
                                                                                          არქივი გადაამუშავა და ელექტროვერსია გააკეთა    

                                                                                                                                             თამარ მაისურაძემ.    

                                 ივანე პირადაშვილის პირადი საარქივო ფონდი 

                   ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

1. ივ. პურადაშვილის წერილი ამიერკავკასიის სამხარეო სახელმწიფო ბანკისადმი, 

თბილისში სამუშაოდ გადასვლასთან დაკავშირებით.  

1932 წ. 9 მარტი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

2. ამიერკავკასიის სამხარეო სახელმწიფო ბანკის მიმართავა ივ. პურადაშვილისადმი 

ქუთაისიდან თბილისში გადასვლასთან დაკავშირებით.  

1932 წ. 15 მარტი. 1 გვ. 

 

3. ივ. პურადაშვლის მიმართვა ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის 

დირექტორ დოდო ანთაძისადმი იუზა ზარდალიშვილის შემოქმედებითი 

მოღვაწეობის შესახებ.  

1943 წ. 22 მაისი.თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ. (2 ეგზ.) 

 

4. ივანე პურადაშვილის ავტობიოგრაფია. ა) სოციალური მდგომარეობა, ბ) 

ქონებრივი მდგომარეობა, გ) საზოგადოებრივი მოღვაწეობა, დ) დამოკიდებულება 

რევოლუციასთან. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 5 გვ.  

 

5. ნინო ჩხეიძის დამადასტურებელი საბუთი ივ. პურადაშვილის ქუთაისის 

ქართული თეატრის ხელმძღვანელად მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 1 გვ.  

 

              ივ. პურადაშვილის მოგონებები, ჩანაწერები და სიტყვა 

 

6. ივანე პურადაშვილის ჩანაწერი – „უაღრესად სასიხარულო დღე“, ქუთაისის 

აკადემიური თეატრის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით. 

პირი: იუზა ზარდალიშვილი, ვ. ჩხიკვაძე, კორსაველი, იმედაშვილი, მურუსიძე, ც. 

ამირეჯიბი, დოდო ანთაძე, სულიაშვილი.  

1938 წ. 8 თებერვალი. ნაბეჭდი. 2 გვ.  

 

7. ივ. პურადაშვილის მოგონება „აკაკი წერეთელის იუბილე ქუთაისში“. 

პირი: დ. ლორთქიფანიძე (ქუთაისის ქალაქის თავი), დ. კლდიაშვილი, მოსე 

ქიქოძე, ელ. ჩიქოვანი, სერგო ბახტაძე, სერგო ლუკას ძე ბახტაძე (ილია ხონელის 

ძმა), ივანე მელია (მეეტლე 1888 წელს რუსეთის მეფე ალექსანდრე მესამე ოჯახით 

წაივანა ქუთაისიდან გაენათის მონასტერში), ფატმა გოკიელი (ექიმ გ. გოკიელის 



შვილი), ლუსიკო ბექაია, ბარნაბა კოპალაძე, გრ. ორბელიანი, ბეჟან დავითის ძე 

წერეთელი, ნინო დავითაშვილისა, გრ. დიასამიძე, სოსიკო მერკვილაძე, ლადო 

ბზვანელი, ვასილ პეტრიაშვილი, ლაღიძე (?), კოტე აბდუშელიშვილი, ტიხონ 

ასათიანი (იმ დროს ქუთაისში ჰქონდა კინოთეატრი), ვასო (ვასილ ამაშუკელი). 

1939 წ. 15 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.  

 

8. ივ. პურადაშვილის სტატია „ჩემი დამოკიდებულება ქართულ თეატრთან“. 

პირი: ძმები ჭილაძეები (ქუთაისში ჰქონდათ წიგნების მაღაზია), ვარლამ ჭილაძე, 

კირილე ლორთქიფანიძე, პეტრე წულუკიძე (პროფესორ ანტონ წულუკიძის მამა), 

კოტე ბაქრაძე, აკაკი (წერეთელი), კოტე მესხი, ლადო მესხიშვილი.  

1940 წ. ნაბეჭდი. ფანქარი. 3 გვ. (2 ეგზ.) 

 

9. ივ. პურადაშვილის მოგონებებიდან „აკაკი“.  

პირი: დავით ბაქრაძე, პავლე თუმანიშვილი, დავით ლორთქიფანიძე, ალექსანდრე 

ნანეიშვილი, იოსებ ოცხელი, კოტე ბაქრაძე, მოსე ქიქოძე, დიმიტრი ნაზაროვი. 

1942 წ. 15 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 6 გვ.  

 

10. ივ. პურადაშვილის მისალოცი სიტყვა ელისაბედ ჩერქეზიშვილისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო საღამოზე 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

1943 წ. 21 ივნისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.  

 

11. ივ. პურადაშვილის ჩანაწერი „ჩემი თავგადასავალი“. 1866–1941 წწ. 

პირი: პავლე საყვარელიძე, რაჟდენ გვეტაძე, შალვა აფხაიძე, შალვა დადიანი, დავ. 

წერეთელი, ელიგულაშვილი, სერგო გერსამია, კოსტა მეძველია, კაკაბაძე, ლადო 

მესხიშვილი, იოსებ იმედაშვილი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.  

 

12. ივ. პურადაშვილის ფრაგმენტი მოგონებებიდან „ვლადიმერ სარდიონის ძე ალექსი 

მესხიშვილის თეატრალური ცხოვრებიდან მისი გარდაცვალების 25 წლის თავზე“. 

პირი: კ. ყიფიანი, კ. მესხი, ლ. მესხიშვილი, ვ. გუნია, ბ. ავალიშვილი, მაკო აბაშიძე 

(საფაროვა), ნატო ცაგარელი (გაბუნია), აკაკი (წერეთელი). 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ.  

 

ჩანაწერი, სტატია და მოგონება ივ. პურადაშვილის შესახებ 

 

13. ვალერიან გუნიას ჩანაწერი „ივანე ოურადაშვილი“. 

პირი: ლადო მესხიშვილი, გიორგი მაიაშვილი, იაკობ ჩიმაკაძე, ალექსანდრე 

დარახველიძე (კრინიცკი), პეტრე გოკიელი, დათეშიძე.  

1933 წ. 31 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. ასლი. 2 გვ.  

 

14. შალვა დადიანის სტატია ივ. პურადაშვილის შესახებ.  



პირი: ლადო მესხიშვილი. 

1933 წ. ნაბეჭდი. 2 გვ.  

 

15. ქეთო ჩხენკელის მოგონება ივ. პურადაშვილის შესახებ.  

1942 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 13 გვ.  

 

16. ი. ხაზარაძის წერილი დავით პურადაშვილისადმი (ივ. პურადაშვილის შვილი) ივ 

პურადაშვილის შესახებ წიგნის დაწერასთან დაკავშირებით. 

პირი: ტარიელ იაშვილი (საქ. თეატრალური მუზეუმის მეცნიერ – მუშაკი), ვარლამ 

ჩხიკვაძე (ქუთაისის თეატრის მსახიობი), შალვა ხონელი, ივანე პურადაშვილი, ანა 

პურადაშვილი – ილურიძისა, ელისაბედ (ცეცე) მასხარაშვილი.  

1965 წ. 19 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.  

 

17. დავით რამიშვილის წერილი დავით პურადაშვილისადმი (ივ. პურადაშვილის 

შვილი) ივ. პურადაშვილზე გაზეთ „ივერიაში“ გამოქვეყნებული სტატიების 

შესახებ. 

პირი: ლადო მესხიშვილი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  

 

18. ივ. პურადაშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა. რ. ქ – ს მინაწერი მონოგრაფიის 

გამოცემასთან დაკავშირებით. 

პირი: დოდო ანთაძე, დავით პურადაშვილი, ოთარ ეგაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.  

 

19. ივ. პურადაშვილის ნეკროლოგი. ავტორი – შ. დადიანი. (პრესიდან ამონარიდი). 

უთარიღო. ნაბეჭდი. (ასლი). 1 გვ.  

 

 

 


