
ალექსანდრე თვარაძე _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 29 იანვარი, 1974 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების 
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყო-
ფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: aleksandre.tvaradze@gmail.com      
 
განათლება/ტრენინგი: 1991-1996 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპისა ენებისა და ლიტერატურის 
ფაკულტეტი, გერმანული ფილოლოგია, დიპლომი: AH № 00355, 1996 წ.             
1997-1999 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ასპირანტურა. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ფილოლოგიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: საკანდიდატო - 2001 წ., „გრაალის პრობლემა ვოლფრამ ფონ ეშენბახის 
„პარციფალის“ მიხედვით“ (დიპლომი № 002746) 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2000-2006  წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, 
საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიის კათედრა, დოცენტი (გერმანული 
ლიტერატურა). 
2006-2014 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გერმანული 
ფილოლოგიის დეპარტამენტი, გერმანული ლიტერატურა, ასოცირებული 
პროფესორი (2006-2012), პროფესორი (2012-2014). 
2004-2014 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის 
განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი (2004-2006), უფროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი (2006-2014). 
2018 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, გერმანული, ინგლისური. 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
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1. წინარე რენესანსის საკითხისათვის ვოლფრამ ფონ ეშენბახის „პარციფალში“, 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, 1-4, 1997, გვ. 178-188. 

2. ხეზე გასული სიგუნე (მითოლოგიური მოტივი ვოლფრამ ფონ ეშენბახის 
„პარციფალში“), „ცისკარი“, 5, თბ., 1998, გვ. 117-122. 

3. ვოლფრამ ფონ ეშენბახის „პარციფალის“ ერთი მოტივი გრიგოლ რობაქიძის 
„გველის პერანგში“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“, 157, თბ., 
1998, გვ. 86-89. 

4. გერმანული მაღალი საკარო ლიტერატურის და ქართული სარაინდო რომანის 
მსოფლმხედველობრივი პრობლემები, ბერლინის დეპუტატთა პალატის ფონდის 
ყოველწლიური ჟურნალი, ბერლინი, 2001-2002, გვ. 97-102 (გერმანულად). 

5. გრაალის პრობლემა ვოლფრამ ფონ ეშენბახის „პარციფალის“ მიხედვით, 
თბილისი, 2001. 

6. კოლხთა და დერბენტის მცველ ქართველ მეომართა გამოსახულებანი ებსტორფის 
1235 წლის მსოფლიოს რუკაზე, „საქართველოს სიძველენი“, 4, თბ., 2002, გვ. 127-
143. 

7. ფარსმან ქველის წერილი იმპერატორ ადრიანესადმი (სადაც მოთხრობილია მეფე 
ფარსმანის მოგზაურობა და აღმოსავლეთის საოცრებათა ამბები), აკადემია, 
„ისტორიულ-ფილოლოგიური ჟურნალი“, 4, თბ., 2002, გვ. 43-52. 

8. ტოლერანტობა და ჰუმანიზმი შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაში, ბერლინის 
საერთაშორისო სასწავლო ცენტრის ყოველწლიური ჟურნალი: უმაღლესი 
სასწავლებლების და სოციალური პოლიტიკის პუბლიკაციები, ბერლინი, 2002, გვ. 
69-71 (გერმანულად). 

9. დავით ულუს მინიატურა მარკო პოლოს წიგნიდან „მსოფლიოს აღწერილობა“, 
„საქართველოს სიძველენი“, 4, თბ., 2003, გვ. 215-226. 

10. ფილოსოფიური აზრის განვითარება XX საუკუნის საქართველოში, ჰანოვერის 
ფილოსოფიის კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალი, N1, ჰანოვერი, 2003, გვ. 12-13 
(გერმანულად). 

11. საქართველო და კავკასია ევროპულ წყაროებში – XII-XVI საუკუნეების 
ისტორიოგრაფიული და კარტოგრაფიული მასალის საფუძველზე, თბილისი, 
2004. 

12. სახელმწიფო, ადამიანი და რელიგია, თბილისი, 2004. 
13. სამხედრო-ქრისტიანული მსოფლმხედველობა და ტოლერანტობა თხზულებაში 

„ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“, საქართველოს შუა საუკუნეების 
ისტორიის საკითხები, 8 (ეძღვნება აკადემიკოს ნიკო ბერძენიშვილის დაბადების 
110 წლისთავს), თბ., 2005, გვ. 98-111. 

14. „ამბავი ორმოცი ვეზირისა“ (რომელიც მოგვითხრობს ხვარაზმელი უფლისწულის 
და ქართველი მეფის ასულის თავგადასავალს), ლიტერატურა და სხვა, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ფილოლოგიის ფაკულტეტის ჟურნალი, აგვისტო, თბ., 2005, გვ. 129-150. 

15. დავით IV აღმაშენებელი – ქრისტიანული სამხედრო იდეოლოგია და 
ტოლერანტობა ცენტრალური შუა საუკუნეების საქართველოში, სეკულუმი, 
მსოფლიო ისტორიის ყოველწლიური ჟურნალი, 56/II, 2005, გვ. 263-294 
(გერმანულად). 

16. XIII-XIV საუკუნეების დასავლეთევროპული ცნობები საქართველოსა და 
ქართველების შესახებ, აკადემია, „ისტორიულ-ფილოლოგიური ჟურნალი“, N 6-7, 
თბ., 2006, გვ. 77-86. 



17. „ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა“ – ქრისტიანული მსოფლმხედველობა 
ჯუანშერის XI საუკუნის ქრონიკაში, „კულტურის ისტორიის არქივი“, 88/I, 2006, 
გვ. 45-74 (გერმანულად). 

18. რელიგიური ტოლერანტობა შუა საუკუნეებსა და ადრეულ ახალ დროში, 
„კავკასიის მაცნე“,  N15, თბ.,  2006, გვ. 153-164. 

19. „ასწლოვანი ქრონიკა“ – საქართველო მონღოლების ეპოქაში, „ორიენს 
ქრისტიანუსი“, N 91, 2007, გვ. 87-123 (გერმანულად). 

20. იბერები გიიომ ტიროსელის ქრონიკაში, „საქართველოს შუა საუკუნეების 
ისტორიის საკითხები“,  N9, თბ., 2008, გვ. 183-185. 

21. გეოგრაფიული ველტბილდი შუა საუკუნეებში: ლათინური დასავლეთი და 
ქრისტიანული აღმოსავლეთი, „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
შრომები“, VIII, თ., 2008, გვ. 105-110. 

22. მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობა და „მეფე დავითის რელაციო“, „ანალები“, 
N3,თბ., 2008, გვ. 92-133. 

23. პრესბიტერი იოანე, ბერლინის ინტერნაციონალური სასწავლო ცენტრის 
ყოველწლიური ჟურნალი: „უმაღლესი სასწავლებლების და სოციალური 
პოლიტიკის პუბლიკაციები“, ბერლინი, 2008, გვ. 135-136 (გერმანულად). 

24. „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“ – ქრისტიანული სამხედრო 
იდეოლოგია, ტოლერანტობა და მსოფლიო ბატონობის იდეები მე-13 საუკუნის 
ქართულ ქრონიკაში, „ლე მუზეონი“, N121, 2008, გვ. 183-212 (გერმანულად). 

25. აღმოსავლეთის სურათი შუა საუკუნეთა გერმანულ რომანში: ვოლფრამ ფონ 
ეშენბახის „პარციფალი“, „ცივილიზაციური ძიებანი“, N6, თბ., 2008, გვ. 7-27. 

26. ალექსანდრე III-ის 1177 წლის ეპისტოლე – პრესბიტერ იოანეს კომპლექსის 
დოკუმენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის შრომები, 9, 2009, გვ. 140-147. 

27. მედიევისტიკა – ახალი საგანი გერმანისტიკის ქართველი სტუდენტებისათვის, 
„გერმანისტული შტუდიები“, N9, 2009, გვ. 46-49 (გერმანულად). 

28. ბასილი ეზოსმოძღვარის ცნობა – ისტორიის იდეოლოგიური ხედვა თუ ბალდუინ 
IX ფლანდრიელის და ბიზანტიის ორი იმპერატორის ამბავი, „ანალები“, N7, თბ., 
2011, გვ. 62-126. 

29. 1219-1221 წლების დასავლეთის ლაშქრობა: „მონღოლების მოლოდინი“ დამიეტეს 
ჯვაროსნების ბანაკში და ქრისტიანულ კავკასიაში, „კავკასია მონღოლთა ეპოქაში“, 
გამომც. ი. თუბახი, ს. ვაშალომიძე, მ. ციმერი, ჩიესბადენ, 2012, გვ. 251-308 
(გერმანულად). 

30. ქართველთა და ლათინთა კონტაქტები XIII საუკუნის 10-იან და 20-იან წლებში, 
„მაცნე“, ისტორიის, არქეოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია, N2, 2012, გვ. 
37-49. 

31. ცნობები აღმოსავლეთიდან და გადმოცემული ცოდნა – კვლევები ვოლფრამ ფონ 
ეშენბახის „პარციფალის“ გეოგრაფიული აღმოსავლეთის სურათის შესახებ, 
„ორიენს ქრისტიანუსი“, N96, 2012, გვ. 219-279 (გერმანულად). 

32. ახალი კრებული: კავკასია მონღოლთა პერიოდში (XIII-XIV სს.), მიმოხილვითი 
სტატია (სოფიო ვაშალომიძესთან ერთად), „ქართველოლოგი“, 4, თბ., 2013. 

33. ვენდ გრაფ ფონ კალნაინის სამხედრო ტყვეობის აღწერილობა – საბჭოთა 
საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური 
ძიებანი“, XV, თბ., 2013, გვ. 135-159. 
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