
ვიქტორ ჭანკვეტაძის პირადი საარქივო ფონდი  

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

 

1. თეატრალური გრიმის შესწავლის კონსპექტი. 
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1973 წ. 25 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

3. ვიქტორ ჭანკვეტაძის ცნობა გაცემული სახელმწიფო თეატრალური მუზეუმის მიერ  

1973 წ. 25 უვლისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

 

4. ვიქტორ ჭანკვეტაძის „მოგონება დაუვიწყარისა“ მიძღვნილი ნატო ვაჩნაძის ხნოვნისადმი. 

პირი: ვლადიმერ ბარსკი, შაქრო ბერიშვილი, თამარ და ბარბარე თარხან-მოურავები, ამო-

ბეკ-ნაზაროვი, ივანე პერესტინი, ალექსანდრე წუწუნავა, ვერა ხოლოდაია, კოტე 

მარჯანიშვილი, სიკო ფალავანდიშვილი, ალექსანდრე იმედაშვილი, ვალერიან გუნია, 

ცეცილია წუწუნავა, ნიკოლოზ შენგელაია, სერგეი ეიზენშტეინი, ელდარ და გიორგი 

შენგელაიები, ვსევოლოდ პუდოვკინი, სიკო დოლიძე, მიხეილ ჭიაურელი, კირა 

ანდრონიკაშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, მეიერხოლდი, ცაცა ამირეჯიბი, თენგიზ ვაჩნაძე, 

დ. რონდელი, ანატოლი კაჭარავა, ელენე ახვლედიანი, ვასო გოძიაშვილი. 

1977 წ. 30 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 22 გვ. 

 

5. ვიქტორ ჭანკვეტაძის მოგონება „დიდ სცენაზე პირველი საბავშვო წარმოდგენის შესახებ“. 

პირი: ქეთო ტატიშვილი (დამსახურებული პედაგოგი), ნინო რამიშვილი, ალექსანდრა 

(შურა) თოიძე, თამარ ციციშვილი, თამარ თუშიშვილი, კირა ანდრონიკაშვილი, ნინო 

ჩიხლაძე, რიურიკ ჩხეიძე, კოტე ჭანკვეტაძე, ცუცა ჩიხლაძე, თ. ვარდიაშვილი, ელო 

ანდრონიკაშვილი, თანდილაშვილი, ალექსანდრე თაყაიშვილი. 

(ერთვის ნათელა ლაშხიას რეცენზია 1978 წ. 16 ივნისი) 
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6. ვიქტორ ჭანკვეტაძის მოგონება „კოტე მარჯანიშვილთან კინოში მუშაობის დაუვიწყარი 

დღეების შესახებ“ 

პირი: ალ. წუწუნავა, ივანე პერესტიანი, ვ. ბარსკი, ამო-ბეკნაზაროვი, ნატო ვაჩნაძე, 

ალექსანდრე იმედაშვილი, ვალერიან გუნია, ცეცილია წუწუნავა, თამარ თარხან-

მოურავი, შაქრო ბერიშვილი, ვიქტორ სხირტლაძე, სიკო ფალავანდიშვილი, სერგეი 

ზაბოზლაევი, ვალერიან სიდამონ-ერისთავი, ელენე დონაური, ვახტანგ შველიძე, აბრამ 

მოშიაშვილი, ვ. შკლოვსკი, თამარ ჭავჭავაძე, უშანგი ჩხეიძე, ილიკო მერაბიშვილი, შალვა 

აფაქიძე, ანეტა ქიქოძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, შალვა ღამბაშიძე, ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, 

კარლო გოგოძე, გიორგი ლიპოვი, ვსევოლოდ პუდოვკინი. 

1977 წ. ნოემბერი. ხელნაწერი. 23 გვ. 

 



7. ვიქტორ ჭანკვეტაძის მოგონება „ზუბალაშვილის სახელობის „სახალხო სახლში“ 

ჭანკვეტაძე ნიკოლოზ ალექსის - ძის მოღვაწეობის“ შესახებ. 

პირი: მიხეილ ჭიაურელი, ნიკო გოცირიძე, იოსებ იმედაშვილი, გაიოზ იმედაშვილი, 

ოლღა ლეჟავა, გ. ჯაბაური, ლ. ბარათაშვილი, სოფიო და სოსო რომანიშვილები, იოსებ 

გრიშაშვილი, გიორგი ქუჩიშვილი, ბეგლარ ახოსპირელი, ვანო სარაჯიშვილი, ნადია და  

ვერა ჭანკვეტაძეები (ვ. ჭანკვეტაძის დები), კოტე ჭანკვეტაძე (ვ. ჭანკვეტაძის ძმა), ნიკო 

ფიროსმანი (ფიროსმანიშვილი), გრიშა მხეიძე (გრიმიორი), სოფიო ანკარა (ყიფშიძე), 

თამარ გოგოლაშვილი, ალ. მეტრეველი, თავდგირიძე, ვიქტორ ნინიძე, ელ. ბარათაშვილი, 

ა. ლითანიშვილი, კოტე შათირიშვილი, ალექსანდრე წუწუნავა, პავლე ფრანგიშვილი, კ. 

ხახანაშვილი, ი. თარხნიშვილი. 

1978 წ. თებერვალი. ხელნაწერი. 12 გვ. 

 

8. ვიქტორ ჭანკვეტაძის რეცენზია მიხეილ ჭიაურელის შესახებ. 

1978 წ. 12 ივნისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ქართულ ენაზე. 3 გვ. 

 

9. ვიქტორ ჭანკვეტაძის რეცენზია დაწერილი ნათელა ლაშხიას მიერ. 

1978 წ. 16 ივნისი. ხელნაწერი. ქართულ ენაზე. 1 გვ. 

 

10. ვიქტორ ჭანკვეტაძის მოგონება „ძია მიშადან დაწყებული - მიხეილ ჭიაურელი 

მსოფლიოში ცნობილ, ბუმბერაზ, კინო-რეჟისორის“ შესახებ. 

პირი: კულია ჭანკვეტაძე (ვიქ. ჭანკვეტაძის ძმა), იოსებ გრიშაშვილი, გიორგი ქუჩიშვილი, 

იოსებ იმედაშვილი, ნიკო გოცირიძე, ოლღა ლეჟავა, ივანე პერესტიანი, ვახტანგ შველიძე, 

შალვა გედევანიშვილი, იოსებ თარხნიშვილი, ნატალია ჟუჟუნაძე, მერი ანჯაფარიძე, 

აბრამ მოშიაშვილი, სპარტაკ ბაღაშვილი, სანდრო ჯალიაშვილი, დუდუხანა წეროძე, 

ლიანა ასათიანი, მიხეილ გელოვანი, ვანო სარაჯიშვილი, ალექსანდრა (შურა) თოიძე, 

ვერიკო ანჯაფარიძე, ი. შარლემანი, ლადო ალექსი-მესხიშვილი, ვიქტორ სირღილაძე, 

სოფიო გიაცინტოვა, აკაკი ხორავა, რეზო თარხან-მოურავი, გია იაკობაშვილი, თინა 

ბერბუთაშვილი, სოფიკო ჭიაურელი, გიორგი შენგელაია, ლალი ყურულაშვილი. 

1978 წ. 30 ივნისი. ხელნაწერი. 12 გვ. 

 

11. ვიქტორ ჭანკვეტაძის საზოგადოებრივი და ბიოგრაფიული მოღვაწეობის ამსახველი 

მასალა. 

უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

 

12. ვიქტორ ჭანკვეტაძის შესრულებული როლები კინოში და თეატრში. 

უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

 

13. ვიქტორ ჭანკვეტაძის მოგონება კ. მარჯანიშვილის შესახებ. 

პირი: ბერიშვილი (შაქრო), ნატა ვაჩნაძე, სიკო ფალავანდიშვილი, ვახტანგ შველიძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

 

14. ვიქტორ ჭანკვეტაძის რეცენზია ნატო ვაჩნაძის შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ქართულ ენაზე. 1 გვ. 



 

15. გ. გოფმანსტალის პიესა „ზობეიდას ქორწინება“ დრამატული ესკიზი სამ სურათად 

რუსულიდან ნათარგმანი ირ. ევდოშვილის მიერ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. წითელი და ლურჯი ფანქარი. ქართული 

დრამატული საზოგადოების ბეჭედი. 101 გვ.  

 

16. იოსებ გრიშაშვილის სკეჩი „ქართული ენის ევოლუცია“.  I მოქ. („ქართული ესტრადის 

რეპერტუარისთვის“ 1931 წ. 2 ივლისი ტფილისი). პირველ გვერდზე ვ. ჭანკვეტაძის 

მინაწერით - „მისახსოვრა ი. გრიშაშვილმა 1932 წელს“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 9 გვ. 

 

17. სოფიო გიაცინტოვას ჩანაწერი მიხეილ ჭიაურელის შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ქართულ ენაზე. 2 გვ. 

 

 

 


