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 განათლება 

1966-1971:  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ კლასიკური ფილოლოგიის 

ფაკულტეტი, სპეციალობა: ფილოლოგ-კლასიკოსი, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი 

 

 აკადემიური /სამეცნიერო/ ხარისხი 

დისერტაციის დაცვის თარიღი: 1981 წლის 25 აპრილი 

დისერტაციის თემა: საფოს პოეტური სამყარო 

მინიჭებული კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  დოკუმენტის ნომერი: ФЛ №004751 

დისერტაციის დაცვის თარიღი: 1994, წლის 6 აპრილი 

დისერტაციის თემა: საფოს ფენომენი და ანტიკური ხანის ქალთა პოეზიამინიჭებული 

კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  დოკუმენტის ნომერი:№000085 

 

 სამსახურეობრივი გამოცდილება 

1972-1982 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ „ბერძნულ-ლათინური ბიბლიოთეკის“ 

მთავარი რედაქტორი 

1982-1994 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ „ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის 

ლაბორატორიის“ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

1997-2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, კათედრის 

პროფესორი 

2006- დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის 

ასოცირებული პროფესორი 
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 სამეცნიერო აქტივობის სფეროები: 

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 

ბერძნული ცივილიზაციის ისტორია 

ბერძნული მიტოლოგია 

ანტიკური ლირიკა 

ანტიკურობა და დასავლეთევროპული ლიტერატურა 

თარგმანის ხელოვნება 

ანტიკური სამყაროს ქალთა შემოქმედება 

ქალი ანტიკურ სამყაროში 

თანამედროვე ლიტერატურული კონცეფციები და ანტიკურობა 

 

 პუბლიკაციები: 60-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 26 წიგნი. 

 

 მთარგმნელობითი მოღვაწეობა: ძველ ბერძენ და რომაელ ავტორთა ქართულენოვანი 

თარგმანების გამოცემები სამეცნიერო გამოკვლევების თანხლებით (საპფო, 

პინდაროსი, ევრიპიდე, პლუტარქოსი, ლუკიანოსი, ოვიდიუსი და სხვ.) 

 

 ჯილდოები:  

1. 1982 წლის 25 ნოემბერი: საქართველოს ახალგაზრდული ლიტერატურის, 

ხელოვნების, არქიტექტურის და ჟურნალისტიკის დარგში (ძველი ბერძნული 

ლირიკის სფეროში შესრულებული მხატვრული თარგმანებისა და 

გამოკვლევებისათვის); 

2. 2004 წლის 30 დეკემბერი: საქართველოს პრეზიდენტის განკარულება: სახელმწიფო 

პრემია წიგნისთვის: „მითოლოგიური ენციკლოპედია ყმაწვილთათვის“ 

 

 საგამომცემლო აქტივობა:  

„ბერძნულ-ლათინური ბიბლიოთეკის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ჟურნალ „ფაზისის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

საგამომცემლო პროგრამა „ლოგოსის" სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

ორმოცამდე წიგნის რედაქტორი 

 

 უცხო ენების ცოდნა 

ქართული - მშობლიური 

ძველი ბერძნული 

ლათინური 

რუსული 

ინგლისური 

გერმანული 



პუბლიკაციები 

monografiebi, wignebi: 

1.  safo, lirika (Targmani, Sesavali werili, komentarebi da  indeqsi), 

Tbilisi, 1977. 

2.  ovidiusi, metamorfozebi (Targmani), Tbilisi, 1980. 

3.  berZnebi saqarTveloSi, Tbilisi, 1988. 

4.  safodan kasiamde, Tbilisi, 1990. 

5.  safos poeturi samyaro, Tbilisi, 1991. 

6.  didi zeciuri RmerTebi, Tbilisi, 1998I; 1999II. 

7.  Zveli berZnuli ena (sakiTxavi teqstebi da savarjiSoebi), Tbilisi, 1998. 

8.  n. tonia, z. kiknaZe, miTologia, saxelmZRvanelo zogad saganmanaTleblo 

skolis VIII klasisaTvis, Tbilisi, 2001I; 2002II; 2003III; 2004IV. 

9.  berZnebi saqarTveloSi, Tbilisi, 2001. 

10. n. tonia, m. RaribaSvili, asparezze gamodian gmirebi, Tbilisi, 2001I; 2003II, 

2007III 

11. helikoni, Zveli berZnuli lirika, Tbilisi, 2002 w. 

12. n. tonia, z. kiknaZe, miTologiuri enciklopedia ymawvilTaTvis, I, Tbilisi, 

2003 w. 

13. pindarosi, Targmani, Sesavali werili da komentarebi, Tbilisi, 2003 w. 

14. n. tonia, q. nadareiSvili, penelope, antikuri samyaros qalTa portretebi, 

Tbilisi, 2003 w. 

15. n. tonia, z. kiknaZe, miTologiuri enciklopedia ymawvilTaTvis, II, 

Tbilisi, 2004 w.   

16. strategosebi da keisrebi, Tbilisi, 2005 w. 

17. antikuri literaturis istoria (avtorTa koleqtivi), Tbilisi 2006, 2009. 

18. odesRac Zvel saberZneTSi, Tbilisi, 2007. 

19. rekomendaciebi antikuri xanis saxelTa qarTulad gadmotanisaTvis, 

Tbilisi, 2007. 

20. antikuri samyaros poetesebi, Tbilisi, 2008. 



21. antikuri literaturis anTologia, t. I, Tbilisi, 2009.  

22. antikuri literaturis anTologia, t. II, Tbilisi, 2009. 

23. antikuri literaturuli tradiciebi da Tanamedroveoba, Tbilisi, 2011 w. 

24. plutarqosi, moraliebi. Zveli berZnulidan Targmna, Sesavali werili da  

ganmartebani daurTo nana toniam, Tbilisi 2011 w. 

25. evripide, orestesi. Zveli berZnulidan Targmna, Sesavali werili da 

ganmartebani daurTo nana toniam, Tbilisi 2012w. 

26. miTologiuri enciklopedia. damxmare saxelmZRvanelo skolebisaTvis: 

saskolo biblioTekis seria, wigni I, Tbilisi 2012 w. 

 

statiebi  da publikaciebi: 

1.  safos ori fragmentis (1, 5/6 D) interpretaciisaTvis,  Tsu  

   Sr. # 183. seria: arqeolog. kl. fil. bizant. Tbilisi, 1978. 

2. Bemerkungen zu den Prinzipien der Mythen-Interpretation bei Pindar, 

    AischylosundPindar, Berlin, 1981. 

3.  Киндивидуализации "мифическогоя" враннегреческоймелике (Сафо, Алкей, Анакреонт, 

Пиндар), сб. докл. международнойконф. покласс. филологии, Йена-Тбилиси, 1986. 

4.  Die Dichterinnen des 1. und 2. Jahrhunderts im Kontext ihrer Epoche, Prinzipat und Kultur im 1. 

und 2. Jahrhundert, Bonn, 1995. 

5.  Zu den Besonderheiten des Poetischen Schaffens von Dichterinnen in Griechland und Rom, 

Tbilissi-Jena, 1996. 

6.  homerosis "iliada" da misi qarTuli Targmani. krebulSi: "mikenidan 

seferisamde", Tbilisi, 1999. 

7.  Das Phänomen von Sappho und Frauendichtung in der Antike, Phasis, Greek  und Roman Studies, 

V. I. Tbilissi, "logos", 1999. 

8.  tradicia da poeti (m. kornapelis lirikuli poema "medea") krebulSi: 

   "argonavtika da msoflio kultura",  Tbilisi, 1999, gv. 77-85. 

9.  siyvarulis gancda safosTan (krebulSi: "Μνήμη", miZRvnili a.aleqsiZis 

xsovnisadmi), Tbilisi, 2001. 



10. "zomierebis grZnobidan" ("μηδέν άγαν")  "saTanado wamis" ("καιρός") 

Secnobamde arqaul berZnul lirikaSi. krebulSi: Μετάνοια, miZRvnili gr. 

wereTlis dabadebidan 130 wlisTavisadmi, Tbilisi, 2001. 

11. "mouwesrigebeli geniosi", pindarosis poeziis gagebisaTvis, Jurnali 

akademia,  2001w. #2. 

12. sapfos portreti foliantebSi. gazeTi: "axali epoqa", Tbilisi, 2001 wlis 

19 dekemberi.  

13. “aqvT Tavisi bedi wignebs” Jurnali “Cveni mwerloba”, 2003 wlis  13_19 

ivnisi. 

14. “sityviT_xelovani da mecnieri wignTai da ganmmartebeli”, Jurnali “Cveni 

mwerloba”, 2003 wlis 5_11 dekemberi.  

15. antikuri tradiciis mudmivobis istoriuli da kulturuli mizezebi, 

krebulSi: “weliwdeuli”, Tbilisi 2005.   

16. Sappho and “ ”, Phasis, Greek and Roman Studies, v. 9, Tbilisi 2006.  

17. A Session Dedicated to the Memory of Alexander Alexidze, Phasis, Greek and Roman Studies, v. 

9, Tbilisi 2006. 

18. The Enigmate Logic of the Argonaut Myth, Phasis, Greek and Roman Studies, v. 10 (1), Tbilisi 

2007.   

19. gvianromauli literaturis tendenciebi da poetesa proba. krebulSi: 

Bulletin ofthe AGIBAS (American-Georgian of  Biblical and Archaeologikal Studies N7. Iv. Javakhishvili 

Tbilisi State University. Cornell University. Tbilisi, 2009.  

20. antikuroba XX saukunis omebis WrilSi. saerTaSoriso konferenciis 

„humanitaruli mecnierebebi informatikis sazogadoebaSi“ masalebi. baTumi, 

2009 w. 

21. antikuri xanis saganmanaTleblo sistema. saqarTvelos sapatriarqos 

gazeTi „madli“, gamocemis XX weli, # 1-2 (230-231), 2009 w. 

22. poezia poetebisTvis, Jurnali „Cveni mwerloba“, 2010w. #8. 

23. Modern and Classical Personality in the  Philosophikal and Intellectual  Prism of   Existense.  

Phasis, Greek  and  Roman Studies, v.  11,   Tbilisi  2010.  

24. gardamaval epoqaTa literaturuli tendenciebi. I saerTaSoriso 

konferencia “ena da kultura”, miZRvnili palestinaSi, jvris monasterSi,  

didi qarTveli poetisa da moazrovnis, msoflio renesansis erT-erTi 



fuZemdeblis SoTa rusTavelis freskis aRmoCenidan 50 wlisTavisadmi. 

Sromebi. quTaisi 2010 w. gv. 395-402. 

25. klasikuri memkvidreoba: plutrqosi da elinuri aRorZineba. Jurnali 

“Cveni mwerloba”, Tbilisi 2009 w. # 24 (102). 

26. “tanjvis dilema” (“maTemata paTemata”).  sapatriarqos gazeTi “madli”,  

2010 w. 

27. antikuroba XX saukunis omebis problemaTa WrilSi. krebulSi: 

humanitaruli mecierebebi informaciul sazogadoebaSi. saerTaSoriso 

konferenciis masalebi. baTumi, SoTa rusTavelis  saxelobis saxelmwifo 

universiteti, baTumi 2010 w. gv. 216-220. 

28. “saTnoebiT gamorCeulni”, universitetis gazeTi, 9 ivnisi, 2010 w. 

29. “gulwrfelad vulocav”. “madli”,  1990-2010 wlebis  

  krebuli I, saqarTvelos sapatriarqos gamomcemloba,  

  Tbilisi 2011 w. 

30. antikuri xanis saganmanaTleblo sistema. madli”,  1990-2010 wlebis   

krebuli II, saqarTvelos sapatriarqos gamomcemloba,   Tbilisi 2011 w. 

31. “gaivlis weli aTasi”, Jurnali “Cveni  mwerloba”, 2011 w. #19 (149). 

32. Time and Poetesses (Sappho, Kassia, Marina Tsvetaeva. Pasis, Greek and Roman 

Studies, V 13 – 14, Tbilisi 2012. dro da poetesebi (sapfo, kasia, marina cvetaeva),  

33. SekiTxvebi evripides Teatridan. wignSi: evripide, orestesi. Tbilisi 2012 

w. 

34. antikurobis mefeletone. wignSi: lukianosi, rCeuli Txzulebani, Tbilisi 

2012 w. 

35. Teokritosi. wignSi: Teokritosi, idiliebi. Tbilisi  2012 w. 

 

qarTul gamocemebsa da periodikaSi gamoqveynebuli Targmanebi: 

1.  safo, fragmentebi, "saqarTvelos qali", 3, 1972. 

2.  alkeosi, lirika, "ciskari", 1985. 

3.  Zv. berZeni poeti qalebi, "saunje", 3, 1987. 

4.  sapfo, alkeosi, alkmani, stesiqorosi, korina, simonidesi,  



    pindarosi, bakqilidesi, timoTeosi, praqsila, arqiloqosi, 

    semonidesi, erina, anite, nosisi, moiro. krebulSi: 

    helikoni, Tbilisi 2002 w.     

5.   erTi leqsis istoria: sapfo “RmerTebis xvedris meCveneba Tanaziari”, 

qarTuli mwerloba, inteleqti, 2008, #5. 

6.  arqiloqosi, hiponaqsi, alkeosi, sapfo, alkmani, pindarosi. krebulSi: 

antikuri literaturis anTologia, t. I, Tbilisi, 2009. 

7.  lukianosi “sicocxleTa gasaReba”, krebulSi: antikuri literaturis 

anTologia, t. II, Tbilisi, 2009.  

8.  plutarqosi “brZenTa nadimi”, Cveni mwerloba, 2009 w., #24.    

9.  lukianosi, “sicocxleTa gasaReba”, krebulSi: lukianosi, rCeuli 

Txzulebebi, Tbilisi, 2012 w. 

10. plutarqosi, Svidi brZenkacis nadimi. krebulSi: simposioni, Tbilisi 2012 

w. 

11. gr. wereTeli, simposionebi anu berZnuli nadimebi. krebulSi: simposioni, 

Tbilisi, 2012 w. 

 


