ვაჟა კიკნაძე _ CV
დაბადების თარიღი: 27 აგვისტო 1952 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი
ისტორიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: vazhakiknadze@yahoo.com
განათლება/ტრენინგი: 1971-1976 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Я
№166063, 1976 წ.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1986 წ., „საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა
XIV საუკუნის I ნახევარში“ (დიპლომი ИТ №011499); სადოქტორო - 2006 წ.,
„ეროვნული და საკაცობრიო პრობლემატიკა XIX საუკუნის ქართველ სასულიერო
მოღვაწეთა შემოქმედებაში (ეპისკოპოსები: გაბრიელ ქიქოძე, კირიონ საძაგლიშვილი,
პეტრე კონჭოშვილი, ღვთისმეტყველების კანდიდატი - მიხეილ საბინინი)“
(დიპლომის №001654).
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
1976-2006 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის
ინსტიტუტი: ლაბორანტი, უფროსი ლაბორანტი, მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი
მეცნიერი თანამშრომელი.
1990-2006 წწ. – გორის ეკონომიკური ინსტიტუტის პროფესორი.
2006-2012 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
2006-2011 წწ. – სსიპ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
დირექტორი.
2011-2018 წწ. – სსიპ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი.
2018 წ-დან – თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი.
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:

1. გიორგი V ბრწყინვალის გამეფების თარიღის საკითხისათვის – “საისტორიო
კრებული”, # 7, თბ. 1977, გვ. 219-231.
2. საქართველოსა და ჩობანიანების ურთიერთობის ერთი ფაქტის შესახებ –
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბე” 93 #2, თბ. 1979, გვ. 501-504.
3. ახალი მოსაზრება XIV ს. ანონიმი მემატიანის, ჟამთააღმწერლის ვინაობის შესახებ
– ახალგაზრდა მეცნიერ ისტორიკოსთა I რესპუბლიკური კონფერენციის
მასალები, თბ., 1979, გვ. 48-50.
4. ყანჩაეთის სვინაქსარი და მისი მნიშვნელობა “ძეგლი ერისთავთას”
დათარიღებისათვის – ახალგაზრდა მეცნიერ ისტორიკოსთა II რესპუბლიკური
კონფერენციის მასალები, თბ., 1980, გვ. 61-65.
5. საქართველოში მონღოლთა უღლის დასასრულისა და დ.მ. ლანგის კონცეფციის
გამო – საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში ახალგაზრდა მეცნიერ
ისტორიკოსთა III რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, თბ., 1981, გვ. 91-92.
6. „ქართლის ცხოვრების“ ერთი პუნქტის ლოკალიზაციისათვის (ვაშლოვანი) –
თბილისის ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენციის თეზისები, თბ.,
1981, გვ. 15-16 (თანაავტორი ა. თორდია).
7. XIV ს. I ნახევრის საქართველოს კულტურის ზოგიერთი საკითხი – კრებული
“საქართველოს ისტორიის საკითხები”, თბ. 1982, გვ. 51-63.
8. ყანჩაეთის სვინაქსარი და მისი მნიშვნელობა “ძეგლი ერისთავთას”
დათარიღებისათვის XV ს., ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები I, თბ. 1992,
გვ. 51-57 (რეზიუმე რუსულ ენაზე).
9. საქართველოს საგარეო ურთიერთობიდან – “მნათობი”, #9, თბ. 1982, გვ. 156-160.
10. საქართველოს ისტორიის ევროპული წყაროები – “მნათობი”, #4, თბ. 1983, გვ. 158164.
11. XIV ს. დასაწყისის საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (გიორგი V
გამეფების თარიღის საკითხისათვის) – “მაცნე” (ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და
არქეოლოგიის სერია) #2 თბ. 1983, გვ. 178-187 (რეზიუმე რუსულ ენაზე).
12. ლათინური წყარო XIV ს. საქართველოს შესახებ – თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები ტ. 243, V (ისტორიის, ხელოვნებათმცოდნეობის,
ეთნოგრაფიის სერია), თბ. 1983, გვ. 95-104 (რეზიუმე რუსულ ენაზე).
13. ვინ არის ჟამთააღმწერელი? – “მნათობი” #5 თბ. 1984, გვ. 148-157.
14. ქართველები მონღოლთა კარზე – “მნათობი” #10 თბ. 1984, გვ. 162-165.
15. მ. პანარეტოსის “ტრაპიზონის ქრონიკის” ერთი ადგილის განმარტებისათვის –
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები II, თბ. 1985, გვ. 76-80.
16. ჟამთააღმწერლის სირიული წყარო – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
“მოამბე” 118 #3, თბ. 1985, გვ. 649-652.
17. უცხოელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ – “მნათობი” #6, თბ. 1986,
გვ. 155-162.
18. დ. ლანგის სტატიის - “საქართველო გიორგი V ბრწყინვალის მეფობისას”
კრიტიკული მიმოხილვა – კრებული “საქართველოს ფეოდალური ხანის
ისტორიის საკითხები” V, თბ. 1986, გვ. 113-130.
19. პოლიტიკური მდგომარეობა საქართველოში XIV ს. პირველ ნახევარში –
დისერტაციის ავტორეფერატი, თბ., 1986, 28 გვერდი (რუსულ ენაზე).
20. მონღოლთა უღლის დასასრული საქართველოში – “მნათობი” #5, თბ. 1987, გვ.
155-160.

21. ზოგიერთი დაკვირვება XIV ს. ანონიმის – ჟამთააღმწერლის ტექსტზე –
რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია „ძველი ქართლის ცხოვრება“, მოხსენებათა
თეზისები, თბ. 1989, გვ. 25-26.
22. საქართველო სპარსულ წყაროებში (აბუ ბაქრ ალ ყუთბი ალ აჰრის ცნობები) –
“მნათობი” #12, თბ. 1987, გვ. 147-155.
23. ეპისკოპოსი პეტრე კონჭოშვილი – ლიტერატურული ჟურნალი „ზეკარი“, თბ.,
1991 #1, გვ. 142-159; ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის ჟურნალი “ივერია” #1
პარიზი-თბილისი 1992, გვ. 145-157.
24. ალექსანდრე ამილახვარი და ევროპელი განმანათლებლები – “მნათობი” #1, თბ.
1993, გვ. 166-175.
25. პირველი
დიპლომატიური
ხელშეკრულება
ქართული
სახელმწიფოს
მიონაწილეობით – რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები (10. 11.
1994), გორი, 1994, გვ. 130-131.
26. საქართველოსა და ჩობანიანების ურთიერთობის ერთი უცნობი ფაქტი XIV ს–ის
50–იან წლებში – გორის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები #2, გორი, 1996, გვ.
87-93.
27. ქართველი კათოლიკენი საუკუნის დასაწყისში (მ. თამარაშვილის უცნობი
წერილი) – “საქართველო, ევროპა, ამერიკა” #1, თბ. 1997, გვ. 120-125.
28. ამილახვართა გვარის ისტორიიდან – “საქართველო, ევროპა, ამერიკა” #2, თბ.
1997, გვ. 58-61.
29. „შეცდომების გასწორება ტექსტში არ შეიძლება“ ანუ „ქართველი ერის ისტორიის“
მე–3 წიგნის თავგადასავალი – “საქართველო, ევროპა, ამერიკა” #2, თბ. 1997, გვ.
134-139.
30. „ჟამთააღმწერლობა ჭეშმარიტების მეტყველება არს...“ – ისტორიული ჟურნალი
“საქართველო” #1, თბ. 1998, გვ. 164-168.
31. XIV ს. სირიული წყარო ილხანთა იმპერიის შესახებ –ისტორიული ჟურნალი
“საქართველო” #2, თბ. 1998, გვ. 39-45.
32. საქართველო-ევროპის ურთიერთობის უცნობი ფურცლები – კრებული “ალ.
ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღვილი I სამეცნიერო კონფერენცია”, თბ. 1997, გვ.
13-22.
33. სასულიერო-სამოგზაურო ჟანრის ერთი ნიმუში – გორის ეპისკოპოსის პეტრეს
“მოგზაურობა” – სვეტიცხოვლობისადმი მიძღვნილი I სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, თბ. 1998, გვ. 188-199.
34. ივ. ჯავახიშვილის პედაგოგიური შეხედულებანი და ერთი უცნობი დოკუმენტი –
ჟურნალი “ისტორია” #1, თბ. 1998, გვ. 12-20.
35. ბაგრატ IV, ლიპარიტ ბაღვაში და ვარანგები, ანუ “და იყო მიდამო საურავი
ხელოვნებისა” – ალ. ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი II სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები, თბ. 1998, გვ. 26-34.
36. როდის გამეფდა გიორგი ბრწყინვალე? – ჟურნალი “ისტორია” #2, თბ. 1998, გვ. 2529.
37. Alexander Amilakhvari’s Treatise “Wise Man of the East” – ისტორიული ჟურნალი
“საქართველო”, #3 და #4. თბ., 1998, გვ. 59-65 და გვ. 44-49.
38. კათოლიკოს–პარტრიარქ კალისტრატე ცინცაძის უცნობი წერილები პ.
კარბელაშვილისადმი – ისტორიული ჟურნალი “საქართველო”, #1-2. თბ., 1999, გვ.
102-106.

39. შეიხ უვეისის „ისტორიის“ ერთი ადგილის განმარტებისათვის – კრებული
„საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები“, #7, თბ., 1999, გვ. 124127.
40. „ხოლო იყავნ აწ ჩვენდა ღვაწლი ესე“, ანუ მარტვილობაი მიხეილ გობრონ
საბინინისა – ალ. ორბელიანისადმი მიძღვნილი III სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, თბ., 1999, გვ. 105-114.
41. ხუთი პორტრეტი ეპოქის ფონზე – ქართულ-ევროპული ჟურნალი “ივერია”,
თბილისი-პარიზი, 1998-1989, გვ. 139-141.
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UNECO-ს 2008-2009 წლების “მონაწილეობის პროგრამის”
ფარგლებში ჩატარებული კონფერენცია “დიასპორის როლი კულტურათა
დიალოგში”, (ქ. თბილისი) – მოხსენება: “პარიზელი ქართველები (ერთი
ემიგრანტული ოჯახის ისტორია).”
30 იანვარი, 2010 – გორის მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის წმ. მღვდელმოწამე კირიონ II-ისადმი,
ქ. გორი (საქართველოს საპატრიარქო, სამთავისისა და გორის ეპარქია) –
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“კათოლიკოს-პატრიარქ კირიონისა და ეპისკოპოს პეტრე კონჭოშვილის
მიმოწერა”
თებერვალი, 2010 – ტოჰოკუს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია
– მოხსენება: “The Evaluation of the 1924-year Rebellion in the Soviet and Postsoviet Historiography” – (ქ. სენდაი, იაპონია).
მაისი, 2010 – პოლონეთის საელჩოს, ვარშავის უნივერსიტეტის კავკასიური
ცენტრის, თსუ, წმ. გრ. ფერაძის უნივერსიტეტის, წმ. გრ. ფერაძის
საზოგადოების
მიერ
ორგანიზებული
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია “ორი ეკლესიის პირისპირ” – “Епископ Кирион в Ковно. Польская
тема в его творчестве”
მაისი, 2010 – პოლონეთ-საქართველოს კულტურულ-საგამანათლებლო
კავშირის “პოლონიას” 15 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია “რომანტიზმი და თანამედროვეობა. ქართულპოლონური ურთიერთობების სათავეები და პერსპექტივები”, ორგანიზებული
პოლონეთის საელჩოს, თსუ, ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსალეთ კავკასიის
კვლევის ცენტრის, კავშირ “პოლონიას” მიერ, – “ახალი ცნობები
კათოლიციზმის გავრცელების შესახებ საქართველოში XIII-XIV სს.”
ოქტომბერი, 2010 – აშშ, მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპისა და
რუსეთ-ევრაზიის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია – “რუსეთის სინოდის საეკლესიო პოლიტიკა
საქართველოში 1905-1907 წწ. რევოლუციის დროს” (ინგლისურ ენაზე).
იანვარი, 2011 –
გორის მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის წმ. მღვდელმოწამე კირიონ
II-ისადმი, ქ. გორი (საქართველოს საპატრიარქო, სამთავისისა და გორის
ეპარქია) – “ქართული ენის ფენომენი XIX საუკუნის ქართველი
სამღვდელოების შემოქმედებაში.”
თებერვალი, 2011 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ და Ancient Near Eastern
and Mediterranean Crossroads Conference (ANEMCC) საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია (მონაწილე და თანაორგანიზატორი) – “The Historical Paralels:
Priest Tevdore and Ivan Susanin.”
მაისი, 2011 – დასავლეთ მიჩიგანის უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების
კვლევათა 46-ე საერთაშორისო კონგრესი, აშშ, ქ. კალამაზო – “Anonymous
Georgian Historian of the 14th c. about Mongols and Their History.”
ოქტომბერი, 2011 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო
კონფერენცია, მიძღვნილი მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალებიდან 100
წლისთავისადმი – “ერთი ეპიზოდი მიხეილ თამარაშვილის ბიოგრაფიიდან
(1903 წ. წერილი)”.
ნოემბერი, 2011 – სტოკჰოლმის ეროვნული მუზეუმისა უპსალას
უნივერსიტეტის
მიერ
ორგანიზებული
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია: “Early Contacts Between Scandinavia and Georgia, Caucasus”
(ადრეული კონტაქტები სკანდინავიასა და საქართველოს შორის, კავკასია),
შვედეთი – “King Bagrat 4th Liparit Bagvashi and Varangians”, და “The Saga of
Yngvar the Traveler and Georgian Source”.
იანვარი, 2012 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ და Ancient Near Eastern and
Mediterranean Crossroads Conference (ANEMCC) საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია: “Methodology and Methodological Approaches in Interpeting the

Reality of the Past”, თურქეთი, ქ. კუშადასი – “Approaches to Narrative –
Alexander Amilakhvari “The Vizdom Man of the East”.
12-15 ივნისი, 2012 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ივ. ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია –
“სვეტლანა ჩერვონაია – აფხაზეთის თანამედროვე ისტორიის მკვლევარი
(შტრიხები პორტრეტისათვის)”
12-15 სექტემბერი, 2012 – პოლონეთის ისტორიის მკვლევართა მე-2 საერთაშორისო
კონგრესი, ქ. კრაკოვი (პოლონეთი) – „შუა საუკუნეების პოლონეთის ისტორიის
ამსახველი დოკუმენტები საქართველოს ეროვნულ სახელმწიფო არქივში“.
2 ივნისი, 2016 – საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ ყაზახეთის
რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავი. წარმატებული სახელმწიფო,
წარმატებული ქვეყანა“, ასტანა, ყაზახეთი – „Восстсновление независимости
Грузии в 90-х гг. XX века. Трудности на пути независимости. ГрузиноКазахстанские связи.“
28 მაისი, 2016 – საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია – „ახალი
მასალა 1832 წლის შეთქმულების შესახებ.“
30 მაისი–1 ივნისი, 2016 – ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივ.
ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი – „ივანე ჯავახიშვილის
პედაგოგიური მოღვაწეობა.“
23-24 სექტემბერი, 2016 – მაკერატას უნივერსიტეტის თანამედროვე ისტორიის
ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „მწერლები და
ინტელექტუალები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ მე–20 საუკუნის 20-30–იან
წლებში“, ქ. სენიგალია, ანკონა, იტალია – „ნიკოს კაზანძაკისის მოგზაურობები
საქართველოში (1919, 1927, 1928 წწ.).“
17-20 ნოემბერი, 2016 – სლავისტიკის აღმოსავლეთ ევროპის და ევრაზიის კვლევების
ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ვაშინგტონი, აშშ –
„აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კულტურათა დიალოგი საქართველოში
თამარ დედოფლის მეფობისას.“
3-6 ივლისი, 2017 – შუა საუკუნეთა ისტორიის საერთაშორისო კონგრესი, ლიდსის
უნივერსიტეტი, ქ. ლიდსი, დიდი ბრიტანეთი - „გიორგი სააკაძე ქართულ და
საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში: გმირი, თუ ანტიგმირი“ (ინგლისურ ენაზე).
24 თებერვალი, 2017 - დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქ.
გორი - „კულტურული დიალოგი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის XII
საუკუნის საქართველოში.“
14-15 ივნისი, 2017 - აკადემიკოს გრიგოლ გიორგაძის დაბადებიდან ასი
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის
სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი - „სპარსულ იგავთა წიგნი
„თუთინამე“ და „ვეფხისტყაოსანი.“
24-25 მაისი, 2018 – ვერონას უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, ვერონა (იტალია) - „მატეუშ გრალევსკი მე-19 ს-ის 40-50 წწ.
საქართველოსა და კავკასიის შესახებ“.
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:

1. 1993-1994 – „საქართველოს ეკლესიის ისტორია გავრცელებიდან მეოთხე
საუკუნემდე“ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია (მკვლევარი).
2. 1996-1997 – „საქართველოს ეკლესიის ისტორია მეოთხე–მეხუთე საუკუნეებში“ –
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია (მკვლევარი).
3. 2004-2005 – „საქართველოსა და ჩრდილოკავკასიის პოლიტიკური გაერთიანებები
I-X ს.ს-ში“ – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია (მკვლევარი).
4. 2006-2009 – „საქართველოს ეთნოგრაფია“ – სსიპ ქართველოლოგიის,
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები ფონდი (რუსთაველის ფონდი)
(შემსრულებელი).
5. 2010 – „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XIX-XXI საუკუნეებში, ქართველი
ხალხის ბრძოლა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისათვის“ (დამხმარე
სახელმძღვანელო) – სსიპ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური
მეცნიერებები ფონდი (რუსთაველის ფონდი) (შემსრულებელი).
6. 2012-2013 – „საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია ხუროთმოძღვრული
მემკვიდრეობის ძეგლთა მიხედვით“ (AR/70/1-10/11) სსიპ შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სამეცნიერო ხელმძღვანელი)
(შენიშვნა: გრანტის შემსრულებელთაგან დამოუკიდებლად, რუსთაველის ფონდის 02. 09.
2012 –ის გადაწყვეტილებით, გრანტი გაუქმებულია, რაც გასაჩივრდა)

7. 2013-2015 – „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XIX-XXI
საუკუნეებში“
(სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით) სსიპ შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შემსრულებელი).
8. 2017, 3-26 დეკემბერი – კრაკოვის ა. ჩარტორიისკის ბიბლიოთეკაში დაცული
ქართული ხელნაწერების კვლევა, პოლონეთის ლანკორონსკების ფონდი
(Lankoronski foundation) (შემსრულებელი, თანამონაწილე პ. ადამჩევსკი)

