
2  лютого  2012  р.  минуло 120  років  від  дня  народження українського 
диригента  Пірадова  Володимира  Йосиповича  (02.ІІ.1892  Варшава  – 
20.ІV.1954 Київ).

Народився у м. Варшаві в сім’ї службовців. Дитинство і юність пройшли 
у  м.  Тбілісі,  де  навчався  у  чоловічій  гімназії  (1902-1910)  і  музичному 
училищі  (1910-1914).  Працював  у  Тбіліському  державному  театрі  (1914-
1918).

За період з 1918 по 1950 був диригентом в оперних театрах Алма-Ати, 
Баку,  Мінська,  Москви,  Свердловська,  Харкова  та  ін.  міст.  Диригентську 
роботу  В.Й.  Пірадов  поєднував  з  педагогічною  –  викладав  у  Київській, 
Харківській, Сведловській, Єреванській та ін. консерваторіях.

З  1936 по  1941 рр.  Пірадов  В.Й.  –  диригент,  а  з  1954  р.  –  головний 
диригент Київського театру опери і балету. Поставив опери «Іван Сусанін» 
М.  Глинки  (1939),  «Наймичка»  М.  Вериківського  (1944),  «Богдан 
Хмельницький» К. Данькевича (1951).

Помер 20 квітня 1954 р. (Київ)
Центральний  державний  архів-музей  літератури  і  мистецтва  України 

зберігає документи особового фонду В. Пірадова (ф. 158, оп. 1, од. зб. 22 за 
1932-1954 рр.),  переданих у  1968 р.  Е.  Пірадовою,  дочкою диригента.  Це 
здебільшого листи, документи до біографії, образотворчі документи.

Серед кореспондентів В. Пірадова – композитор Данькевич К.Ф. (ф. 158, 
оп. 1, спр. 1, 2), Мессман В.Л. (ф. 158, оп. 1, спр. 3), Мордвинов Б.А. (ф. 158,  
оп. 1, спр. 4).

Серед біографічних документів зберігається рукопис автобіографії за 27 
листопада 1952 (ф. 158, оп. 1, спр. 5).

Значний  інтерес  становлять  документи  з  нагоди  30-річчя  творчої 
діяльності  В. Пірадова.  Це і  афіша ювілейного вечора,  вітальні адреси від 
артистів  оркестру  Державного  академічного  театру  опери  і  балету 
Казахстану,  солістів  Казахської  опери,  листи  від  шанувальників  таланту 
Алма-Ата (1943), (ф. 158, оп. 1, спр. 10). Під час війни, як видно з біографії 
В. Пірадова, він працював у Алма-Аті. Для вивчення біографії В. Пірадова 
його  трудової  діяльності  важливими  документами  для  дослідників  його 
творчості  є довідки про роботу, накази про переміщення по службі (1944-
1953) (ф. 158, оп. 1, спр. 11).

Серед біографічних документів списки складу оперної трупи Большого 
театру, акторів і виконавців ролей у виставах за участі диригента В. Пірадова 
(1944-1950-і рр.) (ф. 158, оп. 1, спр. 13); афіша вистави «Даїсі» З. Паліашвілі 
(український переклад М. Бажана), симфонічного концерту (в програмі твори 
М.  Римського-Корсакова  та  концерт  для  фортепіано  з  оркестром 
А. Хачатуряна)  та  танців  з  балету  «Гаяне»  1949-1952  рр.  (ф.  158,  оп.  1, 
спр. 15); атестат В. Пірадова про затвердження його професором з кафедри 
оперної підготовки (ф. 158, оп. 1, спр. 16, 1951).



Документи  про  диригентську  роботу  представлені  рецензіями 
А. Філіпенка,  Б.  Лятошинського,  М.  Бажана  на  виставу  «Богдан 
Хмельницький» К. Данькевича (ф. 158, оп. 1, спр. 18, 1944-1954). 

У фонді диригента зберігаються індивідуальні та групові світлини. 
Серед  документів  про  митця,  що  відклалися  в  інших  фондах  –  лист 

В. Пірадова  до  В.  Василевської  (1951),  (ф.  73,  оп.  1,  спр.  412);  фото 
В. Пірадова зі М. Стефановичем. Харків, (1945), (ф. 146, оп. 1, спр. 254); фото 
В. Пірадова (б/д), (ф. 112, оп. 1, спр. 47).

Шановні  друзі,  якщо  Вас  зацікавили  документи  диригента  Пірадова 
Володимира Йосиповича, звертайтесь, будемо раді співпраці.


