
 
 
 
 
აკაკი ბელიაშვილის არქივი 
ბიოგრაფია და ოფიციალური საბუთები 
 
1. ა. ბელიაშვილის ავტობიოგრაფია 
1949 წ. 29მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ა. ბელიაშვილი. რუსულ ენაზე. 2გვ. 
 
2. ა. ბელიაშვილის განცხადება საქართველოს კინემატოგრაფიის მინისტრ გ. კიკნაძისადმი, 
სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. 
1949 წ. 4 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 1გვ. 
 
3. საქართველოს კინემატოგრაფიის მინისტრის ბრძანება, ა. ბელიაშვილის სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
პირი: მინისტრი - გ. კიკნაძე, ვ. ქოჩორაძე 
1949 წ. 7ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1გვ. 
 
4. საქართველოს კინემატოგრაფიის მინისტრის ბრძანება, ა. ბელიაშვილის სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ. 
პირი: მინისტრი - გ. კიკნაძე 
1949 წ. 7ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1გვ. 
 
5. ა.  ბელიაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი 
1949 წ.  ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 4გვ. 
 
შემოქმედება 
 
6. კარლო გოგოძის სიტყვა, მიძღვნილი ა. ბელიაშვილის გარდაცვალების 10 წლისთავისადმი 
ნახსენები ფილმები: ,,ორი დათვი“, ,,ნამდვილი კავკასიელი“, ,,ცენის ხეობის საუნჯენი“, ,,ისინი 
ჩამოვიდნენ მთიდან“, ,,ოთარაანთ ქვრივი“, ,,დაგვიანებული სასიძო“. 
პირი: ალექსანდრე დუდუჩავა, დავით რონდელი, ლ. ესაკია, ს. დოლიძე, ალექსანდრე თაყაიშვილი, მ. 
გელოვანი, ვ. კარსანიძე, 
(1971წ.).  ნაბეჭდი. ხელს აწერს კ. გოგოძე.  
 
 
7. კარლო გოგოძის მოხსენება ა. ბელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე 
ნახსენები ფილმები: ,,გოგი“, ,,სამანიშვილის დედინაცვალი“, ,,ელისო“, ,,საბა“, ,,ჰაბარდა“, 
,,ახალგაზრდობა იმარჯვებს“, ,,საკანი 79“, ,,ზვავთა სამეფოში“, ,,ორი დათვი“, ,,ნამდვილი 
კავკასიელი“, ,,მისტერ ვეტის მოგზაურობა საბჭოთა კავშირში“, ,,სამი ეპოქა“, ,,ცენის ხეობის 
საუნჯენი“, ,,ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან“, ,,ოთარაანთ ქვრივი“,,,ქაჯანა“, ,,ჭრიჭინა“, ,,მაგდანას 
ლურჯა“, ,,მოგზაურობა ამერიკაში“. სცენარები (განუხორციელებელი): ,,ალპინისტები“, ,,ყოჩაღი 
ბიჭი“, ,,დიდი მეგობრობა“, ,,ერეკლე მეორე“, ,,ბერიკა“. 
პირი: გრიგოლ აბაშიძე, შალვა დადიანი, ლ. ქიაჩელი, ა. ჭუმბაძე, სერგო კლდიაშვილი,პოლიკარპე 
კაკაბაძე, ბ. ჟღენტი, ნ. შენგელაია, ს. დოლიძე, შალვა ალხაზიშვილი, გიორგი მდივანი, დავით 
რონდელი, ლ. ესაკია, კოლაუ ნადირაძე, კ. მარჯანიშვილი, მ. ჭიაურელი, მ. გელოვანი, შაქრო 
ბერიშვილი, ს. დოლიძე, ა. თაყაიშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, ლევ კულეშოვი, მისტერ კეტონი, 
კირილე(?), თინა(?), ოსიკო(?), ტიტე(?), დავითი(?), ნიკოლოზ სანიშვილი, ი. ჭავჭავაძე, 
კ. გამსახურდია, დემნა შენგელაია, რ. ჩხეიძე, ვალერიან კანდელაკი, ივან პირიევი, ლუდმილა 
პაგოჟევა, კ. პიპინაშვილი, ფელიქს ვისოცკი. 
1975წ. 20იანვარი. ნაბეჭდი. ასლი. 17გვ. 
 
8. ა. ბელიაშვილისადმი მიძღვნილი საღამოს სტენოგრაფიული ანგარიში. 



ნახსენები რომანები: ,,თავგადასავალი ბესიკ გაბაშვილისა“, ,,ოქროს ჩარდახი“. 
ნახსენები ფილმები: ,,უღელტეხილი“, ,,გოგი“, ,,სამანიშვილის დედინაცვალი“, ,,ელისო“, ,,საბა“, 
,,ჰაბარდა“, ,,ახალგაზრდობა იმარჯვებს“, ,,საკანი 79“, ,,ზვავთა სამეფოში“, ,,ორი დათვი“, ,,ნამდვილი 
კავკასიელი“, ,,მისტერ ვეტის მოგზაურობა საბჭოთა კავშირში“, ,,სამი ეპოქა“, ,,ცენის ხეობის 
საუნჯენი“,  ,,ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან“, ,,ოთარაანთ ქვრივი“, ,,ქაჯანა“, ,,ჭრიჭინა“, ,,მაგდანას 
ლურჯა“, ,,მოგზაურობა ამერიკაში“, ,,განგაში“, ,,ქალაქები და წლები“, ,,ჩკალოვი“. 
სცენარები (განუხორციელებელი): ,,ალპინისტი“, ,,ყოჩაღი ბიჭი“, ,,დიდი მეგობრობა“, ,,ერეკლე 
მეორე“, ,,ბესიკი“. 
პირი: თინა გამყრელიძე, კ. გოგოძე, გრიგოლ აბაშიძე, შალვა დადიანი, ლ. ქიაჩელი, ა. ჭუმბაძე, სერგო 
კლდიაშვილი, პოლიკარპე კაკაბაძე, ბ. ჟღენტი, ნ. შენგელაია, ს. დოლიძე, შალვა ალხაზიშვილი, 
გიორგი მდივანი, დავით რონდელი, ლ. ესაკია, კოლაუ ნადირაძე, კ. მარჯანიშვილი, მ. ჭიაურელი, მ. 
გელოვანი, შაქრო ბერიშვილი, ა. თაყაიშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, ლევ კულეშოვი, მისტერ კეტონი, 
კირილე(?), თინა(?), ოსიკო(?), ტიტე(?), დავითი(?), მანუელ ბოლშინოვი, ნ. სანიშვილი, ი. ჭავჭავაძე, კ. 
გამსახურდია, დემნა შენგელაია, რ. ჩხეიძე, ვალერიან კანდელაკი, ივან პრიევი, ლ. პაგოჟევა, 
კ. პიპინაშვილი, ფ. ვისოცკი, კოტე მაყაშვილი, ს. ეიზენშტეინი, ბარსკი, ნ .ვაჩნაძე, ურუშაძე(?), ვ. 
მაჭავარიანი, კ. მიქაბერიძე, ნიკო გომელაური, მიხაილოვი, ა. სულაკაური, ტოტლებენი, ჩერნიკოვი, მ. 
კალატოზიშვილი, პ. კობახიძე, პაატა(?), პაპუნა წერეთელი, მაიაკოვსკი, კამენსკი, ძიურკი, ბირლიუკი. 
1975 წ. 22იანვარი. ნაბეჭდი. ასლი. 26გვ. 
 
9. კარლო გოგოძის სიტყვა ა. ბელიაშვილისადმი მიძღვნილ საღამოზე ,,ქართული კინოს ამგდარი“ 
ნახსენები ფილმები: ,,გოგი“, ,,სამანიშვილის დედინაცვალი“, ,,ელისო“, ,,საბა“, ,,ჰაბარდა“, 
,,ახალგაზრდობა იმარჯვებს“, ,,საკანი 79“, ,,ზვავთა სამეფოში“, ,,ჯიმშვანთე“, ,,ორი დათვი“, 
,,ნამდვილი კავკასიელი“, ,,ცენის ხეობის საუნჯენი“, ,,ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან“, ,,ჭრიჭინა“, 
,,მაგდანას ლურჯა“, ,,ჩვენი ეზო“, ,,სხვისი შვილები“, ,,საბუდარელი ჭაბუკი“, ,,ოთარაანთ ქვრივი“, 
,,ნადირობა“, ,,ქაჯანა“, ,,მოგზაურობა ამერიკაში“. 
სცენარები (განუხორციელებელი): ,,ალპინისტები“, ,,დიდი მეგობრობა“, ,,ერეკლე მეორე“, ,,ბესიკი“. 
პირი: ა. ბელიაშვილი, გრიგოლ აბაშიძე, შალვა დადიანი, ლ. ქიაჩელი, ა. ჭუმბაძე, სერგო კლდიაშვილი, 
პოლიკარპე კაკაბაძე, ბ. ჟღენტი, ნ. შენგელაია, ს. დოლიძე, შალვა ალხაზიშვილი, გიორგი მდივანი, 
დავით რონდელი, ლ. ესაკია, კოლაუ ნადირაძე, კ.მარჯანიშვილი, მ. ჭიაურელი, მ. გელოვანი, შაქრო 
ბერიშვილი, მ. კალატოზიშვილი, ა. თაყაიშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, ლევ კულეშოვი, მისტერ კეტონი, 
კირილე(?), თინა(?), ოსიკო(?), ტიტე(?), დავითი(?), მანუელ ბოლშინოვი, ნ. სანიშვილი, ი. ჭავჭავაძე, ნ. 
ბერძენიშვილი, კ. გამსახურდია, დემნა შენგელაია, რ. ჩხეიძე, ვალერიან კანდელაკი, ივან პირიევი, 
ლუდმილა პაგოჟევა, დ. წეროძე, ლ. ელიავა, კ. პიპინაშვილი, ფ. ვისოცკი. 
1975წ. 7ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ასლი. ხელს აწერს კ.გოგოძე. 17გვ. 
 
10. ნიკოლოზ სანიშვილის ჩანაწერი ა.  ბელიაშვილის შესახებ 
უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 5გვ. 
 
 
 


