
„ვაჟა-ფშაველა 160 – თანამედროვე 

ინტერპრეტაციათა ცდანი“ 

III  სამეცნიერო კონფერენცია 

(მიძღვნილი ვაჟა-ფშაველას დაბადების  
160-ე წლისთავისადმი) 

პ რ ო გ რ ა მ ა

28 ნოემბერი 
თბილისი  

2022 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისჰუმანიტ
 ახალი ქართული ლიტერატურის კათედრა 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
საორგანიზაციო კომიტეტი: 

პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი 
ასოც. პროფესორი თამარ შარაბიძე 
ასოც. პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი ანა დოლიძე 
 
 
რეგლამენტი: 

მოხსენება სხდომაზე  – 15 წუთი 
დისკუსია  – 5 წუთი 
 
სამუშაო ენა  ქართული. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



28 ნოემბერი 
11.00 

 
კონფერენციის გახსნა 

 
თსუ I, კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 
მისალმება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი  –  ნანა გაფრინდაშვილი 

 
11.15 -13.00 

 

I  სხდომა 
თსუ I, კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 
სხდომის თავმჯდომარე -  ასოც. პროფესორი თამარ შარაბიძე 

 
თამარ შარაბიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
სიკვდილ-სიცოცხლის კონცეპტი ვაჟა-ფშაველას ლირიკაში 
 
გიორგი ალიბეგაშვილი, თინათინ ბოლქვაძე, მამუკა 
ჭანტურაია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
ვაჟა-ფშაველა ენის შესახებ 
 
გოჩა კუჭუხიძე 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი 
ვაჟა-ფშაველას ლექსი „ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტს” 
(ერთი ტექსტოლოგიური საკითხი) 
 
მაია ჯალიაშვილი 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი 
ვაჟა-ფშაველა და მორის მეტერლინკი  ბუნების კონტექსტის 
ჭრილში 



სოფიო მუჯირი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
ფშავური რეალიები და  რიტუალები ვაჟა-ფშაველას 
„სათაგურში“ და მათი გადმოცემის სპეციფიკა გერმანულ 
თარგმანში 
 

 
 
 

14.00-16.00 
 

II  სხდომა 
თსუ I, კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 
სხდომის თავმჯდომარე –   ფილოლოგიის დოქტორი  

ანა დოლიძე 
 

თამარ პაიჭაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
ვაჟა-ფშაველას მცირეფორმიანი პროზის მოდერნისტული 
იმპულსები 
 
მანანა ნიჟარაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
მსოფლმხედველობრივი პარადიგმის საფუძველი – 
სიყვარულის საზრისი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში 
 
ანა დოლიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
„ამირანის ხმალი“ – ახალი სააზროვნო სივრცე 
 
მამუკა ჭანტურაია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების მოკლე მიმოხილვა 
 
 



მაია იანტბელიძე 
ფილოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი 
ვაჟა-ფშაველა და არეოპაგეტიკა 
 
     
 
 
 

16.00-18.00 
 

III  სხდომა 
თსუ I, კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

 
სხდომის თავმჯდომარე –  გია არგანაშვილი 

 
გია არგანაშვილი                                                                                                        
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის   
ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სამართლებრივი დავის გადაწყვეტის სხვადასხვა 
ფორმის  გამოყენება ლიტერატურული კონფლიქტების 
მოსაგვარებლად  (ვაჟა-ფშაველას პოემების მიხედვით) 
 
ლევან ბებურიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
„სტუმარ-მასპინძლის“ მთავარი კონფლიქტის შესახებ 
 
თამაზ ვასაძე                                                                                                                
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის   
ინსტიტუტი 
საყოველთაო მზრუნველი 
 
 
ეკატერინე ნავროზაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
მ. ლერმონტოვის „წინასწარმეტყველის“ XIX საუკუნეში 
შესრულებული ორი  ქართული თარგმანის შესახებ 
 
 



თამთა ღონღაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
 რუსული ლიტერატურის სახე  – „პატარა ადამიანი“  –  
ვაჟა-ფშაველას პროზაში 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


