 წ. 15 თებერვალი.
4. პირადი წერილი ლუიზასადმი (გვარი მითითებული არ არის). 1949 წ. 15 თებერვალი.
5. საქმიანი წერილი ვიქტორ სერგევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის). 1949 წ. 23 

თებერვალი.
6. წერილი ევგენი ვლადიმიროვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), გამომცემლობა 

“მუზგიზში” მონოგრაფია “სვანური ხალხური სიმღერების” გამოცემასთან 
დაკავშირებით. პირი: მ. ვ. ვინოგრადოვი. 1949 წ. 18 მარტი.

7. წერილი მსტისლავ ვსევოლოდოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), რომანსების 
გამოცემის შეფერხების შესახებ. პირი: ი. პ. შიშოვი, კორცევი, ს. ი. ტანეევი, ა. ტ. გრე
ჩანინოვი, ე. ვ. გიპიუსი, კ. კ. საკვა, კ. ვ. კვიტკა. 1949 წ. 20 მარტი.

8. საქმიანი წერილი უცნობი ქალისადმი. პირი: ს. პ. გოგლიჩიძე. 1949 წ. 23 მარტი.
9. ფაგოტისტ მიხაილ მარკოვიჩ ნეიმანის დახასიათება, გაცემული დ. არაყიშვილის მიერ. 

1949 წ. 29 მარტი.
10. წერილი ვლადიმირ გეორგიევიჩ ფერესადმი, პუშკინის ლექსებზე დაწერილი რომან

სების შესახებ. პირი: ვ. მ. ბელიაევი. 1949 წ. 31 მარტი.
11. წერილი მარონ ვიქტორიევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), პუშკინის ლექსებ

ზე დაწერილი რომანსების შესახებ. პირი: ვ. გ. ფერე. 1949 წ. 2 აპრილი.
12. წერილი როსტომ სიმიონოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის)  შვილის – დი

მიტრის (გვარი მითითებული არ არის) სამსახურთან დაკავშირებით. პირი: კუპრავა. 
1949 წ. 6 აპრილი.
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13. საქმიანი წერილი ლევ პიოტროვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: დ. 
ოისტრახი, ე. გილელსი, ა. ანდრიაშვილი, რუზი ვიქტოროვნა (გვარი მითითებული არ 
არის). 1949 წ. 6 აპრილი.

14. საქმიანი წერილი ვლადიმირ ალექსანდროვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის). 
პირი: ვერა ალექსანდროვნა დავიდოვა. 1949 წ. 7 აპრილი.

15. საქმიანი წერილი ნიკალაი ნიკალაევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: ა. 
კონსტანტინნო. ვენაძე. 1949 წ. 8 აპრილი.

16. წერილი ალ. ად.-ისადმი, შვილიშვილისა და რძლის მიწისძვრის დროს დაღუპვის 
შესახებ. 1949 წ. 10 აპრილი.

17. წერილი იაშა სოლოდუხოსადმი, პუშკინის ლექსებზე დაწერილი რომანსების შესახებ. 
1949 წ. 23 აპრილი.

18. წერილი მაქსიმოვისადმი, სანატორიუმის საგზურთან დაკავშირებით. პირი: ვენაძე. 
1949 წ. 27 აპრილი. 

19. წერილი არკადი პავლოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), მონოგრაფია “სვანუ
რი ხალხური სიმღერების” გამოცემასთან დაკავშირებით. პირი: ვ. მ. გოროდინსკი, ე. 
ვ. გიპიუსი, მ. ვ. ვინოგრადოვი, კ. ვ. კვიტკა. 1949 წ. 8 მაისი.

20. წერილი ნიკალაი ნიკალაევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), სანატორიუმის 
საგზურთან დაკავშირებით. პირი: მაქსიმოვი. 1949 წ. 22 მაისი.

21. წერილი ვ. გ. ფერესადმი, პუშკინის ლექსებზე დაწერილი რომანსების შესახებ. პირი: 
მ. ვ. კოვალი. 1949 წ.

22. საქმიანი წერილი ბ. შტეინპრესისადმი. პირი: ი. ჯავახიშვილი, ო. დიმიტრიადი, პ. ხუ
ჭუა, ვ. დონაძე, ნ. ჩიგოგიძე. 1949 წ.

23. წერილი უცნობი პირისადმი, საგზურის შესახებ. პირი: აროშიძე. 1949 წ. 29 მაისი.
24. საქმიანი წერილი ლ. პ. პრესმანისადმი. პირი: ო. ა. შულგინა, სიმონოვი, რუზი ვიქტო

როვნა (გვარი მითითებული არ არის), ალექსანდრ პიოტროვიჩ [პრესმანი]. ?1949 წ. 6 
ივნისი.

25. საქმიანი წერილი რუზი ვიქტოროვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: ნატა
ლია ვასილიევნა მურავლიოვა, იაკობ სიმიონოვიჩ სოლოდუხო, იულია ივანოვნა ზო
როვა. 1949 წ. 6 ივნისი.

26. საქმიანი წერილი მიტოსადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: ვ. ა. ვლასოვი. 1949 
წ. 10 ივნისი.

27. საქმიანი დეპეშა საგასტროლო ბიუროსადმი. 1949 წ. 
28. წერილი ლენინგრადის კონსერვატორიის სასწავლო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგი

ლის ა. ნ. დმიტრიევისადმი, დოცენტ პავლე ხუჭუას დისერტაციის შესახებ. 1949 წ. 8 
ივნისი.

29. მიმართვა გამომცემლობა “მუზგიზის” მთავარი რედაქტორის კ. კ. საკვასადმი, მონოგ
რაფია “სვანური ხალხური სიმღერების” გამოცემასთან დაკავშირებით. 1949 წ. 10 ივ
ნისი.

30. პირადი წერილი ვალენტინა ალექსანდროვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის). 
პირი: ევგენია ალექსანდროვნა (გვარი მითითებული არ არის). 1949 წ. 11 ივნისი.

31. საქმიანი წერილი კლ. ვ.-ისადმი. 1949 წ. 12 ივნისი.
32. საქმიანი წერილი ალექსანდრ ვასილიევიჩ ლებლანისადმი. 1949 წ. 14 ივნისი.
33.  წერილი მთავარი რედაქტორისადმი, ბიოგრაფიული დოკუმენტების გაგზავნის 

შესახებ.  1949 წ. 17 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 29 გვ. 
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1136. დ. არაყიშვილის წერილები ტ. ხრენიკოვისა და ა. ბოლშემენნიკოვისადმი, საქარ
თველოს კომპოზიტორთა კავშირის დატოვებისა და ჰონორარის შესახებ.

 პირი: შ. მშველიძე, ნ. ეგაძე.
 1949 წ. 10 მაისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1137. დ. არაყიშვილის ოფიციალური წერილების სამუშაო ვარიანტები:
 დოქტორის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით. 
 გამომცემლობა “მუზგიზისადმი” ნაშრომის გამოცემასთან დაკავშირებით.
 მოსკოვში მისი შემოქმედებითი საღამოს შესახებ. 
 პირი: ვიქტორ მიხაილოვიჩ ბელიაევი, ა. ტაიამოვი, დ. სულხანიშვილი.
 1949 წ. ოქტომბერინოემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1138. დ. არაყიშვილის წერილი საქართველოს  კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარის 
შ. მშველიძისადმი, კავშირის გამგეობის წევრობის დატოვებასთან დაკავშირებით. 

 პირი: ი. ს. დოლიძე. ტ. ხრენიკოვი.
 1949 წ. 3 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1139. დ. არაყიშვილის წერილები:
1. მიმართვა სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გენერალური მდივნის ტ. ხრენიკოვისადმი, 

საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის დატოვების შესახებ. 1949 წ.
2. წერილი ვიქტორ მიხაილოვიჩ ბელიაევისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველ

ზე” რუსულად თარგმნასთან დაკავშირებით. 1949 წ. 26 ოქტომბერი. 
3. პირადი წერილი ვიქტორ სერგეევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: ა. ვ. 

სვეშნიკოვი. 1949 წ. 3 ნოემბერი.
4. პირადი წერილი ლევ პიოტროვიჩ პრესმანისადმი. პირი: რუზი ვიქტოროვნა (გვარი მი

თითებული არ არის), ალექსანდრ პიოტროვიჩ პრესმანი. 1949 წ. 5 ნოემბერი.
5. სამადლობელი წერილი ემინასადმი, წიგნების გაგზავნასთან დაკავშირებით. 1949 წ. 

11 ნოემბერი.
6. წერილი დმიტრი ალექსანდროვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), სვანური სიმ

ღერების გაგზავნასთან დაკავშირებით. 1949 წ. 27 დეკემბერი.
7. პირადი წერილი ელგა მიხაილოვნასადმი (გვარი მითითებული არ არის), პირი: დმიტრი 

შოსტაკოვიჩი. 1949 წ. 31 დეკემბერი.
8. წერილი ივან ივანოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), ქართული ხალხური მუ

სიკის შესახებ. 1950 წ. 4 იანვარი. 
9. მადლობისა და მისალოცი წერილი ჩრდილოეთ ოსეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდო

მარის ალექსი ფარსადანოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), წიგნის, “ოსური 
ნართების” შესახებ. 1950 წ. 5 იანვარი.

10. გაუგზავნელი დეპეშა სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გენერალური მდივნის ტ. 
ხრენიკოვისადმი, საავტორო საღამოსთან დაკავშირებით. 1950 წ. იანვარი.

11. საქმიანი წერილი ცკკპ (ბ)-ის მეორე მდივნის რ. ს. შადურისადმი, მუსიკალურ-ფოლკ
ლორული განყოფილების შესახებ. პირი: ს. ჯანაშია, ნ. ბერძენიშვილი. 1950 წ. 23 იან
ვარი.

12. წერილი ალექსანდრ გაიამოვისადმი, “სვანური სიმღერების შესახებ”. პირი: დ. მ. ალექ
სანდროვიჩ ბლუმი. 1950 წ. 24 იანვარი.
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13. წერილი ჟურნალ „სავეტსკაია მუზიკის” (“საბჭოთა მუსიკის”) თანამშრომლის მარონ 
ვიქტოროვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), მასალების გამოცემასთან 
დაკავშირებით. 1950 წ. 24 იანვარი.

14. მისალოცი წერილი რაინჰოლდ მორიზოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), 
დაბადების 75 წლისთავთან დაკავშირებით. 1950 წ. იანვარი.

15. წერილი იულია ივანოვნა ზოროვასადმი, რადიოკომიტეტის მიერ შეძენილი რომანსე
ბის შესახებ. 1950 წ. 24 იანვარი.

16. წერილი რადიოკომიტეტის მუსიკალური მაუწყებლობის გამგის სერგეი არტემოვიჩ 
ბალასანიანისადმი, რომანსების შესახებ. პირი: ი. ზოროვა. 1950 წ. 26 იანვარი.

17. პირადი წერილი იულია ზოროვასადმი 1950 წ. 11 თებერვალი.
18. წერილი სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გენერალურ მდივან ტიხონ ნიკალაევიჩ 

ხრენიკოვისადმი, შემოქმედებითი საღამოს შესახებ. 1950 წ. 18 თებერვალი.
19. წერილი ს. ა. ბალასანიანისადმი, რომანსების ჰონორართან დაკავშირებით. 1950 წ. 11 

მარტი.
20. პირადი წერილი ალლასადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: ალექსი ანდრეევიჩი 

და ევგენია ალექსანდროვნა (გვარები მითითებული არ არის). 1950 წ.
21. პირადი წერილი ლარისა ქუთათელაძისადმი. პირი: ამირანაშვილი, მერი ნაკაშიძე, 

ოდისეი დიმიტრიადი, შალვა მშველიძე, შალვა ასლანიშვილი. 1950 წ. 17 მარტი.
22. პირადი წერილი იურასადმი (გვარი მითითებული არ არის). პირი: ო. დიმიტრიადი. 

ალექსი (ჩელიაბინსკის ეპისკოპოსი), მარგუშა, ვალოდია (გვარები მითითებული არ 
არის). 1950 წ. 19 მარტი.

23. წერილი ტ. ხრენიკოვისადმი, მონოგრაფია “სვანური სიმღერების” შესახებ. 1950 წ.
24. წერილი ემინესადმი (გვარი მითითებული არ არის), აზერბაიჯანული აშუღური 

სიმღერების შესახებ. 1950 წ. 27 მარტი.
25. პირადი წერილი პრესმანისადმი. პირი: რუზი ვიქტოროვნა, ალექსანდრ პიოტროვიჩ 

[პრესმანი], თამარ არაყიშვილი. 1950 წ. 31 მარტი.
26. წერილი გივისადმი (გვარი მითითებული არ არის), ახალი ოპერის შესახებ. პირი: 

ალექსი მაჭავარიანი, დავით თორაძე, არჩილ კერესელიძე, რევაზ გაბიჩვაძე. 1950 წ.
27. პირადი წერილი ვას. ფეოდ.-ისადმი. 1950 წ. 6 აპრილი. 
28. პირადი წერილი იულია ივანოვნა [ზოროვასადმი]. პირი: ნატალია ვასილიევნა ბალასა

ნიანი. 1950 წ. 20 აპრილი.
29. წერილი არკადი პავლოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), რომანსების და მო

ნოგრაფია “სვანური ხალხური სიმღერების” გამოცემასთან დაკავშირებით. პირი: დ. ა. 
ბლიუმი. 1950 წ. 5 მაისი.

30. წერილი ალექსანდრ ბორისოვიჩ გოლდენვეიზერისადმი, მუსიკისმცოდნე არჩილ ბეგი
ჯანოვის შესახებ. 1950 წ. 4 მაისი.

31. წერილი ვ. მ. ბელიაევისადმი, მუსიკისმცოდნე არჩილ ბეგიჯანოვის შესახებ. 1950 წ. 4 
მაისი.

32. წერილი ალექსანდრ ვიაჩესლავოვიჩ ოსოვსკისადმი, ა. გ. ბეგიჯანოვის დისერტაციის 
შესახებ. პირი: ფინგერტი. 1950 წ. 7 მაისი.

33. სამადლობელი წერილი ვ. მ. ბელიაევისადმი, ა. ბეგიჯანოვთან დაკავშირებით. 1950 წ. 
20 მაისი.

34. სამადლობელი წერილი ა. ბ. გოლდენვეიზერისადმი, არჩილ ბეგიჯანოვის დისერტა
ციასთან დაკავშირებით. 1950 წ.
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35. წერილი ელისაბედ ისააკოვნა კან-ნოვიკოვასადმი, სახელმწიფო გამოცდებთან 
დაკავშირებით. პირი: ივ. მარტინოვი. 1950 წ.

36. წერილი ვ. მ. ბელიაევისადმი,  კონსერვატორიაში მიმდინარე საკითხების შესახებ. 
პირი: ნელი ჩიქოვანი. 1950 წ. 20 ივნისი.

37. პირადი წერილი იულია ივანოვნასადმი [ზოროვა]. 1950 წ. 28 ივნისი.
38. მისალოცი წერილი ლევ პრესმანისადმი, სასწავლებლის დამთავრებიდან 25 წლისთავ

თან  დაკავშირებით. 1950 წ. 2 ივნისი.
39. პირადი წერილი იულია ალექსანდროვნა შაპორინასადმი. 1950 წ. 1 ივნისი.
40. პირადი წერილი ვასილი ფიოდოროვიჩ კუხარსკისადმი. 1950 წ. 26 აგვისტო.
41. წერილი სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის IV ყრილობის შესახებ. 1950 წ. 27 აგვისტო.
42. წერილი გამომცემლობა “ხელოვნების” მდივნის დოხნაძისადმი, ნაშრომ “სვანური 

ხალხური სიმღერების” გამოცემასთან დაკავშირებით. პირი: პავლე ხუჭუა, ლადო დო
ნაძე. 1950 წ. 14 სექტემბერი.

43. წერილი ვ. მ. ბელიაევისადმი, ა. ბეგიჯანოვის შესახებ. 1950 წ. 15 სექტემბერი.
 ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 34 გვ.

1140. დ. არაყიშვილის მისალოცი წერილი კომპოზიტორ რაინჰოლდ გლიერისადმი, დაბა
დების 75 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 24 იანვარი. ავტოგრაფი რუსულ ენაზე. ასლი. 1 გვ.

1141. დ. არაყიშვილის მისალოცი წერილი იური ალექსანდროვიჩისადმი (გვარი 
მითითებული არ არის), სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.            
1950 წ. 3 ივნისი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. ფოტოასლი. 2 გვ.

1142. დ. არაყიშვილის წერილი ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის ნიკო ბერძენიშვი
ლისადმი, ავადმყოფობის გამო, წლიური გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 25 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
 
1143. დ. არაყიშვილის წერილი სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის მდივნის კუხარსკისა

დმი, რეცენზიასთან დაკავშირებით. სამუშაო ჩანაწერი.
 1950 წ. 8 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1144. დ. არაყიშვილის წერილი სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გენერალური მდივნის 
მ. ხრენიკოვისადმი, მონოგრაფიის გამოცემასთან დაკავშირებით (სამუშაო ჩანაწერი).

 1950 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1145. დ. არაყიშვილის სამადლობელი წერილი რედაქციისადმი, სტალინური პრემიის მი
ნიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ (დაზიანებული).

1146. დ. არაყიშვილის წერილი საქართველოს სსრ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის 
ბარკალაიასადმი, წამლების გაცემასთან დაკავშირებით. 

 1951 წ. 12 იანვარი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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1147. დ. არაყიშვილის წერილი იულია ივანოვნა ზოროვასადმი, ნაწარმოებების დაბეჭდ
ვასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 12 თებერვალი. ავტოგრაფი. ფანქარი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1148. დ. არაყიშვილის წერილი ვალერიანესადმი (გვარი მითითებული არ არის), სიმღე
რისთვის ტექსტის დაწერასთან დაკავშირებით.  

 1951 წ. 25 ნოემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.

1149. დ. არაყიშვილის წერილი იულია ივანოვნა ზოროვასადმი, მარშისა და გაგზავნილი 
მასალების შესახებ.

 1952 წ. 6 აპრილი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1150. დ. არაყიშვილის სამადლობელი წერილი უცნობი რედაქტორისადმი, იუბილესთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. 2 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1151. დ. არაყიშვილის წერილი მუსიკალური გამომცემლობის ხელმძღვანელის 
ლობიშჩევისადმი, მისი სუიტის ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე” გამოცემის 
თაობაზე. მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის თხოვნა თბილისის კურორტების 
სამმართველოსადმი, მისთვის კიკეთსა და მანგლისში ოთახის გამოყოფის შესახებ. 

 1952 წ. 10 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1152. დ. არაყიშვილის წერილები ივან ივანოვიჩისა (გვარი მითითებული არ არის) და ლო
ბაშევისადმი, სტატიის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 1011 ივნისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1153. დ. არაყიშვილის წერილი გიორგი ნიკალაევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), 
მონოგრაფიასთან დაკავშირებით (სამუშაო ვარიანტი).

 1952 წ. 7 ივლისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1154. დ. არაყიშვილის წერილების სამუშაო ვარიანტები, ოპერის “თქმულება შოთა რუს
თაველზე” და სხვა ნაწარმოებების შესახებ.

 პირი: ვასილი მიხაილოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის), ჭიაურელი, ა. მგელაძე.
 1952 წ. 22 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1155. დ. არაყიშვილის წერილი აკ. ივ.-ისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
შესახებ.

 პირი: მჭედლიძე.
 1952 წ. 22 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
 
1156. დ. არაყიშვილის წერილი ალექსანდრ ბორისოვიჩისადმი (გვარი მითითებული არ 

არის), დაგმარა სლიანოვამიზანდარის დისერტაციასთან დაკავშირებით. 
 პირი: ევსეევი.
 1952 წ. 2 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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1157. დ. არაყიშვილის წერილი იულია ივანოვნა ზოროვასადმი, ოპერა “დინარას” შესახებ.
 პირი: დ. ა. ვეჩერკოვსკი.
 1952 წ. 6 ნოემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1158. დ. არაყიშვილის წერილები ისიდორესადმი (გვარი მითითებული არ არის), პედაგოგ 
ქავთარაძის შესახებ;

 მიხაილ ვასილიევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ არის), ოპერის “თქმულება შოთა 
რუსთაველზე” და არჩილ ბეგიჯანოვის ნაშრომ “დიმიტრი არაყიშვილის” შესახებ. 

   სამუშაო ვარიანტები.
 1953 წ. 12 მაისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

1159. დ. არაყიშვილის წერილი გაზეთ „სავეტსკაია მუზიკის” (“საბჭოთა მუსიკის”) რედაქ
ტორის მარიან ვიქტორიევიჩ კოვალისადმი, მოსკოვის უნივერსიტეტთან არსებული 
ეთნოგრაფიული საზოგადოების მუსიკალურ-ეთნოგრაფიული კომისიის წევრთა შესა
ხებ.

 [1949 წ.] ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

1160. დ. არაყიშვილის წერილი უცნობი პირისადმი, ქუთაისის მუსიკალური ტექნიკუმის 
შესახებ.

 პირი: ილიკო აბაშიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1161. დ. არაყიშვილის წერილი უცნობი პირისადმი, ქართული და აზერბაიჯანული მუსი
კალური კონტაქტების შესახებ. 

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, მ. ვალენტინოვი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1162. დ. არაყიშვილის წერილი ვიაჩესლავ ვიქტორიევიჩისადმი (გვარი მითითებული არ 
არის), მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 პირი: ი. ქურხული, მარი ნოზაძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1163. დ. არაყიშვილის წერილი საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირისადმი, წევ
რობის დატოვების შესახებ.

 პირი: მგალობლიშვილი.
 მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის სამადლობელი დეპეშა კომპოზიტორ დანკევიჩისადმი, 

კონსტანტინ თეოდორეს ძის ხსოვნასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1164. დ. არაყიშვილის წერილი თამარ მამალაძისადმი, გურულ სიმღერებზე მუშაობასთან 
და სხვა შემოქმედებით საკითხებთან დაკავშირებით.

 პირი: არნოლდ ჩიქობავა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
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1165. პიანინოს გაქირავებისა და სანოტო მაღაზიის მფლობელის მ. ვ. ილიანსკაიას წერი
ლი დ. არაყიშვილისადმი, პიანინოს გაყიდვის შესახებ.

 1912 წ. 31 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1166. გიორგის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი და დ. 
არაყიშვილის საპასუხო წერილი გიორგისადმი, კონსერვატორაში სწავლასთან დაკავ
შირებით.

 პირი: ზ. ფალიაშვილი, ჩერეპნინი, ნიკო ლაბაძე, ყაჯრიშვილი.
 1916 წ. მარტი – 18 ნოემბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. 2 გვ.

1167. სამხატვრო საბჭოს მდივნის ი. აისბერგის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართულ 
საეკლესიო მუსიკასთან დაკავშირებით.

 1918 წ. 14 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1168. თბილისის ორკესტრანტ მუსიკოსთა კავშირის მისალოცი წერილები დ. არაყიშვი
ლისადმი, კავშირის საპატიო წევრად არჩევასთან დაკავშირებით.

 1920 წ. 30 ივნისი.  ნაბეჭდი. ხელმოწერილი.  ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. შტამპი.  
2 გვ.

1169. ვ. დროზდოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, თბილისის მეორე კონსერვატორიას
თან დაკავშირებით.

 1922 წ. 26 მარტი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1170. მ. იპოლიტოვ-ივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სანოტო ფურცლის შესახებ.
 პირი: ბ. პ. იურგენსონი.
 1924 წ. 26 მარტი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1171. ქართველ ახალგაზრდა მუსიკოსთა საზოგადოების გამგეობის სამადლობელი წერი
ლი დ. არაყიშვილისადმი, ორკესტრის მომზადების საქმეში გაწეული დახმარებისთვის.

 1924 წლის 31 მარტი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. ბეჭედდასმული. ხელს 
აწერენ: გრ. კილაძე, ც. გავაშელი, შ. თაქთაქიშვილი, გ. კარგარეთელი. 1 გვ.

1172. მ. იპოლიტოვ-ივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სანოტო გამომცემელ იურ
გენსონის შესახებ.

 1924 წ. 8 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1173. თბილისის სახელმწიფო ოპერის გუნდის წევრთა წერილი დ. არაყიშვილისადმი, 
ოპერის თეატრში სპექტაკლზე “თქმულება შოთა რუსთაველზე” მომხდარ  
ინციდენტთან დაკავშირებით.

  1924 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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1174. მ. იპოლიტოვ-ივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვის სანოტო გამომცემ
ლობასთან მიმოწერის შესახებ.

 1925 წ. 1 აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1175. პ. კაზიცკის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
კლავირისა და ლიბრეტოს გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1925 წ. 14 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1176. მ. იპოლიტოვ-ივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვის თეატრების შე სა
ხებ.

 პირი: ლარისა ქუთათელაძე.
 1926 წ. 10 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

1177. მ. იპოლიტოვ-ივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მისი და დ. არაყიშვილის სა
ოპერო ნაწარმოებების შესახებ.

 პირი: დუდუჩავა, ლარისა ქუთათელაძე, შატილოვა.
 1927 წ. 13 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

1178. კიევის ეთნოგრაფიული ამხანაგობის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სა
მეცნიერო და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1927 წ.  2 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული.  რუსულ ენაზე.  შტამ პი. 
1 გვ.

1179. ფ. ბასინის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1928 წ. 23 მაისი. დუშანბე. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ

1180. რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის ირმა იაუნზემის პირადი წერილი დ. არა
ყიშვილისადმი.

 1929 წ. 15 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1181. მ. ჩერნიაკოვსკის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვილისა და ჯაკომო პუჩი
ნის ოპერებთან დაკავშირებით.

 პირი: შტრასერი.
 1929 წ. 31 იანვარი. ბაქო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1182. მ. იპოლიტოვ-ივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კონსერვატორიის სტუდენ
ტის გერშტეინის დახმარების შესახებ.

 1929 წ. 27 მარტი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1183. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ჩონგურის შესახებ.
 1930 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1184. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების 
(ჩონგური) შესახებ.  

 1930 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ნახაზი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1185. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კავკასიაზე ჩინური და იაპონური მუსი
კის გავლენის შესახებ.

 პირი: შალვა მშველიძე, ვ. ხოპერი, ნ. გ. რაისკი, ლეონიდ ვიტალიევიჩ (გვარი მითითე
ბული არ არის).

 1930 წ. 26 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1186. ალფონს ლუდიუკის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ვოკალიზთან დაკავშირებით.
 1931 წ. 26 იანვარი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ფრანგულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.

1187. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული ხალხური საკრავების გაზომ
ვის შესახებ.

 1931 წ. 4 ივლისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ

1188. ვ. ბელიაევის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სტატიაზე გამოხმაურე
ბასთან  დაკავშირებით.

 პირი: შალვა მშველიძე.
 1931 წ. 4 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1189. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის), ე. ა. მანდუსოსი.
 1931 წ. 25 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

1190. მ. იპოლიტოვივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ზაქარია ფალიაშვილი, თამარ ვახვახიშვილი.
 1933 წ. 4 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
1191. ზაქარია ფალიაშვილის პირადი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 1933 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 გვ.

1192. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართველ და კავკასიურ მუსიკალურ 
საკითხებთან დაკავშირებით.

 პირი: გრ. ჩხიკვაძე, შ. მშველიძე.
 1934 წ. 19 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1193. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კავკასიური ინსტრუმენტების 
მუსიკალურ-ეთნოგრაფიული საკითხებისა და საბჭოთა თემატიკის შესახებ.

 პირი: აზმაიფარაშვილი შალვა.
 1934 წ. 1 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.



135

1194. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული და კავკასიური მუსიკალური 
ინსტრუმენტების შესახებ.

 1934 წ. 16 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1195. ალ. ფარცხალაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, აჭარული, ქურთული და ლაზური 
სიმღერების შესახებ (ფრაგმენტი).

 1934 წ. 7 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

1196. ვ. ბელიაევის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილსა და საქართველოს სახელმ
წიფო მუზეუმისადმი, მუსიკალურ სასულე ინსტრუმენტებზე მასალის გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 1934 წ. 25 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
1197. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომის “საქართველოს სახელმწიფო 

მუზეუმში დაცული ქართული ხალხური ჩასაბერი და სიმებიანი საკრავების აღწერისა 
და გაზომვის” შესახებ.

 1934 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1198. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების 
გაზომვა-აღწერის შესახებ. 

 პირი: გრ. ჩხიკვაძე, შ. მშველიძე.
 1934 წ. 3 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1199. ვ. პასხალოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მომავალი გეგმების შესახებ.
 პირი: ახშარუმოვი, ბუინოვი, კალინინი, სტალინი, კ. ა. გოლოვინი.
 1934 წ. 19 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1200. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებების გამოცემის შესახებ. 
 1935 წ. 11 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1201. ვ. პასხალოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით. 
 პირი: ახშარუმოვი.
 1935 წ. 29 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1202. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ლექსიკონისთვის მასალების გაგზავ
ნასთან დაკავშირებით. 

 პირი: ა. ს. ბუბნოვი, ნატალია იოსიფოვნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1935 წ. 16 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1203. მოსკოვის ანთროპოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და არქეოლოგიის ინსტიტუტის უფრო
სი მეცნიერ-თანამშრომლის ს. ბიკოვსკის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ვ. ბელიაევის 
სტატიის შესახებ.

 1935 წ. 23 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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1204. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მის მოხსენებაზე ბიკოვსკის 
დახასიათების შესახებ.

 პირი: შ. მშველიძე, შ. ასლანიშვილი.
 1935 წ. 25 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1205. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მისთვის ლენინურ-სტალინური პოლი
ტიკის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული სსრკის ცენტრალური აღმასრუ ლე  ბელი 
კომიტეტის ეროვნებათა კავშირის პრეზიდიუმის სხდომის ოქმის გაგზავნის შესახებ.

 1935 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

1206. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მუსიკალური ინსტრუმენტების დამუ
შავების შესახებ.

 პირი: ნატალია იოსიფოვნა გრიბკოვა, მატრონა გერასიმოვნა კუპრიანოვა.
 1935 წ. 20 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ,

1207. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, თბილისში ქართული მუსიკის ჩანაწერი
სა და 1936 წელს მოსკოვში გასამართი ნაციონალური მუსიკის დეკადის შესახებ.

 პირი: ვ. ა. უსპენსკი.
 1935 წ. 13 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1208. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, გრ. ჩხიკვაძის სამეცნიერო-კვლევითი 
კაბინეტის ხელმძღვანელად არჩევასთან დაკავშირებით.

 პირი: გრ. კილაძე, ნ. ი. გრიბკოვა, მ. გ. კუპრიანოვა.
 1936 წ. 2 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1209. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ახშარუმოვი, იულია ლაზარიევნა ვაისბერგი, ეკატერინა ალექსანდროვნა მან

დუსოსი, ვასილი ივანოვიჩი, ნინა (გვარები მითითებული არ არის).
       1936 წ. 20 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.
                                                                                                                                                               
1210. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ხელშეკრულების შესახებ.
 1937 წ. 9 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ

1211. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მუსიკალური ინსტრუმენტების ფოტო
ების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: ნატალია გრიბკოვა.
 1937 წ. 4 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელმოწერილი. 1 გვ.

1212. რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის ირმა იაუნზემის პირადი წერილი დიმიტ
რი არაყიშვილისადმი.

 1937 წ. 17 აგვისტო. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1213. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული მუსიკალური ინსტრუმენ ტე
ბის შესახებ.

 პირი: ნატალია გრიბკოვა.
 1937 წ. 6 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1214. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის).
 1937 წ. 31 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
   
1215. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1938 წ. 27 მარტი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1216. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: ვანო მურადელი, ეკატერინა ალექსანდროვნა მანდუსოსი, დ. ნ. რევუცკი, დმიტრი 

ნიკალაევიჩი.
 1938 წ. 10 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1217. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მ. ო. შტაინბერგი.
 1938 წ. 21 სექტემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1218. საკავშირო რადიოკომიტეტის ხალხური მუსიკის რედაქტორის წერილი დ. არაყი შვი
ლისადმი, გადაცემაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. 25 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1219. უზეირ ჰაჯიბეკოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერა “დინარას” ბაქოში დად
გმის შესახებ.

 1939 წ. 27 იანვარი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1220. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: სოფია ნიკალაევნა კალინიკოვა.
 1939 წ. 3 თებერვალი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1221. ლიტვევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კაზაკთა გუნდის ხელმძღვანელ ივან ლან
დოგის შესახებ.

 1939 წ. 22 თებერვალი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1222. ალექსანდრე აბაშელის წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ლექსის გაგზავნის 
შესახებ.

 1939 წ. 27 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

1223. საშა გველესიანის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კონცერტის პროგრამის შედგენას
თან დაკავშირებით.

 1939 წ. 7 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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1224. საკავშირო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” დირექტორისა და რედაქტორ 
აკოფიანის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოსური სიმღერების შესახებ.

 1939 წ. 10 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1225. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვ. ი. გოლოვინი, ნინა სამსონოვნა ღოღობერიძე, ა. მ. დიანოვი.
 1939 წ. 1 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1226. კონსტანტინ ალექსეევისა და მისი მეუღლის ზინაიდა ვასილიევნა ალექსეევას ერ
თობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ვ. ვ. ანდრეევის მიერ შექმნილი რუსული ხალ
ხური ინსტრუმენტების ორკესტრისა და ახალი ორკესტრის შესახებ.

 პირი: ლიუბიმოვი, კ. ს. ალექსეევი, ნ. პ. ფრომი, თამარ დიმიტრიევნა არაყიშვილი. მატ
რონა გერასიმოვნა კუპრიანოვა.

 1939 წ. 30 აპრილი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

1227. კ. ს. ალექსეევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვის საოლქო მუსიკალურ-პე
დაგოგიურ სასწავლებელში ხალხური ინსტრუმენტების ორკესტრის ჩამოყალიბების 
შესახებ.

 პირი: ნ. ფრომი.
 1939 წ. 6 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1228. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის).
 1939 წ. 18 აგვისტო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1229. კ. ვინოგრადოვის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნოტების გაგზავნის 
შესახებ.

 1939 წ. 21 სექტემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1230. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის), ვ. მურადელი.
 1939 წ. 12 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1231. ზ. და კ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, კონსტანტინ სილვესტროვიჩ ალექსეევი, თამარ 

არაყიშვილი.  
 1939 წ. 26 დეკემბერი.  მოსკოვი. ავტოგრაფი. მწვანე და შავი მელანი. რუსულ ენა ზე. 

4 გვ.
 
1232. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული, სომხური და რუსული მუსი

კის შესახებ.
 პირი: გრ. ჩხიკვაძე.
 1940 წ. 26 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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1233. საკავშირო თეატრალური საზოგადოების ექსპერიმენტული ანსამბლის სამხატვრო 
ხელმძღვანელის კ. მ. პოპოვის თხოვნის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმუ
ლება შოთა რუსთაველზე” ნოტების გაგზავნის შესახებ.

 1940 წ. 8 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1234. გრინბერგის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერა “დინარას” ლიბრეტოს გაგზავ
ნასთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 23 მარტი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1235. სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობის სარედაქციო სექტორის თანამშრომ
ლის ვ. ვ. ტოვსტოლუშევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კრებულში რომანსების და
ბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 26 აპრილი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1236. კ. და ზ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, პიოტრ ივანოვიჩ ალექსეევი, ბორის ალექსეევი.
 1940 წ. 27 აპრილი. ავტოგრაფი. შავი და მწვანე მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1237. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვინოგრადოვი, ზინაიდა ალექსეევა, ბორის ალექსეევი.
 1940 წ. 16 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1238. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მუსიკალური ლექსიკონისთვის დ. არა
ყიშვილის ბიოგრაფიული ცნობების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: ა. ვ. ოსოვსკი.
 1940 წ. 22 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ

1239. ვ. პასხალოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, შემოქმედებითი გეგმების შესახებ.
 პირი: ანდრეი ნიკალაევიჩ რიმსკი-კორსაკოვი, ბადრიძე.
       1940 წ. 4 ივნისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1240. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, შემოქმედების შესახებ.
 პირი: ა. ვ. ოსოვსკი, მატრონა გერასიმოვნა კუპრიანოვა.
 1940 წ. 7 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1241. ა. რაბიჩოვიჩის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომის “ქართული 
მუსიკის მოკლე ისტორიული მიმოხილვის” შესახებ.

 პირი: ირაკლი ანდრონიკოვი.
 1940 წ. 10 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1242. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პარტბიუროს მდივნის დ. მირცხულავას 
წერილი დ.  არაყიშვილისადმი, ქალაქის საბჭოს მეორე სესიაზე დასწრებასთან 
დაკავშირებით.

 1940 წ. 17 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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1243. კ. ალექსეევის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომის “ქართული 
მუსიკის მოკლე ისტორიული მიმოხილვის” შესახებ.

 პირი: ზინაიდა ვასილიევნა ალექსეევა, მატრონა გერასიმოვნა კუპრიანოვა.
 1940. 4 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1244. კ. კვიტკას სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, წიგნისთვის “ქართული მუ
სიკის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა”.

 1940 წ. 7 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1245. ხალხური მუსიკალური საკრავების კონსტრუქტორის პეტრე შოშინის წერილი დ. 
არაყიშვილისადმი, წიგნის “ქართული მუსიკალური ინსტრუმენტების აღწერა და გა
ზომვა” გაგზავნის შესახებ.

 1940 წ. 4 აგვისტო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1246. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ი. აისბერგი, ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის).
 1940 წ. 4 სექტემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

1247. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დასაზუსტებელი მასალის გაგზავნას
თან დაკავშირებით.

 პირი: შალვა ასლანიშვილი, ა. გრეჩანინოვი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ა. ბენაშვილი, ა. 
რუბინშტაინი, ზაქარია ფალიაშვილი, კ. მეღვინეთუხუცესი.

 1940 წ. 5 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1248. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სტატიისთვის “ქართული მუსიკის შესა
ხებ” მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: გრ. ჩხიკვაძე, შ. ასლანიშვილი, ვ. გოკიელი.
 1940 წ. 11 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1249. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სტატიის “საბჭოთა საქართველოს კომ
პოზიტორთა შემოქმედების” შესახებ.

 პირი: შალვა თაქთაქიშვილი, შალვა ასლანიშვილი.
 1940 წ. 14 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1250. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვილსა და ქართველ კომპოზი
ტორებზე სტატიების დაწერის შესახებ.

 პირი: ზაქარია ფალიაშვილი, ვანო გოკიელი, ნიკო სულხანიშვილი, შალვა მშველიძე, 
შალვა ასლანიშვილი.

 1940 წ. 17 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.



141

1251. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სტატიისთვის “ქართული მუსიკის შესა
ხებ” მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: შალვა თაქთაქიშვილი, ვანო მურადელი, შალვა ასლანიშვილი, თამარ ვახვახიშ
ვილი, ივანე გოკიელი.

 1940 წ. 19 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1252. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი,  მასზე და ქართველ კომპოზიტორებზე 
სტატიის შესახებ.

 პირი: გრიგოლ ჩხიკვაძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იოსებ რატილი, ფილიმონ ქორიძე, მე
ლიტონ ბალანჩივაძე, ვიქტორ დოლიძე, შალვა ასლანიშვილი.

 1940 წ. 24 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1253. ვ. ბელიაევის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომის “ხალხური ინ
სტრუმენტების  აღწერისა და აზომვის”   შესახებ.

 პირი: გრიგოლ ჩხიკვაძე.
 1940 წ. 27 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. მინაწერებით. რუსულ 

ენაზე. 1 გვ.

1254. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სტატიისთვის მასალების გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 პირი: გრ. კოკელაძე, კ. გუდიაშვილი, გრ. ჩხიკვაძე.
 1940 წ. 1 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1255. კლიმენტი კვიტკას სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “ქართუ
ლი ხალხური ინსტრუმენტებისა” და სმოლენსკის ბორშჩევსკის სახელობის ეთნოგრა
ფიულ მუზეუმში დაცული ქართული ხალხური ინსტრუმენტის სოინარის შესახებ.

 1940 წ. 5 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1256. საბჭოთა მუსიკალური ლექსიკონის რედაქციის თანამშრომლის წერილი დ. არა
ყიშვილისადმი, ვ. ბელიაევის სტატიის “დ. ე. არაყიშვილის” შესახებ.

 1940 წ. 3 დეკემბერი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1257. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვისადმი. 
 პირი: ზინაიდა ალექსეევა, ბორის ალექსეევი, მატრონა კუპრიანოვა.
 1940 წ. 5 დეკემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1258. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, უზბეკური, სომხური და აღმოსავლური 
მუსიკის შესახებ.

 პირი: ვ. ა. უსპენსკი, ნ. ი. ბუზოღლი, გრ. ჩხიკვაძე, შ. მშველიძე.
 1940 წ. 13 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1259. ნინა ალექსანდროვნა მოსოლოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ალექსანდრ ლებლანი, სოფია ნიკალაევნა [კალინიკოვა].
 1940 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1260. ა. რაბინოვიჩის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, წიგნის “სამუსიკო საკრავების” 
შესახებ.

 1941 წ. 8 თებერვალი. ავტოგრაფი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1261. მარგარიტა გოგლიჩიძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1941 წ. 29 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1262. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნ. ი. ბუზოღლის მიერ დაწერილი “დ. 
არაყიშვილის ბიოგრაფიის” შესახებ.

 1941 წ. 7 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1263. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: ა. ზოიძე, ივ. გოლოვინი, შარუგოვი, ნინო სამსონოვნა, ვასილი ივანოვიჩი (გვა

რები მითითებული არ არის).
 1941 წ. 16 აპრილი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ.

1264. მარგარიტა გოგლიჩიძის პირადი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 1941 წ. 18 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1265. ს. მიხაილოვა-შტერნის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ლორთქიფანიძე.
 1941 წ. 30 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1266. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1941 წ. 13 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1267. კ. და დ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, ბორის ალექსეევი.
 1941 წ.  26 აგვისტო. მოსკოვი.  ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი.  რუსულ ენაზე. 

4 გვ.

1268. ი. შატრინის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ნ. მ. დანილინი, ვ. ცაგარეიშვილი, პ. ხუჭუა.
 1942 წ. 4 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1269. ი. შატრინის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1942 წ. 10 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1270. ვ. ბელიაევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: შ. მშველიძე, გრ. ჩხიკვაძე, შ. აზმაიფარაშვილი, ი. შაპორინი, მატრონა 

კუპრიანოვა.
 1942 წ. 31 მარტი. ტაშკენტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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1271. კ. ალექსეევისა და ზ. ალექსეევას პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილი  სა
დმი.

 პირი: ბორის ალექსეევი, მატრონა კუპრიანოვა, ვიაჩესლავ პასხალოვი.
 1942 წ. 8 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1272. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, უზბეკური მუსიკალური კულტურის შე
სახებ.

 პირი: ი. შაპორინი, გრ. ჩხიკვაძე, ალექსანდრა ფიოდოროვნა (გვარი მითითებული არ 
არის).

 1942 წ. 23 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1273. მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდის, გვარდიის უფროსი ლეიტენანტის ვალიკო 
გოლაძის მისალოცი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, დაბადების 70 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 20 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

1274. თამარ ჭიჭინაძის წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, უცხოელ კომპოზიტორთა 
ნაწარმოებების ტექსტების ქართულ ენაზე თარგმნის შესახებ.

 ერთვის სანოტო მასალა და თამარ ჭიჭინაძის მიერ ნათარგმნი სიმღერების ტექსტები 
მიხაილ ლერმონტოვისა და ალექსანდრ პუშკინის ლექსებზე.

 1943 წ. აპრილი. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. 5 გვ.
 
1275. არმენ ტიგრანიანის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 70 

წლისთავთან დაკავშირებით.
 1943 წ. 27 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1276. ნ. გალსკაიას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, რომანსების ფრანგულად თარგმნის შე
სახებ.

 პირი: დ. შანიძე.
 1943 წ. 10 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1277. კ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ზინაიდა ვასილიევნა ალექსეევა, მატრონა კუპრიანოვა, ბორის ალექსეევი.
 1944 წ. 4 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 4 გვ.

1278. ვ. დანოვსკის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 70 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1944 წ. 18 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1279. კ. ალექსეევისა და ზ. ალექსეევას პირადი ერთობლივი წერილი დიმიტრი  არაყიშვი
ლი სადმი.

 პირი: შალვა ასლანიშვილი, მატრონა კუპრიანოვა, ბორის ალექსეევი.
 1944 წ.  18 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი.  შავი  და ლურჯი მელანი.  რუსულ  ენაზე.  

4 გვ.
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1280. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო კათედრის გამგის, 
პროფესორ ს. ბარხუდარიანის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 70 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 18 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1281. ა. გოლდენვეიზერის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ახალი სიმფონიის შესახებ.
 1944 წ. 30 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.  

1282. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვილსა და საბჭოთა 
კომპოზიტორების შესახებ სტატიის დაწერასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 15 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1283. ვ. პასხალოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მისი შემოქმედებისა და ცხოვრების 
შესახებ წიგნის დაწერასთან დაკავშირებით.

 პირი: ნადეჟდა ივანოვნა, ვასილი ივანოვიჩი (გვარები მითითებული არ არის).
 1945 წ. 20 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

1284. ვ. პასხალოვის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაწარმოების “ჰიმნი 
ორმუზდს” შესახებ.

 პირი: ნაზარ გრიგორიევიჩი, ნადეჟდა ივანოვნა (გვარები მითითებული არ არის),  მატ
რონა კუპრიანოვა, პაველ პავლოვიჩ კოგანი.

 1945 წ. 3 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

1285. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაწარმოების “ჰიმნი ორმუზდს” 
გამოცემისა და გრ. ჩხიკვაძის მიერ ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის ხარისხის 
დაცვასთან დაკავშირებით.

 პირი: კირში დანილოვი, მატრონა კუპრიანოვა.
 1945 წ. 27 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

 1286. კ. ალექსეევისა და ზ. ალექსეევას პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, ბორის ალექსეევი.
 1945 წ. 10 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1287. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა.
 1945 წ. 21 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1288. ალ. შიფრინის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1945 წ. 26 სექტემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1289. კ. ალექსეევისა და ზ. ალექსეევას ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, ბორის ალექსეევი.
 1946 წ. 12 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი და ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 
       4 გვ.



145

1290. ნადეჟდა შელუდკოვსკაიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1946 წ. 14 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1291. ლარისა ქუთათელაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: ბორის გულისაშვილი. 
 1946 წ. 17 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1292. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული და რუსული პოლიფონიური 
მუსიკის შესახებ.

 პირი: მატრონა კუპრიანოვა.
 1946 წ. 22 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1293. ვ. არგამაკოვის სამძიმრის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მეუღლის მატრონა კუპრი
ანოვას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1946 წ. 4 ივლისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1294. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: ბორის ალექსეევი, ზინაიდა ალექსეევა, მატრონა კუპრიანოვა, სალომე გვათუა.
 1946 წ. 22 სექტემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1295. უზეირ ჰაჯიბეკოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1946 წ. 20 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1296. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: კ. ს. ალექსეევი.
 1946 წ. 24 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენაზე.
        6 გვ.

1297. კ. კუზნეცოვის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სამეცნიერო ნაშრომის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 27 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1298. ლარისა ქუთათელაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ლალი ჩარკვიანი.
 1947 წ. 31 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1299. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომის “აღმოსავლეთ საქართველოს 
ერთხმიანი და საგუნდო ქალაქური სიმღერების” შესახებ.

 პირი: რ. ი. გრუბერი.
 1947 წ. 31 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1300. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1947 წ. 9 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1301. გ. კოხრეიძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1947 წ. 20 მაისი. ხარკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1302. თ. მამალაძის, შ. ასლანიშვილის, ბ. გულისაშვილის ერთობლივი მისალოცი წერილი 
დ. არაყიშვილისადმი, მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 13 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 2 გვ.

1303. პ. დგებუაძის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, 13 სექტემბერი 
გამართული კონცერტი-საღამოს შესახებ.

 1947 წ. 15 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

1304. ანა ლაპშინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ანტონინა დანიელოვნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1947 წ. 14 ოქტომბერი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1305. ლარისა ქუთათელაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, საკავშირო სამეცნიერო-
კვლევითი კონფერენციის შესახებ.

 პირი: ლიუბოვ (გვარი მითითებული არ არის), ა. ი. ოსოვსკი, ილია აბაშიძე, თამარ 
[არაყიშვილი].

 1947 წ. 28 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1306. ტიუმენის მუსიკალური სკოლის დირექტორის ი. გელლერის თხოვნის წერილი დ. 
არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 19 ნოემბერი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1307. მერი როგოვსკაიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1947 წ. 15 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1308. ვ. ბელიაევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 20 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1309. ელეონორა ექსანიშვილის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვში, ცკ-ში კომ
პოზიტორების გამოძახების შესახებ.

 პირი: კ. თუმანიშვილი, დ. შოსტაკოვიჩი, ვ. მურადელი.
 1948 წ. 21 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1310. ანა ლაპშინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ენდელ კარლოს პუსენი.
 1948 წ. 2 თებერვალი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1311. ჟურნალ „სავეტსკაია მუზიკას” (“საბჭოთა მუსიკის”) რედაქციის მისალოცი წერილი 
დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 75 წლისთავთან დაკავშირებით, ბიოგრაფიის 
გაგზავნის შესახებ.

 1948 წ. 18 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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1312. არჩილ ბეგიჯანოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვ. ბელიაევი, რომან ილიჩ გენიუმერი, ბუზოღლი, გაიკი, დავით ბადრიძე, შემა

ლინი, ბოგატიროვი.
 1948 წ. 22 თებერვალი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. 2 გვ. 

1313. თაყვანისმცემელ ტ. შარაპოვას სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, რადი
ოთი მოსმენილი სიმღერების შესახებ.

 1948 წ. 25 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1314. ანა ლაპშინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 28 თებერვალი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1315. კ. ნ. კრაკოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 4 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1316. მერი როგოვსკაიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბრუნო ბერმანი, გურგენ ნაზარიანი, კრასნოსლობოდცევა, ანა თულაშვილი.
 1948 წ. 9 მარტი. ვორონეჟი. ავტოგრაფი. მელანი რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1317. მ. როგოვსკაიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: გ. ნაზარიანი.
 1948 წ. 4 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1318. ალექსანდრ და ოლგა ფუნდერების ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 10 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1319. ალ. ლალიაშვილის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, შრომის წითელი დრო
შის ორდენის მიღებასთან დაკავშირებით.

 პირი: პავლე ხუჭუა.
 1948 წ. 10 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

1320.  ვ. ბოგდანოვის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, შრომის წითელი დროშის 
ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 10 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1321. ჰაიკ ალექსანდრეს ძე ფარსადანოვის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბა
დების 75 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 12 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

1322.  მილიცა ხუნწარიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 16 აპრილი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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1323. ანა ლაპშინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: არტემ მიხაილოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის).
 1948 წ. 31 მაისი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1324. არჩილ ბეგიჯანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ლენინგრადასა და მოსკოვში მივ
ლინების შესახებ.

 პირი: ა. ოსოვსკი, ვ. ბელიაევი, კუშნაროვი, ბორის ალექსანდროვიჩ ფინგერტი, ლარი
სა მიხაილოვნა ქუთათელაძე.

 1948 წ. 23 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 

1325. მილიცა ხუნწარიას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მისი შემოქმედების შესახებ.
 1948 წ. 22 სექტემბერი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1326. ვ. სლეტოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ს. მ. სიმონოვი, ი. ი. ლიუბიმოვი, ვ. ბელიაევი, თამარა ვალენტინოვნა (გვარი მი

თითებული არ არის).
 1948 წ. 28 სექტემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1327. ლიუბოვ ნალბანდიანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 8 ოქტომბერი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1328. მილიცა ხუნწარიას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ხალხური მუსიკის შესახებ წიგნის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: გ. ხუბოვი, პაველ ვასილიევიჩ (გვარი მითითებული არ არის).
 1948 წ. 8 ოქტომბერი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1329. მილიცა ხუნწარიას სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კონსპექტებისა და 
საჩუქრების შესახებ. 

 1948 წ. 29 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1330. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის 
ხარისხის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 1 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1331. არამ ხაჩატურიანის წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, პლენუმთან და სსრკის 
სახალხო კომისართა საბჭოს საორგანიზაციო კომიტეტის წევრად დატკიცებასთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 2 ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1332. მილიცა ხუნწარიას სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “ქართული 
მუსიკის ისტორიის მოკლე განხილვის” შესახებ.

 პირი: ვ. ბელიაევი.
 1948 წ. 15 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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1333. ლიდა მელიუკოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარა ლეონიდოვნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1948 წ. 17 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1334. ვერა ტაიგუროვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მეზავროვსკი, პატალოვსკი, მასლოვი, ტრეიტერი, კოპროვა, ს. ხ. გრუგლიკოვი, 

ძმები ალექსეევები, ვ. ს. კალინიკოვი, ა. ა. კილიანსკი, ვ. ვ. პასხალოვი, ჩუპაკოვა, 
ტაიგუროვი. 

       1948 წ. 23 ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.      
       
1335. მერი როგოვსკაიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 23 ნოემბერი. ვორონეჟი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1336. კ. და ზ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბორის და ანია ალექსეევები, ს. ე. გვათუა, იგორ ბორისოვიჩი (გვარი მითითებული 

არ არის).
 1948 წ. 28 ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

1337. ანა ლაპშინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
  პირი: იდა დავიდოვნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1948 წ. 8 დეკემბერი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1338. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: კონსტანტინ ალექსეევი.
 1949 წ. 2 თებერვალი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1339. მილიცა ხუნწარიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პაველ ვასილიევიჩ (გვარი მითითებული არ არის).
 1949 წ. 3 თებერვალი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1340. მილიცა ხუნწარიას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერების “თქმულება შოთა 
რუსთაველზე” და “დინარას” ლიბრეტოების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 22 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1341. მოსკოვის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექტორის სიმიონოვის წერილი დ. 
არაყიშვილისადმი, დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ.

 პირი: ა. გოლდენვეიზერი.
 1949 წ. 25 თებერვალი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1342. ვ. სვეშნიკოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვის მუსიკალურ სამმართველოში 
განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ.

 პირი: ლ. ა. გრინბერგი, სოლოდუხოვი, ნატალია ვასილიევნა (გვარი მითითებული არ 
არის), იულია ივანოვნა ზოროვა.

 1949 წ. 2 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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1343. ლევ პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: რუზია ვლადიმიროვნა [პრესმანი].
 1949 წ. 19 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1344. ვ. სლეტოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, უმაღლეს საატესტაციო კომისიაში მისი 
საქმის განხილვასთან დაკავშირებით.

 პირი: სიმიონოვები, კაფტანოვა, თამარ [არაყიშვილი].
 1949 წ. 25 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1345. ლ. პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: რუზია ვლადიმიროვნა პრესმანი, ალექსანდრ პიოტროვიჩ [პრესმანი].
 1949 წ. 20 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1346. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: კონსტანტინ სილვესტროვიჩ ალექსეევი.
 1949 წ. 13 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1347. სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობა “მუზგიზის” მდივნის წერილი დ. 
არაყიშვილისადმი, “7 კავკასიური ცეკვის” გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 16 მაისი. მოსკოვი. ხელმოწერილი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1348. ვ. ფერეს წერილი დ. არაყიშვილისადმი, პუშკინის ლექსებზე დაწერილი რომანსების 
შესახებ.

 პირი: ვიქტორ მიხაილოვიჩ ბელიაევი, მ. კოვალი.
 1949 წ. 26 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1349. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის 
ხარსიხის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 12 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1350. ე. გერასიმოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 18 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1351. პ. პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: ნატალია ვასილიევნა (გვარი მითითებული არ არის), სოლოდუხო, იულია 

ზოროვა, ლ. პიოტროვიჩ (გვარი მითითებული არ არის), ლისიცინი.
 1949 წ. 27 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1352. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბორის, ანია, იგორ და კონსტანტინ ალექსეევები.
 1949 წ. 28 ივნისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1353. ე. გერასიმოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 10 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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1354.  ტატიანა კაზულინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 5 აგვისტო. სტალინგრადის ოლქი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 
        6 გვ. 

1355.  თ. მაისურაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ არაყიშვილი, იულია ზოროვა, ნიკალაი ალექსანდროვიჩ (გვარი 

მითითებული არ არის).
 1949 წ. 10 აგვისტო. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1356.   მ. კოლოტოვას პირადი წერილი.
 1949 წ. 15 აგვისტო. სოხუმი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1357. ვ. კუდრიაშოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 7 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1358. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 7 სექტემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1359. იურის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: არკადი ანკუდინევი, ლილიტა ბერზინი, გრიშა კუტერმა-ფრინბერგი, პენდრიკო

ვი, შოსტაკოვიჩი, ბორისენკო, ლემეშჩევი, ნიკალაი ანდრეევიჩ (გვარი მითითებული 
არ არის), შუმსკაია (ვოლხოვა), გოლოვინოვი, ვალოდია და მარგუშა (გვარები მითითე
ბული არ არის).

 1949 წ. 17 სექტემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1360.  ე. გერასიმოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 20 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1361. მილიცა ხუნწარიას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მოხსენებისთვის მასალის გაგზავ
ნასთან დაკავშირებით.

 პირი: ბოკუჩავა, ცხომელიძე, ჩხიკვაძე.
 1949 წ. 10 ოქტომბერი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1362.  ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, პენსიის დანიშვნის შესახებ.
 1949 წ. 16 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1363.  ლ. პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. პირი: რუზია პრესმანი.
 1949 წ. 19 ოქტომბერი. წყალტუბო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1364. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
კლავირის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 19 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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1365. ვ. სლეტოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, საკავშირო აკრედიტაციის კომისიასთან 
დაკავშირებით.

 1949 წ. 20 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1366. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
რუსული თარგმანის შესახებ.

 1949 წ. 30 ოქტომბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1367. რ. პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბერლინოვი, ლიუბოვ მაისეევნა (გვარი მითითებული არ არის). 
 1949 წ. 18 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1368. ვ. სლეტოვის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დოქტორის ხარისხის მინიჭე
ბასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 24 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1369. მილიცა ხუნწარიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 2 დეკემბერი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1370. ბიბლიოთეკის გამგის ე. გერასიმოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 22 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1371. ა. ჩემერინის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: კონსტანტინე მეღვინეთუხუცესი.
 1949 წ. 29 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1372. მილიცა ხუნწარიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: პაველ ვასილიევიჩი (გვარი მითითებული არ არის).
 1950 წ. 27 იანვარი. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1373. ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკის” თანამშრომლის ი. მარტინოვის წერილი დ. არაყიშვილი
სადმი, მასალების გაგზავნასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 3 თებერვალი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1374. ი. ზოროვას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, რომანსების გამოცემასთან დაკავშირე
ბით.

 პირი: ს. ა. ბალასანიანი, ნ. კ. მოროლევი, ნატალია ალექსანდროვნა შუმსკაია.
 1950 წ. 4 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1375. გ. კირილოვისა და ი. ბუზოღლის ერთობლივი მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისა
დმი, დაბადების დღესთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 23 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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1376. ვ. ბერიძის, თ. მაისურაძის, თ. მამალაძის, ს. მაჭავარიანის, ნ. ხოშტარიას და ალ. 
რობაქიძის ერთობლივი მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 77 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 24 თებერვალი. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

1377. გივი კოხრეიძის წერილი დმიტრი არაყიშვილისადმი, ოპერის ლიბრეტოს შესახებ.
 1950 წ. 28 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

1378. ლევ პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ალექსანდრ პიოტროვიჩ პრესმანი.
 1950 წ. 13 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1379. ელდარევას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სადისერტაციო ნაშრომ “აზერბაიჯანული 
აშუღების მუსიკასთან” დაკავშირებით.

 პირი: ვ. ვინოგრადოვი.
 1950 წ. 14 მარტი. ბაქო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1380. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი,
 პირი: კონსტანტინ ალექსეევი, მატრონა კუპრიანოვა, თამარ არაყიშვილი.
 1950 წ. 24 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1381. ლენინგრადის კონსერვატორიის ასისტენტის ნ. ვ. რომანოვსკის წერილი დ. არაყიშ
ვილისადმი, ვაჟა-ფშაველას ლექსზე “პოეტს” დაწერილ საგუნდო ნაწარმოებთან და
კავშირებით.

 1950 წ. 25 მარტი. ავტოგრაფი. სანოტო ჩანაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1382. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ა. ბეგიჯანოვის საკანდიდატო დისერტა
ციის შესახებ.

 პირი: ა. შავერზაშვილი, დ. სლიანოვა, ნატალია იოსიფოვნა (გვარი მითითებული არ 
არის).

 1950 წ. 12 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1383. ვ. კუხარსკის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მოსკოვში ჩატარებული პლენუმის შესა
ხებ.

 პირი: ტიხოვი.
 1950 წ. 29 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1384. ე. კან-ნოვიკოვას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, წიგნისთვის სიმღერა “ლეკურის” 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: ი. ეიგერი.
 1950 წ. 5 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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1385. დ. ა. ბლიუმის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომში “ქართული ხალხური (სვანუ
რი) სიმღერები” შესწორებების შეტანასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 6 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1386. ვ. ბელიაევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ქეთი თუმანიშვილი.
 1950 წ. 7 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1387. ანა ლაპშინას მისალოცი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, კინოფილმ “ჯურღაის 
ფარის” მუსიკის შესახებ. ერთვის საგაზეთო სტატიის ასლი.

 1950 წ. 14 ივნისი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1388. ა. ხაჭაპურიძის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინი
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 16 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1389. რ. პრესმანის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მიღე
ბასთან დაკავშირებით.

 პირი: ვახტანგ ჭაბუკიანი.
 1950 წ. 17 ივნისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1390. თამარ მამალაძის პირადი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 პირი: ნიკო ბერძენიშვილი, გიორგი ჩიტაია, გრიგოლ ჩხიკვაძე, შტრაუსი.
 1950 წ. 18 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 

1391. ე. კან-ნოვიკოვას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკაში” გამოქ
ვეყნებულ სტატიაზე “შენიშვნები ქართული სიმღერის შესახებ”.

 1950 წ. 19 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1392.  ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ა. ბეგიჯანოვის დისერტაციის შესახებ.
 ერთვის ვ. ბელიაევის გამოსვლა ა. ბეგიჯანოვის დისერტაციაზე “დიმიტრი არაყიშვილი 

და მისი საოპერო შემოქმედება”.
 პირი: ი. ა. შაპორინი, ქეთი თუმანიშვილი.
 1950 წ. 28 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

1393. ვ. კუხარსკის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, “მუზგიზში” ნაშრომის “ხალხური 
სიმღერების” გამოცემასთან დაკავშირებით.

 პირი: ვ. მ. ბელიაევი.
 1950 წ. 29 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1394. თამარ მამალაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: გრ. ჩხიკვაძე.
 1950 წ. 9 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 
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1395. თამარ მამალაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: პ. ხუჭუა, გრ. ჩხიკვაძე.
 1950 წ. 21 ივლისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 3 გვ. 

1396. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. ჩამოთვლილია კ. ალექსეევის 
შრომები.

 1950 წ. 27 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

1397. აკონიკოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1950 წ. 28 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1398. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ა. ბეგიჯანოვის დისერტაციასთან და
კავშირებით.

 პირი: ვ. ვ. პროტოპოპოვი, ი. ა. შაპორინი, ქეთი თუმანიშვილი.
 1950 წ. 31 ივლისი. ზვენიგოროდი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1399. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ არაყიშვილი.
 1950 წ. 1 აგვისტო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1400. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბორის, ანია და იგორ ალექსეევები.
 1950 წ. 21 აგვისტო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1401.  ვ. კოგან-იასნის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დოქტორ  მინდაძისა და დ.  არაყი
შვილის ქალიშვილის სტატიის შესახებ.

 1950 წ. 5 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1402.  ვ. ბელიაევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ა. ვ. შავერზაშვილი.
 1950 წ. 17 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1403. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვ. ბელიაევი, თამარ არაყიშვილი, ბორის ალექსეევი, ზინაიდა ალექსეევა.
 1950 წ. 18 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1404. ლ. და რ. პრესმანების პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ და გიორგი არაყიშვილები, აპოლონი (თამარ არაყიშვილის მეუღლე).
 1950 წ. 20 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1405. აჭარის ასსრ ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის, კომპოზიტორ ალექსი 
ფარცხალაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, აჭარული სიმღერების გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 1950 წ. 20 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 
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1406. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: კ. ს. ალექსეევი, თამარ არაყიშვილი.
 1950 წ. 21 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1407. ა. გოლდენვეიზერის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სიმონიშვილის საქმის საექს
პერტო კომისიაზე გატანის შესახებ.

 1950 წ. 25 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1408. იზაბელა გეორგიევნა გალკინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: გიორგი დმიტრიევიჩ არაყიშვილი.
 1950 წ. 29 ნოემბერი. კისლავოდსკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1409. მილიცა ხუნწარიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1950 წ. 29 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1410. ზ. და კ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ არაყიშვილი, ბორის და ანია ალექსეევები.
 1950 წ. 29 დეკემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1411. ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკის” რედაქტორის მ. კოვალის წერილი დ. არაყიშვილი
სადმი, მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1412. კ. და ზ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 1 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1413. მერი როგოვსკაიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: პაველ იადიკი, რაკლინი.
 1951 წ. 11 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1414. ვ. ბელიაევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ქეთი თუმანიშვილი.
 1951 წ. 16 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1415. ი. გასკინას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 21 იანვარი. კისლოვოდსკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1416. რაფიელ აგლაძის მისალოცი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, აკადემიის ნამ
დვილ წევრად არჩევასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 24 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.
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1417. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, რაჭული სიმღერებისა და ა. შავერზაშვი
ლის დისერტაციის შესახებ.

 პირი: გლარეანი, ნადელი, ა. შავერზაშვილი, ა. ბალანჩივაძე, დ. სლიანოვა, ა. ბე
გიჯანოვი, ანდრეი [ბელიაევი], ქ. თუმანიშვილი.

 1951 წ. 29 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1418. კ. და ზ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, ბორის ალექსეევი. 
 1951 წ. 18 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1419. კ. და ზ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ არაყიშვილი, ბორის, ანია და იგორ ალექსეევები.
 1951 წ. 25 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1420. იოსებ იმედაშვილის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომებთან – “რაჭული ხალხუ
რი სიმღერები” და “სვანური ხალხური სიმღერები” დაკავშირებით.

 1951 წ. 14 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

1421. სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მდივნის ვ. კუხარსკის წერილი დ. არა
ყიშვილისადმი, პლენუმთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 18 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1422. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კლავირის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
 პირი: ზ. ჩხიკვაძე.
 1951 წ. 31 მაისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1423. კ. ალექსეევის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ზინაიდა ვასილიევნა ალექსეევა, ბორის ალექსეევი.
 1951 წ. 24 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1424. ლალი ბააზოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: ლევან დვალი, ახალკაცი, ლია ფრანკერბერგი, ხაჩატურიანი.
 1951 წ. 30 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1425. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
კლავირის შესახებ.

 პირი: სულხან ცინცაძე, შუმსკაია.
 1951 წ. 11 აგვისტო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1426. ვ. ბელიაევის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
კლავირის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 2 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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1427. უცნობი პირის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 1951 წ. 10 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1428. ვერა ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 14 სექტემბერი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1429. იური ლარიონოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ჯ. ანთელავა, ვ. მ. ბელიაევი, ნებოლსინი, ვლ. დავიდოვი.
 1951 წ. 15 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1430. ლალი ბააზოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 25 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1431. ვერა ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 7 ოქტომბერი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1432. ვერა ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 19 ნოემბერი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1433. ლალი ბააზოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თოფურიძე, შ. მშველიძე.
 1951 წ. 25 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1434. ვერა ვირაჩევას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “ქართული მუსიკის მოკლე 
ისტორიული მიმოხილვის” შესახებ.

 პირი: ვ. პასხალოვი.
 1951 წ. 25 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1435. ვერა ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 9 დეკემბერი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1436. ლალი ბააზოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ახალკაცი.
 1951 წ. 24 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1437. კომპოზიტორ ალექსი ფარცხალაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, აჭარული სიმღე
რების  სპეციფიკის შესახებ.

 1952 წ. 11 იანვარი. ბლანკი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1438.  პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ, ნინო, გიორგი არაყიშვილები, რუზია ვლადიმიროვნა პრესმანი. 
 1952 წ. 15 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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1439. ვერა ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 ვ. პასხალოვი, ფერნანდო კარდონი.
 1952 წ. 21 იანვარი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1440. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბორის ალექსეევი.
 1952 წ. 25 იანვარი. მოსკოვი, ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1441. მირიან სუხიშვილის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: აკაკი და ნესტორ ხაიაურები.
 1952 წ. 18 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 

1442. ე. პერაკოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ა. ბეგიჯანოვი. 
 1952 წ. 15 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1443. ლილი ბააზოვას პირადი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 პირი: ჯემალ გოკიელი.
 1952 წ. 12 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1444. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. 28 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1445. მარგარიტა დონდუას პირადი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ [არაყიშვილი], ივან სიმიონოვიჩ დუბიანკო, აკაკი აკაკიევიჩ [ანდრია

შვილი].
 1952 წ. 28 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1446. ვერა ვირაჩევას პირადი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. 1 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1447. სსრკის მუსიკალური ფონდის საქართველოს რესპუბლიკური განყოფილების დი
რექტორის ო. აროშიძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ჯანმრთელობის, ანდერძის, 
ჰონორარებისა და პიანინოების შესახებ.

 1952 წ. 10 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

1448. თამარ მგელაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, [ისტორიის ინსტიტუტში] ხალხური 
შემოქმედების განყოფილების შესახებ.

 პირი: ი. სტალინი. ჩარკვიანი, თ. მგელაძე, თამარ [არაყიშვილი], ნიკო (?).
 1952 წ. 29 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

1449. რუზია პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: გრუზოვი, ნიკალაი გრიგორიევიჩ (გვარი მითითებული არ არის).
 1952 წ. 9 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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1450. თამარ მამალაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, შრომების გამოცემასთან დაკავში
რებით.

 პირი: კელენჯერიძე, შალვა დადიანი, ლუბა ბოჭორიშვილი, ვერა, გიგიშა (გვარები მი
თითებული არ არის).

 1952 წ. 21 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

1451. ვერა ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. 29 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1452. თამარ მამალაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ლ. ბოჭორიშვილი, ქ. თუმანიშვილი, გრ. ჩხიკვაძე.
 1952 წ. 28 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ, 

1453. იური ლარიონოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მასნეს და ჩაიკოვსკის ოპერების 
დადგმის შთაბეჭდილებების შესახებ.

 პირი: ორფიონოვი, ბალიშოვი, ლებენცოვა, ბოიკინოვი, პოპოვი, გრიგორიევა, ტკაჩე
ვა, გავრილოვი.

 1952 წ. 25 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე, 4 გვ.  

1454. ლალი ბააზოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. 12 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1455. ვ. ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. 15 სექტემბერი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1456. ლ. პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ, ნინო, გიორგი არაყიშვილები, რუზია და ალექსანდრ პრესმანები. 
 1952 წ. 22 სექტემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1457. აკაკი მგელაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველ
ზე” დამთავრებასთან და სოხუმის მუსიკალური სასწავლებლისთვის კომპოზიტორის 
სახელის მინიჭებასთან  დაკავშირებით.

 1952 წ. 29 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 2 გვ. 

1458. სტასოვის სახელობის მოსკოვის მუსიკალური სკოლის პედაგოგის ა. სვოტნიკის წე
რილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, სკოლის მოსწავლეებისთვის სონატის დაწერის შე
სახებ.

 1952 წ. 14 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1459. მარკ კოსვენის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მასალების გაგზავნასთან დაკავ
შირებით.

 1952 წ. 25 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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1460. ევგენი ეგოროვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. 7 დეკემბერი. როსტოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1461. მ. კოსვენის სამადლობელი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ავტობიოგრაფიის გაგზავ
ნასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 12 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1462.  უცნობი პირის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, არჩილ გრიგორიევიჩ ბეგიჯანოვთან 
დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1463. ლ. პრესმანის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ, ნინო და გიორგი არაყიშვილები.
 1952 წ 26 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი, რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1464. ი. იაუნზემის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 1 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1465. ვ. ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 4 იანვარი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1466. ვ. ბელიაევის საახალწლო მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 11 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1467. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 1953 წ. 4 თებერვალი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1468. გრ. ჩხიკვაძის, გ. ხახანაშვილის, ა. მაჭავარიანისა და პ. ხუჭუას ერთო ბ  ლი  ვი 
მისალოცი  წერილი  დ. არაყიშვილისადმი, კომპოზიტორის დაბადების 80 წლისთავ  
თან დაკავში რებით.

        1953 წ. 24 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

1469. ნინო და გიორგი ჩუბინაშვილები მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადე
ბის 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. 24 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1470. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თანამშრომელთა მისალოცი წერილი დ. 
არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. 24 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: ვ. მ. ხმალაძე, 
ა. ი. ინაშვილი, დ. ნ. შვედოვი, დ. ი. ანდღულაძე, ვ. ს. ქაშაკაშვილი, გ. ი. კირილოვა, მ. 
კ. კამოევა, ტ. გ. სავიანოვა, ნ. ბუზოღლი, ნ. კ. ლაპირაშვილი, ნ. კ. ბახუტაშვილი, ნ. ბ. 
ბოკუჩავა. 2 გვ. 
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1471. ვ. ბელიაევის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. 1 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1472. თ. მამალაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ლარისა მიხაილოვნა ქუთათელაძე, ს. ლ. გინზბერგი, რუმცევი, ვ. ბელიაევი.
 1953 წ. 28 ივნისი. აბტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1473. არჩილ ბეგიჯანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, მის შემოქმედებაზე დაწერილი 
წიგნის შესახებ.

 პირი: ბელიაევი, გრუბერგი, შაპორინი.
 1953 წ. 22 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1474. ლ. ქუთათელაძის წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, წიგნის რუსული თარგმანის 
შესახებ.

 პირი: ელზა ედუარდოვნა იაკოვიცკაია, ვერტკოვი, გრ. ჩხიკვაძე, არშაკ ადამიანი, კა
ჩალიანი, ბორის ალექსანდრეს ძე გულისაშვილი.

 1953 წ. 11 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1475. ვ. ვირაჩევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 12 მაისი. კიროვის ოლქი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1476. თ. მამალაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: შტრაუსი.
 1953 წ. 26 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 

1477. ლ. ბააზოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 28 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1478. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის შემოქმედებითი კოლექტივის მისალოცი 
წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. 1 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ხელს აწერს დირექტორი და სამ
ხატვრო ხელმძღვანელი იოსებ ნაზარიშვილი. 1 გვ. 

1479. საქართველოს სახელმწიფო მეჩონგურე ქალთა ანსამბლის მისალოცი წერილი დ. 
არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით. ხელმძღვანელი კოტე 
ფოცხვერაშვილი.

 1953 წ. 1 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

1480. მოსე თოიძის მისალოცი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. 1 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 
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1481. ვ. დანოვსკის მისალოცი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 და შემოქმედე
ბითი მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. 1 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1482. ს. გინზბერგის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, საბჭოთა ხალხების მუსიკის ისტორიის 
ქრესთომატია-ანთოლოგიაში დ. არაყიშვილის ნაწარმოებების შესახებ. ერთვის სანო
ტო მასალა.

 პირი: ვ. ფედოსიევა, ა. ჩილიაროვსკი.
 1953 წ. 14 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

1483. თ. მამალაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 14 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1484. მუსიკისმცოდნე ვაჟა გვახარიას მისალოცი წერილი დიმიტრი  არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. 22 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

1485. თამარ მგელაძის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, რომანსების კრებულის გამოცემის 
შესახებ.

 პირი: ნარიმანიძე, ელ. ექსანიშვილი, არნოლდ ჩიქობავა, გ. წერეთელი, იულია მიხა
ილოვნა, სოფიო დავიდოვნა (გვარები მითითებული არ არის).

 1953 წ. 23 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1486. თ. მამალაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 7 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1487. ლ. ბააზოვას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: გოარ გასპარიანი, ავდიდ ჩარკვიანი.
 1953 წ. 18 ივლისი. ავტოგრაფი, მელანი რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

1488. იგორ ურუშაძის წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ახალგაზრდა კომპოზიტორის 
რუსუდან თოხაძის შესახებ.

 პირი: ვ. ა. თოხაძე.
 1953 წ. 7 აგვისტო. გაგრა. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1489. ნინა ალექსანდროვნა მოსოლოვას პირადი წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 პირი: ალექსანდრ ვასილიევიჩ ლებლანი, იოსებ სტალინი, შულგინა.
 წ. (?). 2 თებერვალი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1490. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ა. ვ. ოსოვსკი, ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის) .
 წ. (?). 22 თებერვალი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.  
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1491. ლ. ქუთათელაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: არჩილ ბეგიჯანოვი.
 წ. (?). 28 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1492. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ არაყიშვილი.
 წ. (?). 30 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

1493. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ა. ც. ზორე, ვ. ი. გოლოვინი, ალექსანდრ აბრამოვიჩ კრეინი, ს. მალინინი, ორლო

ვი, შიშოვი.
 წ. (?). 23 ივნისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

1494. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 წ. (?). 27 ივნისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1495. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 წ. (?). 28 ივნისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1496. ვ. პასხალოვისა და ს. მიხაილოვა-შტერნის პირადი წერილი დიმიტრი  არაყიშვი ლი
სადმი.

 წ. (?). ივლისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1497. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ორლოვი, ა. კრეინი. ა. ზორე, ივ. გოლოვინი, რაისკი.
 წ. (?). 19 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

1498. ნ. და ე. ზუბოვების ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, რომანსებთან დაკავ
შირებით.

 წ. (?). 15 სექტემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1499. მილიცა ხუნწარიას წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ქართული ფოლკლორის შე
სახებ მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 წ. (?). 18 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1500. ი. ზოროვას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, სიმღერის ჩასაწერად ტექსტის გაგზავნის 
შესახებ.

 წ. (?). 2 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1501. მ. ხუნწარიას წერილი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული მუსიკის შესახებ მასალების 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 18 ოქტომბერი. [1948 წ.] ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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1502. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის), რ. ყორღანოვი, პოლევაია-

მოისფელდი.
 წ. (?). 17 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1503. მოსკოვის ორი მუსიკალურ-ეთნოგრაფიული საზოგადოების ჰიმნების სექციისა და 
მუსიკალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მისალოცი წერილი დიმიტრი არაყიშვილი
სადმი, სამეცნიერო და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 [1927 წ.] ნაბეჭდი. მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ვ. პასხალოვი. 
1 გვ. 

1504. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბადრიძე, მატრონა კუპრიანოვა, ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ 

არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1505. მ. ხუნწარიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1506. პედრო მანჩადოს წერილი დ. არაყიშვილისადმი, წიგნების ჩუქებასთან დაკავშირე
ბით.

 უთარიღო. მადრიდი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. ინგლისურ ენაზე. 1 გვ. 

1507. მიხაილ იპოლიტოვ-ივანოვის წერილი დ. არაყიშვილისადმი, კლავირის მიღებასთან 
და ახალი რომანსების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1508. მ. ხუნწარიას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: პაველ ვასილიევიჩი (გვარი მითითებული არ არის). 
 უთარიღო. სოხუმი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1509. ლ. ქუთათელაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ნადეჟდა ივანოვნა (გვარი მითითებული არ არის), მატრონა კუპრიანოვა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

1510. ლარისა ქუთათელაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ [არაყიშვილი].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1511. ლ. ქუთათელაძის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბორის გულისაშვილი, ფელიქს ძერჟინსკი, ვირსალაძე, აკაკი ფაღავა, ლიუბოვ 

გრიშევა, მიშა ბუხბინდერი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 
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1512. ს. მიხაილოვ-შტერნისა და ვიაჩესლავ პასხალოვის პირადი ერთობლივი წერილი 
დიმიტრი არაყიშვილისადმი. 

 პირი: მატრონა კუპრიანოვა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1513. ზ. ალექსეევას პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ბორის, ანია და იგორ ალექსეევები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1514. კ. და ზ. ალექსეევების პირადი ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: სალომე გვათუა.
 უთარიღო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1515. ვ. პასხალოვის პირადი წერილი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

1516. ნ. და ე. ზუბოვების მადლობის ერთობლივი წერილი დ. არაყიშვილისადმი, რომანსების 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

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

1517. სანდრო შანშიაშვილის წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ლიბრეტოს და
ბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

1518. კორნელი კეკელიძის წერილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “რაჭული 
სიმღერის” შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

დიმიტრი არაყიშვილის ღია ბარათები

1519. დიმიტრი არაყიშვილის პირადი ღია ბარათი ალექსი ფარცხალაძისადმი.
 1951 წ. 2 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1520. დიმიტრი არაყიშვილის პირადი ღია ბარათი ვიაჩესლავ პასხალოვისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

დიმიტრი არაყიშვილისადმი მიძღვნილი ღია ბარათები 

1521. ირმა იაუნზემის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 პირი: ლარისა ქუთათელაძე.
 1929 წ. 26 აპრილი. ჩინეთი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1522. ი. იაუნზემის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1929 წ. 9 დეკემბერი. რიგა. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1523. ვ. ბელიაევის მადლობის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, თბილისში სტუმრობასთან 
დაკავშირებით.

 1930 წ. 25 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1524. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ხალხური მუსიკალური ინსტრუმენ
ტების სახელმძღვანელოსთვის მასალის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 პირი: შალვა მშველიძე.
 1930 წ. 19 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1525. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი,.
 1932 წ. 18 დეკემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1526. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, “სსრკის ხალხთა მასობრივი 
ცეკვების კრებულის” მეორე გამოცემისთვის ქართული ცეკვების მუსიკის გაგზავნის 
შესახებ.

 1934 წ. 2 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1527. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, მისი სტატიის “საქართველოს მუსი
კალური ინსტრუმენტების მუზეუმისა” და “მასობრივი ცეკვების” შეკვეთით დაწერის 
შესახებ.

 პირი: ვ. ა. უსპენსკი.
 1934 წ. 19 ნოემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1528. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: კალინიკოვი.
 1935 წ. 18 თებერვალი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1529. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ლექსიკონისთვის მასალების 
მიწოდებასთან დაკავშირებით.

 პირი: ბუბნოვი.
 1935 წ. 7 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1530. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, გრამფირფიტების გამოცემის 
შესახებ.

 პირი: ზასლავსკი.
 1935 წ. 12 მაისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1531. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, საცეკვაო მუსიკის გამოცემასთან 
დაკავშირებით.

 1935 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1532. ვ. პასხალოვის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: მარია იაკოვლევა.
 1936 წ. 14 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1533. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ამიერკავკასიის ხალხთა მუსიკის 
ფირფიტაზე ჩაწერის შესახებ.

 პირი: ნატალია გრიბკოვა.
 1936 წ. 31 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1534. ი. იაუნზემის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, გასტროლებზე “ურმულის” 
წარმატებით შესრულების შესახებ.

 1936 წ. 13 ივლისი. იალტა. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1535. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “ქართული ხალხური 
მუსიკალური შემოქმედების” გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1936 წ. 23 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1536. კ. კუზნეცოვის სამადლობელი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, წიგნების 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1937 წ. 16 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1537. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “ქართული მუსიკალური 
ინსტრუმენტების” გაგზავნის შესახებ.

 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, ნატალია იოსიფოვნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1937 წ. 22 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1538. კ. კუზნეცოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: კ. გ. შოტნიევი.
 1938 წ. 2 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1539. კ. კუზნეცოვის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, სუიტასთან “შოთა რუსთაველი” 
დაკავშირებით.

 1938 წ. 29 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1540. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1938 წ. 10 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1541. ვ. ბელიაევის სამადლობელი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ქართული ანბანის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 3 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1542. ვ. ბელიაევის თხოვნის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ივანე ჯავახიშვილის 
ნაშრომის “ქართული მუსიკის ისტორიის” გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 3 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1543. ვ. ბელიაევის მადლობის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ივანე ჯავახიშვილის 
ნაშრომის “ქართული მუსიკის ისტორიის” გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 24 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1544. ვ. ბელიაევის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: მატრონა კუპრიანოვა, სევა (გვარი მითითებული არ არის).
 1939 წ. 7 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1545. გლებ ტარანოვის ღია ბარათი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, მისი წიგნის “პარტიტურის 
კითხვის” გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1939 წ. 12 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1546. ლ. ქუთათელაძის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1939 წ. 25 ივლისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1547. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვასილი ივანოვიჩი, მაქსიმ მიხაილოვიჩი (გვარები მითითებული არ არის).
 1939 წ. 30 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც. 

1548. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი. 
 პირი: სოფია ს. (გვარის მხოლოდ ინიციალია მითითებული).
 1939 წ. 25 აგვისტო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1549. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვასილი ივანოვიჩი (გვარი მითითებული არ არის), მატრონა კუპრიანოვა.
 1940 წ. 20 თებერვალი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1550. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომ “ქართული მუსიკალური 
საკრავების გაზომვის” გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 პირი: გრ. ჩხიკვაძე.
 1940 წ. 1 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1551. კ. კუზნეცოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1940 წ. 2 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1552. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ლექსიკონისთვის ბიოგრაფიის 
დაწერის შესახებ.

 პირი: ა. ვ. ოსოვსკი, მატრონა კუპრიანოვა, ნატალია იოსიფოვნა (გვარი მითითებული 
არ არის).

 1940 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1553. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, სალამურის შესახებ.
 1940 წ. 28 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1554. კ. კუზნეცოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1940 წ. 2 ოქტომბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1555. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, რადიოგადაცემა “დიმიტრი 
არაყიშვილი და ქართული რომანსის” შესახებ.

 პირი: კ. კუზნეცოვი.
 1943 წ. 9 მარტი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1556. ტოგმაიდის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, კომპოზიტორ პავლე კუპრეიშვილთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 13 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1557. ნინა ალექსანდროვნა მოსოლოვას პირადი ღია ბარათი დიმიტრი არაყიშვილისადმი.
 1944 წ. 13 დეკემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1558. კ. კუზნეცოვის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებთან “ჰიმნი ორმუზდს” 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 13 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.

1559.  მ. როგოვსკაიას პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1947 წ. 15 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1560. თ. ვახვახიშვილის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, რადიოგადაცემისთვის 
მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 20 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1561. თ. ვახვახიშვილის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ლ. ბერია, ბუკია.
 1947 წ. 1 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1562.  ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ძველი მრავალხმიანობის გაშიფვრის 
შესახებ.

 1947 წ. 2 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1563. მ. როგოვსკაიას პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი. 
 1948 წ. 19 თებერვალი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1564. მ. ს. გოგლიჩიძის პირადი ღია ბარათი. დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 17 აგვისტო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1565. მ. როგოვსკაიას მისალოცი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ქალაქ თბილისის 
სათათბიროს დეპუტატად არჩევასთან დაკავშირებით.

 პირი: ი. სტალინი, შ. ასლანიშვილი, ბ. ბარვინსკი.
 1948 წ. 22 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1566. მ. როგოვსკაიას პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 4 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1567.  ლ. ქუთათელაძის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ნაშრომების გამოცემის შესა
ხებ.

 პირი: ვ. ბელიაევი, ა. ი. ოსოვსკი, ლილი ჩარკვიანი.
 1948 წ. 27 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1568. კ. კუზნეცოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 30 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1569. მერი როგოვსკაიას ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა 
რუსთაველზე” ფორტეპიანოსთვის ტრანსკრიპციის შესახებ.

 1948 წ. 4 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1570. მ. ხუნწარიას ღია ბარათი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, წიგნის მიღებასთან დაკავში
რებით.

 1948 წ. 5 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1571. მ. როგოვსკაიას პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 26 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1572. ლუიზა ნალბანდიანის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1949 წ. 6 იანვარი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1573. ვ. პასხალოვის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, რადიოგადაცემა “ქართული კლა
სიკური ოპერის” შესახებ.

 1949 წ. 30 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1574. ვ. ბელიაევის სამადლობელი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის, “თქმულება 
შოთა რუსთაველზე” კლავირის მიღებასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 6 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1575. დ. ა. ბეგანის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1950 წ. 2 თებერვალი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1576. გ. ნაზარიანის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, საკავშირო რადიოთი მისი რომას
ნების გადაცემის შესახებ.

 1950 წ. 7 თებერვალი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1577. გ. ნაზარიანის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, რომანსების შესახებ.
 1950 წ. 6 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1578. სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული რადიოინფორმაციის კომიტე ტის 
ბუღალტრის ალექსეევას ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ჰონორართან და კავშირე
ბით.

 1950 წ. 11 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1579. ე. კან-ნოვიკოვას პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ი. მარტინოვი.
 1950 წ. 27 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1580. სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული რადიოინფორმაციის კომიტეტის 
ბუღალტრის ღია ბარათი დიმიტრი არაყიშვილისადმი, კომპოზიტორის ჰონორართან 
დაკავშირებით.

 1950 წ. 31 ივლისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1581. ვ. ბელიაევის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ა. ბეგიჯანოვის დისერტაციასთან 
დაკავშირებით.

 პირი: ქეთი თუმანიშვილი.
 1950 წ. 22 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1582. ლ. პ. პრესმანის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: რუზია ვალენტინოვნა (გვარი მითითებული არ არის).
 1950 წ. 27 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1583. იური კასპეროვიჩ-ლარიონოვის მისალოცი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, სტა
ლინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 28 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1584. იური კასპეროვიჩ-ლარიონოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: თამარ არაყიშვილი.
 1951 წ. 7 ივლისი. ესენტუკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1585. მოსკოვის რკინიგზელთა კულტურის სახლის დირექციის ღია ბარათი დ. არაყიშვი
ლისადმი, მ. ოსტროვის ტექსტთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 13 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1586. თ. მამალაძის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, ლუბა ბოჭორიშვილის გარ
დაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 24 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

1587.  ლ. პრესმანის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ალექსანდრ პიოტროვიჩ პრესმანი.
 1952 წ. 29 ივლისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1588. ი. ლარიონოვის პირადი ხასიათის ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 პირი: ვიქტორ მიხაილოვიჩ ბელიაევი.
 1953 წ. 7 ივლისი. ესენტუკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1589. ვ. ვირაჩევას პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 23 ივლისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1590. ვ. ვირაჩევას პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 1953 წ. 3 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1591. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 6 სექტემბერი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1592. ვ. პასხალოვის პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 21 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1593. უცნობი პირის [დ. არაყიშვილის შვილის] პირადი ღია ბარათი დ. არაყიშვილისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

დიმიტრი არაყიშვილის მოგონებები 

1594. დიმიტრი არაყიშვილის მოგონებები კოსტა ხეთაგუროვზე.
 1939 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

1595. დ. არაყიშვილის მეორე მსოფლიო ომისდროინდელი პირადი, შემოქმედებითი და 
ბიოგრაფიული ჩანაწერები:

1. 1938 წ. 11 დეკემბერი. პირი: ო. ა. შულგინა, ნ. ა. ვასილიევა-ხოროვოვა, ტ. ა. კირილოვა.
2. 1942 წ. 25 აპრილი.
3. 1942 წ. 24 სექტემბერი.
4. 1942 წ. 27 სექტემბერი. პირი: პავლე ინგოროყვა, შალვა ნუცუბიძე.
5. 1942 წ. 15 ოქტომბერი. პირი: ილია სემიონოვიჩ აისბერგი, ნიკო ქუმსიაშვილი, ე. გ. 

სარაჯიევა, პ. ბ. რიაზანოვი.
6. 1942 წ. 18 ოქტომბერი. პირი: გრ. კილაძე.
7. 1942 წ. 26 დეკემბერი.
8. 1942 წ. 27 დეკემბერი. პირი: ლიზა არაყიშვილი, ნ. ა. ბუზოღლი.
9. 1842 წ. 27 დეკემბერი.
10. 1942 წ. 29 დეკემბერი.
11. 1942 წ. 30 დეკემბერი.
12. 1943 წ. 28 თებერვალი. პირი: გრ. კილაძე.
13. 1943 წ. 9 ნოემბერი.
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14. 1943 წ. 15 დეკემბერი. პირი: ალადაშვილი, ცხომელიძე, რ. გოგნიაშვილი, ა. ბალანჩი
ვაძე, გ. ტაბიძე.

15. 1944 წ. 11 იანვარი. პირი: ს. გ. მირზოევი, ს. რახმანინოვი, კ. ა. მინიარი, გარბუზოვა, 
ჯაში, ს. ჩიჯავაძე, ბარნაბაშვილი.

16. 1944 წ. 12 მარტი.
17. 1944 წ. 14 მარტი. პირი: პ. ხუჭუა, ლ. დონაძე, ო. ა. შულგინა, ბ. გოგუა, გრ. კილაძე.
18. 1944 წ. 19 მარტი. პირი: ბ. გოგუა, ეგაძე, ლ. დონაძე.
19. 1944 წ. 26 აპრილი. პირი: შალვა მშველიძე, შალვა აზმაიფარაშვილი, პავლე ხუჭუა.
20. 1944 წ. 19 მაისი.
21. 1944 წ. 20 მაისი. პირი: შ. მშველიძე, ოლგა ბარამაშვილი, დ. გამრეკელი, ე. სოხაძე.
22. 1944 წ. 26 მაისი. პირი: ამირანაშვილი, კრავეიშვილი.
23.  1944 წ. 4 ივნისი. პირი: პ. ხუჭუა.
24. 1944 წ. 20 ივნისი. პირი: ა. ბ. გოლდენვეიზერი.
25. 1944 წ. 20 ივნისი
26. 1944 წ. 30 ივნისი. პირი: ხახანაშვილი, გოკიელი, გრ. კილაძე, 
27. 1944 წ. 6 ივლისი. პირი: გრ. კილაძე, პ. ხუჭუა.
28. 1944 წ. 6 ივლისი. 
29. 1944 წ. 13 ივლისი პირი: თამარ არაყიშვილი
30. 1944 წ. 23 ივლისი
31. 1944 წ. 4 სექტემბერი.
32. 1944 წ. 16 ოქტომბერი. პირი: შ. მშველიძე, ი. ტუსკია, გრ. კილაძე, ა. ბალანჩივაძე, კ. 

გუდიაშვილი.
33. 1944 წ. 20 ნოემბერი.
34. 1944 წ. 22 ნოემბერი. პირი: ს. ჯანაშია.
35. 1944 წ. 26 ნოემბერი. პირი: ვანო სარაჯიშვილი.
36. 1944 წ. 7 დეკემბერი. პირი: შ. მშველიძე, პ. ხუჭუა, შ. აზმაიფარაშვილი, ო. ეგაძე, მ. 

ბორჩხაძე.
37. 1944 წ. 7 დეკემბერი.
38. 1944 წ. 19 დეკემბერი.
39. 1944 წ. 17 დეკემბერი. პირი: ა. ხაჩატურიანი, საზანდარიანი, სატინი.
40. 1944 წ. 26 დეკემბერი. პირი: შ. მშველიძე, ა. მაჭავარიანი, ა. სტეპანიანი, გრ. კილაძე.
41. 1945 წ. 3 იანვარი. პირი: დ. თორაძე, ლ. კავსაძე, შ. მშველიძე, ა. ბალანჩივაძე, შ. აზმა

იფარაშვილი, ი. ტუსკია, გლიერი.
42. 1945 წ. 10 იანვარი.
43. 1945 წ. 20 იანვარი. პირი: შ. ასლანიშვილი, ხ. ს. კუშნიარევი, გ. ნ. ჩუბინაშვილი, ასაფი

ევი, ვ. მ. ბელიაევი, კ. ა. კუზნეცოვი.
44. 1945 წ. 14 მარტი. პირი: ვ. ხმალაძე, ეგაძე.
45. 1945 წ. 3 აპრილი. პირი: რაისკი, პროტოპოპოვი, ხრაპჩენკო, ხუჭუა.
46. 1945 წ. 6 აპრილი.
47. 1945 წ. 11 აპრილი. პირი: ეგაძე.
48. 1945 წ. 25 აპრილი. 
49. 1945 წ. 6 მაისი.
50. 1945 წ. 9 მაისი.
51. 1945 წ. 11 მაისი.
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52. 1945 წ. 27 მაისი.
53. 1945 წ. 28 ივნისი. პირი: შ. მშველიძე.
54. 1945 წ. 18 სექტემბერი. პირი: გრ. კილაძე.
55. 1945 წ. 12 ოქტომბერი. პირი: მირიანაშვილი, ვალიკო ცაგარეიშვილი.
56. 1945 წ. 21 ოქტომბერი. პირი: შ. აზმაიფარაშვილი, დ. ანდღულაძე, პ. ამირანაშვილი, გ. 

ხახანაშვილი.
57. 1945 წ. 23 ოქტომბერი. პირი: დ. ანდღულაძე, პ. ამირანაშვილი.
58. 1945 წ. 19 დეკემბერი. პირი: თამარ ჭიჭინაძე.
59. 1946 წ. 10 თებერვალი. პირი: ნინა არაყიშვილი, მაჭარაშვილი, მუხაძე, ვეფხვაძე, 

ერისთავი,   ვამიჩავა. 
60. 1946 წ. 20 თებერვალი – მატრონა კუპრიანოვას გარდაცვალების შესახებ. პირი: კუმა 

ზინა, ნინა არაყიშვილი, გაიანე მაჭუტაძე, შადური, ლეო კანდელაკი, მიშა (თინას 
ქმარი), გრ. კილაძე.

61. 1946 წ. 13 მარტი. პირი: ა. რ. წუწუნავა.
62. 1947 წ. 5 თებერვალი.
63. 1947 წ. 14 ოქტომბერი. პირი: ალ. წუწუნავა, ვ. პ. ბეგთაბეგოვი, ალ. ნასიძე, ნ. ლაფერა

შვილი, მარია დუდუჩავა, დავით ანდღულაძე.
64. 1949 წ. 16 იანვარი. პირი: შურა (რძალი), დიმკა (შვილიშვილი), ალა (რძლის და), გ. მ. 

მუხაძე, რევაზ გაბიჩვაძე, შ. მშველიძე, მიტო და თამარ არაყიშვილები.
65. 1949 წ. 6 ნოემბერი. პირი: შ. მშველიძე, ეგაძე, პ. კანდელაკი, ვ. გორდელი.
66. 1950 წ. 12 აპრილი. პირი: ი. ჩიჯავაძე, ი. კირილოვა.
 ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 41 გვ.

1596. დ. არაყიშვილი – “ძვირფასი მოგონებებიდან” – მოსკოვის უნივერსიტეტთან 
არსებული ეთნოგრაფიული საზოგადოების მუსიკალურ-ეთნოგრაფიული კომისიის 
მოღვაწეთა მოკლე დახასიათება.

 პირი: ნ. ა. იანჩუკი, ა. გრეჩანინოვი, ა. დ. კასტალსკი, ვ. ი. რუდიკოვი, ა. ლ. მასლოვი, 
ა. ვ. მარკოვი, ვ. ვ. პასხალოვი, ე. ე. ლინევა, ა. მ. ლისტოპადოვი, მ. ე. პიატნიცკი, ი. 
დ. ენგელი, ვ. ს. კალინიკოვი, მ. მ. იპოლიტოვ-ივანოვი, ვ. ს. ორლოვი, ი. სახნოვსკი, 
ს. ი. ტანეევი, საპატოვი, ანოხინი, ი. კ. ლაპაევი, პ. ა. ყარაევი, ბ. ლ. იაროვსკი, ა. ვ. 
ნიკოლსკი, ა. ნ. კორეშჩენკო, გ. ა. პახულსკი, ა. ა. ილინეკი, ნ. ს. პოტოლოვსკი, პ. ა. 
კოტოვე, მ. ი. სლავინსკი, ა. ე. გრუზინსკი, ნ. დ. კაშკინი, ვ. პ. ვაიდენოვი, ა. ნ. კარასევი, 
ა. ა. ჟდანოვი.

 1949 წ. 2 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 29 გვ. 

1597. დ. არაყიშვილი – ჩანაწერი იოსებ სტალინის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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ნაშრომები, რეცენზიები, სტატიები, სიტყვები
  და მოგონებები დიმიტრი არაყიშვილზე 

1598. მ. იპოლიტოვ-ივანოვის წინასიტყვაობა დ. არაყიშვილის ნაშრომისთვის “ქართული 
მუსიკა – მოკლე ისტორიული მიმოხილვა”

 1925 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს მ. იპოლიტოვ-ივანოვი. 2 გვ. 

1599. კარო ზახარიანის სტატია დ. არაყიშვილზე, (ჟურნალი “არვესტო”, №№3-4).
 1927 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1600. შალვა ასლანიშვილი – დ. არაყიშვილის ბიოგრაფია, დაწერილი კომპოზიტორის მოღ
ვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1933 წ. ნაბეჭდი. 4 გვ. 

1601. შ. ასლანიშვილის გამოხმაურება დ. არაყიშვილის ნაშრომზე “ისევ რაჭის სიმღერების 
შესახებ”.

 1940 წ. 15 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1602. შალვა თაქთაქიშვილის მოგონება დ. არაყიშვილზე.
 პირი: შ. აზმაიფარაშვილი, შ. ასლანიშვილი, ა. ბალანჩივაძე, ვ. გოკიელი, გრ. კილაძე, 

შ. მშველიძე, ი. ტუსკია, ნ. ჩიგოგიძე.
 1941 წ. დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1603.  გიორგი ზურაბიანი  – “დიმიტრი არაყიშვილის ოპერა “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.
 1948 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1604. უცნობი პირის მიერ შედგენილი დახასიათება – ბიოგრაფიული ჩანაწერი დ. 
არაყიშვილზე.

 1949 წ. 7-18 აპრილი. ნაბეჭდი. რეზოლუციებით. 1 გვ. 2 ეგზ. 

1605. თამარ მამალაძის მოგონება დიმიტრი არაყიშვილზე.
 პირი: ნ. ბერძენიშვილი, ვ. ბერაძე, გ. ჩუბინაშვილი, ნ. დავითაშვილი, ი. ტუსკია, გრ. 

ჩხიკვაძე, შ. თაქთაქიშვილი, ალ. მაჭავარიანი, პ. ხუჭუა, გრ. კილაძე, ნ. კილაძე, ი. 
ქურხული.

 1951 წ. 25 თებერვალი. ავტოგრაფი. ფანქარი და მელანი. 6 გვ. 

1606.  გრ. ჩხიკვაძის რეცენზია დ. არაყიშვილის ნაშრომზე “წინაქრისტიანული მუსიკალუ
რი კულტურის ხალხური სიმღერა-გადმონაშთები”.

 1952 წ. 10 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

1607. გრ. ჩხიკვაძის რეცენზია დ. არაყიშვილის ნაშრომზე “დიდი მეორე მსოფლიო ომის 
ქართული ხალხური სიმღერები”.

 1952 წ. 18 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 
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1608. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის, პროფესორ გრ. ჩხიკვაძის გამოხმაურება დ. 
არაყიშვილზე.

 1952 წ. 14 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

1609. დ. არაყიშვილის სტალინურ პრემიაზე წარსადგენი სამუშაო ჩანაწერები. ავტორები: 
ი. დოლიძე, გ. კოკელაძე, პ. ხუჭუა, გრ. ჩხიკვაძე.

 1952 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 30 გვ. 

1610. დავით თორაძის მისასალმებელი სიტყვა ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში დ. არაყიშვილის დაბადების 80 წლისთა
ვისადმი მიძღვნილ საღამოზე.

 1953 წ. 1 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. წითელი ფანქარი. 4 გვ. 

1611. იონა ტუსკიას სიტყვა ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმ
წიფო თეატრში დ. არაყიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ საღამოზე.

 1953 წ. 1 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

1612. სანდრო ინაშვილის მისალოცი სიტყვა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 და შემოქ
მედებითი მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

1613. გ. კოკელაძის გამოხმაურება დ. არაყიშვილის დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1614. ბათუ კრავეიშვილის მისალოცი სიტყვა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

1615. გიორგი ჩიტაია – ნაშრომი “დიმიტრი არაყიშვილი”. ამონარიდი ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის შრომების პირველი ტომიდან.

 1955 წ. 9 ნოემბერი. სტამბური. გ. ჩიტაიას სამახსოვრო მინაწერით. მელანი. 10 გვ. 

1616. პავლე ხუჭუა – სტატია “ქართული მუსიკალური კულტურის არქიტექტორი”, 
მიძღვნილი დ. არაყიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი.

 1973 წ. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

1617. უცნობი ავტორი – სტატია თბილისის სახელმწიფო ოპერის თეატრში გამართულ დ. 
არაყიშვილის საავტორო კონცერტის შესახებ.

 წ. (?). 7 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1618. დ. არაყიშვილის ნაწარმოებთა ჩამონათვალი რადიოსა და კონცერტებისთვის.
 წ. (?). 12 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 
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1619. ვ. როგოვსკი – “შტრიხები დიმიტრი არაყიშვილის ბიოგრაფიიდან”, დ. არაყიშვილის 
ჩამატებებით და მინაწერებით.

 [1937 წ.] ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

1620. უცნობი ავტორის გამოხმაურება მოსკოვში გამართულ დ. არაყიშვილის საავტორო 
კონცერტის შესახებ.

 პირი: დ. ბადრიძე.
 [1939 წ.] ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

1621. კ. კვიტკას შეხედულებები დ. არაყიშვილის ნაშრომ “სვანური ხალხური სიმღერების” 
დაბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 [1949 წ.] ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1622. სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობის თანამშრომლის ე. გიპიუსის რეცენზია 
დ. არაყიშვილის ნაშრომზე “სვანური ხალხური სიმღერების შესახებ”.  

 [1949 წ.] ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1623. პ. ხუჭუას სტატია დ. არაყიშვილზე: “ქართული რომანსის კლასიკოსი”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

1624. დ. არაყიშვილის სახელობის სოხუმის სამუსიკო სასწავლებლის პედაგოგის ი. ნარმა
ნიას მოგონებები დ. არაყიშვილზე.

 პირი: ვ. ნაჭყეპია, შკუობა, დ. მჭედლიძე, ვ. დავიდოვა, ნ. ანდღულაძე, გოგლიჩიძე, ნ. 
გაბუნია, დ. ანდღულაძე, ზ. ხუროძე, ს. კორკოტაშვილი, დ. მირცხულავა, დ. მდივანი. 
ე. გეწაძე, ლ. კალმახელიძე, მ. ადამაძე, ვ. აჩბა.

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

1625. გრ. ჩხიკვაძე – დ. არაყიშვილის ნაშრომთა ჩამონათვალი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 16 გვ. 
 
1626. გრ. ჩხიკვაძე – დ. არაყიშვილის მოკლე ბიოგრაფია.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელმოწერილი. 5 გვ. 2 ეგზ. 

1627. კ. ძიძიგურის რადიოგადაცემა “რესპუბლიკის სახალხო არტისტი დიმიტრი 
არაყიშვილი”.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 7 გვ. 

1628. გიორგი ტატიშვილის მოგონება დიმიტრი არაყიშვილზე.
 პირი: ოფიცრები – ჭავჭავაძე, მამაცაშვილი, ნათიშვილი, რატიშვილი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ. 

1629. დ. არაყიშვილის რომანსების ჩამონათვალი შედგენილი უცნობი პირის მიერ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ. 
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1630. შალვა თაქთაქიშვილი – სტატია “ორიოდე სიტყვა დიმიტრი არაყიშვილზე”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1631. უცნობი ავტორი – სტატია “დიმიტრი არაყიშვილის ოპერა “თქმულება შოთა რუსთა
ველზე”.

 პირი: ხ. სავანელი, ლ. აღნიაშვილი, ა. მიზანდარი. ნ. იპოლიტოვ-ივანოვი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 10 გვ. 

1632. დ. არაყიშვილის საკონცერტო პროგრამების, ჟურნალების, ნოტებისა და სურათების 
არასრული სია, შედგენილი უცნობი პირის მიერ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

ბროშურა

1633. სახელმწიფო მუსიკალური გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი საბჭოთა კომ პო-
ზიტორების ნაწარმოებების ჩამონათვალი – ბროშურა.

 1949 წ. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

პროგრამები და მოსაწვევი ბარათები 

1634. “ნემეცების ბაღში” ქართული თეატრის მსახიობების მიერ წარმოდგენილი გ. სუნ-
დუკიანცის კომედია “ხათაბალას” პროგრამა. მეორე გვერდზე მინაწერებით.

 1899 წ. სტამბური. 1 ც. 

1635. რუსეთის თავადაზნაურთა საკრებულოს დარბაზში გამართული XXIX ქართული 
საღამოს პროგრამა.

 შესრულდა დ. არაყიშვილის მიერ ჩაწერილი ქართული ხალხური სიმღერები.
 1903 წ. სტამბური. აბრეშუმი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1636. მოსკოვში, რუსეთის თავადაზნაურთა საკრებულოს მიერ გამართული პირველი ქარ
თული ზეიმის პროგრამა.

 შესრულდა დ. არაყიშვილისა და მ. იპოლიტოვ-ივანოვის ნაწარმოებები, ავტორების 
დირიჟორობით. ა. სუმბათაშვილის მონაწილეობით.

 1912 წ. 20 იანვარი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1637. ზამთრის თეატრის ახალ კლუბში გამართული ვოკალური და სიმფონიური მუსიკის 
კონცერტის პროგრამა.

 შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები. ვანო სარაჯიშვილის მონაწილეობით.
 1913 წ. 8 ივნისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1638. ზამთრის თეატრის ახალ კლუბში გამართული დ. არაყიშვილის საავტორო კონცერ
ტის პროგრამა. ვ. სარაჯიშვილის მონაწილეობით.

 1913 წ. 15 ივნისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1639.  ზამთრის თეატრის ახალ კლუბში გამართული დ. არაყიშვილის საავტორო კონცერ
ტის პროგრამა. 

 1914 წ. 3 იანვარი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1640. მოსკოვის თავისუფალ თეატრში გამართული ქართული საღამოს პროგრამა. 
შესრულდა დ. არაყიშვილის სიმფონიური ნაწარმოებები ავტორის დირიჟორობით.

 1914 წ. 18 მარტი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1641. ქართულ კლუბში გამართული ქართველ მხატვართა საღამოს პროგრამა. შესრულდა 
დ. არაყიშვილის ვოკალური და სიმფონიური ნაწარმოებები.

 შემსრულებლები: ვ. სარაჯიშვილი, ა. ინაშვილი, ო. შულგინა. დირიჟორი დ. არაყიშვილი.
 1918 წ. 18 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1642. ქართულ კლუბში გამართული ეროვნული კონცერტის პროგრამა.
 შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები ვ. სარაჯიშვილის მონაწილეობით.
 1918 წ. 9 ივნისი. სტამბური. დ. არაყიშვილის ჩანაწერებით. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1643. ქართულ კლუბში გამართული დ. არაყიშვილის ნაწარმოებიდან მესამე კონცერტის 
პროგრამა ს. ინაშვილისა და ვ. სარაჯიშვილის მონაწილეობით.

 1918 წ. 14 ივნისი. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

1644. კონსერვატორიის დარბაზში გამართული ქართული სამუსიკო საზოგადოების სამუ
სიკო სკოლის მოსწავლეთა კონცერტის (მუსიკალური დილის) პროგრამა.

 მეორე გვერდზე სამახსოვრო მინაწერით დ. არაყიშვილისადმი.
 1918 წ. 15 დეკემბერი. სტამბური. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1645. ქართული სამუსიკო საზოგადოების მიერ თბილისის ოპერის სახელმწიფო თეატრში 
გამართული დ. არაყიშვილის ვოკალური და სიმფონიური მუსიკის I ნაციონალური 
კონცერტის პროგრამა.

 1918 წ. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. შავი მელანი. 4 გვ. 

1646. თბილისის ოპერის სახელმწიფო თეატრში გამართული სამუსიკო საზოგადოების 
ვოკალურ-სიმფონიური მუსიკის I ეროვნული კონცერტის პროგრამა

 შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები, ვ. სარაჯიშვილის მონაწილეობით.
 1918 წ. 30 დეკემბერი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1647. თბილისის ოპერის სახელმწიფო თეატრში დადგმული დიმიტრი არაყიშვილის ოპერის 
“თქმულება შოთა რუსთაველზე” პროგრამა. დამდგმელი რეჟისორი ალექსანდრე  
წუწუნავა, დირიჟორი სამუელ სტოლერმანი.

 1919 წ. 5 თებერვალი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. (დაზიანებული). 



181

1648. დ. არაყიშვილის მოღვაწეობის 15 წლისთავის აღსანიშნავად თბილისის ოპერის სა
ხელმწიფო თეატრში დადგმული ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” პროგრამა.

 1919 წ. 8 თებერვალი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1649. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დარბაზში გამართული სამუსიკო საზოგა
დოების მე-4 კამერული საღამოს პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ორი ნაწარ
მოები ვ. სარაჯიშვილის მონაწილეობით.

 1919 წ. 22 მარტი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1650. ქართული სამუსიკო და საქველმოქმედო საზოგადოების მიერ სახელმწიფო ოპერის 
თეატრში გამართული დ. არაყიშვილის “ახალი ლიტურგიის” პროგრამა.

 1919 წ. 16 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1651. ქართულ სამუსიკო და საქველმოქმედო საზოგადოების მიერ სახალხო სახლში გა
მართული დ. არაყიშვილის “ახალი ლიტურგიის” პროგრამა.

 1919 წ. 23 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1652. ქართულ კლუბში გამართული კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის 
ნაწარმოებები.

 1919 წ. 20 ივლისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1653. ქართულ კლუბში გამართული ქართული და უკრაინული ვოკალური მუსიკის საღა
მოს პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1919 წ. 28 ივნისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1654. ქართულ კლუბში გამართული ქართველ კომპოზიტორთა კამერული ნაწარმოებების 
საღამოს პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1919 წ. 30 ივლისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1655. ქართული სამუსიკო საზოგადოებისა და ამიერკავკასიის კოოპერატივთა კავ
შირის “კაპელას” მიერ სახალხო სახლში გამართული ქართველ კომპოზიტორთა 
შემოქმედებითი კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილისა და ქართველ 
კომპოზიტორთა ნაწარმოებები.

 1919 წ. 2 ოქტომბერი. სტამბური. 1 ც. 

1656. ოპერის სახელმწიფო თეატრში გამართული დ. არაყიშვილის ოპერის “თქმულება 
შოთა რუსთაველზე” პროგრამა. დამდგმელი რეჟისორი სანდრო ახმეტელი, დირიჟორი 
სამუელ სტოლერმანი.

 1919 წ. 25 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1657. ქართული სიმღერის საღამოს პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის და ქართველ 
კომპოზიტორთა ნაწარმოებები.

 1919-1920 წწ. სტამბური. 1 ც. 
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1658. ქართული სამუსიკო საზოგადოების მიერ გამართული ქართული მუსიკის საღამოს 
პროგრამა.

 შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები ვ. სარაჯიშვილის მონაწილეობით.
 1918-1920 წწ. სტამბური. 1 ც. 

1659. ქართული სამუსიკო საზოგადოების სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა კონცერტის 
პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1920 წ. 13 ივნისი. სტამბური. 1 ც. 

1660. პროფკავშირების კლუბში გამართული ქართული მუსიკის საღამოს პროგრამა. შეს
რულდა დ. არაყიშვილისა და ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებები.

 1922 წ. 13 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც (დაზიანებული). 

1661. საქართველოს სახელმწიფო კონსერვატორიაში გამართული 1925 სასწავლო წლის 
კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1925 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

1662. სახელმწიფო კონსერვატორიაში გამართული საღამოს პროგრამა. შესრულდა დ. 
არაყიშვილის ნაწარმოებები ავტორის დირიჟორობით.

 1926 წ. 19 აპრილი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1663. სახელმწიფო კონსერვატორიის დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილის რომანსების 
საღამო.

 1926 წ. 4 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1664. აზერბაიჯანის სახელმწიფო საკონცერტო გაერთიანების მიერ გამართული დ. არა
ყიშვილის შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა. დირიჟორი დ. არაყიშვილი.

 1931 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 5 ეგზ. 

1665. ლენინგრადის კამერული მუსიკის მოყვარულთა ეგიდით გამართული მე-7 მუსიკა
ლური შეხვედრის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის და ქართველ, რუს და სომეხ 
კომპოზიტორთა ნაწარმოებები.

 1932 წ. 10 მარტი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1666. სახელმწიფო მუსიკალური დრამატული ინსტიტუტის საკონცერტო დარბაზში გა
მართული დამსახურებულ მსახიობთა და პროფესორ ო. ა. შულგინას კლასის მოსწავ
ლეთა კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1932 წ. 23 მარტი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1667. სსრკის სახელმწიფო აკადემიურ დიდ თეატრში გამართული დ. არაყიშვილის 
შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა.

 1935 წ. 15 ივლისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 5 ეგზ. 
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1668. სახელმწიფო კონსერვატორიის დარბაზში გამართული ქართული რომანსის საღამოს 
პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1936 წ. 27 ივნისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1669. სახელმწიფო კონსერვატორიის დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილის რომანსების 
საღამოს პროგრამა.

 1936 წ. 27 ივნისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1670. წითელი არმიის საოლქო სახლში გამართული დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი პატა
კისა და კონცერტის პროგრამა.

 1936 წ. 12 დეკემბერი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 4 ეგზ. 

1671. სსრკის სახალხო კომიტეტთან არსებული კულტურის საქმეთა საკავშირო კომიტე
ტის მიერ გამართული კონცერტის პროგრამა.

 1937 წ. 14 იანვარი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1672. მოსკოვის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართული მოსკოვის სა
ხელმწიფო ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრის კონცერტის პროგრამა.

 შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები, ავტორის დირიჟორობით.
 1937 წ. 1 თებერვალი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1673. სახელმწიფო ფილარმონიაში გამართული საბჭოთა მუსიკის დეკადის მეორე სიმფო
ნიური კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილისა და ქართველ კომპოზი
ტორთა ნაწარმოებები.

 1937 წ. 25 ნოემბერი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1674. სახელმწიფო ოპერის თეატრში გამართული დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღა
მოს პროგრამა. დირიჟორი დ. არაყიშვილი.

 1937 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1675. სახელმწიფო კონსერვატორიის დარბაზში გამართული დამსახურებული არტისტის, 
პროფესორ ო. ა. შულგინას კლასის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმო
ებები.

 1938 წ. 5 აპრილი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1676. შ. რუსთაველის სახელობის თბილისის სახელმწიფო თეატრის საკონცერტო დარ
ბაზში გამართული საბჭოთა მუსიკის დეკადის სიმფონიური კონცერტის პროგრამა. 
შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1938 წ. 21 ნოემბერი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1677. აზებაიჯანის სახელმწიფო ფილარმონიაში გამართული დ. არაყიშვილის საავტორო 
კონცერტის პროგრამა. დირიჟორი დ. არაყიშვილი.

 1939 წ. 3 იანვარი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 4 ეგზ. 
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1678. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სასწავლო წლის დამთავრებასთან დაკავ
შირებული კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1939 წ. 1 ივლისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1679. სსრკის კულტურის მუშაკთა ცენტრალურ სახლში გამართული საბჭოთა მუსიკისა 
და ესტრადის კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის რომანსი.

 1940 წ. 23 ნოემბერი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1680. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის, შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის 
საკონცერტო დარბაზში გამართული საბჭოთა მუსიკის დეკადა, კამერული 
კონცერტების პროგრამა.

 1940 წ. 27-30 ნოემბერი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1681. ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში 
გამართული დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა.

 1943 წ. 8 მარტი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1682. ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში 
გამართული ამიერკავკასიის რესპუბლიკების საბჭოთა მუსიკის დეკადა – ქართული 
მუსიკის კონცერტების პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის სიმფონია №2.

 1944 წ. 21-28 დეკემბერი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1683. ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში 
დადგმული დ. არაყიშვილის ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” პროგრამა.

 19481949 წწ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1684. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 
გამართული ზ. ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური სკოლა-ათწლედის ინტერნატის 
მოსწავლეთა საჩვენებელი კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის 
ნაწარმოებები.

 1950 წ. 10 თებერვალი. სტამბური. 1 ც. 

1685.  დ. არაყიშვილთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული სტუდენტთა 
შეხვედრის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1953 წ. 22 მაისი. სტამბური. 1 ც. 4 ეგზ. 

1686. ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში 
გამართული დ. არაყიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
კონცერტის პროგრამა.

 1953 წ. 1 ივნისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1687.  თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართული დ. არაყიშვილის 
დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტის პროგრამა.

 1953 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 
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1688. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართული დ. არაყიშვილის 
დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტის პროგრამა.

 1965 წ. 5 აპრილი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1689. ლატვიის სახელმწიფო ფილარმონიაში გამართული საორღანო მუსიკის საღამოს 
პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1965 წ. 24 ნოემბერი. სტამბური. ლატვიურ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1690. ლატვიის სახელმწიფო ფილარმონიაში გამართული საორღანო მუსიკის საღამოს 
პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 1965 წ. 22 დეკემბერი. სტამბური. ლატვიურ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1691.  დ. არაყიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო-კონცერტის 
პროგრამა პროფესორის, კომპოზიტორ ელეონორა ექსანიშვილის მონაწილეობით.

 1974 წ. 20 აპრილი. სტამბური. 1 ც. 

1692. დ. არაყიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერ   ტის 
პროგრამა.

 1974 წ. 6 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1693. დ. არაყიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტის 
პროგრამა.

 1974 წ. 6 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1694. ქართული სამუსიკო საზოგადოებისა და საქართველოს კოოპერატივთა კავშირ 
“კაპელას” კონცერტის პროგრამა. დირიჟორი დ. არაყიშვილი.

 [1919 წ.] სტამბური. 1 ც. 

1695. ქართული ვოკალური მუსიკის პროგრამა. შერულდა დ. არაყიშვილისა და ქართველ 
კომპოზიტორთა ნაწარმოებები.

 [1919-1920 წწ.] დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
1 გვ. 

1696. მეორე სახელმწიფო კონსერვატორიაში გამართული დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი 
საღამოს პროგრამა.

 წ. (?). 31 მარტი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1697. რუსთაველის თეატრის საკონცერტო დარბაზში გამართული ქართული მუსიკის 
საღამოს პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის ნაწარმოებები.

 წ. (?). 15 მაისი. სტამბური. ქართულ ენაზე. 1 ც. 

1698.  გაგრის საზაფხულო თეატრის ბოლო, გამოსამშვიდობებელი კონცერტის პროგრამა.
 დირიჟორები: ო. დიმიტრიადი, დ. არაყიშვილი.
 წ. (?). 28 აგვისტო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 3 ეგზ. 
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1699. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გამართული 
მომღერალ ნინა დორლიაკის კონცერტის პროგრამა. შესრულდა დ. არაყიშვილის 2 
რომანსი.

 წ. (?). 21 დეკემბერი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1700. ქართული მუსიკის საღამოს პროგრამა
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ. 

1701. დ. არაყიშვილის შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ. 

1702. ლ. ხაფავას კლასის სტუდენტთა კონცერტის პროგრამა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ი. ტუსკია. 1 გვ. 

მოსაწვევი ბარათები 

1703. ხელოვნების საქმეთა საკავშირო კომიტეტის მოსაწვევი ბარათი დიმიტრი არა   ყი       
შვილისადმი, კრემლში საქართველოს ხელოვნების მუშაკებთან ამხანაგურ შეხვედ
რაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ერთვის საშვი.

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

1704. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მოსაწვევი ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, 
ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალების 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ სხდომასთან დაკავ
შირებით.

 მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის ჩანაწერები ა. გრიბოედოვის შესახებ.
 1943 წ. 4 ნოემბერი. სტამბური. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 ც. 1 გვ. 

1705. საბჭოთა კომპოზიტორთა პირველი საკავშირო ყრილობის მოსაწვევი ბარათი დ. არა
ყიშვილისადმი.

 1948 წ. 19 აპრილი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1706. საბჭოთა კომპოზიტორთა კავშირის მოსაწვევი ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, 
რესტორან “მოსკოვში” ამხანაგურ საღამოსთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 25 აპრილი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1707. სანკულტურის თეატრში გამართული სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტების დ. 
არაყიშვილთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი.

 1948 წ. 13 დეკემბერი. სტამბური. 1 ც. 

1708. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე 
დარბაზში გამართული ახალგაზრდობის დ. არაყიშვილთან შეხვედრა-კონცერტის 
მოსაწვევი ბარათი.

 1950 წ. 12 აპრილი. სტამბური. 1 ც. 
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1709. უცხოეთთან კულტურული კავშირის საქართველოს საზოგადოების დარბაზში 
გამართული ჩეხოსლოვაკიური მუსიკის საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1952 წ. 11 ივნისი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1710. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლში გამართული დ. არაყიშვილთან 
მოსწავლეთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი.

 1953 წ. 29 მარტი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1711. აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამ
მართველოსა და დ. არაყიშვილის სახელობის სოხუმის სამუსიკო სასწავლებლის 
მიერ სოხუმის სახელმწიფო ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გამართული დ. 
არაყიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1953 წ. 30 მარტი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

1712. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოსაწვევი ბარათი დ. არაყიშვილისადმი, 
ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიაზე დასასწრებად.

 1953 წ. 15-16 ივნისი. სტამბური. 1 ც. 

1713. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის სხდომათა დარბაზში გამართული 
დ. არაყიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სხდომა-კონცერტის 
მოსაწვევი ბარათი.

 1953 წ. 17 ივნისი. ქართულ და რუსულ ენეებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1714. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლში გამართული დ. არაყიშვილისადმი მიძღ
ვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1954 წ. 31 აგვისტო. სტამბური. 1 ც. 

1715. მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის თბილისის მე4 მუსიკალურ სასწავლებელში გა
მართული დ. არაყიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონცერტის მოსაწვევი ბარათი.

 1965 წ. 12 თებერვალი. ნაბეჭდი 1 გვ. 2 ეგზ. 

1716. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე 
დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო სესიის მოსაწვევი ბარათი.

 1965 წ. 3 აპრილი. სტამბური. 1 ც. 3 ეგზ. 

1717. ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 
აკადემიურ თეატრში  გამართული დ. არაყიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1965 წ. 5 აპრილი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1718. სახელმწიფო ფილარმონიის მცირე დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილისადმი 
მიძღვნილი ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1974 წ. 20 აპრილი. სტამბური. 1 ც. 3 ეგზ. 
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1719. ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე 
დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო სესიის მოსაწვევი ბარათი.

 1974 წ. 5 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 3 ეგზ. 

1720. დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილის დაბადების 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1974 წ. 6 მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

1721. შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სხდომათა 
დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სხდომის მოსაწვევი ბარათი.

 1974 წ. 11 ივნისი. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

1722. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლში გამართული სახელმწიფო ფილარმო
ნიის სოლისტის ნანული აბესაძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1976 წ. 27 ნოემბერი. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

1723. საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის დარბაზში გამართული დ. არაყიშვილის 
დაბადების 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1998 წ. 2 დეკემბერი. სტამბური. 1 ც. 

1724. ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარ
ბაზში გამართული ფირდოუსის დაბადების 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნი
ერო სესიის მოსაწვევი ბარათი. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფით.

 წ. (?). 16 სექტემბერი. სტამბური. 1 ც. 

ლექსები – მიძღვნილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი  

1725. გიორგი ქუჩიშვილის წერილი ილიკო აბაშიძისადმი, დიმიტრი არაყიშვილისთვის 
სიმღერების შესაქმნელად მისი ლექსების გადაცემის შესახებ. 

 ლექსი “ფრინველი” – ეძღვნება დ. არაყიშვილს.
 1919 წ. 19 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 13 გვ. 

1726.  მირიმანოვის ლექსი “სიცოცხლე სიხარულია”, მიძღვნილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1926 წ. ნაბეჭდი. დ. არაყიშვილის მინაწერით. რუსულ ენაზე. 1 გვ (დაზიანებული). 

1727. იოსებ იმედაშვილის ლექსი, მიძღვნილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1943 წ. 3 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

1728. ვ. ბერიძის ლექსი მიძღვნილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1944 წ. 18 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 
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1729. თამაზ ჯაფარიძის ლექსი მიძღვნილი დ. არაყიშვილისადმი.
 1948 წ. 13 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

1730. თევდორე დანელიას ლექსი – მილოცვა დ. არაყიშვილისადმი.
 1951 წ. 1 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

1731. უცნობი ავტორის ლექსი, მიძღვნილი დ. არაყიშვილისადმი..
 1951 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

1732. ილ. ქურხულის ლექსი “პურმარილი” ავტორისეული მინაწერით დ. არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

1733. შოთა აკობიას ლექსი მიძღვნილი დ. არაყიშვილისადმი, ავტორისეული მინაწერით
 1953 წ. 30 მარტი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

1734. ცირა მაისურაძის ლექსები მიძღვნილი დ. არაყიშვილის დაბადების 80 წლის 
იუბილესადმი.

 1953 წ. 24 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 5 გვ. 

1735. გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი მიძღვნილი დიმიტრი არაყიშვილისადმი (არასრული 
ვარიანტი).

 მეორე გვერდზე სანოტო მასალის ფრაგმენტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 2 გვ. 

1736.  იოსებ გრიშაშვილის ლექსი მიძღვნილი დიმიტრი არაყიშვილისა და მისი შვილიშვი
ლის – მანანა ფერაძისადმი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

დეპეშები 

1737. მიხეილ კავსაძის ქართული გუნდის დეპეშა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, ქართული 
ხალხური მუსიკის განვითარებაში შეტანილ წვლილთან დაკავშირებით.

 1911 წ. 10 მარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1738. ქუთაისის მუსიკალური ტექნიკუმის თანამშრომლების მისალოცი დეპეშა დ. არა
ყიშვილისადმი, კომპოზიტორის ახალი ოპერის “სიცოცხლე სიხარულიას” დადგმასთან 
დაკავშირებით.

 1925 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1739. სვერდლოვსკის ოპერის თეატრის დირექტორის  ვერნერის დეპეშა მუსიკალური 
დაწესებულებების სამმართველოს უფროსის სურინისადმი, ოპერა “დინარას” 
კლავირისა და ლიბრეტოს დ. არაყიშვილისთვის გაგზავნის შესახებ.

 1938 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1740. ჟორდანიას დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, კლავირის შესახებ.
 1940 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1741. გრ. ჩხიკვაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, ნაწარმოებების წარმატებით 
შესრულების შესახებ.

 1941 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1742. საიუბილეო კომიტეტის დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, უზეირ ჰაჯიბეკოვის დაბადე
ბის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავში
რებით.

 1943 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 3 გვ. 

1743. არჩილ ბეგიჯანოვის დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დისერტაციის წარმატებით დაც
ვასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1744. უზეირ ჰაჯიბეკოვის სამადლობელი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, იუბილეს მილოც
ვასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1745. ხერდას დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” პარ
ტიტურის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1746. ლარისა ქუთათელაძის დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დოქტორის ხარისხის მინიჭე
ბასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1747. საბჭოთა რადიოს დეპეშა დ. არაყიშვილისა და საგასტროლო ბიუროსადმი, 
საპირველმაისოდ საავტორო კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1948 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1748. მერი როგოვსკაიას საპირველმაისო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი.
 1952 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1749. აფხაზეთის ხელოვნების სამმართველოსა და დ. არაყიშვილის სახელობის 
სამუსიკო სასწავლებლის დირექტორის მ. გიორგაძის დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
კომპოზიტორის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოში 
მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 2 ც. 

1750.  მერი [როგოვსკაიას] საპირველმაისო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი. 
 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1751.  ალექსეევების საპირველმაისო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1752. ვერას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
ოქტომბრის რევოლუციასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1753. უცნობი პირის სადღესასწაულო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1754. კონსტანტინ დანკევიჩის სადღესასწაულო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი. 
 უთარიღო. კიევი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1755. მიტო მორჩაძის სადღესასწაულო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1756. საქართველოს სახელმწიფო კვარტეტის საახალწლო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვი
ლისადმი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1757. მერი როგოვსკაიას საახალწლო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1558. ვერას (გვარი მითითებული არ არის) სადღესასწაულო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშ
ვილისადმი, ოქტომბრის რევოლუციასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1759. არკანოვის დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” 
საორკესტრო პარტიების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1760. გაზეთ „კომსომოლსკაია პრავდის” წარმომადგენლის ხელემსკის დეპეშა დ. არაყიშ
ვილისადმი, მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 

მისალოცი დეპეშები დიმიტრი არაყიშვილისადმი
დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით

1761. ელენა კაგაროვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 70 წლის თავ
თან დაკავშირებით.

 1943 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1762. ზესტაფონის მუსიკალური სკოლის დირექტორ ლენა ჩხიკვაძისა და თუთბერიძის 
მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1763. ჯანდიერის, გველესიანის, გიორგობიანის, პაიჭაძის, ივანოვისა და ღოღობერიძის 
მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

მისალოცი დეპეშები დიმიტრი არაყიშვილისადმი, 
სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით

1764. არჩილ მშველიძის მისალოცი დეპეშა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1765. ვერიკო ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1766. მიხეილ ჭიაურელის მისალოცი დეპეშა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1767. დიმიტრი ჯანელიძის მისალოცი დეპეშა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1768. დავით რონდელის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1769. დათიკო ბადრიძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1770. ლილი გვარამაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1771. ვასო პატარაიას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 



193

1772. ტატიანა რუხაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1773. იაკობ კობიაშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1774. მაისურაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1775. კატიუშა სოხაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მი
ნიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1776. სულხანის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1777.  ბორის  ფინგერტისა  და ლარისა ქუთათელაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილი
სადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1778. აპოლონის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1779. საბჭოთა რადიოს სახელით, ბასპანიანის, ჩაპლიგინისა და სოლოდუხოვის მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1780. ნიკოლ მიხაილოვიჩის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვი
ლისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1781. გლიერის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებას
თან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1782. მარგარიტა ნავასარდიანის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1783. გოლდენვეიზერის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მი
ნიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1784. ფერკელმანის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭე
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1785. ბელიაევების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭე
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1786. ლეონიდ საბინოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1787. ტმრშატის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებას
თან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1788. კრიუპოვისა და მაქსიმოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1789. გრეშნიკოვის, ზახაროვის, ჩულაკის, კოვალისა და კუხარსკის მისალოცი დეპეშა დ. 
არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1790. ელზა ოტაროვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1791. იულია ზოროვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1792. კოვალის, მარტინოვისა და ნესტევის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1793. ალექსეევას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1794. მერი როგოვსკაიას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1795. ვალოდია კუდრიაშოვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრე
მიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1796. გიორგის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1797. უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭე
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1798. უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭე
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

მისალოცი დეპეშები დიმიტრი არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით

1799. დმიტრი შოსტაკოვიჩის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.  

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1800. მიხეილ ჭიაურელისა და ვერიკო ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილის ა
დმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1801. ოდისეი დიმიტრიადის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.  

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1802. სანდრო მირიანაშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. 1 ც. 
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1803. თენგიზ აბულაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1804. [ალექსანდრე] შავერზაშვილისა და [გულნარა] ქავთარაძის მისალოცი დეპეშა დიმიტ
რი არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.  

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1805. შალვა თაქთაქიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1806. რუსიკო და ბორის ჭიაურელების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადე

ბის 80 წლისთავთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1807. ნადეჟდა ბუზოღლის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1808. გრიშა (გრიგოლ) კილაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1809. არჩილ მშველიძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1810. ედიშერ სავიცკის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1811. ჯავახიშვილების ოჯახის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1812. ბორის ჭიაურელის, გივი ხატიაშვილის, ალექსანდრე ბეგალიშვილის, გიორგი ბარნა
ბიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1813. ანა თულაშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1814. უშანგი ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1815. რევაზ გაბიჩვაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით. 

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1816. საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის პრეზიდიუმის მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1817. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექციის, პარტორგანიზაციისა და კო
ლექტივის სახელით, ვ. ხმალაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 
80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1818. სოხუმის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის სახელით, ჭელიძის მისალოცი დეპეშა 
დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1819. ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრის წევრთა 
მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1820. აჭარის ხალხური შემოქმედების სახლის მუშაკთა და აქტივისტთა მისალოცი დეპეშა 
დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1821. დ. არაყიშვილის სახელობის სოხუმის სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლე-მასწავლე
ბელთა მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის თავთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1822. დ. არაყიშვილის სახელობის სოხუმის სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლე-მასწავ
ლებელთა სახელით, გორგაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1823.  წულუკიძის სამუსიკო სკოლის სახელით, ნიკოლოზ საყვარელიძის მისალოცი დეპე 
შა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1824. აფხაზეთის ხალხური შემოქმედების საოლქო სახლის თანამშრომელთა მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1825. ჭიათურის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის სახელით, პავლე 
ფრანგიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1826. ბათუმის სამუსიკო სასწავლებლის სახელით, დირექტორ ალექსი ფარცხალაძის 
მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1827. ალექსი ფარცხალაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1828. ბათუმის სამუსიკო სასწავლებლის სახელით, დირექტორ ალ. ფარცხალაძის მი
სალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1829. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პირველი კურსის ქართული სექტორის 
სტუდენტების საიუბილეო მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1830. თბილისის ხალხური შემოქმედებითის სახლის თანამშრომელთა მისალოცი დეპეშა 
დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1831. გოგი, ნინა, თამუსია და ირაკლი თაქთაქიშვილების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვი
ლისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1832. ირინა თაქთაქიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1833. ეთერ ხახანაშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 
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1834.  მიხეილ, შალვა, გიორგი, ოთარ და თამარ თაქთაქიშვილების მისალოცი დეპეშა დი-
მიტრი არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1835. ჟენია ნოდიას, ირა გლებოვას, მაკა ჯორდონაძისა და ნინო იორდანიშვილის მისა ლო
ცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1836. ნიკო ჩიჯავაძის მისალოცი დეპეშა  დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების  80 წლისთავ 
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1837. ნიკო და ნინა ჩიგოგიძეების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. 1 ც. 

1838. ოლია, ვასიკო და ჟორა წვერავების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადე
ბის 80 წლისთავთან დაკავშირებით.  

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1839. რუსუდან და კონსტანტინე თარგამაძეების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1840. მიტო [მორჩაძის] მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1841. საქართველოს რადიოკომიტეტის სიმფონიური ორკესტრის წევრების მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1842. კოზმინსკაიას, ჩიგოგიძის, ჩარექიშვილისა და დონაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშ
ვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1843. გუგული გვათუას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1844. თამარ ჩხარტიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1845. თამარა ქართველიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1846. ლადო კავსაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1847. თინათინ ჩაჩიბაიას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1848. საშა ლალიაშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1849. შალვა ნიჟარაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1850. ეკატერინა თოიძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1851. გერც ცომიკის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1852. აზატ მანუკიანის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1853. ვ. პროტოპოპოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1854. პრესმანის ოჯახის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1855. ლიდია კონსტანტინოვნა ლუკაშევას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1856. დანოვსკის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1857.  გლებ ტარანოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1858. კუშნაროვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1859. ბესპალოვის, ტვერდოხლებოვის, არაპოვისა და ჩულაკის მისალოცი დეპეშა დ. 
არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1860. ლარისა ქუთათელაძისა და ბორის ფინგერტის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1861. ალექსანდრ ოსოვსკის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1862. გოლდენვეიზერის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1863. იულია ზოროვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1864. ვერას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.  

1865. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1866. ლენინგრადის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექციისა და საკომპოზიციო 
ფაკულტეტის სახელით, დირექტორ ბრუშკოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილი
სადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1867. მოსკოვის სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელით, სვეშნიკოვის მისალოცი დეპეშა 
დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1868. მოლდავეთის მუსიკალურდრამატული თეატრის დირექტორ გორპანის მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1869.  ლენინგრადის  თეატრისა და მუსიკის ინსტიტუტის სახელით, კოროდეცკის, კელდი  
შის, დრუსკინის, კრემლიოვისა და ქუთათელაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილი
სადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1870. ალმა-ატის ხელოვნების მთავარი სამმართველოს სახელით, ახმეტოვის მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1871. უზბეკეთის ხელოვნების მთავარი სამმართველოს სახელით, რახმანოვის მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1872. ტაჯიკეთის ხელოვნების სამმართველოს სახელით, მარუსალოვის მისალოცი დეპეშა 
დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1873. ესტონეთის სსრ კულტურის სამინისტროს ხელოვნების მთავარი სამმართველოს სა
ხელით, აკინფიევის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1874. ბელორუსიის ხელოვნების მთავარი სამმართველოს სახელით, ლიუტოროვიჩის მისა
ლოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1875. უკრაინის კულტურის სამინისტროს სახელით, მინისტრ ლიტვინის მისალოცი დეპეშა 
დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1876. კარელიაფინეთის სსრ ხელოვნების სამმართველოს სახელით, ამ სამმართველოს 
უფროსის ზვეზდინის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1877. ლატვიის სსრ კულტურის სამინისტროს ხელოვნების მთავარი სამმართვე ლოს სახე
ლით, ამ სამმართველოს უფროსის კაპლინის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1878. ლიტვის სსრ კულტურის სამინისტროს და ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სა
ხელით, კულტურის მინისტრ ბანაიტისის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, და
ბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1879. მოლდავეთის სსრ კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მისალოცი დეპეშა დ. არა
ყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1880. ლატვიის კომპოზიტორთა კავშირის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბა
დების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1881. ლატვიის კომპოზიტორთა კავშირის სახელით, ზარინის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშ
ვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1882. ლიტვის კომპოზიტორთა კავშირის პრეზიდიუმისა და გამგეობის სახელით, კომპო
ზიტორთა და მუსიკისმცოდნეთა მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 
80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1883. სომხეთის სსრ კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვი
ლისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1884. სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სახელით, რაუტისის მისალოცი დეპეშა დ. არა
ყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1885. თურქმენეთის საბჭოთა კომპოზიტორთა კავშირის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვი
ლისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1886. აზერბაიჯანის კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარის სულთან ჰაჯიბეკოვის 
მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1887. ლიტვის კომპოზიტორთა კავშირის სახელით, კავშირის მდივნის კლენიცკისის მისა
ლოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1888. ლენინგრადის კომპოზიტორთა კავშირის სახელით, თავმჯდომარის სოლოვიევის მი
სალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1889. ყაზახეთის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილი
სადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1890. ლენინგრადის კონსერვატორიის პროფესორ გინზბერგის მისალოცი დეპეშა დ. არა
ყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1891. ბელორუსიის კომპოზიტორთა კავშირის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, და
ბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. ასლი. 

1892. ბელიაევების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1893. სკარჟინსკის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1894. ელზა ოთაროვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1895. მალინა სკარჟინსკაიას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1896. თამარა დემიდოვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1897.  მაზოლეცკაიების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1898. ალექსეევების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1899. ა. ბეგიჯანოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1900. ბაბეტა ყორღანოვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1901. აბელიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1902. ეგნაზაროვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1903. ლიზა ციკოლიას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1904. რაბინ ცაგორნის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1905. ვერა ოვჩარენკოს მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

მისალოცი დეპეშები დიმიტრი არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს 

მინიჭებასთან დაკავშირებით

1906. დმიტრი შოსტაკოვიჩის მისალოცი დეპეშა დიმიტრი არაყიშვილისადმი, დაბადების 
80 წლისთავზე კომპოზიტორისთვის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1907. ხრენიკოვის, კაბალევსკის, შაპორინის, ზახაროვის, კოვალისა და მოლჩანოვის 
მი სალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი 
სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1908. სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოს სახელით, ხრენიკოვის, შოსტაკოვი
ჩის, ხაჩატურიანის, კაბალევსკის, შაპორინის, ზახაროვის, ზუბოვის, კოვალის, ვლასო
ვისა და მოლჩანოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
ზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1909. მოსკოვის მუსფონდის გამგეობის სახელით, ტერენტიევის მისალოცი დეპეშა დ. არა
ყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭე
ბასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1910. მოსკოვის მუსიკალური კულტურის მუზეუმის სახელით, ამ მუზეუმის დირექტორის 
ალექსეევას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღ
ლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1911. როსტოვის მუსფონდის სახელით, სავინის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1912. ჟურნალ „სოვეტსკაია ისკუსტვას” (“საბჭოთა ხელოვნების”) მთავარი რედაქტორის 
სუტოცკისა და რედკოლეგიის წევრის იკონიკოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილი
სადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1913. ყირგიზეთის კომპოზიტორთა კავშირის სახელით, აბდილას მალდიბაევის მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილ
დოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1914. უკრაინის კომპოზიტორთა კავშირის პრეზიდიუმის სახელით, კოზიცკის, 
შტოგარენკოს, გომოლიაკასა და მეიტუსის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1915. ვადიმ ბორისოვსკის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1916. პრესმანის ოჯახის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1917. ბორის ფინგერტისა და ლარისა ქუთათელაძის მისალოცი დეპეშა დ. არ აყიშვილი
სადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1918. კარაკაშისა და  გრებენშჩიკოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბა  დე  ბის 
80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1919. ტიმოფეევის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1920. გრიგორი ვერიოვკას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1921. ვაგან უმრშატის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1922. როსტომბეკოვის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1923. იულია ზოროვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1924. იაკობ ციგლიარის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ
ზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1925. ალექსეევების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1926. კაჩიროვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღ

ლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1927. მარა კამოევას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1928. ბელიაევების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის

თავზე უმაღლესი სახელმწიფო 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.  

1929. ნორას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბა

დების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1930. ვერას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბა

დების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1931. ლობიშჩევის, ჟივცოვისა და პოპოვას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბა

დების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1932. სონია, იგორ და ტანია ბეზროდნების მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბა

დების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1933. საქართველოს სსრ კულტურის მუშაკთა პროფესიული კავშირის კომიტეტის თავმჯ

დომარე იოსელიანის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავ

ზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1934. საქართველოს სსრ კულტურის მუშაკთა სახელით, ვენაძისა და შესტოვის მისალოცი 
დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილ

დოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1935. ქუთაისის მუსიკალური სკოლისა და სასწავლებლის დირექციის, პარტორგანი ზაცი
ისა და პედაგოგიური კოლექტივის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადე
ბის 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1936. საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს პრეზიდიუმის სახელით, პრეზიდი
უმის თავმჯდომარის კოკელაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 
80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1937. პავლე ხუჭუას მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1938. საქართველოს სახელმწიფო კვარტეტის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, და
ბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირე
ბით.

 1953 წ. ხელნაწერი რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1939. ვალერიან ხატიაშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

1940. მიტო მორჩაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1941. რეზოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1942. ჟორჟ გურგენიძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1943. მიხეილ მჭედლიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 
წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1944. გედევანიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე 
უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1945. გიორგაძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლისთავზე უმაღ
ლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1946. თინა ლეჟავასა და სიმონ კუხიანიძის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბა
დების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1947. ვერა სვიმონიშვილის მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, დაბადების 80 წლის
თავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1948. მარგარიტას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა დ. არაყიშვილისადმი, 
დაბადების 80 წლისთავზე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ხელნაწერი.. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

დიმიტრი არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებული სამძიმრის დეპეშები

1949. ანტონ წულუკიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1950. ალ. წუწუნავას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირე
ბით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1951. ტასო აბაშიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირე
ბით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1952. ნიკოლაი ჩუბინაშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1953. ალექსანდრე შავერზაშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებას
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1954. გიორგი ჩუბინაშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1955. მერი დავითაშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1956. შალვა თაქთაქიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1957. აზმაიფარაშვილისა და კვირიკაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალე
ბასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1958. თამარა სოლოვიოვას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1959. ნოდარ გიგაურის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1960. აკადემიკოს თოფჩიევის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1961. ვერა ბარდაველიძისა და გიორგი ჩიტაიას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1962. გიორგი წერეთლისა და ალექსანდრე ბარამიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1963. ვარლამ თოფურიას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1964. სულხან ცინცაძის, ბორის ჭიაურელის, გივი ხატიაშვილის, ალექსანდრე ბეგა ლი
შვილის, გიორგი ბარნაბიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალე
ბასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1965. სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის წევრთა სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1966. ზაქარია ხუროძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1967. გიორგი წერეთლის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1968. ივანე ბერიტაშვილისა და ოლგა ანტონოვნას (გვარი მითითებული არ არის) სამძიმ
რის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1969. გივი წულეისკირის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1970. ელეონორა ექსანიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1971. ჯემალ გოკიელის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1972.   თინა ლეჟავას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირე
ბით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1973. მარგო ჩხაიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირე
ბით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1974. ვახტანგ ბერიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1975. დაგმარას (გვარი მითითებული არ არის) და მარიამ მაჭავარიანის სამძიმრის დეპეშა 
დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1976. მიშა და ვერა შარვაძეების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც.

1977. ლეილასა და გულნარას (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა დ. არა
ყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1978. დომენტი ჩხაიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1979. ეთერის (გვარი მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაც
ვალებასთან დაკავშირებით.
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 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2031. გრიშა ჩაჩანიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და-
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2032.   თ. ცხაკაიას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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2033. თამარ საშაურის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2034. ლოლუასა და შაპოშნიკოვის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2035. გალინა, ალია და გერმან კირილოვების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაც
ვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2036. მარიამ არჯევანიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2037. კვეზერელ-კოპაძეების ოჯახის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალება 
სთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2038. ელენე ბაიხანაშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსლი შრიფტით. 1 ც. 

2039. ბარბარე კაპანაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2040. ელიკო კაველაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2041. ბაბე და ნოე მტვერაძეების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2042. ვლადიმირ ილიჩის (გვარი მითითებული არ არის) ოჯახის სამძიმრის დეპეშა დ. 
არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2043. კიტი და შურა ქავთარაძეების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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2044. კალნინების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2045. თამარ დადიანის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2046. ირაკლი კავშაბიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2047. ხელაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2048. ბადზოვას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2049. ირაკლი ანთელავას და ალექსანდრე კალანდაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2050. დოდო მაღრაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2051. ზინა კომსტიანის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2052. ქეთო ჩიგოგიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2053. თამარ და მიშა თარგამაძეების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებას 
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2054. თინა სარიას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით 1 ც. 

2055. სამტრედიის რაიონული კანტორის თანამშრომელთა სამძიმრის დეპეშა დ. არაყი
შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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2056. სამტრედიის რაიონული კანტორის თანამშრომელთა სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვი
ლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2057. ვიოლეტასა და ირას (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვი
ლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

2058. ლევან ქარუმიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

2059. ქსენია გოცირიძისა და ელიკო ბაიხანაშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

2060. აზა ყენიას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1953 წ. ხელნაწერი. 1 ც. 

2061. ელენა ტერიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2062. ნელის (გვარი მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვა
ლებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2063. თამარ ჩხარტიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2064. თამარ მათიაშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

2065. თინა ჩიგოგიძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2066. ვლადიმერ კეკელიას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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2067. გიორგი გოზალიშვილის, დავით გვრიტიშვილისა და გივი კიღურაძის სამძიმრის დე
პეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2068. საქართველოს სსრ  მეცნიერებათა აკადემიის სამხრეთ ოსეთის სამეცნიერო–კვლე
ვი თი ინსტიტუტის კოლექტივის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებას 
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ. 

2069. ბარხუდარიანის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირე
ბით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2070. ედიშერ სავიცკის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2071. ლატვიის მეცნიერებათა აკადემიის  პრეზიდიუმის თავმჯდომარის ჰეიფესა და მდივ 
ნის ვალესკალნის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირე
ბით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2072. უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმისა და ვიცე-პრეზიდენტ სემენენკოს 
სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2073. ბელორუსიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშ
ვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2074. სსრკის კომპოზიტორთა კავშირის სახელით ხრენიკოვის, კაბალევსკის, ილინის, კო
ვალის, მოლჩანოვის, ხუბოვისა და ზახაროვის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარ
დაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2075. ესტონეთის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვი
ლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2076. ტაჯიკეთის კომპოზიტორთა კავშირის პრეზიდიუმის წევრთა სამძიმრის დეპეშა        
დ.   არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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2077.  უკრაინის კომპოზიტორთა კავშირის პრეზიდიუმის სახელით, კოზიცკის, გტოგრენ
კოს, მეიტუსისა და გომოლიაკას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებას
თან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2078. ლიტვის კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვი    ლის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2079.  აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის  პრეზიდენტ  ალიევის სამძიმრის  დეპე  შა 
დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2080. თურქმენეთის მეცნიერებათა აკადემიის სახელით, პრეზიდენტ ბერდიევის სამძიმ
რის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2081. ყაზახეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვი
ლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2082. სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ამბარცუმიანისა და მდი  ვან 
გულკანიანის  სამძიმრის  დეპეშა  დ.  არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ ში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2083. სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების 
მდივან მამიკონიანის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

2084. სომხეთის ფილარმონიის დირექტორ მაზმანიანის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2085. ერევნის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექციის სახელით, ბუდაგიანის სამძიმრის 
დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

2086.  სომხეთის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორის  სააკოვისა და შემოქმედე 
ბი თი კოლექტივის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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2087. ჟორა ხითარიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2088. ნადეჟდა ცომაიას სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავში
რებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2089. ჟენია და ილო წირქვაძეების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2090. თამარ ქადაგიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2091. ლენა ქართველიშვილის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც.

2092. ვლადიმერ ნემსაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავ
შირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2093. რეზოსა და ირას (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2094. გაიანეს (გვარი მითითებული არ არის)  სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2095. რუსუდან თარგამაძის სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

2096. ნინოს, რეზოსა და მაყვალას (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა დ. 
არაყიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2097. ყორღანოვების სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის გარდაცვალებასთან და
კავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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2098. ელიკოსა და საშას (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა დ. არაყიშვილის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1953 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

პრესა

2099. ამონარიდები გაზეთებიდან – დიმიტრი არაყიშვილის ოპერის “თქმულება შოთა 
რუსთაველზე” შესახებ.

 1919 წ. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2100. დ. არაყიშვილის საგაზეთო ამონარიდების ალბომი. სტატიები დ. არაყიშვილის შესა
ხებ.

 19191943 წწ. სტამბური. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. აპლიკაცია. აკინძული. მყარი ყდით. 
ქართულ და რუსულ ენებზე. 64 გვ (დაზიანებული). 

2101. ამონარიდი გაზეთიდან – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძა
ნებულება თბილისის პირველი მუსიკალური სასწავლებლისთვის დ. არაყიშვილის სა
ხელის მინიჭების შესახებ.

 1953 წ. 29 მაისი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ. 

სხვადასხვა

2102. განათლების ლიგის მოსკოვის საოლქო განყოფილების წესდება და საქალაქო 
კომიტეტების წესდების პროექტი.

 1906 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 10 გვ. 

2103. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის კრების ოქმი.

 1907 წ. 18 აპრილი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ხელს აწერს დ. არაყიშვილი. 3 გვ. 

2104. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის კრების ოქმი.

 1907 წ. 29 აპრილი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს დ. არაყიშვილი. 
3 გვ. 

2105. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის კრების ოქმი.

 1907 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 10 გვ. 

2106. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის კრების ოქმი.

 1907 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 
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2107. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის სამმართველოს დადგენილება სხდომის დანიშვნის შესახებ.

 1907 წ. 28 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2108. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის კრების ოქმი. ერთვის სხდომის დანიშვნის აქტი.

 1907 წ. მაისი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. ხელს 
აწერს დ. არაყიშვილი. 3 გვ. 

2109. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი.

 1907 წ. 26 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 2 ეგზ. 

2110. ელეცკის (დაბა რუსეთში, კომის რესპუბლიკაში) შრომის სახლის სააქტო დარბაზის 
საგადასახადო ფურცელი ალექსანდრ მასლოვისადმი.

 მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის ჩანაწერები.
 1907 წ. ივნისიაგვისტო. სტამბური. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2111. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის კრების ოქმი.

 1907 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. შავი და ლურჯი მელანი. 
ფანქარი.  რუსულ ენაზე. 22 გვ.

2112. ამონარიდი ჟურნალ “თეატრი და ცხოვრებაში” დაბეჭდილი ზაქარია ჩხიკვაძის 
სტატიიდან.

 1914 წ. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

2113. ამონაწერი ვლადიკავკაზის საქალაქო სამმართველოს ჟურნალიდან, დ. არაყიშვილის 
უკანონო შვილების, ნინოსა და გიორგის რეგისტრაციის შესახებ.

 1916 წ. 2 მარტი. ბლანკი.  ხელმოწერილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2114. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის სხდომის ოქმი, კომპოზი ტორთა 
შრომის ანაზღაურების შესახებ.

 1924 წ. 23 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.  

2115. თბილისის მე-4 უბნის სახალხო სასამართლოს წერილი შსს კომისარიატის 
ცენტრალური მმაჩის განყოფილებისადმი, დ. არაყიშვილი მეუღლისა და შვილების 
შესახებ.

 1924 წ. ხელნაწერი. შავი მელანი. ბეჭედდასმული. შტამპი. ხელმოწერილი. 3 გვ 
(დაზიანებული). 

2116. უცნობი პირის მოხსენება – “სამუსიკო საქმიანობა საქართველოში რევოლუციის 
შემდეგ”.

 19271928 წწ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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2117. ო. შულგინა – სტატია “რევოლუციის ანარეკლი ვოკალურ ხელოვნებაში”.
 1928 წ. თებერვალი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 5 გვ. 

2118. ხელოვნების უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ასპირანტთა კონფერენციის 
რეზოლუცია.

 1928 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

2119. დ. არაყიშვილის მეუღლის, მატრონა გერასიმოვნა [კუპრიანოვა] არაყიშვილის პას
პორტი.

 1929 წ. 19 ივნისი. სტამბური. ხელით შევსებული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

2120. დიმიტრი შვედოვი – ჩანაწერი ქართული ხალხური სიმღერების გაშიფრვის შესახებ.
 1933 წ. 26 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2121. ამონარიდი გაზეთ “პრავდაში” დაბეჭდილი  ე. ბედიას სტატიიდან XIX საუკუნის II 
ნახევრის მდგომარეობის შესახებ.

 1937 წ. აგვისტო დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2122. გ. ბოკერიას პირადი ღია ბარათი მიხეილ ქორელისადმი.
 1939 წ. 29 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

2123. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმწიფო-საგამოცდო კომი
სიის დებულება, გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია, 1938 წლის დიპლომების შევ
სების წესის ნიმუში, კომისიის თავმჯდომარეთა და წევრთა ანაზღაურების გადახდის 
წესი – დამტკიცებული სსრკის სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი 
სკოლების საქმეთა საკავშირო კომიტეტის მიერ.

 1939 წ. მაისიივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

2124. სსრკის სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული კულტურის საქმეთა კომიტე
ტის თავმჯდომარის მოადგილის შაპოვანოვის ბრძანება უმაღლესი სასწავლო დაწესე
ბულებების შესახებ.

 1941 წ. 7 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2125. თამარ არაყიშვილის განცხადება კვების მრეწველობის სახალხო კომისრის კეცხოვე
ლისადმი, სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ. 

2126. [დ. არაყიშვილის] კუპონების წიგნაკი.
 19461947 წწ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 ეგზ. 

2127. მატარებლით მგზავრობის ერთჯერადი ბილეთი.
 19411950 წწ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 2 ც. 
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2128. სოსელოს (სტალინის) ლექსი რუსულად თარგმნილი ილიკო ქურხულის მიერ.
 1950 წ. 8 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2129. ამონარიდი პრესიდან – ჟურნალ “საბჭოთა მუსიკაში” დაბეჭდილი სტატია კომპოზი
ტორ ქ. თუმანიშვილზე.

 1950 წ. ასლი. 1 გვ. 

2130. ნატაშა შ-ს (გვარის მხოლოდ ინიციალია მითითებული) პირადი წერილი ვ. ბელიაევი
სადმი.

 პირი: ს. ცინცაძე, ელისაბედ ფიოდოროვნა (გვარი მითითებული არ არის), ნატალია 
გრიბკოვა, ანდრეი ბელიაევი.

 1951 წ. 28 აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2131. ამონაწერი საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის სხდომის ოქმიდან, 1952 წ. 
მუშაობის ანგარიშის შედგენის შესახებ.

 1952 წ. 30 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

2132. არჩილ მშველიძის წერილი გიორგი (ჟორა) არაყიშვილისადმი, დიმიტრი არაყიშვი
ლის რომანსების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 პირი: აკსიუკი, ნინო არაყიშვილი.
 1953 წ. 25 დეკემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2133. საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრ ა. გუნიას მიმართვა ლიტერატურისა 
და ხელოვნების დარგში სტალინური პრემიის კომიტეტის თავმჯდომარის ა. ა. 
ფედეევისადმი, დ. არაყიშვილის შესახებ.

 ერთვის ბიოგრაფია და ნაწარმოებთა ჩამონათვალი.
 1954 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 18 გვ. 

2134. ჟურნალის “ვინ ვინ არის მუსიკაში” ასოცირებული რედაქტორის ფ. ფუჯიტას 
წერილი დ. არაყიშვილის მეუღლისადმი, დ. არაყიშვილის შესახებ ბიოგრაფიული 
მასალის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 15 იანვარი. ტოკიო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ინგლისურ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

2135. საკავშირო გამომცემლობა “საბჭოთა კომპოზიტორის” დირექტორის ა. ჰოლცმანისა 
და მთავარი რედაქტორის მოადგილის ს. სტეპნევსკის მიმართვა საქართველოს სსრ 
კომპოზიტორთა კავშირის სამდივნოსადმი, დ. არაყიშვილის ვოკალური ნაწარმოებების 
გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 13 ივლისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2136. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური მუ
ზეუმის დირექტორის ე. ალექსეევას წერილი თამარ დიმიტრის ასულ არაყიშვილისადმი, 
დ. არაყიშვილის არქივთან დაკავშირებით.

 1959 წ. 29 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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2137. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური მუზე
უმის დირექტორ ე. ალექსეევას წერილი ნინო არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვილის არ
ქივთან დაკავშირებით.

 პირი: ა. ა. სპენდიაროვი.
 1959 წ. 22 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2138. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური მუზე
უმის დირექტორის ე. ალექსეევას წერილი ნინო არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვი ლის 
არქივთან დაკავშირებით.

 პირი: ანდრია ბალანჩივაძე.
 1959 წ. 3 ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2139. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური მუზე
უმის დირექტორის ე. ალექსეევას წერილი ნინო არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვი ლის 
არქივთან დაკავშირებით.

 1959 წ. 1 ივლისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2140. საქართველოს სსრ კომპოზიტორთა კავშირის მდივნის  ალექსი მაჭავარიანის მიმარ   
თ ვა მუსიკალური კულტურის ცენტრალური მუზეუმის დირექტორის ე. ალექსეევა
სადმი, დ. არაყიშვილის მემკვიდრეობის შესახებ.

 1959 წ. 20 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2141. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური მუზე
უმის დირექტორის ე. ალექსეევას წერილი ნინო არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვილის 
არქივთან დაკავშირებით.

 პირი: ვ. ვ. პასხალოვი, ქრ. არაქელოვი.
 1959 წ. 7 სექტემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2142. ნინო არაყიშვილის მიმართვა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მდივნის ი. 
დოლიძისადმი, დ. არაყიშვილის სახლ-მუზეუმის შექმნასა და მემკვიდრეობასთან და
კავშირებით.

 1959 წ. 26 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

2143. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის მუზეუმის თანამშრომელთა სა
ახალწლო მისალოცი ღია ბარათი დ. არაყიშვილის ოჯახისადმი.

 პირი: ნინო, თამარ, გიორგი, შოთა და დიმიტრი (უმცროსი) არაყიშვილები.
 1960 წ. 5 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2144. საკავშირო გამომცემლობა „საბჭოთა კომპოზიტორის” წარმომადგენლის წერილი 
ნინო დმიტრიევნა არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვილის ნაწარმოებების გამოცემასთან 
დაკავშირებით.

 1960 წ. 15 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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2145. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური 
მუზეუმის დირექტორის ე. ალექსეევას წერილი ნინო და თამარ არაყიშვილებისადმი, 
დ. არაყიშვილის არქივთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 1 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2146. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური 
მუზეუმის დირექტორ ე. ალექსეევას მიმართვა საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრ 
დ. ი. ჩხიკვიშვილისადმი, დ. არაყიშვილის არქივთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 1 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2147. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს ნიკო 
მუსხელიშვილისა და მდივანაკადემიკოს ს. დურმიშიძის მიმართვა დ. არაყიშვილის 
ოჯახისადმი, დ. არაყიშვილის არქივის გადაცემასთან დაკავშირებით.

 1961 წ. 27 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ. 

2148. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური 
მუზეუმის დირექტორის ე. ალექსეევას წერილი ნინო არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვი
ლის არქივთან დაკავშირებით.

 პირი: ლ. ზ. კარაბელნიკოვა, დ. ი. ჩხიკვიშვილი, ა. ხ. არაქელოვი.
 1961 წ. 21 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2149. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური 
მუზეუმის დირექტორის ე. ალექსეევას წერილი ნინო არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვი
ლის არქივთან დაკავშირებით.

 1961 წ. 3 აგვისტო. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2150. ნინო არაყიშვილის მიმართვა საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრ ბუაჩიძისადმი, 
დ. არაყიშვილის საიუბილეო ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 20 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 2 ეგზ. 

2151. ნინო არაყიშვილის მიმართვა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მდივნის 
დ. სტურუასადმი, დ. არაყიშვილის საიუბილეო ღონისძიებების გამართვასთან 
დაკავშირებით.

 მეორე გვერდზე ნ. არაყიშვილის მინაწერები.
 1962 წ. 25 აპრილი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

2152. ე. ალექსეევას პირადი წერილი ნინო დმიტრიევნა არაყიშვილისადმი.
 პირი: მარია და ელენა ნიკალაევნა ალექსეევები.
 1962 წ. 1 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2153. ზ. ფალიაშვილის სახლმუზეუმის დირექტორ ვ. ჩინჩალაძის მიმართვა საქართველოს 
სსრ კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარის ა. მაჭავარიანისადმი, დ. არაყიშვილის 
სახლმუზეუმის შექმნასთან დაკავშირებით (აკლია მეორე გვერდი).

 1963 წ. 10 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ ნინო და თამარ არაყიშვილები. 3 გვ. 
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2154. ე. ალექსეევას წერილი ნინო არაყიშვილისადმი, დ. არაყიშვილის ფონდისთვის მასა
ლების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1964 წ. 27 იანვარი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2155. ე. ალექსეევას პირადი ღია ბარათი ნინო არაყიშვილისადმი.
 1964 წ. 1 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

2156. მ. გლინკას სახელობის მუსიკალური კულტურის სახელმწიფო ცენტრალური მუზე
უმის ადრესი, მიძღვნილი დ. არაყიშვილის ხსოვნისადმი.

 1965 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ თანამშრომლები. ყდით. 1 ც.  

2157. ანტონ წულუკიძის წერილი თამარ არაყიშვილისადმი, ოპერის “თქმულება შოთა 
რუსთაველზე” პარტიტურის გადაწერასთან დაკავშირებით.

 პირი: ნ. გუდიაშვილი, კ. კალაძე, ო. თაქთაქიშვილი, სერგო სოლოლოვი.
 1966 წ. 19 იანვარი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 2 გვ.

2158. უცნობი პირის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კო
მიტეტის კულტურის განყოფილების გამგის გ. ვ. ბედინეიშვილისადმი, დ. არაყიშვი
ლის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებათა ჩატარე
ბის შესახებ.

 1972 წ. 8 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

2159. კისლოვოდსკის კავკასიის მინერალური წყლების მუსიკალური და თეატრალური 
კულტურის მუზეუმის თანამშრომლის ბორის მატვეევიჩ როზენფელდის მიმართვა დ. 
არაყიშვილის სახლმუზეუმის დირექტორისადმი, დ. არაყიშვილის მიერ მ. ლერმონტო
ვის ლექსებზე დაწერილი რომანსების შესახებ.

 1973 წ. 13 ივნისი. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2160. საფოსტო კონვერტები დ. არაყიშვილის სურათით.
 1973 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 6 ეგზ. 

2161. დ. არაყიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონის
ძიებების მზადებასთან დაკავშირებული მასალები: მნიშვნელოვანი თარიღები, 
საორგანიზაციო გეგმა და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრთა სია.

 1973 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

2162. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის შეტყობინება ალექსანდრ ლეონოვიჩ მასლოვისადმი, კრების დანიშვნასთან 
დაკავშირებით.

 26 ივნისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2163. დ. არაყიშვილის ნოტების მიღება-ჩაბარების აქტი.
 წ. (?). 29 ივლისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ. 
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2164. მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული განათლების ლიგის მუსიკალური 
კომიტეტის სამმართველოს დადგენილება სხდომის დანიშვნის შესახებ.

 [1907 წ.] ივნისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2165. ილიკო ქურხული – მესტვირეების სახელები და გვარები, სტვირების ჩანახატებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 4 გვ. 

1266. იოსებ რატილის ბიოგრაფია.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2167. უცნობი ავტორის ლექსი “სანდო”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

2168. ჟან ტიბოს სტატია “იბერების მუსიკალური ნოტაციის შესახებ”
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. ლურჯი და წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ 

(დაზიანებული).  

2169. ანდრია ყარაშვილი – ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2170. მელიტონ ბალანჩივაძე – ჩანაწერები “ქართული საერო სიმღერების შესახებ”.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 26 გვ. 

2171. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის, 
საქართველოს კპ ცკის მდივნის ვიქტორია სირაძის მიმართვა დიმიტრი არაყიშვილის 
ოჯახისადმი, მუზეუმისთვის ექსპონატების გადაცემასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელმოწერილი. 1 გვ. 

2172.  “მასალები ქართული სიმღერის ისტორიისთვის”, 1864 წ. თარგმნილი დავით მაჩაბ
ლის მიერ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

2173.  განათლების ლიგის მოსკოვის საოლქო განყოფილებასთან არსებული მუსიკალური 
კომიტეტის წესდება.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

2174. სანდრო შანშიაშვილის წერილი თბილისის სახელმწიფო ოპერის ბუღალტრისადმი, 
დ. არაყიშვილის ოპერის “თქმულება შოთა რუსთაველზე” ლიბრეტოს ჰონორარის 
გამოწერასთან დაკავშირებით.  

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და წითელი მელანი. 2 გვ. 

2175. დ. არაყიშვილის რომანსების ჩამონათვალი კ. დ. ციციშვილის სანოტო ბიბ ლი ო
თეკიდან.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
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2176. არსენ ჯორჯიაშვილის პირადი წერილი ნინო [არაყიშვილისადმი] და ნინოს საპასუხო 
წერილი არსენასადმი.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

2177. ოსური სიმღერის ტექსტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. ოსურ და რუსულ ენებზე. 9 გვ. 

2178. უცნობი ავტორის ჩანაწერი ქართველ კომპოზიტორთა შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

2179. იური ზარეცკის წერილი ბაქოს მუსკომედიის თეატრის დირექტორისა და მთავარი 
რეჟისორის ბადალბეისადმი, დ. არაყიშვილის ოპერა “დინარას” კლავირის გაგზავნას
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2180. ა. ვ. პრეობრაჟენსკის – “საკულტო მუსიკა რუსეთში”.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 16 გვ. 

2181. აჭარის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის მუსიკალურფოლკ
ლორული ექსპედიციის მოხსენებითი ბარათი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

2182. უცნობი პირის ნაშრომი – “უძველეს ბგერათა წყობანი ქართულ ხალხურ სიმღერებში”. 
დ. არაყიშვილის შესწორებებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. 13 გვ. 

2183. კონსტანტინე მეღვინეთუხუცესი – სალექციო კურსი “სტილების თეორია”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 2 ეგზ. 

2184. კონსტანტინე მეღვინეთუხუცესი – სალექციო კურსი “მუსიკის სოციოლოგია”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

2185. უცნობი ავტორის ლექსი “ნანა”. ეძღვნება პატარა პუშკინს.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

2186. ამონარიდი ვ. ბელიაევის სტატიიდან “ქართული ხალხური მუსიკა”.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2187. უცნობი ავტორის ჩანაწერი მუსიკის რეფორმის შესახებ.
 უთარიღო. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

2188. აფხაზური და თურქისტანული ხალხური საკრავების ჩანახატები.
 უთარიღო. ტუში. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 
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2189. ვასილ თამარაშვილი – ნაშრომი ხალხური ინსტრუმენტების შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

2190. მეორე მსოფლიო ომისდროინდელი ქართული ხალხური სიმღერების ჩამონათვალი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2191. ამონარიდი ჩემოდანოვის წიგნიდან “მუსიკის ისტორია”.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2192. მუსიკალური თეორიის საკითხები (არასრული).
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

2193. გიორგი ქუჩიშვილის ლექსი მიძღვნილი ალექსანდრ პუშკინისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. დ. არაყიშვილის მინაწერით. ფანქარი. 4 გვ. 

2194. უცნობი ავტორის ლექსი მიძღვნილი ვ. გორგაძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2195. სანდრო შანშიაშვილის ლექსები “სალამური”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2196. კონსტანტინ ბალმონტის ლექსი – ექსპრომტი, გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2197. ა. ბეზიმენსკისა და მ. როლსკის ლექსები, გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

2198. ნაწყვეტი ტარას შევჩენკოს ლექსიდან, გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

2199. უცნობი ავტორის ლექსი “ყურძნის სიმღერა”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

2200. უცნობი ავტორის ლექსი, ჩაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2201. უცნობი ავტორის ლექსი სტალინზე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

2202. ამონარიდი ი. თარხანოვის სტატიიდან “მუსიკის ზემოქმედება ადამიანზე”.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

2203. დ. არაყიშვილის მიერ ჩაწერილი უცნობი ლექსი – სიმღერის ტექსტი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ. 
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2204. ოსური საქორწინო სიმღერა და „ფერხული”.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ოსურ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

2205. ხალხური და ქართველ პოეტთა ლექსები, გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 15 გვ. 

2206. თუშური სამგლოვიარო სიმღერა, გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ბლანკი. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 2 გვ. 

2207. დ. არაყიშვილის შვილის – დიმიტრი არაყიშვილის ავტობიოგრაფია, ჩაწერილი დ. 
არაყიშვილის მიერ. მეორე გვერდზე ფრაგმენტული ჩანაწერები.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

2208. უცნობი ავტორის ჩანაწერი ფშავში დაავადება ბატონების შესახებ.
 მეორე გვერდზე დ. არაყიშვილის ჩანაწერები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

2209. ტ. ხუხუას ლექსი “ჩვენი ჩაი”, დ. არაყიშვილის ჩანაწერებით.
 უთარიღო. დ. არაყიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

2210. დ. არაყიშვილის მიერ გადაწერილი ხალხური ლექსები კომენტარებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე.  21 გვ. 

2211. გიორგი ქუჩიშვილის და გალაკტიონ ტაბიძის ლექსები, ნათარგმნი რუსულად დ. 
არაყიშვილის მიერ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ. 

2212. პ. ჩაიკოვსკი – “ნანა” ფორტეპიანოსთვის, გადაწერილი დ. არაყიშვილის მიერ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. ერთვის ფოტოასლი. 1 გვ. 

2213. ა. დარგომიჟსკი – “ნაღვლიანი ვარ”, ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 4 გვ.
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ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა ფონდში დაცული 
დიმიტრი არაყიშვილის ნოტები

(ოპერის კოლექცია – ფ. 97)

ხ. 49358 – დიმიტრი არაყიშვილი – სიმღერა “ოროველა” ხმისა და ფორტეპიანოსთვის, 
გადაწერილი მ. როგოვსკაიას მიერ.

 1932 წ. 22 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ (დაზიანებული). 

ხ. 49358 – დ. არაყიშვილი – სიმღერა “ჰერიო” (მუშური, გლეხური) ხმისა და 
ფორტეპიანოსთვის.

 [1934 წ.] ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. 6 გვ.

ხ. 49362 – დ. არაყიშვილი – დუეტი ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”. კლავირი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 16 გვ.

ხ. 49363 – დ. არაყიშვილი – სიმღერა “სალამური” ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი ა. 
შანშიაშვილის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

ხ. 49364 – დ. არაყიშვილი:
1) რომანსი “მე შენ გელი” ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი დავიდოვასი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.
2) რომანსი “ივერიის მთებზე” ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ლექსი ალექსანდრ პუშკინის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ

ხ. 44017 – დ. არაყიშვილი – სიმღერა “ახალი ურმული” (“ჭირიმე შენი, ცისკარო”) ხმისა და 
ფორტეპიანოსთვის. ტექსტი გ. ქუჩიშვილის.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. შავი და ლურჯი მელანი. პროფესორ ევგენი 
რიადნოვის საოპერო სტუდიის ბეჭედი. 4 გვ (დაზიანებული).

ხ. 43909 – დ. არაყიშვილი – სიმღერა “ურმული” (შალაური) ხმისა და ფორტეპიანოსთვის.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 5 გვ.


