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ავთანდილ არაბული 

 

 

ქართველ- და ქართულ- მსაზღვრელ წევრთა 

განაწილებისათვის ერთი ტიპის კრებითი  

შინაარსის სახელებთან 

 
როგორც ცნობილია, -ელ და -ურ წარმომავლობის სუფიქსთა 

დისტრიბუცია სრულიად ჩამოყალიბებულ სურათს გვიჩვენებს სა-

ლიტერატურო ქართულში; -ელ სუფიქსიანი სახელი გამოხატავს 

ადამიანის წარმომავლობას: სოფლ-ელ-ი გოგო, ქალაქ-ელ-ი სტუმა-
რი... ხოლო -ურ სუფიქსიანი წარმოება – ყველა „რა“-კლასის სახე-

ლის წარმომავლობას: ქალაქ-ურ-ი სიმღერა, სოფლ-ურ-ი ნობათი, 

იმერ-ულ-ი მწვანილი, ფშა-ურ-ი ძროხა... 

ასეთივე განაწილება გვაქვს კრებითი (ზოგადობითი) შინაარ-

სის სახელებთან, მათ შორის, ქართ- ძირის დერივატების გამოყენე-

ბისას: 

   ქართვ-ელ-ი ხალხი; 
   ქართვ-ელ-ი ერი... 

   ქართ-ულ-ი ფუტკარი; 
   ქართ-ულ-ი პური... 

როგორც ვხედავთ, ადამიანთა კრებულის გამომხატველ კრე-

ბით სახელებთან (ხალხი, ერი...) მსაზღვრელად ქართველ-ის გამო-

ყენება უეჭველია. 

ამავე დროს, შეინიშნება ამ დერივატთა (აგრეთვე – ეთნონი-

მური წარმომავლობის მსგავს წარმოებათა) აღრევის შემთხვევები 

ასევე წარმოქმნილ საზღვრულ წევრებთან გამოყენებისას: ქართველი 
// ქართული საზოგადოება, ქართველი // ქართული დელეგაცია... 

სამცხე-ჯავახეთის ქართველი საზოგადოება ამ მოვლენების 

გამო წუხდა (გ. მაისურ.); 

                                                           
 სალიტერატურო ქართულისგან განსხვავებული შ;ემთხვევები იჩენს თავს -ურ 

სუფიქსის გამოყენებისას დიალექტურ მეტყველებაში, კერძოდ, ეს მაწარმოებელი 

გარკვეულ შემთხვევებში ადამიანის წარმომავლობასაც გამოხატავს: „ა ხ მ ე ტ უ რ ი 

ქალი ვიყავ, ახ ნეტავი მეო“ (ხალხ.); „სანათაი ვარ მე, შვილო, ა ფ ხ უ შ ო უ რ ი ქალია“ 

(ვაჟა) და მისთ. 
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რა მდგომარეობაშია ქართველი საზოგადოება, როგორ ლი-

დერს ექნება წარმატება და რა გამოგვიყვანს ვითარებიდან, რომელ-

საც ფსიქოლოგი... ტრაგიკულს უწოდებს („კვ. პალ.“); 

 

ქართველი საზოგადოება სიხარულით შეხვდა რუსეთ-ოსმა-

ლეთის ომის დაწყებას („ძეგლები“)... 

„ქართული საზოგადოება და ევროპული ღირებულებები“ 

(წიგნის სათაური); 

დღეს პოლიტიკური მხარდაჭერის გარდა საჭიროა ასევე ქარ-
თული საზოგადოების მხარდაჭერაც („ინტერპრ.“); 

ქართული საზოგადოება ყოველთვის სჯობდა საკუთარ პო-

ლიტიკურ კლასს („ნიუსი“); 

როგორია ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება ინ-

ტერნეტის მიმართ... („24 საათი“)... 

 

მომავალ წლებში რიგი სახელმწიფოს პარლამენტების ხელ-

მძღვანელობა მოწვეული იქნება საქართველოში, ზოგ ქვეყანას კი 

ქართული დეპუტაცია ადგილზე ეწვევა („ინტერპრ.“); 

ეს სხდომა ბოლო სხდომა იყო, რომელსაც ქართველი დეპუ-
ტაცია დაესწრო („ამბები“)... 

ამიტომაც არ დამდგარა ეს საკითხი სესიაზე და არა ქართული 
დეპუტაციის „გაუთავებელი თამაშის“ გამო („საქ. რესპ.“); 

მეტი ვერაფერი მოიფიქრა ქართულმა დეპუტაციამ, გარდა 

იმისა, რომ გაეყო პარლამენტი („ექსპერტი“)... 

 

„ქართველი ინტელიგენცია საბჭოთა პერიოდში (სათაური); 

სამცხე-ჯავახეთის ქართველი ინტელიგენციაც ენერგიულად 

შეუერთდა დაბრუნებული მხარის შესწავლასა და მასზე მზრუნვე-

ლობის საქმეს (გ. მაისურ.)... 

ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ 

ბრძოლა და მათი განადგურება საბჭოთა ხელისუფლების უმთავრე-

სი ამოცანა იყო („24 საათი“); 

ჩვეული როლის დაკარგვამ კი ქართულ ინტელიგენციას არა- 

სრულფასოვნების კომპლექსი გაუმძაფრა („ბურუსი“)... 
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ემპირიული მასალა ადასტურებს, რომ -ელ//-ურ მსაზღვრელ 

დერივატთა მონაცვლეობა აღნიშნულ პოზიციაში აშკარაა; ამავე 

დროს, შეინიშნება -ურ დაბოლოებიანი მსაზღვრელის როლის გა-

ძლიერების ტენდენცია. 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნულ ალტერნატიულ სინტაგ-

მატიკას სემანტიკური საფუძველი აქვს; კერძოდ, მიზეზი ამისა 

მდგომარეობს -ება//-ობა დაბოლოებათა არაერთგვაროვან სემანტი-

კურ გამოხატულებაში: ეს დაბოლოება შეიცავს როგორც ზ ო გ ა -

დ ო ბ ი ს, ა ბ ს ტ რ ა ქ ტ უ ლ ო ბ ი ს, ისე კ რ ე ბ ი თ ო ბ ი ს შინაარსს; 

პირველის დომინანტობის შემთხვევაში მოსალოდნელია -ურ სუ-

ფიქსიანი დერივატის არჩევანი, ხოლო მეორე შემთხვევაში არჩევანი 

-ელ დერივატზე შეჩერდება. ვფიქრობთ, ამის გარკვეულ ილუსტრა-

ციას იძლევა ელჩობა სახელის გამოყენება ანალოგიურ სინტაგმებში: 

1. „ელჩობა“ ზოგადი შინაარსით: 

ქართული ელჩობა ამავდროულად ითხოვდა 300 000 ეკიუს 

გამოყოფას („ამბიონი“); 

1712 წელს ირანში დატყვევებული ვახტანგი ლუი XIV-ისგან 

იღებს წერილს, რომ „მეფე-მზე“ თანახმაა ქართული ელჩობა მიიღოს 

(„არქივი“); 

შდრ.: რით დამთავრდა ქართული ელჩობა ვატიკანში? („თბი-

ლის.“). 

2. „ელჩობა“ კრებითი შინაარსით: 

ქართველი ელჩობა საფრანგეთის მეფეს სთხოვდა, რომ ირან-

ში მყოფი საფრანგეთის წარმომადგენელი ვახტანგის გათავისუფლე-

ბის საკითხს მოაგვარებდა („არქივი“). 

აღნიშნული ზოგადობა, როგორც ჩანს, მეტია ლათ. -ცია დაბო-

ლოების შემცველ ტერმინებში, ამიტომაც იშვიათია -ელ სუფიქსიანი 

მსაზღვრელის შემცველი შესიტყვება; მაგალითად, დელეგაცია სი-

ტყვა, ფაქტობრივ, მხოლოდ ქართულ-ი მსაზღვრელით დასტურდე-

ბა: 

ქართული დელეგაცია ხვალ დისკუსიების მორიგ რაუნდში 

მონაწილეობის მისაღებად ჟენევაში გაემგზავრება („რეპორტიორი“). 

ყოველივე აღნიშნულის შემდგომ, ენის განვითარების მიმდი-

ნარე ეტაპის გათვალისწინებით, შეიძლება გამოვიტანოთ შემდეგი 

ორპუნქტიანი დასკვნა: 
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1. ქართველ-ი და ქართულ-ი მსაზღვრელების გამოყენებისას 

კრებითი (ადამიანთა კრებულის) შინაარსის დერივატებთან შეინიშ-

ნება -ურ სუფიქსიანი მსაზღვრელის პოზიციის გაძლიერება. 

2. ნაწარმოებ სიტყვათა ბუნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწო-

ნილია ქართველ- მსაზღვრელს რეკომენდაცია მიეცეს ქართ. -ება// 

-ობა სუფიქსით დაბოლოებულ დერივატებთან (ქართველი საზოგა-
დოება...); ხოლო -ცია დაბოლოებიან ერთეულებთან უპირატესობა 

მიეცეს -ურ სუფიქსით წარმოქმნილ დერივატს (ქართული დელეგა-
ცია...). 

 

 

ლიტერატურა 

 

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, I-VIII, თბ., 1950-

1964. 

ა. შანიძე, ქართული გრამატიკის საფუძვლები, თბ., 1953. 

სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი, თბ., 2011. 

 

 

Avtandil Arabuli 

 

On Using the Modifiers kartvel- and kartul-  with the 

Collectives of One Type 
 

Summary 

 
When using the modifiers kartvel- and kartul- before the 

derivatives with a collective meaning (denoting a crowd of people) the 

strengthening of the position of a modifier with the suffix -ur can be 

noticed.  

Based on the nature of the derivatives it is recommended to use the 

modifier kartvel- before the derivatives with the suffixes -eba or -oba, e. g. 

kartveli sazogadoeba "the Georgian society" while before the lexical units 

with the ending -cia the derivatives with the suffix -ur should be 

preferred, e. g. kartuli delegacia "the Georgian delegation". 
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თეა ბურჭულაძე 

 

 

რიგობით რიცხვით სახელთა მართლწერის ზოგი 

 საკითხისათვის 

 
სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ რიცხვით სა-

ხელთა მართლწერისას გასათვალისწინებელია, თუ რომელ ჯგუფს 

განეკუთვნება ესა თუ ის რიცხვითი სახელი − რაოდენობითს, რიგო-

ბითსა თუ წილობითს. მნიშვნელობა ენიჭება იმასაც, სიტყვიერად 

ვწერთ თუ ციფრებით, რიცხვითი სახელი არაბული ციფრებითაა 

გამოსახული თუ რომაულით. თითოეულ ჯგუფთან დაკავშირებით 

შემუშავებულია შესაბამისი ნორმა, თუმცა რიცხვით სახელთა მარ-

თლწერის ზოგი საკითხი კვლავ დასაზუსტებელია.  

ჩვენ ყურადღება შევაჩერეთ ორ-, სამ- და მეტწევრიან რიგო-

ბით რიცხვით სახელთა დაწერილობის საკითხზე. ზოგი შემთხვევა 

მათი მართლწერისა დადგენილი და მოწესრიგებულია, ზოგი კი 

კვლავ მოითხოვს შესაბამის ნორმათა დადგენასა და სისტემატიზა-

ციას. 

წარმოების თვალსაზრისით რიცხვითი სახელის ფუძე  მარტი-

ვი ან რთული შედგენილობისაა. ამათგან რთული რიცხვითი სახე-

ლები შეიცავენ ორ, სამ, ოთხ, ხუთ ან ექვს წევრს. დადგენილი ნორ-

მის მიხედვით, „და“ კავშირით შეერთებული რიცხვითი სახელები 

იწერება ერთად, ხოლო ყველა დანარჩენი − ცალ-ცალკე [ნორმები 

1970: 70].  

რიგობითი რიცხვითი სახელის მართებულად დაწერილობი-

სათვის შესაბამისი ნორმაა დადგენილი. კერძოდ, როცა მას ციფრით 

გამოვსახავთ, მარტივფუძიან რიცხვით სახელს თავში დაერთვის მე- 

თავსართი, ხოლო რთულფუძიანი რიგობითი რიცხვითი სახელი -ე 

ბოლოსართით ფორმდება. ეს წესი ეხება ყველა რთულ რიცხვით სა-

ხელს, რაც უნდა რთული შედგენილობისა იყოს ის: 105-ე, 1032-ე, 

12735-ე, 362724-ე და ა. შ. ასეა არაბული რიცხვითი სახელის მარ-

თლწერისას. ხოლო რომაული რიცხვითი სახელები არ დაირთავენ 

თავსართ-ბოლოსართს, რადგან ისინი თავისთვად გამოხატავენ რი-

გობითობას [ნორმები 1970: 74 ]. 
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დაწერისას სირთულე მაშინ იქმნება, როდესაც ამგვარ რიცხ-

ვით სახელებს სიტყვიერად ვწერთ. ქართულ საენათმეცნიერო ლი-

ტერატურაში ბოლომდე არაა გარკვეული ყველა ტიპის რიგობითი 

რიცხვითი სახელის მართლწერის საკითხი. „თანამედროვე ქართუ-

ლი სალიტერატურო ენის ნორმებში“ გვხვდება ასეთი შენიშვნა: „რი-

გობითი და წილობითი რიცხვითი სახელები ერთად, ერთ სიტყვად 

დაიწერება“ [ნორმები 1970: 73]. თუმცა ეს პრინციპი ყველგან ვერ გა-

ტარდა დაწერილობის სირთულის გამო. ერთგვაროვნება არაა და-

ცული ორ-, სამ- და მეტწევრიანი რიგობითი რიცხვითი სახელების 

დაწერილობისას. გვხვდება როგორც ერთად დაწერილობის, ისე შე-

მადგენელი ნაწილების ცალ-ცალკე გაფორმების შემთხვევები: ას მე-

ხუთე/ასმეხუთე, სამი ათას ოცდამეხუთე/სამიათასოცდამეხუთე... 

სისტემურობის დაცვის თვალსაზრისით გამოიკვეთა რამდენიმე რე-

კომენდაცია: 

1. თუ რიგობითი რიცხვითი სახელი ორწევრიანია (და, რა 

თქმა უნდა, ერთწევრიანებიც), მაშინ ის ერთად დაიწერება: მე-

თხუთმეტე, ასმეორე, სამასოცდამეხუთე, შვიდასმეცხრამეტე, ცხრა-

ასსამოცდამეთვრამეტე... 

2. თუ რიგობითი რიცხვითი სახელი სამ- და მეტწევრიანია, 

მაშინ ის ისე დაიწერება, როგორც შესაბამისი რაოდენობითი რი-

ცხვითი სახელი − ანუ, ამგვარი რთული რიცხვითი სახელის თითო-

ეული შემადგენელი წევრი ცალ-ცალკე დაიწერება. მაგალითად: 

ათას ორას ოცდამეხუთე, ოთხი ათას მეორმოცე, ექვსი მილიონ შვი-

დი ათას ოცდამეთვრამეტე... 

მართალია, ყველა დასახელებული რიცხვითი სახელი, ორ-

კომპონენტიანიცა და სამ- და მეტშემადგენლიანიც, ერთ სახელად 

მოიაზრება, მაგრამ ორზე მეტი წევრის გამო ძალიან იტვირთება და 

ერთ სიტყვად ვერ მოხერხდება მისი დაწერა. ქართული ენისათვის 

ეს არცაა ბუნებრივი სხვა მეტყველების ნაწილების დაწერისას.  

ვ. თოფურია შენიშნავდა: „არის შემთხვევები, როცა რთულ რიცხვით 

სახელებს ერთად წერენ იმის გამო, რომ რომელიმე წევრი ფუძის ან 

სახელობითი ბრუნვის სახით არის წარმოდგენილი, მაგრამ ასე ერ-

თად დაწერილის წაკითხვა შეუძლებელია“ [თოფურია 2005: 88]. ორ-

წევრიანი რიცხვითი სახელები კი ამის საშუალებას იძლევა. ვფიქ-

რობთ, ამგვარი მიდგომა უფრო გაამარტივებს და ერთ ყალიბში მო-

აქცევს რიგობით რიცხვით სახელთა მართლწერის საკითხს. 
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რა ვითარებაა სიტყვიერად გადმოცემულ სამ- და მეტკომპო-

ნენტიან რიგობით რიცხვით სახელებთან, თუ ისინი  თანდებულს ან 

ნაწილაკებს დაირთავენ? − ჩვენ აღვნიშნავდით, თუ როგორ უნდა 

დაერთოს ციფრით გამოხატულ რაოდენობით და რიგობით რიცხ-

ვით სახელებს თანდებული ან ნაწილაკი [ბურჭულაძე 2014: 30-31]. 

სიტყვიერად გამოხატულ რთულ რიგობით რიცხვით სახელებთანაც 

ანალოგიური ვითარება გვექნება − თანდებულებთან ერთად დაწე-

რილობისას აღინიშნება რიგობითობის მაწარმოებელი აფიქსებიც. 

ნაწილაკთა დართვის შემთხვევაშიც იგივე პრინციპი შენარჩუნდება: 

25-ეში, 310-ემ, 1256-ეზე/ოცდამეხუთეში, სამასმეათემ, ათას ორას 

ორმოცდამეთექვსმეტეზე... 22-ეღა, 408-ემღა, 1538-ევე, 12258-ევემ / 

ოცდამეორეღა, ოთხასრმერვემღა, ათას ხუთას ოცდამეთვრამეტევე, 

თორმეტი ათას ორას ორმოცდამეთვრამეტევემ... 

რიცხვით სახელთა მართლწერისას გასათვალისწინებელია 

ციფრ ერთის გამოყენების ზოგი შემთხვევა. ყველა რაოდენობითი 

რიცხვითი სახელი თვეების დასახელებებთან გამოიყენება ჩვეულე-

ბისამებრ: 2 (ორი) სექტემბერი, 17 (ჩვიდმეტი) ნოემბერი, 28 (ოცდარ-

ვა) აპრილი და სხვ. განსხვავებული ვითარებაა ციფრ ერთთან. ქარ-

თულში მას თვესთან ერთად ვამბობთ და ვწერთ, როგორც არა ერთი 

სექტემბერი, ერთი მარტი, არამედ პირველი სექტემბერი, პირველი 

მარტი... ანუ მას შეესაბამება არა რაოდენობითი, არამედ რიგობითის 

ფორმა. თუმცა კალენდარში ან  აბრებზე წარწერისას გვხვდება შემ-

დეგი სახის გაფორმება − 1 სექტემბერი, 1 მარტი. ცხადია, ეს პრობ-

ლემა არ დგას ერთის შემცველ სხვა რიცხვით სახელებთან. ერთის 

რიგობითის ფორმაა პირველი (და არა მეერთე). მაგრამ წესების მი-

ხედვით გვაქვს არა ოცდაპირველი, ორმოცდაპირველი, არამედ ოც-

დამეერთე, ორმოცდამეერთე და არა ასპირველი... [არაბული 2004: 

115]. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზეპირ მეტყველებაში ნათლად ჩანს, 

პირველ აპრილზე, პირველ მარტზე და ა. შ. ვსაუბრობთ, ვფიქრობთ,  

წერისას მოყვანილი  რიცხვითი სახელის სპეციფიკა გასათვალისწი-

ნებელია და უმჯობესი იქნება ასეთი შემთხვევების შემდეგნაირად  

გაფორმება: 1-ლი მარტი, 1-ლი სექტემბერი... (ასე უნდა აღინიშნოს 

კალენდარზე თუ სხვადასხვა სახის აბრებზე). 

აქვე იჩენს თავს პირველი რიცხვითი სახელის დაწერილობის 

საკითხი, როცა მას ციფრით გამოვხატავთ და დაირთავს ბრუნვის 
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ნიშანს, თანდებულსა თუ  ნაწილაკს. ტრადიციულად, პირველი იწე-

რება ასე − 1-ლი. რა ვითარებაა ამ თვალსაზრისით სხვა ბრუნვებში? 

სახელობითი ბრუნვის ანალოგიით გვექნებოდა შემდეგი სახის 

ფორმები: 1-ლმა, 1-ლს, 1-ლის... დაწერილობის თვალსაზრისით გა-

უმართავია განსაკუთრებით მოთხრობით და მიცემით ბრუნვათა 

ფორმები. ვფიქრობთ, მოყვანილ რიცხვით სახელებში სისრულისა 

და სისტემურობისათვის -ელ ელემენტი უნდა შენარჩუნდეს, ხოლო 

სახელობით ბრუნვაში ტრადიციულ 1-ლი ფორმასთან ერთად პარა-

ლელურად შესაძლებელია 1-ელი დაწერილობაც. თუ პირველი მსა-

ზღვრელია რაიმე სიტყვისა, მაშინ ის ისე იბრუნვის, როგორც ჩვეუ-

ლებრივი თანხმოვანფუძიანი სახელი: პირველი სექტემბერი/1-ლი 

სექტემბერი; პირველმა სექტემბერმა/1-ელმა სექტემბერმა; პირველ 

სექტემბერს/1-ელ სექტემბერს; პირველი სექტემბრის/1-ლი სექტემ-

ბრის... ხოლო თუ ცალკე ვაბრუნებთ, მაშინაც უნდა შენარჩუნდეს   

-ელ ელემენტი და შემდეგ დაირთოს ბრუნვის ნიშნები: 

 

სახ. 1-ლი//1-ელი 1-ელები  1-ელნო  

მოთხრ. 1-ელმა  1-ელებმა  1-ელთა 

მიც. 1-ელს  1-ელებს  1-ელთა 

ნათ. 1-ელის  1-ელების  1-ელთა 

მოქმ. 1-ელით  1-ელებით        − 

ვით. 1-ელად  1-ელებად        − 

წოდ. 1- ელო  1-ელებო  1-ელნო 

 

 

თუ ჩვენ მას დავწერთ თანდებულ- ან ნაწილაკდართვით შემ-

დეგნაირად: 1-მა, 1-ს, 1-ში, 1-იღა, 1-მაც, 1-მავე, 1-ზე, 1-თან..., მაშინ 

ის წაიკითხება როგორც ერთმა, ერთს, ერთში, ერთზე, ერთიღა, ერ-

თმავე, ერთთან... ცხადია, ამავენაირად ვერ გაფორმდება პირველი-

ვე, პირველიღა, პირველში, პირველზე, პირველთან, პირველიც, 

პირველივემ.... პირველის გამოსახატავად, ვფიქრობთ, მეტი სიცხა-

დისთვის უნდა შენარჩუნდეს -ლი/ელ ელემენტი და მერე დაერთოს 

ნებისმიერი ბრუნვის ნიშანი, თანდებული და ნაწილაკი, რათა არ  

აირიოს შესაბამისი რაოდენობითი რიცხვითი სახელების (ერთ) 

ფორმებთან. მაშასადამე, პირველი გაფორმდება შემდეგნაირად:  

1-ელმა, 1-ელს, 1-ელში, 1-ელზე, 1-ელთან, 1-ელივემ, 1-ელიც,  
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1-ელიღა, 1-ელიდან, 1-ელსაც, 1-ელივით, 1-ელმაღა, 1-ელამდე,  

1-ელის(ა)კენ, 1-ელის(ა)თვის. 

ვფიქრობთ, ზემოთ მოყვანილი რეკომენდაციები სისტემურს 

გახდის რიცხვით სახელთა მართლწერის საკითხებს და ერთგვაროვ-

ნებაც მეტ-ნაკლებად დაცული იქნება. 

 

 

 
ლიტერატურა 

 

არაბული 2004 − ავთ. არაბული, ქართული მეტყველების 

კულტურა, თბილისი. 

ბურჭულაძე 2014 − თ. ბურჭულაძე, თანდებულიან და ნაწი-

ლაკდართულ რიცხვით სახელთა მართლწერისათვის, წიგნში: ქარ-

თული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მეთოთხმეტე, თბი-

ლისი. 

თოფურია 2005 − ვ. თოფურია, ქართული ენა და მართლწერის 

ზოგიერთი საკითხი, თბილისი. 

ნორმები 1970 − თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 

ენის ნორმები, პირველი კრებული, თბილისი. 

 
 

 

Tea Burchuladze 

 

Some Issues of Spelling Ordinals  

 
Summary 

 

There is no uniformity when writing ordinal numbers consisting of 

two, three or more members. In order to follow method some 

recommendations have been outlined: 
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1. If an ordinal number consists of two members it is written as an 

integral, e. g. asmeore, assamocdamexute, švidasmecxramete,  
cxraassamocdametvramete...  

2. If an ordinal number consists of three or more members it is 

written as a relevant cardinal number or each member of such a complex 

number is written separately, e. g. atas oras ocdamexute, atas oras 
meormoce, ekvsi milion švidi atas ocdametvramete...  

If the ordinal number pirveli "the first" is an attribute its specifics 

should be taken into account (its ordinal form is pirveli and not meerte) 

and it would be better to be written as follows: 1-li marti, 1-li 
sektemberi... (the date should be marked like this in calendars and 

different signs). If the said number adds a postposition or a particle the 

element -el should precede a person marker, a postposition or a particle,  

e. g. 1-elma, 1-els, 1-elši, 1-elze, 1-eltan, 1-elivem, 1-elic, 1-eliγa, 1-elidan, 
1-elsac, 1-elivit, 1-elmaγa, 1-elamde, 1-elis(a)ken, 1-elis(a)tvis. 
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თამარ ვაშაკიძე, თამარ მახარობლიძე 

 

 

რამდენიმე უცხო ტერმინისათვის თანამედროვე 

ქართულში 

 
ქართული ენის ლექსიკა ყოველდღიურად ივსება უცხო ცნებე-

ბის აღმნიშვნელი სიტყვებითა თუ გამოთქმებით, აგრეთვე – სხვა-

დასხვა დარგის ტერმინოლოგიით, რომელთაგანაც ბევრი ლექსიკუ-

რი ერთეული ბარბარიზმს წარმოადგენს, ზოგი კი ენაში არასწორი 

დაწერილობით მკვიდრდება.  

განვიხილავთ რამდენიმე მათგანს:  

ბორდი – ეს სიტყვა ინგლისურში შესულია გერმანულიდან, 

ხოლო გერმანულში – ფრანგულიდან.  

ოქსფორდის ლექსიკონში სიტყვა ბორდი დასახელებულია  

ყველაზე ხშირად გამოყენებულ ათას ლექსიკურ ერთეულს შორის.  

ინგლისურში ბორდს რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: 1. ხის ან 

სხვა მყარი მასალის გრძელი, თხელი ნაჭერი, რომელიც გამოიყენება 

სამშენებლო მიზნებისათვის; 2. განცხადებების დაფა; სპეციალურად 

გამოყოფილი ადგილი სცენაზე; 3. გადაწყვეტილების მიმღები ორგა-

ნო (ადამიანთა ჯგუფი); 4. ტრანსპორტში ჩაჯდომა (როგორც სახელ-

ზმნა); 5. რეგულარული კვებით უზრუნველყოფა რაიმე მომსახურე-

ბის სანაცვლოდ (ასევე სახელზმნის ფუნქციით). 

თანამედროვე ქართულში ბორდი ყველაზე ხშირად გამოიყე-

ნება მესამე მნიშვნელობით: გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, 

უფრო მეტიც – ამ მნიშვნელობით ის (სიტყვა ბორდი) ძირითადად 

ტელევიზიის სამეთვალყურეო საბჭოს აღსანიშნავად დასტურდება, 

მაგალითად: „იმ ყველაფრის შინაარსი, რასაც ტელევიზიის დღევან-

დელი ბორდი ამბობს, ჩემთვის სრულიად მისაღებია“1; ან კიდევ: „ეს 

უკვე ვეღარ შევა ბორდის ფუნქციებში – აბა, ტელევიზიის საბჭომ 

რაღა ქნას?“; „ახალი ბორდი ტელევიზიას ვერ გარდაქმნის, ხვალ გა-

ირკვევა ბორდის წევრები“; „ამასაც ბორდს ნუ დავავალებთ, ტელე-

ვიზიამ გადაწყვიტოს“ და ა. შ. 

                                                           
1 აქაც და ყველა სხვა შემთხვევაში დაცულია ავტორთა სტილი. 
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ვფიქრობთ, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია 

„სამეთვალყურეო საბჭოს“ გამოყენება (ან კიდევ: სათათბირო, სა-

ფიხვნო).  

ძალზე იშვიათად, მაგრამ მაინც ბორდი თანამედროვე ქარ-

თულში დასტურდება მეორე მნიშვნელობითაც – განცხადებების 

დაფა, მაგალითად: „ორი ბორდი იყო გამოკრული“; „ძალიან დიდი 

ბორდი იყო ჩამოკიდებული“... 

ვფიქრობთ, ორსავე შემთხვევაში ბორდი ბარბარიზმს წარმო-

ადგენს. 

დრესკოდი – ეს სიტყვა პირველად გამოიყენებოდა დიდ ბრი-

ტანეთში, შემდეგ ის სწრაფად გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. ყვე-

ლაზე ხშირად აღნიშნულ სიტყვას იყენებენ ამა თუ იმ ოფისში ტან-

საცმლის ტარების წესების აღსანიშნავად. თუმცა დრესკოდი,  ზოგა-

დად, ტანსაცმლის ტარების წესებს ნიშნავს, დამოკიდებულს ადამი-

ანთა სოციალურ კლასზე, საქმიანობის სახეობაზე, რელიგიაზე, სექ-

სუალურ ორიენტაციაზედაც კი.  

ამა თუ იმ კომპანიის დრესკოდი წარმოადგენს ფირმის კორ-

პორაციული კულტურის უშუალო გაგრძელებას, მისი ბრენდის თუ 

რეკლამის მთავარ ნაწილს, რადგანაც ორგანიზაციისადმი მომხმა-

რებლის დამოკიდებულება იწყება მისი ნდობით თანამშრომლე-

ბისადმი, რომელთა გარეგნულ იერსა და აღჭურვილობას გადა-

მწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ თვალსაზრისით, შესაბამისად, დრეს-

კოდი შექმნილია არამარტო თანამშრომლების, არამედ მომხმარე-

ბელთათვისაც – მათი ნდობის მოსაპოვებლად და ამავდროულად 

კომპანია-ფირმის წარმატებული საქმიანობისათვის.  

ოქსფორდის ლექსიკონის მიხედვით „დრესკოდი“ ნიშნავს და-

წერილ და გამოქვეყნებულ წესებს, რომლებიც მიუთითებს ჩაცმის 

სტილსა და მანერაზე სკოლაში, ოფისში, კლუბში, რესტორანში, სა-

ქმიან შეხვედრასა თუ დღესასწაულზე. 

თანამედროვე ქართულშიც სიტყვა დრესკოდი გამოიყენება 

პროფესიული ჩაცმულობის სტილის აღსანიშნავად, მაგალითად: 

„პროდიუსერების დრესკოდი შორტები ან ჯინსებია“; „შოუ ახალი 

დრესკოდით გაფორმდა“; „ყველა დრესკოდი იყო გამოფენილი“... 

სიტყვა დრესკოდი, ვფიქრობთ, ბარბარიზმს წარმოადგენს. 

უნდა ვთქვათ: ჩაცმის სტილის ან მანერა, ან კიდევ – ჩაცმულობა 

(თუ მაინც საჭირო გახდება დრესკოდის დამკვიდრება ჩაცმის სტი-
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ლის აღსანიშნავად, რასაკვირველია, ის უნდა დაიწეროს ერთად და 

არა დეფისით – როგორც, ჩვეულებრივ, წერენ ხოლმე). 

ლიზინგი – ამ სიტყვის არქაული მნიშვნელობაა მოტყუება, 

ფალსიფიცირება (მარიამ ვებსტერის ლექსიკონი).  

ოქსფორდის ლექსიკონში ლიზინგი განმარტებულია – რო-

გორც ხელშეკრულება, რომლის საშუალებითაც ერთი მხარე გარკვე-

ული დროით სარგებლობაში გადასცემს მეორეს მიწას ან რაიმე სა-

ხის მომსახურებას, როგორც წესი, პერიოდული გადახდის რეჟიმით.  

სიტყვა ლიზინგი  გვიანდელ საშუალ ინგლისურში ფრანგუ-

ლიდან არის შესული მნიშვნელობით – „დაუტოვე“; ფუძე ლათინუ-

რია და ნიშნავს „დაკარგვას“. 

თანამედროვე ქართულში ლიზინგი გამოიყენება შემდეგი 

მნიშვნელობით: ქონების გადაცემა შემდგომი თანდათანობითი შეს-

ყიდვით; გვხვდება შესაბამისი ბარბარიზმითაც – „პოსლეზე“; შდრ.: 

იჯარა – უძრავი ქონების (შენობის, მიწის...) დროებითი დაქირავება 

სათანადო ხელშეკრულების დადებით. 

სიტყვა ლიზინგი თანამედროვე ქართულში ფაქტობრივად 

დამკვიდრებულია და მისგან სხვა ლექსიკური ერთეულიც (სალი-

ზინგო) არის ნაწარმოები, მაგალითად: „ლიზინგი მნიშვნელოვანი 

ფინანსური პროდუქტია საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნე-

სის განვითარებისათვის, რადგან დღეს ბიზნესში სახსრების მო-

ზიდვა მხოლოდ საბანკო სესხების მეშვეობით ხდება, სადაც განსა-

ზღვრული პროცენტები და პირობები მოქმედებს. სალიზინგო კომ-

პანიების მომსახურება კი მეწარმეებსა და ბიზნესმენებს საშუალებას 

აძლევს, ყოველგვარი  გირაოს ჩადების გარეშე, იჯარით აიღონ მათ-

თვის  საჭირო სხვადასხვა მანქანა-დანადგარები (ავტომობილები, 

საოფისე თუ საწარმოო ტექნიკა) და ღირებულება ხანგრძლივი პერი-

ოდის განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ გადაიხადონ“;  „სალიზინგო კომ-

პანიების მომსახურებით სარგებლობის საშუალება საქართველოში 

დღეისათვის უკვე არსებობს. ქვეყანაში ორი სალიზინგო კომპანია 

მუშაობს, რომლებიც ახლო მომავალში თავისი საქმიანობის გაფარ-

თოებას აპირებენ. ზოგადად, უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი ბიზნესის 

მიმართ კერძო სექტორში საკმაოდ დიდი დაინტერესება არსებობს. 

ახლო მომავალში არსებულ სალიზინგო კომპანიებს, სულ მცირე, 

კიდევ სამი კომპანია შეემატება. საერთაშორისო საფინანსო კორპო-

რაცია კი საქართველოს ბიზნესის განვითარების პროექტის ფარ-
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გლებში ქვეყანაში სალიზინგო მომსახურების დანერგვასა და ლი-

ზინგის განვითარებაზე მუშაობს, რაც სალიზინგო კომპანიების ამო-

ქმედების ხელშეწყობასაც გულისხმობს. საქართველოში ბიზნესის 

განვითარების პროექტი კანონმდებლობაში ლიზინგის შესახებ 

ცვლილებებსაც ამუშავებს. ეს ცვლილებები მიმართულია ლიზინ-

გის სერვისის მაქსიმალურად ეფექტური გამოყენებისთვის“; „ფრენკ 

ლივერსის განცხადებით, ლიზინგი მთელ მსოფლიოში მცირე და სა-

შუალო ბიზნესის განვითარებისათვის აუცილებელ ერთ-ერთ უმ-

ნიშვნელოვანეს სექტორად და საბანკო კრედიტის ალტერნატიულ 

საშუალებად მიიჩნევა. რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოში მის 

დანერგვას, პროექტის ხელმძღვანელის თქმით, ეს ტექნიკური და-

ხმარების პროექტი გახლავთ და მისი მიზანია, დაინტერესებულ 

წრეებს გააცნოს ქვეყნისთვის სრულიად ახალი ფინანსური ინსტრუ-

მენტის – ლიზინგის გამოყენების დეტალები“; „განიხილება ისეთი 

საკითხები, როგორიცაა სალიზინგო კონტრაქტის თავისებურებები, 

ბუღალტრული აღრიცხვა, საკანონმდებლო ბაზის ნიუანსები, სალი-

ზინგო კომპანიის პორტფელის დივერსიფიკაცია, ლიზინგის ფინან-

სური ანალიზი და სხვ. პარალელურად ბიზნესის განვითარების 

პროექტი საქართველოში ფართომასშტაბიან კვლევას ატარებს ქვეყა-

ნაში ლიზინგის ბაზრის მოცულობისა და ამ ფინანსურ პროდუქტზე 

არსებული მოთხოვნის დასანერგად“; „პროექტი საქართველოს 11 

რეგიონში 794 კომპანიას გამოკითხავს. კვლევის შედეგები დაადგენს 

მოთხოვნას ძირითადი საშუალებების ტიპისა და სექტორის მიხედ-

ვით ლიზინგის კონტექსტში. ასეთი მასშტაბური კვლევა ლიზინგის 

დარგში პირველად ტარდება. მისი შედეგები დიდად წაადგება ლი-

ზინგით დაინტერესებულ უცხოელ ინვესტორებს, ხოლო სალიზინ-

გო კომპანიებს საკუთარი სტრატეგიის განსაზღვრაში დაეხმარება. 

ყოველივე ეს კი ხელს შეუწყობს საქართველოში ბიზნესის განვითა-

რებას“; „ლიზინგი საბანკო სესხის ალტერნატიული ფორმაა. ლი-

ზინგი, როგორც საწარმოთა ფინანსირების ახალი პროდუქტი, დი-

დად წაადგება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეს. ლიზინგი 

მცირე და საშუალო ზომის, აგრეთვე, სასტარტო ეტაპზე მყოფი სა-

წარმოთათვის ფინანსირების მეტად ხელსაყრელ ფორმას წარმოად-

გენს. იგი საჭიროებს გრძელვადიან საკრედიტო ისტორიას და საშუ-

ალებას იძლევა, იმ მომენტისთვის ნაკლები დროითი და ფულადი 

დანახარჯების მეშვეობით გაზარდოს საწარმოს წარმადობა“. 
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როგორც წარმოდგენილი კონტექსტებიდან ჩანს, ლიზინგი 

გარკვეული ტიპის ფინანსური პროდუქტია, კერძოდ: ყიდვა-შეძენა 

მოგვიანებითი ანგარიშსწორებით. ვფიქრობთ, ლიზინგი – როგორც 

ტერმინი (ზემოაღნიშნული ფინანსური ოპერაციების გამოსახატა-

ვად) – სავსებით მისაღებია (რაც მთავარია, უკვე დამკვიდრებულია). 

ლოჯისტიკა – ამ სიტყვას ოქსფორდის ლექსიკონის მიხედვით 

ორი მნიშვნელობა აქვს: 1. ჯარის მოძრაობის, განთავსებისა და აღ-

ჭურვილობის ორგანიზება (აქტივობა); 2. მომხმარებლისათვის სა-

ქონლის მიწოდება-ტრანსპორტის კომერციული აქტივობა. 

ლოჯისტიკა XIX საუკუნის ინგლისურში შესულია ფრანგუ-

ლიდან მნიშვნელობით – „მოთავსება“, „შეტანა“. 

თანამედროვე ქართულში სიტყვა ლოჯისტიკა გამოიყენება 

მომხმარებლისთვის საქონლის მიწოდება-ტრანსპორტირების მნიშ-

ვნელობით, მაგალითად: „ცხინვალში ყველა ტყვია-წამალი მიდი- 

ოდა დროზე, მთელი სამხედრო ლოჯისტიკა აწყობილი იყო სწო-

რად“; „ზოგს შეუძლია თვითმფრინავის ეკიპაჟობა გასწიოს, ზოგს 

მხოლოდ ის შეუძლია, ჯარისკაცს წინდები მიაწოდოს, ამაზე მთელი 

ლოჯისტიკა უნდა მუშაობდეს“; „საკომუნიკაციო და ჰიდროენერგე-

ტიკის სფეროები, ტურიზმი, ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ეკოლოგი-

ურად სუფთა კვება – ესენია ეკონომიკის ის დარგები, რომლებშიც 

ინვესტიციები უფრო მეტადაა“; „ცხადდება ვაკანსია ლოჯისტიკის 

სპეციალისტზე“; „ამ სფეროში ლოჯისტიკის სპეციალისტები აუცი-

ლებელია“ და სხვ. 

როგორც ჩანს, ლოჯისტიკა ყველა შემთხვევაში ნიშნავს კომ-

პლექსური ოპერაციების დეტალურ ორგანიზებასა და განხორცი- 

ელებას. მას ზუსტად შეესაბამება კომპოზიტი დაგეგმვა-განხორცი- 

ელება, თუმცა ამ შემთხვევაშიც დასახელებული ლექსიკური ერთე-

ული ფაქტობრივად უკვე ტერმინად არის დამკვიდრებული. 
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ლიტერატურა 

 

ქეეკი  ‒ ქართული ენის ეროვნული კორპუსი: 

http://gnc.gov.ge/gnc/simple-query?corpus=grc 

http://gnc.gov.ge/gnc/static/portal/gnc.html 

http://gnc.gov.ge/gnc/concordance 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/portfolio?q=

Portfolio 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/Portfolio 
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On Several Foreign Terms in Modern Georgian 

 
Summary 

 

The Georgian language vocabulary is filled with words and 

expressions denoting new concepts and also with the terminology of 

different fields many of which are barbarisms while others establish with 

the wrong spelling in the language.  

The paper deals with the foreign words – a board, a dress code, 

leasing and logistics. A board and a dress code are considered to be 

barbarisms while leasing and logistics are terms.  
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გუჩა კვარაცხელია 

 

 

ზოგი რამ სემიოტიკის შესახებ 

 
სემიოტიკა ყალიბდებოდა ორი მიმართულებით: ერთი მო-

მდინარეობდა ამერიკელი ლოგიკოსის ჩარლზ სანდერს პირსისაგან 

(1839-1914), ხოლო მეორე – შვეიცარიელი ენათმეცნიერის ფერდი-

ნანდ-მონჟენ დე სოსიურისგან (1857-1913). პირველი უკვე ცნობილი 

მეცნიერი იყო („ექსცენტრული ამერიკელი გენია“ – T. E. Hill), რომ-

ლის დებულებები საფუძვლად დაედო ფილოსოფიურ კონცეფციას, 

შემდგომში „პრაგმატიზმად“ წოდებულს. მან განავრცო და რამდე-

ნადმე სახე უცვალა ბულის ალგებრას, საფუძველი ჩაუყარა მიმარ-

თებათა ლოგიკას. სოსიურმაც, ვიდრე ნიშანთა თეორიას შექმნიდა, 

შექმნა ეპოქალური ნაშრომი ინდოევროპული ენების ხმოვანთა თავ-

დაპირველი სისტემის შესახებ („Memoire sur le Systeme primitif des 

voyelles dans les langues indo-européennes“). 

პირსის სემიოტიკას ტრადიციულად უპირისპირებენ სოსიუ-

რის სემიოლოგიას, უპირველეს ყოვლისა, იმ განსხვავებულ პოზი-

ციათა გამო, რომლებიც მათ აქვთ ენის ცნების გაგებაში. სოსიურის 

მიხედვით, ენა დახშული სისტემაა, რომლის მხოლოდ გარეგანი აღ-

წერაა შესაძლებელი; პირსთან იგი ონტოლოგიური სტრუქტურის 

დამოკიდებული ნაწილია, რომელიც ღიაა. სოსიურის კონცეფციის 

შესაბამისად, კომუნიკაციის შესაძლებლობის პირობას წარმოადგენს 

იდეალური და პირდაპირი დაკვირვებისთვის მიუწვდომელი ნიშან-

თა სისტემა, რომელსაც ავტორი ენას უწოდებს. 

ნიშანი, როგორც სოსიურთან, ისე პირსთან სინთეზის ელემენ-

ტია, „მისადგომია“ გრძნობადთან. პირსის სემიოტიკა უფრო რადი-

კალურია: პრაგმატიზმში, რომელსაც სოსიური საერთოდ არ ითვა-

ლისწინებს, ეს „მისადგომი“ აღიწერება როგორც რაღაც ცოცხალი მე-

ქანიზმი, რომლის დეტალთა უმრავლესობა დაკვირვებისთვის მი-

საწვდომია. შესაბამისად, ენა, ტერმინის საკუთრივ სემიოტიკური 

მნიშვნელობით, პირსთან წარმოადგენს იმ ენობრივ სუბიექტთა შო-

რის ურთიერთობის საშუალებათა ნაკრებს, რომელთა გამოყენება 

დეტერმინირებულია სინტაქსური, სემანტიკური და პრაგმატიკული 
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წესებით (პრაგმატიკა შეისწავლის ნიშანთა მიმართებას იმათთან, 

ვინც ამ ნიშნებს იყენებს). სოსიურთან ენა „იდუმალი მოვლენაა“... 

გამოდის, რომ ჩვენ ამ „იდუმალი მოვლენის“ მოქმედების მხოლოდ 

შედეგთა აღწერა და კლასიფიკაცია გვიწევს და ყოველთვის უკვე 

„მზა ენის“ ფაქტს ვაწყდებით და არა მოქმედ ენას. 

სოსიურს პრაგმატიკისთვის სპეციალური  პრინციპი არ ჩამო-

უყალიბებია და როგორც აღვნიშნეთ, იგი პრინციპულად არ შემოუყ-

ვანია ენის კვლევის სფეროში მაშინ, როდესაც, „ზოგადი ენათმეცნი-

ერების კურსში“ ფორმულირებულია მისი სემიოლოგიის ორი უმ-

ნიშვნელოვანესი პრინციპი, რომელიც „მთელ მექანიზმს“ განიხი-

ლავს სემანტიკისა და სინტაქტიკის თვალსაზრისით. ეს პრინციპე-

ბია ნიშანთა ნებისმიერობა (არამოტივირებულობა) მოტივირებულ 

სიმბოლოებთან დაპირისპირებით და აღმნიშვნელის ხაზოვანება, 

რომელიც ტექსტის წარმომქმნელი მექანიზმისგან მოითხოვს მხედ-

ველობით აღქმულ სიგნალებთან დაპირისპირებულ აკუსტიკურ 

სიგნალთა თანამიმდევრულ მონაცვლეობას დროში. 

მაშინ, როდესაც სოსიური აღმნიშვნელის ნებისმიერობაზე ლა-

პარაკობს, ამბობს, რომ აღმნიშვნელი არ არის მოტივირებული აღსა-

ნიშნის მიმართ, რომ მათ შორის არ არსებობს რაიმე ბუნებრივი კავში-

რი და ასოციაციას განზრახ ტოვებს „ცარიელს“ ანუ უგულებელყოფს. 

პირსი საპირსპიროს ამტკიცებს, შემოაქვს რა ნიშნის საფუძვლის, ნია-

დაგის (ground) ცნება ანუ ამით იგი „ავსებს“, ცნობს ასოციაციურ 

კავშირს; შემოაქვს, აგრეთვე, ხარისხობრივი ნიშნის ცნება, მისი ძი-

რითადი სახეობები – იკონი, კვალისიგნუმი, რემა და სხვ. პირსმა ნი-

შანთა სამი ძირითადი კლასი გამოყო: 1. ნიშნები-ინდექსები; 2. ნიშნე-

ბი-ასლები, იკონები (ბერძნ. eikon „გამოხატულება“), ხატები; 3. ნიშნე-

ბი-სიმბოლოები. ისინი ასახავენ სემიოზისის სამ საფეხურს. 

ინდექსი არის ნიშანი, რომელიც გვაგზავნის ობიექტთან, იგი 

ამ ობიექტის რეალური ზეგავლენით ახდენს დენოტაციას. მაგალი-

თები: 1. ძაღლის დაღრენილი კბილები  მუქარის ნიშანიცაა და ერთ-

დროულად მისი მზადყოფნისაც თავდაცვისა თუ თავდახსმისა-

თვის; 2. წამოძახილი „ოჰ!“ იმ დროს, როდესაც ადამიანმა ტკივილი 

იგრძნო – არის უნებლიე ფიზიოლოგიური რეაქცია ტკივილზე, ამა-

ვე დროს არის ნიშანიც (შორისდებული), რომელიც მოცემულ მდგო-

მარეობას ნაწილობრივ გამოხატავს. ნიშან-ინდექსებში აღსანიშნის 

მიერ აღმნიშვნელის მოტივირება მეტონიმიური ბუნებისაა. 
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ნიშანი-ასლი იმით გამოირჩევა, რომ აღმნიშვნელსა და აღსა-

ნიშნს შორის კავშირი მოტივირებულია მსგავსებით. მაგალითები:  

1. „გუგული“ ჰქვია ფრინველს, რომელიც „გუ-გუ“-ს გამოსცემს. ე. ი. 

სიტყვა (აღმნიშვნელი) ჟღერს იმ  ბგერათა მსგავსი ბგერებით, რო-

მელთაც ეს ფრინველი (ანუ აღსანიშნის დენოტატი) გამოსცემს;  

2. ფიზიკურ გეოგრაფიულ რუკაზე ცისფრის, მწვანისა და ყავისფრის 

ღია და მუქი ელფერები (აღმნიშვნელები) შეესაბამება აღსანიშნებს: 

„ლურჯი“ – ზღვათა სიღრმეს, „მწვანე“ – დაბლობის მიმართებას 

ზღვის დონესთან და „ყავისფერი“ – მთების სიმაღლეს ზღვის დონი-

დან. ნიშან-ინდექსთაგან განსხვავებით, რომლებშიც აღმნიშვნელის 

მოტივაცია/მოტივირება აღსანიშნის მიერ მეტონიმიური ხასიათი-

საა, აქ ეს მოტივირება მეტაფორული  ხასიათისაა. 

ნიშანი-სიმბოლო არ არის მოტივირებული, ანუ მოცემული 

აღმნიშვნელი არ არის მოტივირებლული მოცემული აღსანიშნით. 

მაგალითები: 1. არსებობს სიტყვები, რომელთა შესახებ თვით ეტი-

მოლოგებმაც კი არ იციან, თუ რატომ ჰქვია მათ ესა თუ ის სახელი, 

ვთქვათ, ენძელა, ია. თანამედროვე ქართველის ენობრივ ცნობიერე-

ბაში კავშირი ამ ყვავილებსა და მათ სახელებს შორის არ არის მოტი-

ვირებული; 2. აუხსნელია ასევე, რატომ უკავშირდება ნიშანი „4“ რა-

ოდენობას „ოთხი“, „5“ – რაოდენობას „ხუთი“. 

ელემენტარულ ნიშანთა დასახელებული 3 ტიპი შეესაბამება 

სემიოზისის სამ საფეხურს. აქ მიმდინარეობს აღნიშვნა, ცნობიერება-

ში ნიშნის წარმოქმნა, ნიშნის მიმართებების წარმოქმნა სინამდვილ-

ის მოვლენასთან, ნიშნის ფორმითაც სინამდვილის ასახვა. სამი სა-

ფეხური ქმნის ნიშნის პირობითობის (კონვენციურობის) ზრდის 

გრადაციას: პირობითობის ყველაზე ნაკლები ხარისხით ხასიათდე-

ბიან ნიშანი-ინდექსები, ყველაზე მაღლით – ნიშანი-სიმბოლოები. 

ნიშნები-ინდექსები და ნიშნები-სიმბოლოები პოლარულად 

ერთმანეთის საწინააღმდეგოა თავიანთი შესაძლებლობების თვალ-

საზრისით კონკრეტულისა და აბსტრაქტულის, ზოგადისა და ცალ-

კეულის აღნიშვნაში. ინდექსები კონკრეტულსა და ცალკეულს უკავ-

შირდება, სიმბოლოს კი, პირიქით, არ ძალუძს მიუთითოს რაიმე 

კონკრეტულ ნივთზე – ის აღნიშნავს ნივთთა (საგანთა) ტიპს (ჩ. პირ-

სი): „სიმბოლოები გვაძლევენ საშუალებას ვიაზროვნოთ აზრების შე-

სახებ, ამასთანავე – იმდაგვარად, როგორც ვერ ვიაზროვნებდით 

სიმბოლოთა არარსებობის შემთხვევაში. ისინი გვაქმნევინებენ აბ-
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სტრაქციებს, რომელთა გარეშე მოკლებული ვიქნებოდით მეცნიერე-

ბის განვითარების ძრავას. სიმბოლოები ჩვენი გონების თვით სა-

ფუძველია“. 

პირსმა ნიშანთა ზემონახსენები სამი ტიპის სხვადასხვა რო-

ლის შესახებაც მიუთითა შემეცნებაში, ახსენა რა მათი კავშირი სხვა-

დასხვა დროით პლანთან: 

1. ცხოველთა კომუნიკაციაში ადგილი აქვს ერთადერთ ქრო-

ნოტოპს – „აქ, ახლა“ (მ. ბახტინის ტერმინია; – კომპლექსური ტექ-

სტური კატეგორია, რომელიც აერთიანებს ტექსტური დროისა და 

ტექსტური სივრცის მნიშვნელოვნად იზომორფულ კატეგორიებს. ეს 

შეესაბამება ცხოველთა „ენაში“ ნიშნებს-ინდექსებს). 

2. ხელოვნების დარგებში ჭარბობს იკონური ხასიათის ნიშნე-

ბი, ამას ხელოვნებაში შეესაბამება მიმართვა წარსულში, ანუ გან-

ცდილში – იმაში, რაზეც მხატვარი მოგვითხრობს არა „მოვლენებში 

ჩარევის“ მიზნით, არამედ მღელვარებისა და კათარზისისთვის. 

3. ბუნებრივ (ეთნიკურ) ენებში მეტია ნიშანი-სიმბოლოები, 

რაც, ერთი მხრივ, შეესაბამება ენის რეგულაციურ-შემაგულიანებელ, 

დამგეგმავ ფუნქციებს, ხოლო, მეორე მხრივ, ენის/მეტყველების 

მჭიდრო კავშირს აზროვნებასა და შემეცნებასთან. სიმბოლო სიღ-

რმეშია მიმართული. 

რთული ნიშნები და სემიოზისის ახალი საფეხურები. სემიო-

ტიკურ კონტინუუმში (მოვლენათა, პროცესთა უწყვეტობა) უმეტე-

სობას წარმოადგენს რთული ან/და წარმოებული ნიშნები. რთული 

ნიშნები მარტივთა გაერთიანების შედეგად  წარმოიქმნება, ამას-

თანავე, გაერთიანებისას „მნიშვნელობათა ჯამს“ კი არ ვიღებთ, არა-

მედ თვისებრივად ახალ მნიშვნელობას. ასეთია, მაგალითად,  

1. ვიზუალური ნიშანი: ხატის გამოხატულება როგორც უმაღ-

ლესი და მრავალმნიშვნელოვანი სიმბოლოსი. ბევრ ხალხში ჯვარი 

ანუ ხაზთა გადაკვეთა გადმოგვცემდა სხივებსა და „მზის ბორბლის“ 

მოძრაობას; გაშლილხელებიანი ადამიანის სიმბოლო, სიცოცხლის 

ხის სიმბოლო და სხვ. 

2. არტეფაქტი (უტილიტარული ფუნქციით და როგორც ვი-

ზუალური ნიშანი) – ჯვარი, როგორც დადებითი  ნიშანი ფორმით 

პირქუშ ისტორიულ არტეფაქტს დაემთხვა. მისი ომონიმი აღმოჩნდა 

ძველ რომში, სპარსეთსა და ძველ ეგვიპტეში – ეს იყო ბოძი ძე-

ლითურთ. წარმოადგენდა ჯვარზე გაკვრით სამარცხვინო დასჯის 
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საშუალებას – მისჯილს ძელზე აჭედებდნენ. 

3. ვერბალური ნიშანი – რომაელებთან „ჯვარი“ ამავე დროს 

სირცხვილისა და ტანჯვის ფიზიკური ნიშანია, რომელიც ვერბა-

ლურ ნიშნებში აისახა. „ჯვარზე გაკვრა“, „ჯვარს აცვა“ – გადატანითი 

მნიშვნელობით „აწვალა“, „გატანჯა“. 

4. კონცეპტური ნიშანი-სიმბოლო – ქრისტიანობაში, რომლის 

ჩამოყალიბების პროცესში უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ჯვარზე 

ქრისტეს მოწამეობრივ სიკვდილს, ჯვარი მთავარი სიმბოლო გახდა. 

ფრაზეოლოგიზმები „ჯვარზე დაიფიცა“, „ჯვარი აქაურობას“ და სხვ. 

მისთ. ჯვრის ძალასა და მის მიმართ დიდ მოწიწებაზე მეტყველებენ. 

5. ჟესტური სარიტუალო ნიშანი – ხელით ჯვრის გამოსახვა, 

პირჯვრის გადაწერა. 

6. რიტუალური ჟესტი ყოველდღიურობის სემიოტიკის ნაწი-

ლია მორწმუნეთა შორის. 

როგორც ვხედავთ, პირსის მიერ მოცემული ნიშანთა კლასი-

ფიკაცია საკმაოდ მომცველია. 

აღმნიშვნელის შინაგანი მოტივაციის არარსებობამ სოსიურ-

თან განაპირობა დებულება, რომ ნიშანთა სისტემა მხოლოდ საზოგა-

დოებრივმა ცხოვრებამ შეიძლება შექმნას (კონვენციის საფუძველ-

ზე). მოტივაცია მოდის გარედან – არა ცნებისა და აკუსტიკური სა-

ხის ურთიერთკავშირებისას, არამედ იმ კავშირისას, რომელიც ჩნდე-

ბა ცნებისა და აკუსტიკური სახის დამაკავშირებელ მიმართებათა 

შორის, რაც საბოლოოდ სოსიურს აძლევს იმის საშუალებას, რომ 

ილაპარაკოს ნიშანზე, როგორც განსხვავებაზე. ენობრივი ნიშნის 

ორადი დროითი ბუნების პრობლემამ და თვითონ ტერმინ „ენის“ 

„ნომენკლატურული“ გაგების თავიდან აცილების სურვილმა სოსი-

ური აიძულა შემოეტანა დამატებითი თეორიული კონსტრუქცია, 

რათა ერთმანეთისგან განესხვავებინა ნიშნის ფორმალური მნიშვნე-

ლობა (რომელიც განისაზღვრება ცნებასა და აკუსტიკურ სახეს შო-

რის კავშირით) და ნიშნის ღირებულება (რომელიც განისაზღვრება 

ნიშანთა შორის შიდა კავშირით). სწორედ ამ აზრით წარმოადგენს 

ენა ღირებულებათა და არა მნიშვნელობათა სისტემას.  

პირსი, პირიქით, ბუნებრივი ენის სოციალურ წარმოშობას ში-

ნაგანი მოტივაციის არსებობით ხსნის. ის ამტკიცებს, რომ ნიშანსა და 

მის ობიექტს შორის მსგავსებას რეალური საფუძველი აქვს. მსგავსე-

ბისათვის რეალური საფუძვლის ქონა ნიშნავს იმას, რომ იგი (ეს სა-
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ფუძველი) ქმნის მთელი საზოგადოებისთვის, ან უკიდურეს შე-

მთხვევაში, მისი ზოგიერთი წევრისათვის საერთო ტოპოგრაფიას, 

რომელშიც არსებობს ნიშნისა და ობიექტის სრული დამთხვევის 

წერტილები, ე. ი. გარკვეულ უბნებს აქვს ეგზისტენციალური მნიშ-

ვნელობა. მაგრამ ამ დარწმუნებულობას პირსის მხრიდან გარანტია 

სჭირდება, ამიტომ იგი დამატებით გვთავაზობს ინტერსუბიექტუ-

რობის აპრიორის ჰიპოთეზას, რომელიც ან ვერასოდეს მოიპოვებს 

ცდაზე დამყარებულ მტკიცებულებას, ან ოდესმე, ხანგრძლივი 

კვლევის შედეგად, როგორც პირსი ამბობს in the long run, საბოლო-

ოდ დამტკიცდება. 

სოსიურის სემიოლოგიის ორი პრინციპი „წყალგამყოფია „სო-

სიურისეულ“ და „არასოსიურისეულ“ სემიოლოგიებს შორის. „სოსი-

ურისეულია“ სემიოლოგია, რომელიც ორივე პრინციპს აღიარებს – 

სემანტიკურსა და სინტაქსურს. „არასოსიურისეულია“ სემიოლოგია, 

რომელიც არ ცნობს თუნდაც ერთ-ერთ მათგანს. 

XX საუკუნის დასასრულს შეიქმნა სემიოტიკურ კვლევათა 

განსაკუთრებული სფერო – სივრცის სემიოტიკა, რომლისთვისაც 

არც ნიშანთა ნებისმიერობის პრინციპია რელევანტური და არც აღ-

მნიშვნელის ხაზოვანების პრინციპი. ამით კიდევ ერთხელ დასტურ-

დება ის, რომ სემიოტიკის თავდაპირველად პარალელურად მოძრა-

ვი მიმართულებები გაერთიანდა. 
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Gucha Kvaratskhelia 

 
Some Issues about Semiotics 

 

Summary 

 

Ch. Pierce’s semiotics is contrasted with Saussure’s semiology 

because of the different opinions about the understanding of the concept 

of a language. According to Saussure a language is a closed system while in 

Pierce’s opinion it is an open independent part of an ontological structure. 

There is a huge difference in terms of "Pragmatics" – Saussure does not 

recognize pragmatics as a subject of a linguistic research and Pierce creates 

a philosophical concept later called as pragmatism.  

The existence of the internal motivation of a denotation led to a 

theory that the sign system may be created just by a social life on the basis 

of convention (Saussure) while Pierce, on the contrary, explains the social 

origin of a natural language by the internal motivation.  

At the end of XX century a special field of the semiotic research 

was created – the space semiotics for which neither the principal of the 

arbitrariness of signs is relevant nor the principle of linearity of a 

designator. This conforms once again that the initial parallel directions of 

semiotics have merged.  
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ნონა კუპრეიშვილი 

 

 

ენა, როგორც  პერსონაჟი 
 

ენის  პერსონიფიცირების  იდეა, რომელსაც  სულ  უფრო  ხში-

რად მიმართავენ ლიტერატურული ტექსტების თანამედროვე  

მკვლევრები, გასულ საუკუნეში „ლინგისტური შემოტრიალების“  

სახელით ცნობილ მოვლენას უკავშირდება. სწორედ იგი იქცა   კულ-

ტურის იმ განსაკუთრებულ ნიშნად, რომელმაც ადამიანის, სამყაროს  

შეცნობის  საიდუმლო კოდი  ენის  ზედაპირიდან  მის  შუაგულში  

გადაიტანა. რეალობის შემეცნების ერთადერთ გამოცდილებად  ამი-

ერიდან მიჩნეულ იქნა სწორედ ლინგვისტური  გამოცდილება პრინ-

ციპით: შეუძლებელია აღიაროთ რაიმეს არსებობა  მანამ, სანამ ის  არ  

იქნება  აღწერილი. გამოდის, რომ  დესკრიფცია  ახდენს  საგნის  აქ-

ტუალიზებას და  განაპირობებს კულტურაში  მის არსებობას  [ბრაზ-

გოვსკაია  2012: 14]. თუმცა სხვადასხვა ენობრივი  თამაშების  ფონზე 

თავად ენების განსხვავებული აღწერილობითი საშუალებები  განა-

პირობებენ  ჩვენი წარმოდგენების  სისავსეს  როგორც კონკრეტული 

რეალობის, ასევე, ზოგადად – ენის  კომპეტენციის დონეზე. ასე რომ,  

„ლინგვისტური  შემოტრიალება“ თავისი  თვისებრივი სიახლის შე-

მცველი მიდგომების გამო მთელი რიგი  ჰუმანიტარული გამოკვლე-

ვებისათვის ქმნის ხედვის  ახალ რაკურსს. ამ მიმართულებებით  მო-

მუშავე მეცნიერები კი ერთხმად  აღიარებენ, რომ XX საუკუნის კულ-

ტურის „ენით მოხიბვლა“ შეიძლება კონსტატირებული იქნეს რო-

გორც  შემდგარი  ფაქტი. 

ამ  ფაქტმა კი დადასტურება  პოვა  უკვე საკმაოდ  კარგად  ნა-

ცნობ  იდეებში: 

ა)  ენა  – როგორც   ყოფიერების   სახლი  (მ. ჰაიდეგერი); 

ბ) ენა – როგორც ჩვენი არსებობის გარემო, რომელშიც ხდება  

ცხოვრებისა და ცნობიერების შერწყმა-შეერთება (ბ. გასპაროვი, კ. აპე-

ლი,  ე. კასირერი); 

გ) ენა – როგორც   არაცნობიერის   სივრცე  (ჟ. ლაკანი); 

დ) ენა – როგორც სოციალური გარემოს ფორმირების ინსტრუ-

მენტი  (მ. ფუკოს  დისკურსული ფორმაციები  და  „არქივი“);  

ე) ენა – თვით სოციალური  გარემო (ლ. ვიტგენშტეინის  ენობ-
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რივი  თამაშები).  

ეკონომიკური კრიტიკაც, როგორც უკანასკნელი პერიოდის  

ჰუმანიტარულ  კვლევათა  ერთ-ერთი  ნოვატორული  მიმართულე-

ბა, ცხადია, ითვალისწინებს  ამ  დეფინიციებს  და, შესაბამისად, ახ-

დენს  მისთვის  მისაღები  ენობრივი  პრიორიტეტების  დემონსტრი-

რებას, მეტიც,  ცნობილ ლინგვოკულტურულ პოზიციაში – კულტუ-

რა/მენტალობა – ენას  თავისი  კორექტივებიც შეაქვს. ვინაიდან  ეკო-

ნომიკური კრიტიკის ინტერესის ძირითადი სფერო ის სოციალური, 

ეკონომიკური და კულტურული კონტექსტებია, რომლებშიც პიროვ-

ნება ან სოციალური  ჯგუფი  მუშაობს,  ამიტომ აღნიშნული  ტიპის 

კვლევებში ვერ იქნება – და არც არის წარმოდგენილი ენის  მხოლოდ 

კომუნიკატორული ან აღწერილობითი ფუნქციები, არც ტექსტებში  

მანიფესტირებული შინაარსის (პერსონაჟების ქცევის, ფულადი  ცნე-

ბების, ტროპების  და ა. შ.) ტრადიციული ანალიზი, არამედ აქცენ-

ტირებულია ესთეტიკური ღირებულებების  მონეტარული  ღირე-

ბულებებით  ჩანაცვლების რთული  და მტკივნეული პროცესის მთე-

ლი სისრულით – ენით პორტრეტირების პროცესი. ეს პროცესი კი  

იმდენად რეზონანსული იყო, რომ ევროპულ ლიტერატურაში, სა-

დაც კაპიტალიზმმა ფუნდამენტური საზოგადოებრივი ძვრები გამო-

იწვია, პოლიტიკური ეკონომიის, როგორც  ახალი საზოგადოებრივი 

მეცნიერების, პარალელურად წარმოშვა ლიტერატურის ასევე ახალი 

ჟანრი – რომანი. სწორედ  ამის შესახებ  წერს დევიდ კაუფმანი: „კო-

მერციული  კაპიტალიზმის სწრაფმა  განვითარებამ  და  ინსტიტუ-

ციურმა  კონსოლიდაციამ  მეთვრამეტე  საუკუნეში  წარმოქმნა  ეკო-

ნომიკის, სახელმწიფოს, მორალისა და  სამოქალაქო უფლებების ახ-

ლებური აღწერისა და აპოლოგიის საჭიროება, რომელიც დაკმაყო-

ფილებულ იქნა როგორც პოლიტიკური ეკონომიის, ისე რომანის  

მიერ“ [ვუდმანსი, ოსტინი 1999: 97]. ჩვენთვის  განსაკუთრებით სა-

ყურადღებოა ამ მოვლენის ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც თავის 

დროზე ჩამოაყალიბა ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა მარკ  

შელმა თავის გახმაურებულ  ნაშრომში  „ლიტერატურის  ეკონომი-

კა“ [1978]. „შელის  აზრით,  ლიტერატურული ნაწარმოებები შედგე-

ბა  ტროპული  შენაცვლებების  ან მეტაფორებისაგან,  რომელთაგან 

ზოგიერთი შეიძლება გავაანალიზოთ ეკონომიკური ცნებების მეშვე-

ობით“. მაშასადამე, ეკონომიკური ლიტერატურული კრიტიკა  ცდი-

ლობს ჩაწვდეს მიმართებას ლიტერატურულ გაცვლა-გამოცვლასა 
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და იმ გაცვლა-გამოცვლას შორის, რომელიც პოლიტიკური  ეკონო-

მიკის  საფუძველს  წარმოადგენს  და  გააერთიანოს  ამ  ორი  სფეროს  

დისკურსები“ [იქვე  1999: 154].  ჩვენი  კვლევის  ობიექტად  შერჩეუ-

ლი  პერიოდი, რომელიც XIX საუკუნის შუა ხანების ქართული 

მწერლობის ორი თვალსაჩინო წარმომადგენლის – გ ი ო რ გ ი  

ე რ ი ს თ ა ვ ი ს ა  და ლ ა ვ რ ე ნ ტ ი  ა რ დ ა ზ ი ა ნ ი ს – თემატურა-

დაც  და ენობრივი  თვალსაზრისითაც იმ დროისთვის  საკმაოდ  თა-

მამი  ტექსტების  შექმნას ემთხვევა,  რა თქმა უნდა,  არ იცნობდა  ზე-

მოაღნიშნულ ენობრივ დეფინიციებს. ვინაიდან ეს მწერლები ხელ-

მძღვანელობდნენ კრიტიკული რეალიზმის სახელით ცნობილი  

მხატვრული მეთოდით,  რომელიც ძირითად  აქცენტს ტიპიზაციაზე 

აკეთებდა, ხოლო ენობრივი აქტივობა, რომელიც არა მარტო გმირთა 

ხასიათების  გახსნას  ემსახურებოდა, არა  თუ შორეულ  XIX, არამედ  

XX საუკუნის 60-იან  წლებამდეც  კი, და ისიც, უკეთეს შემთხვევაში, 

სტილურ თავისებურებებად  იყო  მიჩნეული. სწორედ ამის შესახებ 

წერდა ამ პერიოდის ერთი  ახალგაზრდა ენათმეცნიერი  არლი თაყა-

იშვილი: „არავისთვის  უცხო  ამბავი არ  არის,  რომ ზოგჯერ ენა და 

სტილი  მივიწყებულია ჩვენი კრიტიკოსების ნაწარმოებებში. ისინი 

ცდილობენ, ღრმად  ჩასწვდნენ  მწერლის იდეურ-მხატვრულ კონ-

ცეფციას, ზედმიწევნით დაახასიათონ გმირები, მაგრამ ენაზე  რომ 

მიდგება საქმე,  რატომღაც  ენას  კბილს  აჭერენ  [თაყაიშვილი 1963: 

41]. სხვა სიტყვებით „ენის  მრავალსახეობის პრობლემა“ იმ დროის-

თვის ჯერ კიდევ დახურული  იყო. კრიტიკული  რეალიზმი, როგორც  

ვიცით, ის ლიტერატურული მიმართულებაა, რომელიც მიზნად  ისა-

ხავდა  ევროპის  „პოლიტიკურად ინტენსიური  და სოციალურად დი-

ფერენცირებული“ საზოგადოების მხატვრულ ასახვას. ეს დროში  ემ-

თხვევა კაპიტალიზმის დამკვიდრების ხანას, როდესაც  ადამიანთა  

ურთიერთობები, მათი სოციალური სტატუსი  მატერიალური ფასე-

ულობების შოვნა-შეძენის ზედმეტად აქტივიზებულ, ზოგჯერ კი სა-

კმაოდ მტაცებლურ უნარებს დაექვემდებარა. მეტიც, მდიდართა  და  

ღარიბთა  შორის  გაჩნდა  ე. წ. საშუალო ფენა [ინგ. middle  state]  – 

ბურჟუაზია, რომელიც ყველაზე უკეთ  განასახიერებდა  ახალი დრო-

ის სახეს  და  რომლის  „წარმოქმნაც  ეკონომიკის  ფართო ისტორიუ-

ლი მოთხოვნილებით იყო განპირობებული“. ჩვენთან ბურჟუაზი- 

ული კლასი, თავისი კლასიკური გაგებით – ბოლომდე  ვერც  ჩამო-

ყალიბდა, მეტიც,  იგი  თითქოს არც იყო ორგანული ქართველთა 
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ბუნებისათვის, რადგან, მცირეოდენი გამონაკლისის გარდა, გა-

მდიდრება ძირითადად არაქართველებმა შეძლეს. განსხვავებული  

ელფერი  ჰქონდა  კრიტიკული რეალიზმის განმსაზღვრელ მახასია-

თებლებსაც: „ბურჟუაზიული მსოფლმხედველობის არისტოკრატი-

ულთან დაპირისპირებას“, რადგან იგი სოციალურ შინაარსზე მე-

ტად   ეროვნული დაპირისპირების  ნიშნით  დაიტვირთა. მით უფ-

რო, როცა ცხადი გახდა, რომ „ფული აღემატება  გვარსა და წარმო-

მავლობას, სიმდიდრე – საუკუნეობით  გამყარებულ ტრადიციასა და 

ეტიკეტს. ამასთან, გამოიკვეთა ძირითადი კონცეპტუალური ოპო-

ზიციები: ფული/უფულობა; მატერიალური ბედნიერება/სულიერი 

სიმდიდრით  მიღწეული  ბედნიერება,  „პატიოსანი  ფული“/„არაპა-

ტიოსანი ფული“ [ბორევი  2001: 399] და ა. შ. ზემოაღნიშნულ მიზეზ-

თა გამო საქართველოში ბურჟუაზიის განვითარება-ჩამოყალიბება  

თითქმის არ გასცილებია სავახშო კაპიტალის  შექმნას. სწორედ ამ 

პროცესის  ეტაპობრივი განვითარება ასახა  კრიტიკული რეალიზმის 

პირველმა პერიოდმა. ყველაზე თვალსაჩინო მოვლენა, რომელიც  

XIX  საუკუნის პირველ ნახევარში ხდება – სახელმწიფოებრიობის 

გაუქმების შემდეგ – ამავე მოვლენაზე თავადაზნაურობის მწვავე რე-

აქციის (მხედველობაში, ცხადია, 1832 წლის შეთქმულება გვაქვს)  

უშედეგოდ  დასრულებაა.  მართალია, რუსეთის  იმპერატორმა  პო-

ლონეთში გამართული სისხლისღვრის ფონზე (იქ აჯანყება 1830 

წელს დაიწყო) ქართველი მეამბოხეები ნაკლები სისასტიკით დასა-

ჯა,  მაგრამ ამ მარცხმა შეთქმულებაში მონაწილეთ  დაღი დაასვა  და 

შექმნა  დამარცხებულის  გარკვეული სინდრომი: ერთი ნაწილი წარ-

სულის იდეალიზაციას მიეცა  და რომანტიკული ხასიათის  ტექსტე-

ბი  შექმნა, მეორე,  უფრო  მცირე  ნაწილი კი სინამდვილისადმი რა-

ციონალური, შეიძლება  ასეც  ითქვას, მწვავედ კრიტიკული დამოკი-

დებულების გამო რეალიზმის სათავეებთან აღმოჩნდა. გიორგი 

ერისთავიც ერთ-ერთი „განდობილი“ იყო, თუმცა თავისი ასაკისა 

(1832 წელს იგი მხოლოდ 17 წლის ყმაწვილი იყო) და ევროპაში (პო-

ლონეთში) განსწავლულობის გამო არამარტო ახალი ლიტერატურუ-

ლი მიმართულების, ახალი სამწერლო ჟანრის, კომედიოგრაფიის –  

და მასთან ერთად თეატრის, არამედ ახალი  ენის,  ახალი  ლოგოსის  

შემქმნელიც აღმოჩნდა  (უფრო  ზუსტად, ეს იყო სამოციანელთა თა-

ობის მიერ სალიტერატურო ენის შექმნის საწყისი ეტაპი). ასეთი ტი-

პის ცვლილებების  გათავისების უნარი კი, როგორც წესი, დიდი  სო-
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ციალურ-ეკონომიკური ცვლილებებისადმი რეალისტური ალღოს 

მქონე მოღვაწეებს აქვთ. გ. ერისთავს ეს ალღო ნამდვილად ჰქონდა 

და ამიტომაც მან ცვლილება – აუცილებლობის არტიკულირება – 

ენით დაიწყო. აი, რას წერდა პლატონ იოსელიანი პიესა „გაყრის“ წი-

ნასიტყვაობაში: „მწერლობა ძველთა, გარდა რუსთაველისა და  მცი-

რეთა სხვათა, არა იყო ჩვეულებითის საუბარის ენით, რომელიც  

არის და უნდა იყოს  ჭეშმარიტი  ენა ხალხისა.  დამწერმან  ამა  პირ-

ველისა ქართულს ენაზედ კომედიისა, თ. გ. ერისთავმან, დაბადა  

ენა ქართული ახალისა  გვარისა  მწერლობისათვის...“. სხვა სიტყვე-

ბით, ენის დემოკრატიულობისკენ  გადადგმული  ნაბიჯი  მიჩნეულ  

იქნა სერიოზული სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების მაუ-

წყებლად  და ეს პრინციპულად  სწორი მიდგომაა. XIX საუკუნის სა-

ქართველოში ცნობილი  ისტორიული  მოვლენების შედეგად  (ხდე-

ბა  ქვეყნის ახალი  კოლონიზაცია) პარადოქსული  ვითარება  იქმნე-

ბა, ანუ როგორც მოგვიანებით ითქვა, (ქვეყანა) ცხოვრობდა სიტყვით  

სხვისი „მფარველობის“ ქვეშ, ხოლო  საქმით  სხვისი  „მონობის“  გან-

ცდით...“ [აბაშიძე  1893]. სახეზეა მოძველებული ეკონომიკური 

ფორმებისადმი მიჯაჭვულობის დემონსტრირება, რომელსაც ახდენს 

საზოგადოების არა რომელიმე  მარგინალური  ჯგუფი, არამედ  სწო-

რედ  ყველაზე  პრივილეგირებული და – ამდენად – მომავალ კულ-

ტურულ  ორიენტირებზე  პასუხისმგებელი  ფენა. ეს არის თავადაზ-

ნაურობა, განსაკუთრებით კი – ამ ფენის ახალგაზრდა წარმომადგენ-

ლები, რომლებიც განათლებას უკვე ევროპის, განსაკუთრებით კი 

რუსეთის, უნივერსიტეტებში იღებენ და რომლებიც თავიანთი სა-

ზოგადოებრივი სტატუსისა და ევროპული  განმანათლებლობის მი-

ღწევებთან  მეტი  სიახლოვის  გამო, წესით, ევროპულ ფასეულობა-

თა შემომტანნი და დამნერგავნი უნდა  ყოფილიყვნენ, უნდა  მდგა-

რიყვნენ  ქვეყნის  შემდგომი განვითარების ავანგარდში. ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის პროგნოზი, გამოთქმული ლექსში „საფლავი მეფის 

ირაკლისა“: „ჟამ-ვითარებით გარდახვეწილთ შენთ  შვილთ  მიდამო/ 

მოაქვთ  მამულში  განათლება და ხმა საამო...“, ახმოვანებდა  ამგვარი  

შესაძლებლობის მნიშვნელობას, თუმცა თავდაპირველად, როგორც  

ჩანს, ამასთან დაკავშირებულ იმედთა რეალიზებას იმედგაცრუება 

სჭარბობდა. ამ იმედგაცრუების მხატვრული ასახვის პროდუქტია   

გ. ერისთავის დრამატურგია და ამ დრამატურგიით გამოხატული 

ძლიერი კრიტიცისტული  პათოსი. აშკარაა, გ ი ო რ გ ი  ე რ ი ს თ ა ვ ი 
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უფრო სმენით აღიქვამს გარემოს, ვიდრე ვიზუალურად. ამიტომაც 

მის  მიერ საგანგებოდაა შერჩეული დიალოგებით აზროვნების  მანე-

რა, ანუ დრამატურგია, „ყოველდღიურობის გახმოვანების ერთ-ერ-

თი ყველაზე ეფექტური საშუალება“, რომელიც წერის თვალსაზრი-

სითაც ფრიად ეკონომიურია, შესაძლებლობებით კი – მრავალფერო-

ვანი. მწერლობის ამ დარგს ახასიათებს  ცხოვრებისეული სცენისა 

და კულისებისადმი ერთნაირი ინტერესი  და ამიტომაც  თვითგამო-

ხატვის საშუალებად  ინტონაციებით მდიდარ მეტყველებას  ირჩევს, 

რაც  პერსონაჟებს  მათ  სოციალურ სტატუსსა თუ რეგალიებზე არა-

ნაკლებად ახასიათებს. ზუსტადაა დეტერმინირებული როგორც 

დროება (თავისი განახლებული მნიშვნელობებით), ისე მისი მთავა-

რი ფიგურანტები: გაღატაკებული თავადი,  მერყევი ფსიქიკის, მო-

რალურ-ზნეობრივად ჩამოუყალიბებელი ახალგაზრდა  თავადიშვი-

ლი, ფულით აღზევებული გაიძვერა  სომეხი ვაჭარი  და  მომსახურე  

პერსონალი, რომელთაც – თავიანთი ბატონების გადამკიდეთ – ფა-

რისევლობისა და ორგულობის გარდა არაფერი დარჩენიათ. გ. ერის-

თავის პიესების ანალიზის დროს  ცნობილი კრიტიკოსი  კიტა აბაში-

ძე ორ ძირითად ღირსებაზე ამახვილებდა ყურადღებას: პირველი – 

ცოცხალი სამეტყველო ენის ქუჩებიდან და ბაზრობებიდან  შემოტა-

ნა, ენისა, რომელმაც შემდგომი სრულყოფა, როგორც აღვნიშნეთ,  სა-

მოციანელთა  ენობრივ რეფორმაში  პოვა  და  მეორე –  იმ იმედის გა-

მქარწყლებელთა წარმოჩენა, რომლებზედაც ზემოთ მივანიშნეთ. აი, 

რას წერს კ. აბაშიძე: „...მეორე დიდი მნიშვნელობა ამ კომედიების 

იმაში მდგომარეობს, რომ გ. ერისთავი თვისის ნიჭიერი კალმით 

პირველად  შეეხო  ჩვენში ახალ ცხოვრებას  ამ  ცხოვრებისგან  შექ-

მნილი პირობით. პირველად  მან დაგვანახვა ძველის  წყობილების – 

ფეოდალიზმის და ახლის – ვაჭრულის  ბრძოლა, პირველის  მისუს-

ტება  და  მეორის გაღვიძება. პირველად მან სცადა ახალ პირობებში 

აღზრდილ ახალგაზრდათა დახასიათება, პირველად მიაქცია ყურა-

დღება ამ  ჯგუფს საზოგადოებისას. პირველად  მან  დაასურათა  და  

დაგვანახვა ახალის გარემოების ნაშობნი...“ [აბაშიძე 1893]. მართა-

ლია, ეს „უძღები შვილები“ „განათლებულის ენით“ მეტყველებენ, 

მაგრამ მას სიზუსტე და პრაგმატულობა აკლია. ვარშავიდან ახალ-

დაბრუნებული  ივანე  დიდებულიძე  (პიესიდან  „გაყრა“) და პოეტი 

ბეგლარი და მიხეილი (პიესიდან  „დავა“), წარმოგვიდგენენ იმგვარ 

ახალ ძალას, რომელსაც  ყველა  ნიშნით  არსებული  პატრიარქალუ-
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რი  წყობისადმი,  აშკარად  მოძველებული სოციალ-ეკონომიკური 

ურთიერთობებისადმი და, ზოგადად, ფეოდალური მორალისადმი 

სერიოზული პროტესტის გრძნობა  უნდა  გასჩენოდათ (თავიდან ამ-

გვარი პროტესტის ნიშნები ჩანს კიდეც ქართული რომანის უქონ-

ლობის  გამო ივანეს  მიერ წარმოთქმულ  ტირადებში, თუმცა მოგვი-

ანებით იგი  ფულზე  ქორწინდება  და მევახშის სიძე  ხდება), მაგრამ  

ერთის  მისწრაფება – შექმნას ევროპული ტიპის მეურნეობა სომეხი 

ვაჭრის, მიკირტუმ გასპარიჩის, დაცინვის საგანი ხდება (აქ მიმარ-

თავს  სწორედ  ავტორი ივანესა და მიკირტუმ გასპარიჩის ორი სამე-

ტყველო ხაზის, ორი დისკურსის, ფაქტობრივად კი ორი მსოფ-

ლმხედველობის ირონიულ-სარკასტულ შერწყმას, რითაც ცხადყოფს 

თითოეული მათგანის უუნარობას) თავიანთი მოდავე მამების ახი-

რებას აყოლილი, იმ ორ  ახალგაზრდას კი იმავე  მამების  მსგავსად  

ძალზე  უადვილდება ჩინოვნიკების მოსყიდვა და ამით უკანონობის 

არამარტო აღიარება, არამედ მასთან შეგუებაც. ვფიქრობ, სწორედ ამ 

პერსონაჟებს  უკავშირდება ავტორის განსაკუთრებული გულისტკი-

ვილი და მსგავს გარდამავალ ეპოქათა ამსახველი, კომედიოგრაფე-

ბისთვის  დამახასიათებელი  სკეპსისიც.  გ. ერისთავი, როგორც და-

მოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დამარცხებული ქართველი არის-

ტოკრატი (იგი, როგორც  ვიცით, ქსნის ერისთავთა შთამომავალი  

იყო), რომელსაც მალე მეტროპოლიის  ყველაზე დახვეწილ  დიპლო-

მატთან, მეფისნაცვალ მიხეილ ვორონცოვთან,  მოუწევს თანამშრომ-

ლობა (ამ თანამშრომლობის დროს  იგი დამფინანსებლის „შემწეო-

ბის“ გონივრულად წარმართვა-მოხმარების შესაშურ ნიჭს ამჟღავ-

ნებს, თუმცა  ივანე კერესელიძის მოგონებების  მიხედვით, ვორონ-

ცოვის ფინანსური დახმარების შეწყვეტისთანავე – 1853 წელს – კარ-

გავს ინტერესს საზოგადოებრივი საქმიანობისადმი, თავს ანებებს 

„ცისკარს“ და, რაც განსაკუთრებით საგულისხმოა, პედანტური თან-

მიმდევრობით, ფაქტობრივად, ყოველგვარი შეღავათის გარეშე ით-

ხოვს კერესელიძისგან მისთვის გადაცემული სტამბის საფასურს), 

მაშინვე ცხადად  ხედავს „რუსეთის  ფეოდალურ-ბატონყმურ წყობი-

ლებასთან  ქართული წყობილების სოციალური  უნიფიკაციის“ შე-

დეგებს  [აკოფაშვილი  1960: 33]:  მოჩვენებით  წოდებრივ  უპირატე-

სობებს, რომლებიც  შეცვლილ  გარემოში   ანაქრონიზმად  ქცეულან,   

სავაჭრო  კაპიტალის  განვითარებასთან  ერთად  ფეოდალურ-ნატუ-

რალური  მეურნეობის რღვევას  და, რაც  ყველაზე სავალალოა, ყო-
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ველივე ამის გამო თავად-აზნაურთა დაცემა-გადაგვარებას. ეს უკა-

ნასკნელი კი არამარტო მათ გადაწყვეტილებებსა და ქცევათა მოტი-

ვაციებში, არამედ მათ ენაშიც ჩანს. გ. ერისთავის პიესებში გადმო-

სახლებული ეს პერსონაჟები უცნაურად  მეტყველებენ. ესაა არა მარ-

ტო ქრონოლოგიურად  საუკუნეთა  გზასაყარზე, არამედ გეოგრაფი-

ულადაც გზაჯვარედინზე  მდებარე  ქვეყნის  წარმომადგენელთა მე-

ტყველება, მათი  ენობრივი ცნობიერების დემონსტრირება. აი, რას  

წერდა ამის შესახებ  აკაკი ბაქრაძე  წერილში  „მეცხრამეტე  საუკუ-

ნე“:  „გიორგი  ერისთავის პერსონაჟები ამღვრეული ენით მეტყველე-

ბენ: ქართულ-რუსულ-სომხურად. ასეთ პერსონაჟებს ცნობიერებას 

მოკლებულ  ადამიანებს  ვუწოდებდი... ეს კი სრულიად  თავისებუ-

რი  მოვლენაა. ისინი  არსებობენ  მხოლოდ კოლონიურ ლიტერატუ-

რაში და იბადებიან ორი კულტურის  შეჯახების  დროს. მით უმე-

ტეს, თუ ერთი კულტურა  მეორეს  ჩაგრავს პოლიტიკურად, სამხედ-

რო და სახელმწიფო ძლიერების  მხრივ...“ [ბაქრაძე  2005: 74].  სხვა-

თა  შორის,  „გაყრაში“ საუბარია არა მარტო  ცხოვრების  ახალ  ეკო-

ნომიკურ  მოწყობაზე, არამედ ნახსენებია თვით ეს ცნებაც – „ეკონო-

მიკა“,  ოღონდ დამახინჯებულად – „ეკომონია“, ისე როგორც ეს პერ-

სონაჟთა მეტყველების სტილს, მათს ინტელექტუალურ  შესაძლებ-

ლობებს შეეფერება. მწერალი ამით საკუთრივ თავისი ეკონომიკური 

გამოცდილების  ჭრილში  წარმოგვიდგენს  იმათ, ვისაც ძალიან  შო-

რეული წარმოდგენა აქვს  როგორც  ამ  ახალ სიტყვაზე,  ისე  მის  ში-

ნაარსზე. თუ გავიხსენებთ ნობელიანტი პოეტის, იოსებ ბროდსკის, 

ფრიად  ორიგინალურ ენობრივ  კონცეფციას (ის, როგორც ვიცით,  

აღიარებს შემოქმედზე ენის სრულ  დიქტატს), რომლის ერთ-ერთ 

საყურადღებო ასპექტზე, ანუ ენის მეტაფიზიკურობაზე პოეტი  

ბროდსკისებურ მახვილს სვამს [ხაიროვი  2004: 94], დავრწმუნდე-

ბით  ახალი  ეკონომიკური კრიტიკის  კვლევის  მეთოდოლოგიას-

თან მისი  მისადაგების  მართებულობაში. იდეალურ შემთხვევაში, 

და ეს შემთხვევა  ბროდსკისთვის  ინგლისურია,  ენის  ლინგვოკულ-

ტურული ტიპი  ასეთი  ფორმულით  განისაზღვრება:  სუბიექტი  – 

ზმნა – სუბიექტი, რაც გამოხატვის შესაძლებლობების  მაქსიმუმს  

უდრის მაშინ, როდესაც ნაკლებად ლოგიკური ენა (ეს კი იმავე 

ბროდსკისთვის, მიუხედავად თავისი მონოლითურობისა, რუსუ-

ლია), მაგ., დოსტოევსკის მხატვრული დისკურსი თავისებური სინ-

ტაქსური წყობით, „ეშმაკური  ჩახლართულობით“, „სიზუსტის უქონ-
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ლობით“ შინაარსის ამბივალენტურობის  გამომწვევი  ხდება. აქედან  

რაციონალური ინგლისურისა და რეფლექსური რუსულის ანტო-

ნიმიური წყვილი. ამ მოსაზრების გათვალისწინებით შესაძლებელია 

არა ერთი კონკრეტული მწერლის  ან  პერსონაჟის, არამედ  მთელი 

ერის პორტრეტირება, მისი ფსიქოტიპის დადგენა. გ. ერისთავის  პი-

ესებში, სადაც ახალ ეკონომიკურ ურთიერთობათა პირველი  გამო-

ვლინების  ფონზე  ყველა  მონაწილე  საკუთარ არსს   ენით  მატერი-

ალიზებული აზრით, ენაში დაგროვილი ინფორმაციულობით ამ-

ჟღავნებს, შესაძლებელია მეტ-ნაკლებად სრული წარმოდგენა  შევიქ-

მნათ ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ ფორმაციასთან შეხვედრისთვის 

ქართველთა მოუმზადებლობის ხარისხზე, არსებობის ფორმებში 

მათ უიმედო ჩარჩენაზე, სწორად მიმართული ინიციატივობისა  და  

აქტიურობის დეფიციტზე,  რომ არაფერი ვთქვათ  ცხოვრების კანონ-

ზომიერებათა უცოდინარობით გამოწვეულ გულუბრყვილობაზე,  

რომლითაც, როგორც წესი, მხოლოდ გვერდით მცხოვრები უცხო-

ტომელი სარგებლობს. „ძუნწის“ მთავარი  პერსონაჟი  კარაპეტ დაბა-

ღოვი ასეთი პირდაპირობით ახასიათებს დროის ახალ ეკონომიკურ 

ვექტორს: „უფულო კაცისთვის არ არის ცხოვრება გაჩენილი“. გ. ერის-

თავისთვის პრობლემა  სწორედ ამ რეალობის მისაღებად აუცილებე-

ლი ალღოიანობისა და უნარ-ჩვევების უქონლობაშია. თუმცა XIX სა-

უკუნის ქართული კრიტიკული რეალიზმის კიდევ ერთი წარმომად-

გენელი ლ ა ვ რ ე ნ ტ ი  ა რ დ ა ზ ი ა ნ ი, როგორც ჟურნალისტი და 

როგორც მწერალი, აფიქსირებს იმ ცვლილებებს, რომლებიც ამ მხრივ 

საზოგადოებაში სულ რაღაც ერთი ათეული წლის მანძილზე მო-

მხდარა. ივანე კერესელიძისეულ ჟურნალ „ცისკრის“ ანტიბატონ-

ყმური მესიჯი იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც რედაქტორის 

გარშემო არიან შემოკრებილნი (გრ. რჩეულიშვილი, დ. ჭონქაძე,  

ი. ჩიქოვანი), ის უმთავრესი კონტექსტია, რომელიც ლიტერატურუ-

ლი ცხოვრების განახლებისთვის აუცილებელ წინაპირობად უნდა 

მივიჩნიოთ, ანუ – ეს ის სასტარტო პოზიციაა, რომელიც ახლებური 

ხედვისა და შეფასებების საშუალებას იძლევა. 1859 წელს  ჟურნალი 

აქვეყნებს  ლავრენტი არდაზიანის ლექსს „ფულები“, რომელშიც ფუ-

ლი პრაქტიკულად სამყაროს მმართველ  უნივერსალურ ძალადაა  

აღიარებული  და – ამასთან – აღიარებულია ე. წ. „ფულის  ენის“ სა-

ყოველთაობა; სწორედ ისე, როგორც ამას ფ. დოსტოევსკისადმი მი-

ძღვნილ  ესეიში „დოსტოევსკის შესახებ“ წერდა ი. ბროდსკი: „მიწას-
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თან, წყალთან, ჰაერთან და ცეცხლთან  ერთად ფული  მეხუთე  სტი-

ქიაა, რომლისთვისაც  ანგარიშის  გაწევა ადამიანს  ყველაზე ხშირად 

უწევს...“ [ბროდსკი 2009: 17]. ლავრენტი არდაზიანი, მართალია, ფუ-

ლებს „უწესოდ გაჩენილს“, „იუდას სისხლით სვრილს“, „სიმართ-

ლის დამჩაგვრელსა“ და „კაცთ ზნეობის გამრყვნელს“ უწოდებს, 

თუმცა – ამასთან ერთად – აღიარებს მათს უნივერსალურ უნარს – 

თანაბრად აკეთონ ბოროტიცა და კეთილიც. ეს ფულის ენის სწორად  

წაკითხვის  გამოვლინებაა. ეკონომიკური კრიტიკა  მუდმივი მოძრა-

ობის, განუწყვეტელი ფლექსიურობის, ყოვლისმომცველობის თვალ-

საზრისით ხედავს გარკვეულ სიახლოვეს ენასა და ფულს შორის, რა-

საც არც თანამედროვე მწერლები და კრიტიკოსები უარყოფენ  (მაგ., 

იგივე ბროდსკი, ბორის გროისი). ბორის გროისი წერს: „ენა, რომლი-

თაც აპელირებს დღევანდელი საზოგადოება, როდესაც სურს საკუ-

თარ თავზე ისაუბროს, ფულის ენაა. ფული განაპირობებს  სამყაროს 

ერთიანობას, ანუ ასრულებს ადრე  რელიგიისთვის დაკისრებულ 

ფუნქციას და ა. შ.“ [Гроис  2003: 17]. შესაძლოა ფულის ამ ახალი სტა-

ტუსის შეძენამ და ფულის ენის ინტუიციურმა წვდომამ უბიძგა 

ლავრენტი არდაზიანს შეექმნა ტექსტი ადამიანზე, რომელსაც ქმნის 

ფული. ეს სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილია. ავტორს აინტერსებს 

ის  რთული  გზა, რომელიც უნდა გაიაროს სოლომონის სოციალური 

წარმომავლობისა და სასტარტო მდგომარეობის მქონე  უსახსრო კაც-

მა. „ფულის შოვნისა და დაგროვების“ დამაჯერებლად აღწერილი 

პროცესი მეტყველებს თვით  ლავრენტი არდაზიანის ფინანსურ ჩვე-

ვებზე, მის გარკვეულობაზე იმდროინდელი (ანუ XIX საუკუნის 50-

60-იანი წლების მიჯნა) ეკონომიკური ცხოვრების პირობებში, იმათ 

ფსიქიკაში, ვისაც სოციალური ლიფტის ერთი საფეხურიდან მეორე-

ზე, მეორედან კი სულაც მესამეზე განუზრახავს ასვლა. არდაზიანის 

გმირი, თუ გავითვალისწინებთ ფულზე დაფუძნებული ჩვენი  დღე-

ვანდელობის ფასეულობებს,  ოპტიმიზმს  უფრო აღძრავს, ვიდრე პე-

სიმიზმს. მართლაც, სოლომონის თავგანწირვა თვითდამკვიდრების-

თვის, სულიერი და ფიზიკური სიკერპე, ნებისყოფის სიმტკიცე,  უკ-

ვე საკმაოდ მდიდარმა ყველას, და, პირველ ყოვლისა, საკუთარი 

ოჯახის წევრებს თავი კვლავ ღარიბად  მოაჩვენოს, იმ მიზანდასახუ-

ლობის დემონსტრირებაა, რომლითაც თავს იწონებენ მომდევნო პე-

რიოდის უმდიდრესი ადამიანები. ფულის დაგროვება, შემდეგ მისი 

გაცვლა-გამოცვლა, გასესხება თუ  ღირებულება  მუდმივ  მოძრაობა-
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შია, რომლის კვალდაკვალ იგება და ყალიბდება თავად  მთავარი  

პერსონაჟის ზეაღმავალი ცხოვრებისეული ეტაპები, ანუ – ეკონომი-

კური პოეტიკის წარმოჩენა შესაძლებელი ხდება ლიტერატურული 

წაკითხვის საშუალებით. ამ პრინციპით თავის დროზე გაანალიზე-

ბულ იქნა  ჰენრი ჯეიმსის  შემოქმედება, რომლის ავტორები  იყვნენ  

დონალდ  მალი  და  პეგი მაკორმაკი. რაც შეეხება  ფულის მიმოქცე-

ვის  გავლენას ადამიანის არამარტო მატერიალურ, არამედ მეტაფი-

ზიკურ არსზე, მალისთვის ცხადია ტენდენცია, რომელსაც იგი ასე 

ახასიათებს „ფული და მისი გადაქცევა ცნობიერების  მასალად“. თუ 

ამოვალთ იმ დებულებიდან, რომ „ტექსტები ღია სისტემებია, თუმცა 

მათი ღირებულება შეზღუდულია“ – ლავრენტი არდაზიანის საინ-

ტერესო ნაწარმოებს იმაზე  მეტს ვერ მივაწერთ, ვიდრე ის ამის სა-

შუალებას იძლევა, თუმცა ერთი რამ ცხადია – ის  ეგზისტენციალუ-

რი გამოცდილება, რომელიც მან თავისი პერსონაჟის ცხოვრების  სა-

ხით  წარმოგვიდგინა, მრავალმხრივ იყო გასაზიარებელიც და გასაა-

ნალიზებელიც, ამის ნაცვლად ჩვენ სულ ის ეპიზოდი გვახსოვდა, 

როგორ ცდილობდა გადიდკაცებას გუშინდელი ღარიბული ქოხის 

ბინადარი და როგორ ვერ მოიცილა მან თავისი გვარიდან  საძულვე-

ლი  „ბგერათშეთანხმება  ჯღან“. 

ამრიგად, ქართული რეალისტური მწერლობის ორი წარმო-

მადგენლის – გიორგი ერისთავისა და ლავრენტი არდაზიანის – 

ცნობილი მხატვრული ტექსტების წარმოდგენილი ანალიზის მი-

ხედვით,  კიდევ ერთხელ გაცხადდა  ენის  არამარტო როგორც  „ყო-

ფიერების სახლის“, არამედ მისი  როგორც  ცნობიერების მარკერის, 

სოციალური გარემოს ფორმირების ინსტრუმენტის  შესაძლებლობა-

ნი. აღნიშნული გარდამავალი პერიოდის  ენა უკვე თავის თავში  მო-

იცავდა იმ ცვლილებათა, შეუსაბამო გადაწყვეტილებათა, წარუმატე-

ბელ ძიებათა, ეს ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კი – სიახლისადმი  მი-

სწრაფებათა, ცხოვრების ახალ სარბიელზე გამოსულთა  გამჭრიახო-

ბის,  ამტანობის  ერთობლიობას, რომელმაც მისი საინტერესო მუტა-

ცია გამოიწვია. მწერლობამ, შეიძლება  ითქვას, მხოლოდ გამოიყენა 

ეს მოცემულობა. გ. ერისთავისა და ლ. არდაზიანის  პერსონაჟების 

მეტყველება არამარტო აცოცხლებს  ატმოსფეროს, რომლითაც  ჩვენი 

ისტორიის ეს მონაკვეთი ხასიათდებოდა, არამედ სძენს მას რაღაც 

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან შტრიხს. ეს ენა ცნობარია იმ 

კულტურულ, პირველ ყოვლისა კი, ეკონომიკურ ერთიერთობათა 
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თავისებურებებისა, რომლებიც ქმნიდნენ მაშინდელი აზროვნებისა 

და  ცხოვრების  სტილს.    
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Nona Kupreishvili 

 

Language as a Character 

 
Summary 

 
The analysis of the literary texts of two representatives of the 

Georgian realistic literature – Giorgi Eristavi and Lavrenti Ardaziani 

shows the possibilities of the language not only as "the House of Being" 

but also as a marker of the consciousness, the instrument for the formation 

of the social environment. The language of the said transitional period 

included the combination of changes, inappropriate decisions, 

unsuccessful researches, aspiration to the innovations, penetration and 

tolerance of the newcomers that led to its interesting mutation. Literature, 

one might say, only used these givens. The speech of the characters by  

G. Eristavi and L. Ardaziani not only brings the atmosphere of a certain 

period of our history to life but also gives it very important features. This 

language is a directory of the peculiarities of those cultural and economic 

relations that shaped the lifestyle and thinking of that period.  
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მაკა ლაბარტყავა 

 

 

თანდებულთა მართლწერისათვის თანამედროვე 

ქართულში 

 
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებში აღ-

ნიშნულია, რომ „თანდებული დაერთვის მიცემითს, ნათესაობითს, 

მოქმედებითსა და მიმართულებითს ბრუნვებს...  ზოგი თანდებული 

თითო ბრუნვას ერთვის, ზოგიც – ორ ბრუნვას. თითო ბრუნვას ერ-

თვის: -ზე, -ში, -თან (მიცემითს); -კენ, -თვის (ნათესაობითს); -მდე // 

-მდის (მიმართულებითს); -ურთ (მოქმედებითს). ორ ბრუნვას ერ-

თვის -გან (მოქმედებითსა და ნათესაობითს)“ [ნორმები 1986]. 

 1. -ზე თანდებული მიცემით ბრუნვას დაერთვის და სამი სა-

ხით გვხვდება: -ზედა, -ზედ და -ზე. -ზედა სახეობა იხმარებოდა 

ძველ ქართულში, ცალკე იდგა და მიცემითი ბრუნვის ფორმა სახე-

ლისა უცვლელად იყო წარმოდგენილი. ძველ ქართულში იგი ნათე-

საობით ბრუნვასაც დაერთოდა. -ზედ და -ზე სახეობები -ზედა-ს გა-

მარტივების შედეგია და შერწყმულია ბრუნვის ფორმასთან. შე-

რწყმისას მიცემითი ბრუნვის ფორმანტი დაკარგულია ყველგან: 

თანხმოვანფუძი- 

ანებთანაც და ხმოვანფუძიანებთანაც. მიცემითის -ს დაცულია III პი-

რის ნაცვალსახელში მა-ს-ზე, მაგრამ ჩვენებითი ნაწილაკების და-

რთვისას აქაც იკარგება: ამა-ზე, იმა-ზე... [ნორმები 1986].  

აღნიშნულია ისიც, რომ ქართული მწერლობის კლასიკოსებ-

თან -ზედ და -ზე სახეობები  თანაბრად გვხვდება. 

-ზედა თანდებულიანი ფორმები ხშირია ილიას, ვაჟას, აკაკისა 

და ყაზბეგის შემოქმედებაში, აგრეთვე – უცხოურიდან ნათარგმნ ლი-

ტერატურაში: „კაცი მას ჰქვიან, ვინც ძონძები ტანზედ ჩაიცვა და მით 

ამაყობს“ (ვაჟა); „ეს ოცი წელიწადია მხიარული ფერი არ მიუკარებია 

ტანზედ“ (ილია); „რამდენადაც გაგი იქ იტანჯებოდა, იმდენად გორა-

ზედ მყოფთ ნუგეში ეძლეოდათ და იმედი ჰქონდათ“ (ალ. ყაზბეგი); 

„დარეჯან დედოფლის სასახლე მეტეხის გორაზედ გვიანი შუასაუკუ-

ნეების პერიოდის ძეგლია“ (დედათა მონასტრის ისტორია); „ვიღაცა 

სახელოზედ მებღაუჭება. მე ვიცოდი, რას ნიშნავდა ეს“ (ო. ჰენრი). 
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რაც შეეხება თანამედროვე ქართულის ვითარებას, აღსანიშნა-

ვია, რომ ძირითად სახეობად დასტურდება -ზე თანდებულიანი ვა-

რიანტები: „მე ვერ ვიტყვი, ოღონდ ნატო კარგად იყოს და გინდა ქვა 

ქვაზე ნუ დარჩენილა საქართველოშიო“; „მთაწმინდის პანთეონში, 

ვაჟა-ფშაველას საფლავის ქვაზე, ჯვრის დამაგრების განკარგულება 

თბილისის მერიას არ გაუცია“; „დღეს ძალიან პოპულარულია მდი-

ნარეზე მოწყობილი კრუიზები“; „მდინარეზე დაშვებისას ვიყენებთ 

მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების მიერ წარმოებულ სერტიფიცირე-

ბულ აღჭურვილობას“; „გოგონა, რომელიც დედამ 2 წლის ასაკში მი-

ატოვა, საკუთარ სახლზე ოცნებობს“; „ხეზე კვეთა, ანუ ხის მხატვრუ-

ლი დამუშავება, მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ხელოვნებაა“... 

როგორც ჩანს, ახალ ქართულში გაბატონებულია -ზე თანდე-

ბულიანი სახეობა, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში (პროზასა თუ 

პოეზიაში) მაინც დასტურდება -ზედა ვარიანტიანი ფორმები.    

„-ზედ სახეობა იხმარება -ვე ნაწილაკის დართვისას: თავზედ-

ვე, მთაზედვე, თქვენზედვე [ნორმები 1986]: „გაჯავრებულმა უფალ-

მა მთაზედვე უთხრა ეს ამბავი მოსეს და დაემუქრა“ (საღმრთო ის-

ტორია, წიგნი II); „სინას მთაზედვე მეფემ ააშენა წმ. ეკატერინეს მო-

ნასტერი, რომელიც გაამდიდრა ყოველის შემკულობით...“; „და შენს 

თავზედვე შენგან ცილსა როგორ მოგითმენ, ვიცი ზარმაცი შენა არა 

ხარ...“ (ი. მაჩაბ. თარგმ.)... 

თანამედროვე ქართულში -ვე ნაწილაკდართული -ზე თანდე-

ბულიანი ვარიანტები საკმაოდ ხშირად დასტურდება: „ამაზევე მო-

გახსენე“; „შენზევე ითქვა“; „ჩვენზევე უკმაყოფილო ადამიანები 

რეკავენ“; „თქვენზევე ნათქვამი სიტყვა დამხვდა წინ“... 

„-ზედა სახეობა იხმარება ც(ა) ნაწილაკის დართვისას: თავზე-

დაც, მთაზედაც, ჩემზედაც“  [ნორმები 1986]: „წელიწადიც იშვიათად 

გაივლიდა, რომ ჩვენ გვერდით და ჩვენს თავზედაც ცეცხლის გრიგა-

ლი არ ავარდნილიყო“; „მრავალჟამიერი არის ლიტურგიის შემადგე-

ნელი ნაწილი ყველა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, მათ შორის, 

ათონის მთაზედაც“; „ვიცი, განგება ჩემზედაც ზრუნავს, ახალ კა-

ლენდარს დავყურებ რწმენით“; „ეს ჭეშმარიტება ჩემზედაც გამარ-

თლდა, მაგრამ საჭიროა ჯერ ალჟირში ჩასვლა“... 

განსაკუთრებით გამოსაყოფია -ც(ა) ნაწილაკდართული -ზედა 

თანდებულიანი ფორმები. ეს შემთხვევა თანამედროვე ქართულში 

ფაქტობრივად უკვე მხოლოდ -ზე თანდებულიანი ფორმებით 
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დასტურდება: შენზეც, ჩემზეც, წასვლაზეც, მეგობარზეც... 

-ზედა თანდებული ჩვეულებრივია პოეზიის ენაში: „გამწიეს 

და გამომწიეს ჩამომკიდეს ცხენზედაო“ (ხალხ.); „ვზივარ სამეფო 

ტახტზედა! შეურაცხყოფას ვინ მკადრებს? სალამს მიძღვნიან ცდა-

ზედა“ (ვაჟა); „დაბრძანდა ოქროს ტახტზედა, ვით მეფე ქვეყნის 

მპყრობელი“ (ვაჟა)... 

-ზედა თანდებული ზოგ მწერალთან გამოიყენება იმ შე-

მთხვევაშიც, როცა ფრაზის შეკვრა არის საჭირო: „უკეთესია კოზლო-

ვის თარგმანზედა“ (ილია). „დაასვენეს ტახტზედა“ (ილია)“ [ნორმე-

ბი 1986]. 

ამ შემთხვევაშიც თანამედროვე ქართულში -ზე ვარიანტიანი 

ფორმები ჭარბობს: „უკეთესია ნინოს წიგნზე“; „დადგეს მაგიდაზე“; 

„ისევ მსჯელობდნენ გუშინდელ პარლამენტარზე“... 

2. -ში თანდებულიც მიცემით ბრუნვას დაერთვის. ძველ ქარ-

თულში გვქონდა -შინა, შემდგომ აგრეთვე -შიგან. ახლანდელი -ში 

შერწყმულია ბრუნვის ფორმასთან და ბრუნვის ფორმანტი დაკარგუ-

ლია. ბრუნვის ნიშანი დაცულია მხოლოდ III პირის ნაცვალსახე-

ლებთან: მასში (მაგრამ: ამაში, იმაში...). დიალექტებში არის -შიდ,  

-ჩი, -ჩიგ, -ჩიგა სახეობები,  მაგრამ თანამედროვე სალიტერატურო 

ენაში ეს სახეობა არ გვხვდება... [ნორმები 1986]. 

-ც(ა) ნაწილაკის დართვისას გვაქვს -შია სახეობაც: „სიყვარუ-

ლი ჰგავს ხეს, იგი თავისუფლად იზრდება ჩვენს არსებაში და ხში-

რად განადგურებულ გულშიაც კი განაგრძობს მწვანედ ხასხასს“; 

„მოვსწყვიტე და მივიბნიე იგი მკერდზე, ჩემს გულშიაც მივუჩინე 

მყუდრო ბინა“; „მაგრამ ძაგანიას აღგზნებული გონება მაინც ხედავ-

და ამ სიბნელეშიაც თავის გამოსახულებას“. 

თანამედროვე ქართულში -შია ვარიანტიანი შემთხვევები 

ნაკლებად დასტურდება. 

 3. მიცემით ბრუნვას დაერთვის -თან თანდებულიც. იგი 

ძველი ქართულის ცალკე მდგომ -თანა თანდებულისგან მომდინა-

რეობს, რომელიც ძველ ქართულში მიცემითსაც დაერთოდა და ნა-

თესაობითსაც. მიცემითი ბრუნვის ნიშანი -ს დაკარგულია (ე. ი. სთ 

კომპლექსი გამარტივებულია) თანხმოვანფუძიან სახელებთან, მაგ-

რამ შემონახულია ხმოვანფუძიანებთან (სახლ-თან, ბაღ-თან, მაგრამ: 

ეზო-ს-თან, მამა-ს-თან). მთის კილოებში ორივეგან შემონახულია 

(სახლ-ს-თან, დედა-ს-თან). სხვა აღმოსავლურ კილოებში ს ხმოვან-
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ფუძიანებთანაც იკარგება ზოგჯერ (მამათან) ან სუსტდება და მას ჲ 

ცვლის (მამა-ჲ-თან), ზოგ დასავლურ კილოში კი ხმოვანფუძიან სა-

ხელებში მიცემითის ს შემონახულია, მაგრამ დაკარგულია თანდე-

ბულის თ ელემენტი და სთ კომპლექსი ამ გზითაა გამარტივებული 

(ეზო-ს-ან, მამა-ს-ან)... ეს კილოური მოვლენები სალიტერატურო 

ქართულზე ზეგავლენას ვერ ახდენს... -ც(ა) და -ვე ნაწილაკების და-

რთვისას ძველი -თანა სახეობაც იხმარება (ამხანაგთანც და ამხანაგ-

თანაც; დედასთანც და დედასთანაც; ამხანაგთანვე და ამხანაგ-

თანავე; ამასთანავე...) [ნორმები 1986]. 

თანამედროვე ქართულში გაბატონებულია -თანაც ვარიანტი- 

ანი ფორმები: „ევროპაში და ამერიკაში დაუპატიჟებლად დედასთა-

ნაც კი ვერ მიხვალ“; „დასთანაც და ძმასთანაც მოკრძალება და პატი-

ვისცემაა საჭირო“ (და არა: დედასთანც, დასთანც, ძმასთანც)... 

4. ნათესაობითი ბრუნვის ფორმას დაერთვის -თვის თანდებუ-

ლი. ამ თანდებულის დართვისას ბრუნვის ფორმაში ცვლილებები 

არ ხდება. ბრუნვის ფორმა გაუვრცობლადაც შეიძლება იყოს წარმო-

დგენილი და გავრცობილადაც (ამხანაგისთვის, ამხანაგისათვის; მა-

მისთვის, მამისათვის...): „ტელეფონით, შეტყობინების სახით მისი 

დაწერილი ლექსი მიიღო, რომელიც მეგობრისთვის მიძღვნილს ნა-

მდვილად არ ჰგავდა“ // „მეგობრისათვის სიცოცხლის გაწირვა არ 

არის ძნელი, ძნელია ასეთი  მეგობარი იპოვო“; „დედისთვის ყველა-

ზე ახლო ადამიანი შვილია, რადგან მხოლოდ მას აქვს დანახული 

დედის გული შიგნიდან“ // „შვილი დედისათვის ყველაზე ძვირფასი 

განძია, რომელიც მას ღმერთმა აჩუქა“... 

აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე ქართულში მაინც შეინიშნე-

ბა მიდრეკილება გაუვრცობელი ფორმებისაკენ (მეგობრისთვის, დე-

დისთვის, შვილისთვის...). 

 აღმოსავლურ დიალექტებში გვხვდება -თვინ, -თვინა, -თვი 

სახეობები, რომელთაგან -თვინ ზოგ დასავლურ დიალექტში ნაშთის 

სახითაა შემორჩენილი. ამ სახეობებმა ადრევე იჩინა თავი და საკმა-

ოდ ხშირად გვხვდება XIX საუკუნის კლასიკოსთა ენაშიც (-თვინ – 

ილიასთან, ალ. ყაზბეგთან, -თვი – ვაჟა-ფშაველასთან). 

ეს კილოური მოვლენები სალიტერატურო ენაზე გავლენას 

ვერ ახდენს, შესაბამისად, მხოლოდ -თვის სახეობაა გაბატონებული. 

მაგ.: „როდესაც სახლისთვის დეკორატიული მცენარის ყიდვას გადა-

წყვეტ, პირველ რიგში, მას ვიზუალურად აფასებ“; „რა გველის იმ შე-
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მთხვევაში, თუკი სახელმწიფოსთვის საგზაო უსაფრთხოება პრი- 

ორიტეტულ საკითხად არ იქცევა?“; „საქართველოს პრემიერმინის-

ტრმა გერმანიაში ვიზიტისას კანცლერისთვის თავის მოწონება 

გადაწყვიტა“... 

5. -კენ თანდებული ნათესაობითს დაერთვის. ფორმაში ცვლი-

ლებები არც ამ თანდებულის დართვისას ხდება. ბრუნვის ფორმა ამ 

შემთხვევაშიც შეიძლება იყოს გავრცობილიც და გაუვრცობელიც 

(სახლის-კენ და სახლისა-კენ; ეზოს-კენ და ეზოსა-კენ). მაგ.: „ზაფხუ-

ლი ხომ წელიწადის ის დროა, როდესაც გული სულ ეზოსაკენ მიგი-

წევს“ // ელიმ ორსკს ზურგი შეაქცია და სასტუმროს ეზოსკენ გაემარ-

თა“; „ბარაკ ობამა ქოლგით ხელში თერთი სახლისკენ მიემართება“ // 

„მე გაკვირვებული ვუცქეროდი სახლისაკენ მიმავალ იანგულის“...  

გაუვრცობელი (ეზოსკენ, სახლისკენ) ვარიანტებისაკენ მი-

დრეკილება ამ შემთხვევაშიც  შეინიშნება. 

მთის კილოებში (მაგ., ფშაურში) გვაქვს -კე, -კენ სახეობაც, 

რომელიც ფართოდაა წარმოდგენილი ვაჟა-ფშაველას ნაწერებში. კე 

ვარიანტი ჯერ კიდევ „ვეფხისტყაოსანში“ გვხვდება. სალიტერატუ-

რო ქართულში, როგორც ითქვა,  მხოლოდ -კენ სახეობა გვაქვს. 

6. -მდე // -მდის თანდებულები დაერთვის მიმართულებითი 

ბრუნვის ფორმას. ძველ ქართულში დ -მდე // -მდის თანდებულების 

წინ მეტწილად დაცული იყო (დღე-დ-მდე // დღე-დ-მდის; სახლ-

ად-მდე), თუმცა ადრევე დაიკარგა. მხოლოდ თანხმოვანფუძიან სა-

ხელებშია შემონახული მიმართულებითი ბრუნვის ნიშნის ა ელე-

მენტი (სახლ-ა-მდე). ძველ ქართულში გვხვდებოდა ამ თანდებუ-

ლის ორივე სახეობა. XVI-XVIII საუკუნეების სალიტერატურო ენაში 

მათ დაემატა -მდენ, -მდენა, -მდი, -მდინ, -მდინა, -მდისინ, -მდისი-

ნა ვარიანტები, რომლებიც ამჟამად დაცულია კილოებში, ზოგი მათ-

განი გვხვდება XIX საუკუნის II ნახევრის მწერალთა ენაშიც. მაგ.: 

„სოლომონმა ჭიშკრამდი მიაცილა“ (დ. კლდ.). „ხორციდან დაწყებუ-

ლი სულამდინ გამცალა“ (გ. წერ.). „შემოდგომამდინ გაუძლო“ 

(ილია). 

-მდი სახეობა გავრცელებული იყო დასავლეთ საქართველოს 

მწერალთა ნაწერებში (აკაკი, დ. კლდიაშვილი, ნ. ლორთქიფანიძე...), 

დაჟინებით იცავდა ამ ფორმას სილოვან ხუნდაძე; -მდინ სახეობა 

საკმაოდ ხშირად გვხვდება აღმოსავლეთ საქართველოს მწერლებ-

თან. მაგ.:  
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-მდი: „ძმაო ნიკო! მე სხვადასხვა შემთხვევის გამო ხუთშაბა-

თამდი ვერ მოვდივარ“ (აკაკი); „სკოლაში იმას თუ გასწავლიან, შუა-

დღემდი იძინეო!“ (ვაჟა); „საწყალ სონიას არც კი გაუგია, როგორ 

გამოიარა გზა ქველიძიდან სახლამდი“ (დ. კლდიაშვილი); „იმას მო-

გახსენებდით, ბატონო, შუადღემდი სანახავადაც ვერ მიხვალ...“  

(გ. ერისთავი); „ეზო სახლიდან ჭიშკრამდი ნელ-ნელა დაღმართ მი-

დის“ (ნ. ლორთქიფანიძე)... 

-მდინ: „ლუარსაბმა სიზმარი თავიდან ბოლომდინ, როგორც 

იყო, ისე უამბო“ (ილია); „ეს ერთი თუმანი მომცა და ამაში შემოდგო-

მამდინ თხუთმეტი მანეთის ბარათი ჩამომართვა“ (ა. ფურცელაძე); 

„მაინც ღრმა შემოდგომამდინ იცოდა სოფლად ყოფნა, მხარში ედგა 

თავის დედამთილს“ (ვ. ბარნოვი); „თქმულა, რომ არავინ დარჩება 

ბოლომდინ მოუმდურავი“ (გაბაასება კაცისა და სოფლისა); „მე 

უფალმა იმოდენა ღონე კიდევ შემარჩინა, რომ ჩემს ბედს ბოლომ-

დინ, საფლავის კარებამდინ, მივიტან“ (ილია)... 

-მდე: „ხურჩის ცენტრიდან ნაბაკევის სკოლამდე ნახევარი კი-

ლომეტრია“; „ბაქსვუდის სკოლამდე ავტობუსი ერთ საათზე მეტ 

დროს ანდომებს“; „პირდაპირ იქ წავედით და ქალაქის ცენტრამდე 

ტაქსი შევუკვეთეთ“; „მათ რაიონულ ცენტრამდე ტრანსპორტირების 

თანხების დაზოგვის საშუალებას მისცემს“; „გვალვისას ან გაბმული 

წვიმისას გერგეტელები სამების ტაძრიდან სამების წყარომდე მიაბ-

რძანებდნენ შესაბამის ხატს, განბანდნენ“; „ხვალ დილამდე „საქარ-

თველოს რკინიგზის“ რამდენიმე რეისი არ შესრულდება“; „ღამით 

გააღეთ ფანჯრები და დატოვეთ ღია დილამდე“; „ძლიერი თოვა სა-

ქართველოში ხვალამდე შენარჩუნდება“; „სამუშაოს შესრულების ვა-

და შეიძლება მერყეობდეს ორიდან ექვს კვირამდე“... 

-მდის: „ბოდიშს ვიხდი, რომ სიფრთხილის გამო სახლამდის 

ვერ მიგაცილებთ“; „ტომი გამოეკიდა ვერაგ მოპირდაპირეს, სახლა-

მდის სდია“; „გაქვავებულ სხეულს მოვათრევ სახლამდის, სისხლი 

მდის ფიქრებიდან“; „მთვარით განათებულ ქუჩაზე ნელ-ნელა მან-

ძილს ამოკლებს სახლამდის“; „აღებული გვქონდა იჯარით მიწა, 

დღემდის ვიხდით იჯარის გადასახადს“; „ამ გვირაბის ნანგრევები 

თითქმის თერგის ნაპირამდის აქა-იქ დღემდის დაცულია“; „დიახ, 

იმას მოგახსენებდი, სასამართლოში შუადღემდის ხომ ტოროჟები არ 

შემიშვებენ“; „ეს რა კაი ხალხში ჩავვარდი-მეთქი და კარში გავედი, 

ჭიშკრამდის შუა გზაზე ძობა შემომეყარა“; „გიმზერ მზის სხივით 
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მოფენილს, რა შორი გზაა სახლამდის, წამია წუთისოფელი“; „ამ ად-

გილიდან მიდის გზა აღმოსავლეთისკენ, რომელიც მიაღწევს ზღვა-

მდის“... 

თანამედროვე ქართულში ძირითადად -მდე ვარიანტიანი 

ფორმები გვაქვს. -მდის შემორჩენილია რამდენიმე გაქვავებულ 

ფორმაში – ნახვამდის, ხვალამდის, თუმცა ეს უკანასკნელიც ნელ-ნე-

ლა -მდე ვარიანტზე გადადის: „აბა, კარგად იყავი ხვალამდე“. ვფიქ-

რობთ, „ხვალამდე“ ტიპის  გაბატონება „დღემდე“ ფორმის ანალოგი-

ით აიხსნება: „დღემდე ასე იყო“; „დღემდე გელოდებოდი“; „დღემდე 

ეს საკითხი დღის წესრიგშია“. ამ ფორმებს მიჰყვა ხვალამდე სი-

ტყვაც. რაც შეეხება -მდის თანდებულს, ის შეიძლება პოეზიაში შე-

გვხვდეს გარკვეული რითმული სტრუქტურის დასაცავად. 

7. -გან თანდებული ორ ბრუნვას დაერთვის: ნათესაობითსა 

და მოქმედებითს. ნათესაობითზე დართვისას ბრუნვის ფორმა გა-

ვრცობილადაც შეიძლება იყოს წარმოდგენილი და გაუვრცობლადაც 

(შვილისაგან და შვილისგან; გოგოსგან და გოგოსაგან; ძმისგან და 

ძმისაგან...), მოქმედებითზე დართვისას კი – მხოლოდ გაუვრცობ-

ლად. 

-გან თანდებულიანი ნათესაობითი სემანტიკურად აღნიშნავს 

ან მასალას, ან მოქმედების წყაროს, ან მოქმედების მიზეზს და 

მოგვიგებს კითხვებზე: ვისგან? რისგან? (წერილი მივიღე ამხნაგის-

გან... შაქარს ჭარხლისგან ამზადებენ...), ხოლო -გან თანდებულიანი  

მოქმედებითი გამოხატავს მოქმედების დაწყების ადგილს ან მოქმე-

დების დაწყების დროს, შესაბამისად, მოგვიგებს კითხვებზე: საი-

დან? რა დროიდან? ე. ი. ასრულებს ე. წ. დაწყებითი ბრუნვის ფუნ-

ქციას. 

დაწყებითის ფუნქციით ძველ ქართულში იხმარებოდა უთან-

დებულო ფორმა (იგინი წარვიდეს ადრე მიერ საფლავით. – მ. 28,8; 

გარდამოჴდა იგი მიერ მთით. – მ. 8,1; მე ოდეს აღვმაღლდე ქუეყა-

ნით. – ი. 12,32; მოვიდეს ქართლით. – ხანძთ.). შემდგომ ამ ფორმას 

გან თანდებული დაერთო (პირველითგან იყო სიტყუა. – ი. 1,1; და-

სვა იობს წყლულება ბოროტი ფერჴითგან ვიდრე თავამდე. – იობ. 

2,7), რასაც მოჰყვა ფონეტიკური პროცესები: ჯერ თანდებულის 

მჟღერი გ-ს გავლენით ბრუნვის ნიშანი თ გამჟღერდა და დ-დ იქცა 

(ქალაქ-იდ-გან), შემდეგ თანდებულის გ-ც დაიკარგა და დაგვრჩა ქა-

ლაქ-იდ-ან. 
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უთანდებულო ფორმები დაწყებითი ბრუნვის ფუნქციით ძვე-

ლი ქართულის მსგავსად ამჟამადაცაა დაცული მთის დიალექტებში: 

  „ჯერ მეფის სიტყვა არა სჩანს: 

  შემოგვესია მტერიო, 

  ფშავით მოიდეს ლაშქარი, 

  ჩემი ერთგული ერიო“ (ვაჟა). 

  „მე კვირია ვარ, მიტირე, 

  თუშეთით მოსულ გზირია“ (ვაჟა). 

„ავა და ჩავა კახეთსა, ფშავით ამბავსა ჰზიდავსა“ (ვაჟა).  

„მე გირჩევთ ხევსურეთით წახვიდეთ თუშეთში, შედარებით 

ნაკლებია გასავლელი მანძილი უღელტეხილამდე“... 

-იდ-გან ფორმა საკმაოდ ხშირად გვხვდება XIX საუკუნის მწე-

რალთა ენაში:  

„შორიდგან ვუმზერდე სასურველ მხარეს“ (გრ. ორბ.). 

„ცისა ფერს... სიყრმიდგან ვეტრფოდი“ (ნ. ბარათ.). 

„თვალებიდგან ცეცხლსა ჰყრიდა“ (ალ. ყაზბ.) [ნორმები 1986].  

„მათ დაღვრემილს სახეზედ ღიმილი ჩნდებოდა და კმაყოფი-

ლების შუქი გამოდიოდა მათი კეთილი თვალებიდგან“ (ნ. ლომო- 

ური); „ასეთსა გდრუზავ მაგ გოგრაში, რომ თვალებიდგან სულ მაშ-

ხალები წამოყარო!“ (ეკ. გაბაშვილი); „ქალებს მეტი  სიცილით თვა-

ლებიდგან ცრემლები სდიოდათ, კაცების ტაშისკვრით და ვაშას ძა-

ხილით სახლი ზანზარებდა“ (ეკ. გაბაშვილი); „შორიდგან სოფელმან 

მიმაგდო ყარიბობასა, გარნა სახე შენი ვით ვცე თმობასა?“ (ალ. ორბე-

ლიანი); „შორიდგან რომ შეგეხედათ ქალებისთვის, მაშინვე იფიქ-

რებდით, რომ ძიძია იმათ არ ეკუთვნოდა“ (ალ. ყაზბეგი). 

ჯერ კიდევ „ვეფხისტყაოსნიდან“ მოკიდებული -გან თანდე-

ბულიან მოქმედებითს დაღმა // დაღმე-დან მომდინარე -დამ თანდე-

ბულიანი ფორმები შეენაცვლა ბევრ შემთხვევაში, განსაკუთრებით 

ფართოდ მოიკიდა -დამ თანდებულიანმა ფორმებმა ფეხი XVII-XVIII 

საუკუნეების სალიტერატურო ენაში და კიდევ უფრო ფართოდ გა-

ვრცელდა XIX საუკუნეში აღმოსავლეთ საქართველოს მწერალთა ნა-

წერებში (ილიასთან, ვაჟასთან...). მაგ.: „მთიდამ ბარად მომდინარი 

არწივი მის კენწეროზე ისვენებდა, მოჰყვებოდა ამაყად ყეფას...“ (ვა-

ჟა); „მაშინვე კაცი აფრინა მკურნალის მოსაყვანად მახლობელ ქალა-

ქიდამ“ (ილია); „მეორე დღეს უნდა ქალაქიდამ გავსულიყავით, მე 

მღვდლის სანახავად წავედი“ (ილია). 
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„-დამ თანდებულის საკითხი სალიტერატურო ქართულში ამ-

ჟამად აქტუალური აღარაა: მოქმედებითს დართულმა -გან თანდე-

ბულიანმა ფორმებმა (-იდ-ან // -დ-ან) გაიმარჯვა. -დამ თანდებული 

ფართოდაა გავრცელებული აღმოსავლურ კილოებში, დასავლური 

კილოებიდან გადმონაშთის სახით გურულშიღა გვხვდება... გასული 

საუკუნის სალიტერატურო ქართულშიც გვქონდა და დღესაც 

გვხვდება -გან თანდებულდართული ნათესაობითისა და მოქმედე-

ბითის აღრევის შემთხვევები. 

1. ნათესაობითის ნაცვლად მოქმედებითია ნახმარი: 

ყმობიდან გაგათავისუფლებო (ლ. არდაზ.). 

გულდამწვარი ვარ ზოგიერთებიდან (ე. ნინოშვ.)“ [ნორმები 

1986]. 

თანამედროვე ქართულში: „ერთი და იმავე თიხიდან იძერწება 

ეს ღვთის ჭურჭლები“; „ვინმემ იცით, როგორ კეთდება ბაბუაწვერას 

ყვავილებიდან თაფლი?“; „სადღაც შორს, მთებში, ლურჯი მიწა მოი-

პოვება და ლურჯ ფერს იმ მიწიდან ამზადებენო“; „საქორწინო სუფ-

რაზე ყოველთვის არის ე. წ. „ქორწინების ნამცხვარი“, რომელსაც 

„ხილის ნამცხვარი“ ეწოდება და მზადდება ალუბლიდან“; „პატა-

რებს ათასნაირ ზღაპარსა თუ არაკს გვიყვებოდა, ხიდან სათამაშოებს 

გვითლიდა“; „კარტოფილიდან ათასნაირი კერძი მზადდება“; „კვერ-

ცხიდან გოგლი-მოგლი გააკეთა და კაკაოც შეურია“.  

2. მოქმედებითის ნაცვლად ნათესაობითია ნახმარი: 

სინათლე... შემოდიოდა ფანჯრებისაგან (ე. ნინოშვ.). 

 „სანაპიროსგან ძლივს მოჩანდა სასტუმრო „აფხაზეთი“; 

„ზღვისგან სახლამდე მანძილი უფრო და უფრო გრძელდება“... 

„ძველ ქართულში -გან თანდებულიანი ნათესაობითის გამო-

ყენება იმ შემთხვევაში, როცა დღევანდელ ქართულში -გან თანდე-

ბულიანი მოქმედებითი იხმარება, ჩვეულებრივი იყო: გამოველ ქუე-

ყანისგან შენისა და ნათესავისაგან შენისა და სახლისაგან მამისა შე-

ნისა (აბო). ვითარცა ზღჳსგან წუეთი წყალი ვინმე აღმოიღო (ხანძთ.). 

-ც(ა) ნაწილაკის დართვისას ორი ფორმა გვაქვს: ძმისაგან-ც და 

ძმისა-გან-ა-ც, ხოლო -ვე ნაწილაკის დართვისას მხოლოდ ერთი: 

ძმისაგან-ვე“ [ნორმები 1986].  

8. -ვით თანდებულად ქცევის გზაზე დამდგარი ნაწილაკია და 

თანამედროვე ქართულში ორ ბრუნვას დაერთვის: მიცემითსა და სა-

ხელობითს. XIX საუკუნის ზოგი მწერლის (ილია, ნ. ლომოური) ენა-
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ში ვით ნათესაობით ბრუნვას დართულიც გვხვდება... თანამედროვე 

ქართულმა სალიტერატურო ენამ ასეთი ფორმები აღარ იცის 

[ნორმები 1986], თუმცა დღეს მაინც გვხვდება (არცთუ იშვიათად) 

შემდეგი ტიპის წარმოება: მეგობრისავით, ამ სახლისავით, იმ კაცი-

სავით, რაც, რა თქმა უნდა, შეცდომაა და მიუღებელია სალიტერა-

ტურო ქართულისათვის. 

1. მიცემით ბრუნვაში -ვით დაერთვის: 

ა) ბოლოთანხმოვნიანი სახელების გავრცობილ ფორმას (მხო-

ლოობითსა და მრავლობით რიცხვში): 

„გლეხკაცის ბედი, ჭირი და ლხენა, შვილსავით კალთით უტა-

რებია“ (ილია); იმას თურმე დარეჯან ბატონიშვილი აგონდებოდა, 

რომელიც შვილსავით ზრდიდა (აკაკი); იმავე კრებამ საყვედურსა-

ვით მითხრა (აკაკი). 

ბ) ბოლოხმოვნიანი სახელების -ებ სუფიქსიანი მრავლობითი 

რიცხვის გავრცობილ ფორმას (ასეთი ფორმები ბოლოთანხმოვნიან-

თა რიგში ექცევა): „ყინულად ქცეული ნაწური ჩურჩხელებსავით 

ეკიდა ხის ტოტებს (ილია); „ისინი არ მიყურებდნენ სხვებსავით“ 

(აკაკი). 

გ) ბოლოხმოვნიანი სახელების გავრცობილ ფორმას (მხოლო-

ობით რიცხვში): „სახე მისი მზესავით გაბრწყინდა, სამოსი განსპე-

ტაკდა, ვითარცა თოვლი“... 

დ) ნაცვალსახელების გავრცობილ ფორმას (პირის ნაცვალსა-

ხელები შესაბამისი კუთვნილებითი ნაცვალსახელების ფორმებს 

იყენებენ): „ღაბუა ჩიტს ჩემსავით თავი მოსწონდა“ (ვაჟა); „ვხედავ, 

ჩემსავით გამოუცდელია“. 

2. სახელობით ბრუნვაში -ვით დაერთვის (ბოლოთანხმოვნიან 

სახელებს მხოლოობით და მრავლობით რიცხვში): 

„ძველი იფნი ჭრიალებდა, მკვლავმსხვილა და ტანხატულა, 

ქარმა ნისლი თრიალეთთან კურდღელივით აახტუნა“ (მ. გელოვა-

ნი); „ეს ტიალი დროც მამალი მგლისაგან დამფრთხალი კურდღე-

ლივით გადირბენს თავის მინდორს (მ. კოსტავა); „ერთი კი ისაა, რომ 

თქვენს მიმოსვლას ქორებივით აკვირდებიან ყვითელ სამოსში გამო-

წყობილი კონტროლიორები“; „ბედნიერი, ბაყაყივით გაბღენძილი 

ზაალი არსენას აღარც კი ამჩნევდა, ბებერი ვაცივით დააბოტებდა“ 

(მ. ჯავახიშვილი)... 

ამრიგად, -ვით დაერთვის ბოლოხმოვნიანი სახელებისა და ნა-
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ცვალსახელების მხოლოდ მიცემითი ბრუნვის ფორმებს (გავრცო-

ბილს), ხოლო ბოლოთანხმოვნიანი სახელების მიცემითისა (გავრცო-

ბილის) და სახელობითის ფორმებს. 

იმ შემთხვევაშიც, როცა -ვით ბოლოთანხმოვნიანი სახელის 

სახელობითი ბრუნვის ფორმას დაერთვის, ასეთ სახელს ჩვენებითი 

ნაცვალსახელი სახელობითის ფორმით კი არ ეწარმოება, არამედ მი-

ცემითით (ამ კაცივით, მაგ კაცივით და არა: ეს კაცივით, ეგ კაცივით, 

ის კაცივით) [ნორმები 1986]. 

ამრიგად, ნორმებში წარმოდგენილია თანდებულიან ბრუნ-

ვებთან დაკავშირებული შემდეგი რეკომენდაციები: 

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც თანდებულიან სახელს ნაწილაკი 

არ დაერთვის, -ზედა, -ზედ, -ზე სახეობათაგან თანამედროვე ქარ-

თულში ერთადერთ სახეობად დარჩეს -ზე (თავზე, ხელზე, მიწაზე 

და არა: თავზედ, ხელზედ, მიწაზედ...).  

-ც(ა) ნაწილაკის დართვისას ძველი (-ზედა) სახეობა უნდა და-

რჩეს უცვლელად (მთაზედაც, მიწაზედაც... და არა: მთაზეც, მიწა-

ზეც...) [ნორმები 1986], თუმცა თანამედროვე ქართულის მონაცემე-

ბის მიხედვით, მეორე სახეობა უფრო გავრცელებულია და, ვფიქ-

რობთ, აკრძალვა უნდა მოეხსნას სახლზეც, ჩემზეც, მეგობარზეც ტი-

პის ფორმებს. 

-ვე ნაწილაკის დართვისას იხმარებოდეს ძველი სახეობის 

ხმოვანმოკვეცილი ვარიანტი -ზედ (მთაზედვე, მიწაზედვე... და არა: 

მთაზევე, მიწაზევე...) [ნორმები 1986]. ამ შემთხვევაშიც 

ფაქტობრივად უკვე დამკვიდრებულია -ზე ვარიანტიანი ფორმები: 

სახლზევე, ჩემზევე, შენზევე. ამიტომ აკრძალვა უნდა მოეხსნას მიწა-

ზევე, შენზევე ტიპის ფორმებს. 

2. თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში ერთადერთი სა-

ხეობაა -ში. -ც(ა) ნაწილაკის დართვისას შეიძლება იხმარებოდეს -შია 

სახეობაც: ამაშიც და ამაშიაც; მთაშიც და მთაშიაც; ბარშიც და ბარში-

აც. ამათგან უპირატესობა უნდა მიეცეს პირველს: ამაშიც, მთაშიც, 

ბარშიც. თანამედროვე ქართულში გაბატონებულია გულშიდაც და 

გულშიც ტიპის წარმოება.  

3. -ც(ა) და -ვე ნაწილაკების დართვისას დარჩეს -თან და -თანა 

სახეობები თანდებულისა, მაგრამ -ც(ა) ნაწილაკის დართვის შე-

მთხვევაში -თან სახეობის წინაშე უპირატესობა შეიძლება -თანა სა-

ხეობას მიენიჭოს (უპირატესია: დედასთანაც, ამხანაგთანაც...), ხო-
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ლო -ვე ნაწილაკის დართვის შემთხვევაში – -თან სახეობას (უპირა-

ტესია: დედასთანვე, ძმასთანვე, თქვენთანვე, ჩემთანვე, მაგრამ: ამას-

თანავე, ამის მიღებისთანავე. ეს წესი ფაქტობრივად დაცულია თა-

ნამედროვე სალიტერატურო ქართულშიც, კერძოდ, მწერლობასა თუ 

რადიო-ტელევიზიის ენაში. 

4. -გან თანდებულიან სახელებზე -ც(ა) ნაწილაკის დართვისას 

მიღებულ -გან-ც და -გან-ა-ც ფორმებისგან ორივე ლიტერატურუ-

ლია: ძმისაგანც, ძმისაგანაც. ვე ნაწილაკის დართვისას მხოლოდ უა-

ნო ფორმაა შესაძლებელი: ძმისაგან-ვე. პირველი წესი თანამედროვე 

სალიტერატურო ქართულში დარღვეულია – გაბატონებულია მხო-

ლოდ ძმისაგანაც ტიპი. 

5. -მდე, -მდის, -მდი, -მდინ და სხვა სახეობათაგან თანამედ-

როვე სალიტერატურო ქართულში შეიძლება დარჩეს მხოლოდ ორი: 

მდე და მდის (ქალაქამდე და ქალაქამდის; აქამდე და აქამდის), თუმ-

ცა დღეს ძირითადად  დასტურდება -მდე თანდებულიანი ვარიან-

ტები (რამდენიმე გამონაკლისის გარდა).  

6. მტკიცედ უნდა იქნეს დაცული თანამედროვე სალიტერა-

ტურო ქართულში დამკვიდრებული წესი, რომ: 

ა) -გან თანდებული ნათესაობითს დაერთვის მაშინ, როცა 

თანდებულდართული ფორმა აღნიშნავს ან მასალას, ან მოქმედების 

წყაროს, ან მოქმედების მიზეზს და მიუგებს კითხვებზე: ვისგან? 

რისგან? (წერილი მივიღე ამხანაგისგან (ამხანაგისაგან); შაქარს ამზა-

დებენ ჭარხლისგან (ჭარხლისაგან); მიწვევა მიიღეს უნივერსიტე-

ტისგან (უნივერსიტეტისაგან)... 

ბ) -გან თანდებული მოქმედებითს დაერთვის მაშინ, როცა 

თანდებულდართული ფორმა გამოხატავს მოქმედების დაწყების 

ადგილს ან დროს და მიუგებს კითხვებზე: საიდან? რა დროიდან? 

(ქალაქიდან ჩამოვიდა... ახლახან დაბრუნდა უნივერსიტეტიდან... 

დილიდან წვიმდა...). 

7. ბოლოთანხმოვნიან სახელებში უპირატესობა მიეცეს -ვით 

ნაწილაკის ხმარებას მიცემით ბრუნვასთან (ლომსავით, კაცსავით) 

და ამ ფორმებს გაეკაფოს გზა. აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე 

სალიტერატურო ქართულში დამკვიდრებულია ლომივით, კაცივით 

წარმოება, ხოლო ლომსავით, კაცსავით ფორმებს უფრო არქაული იე-

რი დაჰკრავს და ნაკლებად გვხვდება.  

პირის ნაცვალსახელებზე დართვისას შესაბამისი კუთვნილე-
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ბითი ნაცვალსახელების ფორმა იქნება გამოყენებული და თანხმო-

ვანფუძიანობის მიუხედავად ერთადერთ შესაძლებლობას წარმოად-

გენს მიცემითზე დართვა (ჩემსავით, შენსავით, ჩვენსავით, თქვენსა-

ვით, შეუძლებელია: ჩემივით, შენივით, ჩვენივით...). 

8. -თვის, -კენ და -გან თანდებულის დართვისას ნათესაობითი 

ბრუნვის ფორმებზე ორივე ფორმა იქნეს მიჩნეული დასაშვებად: გა-

ვრცობილიც და გაუვრცობელიც (ძმისათვის და ძმისთვის, სახლისა-

კენ და სახლისკენ, ძმისაკენ და ძმისკენ). 

 

 

* * * 

გარდა ზემოთქმულისა, თანამედროვე ქართულში დასტურ-

დება თანდებულთა აღრევის  სხვა შემთხვევებიც. ხშირად -ზე  და  

-ში თანდებულიანი ფორმები უმართებულოდ გამოიყენება. მაგალი-

თები: 

 -ზე თანდებული -ში თანდებულის ნაცვლად:  

„მშვენიერი გოგონა შეირთო და ქორწილზე მიიპატიჟა ახ-

ლადშეძენილი ნათესავი“ (უნდა იყოს: ქორწილში მიიპატიჟა); „ბო-

ლო წუთებზე გაიტანეს გადამწყვეტი გოლი“ (უნდა იყოს: ბოლო წუ-

თებში); „ძმებს ჯერაც არ გაეხადათ ის საგარეო ტანსაცმელი, ქორ-

წილზე რომ ეცვათ“ (უნდა იყოს: ქორწილში); „მანდარინის ფასს რაც 

შეხეება, დღეს ბათუმში ბაზარზე მაღალი ხარისხის მანდარინი 80 

თეთრი ღირს“ (უნდა იყოს: ბაზარში); „მთელი წელი არ დაუსვენია, 

ზაფხულზე წავა ალბათ ზღვაზე“ (უნდა იყოს: ზაფხულში) და 

მრავალი სხვა. 

-ზე თადებული -თვის თანდებულის ნაცვლად: 

„ბინათმშენებლობაზე სესხის თანხა 100 აშშ დოლარიდან 5000 

აშშ დოლარამდეა“ (უნდა იყოს ბინათმშენებლობისათვის // ბინათ-

მშენებლობისთვის); „საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული 

თანხის დიდი ნაწილი არ ჩანს“ (უმჯობესია: ორგანიზაციების- 

თვის // ორგანიზაციებისათვის); „საერთაშორისო კონფერენციებზე 

გაცემული თანხის გამოქვითვა გვიან მოხდება“ (უმჯობესია: კონფე-

რენციებისათვის // კონფერენციებისთვის)... 

ხშირად გვხვდება -ზე თანდებულიანი ფორმები ნაცვლად შე-

სიტყვებისა – ნათესაობითი ბრუნვის ფორმას + ვითარებითბრუნ-

ვისფორმიანი მყოფადი დროის მიმღეობა: 
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„რაც დარჩა, პაპამ კოკაში ჩაასხა, მერე შვილიშვილი პურზე 

გაგზავნა“ (უმჯობესია: პურის მოსატანად); „მამა ელოდა, ელოდა 

და, ბიჭი რომ აღარ მობრუნდა, წავიდა წყალზე“ (უმჯობესია: წყლის 

მოსატანად). 

დასტურდება -ზე თანდებულიანი სახელები -გან თანდებუ-

ლიანი ფორმების ნაცვლად:  „თითოეულ ფურზე 3 ლიტრი რძე ივა-

რაუდება“ (უმჯობესია: თითოეული ფურისაგან); „10 ცხვარზე 20 პა-

ტარა ცხვარი ივარაუდება“ (უმჯობესია: 10 ცხვრისაგან);  „2 დედალ-

ზე 14 კილოგრამი ხორცი მიიღეს“ (უმჯობესია: 2 დედლისაგან)... 

ხშირია -ზე თანდებულიანი სახელები -თან თანდებულიანი 

ფორმების ნაცვლად: „ადამიანთა ცხოვრება დედამიწაზე მჭიდროდ 

არის დაკავშირებული სიცოცხლის დაცვაზე (უნდა იყოს: სიცო-

ცხლის დაცვასთან), მაგრამ: დამოკიდებულია სიცოცხლის დაცვაზე, 

წარმოების ზრდაზე (ე. ი.  „დაკავშირებულია“ ზმნა  -თან თანდებუ-

ლიან სახელთან იხმარება, ხოლო „დამოკიდებულია“ – -ზე თანდე-

ბულიან ფორასთან)... 

შეინიშნება -ში თანდებულიანი სახელები უთანდებულო მი-

ცემითის ნაცვლად: 

„XII საუკუნეში დავით აღმაშენებლისაგან დევნილმა მოღალა-

ტე მსხვილმა ფეოდალმა ძაგანმა თავი მღვიმეში შეაფარა“ (უმჯობე-

სია: მღვიმეს შეაფარა); „ამ ჭაბუკმა მემკვიდრეობა დაკარგა და ჯერ 

კიდევ ბავშვმა თავი იონას მონასტერში შეაფარა“ (უმჯობესია: მონა-

ტერს შეაფარა); „როცა გარეთ თავსხმა და სეტყვაა, სტიქია ბობოქ-

რობს, ადამიანი გამოქვაბულში აფარებს თავს“ (უმჯობესია: გამოქვა-

ბულს აფარებს თავს); „დაიბადა 2010 წელში“ (უდა იყოს: 2010 

წელს)... 

გვხვდება -კენ თანდებულიანი სახელები -თვის თანდებული-

ან ფორმათა ნაცვლად: 

„ნივთიერებათა ცვლა საღამოსკენ ნელდება და ყველაფერი 

ზედმეტ ცხიმად იქცევა (უნდა იყოს: საღამოსთვის); „საღამოსკენ გა-

ძლიერდა განმარტოებისა და საკუთრივ ფანტაზიებში ნებივრობის 

სურვილი“ (უნდა იყოს: საღამოსთვის); „საღამოსკენ უკვე გალიაში 

მოქცეულ ცხოველს ვგავდი, ვერ ვჩერდებოდი ერთ ადგილას“ (უნდა 

იყოს: საღამოსთვის); „შედეგად, საღამოსკენ მოვილაპარაკეთ, რომ 

გიგა ჩემს  მაგივრად ჩავიდოდა პარიზში“ (უნდა იყოს: საღამოს-

თვის); „ბოლოს, საღამოსკენ როგორც იქნა შეარჩია ყვავილებიანი 
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ფარდა ვარდისფერი ფონით“ (უნდა იყოს: საღამოსთვის); „შუაღა-

მისკენ კი ნაკურთხი წყლის ასავსებად მოამზადეს სუფთა ჭურჭე-

ლი“ (უნდა იყოს: შუაღამისთვის); „წლის ბოლოსკენ გზამკვლევის 

მეორე ნაწილიც გამოიცემა“ (უნდა იყოს: წლის ბოლოსთვის); „ღამის 

სამისკენ ლომების ღრიალი გამაღვიძებს და ცეცხლით ხელში და-

ზაფრული გავვარდები გარეთ“ (უნდა იყოს: სამისთვის); „ჩვენ ყვე-

ლა ნაბიჯი უნდა გადავდგათ იმისკენ, რომ მაქსიმალური შედეგი 

მივიღოთ“ (უნდა იყოს: იმისათვის)... 

-კენ თანდებული ხშირად გვხვდება მაშინაც, როცა უმჯობესია 

მიც. და ნათ. ბრუნვიანი ფორმების გამოყენება:  

„როდესაც დილისკენ იწერება ლექსი, პროცესი უფრო რთუ-

ლია“ (უნდა იყოს: დილას ან დილით); „წასვლას ნამდვილად ვერ 

მოვახერხებთ, მაგას თებერვლისკენ ვგეგმავთ“ (უნდა იყოს: თებერ-

ვლისთვის)... 

-თვის თანდებულიანი ფორმების ნაცვლად ხშირად გამოიყე-

ნება იმიტომ: 

„ფაქტია, რომ დღეს რაღაც დამატებითია საჭირო იმიტომ, რომ 

სწორი განვითარება უზრუნველვყოთ“ (უნდა იყოს: იმისათვის); 

„ჩვენ თავს გავწირავთ იმიტომ, რომ გარყვნილება და უზნეობა არ 

იქნეს ჩვენს ქვეყანაში დანერგილი“ (უნდა იყოს: იმისათვის); „ამას 

იმიტომ ვაკეთებ, რომ ჩვენი ხალხი გავახარო, გულშემატკივარი მი-

ნდა რომ კვლავ გაღიმებული დადიოდეს სტადიონზე“ (უნდა იყოს: 

იმისათვის); „ხართ თუ არა დაბადებული იმიტომ, რომ გახდეთ მი-

ლიარდერი?“ (უნდა იყოს: იმისათვის); „ამ სასტიკ მეთოდს იყენებენ 

გარეული სპილოების მოსათვინიერებლად იმიტომ, რომ შემდეგ ამ 

სპილოებმა ტურისტები  ასეირნონ“ (უნდა იყოს: იმისათვის)... 

ასევე ხშირია -გან და -იდან თანდებულიანი ვარიანტების მო-

ნაცვლეობის შემთხვევები: 

„რელიგიის ცნება მომდინარეობს ლათინური  ზმნებისაგან // 

„ამ ზმნებიდან მომდინარე სიტყვებია“;  „ეს სემანტიკა სახელის ფუ-

ძისგან მომდინარეობს“ // „სახელის ფუძიდან ნაწარმოები ფორმე-

ბია“... 

ასეთ შემთხვევებში უპირატესობა უნდა მიენიჭოს -გან თან-

დებულიან ფორმებს. 

ძალიან ხშირად ერთმანეთს ენაცვლება ნათესაობითი ბრუნ-

ვის თანიანი მრავლობითის -გან თანდებულიანი და მოქმედებითი 
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ბრუნვის ებიანი მრავლობითის -იდან თანდებულიანი ფორმები. 

რომელს მივანიჭოთ უპირატესობა? მაგ.: „ამ სიტყვათაგან შეარჩიეთ 

სწორი ვარიანტი“, შდრ.: „მოცემული ფორმებიდან ამოწერეთ მარ-

თებული ვარიანტები“; „მარადმწვანე მცენარეთაგან რომელი 

გვხვდება საქართველოში?“, შდრ.: „მარადმწვანე მცენარეებიდან 

ჩვენში გავრცელებულია...“; „ჩამოთვლილი ფორმებიდან რომელი 

ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება გადაადგილება?“, შდრ.: „ჩამო-

თვლილთაგან რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება გადაად-

გილება?“... 

ზემოთჩამოთვლილ მაგალითებში წარმოჩენილია „გამორჩე-

ვითობის“ სემანტიკა (სიტყვათაგან // ფორმებიდან; მცენარეთაგან // 

მცენარეებიდან). სხვაობა წინადადებებს შორის სტილისტიკური ხა-

სიათისაა. ვფიქრობთ, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს თაგან ვარი-

ანტს. 

 

 

* * * 

თანამედროვე ქართულის მონაცემთა მიხედვით, ვფიქრობთ, 

გასათვალისწინებელია  შემდეგი რეკომენდაციები: 

1) -ზედა, -ზედ, -ზე სახეობათაგან თანამედროვე ქართულში 

დარჩეს -ზე სახეობა (მთაზე, ტბაზე, მდინარეზე); 

-ც(ა) ნაწილაკის დართვისას -ზედა და -ზე თანდებულიანი 

ფორმები მიჩნეულ იქნეს პარალელურ ვარიანტებად (მთაზედაც // 

მთაზეც); 

პარალელურ ვარიანტებად იქნეს მიჩნეული აგრეთვე  -ვე ნა-

წილაკდართული -ზედა და -ზე თანდებულიანი ფორმები (მიწა-

ზედვე // მიწაზევე). 

2) თუ გულში ტიპის ფორმებზე -ც(ა) ნაწილაკის დართვისას  

ანიანი ვარიანტები მიიჩნეოდა მართებულად (ამაშიაც, მთაშიაც), 

თანამედროვე ქართულში უპირატესობა ენიჭება უანო ფორმებს: ამა-

შიც, მთაშიც.  

3) -ც(ა) ნაწილაკდართულ -თან თანდებულიან სახელთაგან 

მართებულად უნდა ჩაითვალოს -თანა სახეობიანი ფორმები – დე-

დასთანაც, ძმასთანაც (და არა: დედასთანც, ძმასთანც); -ვე ნაწილა-

კის დართვისას -თან ვარიანტს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა: დე-

დასთანვე, ძმასთანვე. 
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4) -გან თანდებულიან სახელებზე -ც(ა) ნაწილაკის დართვისას 

მართებულად ჩაითვალოს გავრცობილი ფორმები ძმისაგანაც ტიპის 

წარმოება (და არა: ძმისგანც); -ვე ნაწილაკის დართვისას მხოლოდ  

უანო ფორმებია მისაღები – ძმის(ა)გან-ვე. 

5) -მდე და -მდის თანდებულიანი ფორმები შეიძლება პარა-

ლელურ ვარიანტებად დარჩეს: სახლამდე // სახლამდის (თუმცა თა-

ნამედროვე ქართულში, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, -მდე თან-

დებულიანი სახელებია გაბატონებული). 

6) მტკიცედ უნდა იქნეს დაცული შემდეგი წესი: 

ა) -გან თანდებული ნათესაობითს დაერთვის მაშინ, როცა 

თანდებულდართული ფორმა აღნიშნავს ან მასლას, ან მოქმედების 

წყაროს, ან მოქმედების მიზეზს და მოგვიგებს კითხვებზე: ვისგან? 

რისგან? (წერილი მივიღე ამხანაგისგან, შაქარს ამზადებენ ჭარხლის-

გან); 

ბ) -დან თანდებული მოქმედებითს დაერთვის მაშინ, როცა 

თანდებულდართული ფორმა გამოხატავს მოქმედების დაწყების 

ადგილს ან დროს და მიუგებს კითხვებზე: საიდან? რა დროიდან? 

(ქალაქიდან ჩამოვიდა, დილიდან წვიმს...). 

7) -ვით თანდებულის ხმარება სახელობითთან დასაშვებად 

იქნეს მიჩნეული (ლომივით, კაცივით), ასევე ბოლოთანხმოვნიან სა-

ხელებში – მიცემით ბრუნვასთან (ლომსავით, კაცსავით), ნაცვალსა-

ხელებთან – ჩემსავით, შენსავით (და არა: ჩემივით, შენივით). 

8) -თვის, -კენ და -გან თანდებულების დართვისას (ნათ. ბრ.) 

ორივე ფორმა მიჩნეულ იქნეს  დასაშვებად – გავრცობილიც და გა-

უვრცობელიც (დედისთვის და დედისათვის, ძმისგან და ძმისაგან, 

სახლისკენ და სახლისაკენ). 

 

 

 

ლიტერატურა 

 

ნორმები 1986 – თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 

ენის ნორმები, თბილისი. 

ქართული ენის ეროვნული კორპუსი. 
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Maka Labartkava 

 

Some Issues of Misusing Postpositions in Modern Georgian 

 
Summary 

 

The paper deals with the problems about using postpositions that 

can be found quite often in Georgian mass media. The postpositions -ze 

and -ši are often misused, e. g. mšvenieri gogona šeirto da korwilze 
miipatiža "He married  a wonderful girl and invited her to the wedding" 

(correct: korwilši). Sometimes the postposition -ze is used instead of the 

postposition -tvis, e. g.  sakvelmokmedo organizaciebze gacemuli tanxis 
nawili ar čans "A huge amount of money for the charitable organizations 

cannot be found" (better: organizaciebistvis). The postposition -ze is also 

used instead of the postposition -gan, e. g. titoeul purze 3 litri rZe 
ivaraudeba "Each cow gives 3 liters of milk supposedly" (better: 

purisagan). There are cases where -ken is used instead of -tvis, e. g. 

saγamosken gaZlierda ganmartoebisa da sakutriv pantaziebši nebivrobis 
survili "In the evening the desire of solitude and enjoyment in fantasies 

became stronger" (correct: saγamostvis). As for the alternation of the 

postpositions -gan and -idan, it is quite frequent in one and the same 

context, e. g. religiis cneba latinuri zmnebisagan momdinareobs / religiis 
cneba latinuri zmnebidan momdinareobs "The concept of religion 

originated from  Latin verbs" (better: zmnebisagan) etc.  

The paper also provides recommendations about the correct use of 

postpositions.   
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მაკა ლაბარტყავა 

 

 

ბარბარიზმებისათვის თანამედროვე ქართულში 

 
ლექსიკური ერთეულების სესხება ხდება ხალხთა, სახელმწი-

ფოთა პოლიტიკური, კულტურული და ეკონომიკური ურთიერ-

თობის დროს. ეს ურთიერთობა შეიძლება იყოს ნებაყოფლობითი ან 

ძალმომრეობითი. ქართულ ენაში ასახულია ერთიც და მეორეც... 

სესხება ხდება, ჩვეულებრივ, პირდაპირ ენათა უშუალო კონ-

ტაქტის გზით, ან არაპირდაპირ – სხვა ენის მეშვეობით. უკანასკნელ 

შემთხვევაში ნასესხები სიტყვა დაქვემდებარებულია შუამავალი 

ენის ნორმებს და ხშირად სახეცვლილია. არის შემთხვევები, როდე-

საც სიტყვა რამდენიმე ენაში გაივლის და შემდეგ სხვა სახითა და ში-

ნაარსით უბრუნდება „მშობელ“ ან „შუამავალ“ ენას“, – შენიშნავს 

ვარლამ თოფურია. 

ცნობილია, რომ ბარბარიზმი აღნიშნავს ამა თუ იმ ენაში უცხო 

ენიდან გაუმართლებლად, „ბარბაროსულად“ შემოჭრილ სიტყვას. 

გასულ საუკუნეში ასეთი კვალიფიკაცია ძირითადად ეძლეოდა რუ-

სულის გავლენით გავრცელებულ ლექსიკურ ერთეულებს: პოლი, 

სტანცია, სპიჭკა, ბოჭკა... საზოგადოდ – შეიძლება ითქვას, რომ ბარ-

ბარიზმია ყველა უცხო სიტყვა, რომლის საჭიროებაც ენაში არ არსე-

ბობს (შესაბამისი შინაარსის მქონე სიტყვის ენაში უკვე არსებობის 

გამო), ანდა – რომლის გამოყენებაც ჯერ სპეციალისტების მიერ არ 

არის „სანქცირებული“. 

ავთანდილ არაბული აღნიშნავს, რომ ნორმატიული დამოკი-

დებულება სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ენობრივი წარმონაქმნების 

მიმართ ერთგვაროვანი არ არის. ბარბარიზმების პრობლემა უფრო 

მძაფრად აღიქმება „დამპყრობელი ენის“ მიმართ, ვიდრე ენათა 

კულტურული ურთიერთობის დროს. 

განვიხილავთ რამდენიმეს: 

სიტყვა ბასანოჟკი რუსულიდან შემოსული ბარბარიზმია. 

დღემდე ეს სიტყვა სწორედ ამ ფორმით – ბასანოჟკი (ბოსონოჟკი) 

გამოიყენება ცოცხალ მეტყველებასა თუ თანამედროვე ქართულ  

მწერლობაში, მაგ.: „იყიდება მაღალქუსლიანი თეთრი ბოსონოჟკი 
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ნახევარ ფასად“; „გაფრთხილებ, მილანში ნაყიდი ბასანოჟკები არა-

ვინ მოგპაროს“; „ბასანოჟკები ორთოპედთა მიერ დაშვებულია მხო-

ლოდ 8 წლიდან“; „ყველას ბასანოჟკები ეცვა, წვიმას ვერ გადაურ-

ჩნენ“. 

სიტყვა ბასანოჟკები ბრჭყალებში ჩასმულიც გვხვდება გარკვე-

ულ კონტექსტებში, მაგ.: „ზაფხულში თხელი სარაფნითა და იაფფა-

სიანი „ბასანოჟკებითაც“ მშვენივრად გრძნობს თავს“; „ეს „ბასანოჟკე-

ბი“ მომავალი ზაფხულისათვის გამოუსადეგარია“... 

აღსანიშნავია, რომ სიტყვას ბასანოჟკი არცთუ იშვიათად წინ 

უძღვის სიტყვა „ეგრეთწოდებული“, მაგ.: „მან „ეგრეთწოდებული“ 

ბასანოჟკებით მთელი პლაჟი შემოიარა“; „ეგრეთწოდებული“ ბასა-

ნოჟკები ზაფხულის წვიმაში სულ გაუფუჭდა“..., რაც იმას ნიშნავს,  

რომ მთქმელს (ანუ – ვინც ეს სიტყვა ჩასვა ბრჭყალებში ან კიდევ,  

ვინც ამ სიტყვას წინ წაუმძღვარა „ეგრეთწოდებული“) უგრძნია ბასა-

ნოჟკის მიუღებლობა, ბარბარიზმობა, მაგრამ არ იცის, რით შეცვა-

ლოს იგი.  

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების მიერ მომზა- 

დებულ ნაშრომში – „მართლწერის ლექსიკონი მედიისათვის“ – სი-

ტყვა ბასანოჟკი აკრძალულია და შემოთავაზებულია – მაშია. 

ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში (V ტ.) მაშია შემ-

დეგნაირად განიმარტება: 1. ქალის საზაფხულო ფეხსაცმელი, უც-

ხვირო და უქუსლო, იხმარება ე. წ. „ბოსონოჟკის“ მნიშვნელობით, 

მაგ.: „ტახტის წინ აწყვია მოურავის მაშიები“ (ვ. ბარნ.); 2. ქოშის 

მსგავსი ფეხსაცმელი, სარმუზა (საბა), წუღა (დ. ჩუბ.), მაგ.: „მაღალ-

ქუსლიანი მაშიები მინდა მეცვას“ (ვ. ბარნ.).  

სიტყვა ივენთი სულ ახლახან შემოვიდა ინგლისურიდან თა-

ნამედროვე ქართულში და განსაკუთრებით მოიკიდა ფეხი ახალ-

გაზრდების მეტყველებაში. 

სიტყვას ივენთი ინგლისურში რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: 

1. event – მოვლენა; მნიშვნელოვანი ფაქტი; 2. international events – 

საერთაშორისო მოვლენები; 3. seismic event – სეისმური მოვლენა;  

4. შეიძლება აღნიშნავდეს შემთხვევას (in the event of his death – მისი 

სიკვდილის შემთხვევაში); 5. საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლე-

ნა/ღონისძიება, თავყრილობა; 6. formal event – ოფიციალური ღონის-

ძიება; 7. სპორტში – შეჯიბრება (ერთი სახეობის სპორტული შეჯიბ-
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რების პროგრამაში); 8. ფიზიკაში – გარდაქმნა; 9. huclear event – ბირ-

თვული გარდაქმნა. 

თანამედროვე ქართულში სიტყვა ივენთი (event) ღონისძი- 

ების  მნიშვნელობით გამოიყენება, მაგ.: „დაგეგმეთ თქვენი საქორწი-

ლო ივენთი ჩვენი დახმარებით“; „ქუთაისში უფასო სტუდენტური 

ივენთი მოეწყო“; „იდეის ავტორების აზრით, აღნიშნული ივენთი 

ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას“; „სა-

ჰაერო გადაღება შესაძლებლობას მოგცემთ აჩვენოთ სპორტული 

ივენთი მთელი თავისი დიდებით“; „თუმცა არის კიდევ ერთი ძალი-

ან მყვირალა ივენთი, რომლის შესახებ ჯერ არაფერი იცით“... 

ზემოაღნიშნულ ლექსიკონში ივენთი აკრძალულია – [ივენთი 

კი არა] ღონისძიება. 

სიტყვა სენსიტიური (sensitive) ინგლისურიდან შემოვიდა ქარ-

თულში და ძალიან მოდურიც გახდა, მაგ.: „ეს თემა უფრო სენსიტი-

ური გახდა შესაბამისად საქართველოსა და უკრაინის მიმართ“; „თი-

თოეული ისტორია უკიდურესად სენსიტიური და ემოციურია“; „ას-

ტროლოგებს მიაჩნიათ, რაც მეტია ადამიანში სენსიტიური ნიშნების 

გავლენა, მით უფრო მძაფრია მუსიკისადმი დამოკიდებულებაც“. 

სენსიტიური თანამედროვე ქართულში ნიშნავს მგრძნობი- 

არეს, მგრძნობელობითს, შეგრძნებითს, ფაქიზს.  სენსიტიური აშკა-

რად ბარბარიზმია. 

ზემოთ წარმოდგენილი კონტექსტები შემდეგნაირად უნდა 

გაიმართოს: „ეს თემა უფრო ფაქიზი გახდა შესაბამისად საქართვე-

ლოსა და უკრაინის მიმართ“; „თითოეული ისტორია უკიდურესად 

ფაქიზი და ემოციურია“; „რაც მეტია ადამიანში შეგრძნებითი (თუ 

მგრძნობელობითი) ნიშნების გავლენა, მით უფრო მძაფრია მუსიკი-

სადმი დამოკიდებულებაც“... 

მაგალითები ცხადყოფს, რომ  სენსიტიურს ენაცვლება ფაქი-

ზიც და მგრძნობელობითიც სხვადასხვა კონტექსტში.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ არცთუ იშვიათად თანამედროვე ქარ-

თულში სენსიტიურის პარალელურად იყენებენ სიტყვას მოწყვლა-

დი, რომელსაც ზოგჯერ (გარკვეულ კონტექსტში) – და არა ყოველ-

თვის – იგივე მნიშვნელობა აქვს, მაგ.: „ქალები  საერთაშორისო სა-

მართლით მოწყვლად ჯგუფად ითვლება“. აქ მოწყვლადი „სენსიტი-

ურის“ (= მგრძნობიარე)  მნიშვნელობითაა გამოყენებული, რასაც ვერ 

ვიტყვით შემდეგ კონტექსტებზე: „სამხედრო, კომერციული თუ სხვა 
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სახის პროექტები უფრო და უფრო მოწყვლადი ხდება“; „ეს საკითხი 

მოწყვლადია და უზენაესმა სასამართლომ უნდა განიხილოს“... ამ 

მაგალითებში კი სიტყვა მოწყვლადი „მტკივნეულის“ სემანტიკას 

გამოხატავს.  

წარმოდგენილი ლექსიკური ერთეულები (ბასანოჟკი, ივენთი, 

სენსიტიური) ბარბარიზმებს წარმოადგენენ. 
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Summary 

 

The paper analyzes some foreign words basanožki "sandals", iventi  
"event", sensitiuri "sensitive". All the three words are undoubtedly 

barbarisms. Each word has an equal matching in the Georgian language. 

Thus, we should use the word mašia instead of basanožki, γonisZieba 
instead of iventi and mgrZnobelobiti  instead of sensitiuri. In certain 

contexts, the word mowKladi  can replace the lexical unit sensitiuri. 
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მაკა ლაბარტყავა 

 

 

შედარება – როგორც მხატვრულ-სტილისტიკური 

მახასიათებელი შ. ნიშნიანიძის პოეზიაში 

 
დიდ ქართველ პოეტს, – შოთა ნიშნიანიძეს საოცარი შთაგონე-

ბით შეუძლია მოვლენების, გრძნობებისა თუ სილამაზის წარმოსახ-

ვა, შესაბამისად, მისი პოეზია უხვადაა გაჯერებული ორიგინალუ-

რი, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი მხატვრული სახეებითა 

და სიმბოლოებით – და მაინც, განუმეორებელია შოთა ნიშნიანიძი-

სეული შედარება. პოეტი ღვთისმშობელს შესთხოვს, ღვთიურ კალ-

თაში ჩაისვას კრავივით უცოდველი საქართველო, პოეტი უბადლო 

პატრიოტია (შესადარებელი ობიექტი კრავია): 

„ო, ღვთისმშობელო, შენ ჩაისვი ღვთიურ კალთაში 

ჩვენი პატარა საქართველო შემკრთალ კრავივით...“ 

     [ნიშნიანიძე 2013: 233] 

 

შოთა ნიშნიანიძემ ტივზე ჩამომჯდარ მთრთოლვარე ჩიტსაც შე-

ადარა თავისი „ერთი მუჭა“ მამული (შესადარებელი ობიექტი ჩიტია): 

„ცოტა ვიყავით და ყველა ჯუჯა, 

მეხოტბეები გარდასულ დროთა, 

ხოლო  მამული, სულ ერთი მუჭა, 

ტივზე ჩამომჯდარ ჩიტივით თრთოდა“. 

 [იქვე: 317] 

 

პოეტს თავისი თავი წიქარად ჰყავს წარმოდგენილი, რომელ-

საც ბევრჯერ უტირია თავისი ზნეკეთილიანი სამშობლოსათვის და 

ქვეყნის ტკივილი, ჭირი ქვამარილივით აულოკავს (შესადარებელი 

ობიექტი ხარია, ქვამარილია): 

„...და თუ გქონია რამე ტკივილი 

ან რამე ჭირი ზნეკეთილიანს, – 

ამილოკია ქვამარილივით 

და ხარის ცრემლით დამიტირია...“  

[იქვე: 86] 
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ნიშნიანიძის ხარი ლექსში წარმართული ტოტემი კი არა,  

ცრემლისუნარიანი არსებაა. მშობლიური ქვეყნისათვის ხარივით 

ბევრისშემძლეობა მიზნად დაუსახავს პოეტს (შესადარებელი ობიექ-

ტი ხარია): „ჩემი პატარა ქვეყნისთვის მეც შევძლო ხარისოდენა“, ან 

კიდევ: „ნეტავი, ღმერთო, მეც მომცა ჯანი და მადა ხარისა, სიტყვა – 

ხარივით გამწევი მამულის გასახარისად...“ (შესადარებელი ობიექტი 

ხარია) [იქვე: 7]. 

„გადარეული“ ხასხასა „ბალახის“ სილამაზით მოხიბლული 

პოეტი მზად არის, მიწაზე დამხობილმა ხარივით იბღავლოს (შესა-

დარებელი ობიექტი ხარია):  

„ისე ხასხასებს ეს ხელუხლები, 

გადარეული ბალახი ლორთქო, 

ლამის დავემხო მიწას მუხლებით, 

ნიშა ხარივით ბღავილი მოვრთო“.  

     [იქვე: 188] 

 

პოეტს ხიბლავს კვიცივით ლამაზი კოლხეთი, აფხაზეთი, ჭა-

ნეთი, ლაზიკა (შესადარებელი ობიექტი კვიცია): 

„ჰე კოლხეთო, აფხაზეთო, ჭანეთო და ლაზიკავ, 

თვინიერიც, აყლაყუდაც, კვიცივით ლამაზი ხართ“. 

       [იქვე: 243] 

 

შემოქმედს გულს უსერავს კვიცივით აჩეხილი კოლხიდა (შე-

სადარებელი ობიექტი კვიცია), ხარივით ყელგამოღადრული პონტო 

(შესადარებელი ობიექტი ყელგამოღადრული ხარია), ნახირივით 

მღოღნელი კვამლი (შესადარებელი ობიექტი ნახირია): 

„კვიცივით აჩეხეს ლამაზი კოლხიდა, 

ხარივით გამოღადრეს პონტო... 

კვამლი ნახირივით ღოღნიდა 

ისრებით დაცხაულ ფოთოლს...“  

     [იქვე: 204] 

 

დიოსკურია „ზღაპრული ხომალდია“ შოთა ნიშნიანიძისა-

თვის (შესადარებელი ობიექტია ზღაპრული ხომალდი): 

„...ეს დამარხული ჩვენი ტანი, 

ჩვენი სულია, – 
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ამოდის ზღაპრულ ხომალდივით 

დიოსკურია!“ 

     [იქვე: 11] 

 

მონღოლთა შემოსევით აწიოკებული ქართლი აჩეხილ ვენახი-

ვით ტირის და იმედად სიზმრადნახული ვაზი დაუსახავს (შესადა-

რებელი ობიექტი ვენახია): 

„ტირის აჩეხილ ვენახივით 

„ქართლის ცხოვრება“ 

და სიზმრად ხედავს უთვალავ ვაზებს...“ 

     [იქვე: 25] 

 

მთას შეხიზნულ, გასუსულ საქართველოში კი მღვიმე ავაზას 

თვალებივით ანათებს (შესადარებელი ობიექტი ავაზას თვალებია): 

„ღამით ავაზას თვალებივით 

ანათებს მღვიმე – 

გასუსულია საქართველო 

მთას შეხიზნული...“ 

    [იქვე: 25] 

 

ერთ-ერთ ლექსში მკითხველის თვალწინ წარმოჩნდება სამეგ-

რელოდან მომავალი – ცოტნეს რაშზე ამხედრებული აჩრდილი, სა-

უკუნის შფოთი კი ცხენის ფაფარივით აწეწილა (შესადარებელი 

ობიექტი ცხენის ფაფარია): 

„...ვხედავ სამეგრელოდან ამხედრებულ აჩრდილს, 

მოჭენაობს, 

მოგელავს, 

თოხარიკით... 

ჩორთით... 

ფაფარივით აწეწილა საუკუნის შფოთი...“ 

      [იქვე: 32] 

 

ბროწეულისა და კვიცის სილამაზე რაღაც საოცარი, ყოვლად-

წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებაა პოეტისათვის – „რიონისპირ 

გამოსულ“ ბროწეულის ხეს კვიცს ადარებს შემოქმედი, მათი სიმშვე-
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ნიერე კი პოეზიასთანაა გაიგივებული – „ბროწეულის ბრიალი“ და 

„კვიცის ჭიხვინი“ ბედისწერაა მისთვის – პოეზიასავით (შესადარებე-

ლი ობიექტი კვიცია): 

„რიონისპირ გამოსული კვიცივით ბროწეული, 

ჭიხვინებს და ყელს იღერებს ყვავილის ფაფრიანი, 

პოეზიაც ჩემთვის არის ბედისწერა წყეული, 

ურა კვიცის ჭიხვინი და ბროწეულის ბრიალი“. 

      [იქვე: 475] 

 

ნიშნიანიძისათვის წინაპრის იარად ქცეულა თავისი „ვეფხის-

პერანგა სტრიქონი“, რომელიც ბრიალაა ხოხბის ყელივით (შესადა-

რებელი ობიექტი ხოხბის ყელია): 

„სტრიქონი ვეფხისპერანგა, 

ხოხბის ყელივით ბრიალა, 

ჩემი დიდების მანდილი, 

ჩემი წინაპრის იარა...“ 

    [იქვე: 161] 

 

აპრილი ფეხშიშველ სოფლელ  გოგოსთანაა შედარებული, 

რომლის ნატერფალებშიც სოკო ამოდის (შესადარებელი ობიექტი 

სოფლელი გოგოა): 

„ორღობეებში 

გუბე-გუბე რომ მოტყაპუნებს, 

ვით ფეხშიშველი სოფლელი გოგო... 

ნატერფალებზე რომ ამოსდის სოკო – 

ეს აპრილია 

ალუბლების რძისფერ კაბაში...“ 

     [იქვე: 152] 

 

განსაკუთრებული სიფაქიზითა და სილამაზით აღწერს შოთა 

ნიშნიანიძე წელიწადის დროებს – კურდღელივით ყურები აქვს მი-

წას, „სოკოების“ დაცქვეტილი „ყურებით“ კი გაზაფხულის დადგო-

მას, ველ-მინდვრების აყვავებას ამცნობს მკითხველს (შესადარებე-

ლი ობიექტი კურდღელია): 

„მიწამ ცქვიტა კურდღლურად 

სოკოების ყურები. 
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გუგუ-გუგუ გუგულო, 

წყაროების ლიკლიკო...“ 

    [იქვე: 463] 

 

პოეტი ფუძის ანგელოსს შესთხოვს, არ განაცდევინოს შიში და 

არც თავისი სიამაყე ათელინოს ვინმეს, შიში კი კედელსმინაყულ მა-

რილთანაა შედარებული: 

„არვის ათელინო 

ჩემი სიამაყე, 

შიში მარილივით 

კედელს მიანაყე“. 

   [იქვე: 136] 

 

მამლის ბიბილოსავით „პარპალა სოკო“ აპრილს მზვერავად 

გამოუშვია. ლექსის ეს მონაკვეთი გაჯერებულია პოეტური სამკა- 

ულებით და მკითხველსაც განსხვავებული განცდით აღაქმევინებს 

გაზაფხულის დადგომას (შესადარებელი ობიექტი მამლის ბიბი-

ლოა): 

„როგორც ბიბილო მამლისა, 

სოკო პარპალებს ალისფრად, 

პატარა სოკო მზვერავად 

გამოუშვია აპრილსა“. 

    [იქვე: 119] 

 

ახარებს პოეტს ვაშლისა და ბიის ბრიალი, თუმცა აპრილი 

სწრაფია და ცელქი ხბოსავით მიხტის (აქ შესადარებელი ობიექტი 

ცელქი ხბოა): 

„აპრილი ცელქი 

ხბოსავით მიხტის 

და ჭალა მიაქვს 

სულ რია-რია... 

შევხარი ვაშლის 

და ბიის ბრიალს...“  

   [იქვე: 164] 
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გოგო ფეხმძიმე გაზაფხულს შეადარა ავტორმა – გაზაფხულს, 

რომელიც ეს-ეს არის გადავა შემოდგომაში (შესადარებელი ობიექტი 

გოგოა): 

„გოგო რომ მიდის – 

ეს ფეხმძიმე გაზაფხულია, 

გაზაფხულია, 

გადასული შემოდგომაში“.  

    [იქვე: 247] 

 

წყალში „ფოთოლთა არქივი“ ზღაპრულ ფერებად იმსხვრევა, 

ზაფხული კი ფრთებმოტეხილ ფარშავანგივით „დაკიდულა ტბაში“ 

(შესადარებელი ობიექტი ფარშავანგია): 

„ქვევით ტბაა თუ 

ფოთლის არქივი?  –  

წყალში იმსხვრევა ფერი ზღაპრული 

და ფრთებმოტეხილ ფარშავანგივით 

ჩაკიდულია ტბაში ზაფხული...“ 

     [იქვე: 167] 

 

ზაფხულში სალუდე დუქანთან დაირის ხმაზე სიცხის აუტან-

ლობა დათვის ძუნძულს შეადარა ავტორმა (შესადარებელი ობიექტი 

დათვია): 

„ზაფხულში, არაგვზე, სალუდე დუქანთან, 

უკრავდა დაირა და დათვი ბუქნავდა. 

ფიცხობდა, სხიოდა მზის ცხელი დაირა, 

სიცხე ძუნძულებდა სულ დათვისნაირად“. 

      [იქვე: 18] 

 

ვერცხლისწყალივით გაბრწყინებულ მთვარის ფონზე სიცხიან 

მიწას კი თერმომეტრივით ამოუდეს მჩქეფარე არხი (შესადარებელი 

ობიექტი თერმომეტრია): 

„სიცხიან მიწას ეს კამკამა, მჩქეფარე არხი 

ცხელ იღლიაში ამოუდეს თერმომეტრივით“. 

      [იქვე: 463] 
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მთის გზაჯვარედინი გაშლილ მაკრატელს აგონებს ავტორს: 

„გზაში პატარა გზაჯვარედინი, ეგდო გაშლილი მაკრატელივით (შე-

სადარებელი ობიექტი მაკრატელია), ხოლო კლდეზე დაკიდებული 

შუკა – ყანწს (შესადარებელი ობიექტი ყანწია): „კლდეზე ყანწივით 

ჰკიდია შუკა და ხიდისთავში ტირის არღანი...“ [იქვე: 170, 383]. 

ცას ვენახივით ბიბინი და მზეს მაჭარივით თქრიალი მხო-

ლოდ მწიფობის თვეში შეუძლია (შესადარებელი ობიექტებია ვენახი 

და მაჭარი): 

„ჩვენში, ალბათ, მწიფობაა, 

ცა ბიბინებს ვენახივით, 

მზე თქრიალებს მაჭარივით, 

მთები ფენა-ფენა ღვივის...“ 

    [იქვე: 155] 

 

შემოდგომის შრომით დაღლილი ნაღვლიანი გლეხკაცი კი 

ხშირად, ღვინის მოწურვის შემდეგ, არღანს ცხენივით კაზმავს და 

ეკურკურება (შესადარებელი ობიექტი ცხენია): 

„იმ დღეს ღვინო მოწურა, 

ნაღვლიანმა გლეხკაცმა, 

მერე არღანს ეკურკურა 

და ცხენივით შეკაზმა...“ 

    [იქვე: 60] 

 

შემოდგომა უკვე სხვა – სავსებით განსხვავებულ ასოციაციებს 

იწვევს პოეტში და შესადარებელ ობიექტებადაც ამირანი და დევია 

ამორჩეული. ფეხებგამობმული შემოდგომა თელავს ხეჭეჭურებს, 

ეზო-ეზო დაიარება სავსე ხელადით: 

„ფეხქვეშ გათელა შემოდგომამ ხეჭეჭურები, 

ჩამოიარა ეზო-ეზო სავსე ხელადით, 

ამირანივით მოიქნია ეს ბრგე ჭურები, 

მოიქნია და დევებივით დაფლა ყელამდი“. 

      [იქვე: 188] 

 

ბროწეულების, ანწლისა და ჭინჭრის სუნში, მთებს შორის, 

თევზის ზურგივით გაკიდებულა გზა (შესადარებელი ობიექტი თევ-

ზის ზურგია): 



74 
 

„გზა გაკიდულა მთების ჩანგალზე 

უზარმაზარი თევზის ზურგივით... 

შუკებში ყვირის ბროწეულების, 

სველი ანწლების და ჭინჭრის სუნი“. 

     [იქვე: 199] 

 

დაშლილ ყორეზე გადმომდგარი ბებერი ბია კი წვერებცანცა-

რა მაკე თხის ცურებს დამსგავსებია (შესადარებელი ობიექტი მაკე 

თხის ყვითელი ცურებია): 

„და დაფეხვილი ბებერი ბია, 

ვეებერთელა ყვითელ ცურებით, 

აფორთხებულა დაშლილ ყორეზე 

წვერებცანცარა მაკე თხასავით...“  

     [იქვე: 198] 

 

გამორჩეულადაა შეყვარებული პოეტი მზესა და ზღვაზე. ბანა-

ობისა და ხეტიალისაგან წყურვილმოკლულს მზე ბროწეულივით 

ჩაუწურავს ყელში (შესადარებელი ობიექტი ბროწეულია): 

„ხეტიალის და ბანაობის 

მოვკალ წყურვილი, 

მზე ჩავიწურე ბროწეულივით...“ 

      [იქვე: 208] 

 

ხოლო მოოქროვილ და მოვერცხლილ ნისლში მჯდარი, ხმა-

ჩაწმენდილი მამალი „თოხლო კვერცხივით“ ყლაპავს მზეს (შესადა-

რებელი ობიექტი „თოხლო კვერცხია“):  

 

„ნისლი ზმორებით ადგა მიწიდან, 

მოოქროვილი და მოვერცხლილი, 

სარზე მამალმა ხმა ჩაიწმინდა – 

მზე გადაყლაპა თოხლო კვერცხივით...“ 

     [იქვე: 98] 

 

ჩამავალი მზე კი – დაისი ხოხობივით გდია ზღვისპირას (შე-

სადარებელი ობიექტი ხოხობია): 
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„მზე ჩადის... 

ზღვისპირ ხოხობივით გდია დაისი,  

ლურჯ მინანქარზე ცეცხლოვანი ლანდი ანთია. 

სანაპიროზე აღტაცების ხმები გაისმის: 

– რა ლამაზია! 

– რა დიადია!“ 

     [იქვე: 171] 

 

ბოთლის ნატეხზე ფეხგაჭრილ მზეს ზღვა ბავშვივით იწვენს 

კალთაში და თეთრპერანგა ნავით პოეტი შორდება ნაპირს, გაგრა კი 

ტევრში შეყუჟულ, ისრებით დაკოდილ ხოხობს დამსგავსებია (შესა-

დარებელი ობიექტებია ბალღი და ხოხობი): 

„მზე ფეხს გაიჭრის ბოთლის ნატეხზე 

და ზღვა ბალღივით კალთაში იწვენს... 

თეთრი პერანგი ჩაიცვა ნავმა 

და ჩვენ თანდათან ვშორდებით ნაპირს. 

ტევრში შეყუჟულ ხოხობს ჰგავს გაგრა 

გზათა ისრებით დაკოდილ ხოხობს...“ 

     [იქვე: 168] 

 

პოეტისათვის დრო ტყისმჭრელივით დაიარება, რომელსაც 

ხერხივით ჰკიდია წლები მხრებზე, ტბა კი ყვავილების ქოთანივით 

დევს ფანჯარაზე (შესადარებელი ობიექტებია – ქოთანი, ტყისმჭრე-

ლი, ხერხი): 

„ტბა 

ყვავილების ქოთანივით დევს ფანჯარაზე, 

გაღმა ტყეს ჭრიან... 

ჩვენშიაც ასე ჩამოივლის დრო ტყისმჭრელივით, 

წლები ხერხივით ჰკიდია მხარზე...“ 

      [იქვე: 364] 

 

რატომ ვიბადებით? რატომ ვკვდებით? რა ვიქნებით სიკვდი-

ლის შემდეგ? აი, კითხვები, რომლებსაც დასვამს პოეტი და ცდი-

ლობს წუთისოფლის საიდუმლოებათა ამოხსნას. დრო კი „კატასა-

ვით გრუტუნებს“ და ნახტომის ზომვით ეპარება მას (შესადარებელი 

ობიექტი კატაა): 
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„დრო კატასავით გრუტუნებს სადღაც, 

და მეპარება... და ნახტომს ზომავს. 

თავზე მშობლების ჟივილი მადგას 

და მოუხმობენ მშველელს და ქომაგს“. 

     [იქვე: 371] 

 

სიკვდილს ყნოსვაც აქვს, პოეტის აზით, მას შეუძლია მეძება-

რივით მიუახლოვდეს ადამიანს (შესადარებელი ობიექტი მეძება-

რია): 

„თურმე სიკვდილი ყველაზე დიდი 

და ჯიშიანი მეძებარია...“ 

     [იქვე: 181] 

 

მომაკვდავი ადამიანის წვალება სიზმარში იხილა შემოქმედმა. 

ის ბოჩოლასავით წყლიანი თვალებით – ვედრებით იყო სავსე (შესა-

დარებელი ობიექტი ბოჩოლაა): 

„თითქო რაღაცას მევედრებოდი 

ბოჩოლასავით წყლიან თვალებით...“ 

     [იქვე: 213] 

 

შაირსა და მამაპაპურ მთვარისებრ აფუებულ, ლურჯაისებრ 

ხვიხვინა ხინკალზე შეყვარებული პოეტი განიცდის დროის წარმავ-

ლობას, გარდასულ წლებს (შესადარებელი ობიექტებია მთვარე და 

ლურჯა ცხენი): 

„ქალაქს ვერ გნახა ქართველმა, 

ვეღარც არაგვზე გიხილა – 

მთვარისებრ აფუებული 

და ლურჯაისებრ ხვიხვინა“. 

    [იქვე: 299] 

 

აღარც „ხინკალი ჭიხვინებს“ და არც „ხინკალივით შაირი“ – 

აცხადებს იგი. 

ბედნიერება  კი თმებივით, ჩურჩულივით მოგელამუნება და 

აცდენილი ტყვიასავით გაიზუზუნებს (შესადარებელი ობიექტებია – 

თმები, ჩურჩული, ტყვია):  
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„ახლოს 

სულ ახლოს ჩაიქროლა ბედნიერებამ, 

ახლოს 

სულ ახლოს, 

ზედ ყურის ძირთან 

მომელამუნა მაგ თმებივით, 

მაგ ჩურჩულივით 

და აცდენილი ტყვიასავით გაიზუზუნა...“ 

     [იქვე: 121] 

 

დიდებული პოეტური საღებავებითაა დახატული გამანებივ-

რებელი სიჩუმე (შესადარებელი ობიექტებია თმები და თითები): 

„...ვიღებ სიჩუმეს 

შენი თმებივით, 

ვიჭერ სიჩუმეს 

მაგ თითებივით 

ეს სიჩუმეა რომ განებივრებს, 

სიჩუმე არაჩვეულებრივი“. 

    [იქვე: 106] 

 

ლამაზმანთა ბანზე გადმოდგომა და ამით გამოწვეული მშვე-

ნიერება ყვავილის ქოთანს შეადარა ავტორმა (შესადარებელი ობიექ-

ტი ყვავილის ქოთანია): 

„ბანზე გადმოდგებოდნენ 

ჩვენი ლამაზმანები, 

ყვავილის ქოთნებივით, 

მშვენდებოდა ბანები“. 

    [იქვე: 195] 

 

გიორგი ლეონიძე მისთვის მისაბაძი და სათაყვანებელია, რო-

მელმაც ანადიმა, დააპურა, ამღერა და თავისი სტრიქონი ყანწივით 

დააჭერინა სადღეგრძელოს წარმოსათქმელად (შესადარებელი ობი-

ექტი ყანწია): 

„შენ მანადიმე, მამღერე, 

შენ დამაპურე ყმაწვილი, 

შენი სტრიქონი მეჭირა 
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სადღეგრძელოში ყანწივით“. 

    [იქვე: 161] 

 

მეროჭიკე ბერს ადარებს პოეტი კონსტანტინე გამსახურდიას 

(შესადარებელი ობიექტი ბერია): „მოიარე საქართველო მეროჭიკე 

ბერივით, მოიძიე მონასტრები, ჟამით გადაბელილი...“, ხოლო 

თავად კონსტანტინეს ათქმევინებს: 

„უთქვამს ბატონ კონსტანტინეს: 

– მახვილივით აწვდილი ვარ, 

ამაყი ვარ, თავი მომწონს – 

აფხაზებთან გაზრდილი ვარ...“ 

    [იქვე: 304] 

 

„შოთა ნიშნიანიძის პოეტური სამყარო არამარტო არსებობს, 

იგი სილამაზის, აღფრთოვანებისა და თაყვანისცემის საგანიცაა, მი-

სი თვალით ხილული ქვეყანა მკითხველში სიყვარულსა და აღტაცე-

ბას ბადებს, პოეტის მხატვრული სიტყვითა და ვაჟკაცური შემართე-

ბით შეძრული მკითხველი სიხარულს გულში ვერ იტევს და თვი-

თონაც აღაკმევს სულს და იწყება – ნათლის ციალი, აღბრწყინება და 

აფოფინება. ასე ეზიდება ამაღლებისკენ მკითხველს შოთა ნიშნიანი-

ძის ჭეშმარიტი პოეზია“ – წერს ელგუჯა მაღრაძე. 

აბსოლუტურად გამორჩეულია მხატვრული შედარების თვალ-

საზრისით შ. ნიშნიანიძის პოეტური სამყარო. შესადარებელი ობიექ-

ტები ნაირგვარი და მრავალრიცხოვანია და, რაც მთავარია, არაორ-

დინარული. 

თითოეულ მათგანში გამჟღავნებულია პოეტისეული აღქმა 

ობიექტური  სინამდვილისა:  კოლხეთის სილამაზე კვიცთან ასოცირ-

დება, პოეზია – ბედისწერასთან, გზაჯვარედინი – გაშლილ მაკრა-

ტელთან, საქართველო – კრავთან, ყელგამოღადრული პონტო – ხარ-

თან, მღოღნელი კვამლი – ნახირთან, ზაფხული – ფეხმოტეხილ ფარ-

შავანგთან, მზე – თქრიალა  მაჭართან, ჩამავალი მზე – ხოხობთან,  

ცა – ვენახთან, შუკა – დაკიდებულ ყანწთან, ყვითელი ბია – თხის 

ცურებთან, ტბა – ყვავილების ქოთანთან, სიკვდილი – მეძებარ ძაღ-

ლთან, დრო – კატასთან, კონსტანტინე გამსახურდია – მეროჭიკე 

ბერთან და ა შ. 
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ხარი პოეტია თავად, კვიცი – ჩვენი ბედკრული ქვეყანა, ხოლო 

ბროწეული – სილამაზე, აღმაფრენა და სიყვარული. 
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Maka Labartkava 

 

Simile as a Stylistic Device in Sh. Nishnianidze’s Poetry 

 
Summary 

 
The paper analyzes the objective reality seen through the 

inimitable poetic eyes of Shota Nishnianidze. Simile as a stylistic device is 

distinguished in his poetry, e. g. the beauty of Colchis is associated with a 

foal "kvicivit ačexes lamazi kolxida..." (Beautiful Colchis was killed like a 

foal); poetry is compared to a fate "poeziac čemtvis aris bediswera wKeuli" 
(Poetry is a cursed fate for me); a cross-road to opened scissors "gzaši 
patara gzaJvaredini, egdo gašlili makratelivit" (A cross-road lay about on 

the road like opened scissors); Georgia to a lamb "o, γvtismšobelo, šen 
čaisvi γvtiur kaltaši wveni patara sakartvelo šemkrtal kravivit" (Oh, Mary, 

protect our little Georgia like a feared lamb); summer to a peacock "da 
prtebmotexil paršavangivit čakidulia tbaši zapxuli" (And summer is hanged 

in the lake like a peacock with broken wings) etc.  
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ვახტანგ მაღრაძე 

 

 

ნასესხები შესიტყვება-კომპოზიტები მ. ჭაბაშვილის  

„უცხო სიტყვათა ლექსიკონში“ 

  

თანამედროვე ქართულში კომპოზიტების წერის ერთიანი 

სისტემა არ არის დაცული. განსაკუთრებით ეს ეხება უცხოური კომ-

პოზიტების ან შესიტყვებების გადმოცემას. მათი დაწერილობისას 

სამი ვარიანტია გამოყენებული: კომპოზიტი იწერება ცალ-ცალკე, 

დეფისით ან ერთად.  ყოველი ორგანო თუ კერძო პირი საკუთარი  

შეხედულებით  ხელმძღვანელობს. ზოგჯერ ერთსა და იმავე ავტორ-

თან თუ ერთსა და იმავე ბეჭდვით ორგანოში ერთი და იგივე  კომ-

პოზიტი სხადასხვაგვარადაა გაფორმებული.  

მ. ჭაბაშვილის „უცხო სიტყვათა ლექსიკონში“ ნასესხები შესი-

ტყვება-კომპოზიტების დაწერილობის ხუთი ტიპი გამოიყოფა: 

1. კომპოზიტი ერთიანი დაწერილობითაა წარმოდგენილი 

როგორც მასესხებელ ენაში, ასევე ქართულში; 

2. უცხო ენაში კომპოზიტი დეფისითაა გაფორმებული, ქარ-

თულში – დეფისის გარეშე (ერთად);    

3. შესიტყვება უცხო ენაში ცალ-ცალკე დაწერილობითაა 

წარმოდგენილი, ქართულში გაერთიანებულია ერთ სიტყვად;           

4. შესიტყვება უცხო ენაში ცალ-ცალკე დაწერილობითაა 

წარმოდგენილი, ხოლო ქართულში დეფისიანი ვარიანტი გვაქვს; 

5. კომპოზიტი ორსავე ენაში დეფისით იწერება.  

 

1. კომპოზიტები ერთიანი დაწერილობითაა წარმოდგენილი 

როგორც მასესხებელ ენაში, ასევე ქართულში:  

აუტობანი/ავტობანი – autobanhn  (გერმ.) – ავტობანი, ავტო- 

სტრადა;                                                                 

აუტრიგერი –  outrigger  (ინგლ.) – ნიჩბიანი ერთგვარი ნავი;  

აუტსაიდი –  outside  (ინგლ.) – გარემარბი;  

აუტსაიდერი – outsider  (ინგლ.) –  ბოლო ადგილზე მყოფი;  

ბლიცკრიგი – bitzkrieg  (გერმ.) – გერმანიის დაპყრობითი ომის 

წარმოების თეორია;         
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ბლიცტურნირი – blitzturnier  (გერმ.) – ელვისებური ტურნირი;  

ბლოკჰაუზი  –  blockhaus  (გერმ.) –  თავდაცვითი ნაგებობა;  

კონტრაბანდა – kontrabando (იტალ.) – საქონლის ფარულად 

გადატანა სახელმწიფო საზღვარზე; თვით ეს ტვირთი; 

კონტრამარკა – contremarque (ფრანგ.) – ბილეთის მაგიერი ბა-

რათი;                                         

კონტრაპუნქტი – kontrapunkt (გერმ.) – მუსიკის თეორიის ნა-

წილი;                                                

კონტრაჰენტი – contrahens  (ლათ.) – ხელშეკრულება რაიმე  

ვალდებულების  მქონე პირი;  

პაკჰაუზი – packhaus  (გერმ.) – მცირე ხნით ტვირთის შესანახი;                                 

პოსტპაკეტი – postpaket (გერმ.) – წერილების შეკვრა.    

ზემოთ წარმოდგენილი  ყველა კომპოზიტი იმეორებს მასეს-

ხებელი ენის დაწერილობას, ამავდროულად დაცულია ქართული 

ენის ორთოგრაფიის პრინციპი: ერთცნებიანი (ერთმნიშვნელობიანი) 

კომპოზიტები ერთად იწერება. აღსანიშნავია, რომ ამგვარადვეა გა-

ფორმებული  დასახელებული კომპოზიტები რუსულშიც. 

2. კომპოზიტები უცხოურ ენაში დეფისითაა წარმოდგენილი, 

ხოლო ქართულში (ისევე, როგორც რუსულში) – ერთად (დეფისის 

გარეშე). ეს შემთხვევა ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჩანს ქართულში: 

აბაჟური  –  абажур  –  abat-jour  (ფრანგ.) – შუქფარი;   

ავანსცენა – авансцена – avant-scène  (ფრანგ.) – სცენის ნაწილი 

ფარდის წინ;                                                     

 ბანკნოტი – банкноты – bank-note (ინგლ.) –  საბანკო ბილეთი;   

 ბარელიეფი – барельеф – bas-relief  (ფრანგ.) – სკულპტურუ-

ლი გამოსახულება;   

ბელეტრისტიკა – беллетристика – belles-lettres (ფრანგ.) –  

თხრობითი ლიტერატურა;    

ბლანმანჟე – бланманже – blanc-manger  (ფრანგ.) – ნაღების ჟე-

ლე;                                                                 

ბლოკნოტი – блокнот  – bloc-notes  (ფრანგ.) – წიგნაკი ამოსახე-

ვი ფურცლებით;    

ბობსლეი – вовслей – bob-sleigh  (ინგლ.) – თოვლზე ან ყინულ-

ზე მარხილით შეჯიბრება;         

ბოისკაუტი – бойскаут – boy-scout  (ინგლ.) – ახალგაზრდული 

ორგანიზაციის  წევრი;   
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გარდემარინი – гардемарин – garde-morine  (ფრანგ.) – ფლოტ-

ში პრაქტიკანტი;                          

გრეიპფრუტი – грейпфрут – grape-fruit  (ინგლ.) – ციტრუსოვა-

ნი ხეხილი;                                                       

ველბოტი – вельбот – whale-boat   (ლათ.) – ნიჩბიან-იალქნი- 

ანი ნავი;                        

იურისკონსულტი – юрисконсульт – yuris-consultus  (ლათ.) –  

იურისტ-კონსულტანტი;                                        

კონტრმანევრი – контрманевр – contre-manoeuvre  (ფრანგ.) – 

საპასუხო მანევრი;                                 

 კროსვორდი – кроссворд – cross-word  (ინგლ.) – სიტყვების 

ამოსაცნობი გასართობი;                                      

ნოკაუტი  –  нокаут – knock-out (ინგლ.) – კრივის ტერმინი; 

           ნოკდაუნი – нокдаун  – knock-down  (ინგლ.) – კრივის ტერმინი;   

პიკაპი  –  пикап – pick-up  (ინგლ.) – ავტომობილი; 

პიჯაკი  – пиджак  – pea-jacket  (ინგლ.) – მამაკაცის კოსტიუმის 

ზედა ნაწილი;                    

პორტსიგარი – портсигар – porte-cigares  (ფრანგ.) – სიგარეტის 

ან სიგარის ჩასაწყობი სატარებელი კოლოფი;                

პულოვერი – пуловер  –  pull-over  (ინგლ.) – უსახელო ჯემპრი; 

ტამტამი – тамтам – tam-tam  (ფრანგ.) – გონგის სახეობა, დო-

ლის მაგვარი;                         

ფოლკლორი – фольклор – folk-lore (ინგლ.) – ხალხური შემოქ-

მედება;                                                        

ფოქსტერიერი – фокстерьер –  fox-terrier  (ინგლ.) – მონადირე 

ძაღლი;                                                                    

შედევრი – шедевр – chelf-d’oeuvre  (ფრანგ.) – სანიმუშო ნაწარ-

მოები...                    

ამ შემთხვევაშიც დაცულია ქართული მართლწერის პრინციპი 

(ერთცნებიანი კომპოზიტები ერთად იწერება). გამონაკლისია  

უიკენდი (ინგლ.), რომელიც ინგლისურშიც და რუსულშიც დეფი-

სით იწერება, თუმცა ლექსიკონის შემდგენელს, ქართული ნორმების 

მიხედვით, ერთ სიტყვად აქვს წარმოდგენილი.   

3. უცხო ენის შესიტყვება (რომელიც, ბუნებრივია, ცალ-ცალკე 

იწერება) ქართულსა და რუსულში ერთიანი დაწერილობით არის 

გაფორმებული: 
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აუტოდაფე – аутодафе – auto dafe (პორტ.) – ერეტიკოსთა 

თხზულებათა საჯარო დაწვა;            

ბონვივანი – бонвиван – bon vivant (ფრანგ.) – თავისი თავის პა-

ტივისცემის  მოყვარული;    

ბოტფორტი – ботфорты – bottes fortes (ფრანგ.) – ერთგვარი მა-

ღალი ჩექმა;         

კაფეშანტანი – кафешантан – kafé chantant (ფრანგ.) – „მომღე-

რალი კაფე“;                         

კონტრდანსი – контрданс – country dance (ინგლ.) – ინგლისუ-

რი ხალხური ცეკვა;       

ნუვორიში – нувориш – nouveau riche (ფრანგ.) – სპეკულაციით 

გამდიდრებული ადამიანი;  

ოდეკოლონი – одеколон – eau de Cologne (ფრანგ.) – სურნე-

ლოვანი ხსნარი;                                                                                      

პოსტსკრიპტუმი – постскриптум – post  scriptum  (ლათ.) – მი-

ნაწერი წერილის  ბოლოს;                             

ჟურფიქსი  – журфикс – jour fixe  (ფრანგ.) – სტუმრების წინას-

წარ დაგეგმილი მიღების დრო;  

ტაბლდოტი – табльдот – table d`hôte (ფრანგ.) – საერთო 

სუფრა... 

უცხო ენაში ორ სიტყვად გაფორმებული გარკვეული ტიპის 

სიტყვათშეხამებანი ქართულში კომპოზიტებადაა გადმოტანილი.   

4. ქართულში დეფისით არის წარმოდგენილი უცხოურ ენათა 

ერთი სახის შესიტყვებანი:    

ალმა-მატერი –  альма-матер  – alma  mater  (ლათ.) – მაწოვარი 

დედა;                                                        

დე-იურე –  де-юре  – de  yure  (ლათ.) – ფორმალურად; 

დე-ფაქტო – де-факто – de  facto  (ლათ.) – ფაქტობრივად, სი-

ნამდვილეში;                                              

 კამერა-ობსკურა – камера-овскура – camera obscura  (ლათ.) –  

ბნელი ოთახი, ოპტიკური ხელსაწყო;      

 კარტ-ბლანში – карт-бланш – carte  blanche  (ფრანგ.) – განუსა-

ზღვრელი რწმუნებულება; 

ლორდ-მერი –  лорд-мер  –  Lord Mayor (ინგლ.) –  მერი (ქალა-

ქის თავი);                   

სტატუს-კვო – статус-кво – status qvo (ლათ.) – არსებული 
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მდგომარეობა;                                            

ტაიმ-ჩარტერი  –  тайм-чартер  –  time  charter  (ინგლ.)  –  ხელ-

შეკრულება სავაჭრო გემის იჯარის აღებაზე;     

ფორს-მაჟორი  –  форс-мажор –  force  majeure  (ფრანგ.) – ვითა-

რების აცილების შეუძლებლობა...       

ვფიქრობთ, ზემოთ დასახელებული კომპოზიტების ქართულ 

ვარიანტებში დეფისები უნდა მოიხსნას.                                          

5. კომპოზიტები დეფისითაა წარმოდგენილი როგორც უცხო 

ენაში, ასევე – ქართულში: 

კამერ-პაჟი – kammer-page (გერმ.) – პაჟი, რომელიც მორიგეობ-

და სამეფო კარზე;                              

კამერ-ფრეილინა – kammer-fräulein (გერმ.) – დიდებულთა ქა-

ლიშვილები სამეფო კარზე;                  

კუ-კლუქს-კლანი  – ku-klux-klan (ინგლ.) – ფარული რასისტუ-

ლი ტერორისტული ორგანიზაცია       

ლუნა-პარკი – luna-park (გერმ.) – პარკი, სადაც ეწყობა გასარ-

თობები;                                                     

ნოუ-ჰაუ – know-how  (ინგლ.) – ტექნიკური ცოდნა;      

პენ-კლუბი – pen-club (ინგლ.) – მწერალთა გაერთიანება;  

პინგ-პონგი – ping-pong (ინგლ.) – მაგიდის ჩოგბურთი; 

პრეზიდენტ-ელექტი – president-elect  (ინგლ.)  –  აშშ-ის ახლა-

დარჩეული პრეზიდენტი გარდამავალ პერიოდში;  

პრეს-ატაშე – press-attaché  (ფრანგ.) –  დიპლომატიური წარმო-

მადგენელი, თანამშრომელი; 

პრეს-ბიურო – press-bureau (ინგლ.) – სარედაქციო  აპარატი,  

რომელიც  აწვდის მზა სტატიებს;    

პრეს-კონფერენცია – pres-conference (ინგლ.) – სახელმწიფო, 

პოლიტიკურ მოღვაწეთა შეხვედრა;  საუბარი  პრესის  წარმომადგენ-

ლებთან ფართო  საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხებზე; 

პრეს-პაპიე – press-papiers (ფრანგ.) – საწერი მოწყობილობის 

ნაწილი;     

პრიმა-ბალერინა – prima-ballerina (იტალ.) – ბალეტში მთავარი 

მოცეკვავე;                                 

სალტო-მორტალე – salto-mortale  (იტალ.) – აკრობატული ნახ-

ტომი;                                   

სპარინგ-მატჩი – sparring-match (ინგლ.) – საწვრთნელი მატჩი;                                                        
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უოლ-სტრიტი –  wall-street (ინგლ.) – ქუჩა ნიუორკში;   

ფრანს-პრესი – france-presse (ფრანგ.) – საფრანგეთის საინფორ-

მაციო სააგენტო...               

შერი-ბრენდი – cherry-brandy  (ინგლ.) – ალუბლის ლიქიორი;  

ჰავ-ვოლეი – half-volley  (ინგლ.) – ძირს შეხებული ბურთის 

დარტყმა...       

დასახელებულ კომპოზიტთა დიდი ნაწილი თანამედროვე 

ქართულში უკვე ერთად იწერება (სამართლიანად). 

 

                              

     

ლიტერატურა 

 

ნორმ., 1970 – თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის 

ნორმები, პირველი წიგნი, თბილისი. 

Слов., 1988 – უცხო სიტყვათა ლექსიკონი – Словарь ино-

странных слов, Москва.                                           

ჭაბაშვილი 1986 – მ. ჭაბაშვილი, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, 

თბილისი. 

 

 

 

Vakhtang Maghradze 

 

Borrowed Syntagm-Compounds in Dictionary of  

Foreign Words by M. Chabashvili 
 

Summary 

 
The paper analyzes foreign syntagm-compounds in Dictionary of 

Foreign Words compiled by M. Chabashvili the spelling of which can be 

distinguished as follows: 

1. A compound is written as a whole in a foreign language as well 

as in Georgian; 
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2. A compound is written with a hyphen in a foreign language 

while in Georgian it is represented as a whole.  

3. A syntagm is written as two separate parts in a foreign language 

and in Georgian it is an integral.  

4. A syntagm is written as two separate parts in a foreign language 

while in Georgian it is written with a hyphen; 

5. A compound is written with a hyphen in both languages.  
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სალომე ომიაძე 

 

თხზულ სახელთა ნაირგვარი დაწერილობისათვის 

 მედიატექსტებსა და ლექსიკონებში 

 
კომპოზიცია, როგორც უნივერსალური მოვლენა, ყველა ენის 

სიტყვაწარმოებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ახალი ლექსი-

კური ერთეულების წარმოქმნა არსებულ სიტყვა-ფუძეთა შეერთე-

ბით მუდმივი პროცესია და ენათა განვითარების ნებისმიერ საფე-

ხურზე აქტუალურია. 

თხზვის პროცესი, ამ პროცესის მონაწილე ერთეულები და 

კომპოზიტები, როგორც მისი საბოლოო შედეგი, ქართულში საკმა-

ოდ კარგად არის შესწავლილი. აღნიშნულთან დაკავშირებული ძი-

რითადი საკითხები ზედმიწევნითაა განხილული აკ. შანიძის, არნ. 

ჩიქობავას, ვ. თოფურიას, ს. ჯანაშიას, ა. კიზირიას, მზ. მრევლიშვი-

ლის, მ. ჭაბაშვილის, ვ. იმნაიშვილისა თუ სხვათა ნაშრომებში, თუმ-

ცა მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურა ვერც ჟურნალისტებსა და 

ვერც ენის სხვა მომხმარებლებს შეცდომებისაგან ვერ იცავს. 

თანამედროვე ბეჭდურსა თუ ელექტრონულ მედიატექსტებში 

ორთოგრაფიულ შეცდომათა დიდი წილი სწორედ კომპოზიტების 

უმართებულო დაწერილობას ეკუთვნის. შეცდომათა რიცხვს ისიც 

ზრდის, რომ, სხვა სიტყვებთან შედარებით, თითოეული კომპოზი-

ტის წერისას ორთოგრაფიული საფრთხე იმთავითვე მეტია – სამი 

ალტერნატიული ვარიანტიდან: შერწყმულად, დეფისით თუ ცალ-

ცალკე – ორი დაწერილობა მცდარია. 

ქართულში თხზულ სახელთა შექმნისათვის პროდუქტიულ 

მასალად მსაზღვრელ-საზღვრული გვევლინება. ამ ტიპის კომპოზი-

ტები განსხვავდებიან კომპონენტთა ადგილის, მათ შორის არსებუ-

ლი სემანტიკური მიმართებისა თუ ამ კომპონენტთა ერთობით 

გამოსახატავი მნიშვნელობის მიხედვით, დერივაციული აფიქსების 

მონაწილეობა-არმონაწილეობითა და სხვა ნიშნებითაც, მაგრამ კომ-

პოზიტად ქცეულ ყველა მსაზღვრელ-საზღვრულს ის აერთიანებს, 

რომ შერწყმულად იწერება, უფრო სწორად, უნდა იწერებოდეს.  

ჩვენ საანალიზოდ ავირჩიეთ მსაზღვრელიანი კომპოზიტები, 

რომლებიც პრეპოზიციური წყობის მსაზღვრელ-საზღვრულის შეერ-
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თებითაა მიღებული. შეცდომები ჭარბობს იმ შემთხვევაში, როდესაც 

თხზულ სახელში შემავალი ლექსიკური ერთეულები უცხო ენები-

დან შემოსული სიტყვებია. დიდი ხანია, რაც საერთაშორისო სიტყვა 

ბიზნესმა ქართულ დისკურსშიც დაიმკვიდრა ადგილი. დღეს ბიზ-

ნესთან და მის განვითარებასთან დაკავშირებულ მრავალ სიტყვა-

ტერმინს ვიყენებთ ზეპირსა თუ წერითს მეტყველებაში. მათ შორის 

ზოგი ინტერნაციონალიზმია, როგორიცაა ბიზნესმენი, ბიზნესშოუ, 

ბიზნესკლასი და სხვ., ზოგი კი ამ სტატუსს არ იმსახურებს იმიტომ, 

რომ საზღვრულად ქართული სიტყვა აქვს, ასეთია ბიზნესგეგმა, 

ბიზნესწინადადება, ბიზნესშეთავაზება თუ სხვ. ბიზნესმენის გარდა, 

ყველა სხვა დასახელებული და მსგავსი კომპოზიტი თანამედროვე 

ბეჭდურ ტექსტებში სამგვარი დაწერილობით გვხვდება – ორ სი-

ტყვად, შერწყმულად ან დეფისით. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ზო-

გიერთი თხზული სახელის უმართებულოდ დაწერის მიზეზი თუ 

მოტივი უცხო ენის ორთოგრაფიის მშობლიურ ენისაზე უკეთ ცოდნა 

იყოს. ვერც ბიზნესმენის უშეცდომოდ დაწერისთვის შევაფასებთ 

ვინმეს ქართული ორთოგრაფიის მცოდნედ, რადგან ბიზნესმენში 

მისი თხზულობა „წაშლილია“ და იგი იმთავითვე ერთ ცნებად აღიქ-

მებოდა.   

თანამედროვე მსოფლიოში ინფორმაციის უკიდეგანო ზრდამ, 

მისი მიღება-გადაცემის ორგანიზების განვითარებამ, ინფორმაციის 

გადამამუშავებელ ტექნოლოგიათა პროგრესმა აღნიშნულ პროცესებ-

თან დაკავშირებული ბევრი ახალი სიტყვა წარმოშვა, რომელთა უმ-

რავლესობა უთარგმნელად შევიდა სხვადასხვა ენაში, მათ შორის, 

ქართულშიც და  დედაენობრივი სიტყვების მსგავსად კომპოზიცი-

ურ მასალადაც იქცა. სიტყვა კომპიუტერიდან თუ ენამ საკუთარი 

მოდელების მიხედვით ავტონომიური მართული და შეთანხმებული 

მსაზღვრელები – კომპიუტერის (მაგ., კომპიუტერის მეხსიერება) და 

კომპიუტერული (მაგ., კომპიუტერული თამაშები) – აწარმოა, ინ-

ტერნეტის, მედიისა და ონლაინის შემთხვევაში უპირატესობა მია-

ნიჭა დასახელებულ ერთეულთა მსაზღვრელ-საზღვრულის ტიპის 

კომპოზიტებში მსაზღვრელებად გამოყენებას. ორთოგრაფიული 

პრობლემა – შერწყმულად, ცალ-ცალკე თუ დეფისით – ჩვენი საანა-

ლიზო ტექსტების მიხედვით, ამ შემთხვევაშიც პრობლემად რჩება. 

საგანგებოდ აღსანიშნავია ის მიკროკონტექსტები, რომლებშიც ერთი 

და იგივე ერთეული სამივენაირად წერია. ამგვარი რამ მინიმალური 
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ენობრივ-დისკურსული კომპეტენციის მქონე პირსაც არ ეპატიება, 

არათუ ლექსიკონის შემდგენლებს, რომლებიც, მაგალითად, ერთი 

გვერდის ფარგლებში ონლაინლექსიკონს ხან დეფისით წერენ, ხან – 

ცალ-ცალკე, მართებულ დაწერილობას კი ვერც იმ ერთ გვერდსა და 

ვერც მის მომდევნო გვერდებზე ვერ ნახავთ. 

ბუნებრივია, ყველა სიტყვა ორთოგრაფიულ ლექსიკონში ვერ 

მოხვდება, თუმცა არც ყველა სიტყვის დასაწერად არის საჭირო ლექ-

სიკონში ჩახედვა. ლინგვისტური ცოდნის გარეშე, დედაენობრივი 

ალღოთი და ორთოგრაფიული გამოცდილებით კულტურული კო-

მუნიკანტი უნდა ხვდებოდეს, რომ „ინტერნეტ მაღაზია“ ცალ-ცალკე 

ვერ დაიწერება იმიტომ, რომ რაიმეს სახელდებისას (ანუ სახელო-

ბით ბრუნვაში) თანხმოვნით დაბოლოებული მსაზღვრელი სიტყვა 

ქართულში არ გვხვდება, ვერც დეფისით დაიწერება იმიტომ, რომ 

მისით გამოსახატავი მნიშვნელობა ინტერნეტსა და მაღაზიას არ გუ-

ლისხმობს.  

აღსანიშნავია, რომ საანალიზო ტექსტებში დეფისიანი დაწე-

რილობა ჭარბობს მაშინ, როდესაც მსაზღვრელი უცხო წარმოშობი-

საა, საზღვრული კი ქართული სიტყვაა, თუმცა ამას ორთოგრაფიის 

მხრივ არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს და ერთნაირად, შერწყმუ-

ლად უნდა დაიწეროს ინტერნეტსერვისიცა და ინტერნეტმომსახუ-

რებაც, მედიამენეჯმენტიცა და მედიამართვაც, ონლაინკაზინოცა და 

ონლაინსამორინეც (ონლაინთამაშებიც), ვებსაიტიცა და ვებგვერ-

დიც. 

განსახილველი კომპოზიტები ახალგაჩენილია და მათი მარ-

თლწერა მათივე მსგავსი სტრუქტურის იმ თხზულმა სიტყვებმა უნ-

და გვიკარნახოს, რომლებიც უკვე ფეხმოკიდებულია ქართულში და 

სალექსიკონო ერთეულებადაცაა ქცეული. მაგალითად, ბიზნესკლუ-

ბის დასაწერად, რომელიც „ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსი-

კონში“ არ გვხვდება, ბიზნესცენტრის დაწერილობით უნდა ვიხელ-

მძღვანელოთ, მედიაცენტრი პრესცენტრის მიხედვით უნდა დავწე-

როთ, პრესრელიზი პრესპაპიეს მსგავსად და ა. შ. ჩვენთვის საინტე-

რესო ერთეულები, ცხადია, უცხო სიტყვათა ლექსიკონებში უფრო 

მეტია, ვიდრე ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონში. დღე-

ვანდელ აჩქარებულ დროში ადამიანები ელექტრონულ საინფორმა-

ციო საშუალებებს ანიჭებენ უპირატესობას, ბუნებრივია, ონლაინ-

ლექსიკონებს მეტი მომხმარებელი ჰყავს, ვიდრე ნაბეჭდ წიგნებს. ინ-
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ტერნეტსივრცეში უცხო სიტყვათა არაერთი დიდი თუ მცირე გან-

მარტებითი ლექსიკონია განთავსებული, რომლებიც ძირითადად 

მიხეილ ჭაბაშვილის მიერ შედგენილი ლექსიკონის სამი გამოცემი-

დან (I გამოც. – 1964; II – 1973; III – 1989) ერთ-ერთს ეყრდნობა. ამ 

გამოცემებში კი კომპოზიტთა დაწერილობა არცთუ იშვიათად  დე-

დან ენათა ორთოგრაფიას მიჰყვება, დეფისითაა დაწერილი, მაგალი-

თად, ისეთი რთული სიტყვები, როგორებიცაა პრეს-ბიურო, პრეს-

ატაშე, პრეს-პაპიე, პრეს-კონფერენციაც კი. დასახელებული ერთეუ-

ლები შერწყმულად წერია ბეჭდურსა თუ ელექტრონულ ორთოგრა-

ფიულ ლექსიკონებში. ორივე შემთხვევით არ გვიხსენებია. ელექ-

ტრონული ორთოგრაფიული ლექსიკონი, მართალია, ბეჭდურის ბა-

ზაზეა შექმნილი, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო ერთეულთაგან რამ-

დენიმე განსხვავებული დაწერილობითაა წარმოდგენილი, სახელ-

დობრ, შერწყმულად წერია პრემიერმინისტრი, პრიმაბალერინა, ვი-

ცეპრეზიდენტი, მინიკაბა, მინირეცენზია, მეცოსოპრანო, ატაშეკეი-

სი, გალაკონცერტი. დასახელებულ კომპოზიტთა უმართებულო და-

წერილობაზე მსჯელობდა ბატონი ვახტანგ იმნაიშვილი 2000 წელს 

თავის მოხსენებაში „რთულ სიტყვებსა და შესიტყვებებში დეფისის 

ხმარებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის შესახებ“ და არც 

გაგვკვირვებია, როცა ელექტრონულ ლექსიკონში, რომლის ერთ-ერ-

თი შემდგენელიც ბატონი ვახტანგია, ჩამოთვლილი კომპოზიტები 

შერწყმულად დაწერილი ვნახეთ. ჩვენ სხვა რამემ გაგვაკვირვა, ერთი 

იმან, რომ „ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის“ დამატე-

ბა-შესწორებანის მიხედვით დეფისით უნდა დაიწეროს პენ-კლუბი, 

პოპ-მუსიკა, როკ-ბანდი, როკ-მუსიკა, როკ-ოპერა და მეორე იმან, 

რომ ბატონი ვახტანგის მახვილ თვალს ეს გამორჩა. ვიფიქრებდით, 

რომ ლექსიკონის ბოლო, დამატებითი ნაწილი მას არ განუხილავს, 

მაგრამ დასახელებულ მოხსენებაში ბატონმა ვახტანგმა იმსჯელა 

ამერიკის შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტოს სახელ-

წოდებაზე, რომელიც ლექსიკონის სწორედ ამ ნაწილშია დეფისით 

დაწერილი.  მან მაშინ სავსებით სამართლიანად აღნიშნა, რომ ასო-

შიეიტიდ-პრესს დეფისი არ სჭირდება ისევე, როგორც ფრანსპრესს, 

საფრანგეთის საინფორმაციო სააგენტოს სახელს, რომელიც იმავე მე-

ორე შევსებული გამოცემის 496-ე გვერდზე შერწყმულად წერია.  

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ ელექტრონულ ლექსიკონებს უფრო 

მეტი მოიხმარს, მაგრამ დაინტერესებულსა და დაკვირვებულ მკი-
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თხველს, თუნდაც ცოტას, „ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსი-

კონის“ ძირითად ნაწილში შერწყმულად დაწერილ ჯაზორკესტრსა 

და დამატებულ ნაწილში დეფისით დაწერილ როკ-ბანდს შორის 

მართებული ფორმის უშეცდომოდ განსაზღვრა ნამდვილად გაუ-

ჭირდება, მით უფრო, რომ მცდარად დაწერილი როკ-ბანდი ლექსი-

კონის იმ ნაწილშია, რომელსაც დამატება-შესწორებანი ჰქვია. 

მსაზღვრელ-საზღვრულის შეერთებით მიღებული კომპოზი-

ტები, უპირველეს ყოვლისა, ლექსიკონებში უნდა დაიწეროს შე-

რწყმულად, რათა თავიდან ავიცილოთ ორთოგრაფიულად მცდარ 

ფორმათა ტირაჟირება.  

 

 

 

ლიტერატურა 

 

თოფურია, გიგინეიშვილი 1998 – ვ. თოფურია, ივ. გიგინე- 

იშვილი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, მეორე შე-

ვსებული გამოცემა, თბილისი. 

ჭაბაშვილი – მ. ჭაბაშვილი, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, I 

გამოც. , თბ., 1964; II – 1973; III – 1989. 

 

 

 

Salome Omiadze 

 

On Diverse Spelling of Compounds in Media Texts 

 and Dictionaries 

 
Summary 

 
Productive material for producing compounds in Georgian is a 

syntagm. This type of compounds differ from one another in the position, 

the semantic interrelation or the meaning of components, derivational 

affixes and in other ways but all the syntagms turned into compounds 
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have one thing in common – they are written, or rather, should be written 

as integrals.  

The paper analyzes compounds with modifiers that are produced by 

combining a modifier and its head in a prepositional sequence. There are 

more mistakes in the cases where the lexical units of a compound are 

words adopted from foreign languages, e. g. media meneJmenti, media-
meneJmenti instead of the correct spelling of  mediameneJmenti  "media 

management". The examples of incorrect spelling have been identified in 

the media texts as well as in dictionaries.  

In order to avoid the circulation of orthographically incorrect 

spelling a compound produced by combining a modifier and its head 

should be written as a whole.  
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სალომე ომიაძე 

 

 

აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა 

ლექსიკონის შესახებ 
 

ინფორმაციის მოზღვავების საუკუნეში ამ ინფორმაციის დი-

დი ნაწილის მიღება-გადაცემა შეუძლებელია ცნება-ტერმინთა გარე-

შე. ზოგადი საინფორმაციო სივრცის მნიშვნელოვან ნაწილს სამეცნი-

ერო ინფორმაცია შეადგენს, რომლის სტრუქტურირებასა და გავრცე-

ლებაში ლინგვისტიკას შეუცვლელი როლი აკისრია, რაც, თავის 

მხრივ, ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა შესწავლისა და სისტემატი-

ზაციის აუცილებლობას მოწმობს არამხოლოდ ენათმეცნიერთა და 

ენათმეცნიერებით დაინტერესებულ პირთათვის. მეორე წელია ზო-

გადი ენათმეცნიერების განყოფილება მუშაობს ამ მიმართულებით 

და სწორედ მიმდინარე სამუშაოს შუალედური შედეგების გაცნობაა 

ჩვენი მიზანი. 

სალექსიკონო ენობრივ მასალას მოვიპოვებთ სამეცნიერო ტექ-

სტებიდან და დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონებიდან. 

რაც შეეხება ტერმინთა აქტუალურობის მიხედვით გამორჩევას, მივ-

მართავთ ენათმეცნიერების კონკრეტულ მიმართულებათა საკვანძო 

ტერმინებს, რომლებიც დარგის ფუნდამენტურ ნაშრომებსა და მათ-

ზე დაფუძნებულ თანამედროვე კვლევებში გამოიყენება. სალექსი-

კონო ერთეულთა შემოსაზღვრის თავისთავად რთულ ამოცანას კი-

დევ უფრო ართულებს ძველი და ახალი ცოდნის თანაარსებობითა 

და ზოგჯერ წინააღმდეგობრიობით განპირობებული საკითხები თუ 

გამოწვეული პრობლემები. ერთ-ერთი მათგანია  ტერმინთა ცნები-

თი მოცულობის გაზრდა და ლექსიკონში ამ მოვლენის სისრულით 

ასახვა. მაგალითად, ზოგიერთი ტერმინი ინტეგრაციულ ხასიათს 

იძენს, გამოიყენება მომიჯნავე დისციპლინებში, რასაც, ხშირ შე-

მთხვევაში საგანგებო კვლევა სჭირდება, რათა ლექსიკონის ფარ-

გლებში ტერმინის სისტემურად აღსაწერად დადგინდეს მისი მნიშ-

ვნელობა სხვადასხვა დარგობრივ პარადიგმაში და გამოვლინდეს 

ინვარიანტული კომპონენტი, რითაც რიგითი ნომრებით გამიჯნუ-

ლი მნიშვნელობები ერთმანეთს დაუკავშირდება. 
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ქართულენოვან საცნობარო ლექსიკოგრაფიულ ლიტერატუ-

რასა თუ სახელმძღვანელოებში განმარტებული ტრადიციული ლინ-

გვისტიკური ტერმინები, რომელთა რიცხვი საგრძნობლად გაზრდი-

ლია ქეგლის ახალ რედაქციაში, ჩვენს ლექსიკონშიც დიდ  ადგილს 

დაიკავებს.  

ფონეტიკა-ფონოლოგიის ცნებები, მორფოლოგიური და სინ-

ტაქსური ტერმინები ძირითადად ტრადიციულად არის განმარტე-

ბული, თუმცა მათ გვერდით ლექსიკონში შეტანილია რიგი ერთეუ-

ლებისა, რომლებიც მორფოლოგია-სინტაქსში სემანტიკურ მიმარ-

თულებას ასახავენ, მაგალითად, აგენსი, ადრესატი, ბენეფაქტივი 

თუ კომუნიკაციურ-სემანტიკური სინტაქსის სხვა ცნება-ტერმინები.  

ჩამოვთვლით იმ დარგებსა და მიმართულებებს, რომელთა 

კვლევისათვის აუცილებელი მინიმუმის შემქმნელი ტერმინ-ლექსე-

მების შეტანასაც ვგეგმავთ ლექსიკონში: 

 

 ენათმეცნიერების საფუძვლების ამსახველი და 

ენათმეცნიერების თეორიის  საკვანძო ტერმინები; 

 ლინგვოსტილისტიკური ტერმინოლოგია; 

 ტექსტის ლინგვისტიკის ცნებები; 

 ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინები;  

 მეტყველების კულტურისა და რიტორიკის ტერმინები; 

 კოგნიტიური ლინგვისტიკის აქტუალური ცნებები; 

 პრაგმატიკული პარადიგმის წევრ-ტერმინები; 

 ფსიქოლინგვისტიკის, სოციოლონგვისტიკისა და 

ლინგვოკულტუროლოგიის ცნებები და ტერმინები; 

 სემიოტიკა-სემიოლოგიის ფუნდამენტური ცნებები. 

 

ამ დროისათვის განმარტებული გვაქვს 1500-ზე მეტი ერთეუ-

ლი, სიტყვანი ამ რიცხვს აჭარბებს, სამუშაოს დასრულებისთვის ივა-

რაუდება 3 000-ერთეულიანი ლექსიკონის მომზადება. მომხმარე-

ბელთა ფართო წრის გათვალისწინებით (მათ შორის, ცხადია, სტუ-

დენტებიც იგულისხმებიან), სალექსიკონო ერთეულებად ვაქციეთ 

ისეთი ცნება-ტერმინები, რომელთაც, ერთი შეხედვით, განმარტება 

არ უნდა სჭირდებოდეს, მაგრამ საწინააღმდეგოს მოწმობს ლექსიკო-

ნის შემდგენელთა სასწავლო გამოცდილება. დავასახელებთ რამდე-

ნიმე მათგანს, ესენია: ანოტაცია, პაგინაცია, კონტექსტი, სინოფსისი, 
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რეზიუმე, სლოგანი, კურსივი, რეფერენცია, კორექცია, კორელაცია, 

ანალოგია, ანაქრონიზმი, ალტერნაცია და სხვ. თანამედროვე ჰუმა-

ნიტარულ მეცნიერებათა კვლევის შედეგების გაცნობა და გამოყენე-

ბა შეუძლებელია ისეთ ცნება-ტერმინთა გარეშე, როგორებიცაა კონ-

ცეპტი, კონტინუუმი, სიმულაკრი, ინტერტექსტი, დისკურსი, სამყა-

როს ენობრივი სურათი, კოგნიცია, აკულტურაცია, გენდერი, ინვა-

რიანტი, ინტენცია, ეთნოცენტრიზმი, კონტრადიქცია, კონოტაცია, 

კუმულაცია და მისთ., რომელთა უმრავლესობა ინტერდისციპლი-

ნური ხასიათისაა, თუმცა ყოველი მათგანი თანამედროვე ლინგვის-

ტიკის, ენის ზოგადი თეორიის ფარგლებში ექცევა და აქტუალურო-

ბის გამო ჩვენი ლექსიკონის შემადგენელი ხდება. 

ახლა ზოგიერთი რამ ლექსიკონის სტრუქტურის შესახებ: სა-

ლექსიკონო ერთეულებს წარმოადგენენ ერთსიტყვიანი ცნება-ტერ-

მინები და ორ- ან სამკომპონენტიანი შესიტყვებები, რომლებიც ან-

ბანზეა დალაგებული და მოცემულია მუქი შრიფტით. ტერმინს მო-

სდევს ფრჩხილებში ჩასმული ეტიმოლოგიური ინფორმაცია. ჩვენ 

მიერ შერჩეულ მასალაში ჭარბობს ბერძნულ-ლათინური წარმომავ-

ლობის ტერმინები, გვხვდება ინგლისური, ფრანგული და გერმანუ-

ლიც, რომლებსაც დედან ენაზე აქვთ მიწერილი ამოსავალი ფორმე-

ბი ქართული თარგმანით. ტერმინთა დეფინიციები განსხვავებული 

ზომის ტექსტებია იმის მიხედვით, როგორია ტერმინის ცნებითი მო-

ცულობა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისინი სამ-ოთხ წინადადებას არ 

აღემატება. რაც შეეხება დამოწმების ზონას სალექსიკონო სტატიაში, 

ყველა ტერმინი არ მოითხოვს საილუსტრაციო მასალას, საჭიროების 

შემთხვევაში მაგალითები, კონტექსტები თუ ციტატები მოხმობი-

ლია სამეცნიერო, სასწავლო და ლექსიკოგრაფიული ლიტერატური-

დან. ციტატები წარმოდგენილია კურსივით და ყოველ მათგანს მო-

სდევს ავტორის ვინაობა. ლექსიკონის კომპაქტურობიდან გამომდი-

ნარე, პერსონალიები დამოუკიდებელ სალექსიკონო ერთეულებად 

არ შედის, მეცნიერთა გვარები მხოლოდ სალექსიკონო სტატიაში 

გვხვდება, თუ მათს სახელს რომელიმე ტერმინის ან კვლევის მეთო-

დის დამკვიდრება უკავშირდება. 

ლექსიკონში სინონიმური ტერმინებიც არის. რადგან აქტუა-

ლურობის მიხედვით რომელიმესთვის უპირატესობის მინიჭება 

ჭირს, სალექსიკონო ერთეულად შეტანილია ორივე და თითოეული 

მეორის სალექსიკონო სტატიაში იძებნება საგანგებო მითითებით 
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„იგივეა, რაც“. მსგავს ტერმინთან გადასამისამართებლად გამოყენე-

ბულია მითითება „იხ. აგრეთვე“. ტერმინოლოგიური დუბლეტების 

შემთხვევაში ერთი სალექსიკონო ერთეულია, მეორე კი იწყებს გან-

მარტების ტექსტს. ტერმინოლოგიური ომონიმების წარმოსადგენად 

მივმართავთ რომაული ციფრებით ინდექსაციას. 

ლინგვისტიკის მეტაენის აქტუალურ ერთეულთა რიცხვი 

დღითიდღე იზრდება. ამ ზრდას განაპირობებს ახალ მიმართულე-

ბათა და მომიჯნავე დისციპლინათა გაჩენა. თუ გარკვეულ რაოდე-

ნობრივ შემოსაზღვრას არ დავემორჩილეთ, მაშინ შეუძლებელი იქ-

ნება იმ მიზნის განხორციელება, რასაც ჩვენი განყოფილება ისახავს, 

ამდენად, მუშაობა კვლავ გაგრძელდება დახასიათებული მიმართუ-

ლებით. ივარაუდება ლექსიკონის ელექტრონული ვერსიის შექმნაც, 

რომელიც, პოლიგრაფიული 3000-ერთეულიანი გამოცემისაგან გან-

სხვავებით, მუდმივად შეივსება ლინგვისტიკური საინფორმაციო 

სივრცის გაფართოების შესაბამისად.  

 

 

 

Salome Omiadze 

 

On the Dictionary of Topical Linguistic Concepts and Terms 

 
Summary 

 
In the century of outpouring information perception and 

transferral of a huge part of this information is impossible without 

concepts and terms. An important part of the general information space is 

scientific information. Linguistics has an irreplaceable role in its 

structuring and distribution that, in turn, proves the necessity of studying 

and systematizing linguistic concepts and terms not only for linguists and 

interested people. It is the second year since the department of general 

linguistics has started working in this direction and the paper represents 

the interim results of on-going work.  

At this time we have defined more than 1500 lexical units and we 

suppose that we will have compiled a dictionary consisting of 3000 entries 
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by the end of the work. We list the fields and directions the minimum 

necessary of the terms and lexemes for the research of which we plan to 

include in the dictionary: 

 

 Key terms of linguistic basics and the theory of linguistics; 

 Linguo-stylistic terminology; 

 Concepts of text linguistic; 

 Terms of literary studies; 

 Terms of speech culture and rhetoric; 

 Topical concepts of cognitive linguistics; 

 Member-terms of pragmatic paradigm; 

 Concepts and terms of psycholinguistics, sociolinguistics and     

linguoculturology; 

 Fundamental concepts of semiotics and semiology. 

 

The electronic version of the dictionary will be created that, in 

contrast to the printed edition consisting of 3000 lexical units, will be 

constantly filled in accordance with the extension of the linguistic 

information space.  
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მარინა ოსაძე 

 

 

გენეტიკური, გენეზისური და გენეტური  
ფორმებისათვის 

 
უცხო წარმომავლობის ტერმინების – გენეტიკისა და გენეზი-

სის მნიშვნელობები ქართულ ენაში მკვეთრად გამიჯნულია. ორივე 

სიტყვა ბერძნულიდანაა ნასესხები. უცხო სიტყვათა ლექსიკონში 

დასახელებული ლექსიკური ერთეული ასეა განმარტებული: გენე-

ტიკა [< genŠtikos წარმოშობასთან დაკავშირებული] – ბიოლოგიური 

მეცნიერების ნაწილი, რომელიც სწავლობს ორგანიზმების  მემკვიდ-

რეობასა და ცვალებადობას; გენეზისი [ბერძ. genesis] – წარმოშობა, 

წარმოქმნა. ამ ტერმინებით ნაწარმოებ -ურ(-ულ) სუფიქსიან ზედ-

სართავებსაც განსხვავებული მნიშვნელობები აქვთ. გენეტიკური 

ნიშნავს გენეტიკასთან დაკავშირებულს. 

მ. ჭაბაშვილი „უცხო სიტყვათა ლექსიკონში“ (რომელშიც ავ-

ტორი ძალიან ხშირად აზუსტებს სიტყვასთან დაკავშირებულ ორ-

თოგრაფიასაც) გენეტიკურის მეორე მნიშვნელობასთან მიუთითებს 

უმართებულო ფორმასაც – გენეზისური, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

თავად ფორმა კი არ არის მცდარი ვარიანტი, არამედ სიტყვა გენეტი-

კური მნიშვნელობით უნდა გაიმიჯნოს გენეზისურისგან. გენეზისუ-

რი  ნიშნავს გენეზისთან დაკავშირებულს. მართალია, ორივე ზედ-

სართავისათვის ამოსავალია  წარმოშობის სემანტიკა, მაგრამ აუცი-

ლებლად უნდა გამოიკვეთოს ის განსხვავება, რომელიც მათს მნიშ-

ვნელობას გამიჯნავს. გენეტიკური ფორმა, როგორც ითქვა, მიღებუ-

ლია გენეტიკისაგან: ამოსავალია ტერმინი გენი. სწორი ტერმინო-

ლოგიური  შესიტყვებებია: გენეტიკური კოდი, გენეტიკური ტრან-

სფორმაცია, გენეტიკური ბარიერი, გენეტიკური ინჟინერია, გენეტი-

კური ბანკი... გენეზისური კი, ზოგადად, წარმოშობასთან დაკავში-

რებულს გულისხმობს და, შესაბამისად, სწორი ტერმინოლოგიური 

შესიტყვებები იქნება: გენეზისური ნიადაგთმცოდნეობა, გენეზისუ-

რი მიმართულება, გენეზისური ჰორიზონტები...  

ქართულში უცხო წარმომავლობის სახელთა -ურ(-ულ) სუ-

ფიქსით გაფორმებისას ერთი ყალიბი არსებობს. ზედსართავი სახე-
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ლი ფორმდება ძირითადად წყარო ენის მიხედვით. მაგრამ არის ისე-

თი შემთხვევებიც, როდესაც შუამავალ ენაში მიღებული ფორმა 

მკვიდრდება ხოლმე ქართულში. სწორედ ამიტომ იქცა კრიზისული 

და კრიტიკული პარონიმებად [ოსაძე 2013: 166-167]. 

ზედსართავი სახელი генетический რუსულ-ქართულ (ერთ-

ტომეული) ლექსიკონში შემდეგნაირადაა ნათარგმნი: – 1. გენეტიკი-

სა, გენეტიკური; 2. გენეზისისა, გენეზისური, გენეტური [რუს.-ქართ. 

ლექს. 1983].  

როგორც ჩანს, ენაში გაჩნდა ფორმა გენეტურიც, რომელიც 

დასტურდება როგორც ძველ ლექსიკონებში, ისე ახალ გამოცემებში. 

ზედსართავი სახელი გენეტური გვხვდება საენათმეცნიერო ლიტე-

რატურაშიც, მაგალითად, „ასეთი დასკვნის გასაკეთებლად, უპირვე-

ლეს ყოვლისა, საჭიროა კონკრეტული ენის მონაცემთა ჩვენება გენე-

ტური თვალსაზრისით“; „საერთო-სალიტერატურო ენის ლექსიკას-

თან ტერმინოლოგიას საერთო გენეტური არხები და საერთო სი-

ტყვათწარმოებითი ბაზა აკავშირებს“... 

ზედსართავი სახელი გენეტური ამ ფორმით დასტურდება გე-

ოგრაფიის სახელმძღვანელოებსა თუ ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში, 

მაგალითად, გენეტური კლასიფიკაცია – генетическая классифи-

кация, გენეტური ტიპები – генетические типы... 

როგორც ითქვა, ლექსიკონების მონაცემთა მიხედვით, რუ- 

სული ზედსართავი სახელი генетичесикй ქართულად ფორმდება 

ორგვარად – როგორც გენეტიკური და გენეზისური. რა თქმა უნდა, 

მათი მნიშვნელობები ენაში გამიჯნულია, მაგრამ მსგავსად კრიტი- 

კულის და კრიზისულისა [ოსაძე 2013: 168], დასტურდება ამ სიტყვა-

თა არამართებულად გამოყენების შემთხვევებიც. მაგალითად, „მარ-

თვის ავტომატიზებული სისტემების ტერმინების განმარტებით 

ლექსიკონში“ წარმოდგენილია ტერმინოლოგიური შესიტყვებები: 

გენეტიკური ანალიზი, გენეტიკური მიდგომა, გენეტიკური პროგნო-

ზი. ეს შესიტყვებები ასეა განმარტებული:  

„გენეტიკური ანალიზი – ობიექტის განხილვა მისი წარმოშო-

ბისა და განვითარების თვალსაზრისით“. 

„გენეტიკური მიდგომა – დაგეგმვის მეთოდი, რომელიც საგეგ-

მო დავალებათა განსაზღვრის დროს არსებით მნიშვნელობას ანიჭებს 

(განსხვავებით ნორმატიული მიდგომისაგან) საწარმოს ან დარგის 

განვითარებისათვის დამახასიათებელი ტემპების გათვალისწინებას“. 
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„გენეტიკური პროგნოზი – პროგნოზი, რომელიც განსა-

ზღვრავს, თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება მოცემული დროისა-

თვის საპროგნოზო ობიექტი გარკვეული საწყისი პირობების შემ-

თხვევაში“. 

წარმოდგენილ ტერმინოლოგიურ შესიტყვებებში ზედსართა-

ვი გენეტიკური, რა თქმა უნდა, არამართებულადაა გამოყენებული. 

განმარტების მიხედვით, აშკარაა, რომ ანალიზის, მიდგომისა და 

პროგნოზის განმსაზღვრელი უნდა იყოს გენეზისური (და არა გენე-

ტიკური), რადგან ის არანაირად არ უკავშირდება გენეტიკას, გენს.  

თანამედროვე ქართულში ლექსიკური ერთეულები გენეტი-

კური და გენეზისური მნიშვნელობის თვალსაზრისით ფაქტობრი-

ვად გამიჯნულია. გენეტიკური უპირატესად ცოცხალ ორგანიზმთა 

წარმოშობასთან დაკავშირებულს აღნიშნავს, მაგრამ, როგორც ითქვა, 

ზოგჯერ მაინც  შეინიშნება აღრევის შემთხვევები. ამდენად, აუცი-

ლებელია მათი ასახვა ნორმატიულ ლექსიკონებში. 

როგორც ჩანს, ენაში არამართებულად დამკვიდრებული სი-

ტყვა გენეტური რუსული ზედსართავის – генетический – მიხედვით 

გაფორმდა.  ცნობილია, რომ -ურ-ით ნაწარმოები  წარმომავლობის 

ზედსართავებისათვის ამოსავალი უნდა იყოს არსებითი სახელი, შე-

საბამისად, გენეტურისთვის ამოსავალია გენეზისი, ამიტომ, ზედ-

სართაული ფორმა უნდა იყოს გენეზისური. მასალის მიხედვით აშ-

კარაა, რომ გენეტური ფორმა სწორედ გენეზისურის ნაცვლად გამო-

იყენება (და არა გენეტიკურისა). მაგალითად, „რელიეფის გენეტური 

ტიპის დადგენა გეომორფოლოგიის ერთ-ერთი აქტუალური პრობ-

ლემაა.  რელიეფის გენეტური ტიპი ეწოდება ელემენტარული ფორ-

მების კომპლექსს, რომლისთვისაც დამახასიათებელია გარეგნული 

გენეტური ერთგვაროვნება“. ამ წინადადებიდან აშკარაა, რომ გენე-

ტურის  ნაცვლად უნდა იყოს გენეზისური, რადგან იგი ხსნის რელი-

ეფის გენეზისურ, ანუ რელიეფის წარმოშობის ტიპს. 

ზედსართავი სახელი გენეტური, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

თარგმნით ლექსიკონებშიც დასტურდება. ჩანს, ამან განაპირობა მი-

სი გაჩენა დარგობრივ ლექსიკაშიც. ეს ფორმა „ქართული ენის ორ-

თოგრაფიულ ლექსიკონში“, ბუნებრივია, არ დასტურდება. ვფიქ-

რობთ, ახალ გამოცემაში (თანამედროვე ქართული ენის ორთოგრა-

ფიულ ლექსიკონში) უნდა აიკრძალოს გენეტური ფორმა (როგორც 

არამართებული). 
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On the Terms genetikuri, genezisuri and geneturi 

 
Summary 

 
The paper deals with the morphosemantic interrelations of the 

terms with the foreign origin and the suffix -ur such as genetikuri and 

genezisuri.  

In the dictionaries and scientific language their meanings are 

separated but apparently there are the cases when these terms improperly 

substitute each other. The paper gives the reasons of this confusion.  

In the language the term geneturi  has also emerged alongside the 

said terms that we think was established under the influence of the 

Russian adjective genetičeskiу.  
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თამარ სუხიშვილი 

 

 

უცხო ენიდან შემოსული ერთი ხელობის  

სახელის შესახებ ქართულში  
 

„კაცი ტბაზე თევზაობს. ამ დროს თავზე რეინჯერები დაადგე-
ბიან და ეუბნებიან: 

– უნდა დაგაკავოთ! 
– რათა, კაცო? 
– აქ თევზაობა აკრძალულია! 
– ჩემს დაჭერილ თევზს სადმე ხედავთ? 
– არა... 
– აბა, მაშინ ჩემს ჭიაყელას სად ვაბანავებ, რა თქვენი საქმეა!“  
[ახ. თაობა 2016]. 
ამ ანეკდოტის შინაარსის მიხედვით, ძნელი არაა იმის გამო-

ცნობა, თუ ვინ არიან რეინჯერები – ბუნების მცველები, კერძოდ კი, 

ის პირები, რომელთა ფუნქციას დაცული ტერიტორიების (ნაკრძა-

ლის, ლანდშაფტის, აკვატორიის...) კონტროლი და მათი დაცვა 

წარმოადგენს. მაგრამ აქვე ჩნდება კითხვაც, რატომ რეინჯერი და არა 

ქართული ენისთვის უფრო ბუნებრივი მეტყევე ან ტყისმცველი? რა 

საფუძველი უდევს უცხოენოვანი ტერმინით ქართული წარმოშობის 

ხელობის სახელის ჩანაცვლებას და რამდენად გამართლებულია ასე-

თი ჩანაცვლება ენობრივად? აკმაყოფილებს თუ არა ქართულში ახ-

ლად შემოსული ნასესხები „რეინჯერი“ ტერმინის სესხების პირო-

ბებს?  

ხელობის სახელები (რომლებიც ქართულ ენაში ასევე მოსაქმე-

ობის, პროფესიის სახელებად იწოდება) ქართულში რამდენიმე სხვა-

დასხვა წარმოებით გადმოიცემა: გვაქვს ხელობის აფიქსებით (მე- –  
-ე, მე- – -ურ, მე- – -ულ, მო- – -ე, -ელ) ნაწარმოები ფორმები, მიმღე- 

ობითა და აღწერითი წარმოებით გადმოცემული ხელობის სახელე-

ბი... ცალკე ჯგუფს ქმნის ქართულში უცხო ენებიდან ნასესხები სი-

ტყვები, რომლებიც თავისი სემანტიკით მიუთითებენ ამა თუ იმ სა-

ქმიანობაზე, პროფესიაზე (ამ სიტყვის ფართო მნიშვნელობით) [შა-

ნიძე 1973: 135, ღამბაშიძე 1984: 187-188]. პროფესიის აღმნიშვნელ სა-
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ხელთა უცხო ენებიდან სესხებას ქართულ ენაში დიდი ხნის ისტო-

რია აქვს; სესხების პროცესი დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს. ახა-

ლი დარგების, პროფესიების, ინსტიტუციებისა და ა. შ. გაჩენასთან 

ერთად ენაში ჩნდება ახალი პროფესიული ტერმინებიც, რომელთა 

ერთი ნაწილი უცხო ენებიდან შემოდის. ბოლო ხანებში ქართულში 

ძირითადად ინგლისურიდან ნასესხობები ჭარბობს. რიგ შემთხვე-

ვებში გამსესხებელი ენიდან (ინგლისური) მსესხებელ ენაში (ქარ-

თული) ე. წ. ინტერნაციონალიზმების შემოსვლის პროცესი ქაოსუ-

რად მიმდინარეობს – მსესხებელი ენის ტერმინოლოგიური ბაზისა 

და ტერმინის ძირითადი მახასიათებლების გათვალისწინების გარე-

შე, რაც, ბუნებრივია, ენაში გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ერთ-ერთ 

ასეთ პრობლემად შეიძლება ერთი და იმავე ტერმინის ხელმეორედ, 

სხვა მნიშვნელობით სესხება ჩაითვალოს. ქვემოთ სწორედ ერთ ასეთ 

შემთხვევას განვიხილავთ ქართულ ენაში შემოტანილი ინგლისური 

„რეინჯერის“ მაგალითზე.  
გადავხედოთ ქართულ ენაში ტერმინ „რეინჯერის“ შემო-

სვლის ისტორიას. მართალია, ტერმინი „რეინჯერი“ (ტყის მცველი, 

ტყის დაცვის მუშაკი) დაფიქსირებულია 1968 წელს გამოცემულ სა-

ტყეო-ტექნოლოგიურ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში [სატყეო-ტექ-

ნიკ. ტერმ. 1968], მაგრამ სამეცნიერო, ოფიციალურ თუ სასაუბრო 

ენაში ეს ტერმინი 21-ე საუკუნის დასაწყისამდე არ გამოიყენება. ქარ-

თულში გვაქვს კონფიქსური წარმოების ხელობის სახელი მე-ტყე-

(ვ)-ე და მართულმსაზღვრელიანი კომპოზიტი ტყის-მცველ-ი. უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ მეტყევე და ტყისმცველი არ ფარავს ერთმა-

ნეთს, მათი მნიშვნელობები დიფერენცირებულია (ამ საკითხს ქვე-

მოთ შევეხებით).  

ქართული პროფესიული ტერმინის ნასესხები პროფესიული 

ტერმინით ჩანაცვლება კონკრეტულ დროსა და კონკრეტულ რეფორ-

მას უკავშირდება: კერძოდ, 2007 წელს გარემოს დაცვისა და ბუნებ-

რივი რესურსების სამინისტროს სატყეო რეფორმის ფარგლებში შე-

ტანილ იქნა გარკვეული ცვლილებები ინსტიტუციურ სახელწოდე-

ბებში. სწორედ მაშინ შევიდა ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ასეთი 

ტერმინოლოგიური ცვლილებაც:   

„სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტს ეწოდა „სატყეო დეპარ-
ტამენტი“, შეიცვალა მისი სტრუქტურა...სატყეო სამმართველოს რი-
გითი თანამშრომლის – რეინჯერის  (მეტყევეს ეწოდა რეინჯერი) 
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ხელფასი გახდა დაახლოებით 400 ლარი.თითოეული რეინჯერის სა-
მოქმედო არეალმა შეადგინა დაახლოებით 4,5-5 ათასი ჰექტარი (რე-
ინჯერს დაევალა, ამ ფართობზე უზრუნველყოს უკანონო ტყითსარ-
გებლობის აღკვეთა, სანებართვო დოკუმენტაციის გაცემა...“ [მწვანე 

ალტერნატივა 2012: 6]. 

აქედან მოყოლებული ტერმინი რეინჯერი, ასე ვთქვათ, უკვე 

„კანონიერად“ მკვიდრდება ოფიციალურ დოკუმენტაციაში და, შესა-

ბამისად, ოფიციალურ ენაში: ის კონკრეტული თანამდებობის აღ-

მნიშვნელი სახელწოდებაა; ამ თანამდებობაზე მყოფი პირის მოვა-

ლეობაში შედის ტყისა და სხვა დასაცავი ტერიტორიის დაცვა: 

„თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის მარტყოფის 
უბანში ამავე ადმინისტრაციის რეინჯერების მიერ... გამოვლენილ 
იქნა ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები“, და ა. შ. [დაც. ტერ.]. 

რეინჯერ-ისგან დანიშნულების სახელთა აფიქსებით ნაწარმო-

ებია სა-რეინჯერ-ო (რეინჯერთათვის განკუთვნილი): სა-რეინჯერ-

ო თავშესაფარი, სა-რეინჯერ-ო სამსახური და სხვ. [დაც. ტერ.] 

ე. წ. ოფიციალური სტატუსის მიღების შემდეგ რეინჯერ-ი, 

როგორც პროფესიის (და თანამდებობის) აღმნიშვნელი ტერმინი, 

უკვე ფართოდ გამოიყენება დარგობრივ ლიტერატურაში:  

„საველე ცნობარი განკუთვნილია ლაგოდეხის, ვაშლოვანის, 
თუშეთისა და ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების რეინ-
ჯერებისთვის (მცველებისთვის), რომლებიც უშუალოდ არიან ჩა-

რთული ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისთვის საველე მონა-
ცემების შეგროვების პროცესში“  [ნაკრესი 2007: 17]. 

ნიშანდობლივია, რომ ამავე ორგანიზაციის მიერ ერთი წლით 

ადრე – 2006 წელს გამოცემულ ნაშრომში არსად არ არის ნახსენები 

ტერმინი რეინჯერი. ამ პროფესიას (და, შესაბამისად, თანამდებობას) 

ყველგან ტყისმცველი აღნიშნავს: 

„ბორჯომის სატყეო მეურნეობა 8 სატყეო უბანს მოიცავს. ამჟა-
მად მეურნეობას 25 ტყისმცველი ჰყავს, რაც, დირექტორის აზრით, 
მნიშვნელოვნად ნაკლებია მცველთა საჭირო რაოდენობაზე“ [ნაკრე-

სი 2006: 20].  
საგულისხმოა, რომ საწყის ეტაპზე (2007 წელს გამოშვებულ 

დოკუმენტში) ტერმინი „რეინჯერი“ თვით დარგობრივ სფეროშიც 

კი განმარტებას მოითხოვს: რეინჯერი – მცველი (იხ. ზემოთ).  

ინგლისური პროფესიის სახელი ranger მომდინარეობს პოლი-
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სემიური ზმნიდან to range (გამწკრივება, დაჯგუფება, მოწესრიგება; 

ხეტიალი, მოგზაურობა, დიდი მანძილის დაფარვა) პროფესიის აღ-

მნიშვნელი -er სუფიქსის დართვით. ტერმინი საშუალ ინგლისურში 

ჩნდება. თანამედროვე ინგლისურ ენაში პოლისემიური ranger ადა-

მიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს უკავშირდება: სამოქალაქო-

სა (ტყის/ დაცული ტერიტორიების დამცველი) თუ სამხედროს (სა-

მხედრო რეინჯერი): 

ინგლ. ranger 1. (ამერ.) ტყის მცველი, 2. (ამერ.) ცხენოსანი პო-
ლიციის კავალერია, 3. (ამერ.) სადესანტო დივერსიული რაზმი, 4. 
(დიდი ბრიტ.) სამეფო პარკის ზედამხედველი [ჰორნბი 1982].   

  სიტყვის პოლისემიურობიდან გამომდინარე, ხშირად ინ-

გლისურ ენაში „რეინჯერი“ მსაზღვრელთან ერთად იხმარება. სწო-

რედ ეს მსაზღვრელი მიგვანიშნებს, თუ რომელი სამუშაო სფეროს 

წარმომადგენელი რეინჯერი იგულისხმება სათანადო კონტექსტში: 

forest/national park ranger – ტყის/ეროვნული პარკის რეინჯერი, army 

ranger – სამხედრო რეინჯერი.   

ქართულ ენაში ინგლისური ranger-ის (ტყის/ეროვნული პარ-

კის მცველის) შესატყვისად გვაქვს შერწყმული კომპოზიტი (მართუ-

ლი მსაზღვრელი + მიმღეობა) ტყის-მცველ-ი და ხელობის აფიქსე-

ბით ნაწარმოები მე-ტყე-(ვ)-ე.   

ტყისმცველ-ი (ტყისმცველისა) – საგანგებო პირი, რომელიც 

ტყეს იცავს, – მეტყევე. მთელ რიგ შემთხვევებში უნებართვო ჭრა 

წარმოებს ზოგიერთი უპასუხისმგებლო ტყისმცველის მფარველო-

ბით [ქეგლი VI: 1960].  

ხოლო ტყისმცველი ნაღვლიანად ასცქერის ბუხარს (ლ. ბოჩ-
კოვა, ლექსების ერთი ციკლის გამო, განთიადი, 1976) [ქართული 

ენის კორპუსი].  
მეტყევე (მეტყევისა) = ტყის საქმის მცოდნე, მეტყევეობის სპე-

ციალისტი. 

(შდრ.: მეტყევეობა –  1. ტყის მოვლა-გაშენება და ექსპლოატა-

ცია. 2. მეტყევის საქმიანობა, მეტყევედ ყოფნა...) [ქეგლი V: 1958].  

სტუმარი ვერ მიმხვდარიყო მასპინძლის შეჭირვებას და რაც 
შეეძლო ლამაზად აღწერდა, როგორ ჩეხავდა შვეტ ხეებს მეტყევის 
ფარულად. (უ. რიჟინაშვილი, შაქრო, ცისკარი, 1986) [ქართული ენის 

კორპუსი].  
რიგ შემთხვევებში ტყისმცველი და მეტყევე სინონიმებად 



106 
 

გვევლინება; ზოგჯერ მეტყევე ტყისმჭრელის ანტონიმი და ტყის-

მცველის სინონიმია: 

შემოგესევიან მონადირეები, ტყისმჭრელები და ნუღა მომას-
ვენებ მერე. მომახვიე მეტყევეები. დაუნიშნე მერე იმათ ხელფასი... 
[გ. ჩოხელი]. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მეტყევე ტყისმცველის სინონიმია, მაგ-

რამ არა – პირიქით (იხ. ქეგლის განმარტებები). ამას მე- – -ე თავ-

სართ-ბოლოსართის თავისებურება უნდა განაპირობებდეს: მე- – -ე 

კონფიქსი მხოლოდ ხელობის მაწარმოებელი როდია – მე – ე მაწარ-

მოებლიან სიტყვათათვის საერთო ისაა, რომ „თითოეული მათგანი 

აღნიშნავს ისეთ პირს, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია იმ სა-

განთან, რომელსაც ამ სიტყვის ფუძე წარმოადგენს. „ხელობა“ აქ მხო-

ლოდ ერთ-ერთი შესაძლებელი მნიშვნელობათაგანია... მე- – -ე 

წარმოების სიტყვათაგან ბევრია ისეთი, რომელიც მომვლელს, 

მცველს („მნეს“) აღნიშნავს“ [ფოჩხუა 1966: 110-111].  

ასე რომ, ერთი მხრივ, შეიძლება გვქონდეს მე-ტყე-(ვ)-ე (ტყის 

დამცველი, ტყისმცველი), ისევე როგორც მე-ველ-ე (სახნავ-სათესი 

მინდვრისა და ბაღ-ვენახის დამცველი) და, მეორე მხრივ, მე-ტყე- 

(ვ)-ე (ტყის სპეციალისტი); მაგრამ არ გვაქვს ტყისმცველი ტყის სპე-

ციალისტის მნიშვნელობით.  

მეტყევესა და ტყისმცველს შორის ფუნქციები ასეა გადანაწი-

ლებული: მეტყევე – ტყის სპეციალისტი, ტყის შემსწავლელი; ტყის-

მცველი – ტყის დამცველი. 

ტყისმცველის მართლწერა (უკვე 1968 წლის ორთოგრაფიულ 

ლექსიკონში ის შერწყმულად იწერება) [ორთ. ლექს. 1968; 1998] კი-

დევ ერთხელ მიგვანიშნებს, რომ ამ ტერმინმა ენაში გარკვეული გზა 

განვლო: მართულმსაზღვრელიანი შესიტყვებიდან (ტყის მცველი) 

მართულმსაზღვრელიან შერწყმულ კომპოზიტამდე (ტყისმცველი), 

ერთცნებიანი გახდა და ტერმინად იქცა: ტყის მცველი > ტყისმცვე-

ლი. ქართულ ენაში ტყისმცველს უკვე თავისი ისტორია აქვს.  

ორივე ხელობის სახელს (ტყისმცველი, მეტყევე) ნათელი მო-

ტივაცია აქვს და ქართულ ენაში პროფესიის სახელთა წარმოების წე-

სების მიხედვით არის აგებული. მათი ნასესხები ტერმინით ჩანაც-

ვლების საჭიროება ენაში არ დგას.  

როგორც წესი, ტერმინების შემუშავების პროცესში „უცხო ენე-

ბიდან სესხება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამა თუ იმ 
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უცხო სიტყვის ზუსტი ეკვივალენტი (შესაბამისი ქართული სალი-

ტერატურო ენის ნორმებისა) არც ამჟამად მოგვეპოვება და არც ის-

ტორიულადაა დადასტურებული ქართულში“ [ღამბაშიძე 1972: 20], 

მაგრამ – როცა უკვე არსებობს ქართული ორიგინალური ტერმინი 

ტყის დამცველის, ტყეზე მზრუნველის ცნების აღსანიშნავად, რომე-

ლიც ყოველმხრივ აკმაყოფილებს პროფესიული ტერმინის არსებო-

ბის კრიტერიუმებს, ენაში ახალი ნასესხები ტერმინის შემოღების 

არანაირი საჭიროება არ არის, შესაბამისად, აღნიშნული ტერმინი – 

რეინჯერი (ტყისმცველის მნიშვნელობით), მართლაც, ხელოვნურად 

ჩანს შემოტანილი.  

რეინჯერ- ტერმინის გამოყენებასთან დაკავშირებით კიდევ 

ერთი პრობლემა იჩენს თავს: რეინჯერი უკვე არსებობს ქართულ სა-

მხედრო ტერმინოლოგიაში [იხ. სამხ. ტერმ. 1987] და მისი შემოტანა 

სხვა დარგის (გარემოსდაცვით) ლექსიკაში განსხვავებული მნიშვნე-

ლობით, რა თქმა უნდა, არ ესადაგება სესხების პრინციპებს. არსე-

ბულ ვითარებაში „რეინჯერი“ უკვე აღარ აკმაყოფილებს ტერმინის 

არსებობისათვის მნიშვნელოვან კრიტერიუმს – მონოსემიურობას: 

„ლოგიკურად მიმართება ცალკეულ ცნებასა და ტერმინს  შორის ასე 

უნდა წარმოვიდგინოთ: ყოველ ერთ ცნებას ერთი ტერმინი უნდა შე-

ესაბამებოდეს. აქედან გამომდინარეობს ტერმინის ძირითადი ნიშან-

თვისება – ერთმნიშვნელობიანობა, ანუ – მონოსემიურობა“ [ღამბა-

შიძე 1986: 21]. ნასესხები „რეინჯერის“ კიდევ ერთი ახალი მნიშვნე-

ლობით შემოტანა ენაში არღვევს პროფესიული ტერმინისათვის  

აუცილებელ მონოსემიურობის პრინციპს (ერთი ნიშანი = ერთი ცნე-

ბა) და ომონიმებს აჩენს. 

ზოგადად, შესაძლებელია, რომ ერთი და იგივე ტერმინი სხვა-

დასხვა დარგში გამოიყენებოდეს და, შესაბამისად, თითოეულ 

დარგში თავისი სპეციფიკური მნიშვნელობა ჰქონდეს; ასეთი შე-

მთხვევები გვაქვს კიდეც, მაგრამ ხელობის სახელებთან მიმართებით 

ეს მიდგომა არ გამოდგება, ვინაიდან ისინი (ხელობის სახელები) არ 

არის მხოლოდ ერთი ვიწრო სპეციალიზებული სფეროს საკუთრება; 

სხვა ტერმინებისაგან განსხვავებით, პროფესიის აღმნიშვნელი ტერ-

მინები ფართოდ გამოიყენება სასაუბრო ენაში. 

დღეისათვის გვაქვს, ერთი მხრივ, რეინჯერი (გარემოსდაცვი-

თი მოხელე), რომელიც არცთუ დიდი ხანია, რაც გამოიყენება საქმი-

ანი ქაღალდების, პრესის, ტელევიზიისა თუ ინტერნეტის ენაში და, 
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მეორე მხრივ, რეინჯერი (სამხედრო პირი), რომელსაც საერთო-სა-

ხალხო ენაში არსებობის უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ის ინ-

გლისურიდან შემოვიდა ქართულ სამხედრო ტერმინოლოგიაში 

(ქართულ სამხედრო ტერმინოლოგიაში ძირითადად ნასესხობები 

სჭარბობს): რეინჯერი [ინგლ. ranger  სადესანტო სადივერსიო ქვედა-
ნაყოფის ჯარისკაცი] – ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღე-
ბულ ძალებში, კომანდოსის ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურე 

[მოხელის ლექსიკონი]; რეინჯერი – კომანდოსის ამერიკული საზო-
გადოება; სამხედრო ქვედანაყოფის მებრძოლი [უცხო სიტყვათა 

ლექსიკონი 2015].   

სამხედრო ტერმინოლოგიიდან „რეინჯერი“ საერთო-სახალხო 

ენაშიც შემოსულია:  

„ბოლივიელებთან ერთად ჩე გევარას რაზმის განადგურებაში 
მონაწილეობდნენ ამერიკელი რეინჯერები“ (გ. ფანჯ. ლიტ., საქ, 

1975) [ქეგლის ფონდი]. 

ომონიმია: რეინჯერი (შეიარაღებული სამხედრო პირი) – რე-

ინჯერი (ტყისმცველი), – ტერმინის სიზუსტის ხელისშემშლელი პი-

რობაა (მაგ., წინადადებაში: საიდანღაც რეინჯერი გამოჩნდა, არ ჩანს, 

ვინ იგულისხმება: სამხედრო პირი თუ ტყისმცველი), ამიტომაც არაა 

გასაკვირი, რომ რიგ შემთხვევებში აღნიშნული ტერმინი მარკირე-

ბულია, როგორც ჩანს, სწორედ ამ ომონიმიის თავიდან ასაცილებ-

ლად. აღსანიშნავია ისიც, რომ ელექტრონულ გამოცემებში დაძებნი-

ლი ილუსტრაციების ერთ ნაწილში მარკირებულია რეინჯერი – 

ტყისმცველი (მას ახლავს მსაზღვრელი), მაგრამ არ არის მარკირებუ-

ლი რეინჯერი – სამხედრო პირი: 

საგამოძიებო სამსახურმა ქრთამის აღების ფაქტზე მარიამ-
ჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალის რეინჯერი... დააკავა [ინტერპრესი 

2014]. 

ვაკანსია. თანამდებობის დასახელება: თუშეთის დაცული ტე-
რიტორიების ადმინისტრაციის  რეინჯერი (ჩაღმისუბანი) და სხვ. 

[დაც. ტერ.]. 

ინფორმაცია ფილმზე: დასახელება ქართულად: მარტოხელა 
რეინჯერი. ორიგინალი დასახელება: The Lone Ranger. წელი: 2013. 
რეინჯერების ჯგუფი დაედევნა კრიმინალურ ბანდას... [ფილმ.]. 

რეინჯერის კურსის მოსამზადებელ ეტაპზე მიიღებიან ნასა-
მართლეობის არმქონე 19-დან 30 წლამდე სამოქალაქო პირები... რე-
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ინჯერთა კურსი ორი სახისაა – ორთვიანი, რომელიც ამერიკული 
რეინჯერების მომზადების ანალოგიურია და ექვსთვიანი. აღნიშნუ-
ლი პირები სურვილის შესაბამისად ... შეიარაღებულ ძალებში რეინ-
ჯერის კურსის მოსამზადებელ ეტაპზე ჩაირიცხებიან [თავდ. სამ.]. 

შემთხვევითი არ უნდა იყოს, რომ მოცემულ კონტექსტებში 

სწორედ ენაში ახლად შემოსული რეინჯერი – ტყისმცველია მარკი-

რებული; რეინჯერი – სამხედრო პირი ბუნდოვანებას არ ქმნის, რად-

გან ქართულში ტერმინი რეინჯერი, პირველ რიგში, შეიარაღებული 

პირის ასოციაციას აღძრავს. ნიშანდობლივი ჩანს ქვემოთ მოყვანილი 

მაგალითი ერთ-ერთი საგაზეთო ინტერვიუდან, რომელშიც არამარ-

კირებული „რეინჯერის“ გამოყენება შინაარსის გაბუნდოვანებას იწ-

ვევს. ამას ემატება მოცემულ კონტექსტში ე. წ. მილიტარისტული სე-

მანტიკის სიტყვათა გამოყენება და, საბოლოო ჯამში, მკითხველის-

თვის გაუგებარია, ვინ იგულისხმება ტექსტში: სამხედრო პირი თუ 

გარემოს დამცველი: 

– დაცულ ტერიტორიებს რეინჯერები იცავენ. წინა კვირაში 
ამბობდით, რომ ეს ადამიანები რეალურად ზონდერები იყვნენ. 

– რაც შეეხება რეინჯერების ზონდერობას, ამის დამამტკიცე-
ბელი დოკუმენტები გაქვთ? 

– მათ ზონდერობაზე მაქვს ზუსტი ინფორმაცია. ეს ხალხი 
ატარებს იარაღს, მათ აქვთ ადამიანების დაკავების უფლება [ახ. თა-

ობა 2013]. 

ყურადღება კიდევ ერთ დეტალზე გვინდა გავამახვილოთ. მი-

უხედავად იმისა, რომ რეინჯერმა ოფიციალურ დოკუმენტაციაში 

მთლიანად ჩაანაცვლა ტყისმცველი/მეტყევე (ამას ხელი შეუწყო ასე-

ვე ოფიციალური თანამდებობის –  პარკის/დაცული ტერიტორიის 

რეინჯერის შემოღებამ), სასაუბრო ენა და მხატვრული ლიტერატუ-

რის ენა მაინც ორიგინალური წარმოშობის, გამჭვირვალე მოტივაცი-

ის მქონე პროფესიის სახელს ანიჭებს უპირატესობას, სახელს, რო-

მელსაც ენაში თავისი ისტორია აქვს2. ამასთან, რეინჯერი მაინც უფ-

                                                           
2დარგის სპეციალისტებთან საუბარში გავარკვიეთ, რომ ტერმინ „ტყისმცველის“ 

„რეინჯერით“ ჩანაცვლების ერთი მიზეზი შეიძლებოდა სწორედ მისი გამჭვირვალე 

მოტივაციაც გამხდარიყო: ერთ-ერთი ვერსიით, სწორედ ამ მოტივაციის გამო 

დაიწუნეს „ტყისმცველი“; არგუმენტი კი ასეთი იყო: ისე ჩანს, თითქოს ტყისმცველის 

ფუნქციაში მხოლოდ ტყის დაცვა მოიაზრება და არა, მაგალითად, ველის, ან 
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რო იარაღასხმულ ადამიანთან, სამხედროსთან, ძალოვანი სტრუქ-

ტურის თანამშრომელთან ასოცირდება და არა ბუნებისმოყვარულ 

ტყის დამცველთან (ვინაიდან თავდაპირველად სწორედ ამ მნიშვნე-

ლობით შემოვიდა ქართულ ტერმინოლოგიაში და, შესაბამისად, 

ენაშიც): 

„როცა თავზე დავადექი, ბაწარას ტყისმცველი საარყე ქვაბს ჩა-

ჰკირკიტებდა, მიწაზეც საარყე ვაშლი დაეხვავებინა“ [კვ. პალიტრა 

2013]. 

 „ფილემონს არ უნდა ვინმემ დაინახოს, მეტყევეებმაც კი არ 
უნდა მოჰკრან თვალი“ [ფრიში 2010: 397]. 

„რა დასანანია, რომ ფილემონი ვერაფერ ამას ვერ ხედავს, იგი 
მეტყევეებს უფრთხის“ [ფრიში 2010: 398]. 

როგორც ზემოთ ვნახეთ, ტერმინი „რეინჯერი“ პოლისემიუ-

რია იმ ენაში, რომლიდანაც ისესხეს –  ინგლისურში. მსესხებელი ენა 

(ქართული) სესხულობს ამ ტერმინს ჯერ ერთი მნიშვნელობით (სა-

მხედრო პირი) და შემდეგ სესხულობს ხელმეორედ მეორე მნიშვნე-

ლობით (გარემოსდამცველი პირი). გამოდის, რომ მსესხებელ ენაში 

ვიღებთ პოლისემიისგან მიღებულ ომონიმებს, რომელთაც ს. ულმა-

ნი „სემანტიკურ ომონიმებს“ უწოდებს [დამოწმებულია: ღამბაშიძე 

1986: 31]. ქართულში „რეინჯერის“ სემანტიკური ომონიმიის მიზე-

ზი ინგლისური პოლისემიური სიტყვის სხვადასხვა მნიშვნელობე-

ბად დაშლა და ამ მნიშვნელობების  ენაში შემოსვლაა დროის სხვა-

დასხვა პერიოდში სხვადასხვა პროფესიების აღმნიშვნელი ორი 

სხვადასხვა ტერმინის სახით. 

აქვე ყურადღებას იქცევს ინგლისური ranger-ის სემანტიკური 

                                                                                                                             
ნებისმიერი იმ ტერიტორიის, რომელიც ტყის საფარით არაა დაფარული. ამიტომ 

როცა დაცული ტერიტორიების თანამშრომლის ადმინისტრაციული თანამდებობის 

საჭიროება გაჩნდა, გარკვეული გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად, მეტყევეც და 

ტყისმცველიც დაწუნებულ იქნა და ნასესხები ტერმინი „რეინჯერი“ შეირჩა, 

რომელშიც მოტივაცია საერთოდ არ ჩანს. რა თქმა უნდა, ამ არგუმენტს არა აქვს 

ლინგვისტიკური საფუძველი (შდრ.: „კბილის ექიმი“, რომელიც მთელი პირის ღრუს, 

და არა მარტო კბილის, მკურნალია). ტერმინის მოტივაცია არ ნიშნავს მასში 

ტერმინის მთელი შინაარსის ჩადებას: „ტყისმცველის“ გააზრება ნებისმიერი დასაცავი 

ტერიტორიის და, საერთოდ, ბუნების მცველად სრულიად ბუნებრივია.  

 



111 
 

მოტივაციის საკითხიც: გამსესხებელ ენაში (ინგლისური) ტერმინის 

მნიშვნელობათა ჰომოგენურობა გამჭვირვალეა, მსესხებელ ენაში 

(ქართული) კი – არა. ამიტომ ერთმანეთის პარალელურად ორი ნა-

სესხები ომონიმური პროფესიული ტერმინის არსებობა (რეინჯერი – 

სამხედრო, რეინჯერი – ტყისმცველი) მხოლოდ და მხოლოდ დამაბ-

ნეველია და არ არის მიზანშეწონილი.  

მოცემულ შემთხვევაში სემანტიკური ომონიმიის გაჩენა არსე-

ბული ტერმინოლოგიური ბაზის გაუთვალისწინებლობითაა გამო-

წვეული. აქვე დავძენთ იმასაც, რომ ტერმინის არსებობის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პირობის – ერთცნებიანობის რღვევა განსაკუთრე-

ბულ პრობლემებს ქმნის პროფესიის აღმნიშვნელი ტერმინების შე-

მთხვევაში, ვინაიდან პროფესიული ტერმინების გამოყენების არეა-

ლი სცილდება ვიწრო დარგობრივი ტერმინოლოგიის ფარგლებს და 

ასეთ სიტუაციაში ტერმინის მნიშვნელობის კონტექსტის მიხედვით 

ცვალებადობის ალბათობა უფრო დიდია.   

 

 

 

ლიტერატურა 

 

ორთ. ლექს. 1968 – ვ. თოფურია, ივ. გიგინეიშვილი, ქართული 

ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, თბილისი.  

ორთ. ლექს. 1998 – ვ. თოფურია, ივ. გიგინეიშვილი, ქართული 

ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, (მეორე შევსებული გამოცემა), 

თბილისი. 

სამხ. ტერმ. 1987 – სამხედრო ტერმინოლოგია (რუსულ-ქარ-

თული, ქართულ-რუსული), შემდგ. ივ. შაიშმელაშვილი, თბილისი.  

სატყეო-ტექნიკ. ტერმ. 1968 – სატყეო-ტექნიკური ტერმინო-

ლოგია, შემდგ. დოც. რ. ახვლედიანი, თბილისი.  

უცხო სიტყვათა ლექსიკონი 2015 – ს. თეზელიშვილი, უცხო 

სიტყვათა ლექსიკონი, მეორე შევსებული გამოცემა, თბილისი.  

ფოჩხუა 1966 – ბ. ფოჩხუა, სიტყვაწარმოება და ლექსიკოლო-

გია, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XV, თბილისი.  

ქეგლი – ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, I-VIII, 

არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით, თბილისი, 1950-1964. 

ქეგლის ფონდი – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერე-
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ბის ინსტიტუტის ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ფონ-

დი. 

ღამბაშიძე 1972 – რ. ღამბაშიძე, ტერმინოლოგიური მუშაობა 

საქართველოში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 

პირველი, თბილისი.   

ღამბაშიძე 1984 – რ. ღამბაშიძე, პროფესიის აღმნიშვნელ ტერ-

მინთა წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში, ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები, წიგნი მექვსე,  თბილისი.  

ღამბაშიძე 1986 – რ. ღამბაშიძე, ქართული სამეცნიერო ტერმი-

ნოლოგია და მისი შედგენის ძირითადი პრინციპები, თბილისი.  

შანიძე 1973 – ა. შანიძე, ქართული ენის გრამატიკის საფუძ-

ვლები, I, თბილისი. 

ჰორნბი 1982 – A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English, in two volumes, V.II, Oxford.  
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თავდ. სამ. – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიცია-
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www.interpress.ge 
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Tamar Sukhishvili 

 

On a Foreign Loanword Denoting Profession in Georgian 

 
Summary 

 

The paper focuses on the use of the English loanword ranger in 

Georgian and discusses the question of the foreign borrowings into the 

Modern Georgian Language. Ranger is a polysemic English word meaning: 

forest guard, a member of a mounted troop or the police force, a 

commando or guerilla soldier. Georgian adopts the word first as a military 

term and afterwards the language adopts it again to substitute original me-
tqe-(v)-e / tqis-mtsvel-i (forest specialist / forest guard). As a result, we 

have semantic homonymy in Georgian derived from the polysemy of the 

loanword ranger in the source language.  

But why this semantic homonymy occurs? Ignoring the existed 

terminological base seems to be a reason. It has to be mentioned that 

ranger (as a forest guard, a warden patrolling forest areas) has been 

artificially intruded into the official language and this fact is connected 

with Georgian Forestry Reform in 2007. The existence of the two 
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homonymic international terms denoting different jobs: ranger – army 

man, ranger – forest guard, does not match the conditions of borrowing  

the terms in Georgian. Homonymy generally appears to be an obstacle for 

the accuracy and precision of a term and the artificial intrusion is not 

recommended.       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

თეა ტეტელოშვილი 

 
 

 „-მე“ ნაწილაკიან ნაცვალსახელთა მართლწერისათვის  

თანამედროვე ქართულში 

 
ბუნებრივი ენა მუდმივად განიცდის ცვლილებებს. ამ ცვლი-

ლებათაგან ზოგი გარკვეული პერიოდის განმავლობაშია აქტიური, 

ენაში ფეხს ვერ იკიდებს და შემდეგ ქრება, ზოგი კი ‒ მკვიდრდება. 

თანამედროვე ქართულში მოქმედი ტენდენციის გამოვლენის მიზ-

ნით ამჯერად ჩვენი ინტერესის სფეროში მოექცა -მე ნაწილაკიან ნა-

ცვალსახელთა ბრუნება, რისთვისაც მივმართეთ ქართული ენის 

ეროვნულ კორპუსსა და გუგლის საძიებო სისტემას. მიღებული მო-

ნაცემების საფუძველზე გავაანალიზეთ -მე ნაწილაკიან ნაცვალსა-

ხელთა ბრუნებასთან დაკავშირებული მართლწერის საკითხები.  

როგორც ცნობილია, -მე ნაწილაკი დაერთვის ნაცვალსახე-

ლებს – ვინ, რა, რომელი, რამდენი და ვიღებთ ფორმებს: ვინმე, რამე, 

რომელიმე, რამდენიმე. მათი ბრუნებისათვის გამოყოფენ სამ სახეს: 

(1) შეხორცებულს, როდესაც ბრუნვის ნიშანი ნაწილაკის შემდეგ და-

ერთვის სიტყვაფორმას, (2) შეუხორცებელს, როდესაც ნაცვალსახე-

ლის ამა თუ იმ ბრუნვის ფორმას დაერთვის ნაწილაკი და (3) ნარევს, 

როდესაც ნაცვალსახელი უკვე დგას რომელიმე ბრუნვაში, ერთვის 

ნაწილაკი და ამგვარი ნაწილაკდართული ფორმა კვლავ  იბრუნვის. 

აღნიშნული სახეებიდან, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 

ენის ნორმათა მიხედვით, -მე ნაწილაკიანი ნაცვალსახელებისათვის 

მართებულად მიჩნეულია შეხორცებული ბრუნება, დასაშვებად ‒ 

შეუხორცებელი, ხოლო ნარევი ‒ უგულებელყოფილია [ნორმები 

1986: 87].    

მეტი სიცხადისათვის ნაცვალსახელების  მიხედვით  წარმო-

ვადგენთ ჯერ სალიტერატურო ენისთვის მისაღებ (ან დასაშვებ) ვა-

რიანტებს, შემდეგ კი ‒ ზემოხსენებული კვლევის შედეგებს. 

I. ვინმე 

„ვინმე“ ნაცვალსახელის ბრუნებისათვის, როგორც უკვე აღი-

ნიშნა, ნორმების თანახმად, ძირითადია, მაგალითად, (მიც.) ვინმეს 

და (ნათ.) ვინმეს(ი) ფორმები, ხოლო დასაშვებია ‒  (მიც.) ვისმე და 
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(ნათ.) ვის...მე, ვის(გან)მე. „ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსი-

კონში“ ვინმე ნაცვალსახელის ბრუნება წარმოდგენილია შემდეგნაი-

რად: ვინმე: მოთხრ. ვინმემ, მიც. ვინმეს [// ვისმე], ვითარ. ვინმედ, 

ნათ. ვინმეს [// ვისიმე], მოქმ. ვინმეთი; მრ. ვინმეები [ქეოლი 1998: 

277]. 

ქართული ენის ეროვნული კორპუსისა და გუგლის საძიებო 

სისტემის მიხედვით, ქართული სალიტერატურო ენისათვის ძირი-

თადად მიჩნეული ფორმების გამოყენების შემთხვევები დიდად 

აღემატება  დასაშვებ ფორმათა მაჩვენებლებს. კერძოდ, 

            ქეეკ-ის მონაც.  გუგლის მონაც. 

ვინმეს მეტია ვისმე-ზე          26-ჯერ   103-ჯერ 

ვინმესგან მეტია ვისგანმე-ზე         8-ჯერ   10-ჯერ 

ვინმესთვის მეტია ვისთვისმე-ზე    18-ჯერ   25-ჯერ 

 

მაგალითები: 

 

ვინმეს და ნაკლებად ვინმეს თუ გაახსენდება საკურორ-

ტო ქალაქი, ან უფრო მეტიც – გრანდიოზული 

ეკოლოგიური პროექტი „ბორჯომ-ხარაგაულის 

ნაციონალური პარკი“.  

თუ ჩვენ 21-ე საუკუნეში დავუშვებთ, რომ არსე-

ბობდეს იდეოლოგია – საკუთარ სახლში დაბრუ-

ნების უფლება ვინმეს მხოლოდ ეთნიკური წარ-

მომავლობის გამო არ მისცენ, ეს იმას ნიშნავს, 

რომ... 
 

ვისმე ...მაგრამ არა მგონია ზემოთ მოყვანილი მოგონი-

ლი სათაურები ბევრს ვისმე შეაცდენდეს.  

ოდესღაც ეს ნაწარმოებები, თავისი დამახასიათე-

ბელი სცენებით, შეიძლებოდა, ვისმე მოქეიფეთა 

„თანამონაწილეებადაც“ კი წარმოედგინა. 

 

                                                           
 მონაცემებს ამ და ყოველი შემდეგი შემთხვევისთვის წარმოვადგენთ მიახლოებითი 

დამრგვალებით. 
 საილუსტრაციო მაგალითები მოყვანილია ქართული ენის ეროვნული კორპუ-

სიდან. მაგალითებში დაცულია ავტორთა ენა და სტილი. 
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ვინმესგან  უნდა მოგახსენოთ, რომ არა ვარ ასეთ უპასუხის-

მგებლო დამოკიდებულებას ჩვეული და არც ვა-

პირებ ვინმესგან მსგავსი ცილისწამება მოვითმი-

ნო. 

...სიცოცხლე თუნდაც იმად ღირს, ეს სიტყვე-

ბი ვინმესგან ერთხელ მაინც მოისმინო. 

 

ვისგანმე ამოცინცვლა რისამე გნებავთ ვისგანმე... 

იმედია, ისე არავინ გამიგებს, თითქოს თამაზ 

ჩხენკელს ვისგანმე ან რისგანმე ვიცავდე. 

 

ვინმესთვის არავის უფიქრია, რომ ამ გმირების შესახებ ინ-

ფორმაცია ვინმესთვის დაემალა. 

მათ არ ჰქონდათ უფლება რაიმე მასალა, მათ შო-

რის ფოტოები გადაეცათ ვინმესთვის...  

 

ვისთვისმე მე არ ვიცი, თუ ჩემი სახელი და გვარი გითქვი-

ათ ვისთვისმე, ყველას, თქვენცა და თქვენს ახ-

ლობლებს, ამოგწყვეტენ და გადაგიწვავენ სახლ-

კარს. 

არამც თუ არ ცდილობდა მოეხვეჭა სხვისაგან, წა-

ერთმია ვისთვისმე... 

 

თანამედროვე ქართულში იშვიათად, მაგრამ მაინც, ნათესა- 

ობით ბრუნვაში გვხვდება ვინმე ფორმის კვეცის შემთხვევები (ვინ-

მის). თუ ქართული ენის ეროვნულ კორპუსში ასეთი მხოლოდ ერთი 

მაგალითი აღმოჩნდა, გუგლის საძიებო სისტემამ 400-ზე მეტი იპო-

ვა. აღნიშნული ტენდენცია, სავარაუდოდ, ფორმის ‒ რამის (< რამე) ‒ 

ანალოგიითაა გამოწვეული და, როგორც წიგნიერი მეტყველების-

თვის უცხო, უარსაყოფია. 

მაგ., „გეუბნები, ადამიანის ყველაზე მტანჯველი საზრუნავი 

ისეთი ვინმის პოვნაა, ვისაც სასწრაფოდ გადასცემს უნარს თავისუფ-

ლებისას, რაც ამ საბრალო არსებას დაბადებით დაჰყვა“...  

აქვე ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ვინმე ნაცვალსახელის შეუ-

ხორცებელი ბრუნება ცოცხალ მეტყველებაში თანდათან თმობს ას-

პარეზს შეხორცებულის სასარგებლოდ. ამას მოწმობს სტატისტიკაც, 
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თუმცა შეუხორცებელი ბრუნვის ფორმების წიგნიერ დონეზე არსე-

ბობა მაინც უჭერს მხარს მათ, როგორც დასაშვები ფორმების, დატო-

ვებას.  ყოველივეს გათვალისწინებით „ქართული ენის ორთოგრაფი-

ული ლექსიკონის“ ჩანაწერში უნდა შევიდეს მხოლოდ ერთი ცვლი-

ლება ‒ ნათესაობითში მიეწეროს ფორმის ‒ ვინმის ‒ აკრძალვა და 

მიიღოს შემდეგი სახე: 

ვინმე:  მოთხრ. ვინმემ, მიც. ვინმეს [//ვისმე], ნათ. ვინმეს  

  [//ვისიმე] [და არა ვინმის],   

მოქმ. ვინმეთი, ვითარ. ვინმედ; მრ. ვინმეები. 

ასევე:  ვინმესგან [//ვისგანმე]  

ვინმესთვის [//ვისთვისმე] 

 

II. რამე 

„რამე“ ნაცვალსახელის ბრუნებისთვისაც, ზემოაღნიშნული 

წესის მიხედვით, ძირითადად მიიჩნევა, მაგ.: მიც. რამეს, ნათ. რა-

მეს(ი) // რამის, მოქმ. რამეთი // რამით, ვითარ. რამედ, ხოლო დასაშ-

ვებად: მიც. რასმე, ნათ. რის...მე (რისგანმე), რისამე, მოქმ. რითმე, 

რითიმე, ვითარ. რადმე [ნორმები 1986: 90]. რამე ნაცვალსახელის პა-

რალელურად დამოუკიდებლად ხმარებისთვის მხოლოდ სახელო-

ბით ბრუნვაში დაშვებულია რაიმე და რამ ფორმებიც, ხოლო „მსა-

ზღვრელად გამოყენების შემთხვევაში რაიმე დასაშვებია ყველა 

ბრუნვაში“ [ნორმები 1986: 88]. „ქართული ენის ორთოგრაფიულ 

ლექსიკონში“ რამე ნაცვალსახელი წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

რამე // რამ (// რაიმე): მოთხრ. რამემ, მიც. რამეს (// რასმე), ვითარ. რა-

მედ  // რადმე, ნათ. რამეს // რამისა (// რისამე), მოქმ. რამეთი // რა-

მით (// რითმე); მრ. რამეები [ქეოლი 1998: 425]. 

ქართული ენის ეროვნული კორპუსისა და გუგლის საძიებო 

სისტემის მიხედვით, ქართული სალიტერატურო ენისათვის ძირი-

თადად მიჩნეული და  დასაშვები ფორმების გამოყენების შეფარდე-

ბა შემდეგნაირია: 

                       ქეეკ-ის მონაც.     გუგლის მონაც. 

რამეს მეტია რასმე-ზე          12-ჯერ             59-ჯერ 

რამისგან მეტია რისგანმე-ზე         8-ჯერ             28-ჯერ 

რამისთვის მეტია რისთვისმე-ზე     25-ჯერ             58-ჯერ 
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რამეთი // რამით მეტია 

     რითმე // რითიმე-ზე                   6-ჯერ        23-ჯერ 

რამედ მეტია რადმე-ზე     10-ჯერ        7-ჯერ 

 

მაგალითები: 

 

რამეს ქართველი ხალხი მხოლოდ ერთ რამეს მოით-

ხოვს, მათ სურთ ნორმალურ პირობებში იცხოვ-

რონ. 

ახლანდელ სახელმძღვანელოებში ასეთ რამეს  

ვერ ნახავთ. 

 

რასმე ...თუკი ჩვენ ამ პიესაში ანტიკურობის პრინცი-

პებს დავარღვევთ..., სულ სხვა რასმე მივიღებთ. 

...ახლისმაძიებელი შემოქმედი კიდევ ბევრს რას-

მე მოიხელთებდა, რომ დასცლოდა. 

რამისგან  რას იზამ, ასეთი რამისგან არავინაა დაზღვეული.  

...დაცული ტერიტორია თავის თავში გულის-

ხმობს ბევრი რამისგან დაცვას. 

 

რისგანმე ...უეცრად დღეს ისევ გამოჩნდა, ხომ არ სურ-

და რისგანმე გავეფრთხილებინე? 

იმედია, ისე არავინ გამიგებს, თითქოს თამაზ 

ჩხენკელს ვისგანმე ან რისგანმე ვიცავდე... 

            

რამისთვის კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ ხალხს უჩნდება 

ეჭვი, რომ ჩვენ მშვიდობიან გზაზე ვსაუბრობთ, 

მაგრამ სხვა რამისთვის ვემზადებით. 

„ინჟმშენში“ ვმუშაობ და, იმდენად დაკავებული 

ვარ, რომ სხვა რამისთვის ვერ ვიცლი.  

 

რამეთი // რამით რამეთი უკმაყოფილო რომ ყოფილიყო, აქამდეც 

ხომ გვეტყოდა. 

 

                                                           
 ჯამური რიცხვი იგულისხმება. 



120 
 

ფერწერის ამ საქვეყნოდ ცნობილი შედევრის გარდა 

ლეონარდო ბევრი სხვა რამით იყო ცნობილი. 

 

რითმე // რითიმე ზოგმა თავი რომ გაირთოს, დრო გაღლიტოს  

რითმე... 

ისეთ პოზას იღებენ, თითქოს ცუდი ჟურნალისტი 

ან ცუდი დეპუტატი რითიმე სჯობდეს კარგ მეწა-

ღეს ან კარგ პოლიციელს. 

 

რამედ ნურც გოგონას სიმდიდრეს ჩააგდებთ დიდ რა-

მედ. 

ეს შეიძლება კონტინენტზე არცთუ მნიშვნელო-

ვან რამედ ჩანდეს... 

 

რადმე ინდოეთის კარზე ეს სავსებით მიღებული (თა-

ვისთავად ცხად რადმე ნაგულისხმევი) ნორმაა.  

ის, რაც (თავისუფლების) მძლავრ მექანიზმად 

გამოიყურება, შესაძლებელია პრაქტიკაში ფრიად 

გაურკვეველ რადმე გვევლინებოდეს. 

 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნათესაობითსა და მოქმედებით 

ბრუნვებში შეკვეცილი ფორმების გამოყენების სიხშირე დიდად აღე-

მატება შეუკვეცელი ფორმებისას. ხაზგასასმელია ისიც, რომ რაიმე 

ნაცვალსახელი თანამედროვე ქართულში თანდათან იფართოებს 

გამოყენების არეს და, სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, და-

მოუკიდებელი ხმარებისას იგი სხვადასხვა ბრუნვაში საკმაოდ ხში-

რად გვხვდება აკრძალული ვარიანტის კვალობაზე. მაგალითად, მი-

ცემითსა და მოქმედებით ბრუნვებში იგი ნორმატიული რამე-ს ფორ-

მებს საშუალოდ 4-4,5-ჯერ ჩამორჩება. ეს მაშინ, როდესაც დაშვებუ-

ლად მიჩნეული შეხორცებული ბრუნვის ფორმები ძირითადზე 

ზოგჯერ უფრო მეტჯერ ნაკლებია. ყოველივე ზემოაღნიშნული, 

ვფიქრობთ, საჭიროებს გათვალისწინებას და, შესაბამისად, ორთო- 

გრაფიულ ლექსიკონებში ჩანაწერების კორექტირებას.  
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III. რომელიმე 

ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების მიხედვით, რომე-

ლიმე ნაცვალსახელისთვისაც, როგორც უკვე ითქვა, ძირითადია შე-

ხორცებული, ხოლო დასაშვები ‒ შეუხორცებელი ბრუნების ვარიან-

ტები. აღნიშნული მიდგომა ასახულია „ქართული ენის ორთოგრა-

ფიულ ლექსიკონშიც“: რომელიმე: მოთხრ. რომელიმემ, მიც. რომე-

ლიმეს (// რომელსამე), ვითარ. რომელიმედ, ნათ. რომელიმეს (// 

რომლისამე), მოქმ. რომელიმეთი... [ქეოლი 1998: 430]. 

ქართული ენის ეროვნული კორპუსისა და გუგლის საძიებო 

სისტემის მიხედვით, ქართული სალიტერატურო ენისათვის ძირი-

თადად მიჩნეული და  დასაშვები ფორმების გამოყენების შეფარდე-

ბა შემდეგი სახისაა: 

                         ქეეკ-ის მონაც.  გუგლის მონაც. 

რომელიმეს მეტია რომელსამე-ზე        2-ჯერ             9-ჯერ 

რომელიმეს(ი) მეტია რომლისამე-ზე      ≈                    47-ჯერ 

 

მაგალითები: 

 

რომელიმეს აქედან  რომელიმეს  უგულებელყოფა მდგრად 

განვითარებას გამორიცხავს.  

პრინციპში, საეჭვოა, ხელისუფლების წარმომად-

გენელთაგან რომელიმეს მაინც გასჩენოდა იმის 

ილუზია, რომ... 

 

რომელსამე გაზეთ „თბილისის“ ნომრებს დროდადრო თან ახ-

ლავს ჩანართი ფურცელი, რომელიც ან მნიშვნე-

ლოვან მოვლენას ეძღვნება, ან რომელსამე თა-

რიღს ეხმაურება.  

...ჯერ არავის მოფიქრებია დაედგინა და გამოექ-

ვეყნებინა „ათი ყველაზე პატიოსანი კაცის“  სია – 

ცალკე აღებულ ერთ ქვეყანაში ან, თუნდაც, რო-

მელსამე კონტინენტზე!  
 

რომელიმესი  როცა გაირკვევა, რომ 240 სამედიცინო დასკვნი-

დან რომელიმესი არაზუსტია, ამ ადამიანებს ჩვე-

ნი მხრიდან ბოდიშს მოვუხდით... 
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დებატები სწორედ იმან გამოიწვია, რომ ულტიმა-

ტუმში შესული უკლებლივ ყველა საკითხის შე-

სრულება ყოფილიყო დასმული და არა ერთი რო-

მელიმესი.  

 

რომლისამე რაც უფრო დაწინაურებულია რომლისამე საზო-

გადოების აზრი და მწერლობა... 

ქართველი ერისთვის... დევიზად თავის დღეში 

არ ყოფილა ძლევა, დათრგუნვა, დაბრიყვება, და-

მონება, მიწასთან გასწორება რომლისამე ერისა.  
 

რომელიმე ნაცვალსახელის ბრუნებასთან დაკავშირებით და-

დგენილი სტანდარტი, ჩვენი აზრით, ამ ეტაპისთვის ცვლილებას არ 

საჭიროებს.  

 

IV. რამდენიმე 

რამდენიმე ნაცვალსახელისთვისაც შეხორცებული ბრუნება 

შეუხორცებელზე უპირატესად მიიჩნევა, თუმცა შენიშნულია ის, 

რომ „რამდენადმე ფორმა ზმნისართული მნიშვნელობით გაბატონე-

ბულიც კია“ [ნორმები 1986: 88]. გარდა იმისა, რომ რამდენიმედ და 

რამდენადმე ფორმები ერთი და იმავე ნაცვალსახელის შეხორცებუ-

ლი და შეუხორცებელი ბრუნების ვარიანტებია, ისინი, ჩვენი აზ-

რით, სემანტიკური ნიუანსითაც განსხვავდება, შდრ.:  

რამდენადმე შეეცადა / შეათბო / შეაკეთა... (= ასე თუ ისე, 

მცირედით, შეძლებისდაგვარად...) 

რამდენიმედ დაყო / გაანაწილა / მიიჩნია ... (= რამდენიმე ნა-

წილად, საგნად და ა. შ.) 

„ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონში“ რამდენიმე ნა-

ცვალსახელი შემდეგნაირდ არის წარმოდგენილი: რამდენიმე: 

მოთხრ. რამდენიმემ, მიც. რამდენიმეს (// რამდენსამე), ვითარ. რამ-

დენიმედ (// რამდენადმე), ნათ. რამდენიმეს (// რამდენისამე), მოქმ. 

რამდენიმეთი... [ქეოლი 1998: 425]. 

ქართული ენის ეროვნული კორპუსისა და გუგლის საძიებო 

სისტემის მონაცემების თანახმად კი ქართული სალიტერატურო 

ენისათვის ძირითადად მიჩნეული და  დასაშვები ფორმების გამოყე-

ნების შემდეგნაირი შეფარდება გვაქვს: 
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            ქეეკ-ის მონაც.  გუგლის მონაც. 

რამდენიმეს მეტია რამდენსამე-ზე        2-ჯერ              8-ჯერ 

რამდენიმეს(ი) მეტია რამდენისამე-ზე    ≈              35-ჯერ 

რამდენადმე მეტია რამდენიმედ-ზე 116-ჯერ            92-ჯერ 

 

მაგალითები:  

 

რამდენიმეს მაშინდელი ქართული პრესის მესვეურები დღე-

ვანდელი ჟურნალისტებისგან  რამდენიმეს  თუ 

აიყვანდნენ სამსახურში... 

თიანეთიდან ჩამოსულ ქალბატონს საოჯახო ტუ-

რიზმის დაწყება და მეფუტკრეობა-მეცხვარეობის 

გაფართოება ნდომებია, რამდენიმეს – ხალხური 

რეწვის აღორძინება. 

 

რამდენსამე პატივცემული ოპონენტი პირდაპირ ან არაპირ-

დაპირ მოითხოვს პასუხს რამდენსამე კითხვაზე. 

გაჩნდნენ ბიზნესმენები, რომლებიც პურის და-

მამზადებელ    რამდენსამე   საშუალო   საწარმოს  

ფლობენ. 
 

რამდენიმეს(ი)  ... ბლოკის ყველა წევრმა მიიღო მონაწილეობა, 

გარდა რამდენიმესი. 

იმაზე არ ფიქრობს, რომ მარტო ერთის წესიერად 

აღზრდა გაცილებით რთულია, ვიდრე რამდენი-

მესი ერთად. 

 

რამდენისამე თუმცა ეს წესი ისეთი დამღუპველი არ არის, რო-

გორც ერთად სწავლება რამდენისამე უცხო ენისა. 

ამ წინააღმდეგობის წყალობით ეს გადაკარგული 

პირი რამდენისამე ხარისხით ძირს ჩამოდის სუ-

ლიერად. 

 

რამდენადმე   მიიჩნევენ, რომ პოლიციელები ამ განცხადებებ-

მა რამდენადმე წააქეზეს კიდეც. 
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2004 წელთან შედარებით ამ სფეროში სიტუაცია 

გაუარესდა რუსეთში, ხოლო რამდენადმე გაუმ-

ჯობესდა ესტონეთსა და ყაზახეთში. 

 

რამდენიმედ  აი, აქ იხსნება ის სახსარი, საცა გრიშაშვილი რამ-

დენიმედ მოდერნისტულ პოეზიას უახლოვდება. 

საქართველოს თითქოს ეხლა უნდა მისცემოდა 

საშუალება, რომ თავის სხეულის განაწამები ნაწი-

ლები რამდენიმედ მაინც მოეშუშებია.   

 

სტატისტიკური ანალიზის შესაბამისად, ჩვენი აზრით, რამდე-

ნადმე თანაბარუფლებიან პარალელურ ფორმად უნდა მივიღოთ 

რამდენიმედ ფორმის გვერდით, მითუმეტეს, რომ რაოდენობრივად 

მისი გამოყენება გაცილებით სჭარბობს ამ უკანასკნელს. სხვა მხრივ, 

ვფიქრობთ, არაფრის შეცვლა არაა საჭირო ორთოგრაფიული ლექსი-

კონის ზემოთ დამოწმებულ ჩანაწერში.  

დასასრულ, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ სხვა ნაწილაკებიან ნა-

ცვალსახელთა ბრუნების საკითხიც არანაკლებ საინტერესოდ გვესა-

ხება ენობრივი ტენდენციის გამოვლენისა და მოქმედი სტანდარტის 

გადახედვის თვალსაზრისით. ამასთანავე ვიმედოვნებთ, რომ ამგვა-

რი ანალიზი ხელს შეუწყობს ორთოგრაფიულ ლექსიკონებზე მუშა-

ობას. 

 

 

 

ლიტერატურა და წყაროები 

გუგლი ‒ გუგლის საძიებო სისტემა: https://www.google.ge/ 

ნორმები 1986 – თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 

ენის ნოერმები, თბილისი. 

ქეეკი  ‒ ქართული ენის ეროვნული კორპუსი:  

http://gnc.gov.ge/gnc/simple-query?corpus=grc 

ქეოლი 1998 ‒ ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 

თბილისი. 
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Tea Teteloshvili 

 

On Spelling Pronouns Containing the Particle -me in Modern 

Georgian  

 

Summary 

 
A natural language constantly changes. Some of these changes are 

active for a certain period of time and then disappear while others 

establish in a language. In order to detect the current tendency in modern 

Georgian we get interested in the declension of the pronouns containing 

the particle -me. For this purpose we used Georgian National Corpus and 

Google search engine. On the bases of processing the material we analyzed 

the issues of spelling related to the declension of the pronouns containing 

the particle -me (vinme, rame, romelime, ramdenime). The research 

revealed the following: 

1. Regarding the pronoun vinme merely one change should be made in 

the Georgian Orthographic Dictionary, in particular, there should be 

written that the form in the possessive case vinmis is prohibited.  

2. When declining the pronoun rame in the possessive and instrumental 

cases the frequency of the use of the contracted forms exceeds the use 

of the uncontracted forms. In addition, the pronoun raime can be often 

found in different cases when used independently and, for example, in 

the dative and instrumental cases its use is 4-4.5 times less than the use 

of the forms of the normative rame. That’s when the case forms 

considered to be admissible are far less than the basic forms.  We think 

that all the recommendations should be taken into account.  

3. According to the research the standard about the declension of the 

pronoun romelime does not require any changes at this stage.  

4. We think that the form in the equative case ramdenadme of the 

pronoun ramdenime should be considered as an equal parallel form 

along with the form ramdenimed as it is statistically used much more 

frequently than the latter. As for the spelling of the said pronoun, we 

think that there is no need to change anything. 
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მედეა ღლონტი 

 

 

ინიციალები ქართულში 

ქართული პირის სახელების მართლწერისათვის 
 

„სჯობს სახელისა მოხვეჭა 

       ყოველსა მოსახვეჭელსა“ 

შოთა რუსთაველი 

 

რამდენად ბუნებრივია და შესაწყნარებელი ქართული ენისა-

თვის სახელის (ან  სახელისა და მამის სახელის) ინიციალებით აღ-

ნიშვნა? 

ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსაძიებლად აუცილებელია, გავიხ-

სენოთ ქართულ ენობრივ სივრცეში არსებული ისტორიული და თა-

ნამედროვე სიტყვათშემოკლების წესების რაობა-რაგვარობა, მათი 

ფუნქციები და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ამ წესების 

ქართულ ენაში დამკვიდრების მოტივი და  მართებულობა.  

პირების  სახელით და სახელ-მამისსახელობით აღნიშვნა ქარ-

თულში: 

არსებობს სახელით და სახელ-მამისსახელობით აღნიშვნის 

ორი ტიპი – პირისადმი მიმართვა და პირის მოხსენიება. მათგან 

პირველის უმთავრესი ფუნქციური კერა ზეპირმეტყველებაა, ხოლო 

მეორისა – წერითი მეტყველება. 

პირისადმი მიმართვაც და მისი მოხსენიებაც ისტორიულად 

ემსახურებოდა ინფორმაციის მიწოდებას ამ პირის წარმოშობის (გე-

ნეალოგიის) შესახებ, რაც  ზოგადენობრივი მოვლენაა და გამოიხა-

ტება სახელზე მამის, პაპის ან ოჯახისთვის ცნობილი სხვა შორეული 

წინაპრების სახელების დართვით [კალაძე 1984: 309-311].  

ამ ფუნქციით (პირის გენეალოგიის წარმოჩენით) ქართულში, 

როგორც არაერთ აღმოსავლურ და ევროპულ ენაში, გვარის და-

მკვიდრებამდე (XII-XIII სს-მდე) პირს სახელ-მამისსახელობით მო-

იხსენიებდნენ, მაგ.: ქართული სახელ-მამისსახელობითი ევდემონ 

ჩხეტის ძე იუწყებოდა, რომ ეს პიროვნება – ევდემონი, გახლდათ ძე, 

შვილი ჩხეტისა (შდრ.: აღმოსავლეთის მთის კილოებში ჩენილი სა-
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კუთარი სახელები: უთურგის გიორგი, ხოშაქის ტურა და სხვა [კა-

ლაძე 1984: 309-312]), გვარის დამკვიდრების შემდეგ კი ჩხეტი-დან 

ჩამოყალიბდა ქართული გვარები: ჩხეიძე ← *ჩხეისძე ← *ჩხეტისძე, 

და -იან სუფიქსიანი ჩხეტიანი ← ჩხეტ+იან-ი ← *ჩხეტი+იან-ი. ყოვე-

ლივე ამას თვალსაჩინოდ გვიმოწმებს ჩვენამდე მოღწეულ ისტორი-

ულ დოკუმენტაციაში ჩაწერილი გვარები: ბედანაშვილი, ბედაშვი-

ლი, ბედელიძე, ბედენაშვილი, ბედიანა(ს)შვილი, ბედიანიძე, ბედი-

აშვილი, ბედინაძე, ბედოშვილი, რომლებიც მომდინარეობს ბედ ძი-

რით წარმოებული საკუთარი სახელებიდან: ბედა, ბედან, ბედენა, 

ბედია, ბედინა, ბედიანა (XIV-XVII სს); შდრ., ქრონოლოგიურად უფ-

რო ადრეული: „აწრელისძე იაკობ – მწიგნობარი, დამწერი თამარ მე-

ფის სიგელისა შიომღვიმის მონასტრისადმი – 1195/1196 წ.“; „გარაყა-

ნისძე ცოტნე – მეფე დავით რუსუდანის ძის მეუღლემ მისგან იყიდა 

„მისგანაც ნასყიდი და ნასისხლი“ სოფელი ჯიქეფონი და შესწირა 

გელათის ხახულის ღმრთისმშობელს – 1260-1267 წწ.“ და სხვა მრავა-

ლი [პირთა ლექსიკონი 1991: 202; 494-498; 602]. 

სამართლიანადაა გამოთქმული თვალსაზრისი, რომ უცხო- 

ენოვანი ტრადიციისაგან განსხვავებით, სახელ-მამისსახელობითი 

ფორმები ქართულში, საზოგადოდ: „ბუნებრივი არ უნდა ყოფილი-

ყო არც ისტორიულად, არც კილოებით“ – და რომ ეს ფორმები „არც 

ერთ შემთხვევაში  მიმართვისას არ გამოიყენებოდა“ [კალაძე 1984: 

309-310] (ხაზგასმა ყველგან ჩვენია – მ. ღ.).  

ცირა კალაძე მიიჩნევს, რომ სახელ-მამისსახელობით აღნიშ-

ვნის ფორმები ქართულისათვის მხოლოდ იმდენადაა ბუნებრივი და 

გამართლებულიც, რამდენადაც ისინი „დღევანდელი სახელ-გვარუ-

ლი ერთეულების ფარდი იყო და პიროვნების გენეალოგიური დახა-

სიათების ერთ-ერთ უმარტივეს ვარიანტს წარმოადგენდა“. ამასთან, 

მკვლევარი საგულისხმოდ დასძენს: „ამ სიმარტივეს ქართული ავ-

ლენს პიროვნებისადმი ოდენ სახელით მიმართვის წესშიც“ [კალაძე 

1984: 310]. მკვლევარი გულისხმობს ქართულში ისტორიულად არ-

სებულ სახელ-მამისსახელობით მოხსენიებისა და ოდენ სახელით 

მიმართვის პარალელიზმს – მათი გამოყენების სიმარტივის მხრივ. 

ვფიქრობთ, პირისადმი ოდენ სახელით მიმართვის ზემოხსე-

ნებული ქართული საუკუნოვანი წესის დამკვიდრება (ნუ გეშინინ, 

ზაქარია! უფალო ილია, ბატონო დიმიტრი...) ასევე განაპირობა რო-

გორც წმინდანთა, ისე პირად თუ საყოველთაო ლოცვებსა და აღაპის 
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წიგნებში გარდაცვლილთა ოდენ სახელით მოხსენიების ქრისტია-

ნულმა საყოველთაო საეკლესიო წესმა, მაგ.: „დიდო მოწამეო გიორ-

გი, მეოხ გუეყავ ჩუენ!“, „უფალო, შეიწყალე მონაჲ, ანუ მჴევალი, 

ღმრთისაჲ (სახელი)“ და მისთ., რამაც, თავის მხრივ, წარმოშვა და 

დააწესა გამორჩეულ მამულიშვილთა ოდენ სახელით მოხსენიება 

მადლიერი ერის მიერ (ნეტარი გრიგოლი, ღირსი გაბრიელი, შოთა, 

ილია ან ილია მართალი, აკაკი, ვაჟა, გალაკტიონი...). 

ყოველივე ამას გვიმოწმებს პირისადმი მიმართვისა და მისი 

მოხსენიების ქართული საუკუნოვანი ეტიკეტი, რომელშიც შემონა-

ხულია მიმართვისა და მოხსენიების  ფორმები: 

1. სახელით (ისიდორე, მართა, მიხეილ...); 

2. სახელ-მამისსახელობით (ივანე ქავთარისი, საღირ კოლონ-

კელის ძე, თორნიკე გიორგის ძე, ნინო დავითის ასული...); 

3. წოდებითი ბრუნვის ფორმის ნათესაობის აღმნიშვნელი არ-

სებითი სახელებით (ძმაო, დაო, შვილო, ბიძაშვილო...); 

4. საეკლესიო მიმართვის ფორმებით (მამაო, დედაო, მეუფეო, 

უწმიდესო და უნეტარესო, თქუენო მაღალუსამღდელოესობაო(/ვ)...) 

[კალაძე 1984: 309-310]. 

წარმოდგენილი ნუსხიდან ჩანს, რომ მიმართვაც და მოხსენიე-

ბაც ისტორიულად ქართული ენობრივი სივრცისათვის ბუნებრივი 

იყო ოდენ სახელით, ხოლო სახელ-მამისსახელობითი ფორმა, მისი 

ზემოაღნიშნული გენეალოგიური ფუნქციით, საგანგებო მოთხოვნი-

ლებისამებრ გამოიყენებოდა, უმეტესწილად – წერით მეტყველება-

ში; დღემდეც  ფრაგმენტულად მივმართავთ ნუსხებში, ოფიციალურ 

დოკუმენტაციაში და სხვა, ამასთან – სახელისა და მამის სახელის 

სრულად წარმოდგენით და არა – მათი ინიციალებით! 

ასე რომ, სახელ-მამისსახელობით მოხსენიება ქართულში ის-

ტორიულად მიმართვისას არ გამოიყენებოდა და მას არც ის სოცია-

ლური ან ასაკობრივ-ავტორიტეტული ფუნქცია ენიჭებოდა, რომე-

ლიც მამის სახელით, ასევე სახელ-მამისსახელობით მიმართვის რუ-

სულენოვანმა ფორმებმა (Василий Иванович...) მოგვიანებით, მე-16-

17 საუკუნეებში, შეიძინა.  

საქართველო-რუსეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და კულ-

ტურული ურთიერთობის დამყარების შემდეგ, მე-18 სუკუნიდან  

მე-20 საუკუნის დასასრულამდე, ქართულ ზეპირ მეტყველებასა და 

ოროგინალურსა თუ თარგმნილ მწერლობაში საფუძვლიანად მოი-
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კიდა ფეხი რუსულენოვანი მიმართვის ფორმებმა: „ვასილ ივანიჩ“, 

„ანა ილინიშნა“, „ზაზაევიჩ“;  ასევე – ქართული ისტორიული მოდე-

ლის მისადაგებით პირის მოხსენიებისა და მიმართვის გაქართულე-

ბულმა ამ ტიპის ფორმებმა: „თორნიკე გიორგის ძე – თორნიკე გიორ-

გის ძევ!“, „ნინო დავითის ასული – ნინო დავითის ასულო!“  

გასული საუკუნის 60-70-იანი წლებიდან მოკიდებული ქარ-

თულ  ზეპირმეტყველებაში ესოდენ გავრცელებული „პეტროვიჩ“, 

„კასტანტინოვიჩ“, „ალექსეევნა“ ტიპის მიმართვის ფორმები უკვე 

ღიმილს თუ იწვევდა ან დაბალი ენობრივი კულტურის გამოვლინე-

ბად მიიჩნეოდა.  გაქართულებული „დავით გიორგის ძევ“ ტიპის მი-

მართვებს კი მკვეთრად გამოხატული პრესტიჟული თუ სუბორდი-

ნაციული ფუნქციის ხელოვნური ანაბეჭდიღა შემორჩა, რაც იმის 

დასტურია, რომ ამგვარი მიმართვები ქართული ენის „ბუნებისა და 

ტრადიციების საწინააღმდეგოდ იხვეჭდა ენაში დამკვიდრების უფ-

ლებას“ [კალაძე 1984: 318].  

სწორედ ამ ტიპის რუსულენოვანი მიმართვის, უწინარესად – 

მოხსენიების ფორმებს შემოჰყვა და დაინერგა ქართულ წერით მე-

ტყველებაში სახელისა და მამის სახელის ინიციალებით აღნიშვნა:  

შ. რუსთაველი, ილ. ჭავჭავაძე, აკ.  წერეთელი... 

 

ინიციალები ქართულში: 

სიტყვათშემოკლების ერთ-ერთი წესის აღმნიშვნელი ტერმინი 

ინიციალები მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან Initialis (← 

ლათ. Initium „დასაწყისი“) და ნიშნავს „დასაწყისისა“. 

ლინგვისტიკური ტერმინით ინიციალები ასევე აღინიშნება 

არაფლექსიური ჩინური ენის უმცირესი მარცვლოვანი ფონეტიკური 

სეგმენტის – მარცვლის თავკიდური თანხმოვანი  (ამავე მარცვლის 

დანარჩენი ნაწილი კი ფინალია). უძველეს ინდოევროპულ და მცი-

რე აზიის ენებში ინიციალებითვე აღინიშნება უმახვილო ან სუსტ-

მახვილიანი ნაწილაკის ის საწყისი კომპლექსი, რომელიც მარტივ 

წინადადებაში ამ ნაწილაკს მოდევნებულ წევრს ერწყმის [ენციკლო-

პედია 1990: 79, 225, 579-580].  

სალექსიკონო განმარტებით, ინიციალებს, ვითარცა სიტყვათ-

შემოკლების წესს, ორი  დანიშნულება აქვს: 

1. პირის სახელთა შემოკლება – როგორც სახელის (ასევე სახე-

ლისა და გვარის), ისე სახელისა და მამის სახელის პირველი ასო- 
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ებით გამოხატვა, ანუ – პირის სახელთა შემოკლებულად ჩაწერა ერ-

თი თავკიდური ასონიშნით ან ორი-სამი საწყისი, პირველ თანხოვ-

ნამდე შემდგარი მარცვლით, მაგ.: დ. გურამიშვილი, ალ. ცაგარელი, 

ივ. ჯავახიშვილი, არნ. ჩიქობავა, ს.-ს. ორბელიანი, ა. ს. პუშკინი... 

2. ტექსტის გამშვენება – ნაბეჭდი პროდუქციის ნაწილის, თა-

ვების სათაურებისა და აბზაცების საწყის ასონიშანთა უფრო დიდი 

ზომით ან მხატვრულად გამოხატვა [უცხო სიტყვათა ლექსიკონი 

1989; ქეგლი  IV: 1955]. 

მეორე დანიშნულებასთან, ანუ მეორე ტიპის ინიციალებთან  

დაკავშირებით  შევნიშნავთ, რომ ჩვენს ეროვნულ საგანძურს ამშვე-

ნებს ქართული ანბანის სამივე სახეობის (მრგლოვანის, ნუსხა-ხუცუ-

რის, მხედრულის) მაღალმხატვრულად შესრულებული და უბად-

ლო ორნამენტებით გამდიდრებული საზედაო, ანუ საზენაო (ანტონ 

I კათალიკოსი) ასოები, რომლებითაც, V საუკუნიდან მოკიდებული, 

საუკუნეების განმავლობაში ამკობდნენ ხელნაწერებსა თუ ნაბეჭდ 

ლიტერატურას გადაწერისა და ბეჭდვის დიდოსტატობით გამორჩე-

ული ჩვენი წინაპრები [საუბრები 2014: 116, 118, 123].  

ძველი ქართული დამწერლობისა და მწერლობის ძეგლებში 

დაქარაგმების წესით წარმოდგენილია საზედაო ასოთა გარკვეული 

ნაწილი, რომელთაგან ჩვენს ყურადღებას იქცევს პირის სახელთა 

დაქარაგმება. 

 

დაქარაგმება (ქარაგმა) ქართულში: 

სიტყვათშემოკლების მეორე წესია ძველ ქართულ ეპიგრაფი-

კასა და საეკლესიო ლიტერატურაში დამკვიდრებული დაქარაგმება, 

რომლის პირობითი გრაფიკული ნიშნის აღმნიშვნელი ტერმინი ქა-

რაგმა ბერძნული წარმოშობისაა (χαραγμα „ნაკვალევი; კალმის მო-

ნასმი; შუბლის ნაოჭი“). ქარაგმა  ქართული სიტყვის ზემოთ დაის-

მოდა დახრილი ხაზით, წარწერებში – უმეტესწილად ვერტიკალუ-

რი ხაზით,  ხელნაწერებში კი – უფრო  კლაკნილი ხაზით [ქართული 

ენა 2008: 494; ჭანკიევი 2014: 113].  

ძნელად მოსაძიებელი და ძვირად ღირებული საწერი მასალის 

ეკონომიის მიზნით შემოკლება-ქარაგმები მეტ-ნაკლებად გვხვდება 

თითქმის ყველა ქართულ ხელნაწერში [ჭუმბურიძე 1983: 28; სარჯ-

ველაძე 1997: 375; ქართული ენა 2008: 494]. V-X საუკუნეების ძველ 

ქართულ ძეგლებში დაქარაგმებულია თითქმის ყველა მეტყველების 
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ნაწილი, მათ შორის – ასონიშნებით გამოსახული რიცხვითი სახელე-

ბი (ა=1; ი~ბ=12...) [ჭანკიევი 2014: 116; სარჯველაძე 1997: 375]. 

საკუთრივ დაქარაგმება IX საუკუნის შემდგომი ხანის ქარ-

თულ წერილობით ძეგლებში უაღრესად ნაყოფიერად გამოიყენებო-

და, ტერმინი ქარაგმა კი პირველად მოიხსენიება მიქაელ მოდრეკი-

ლის ჰიმნოგრაფიულ კრებულში „იადგარი“ (X ს. – ნუსხური ხელნა-

წერი S-425). ც. ჭანკიევის მითითებით, ეს ტერმინი სხვა ხელნაწე-

რებში სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონამდე არ დასტურდება, 

თუმცა მიქაელ მოდრეკილის ანდერძ-მინაწერში მოიპოვება საგანგე-

ბო მითითება იმის შესახებ, რომ მისი გალობანი დაიწერა „თჳნიერ 

ქარაგმითა“, ანუ სიტყვათშემოკლების გარეშე. მაშასადამე, ქართულ 

ენობრივ სივრცეში დაქარაგმების წესი IX-X საუკუნეებამდე უნდა 

არსებულიყო [ჭანკიევი 2014: 113. 116].  

სულხან-საბა ორბელიანი ქარაგმას ლაკონიურად განგვიმარ-

ტავს:  

„ქარაგმა  – ასონაკლების ნიშანი ZAB; ასონაკლებობის ნიშანი 

Cab; ნაკლების ასოს ნიშანი Cq;  განუმარტავია DE“. ამასთან, ბერძნ. 

აპოსტროფს (apostrophos „სტრიქონი“) იგი განმარტავს, ვითარცა ერ-

თგვარ „შემკვრელ ქარაგმას – (’)“ [სულხან-საბა, ქარაგმისა და აპოს-

ტროფის ქვეშ; ჭანკიევი 2014: 116]. 

ნაშრომში „ლექსიკონი ქართული“ ქართველმა ლექსიკოგრაფ-

მა არაერთ დაქარაგმებულ სიტყვას მიუჩინა ადგილი: „ო~ი ქარაგ-

მით ითქმის უ ფ ა ლ ი“; „ქ~ე – ქარაგმით იტყვის   ქრისტე“, „რ~ა –  

რ ა თ ა  ქარაგმით“,  „ვ~ა – ვ ი თ ა რ ც ა  ქარაგმით ესრეთ ითქმის“, 

„ფ~დ – ქარაგმით  ფ რ ი ა დ, რიცხუში  ხ უ თ ა ს   ო თ ხ ი“ და სხვა. 

მეტად საგულისხმოა დაქარაგმებული სიტყვა ღმერთის საბა-

სეული განმარტება:  

„ღ~ი – ქარაგმით ითქმის  ღ მ ე რ თ ი. უკეთუ დამბადებელსა 

ღმერთსა ქარაგმა დაუსვა, ზედეთ ჴამს დასმა, ხოლო ცრუსა და ამაო-

სა ღმერთსა კერპთასა – ქვეშეთ ჴამს დასმა ქარაგმისა, რათა გაირჩეო-

დეს: ღ~ი – ჩვენი, ღ˷ი – კერპი“ (სულხან-საბა). 

დავით ჩუბინაშვილი ქარაგმის საკმაოდ ვრცელ სალექსიკონო 

განმარტებას  წარმოგვიდგენს:  

„ქარაგმა – (ბერძნ.), ს. ნაკლებთა ასოთა ნიშანი ლექსთა (სი-

ტყვათა – მ. ღ.) ზედა; ქართულს წერილში იხმარებიან სამგვარნი ქა-

რაგმანი: საუფლოთა ლექსთა ზედა, ამას ეწოდების საუფლო; სხვათა 
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ლექსთა ზედა ხუცურად დაწერილთა, რომელსა ეწოდების სასამ-

თავრულო, და საზოგადოდ ხმარებული სიტყვათა ზედა დაწერილ-

თა მხედრულად; титло; знак выпущенных букв в слове. ქარაგიანი, 

ზედ. ქარაგმის მექონი; имеющий титло“ [დ. ჩუბინაშვილი 1984] 

(ხაზგასმა ჩვენია – მ. ღ.). 

ამ განმარტებაში ყურადღებას იქცევს ფორმა ქარაგიანი, ნა-

ცვლად ქარაგმიანისა (თუკი, რა თქმა უნდა, აქ კორექტურულ ლაფ-

სუსთან არ გვაქვს საქმე), ასევე ის, რომ ლექსიკოგრაფი არ გვაწვდის 

საკუთრივ დაქარაგმების განმარტებას. არც   ქარაგმიანი  და არც და-

ქარაგმება სულხან-საბას ლექსიკონში არ დასტურდება. 

დაქარაგმების განმარტებისას დავით ჩუბინაშვილი, როგორც 

ჩანს, ხელმძღვანელობდა ანტონ I კათალიკოსის „ქართული ღრამმა-

ტიკის“ პირველი, 1753 წლის, რედაქციით, რომელშიც კათალიკოსმა 

გამოყო ოთხგვარი ქარაგმა, შდრ.:  

1. საუფლო, ანუ წმინდა საეკლესიო: ო~ი = უფალი, ი~უ =  

იესუ, ქ~ე = ქრისტე, ღ~ი = ღმერთი, ღ~ის-მშბ~ლი = ღმრთისმშობე-

ლი, წ~ჲ = წმიდაჲ;  ყდ~წაჲ = ყოვლად-წმიდაჲ...;  

2. სამთავრულო – როდესაც სიტყვა შემოკლებულია მხოლოდ 

პირველი ასო-ნიშნით, ჩვეულებრივ, თანხმოვნით: რ~= რამეთუ, ხ~ = 

ხოლო... 

3. საყოვლადო – საზოგადო შინაარსიის შემცველი სიტყვები, 

ანუ ყველა მეტყველების ნაწილი, რომლებიც შემოკლებულია ერთ-

ზე მეტი, ჩვეულებრივ, ფუძისეული თავკიდურ-ბოლოკიდური ასო-

ნიშნებით: ა~დ = არამედ, კ~დ = კუალად, ვ~ა = ვითარცა, შწყ~ე = შე- 

იწყალე... 

4. საჴმოჲანო – როდესაც მხოლოდ ფუძისეული ხმოვნითაა 

შემოკლებული: ჩ~ი = ჩემი... 

 „ქართული ღრამმატიკის“ მეორე რედაქციაში (1760 წ.) ანტონ 

I-მა წარმოადგინა თემატურად სახეცვლილი კლასიფიკაცია – ორ-

გვარი  დაქარაგმების შედგენილობით:  

1. საყოვლადო, რომელშიც გააერთიანა თავდაპირველი კლა-

სიფიკაციის მე-2 („სამთავრულო“), მე-3 („საყოვლადო“) და მე-4 („სა-

ჴმოჲანო“) სახეობანი; 

2. უაღრესობითი, რომელიც, არსობრივად იგივეა, რაც „საუფ-

ლო“ პირველი რედაქციიდან, და რომელშიც გამოცალკევებულია სა-

მი ქვეტიპი: ა) საღმრთო სახელები (ო~ი = უფალი, ღ~ი = ღმერთი, 
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ი~უ = იესუ, ქ~ე = ქრისტე...), ბ) წმინდა სახელები (ჯ~ი = ჯუარი, 

ღ~ის-მშბ~ლი = ღმრთისმშობელი, სხ~ბა = სახარება...); გ) საპატიო სა-

ხელები (ანგ~სი = ანგელოსი,  ყდ~წაჲ = ყოვლად-წმიდაჲ, მც~ქლი = 

მოციქული...) [ქართული ენა 2008: 494; ჭუმბურიძე 1983: 27-28]. 

საზოგადოდ, ძველქართული დაქარაგმების წესთაგან ყველა-

ზე გავრცელებული სახეობაა შუაშეკვეცილობის წესი და რიცხვით 

სახელთა დაქარაგმება. ნაკლებად გამოიყენებოდა ბოლოშეკვეცი-

ლობისა, და უფრო იშვიათად – მხოლოასოიანი (ამ უკანასკნელიდან 

შემორჩა მხოლოდ ორი კავშირი: რ~= რამეთუ და ხ~= ხოლო) [იქვე; 

სარჯველაძე 1997: 375]. 

 

ქართული პირის სახელთა აღნიშვნა ინიციალებით და ქარაგ-

მით: 

როგორც ვხედავთ, ქართულში ისტორიულად უაღრესად  შე-

ზღუდული იყო პირის სახელთა აღნიშვნა დაქარაგმებით, ხოლო სა-

ხელისა და სახელ-მამისსახელებისა – ინიციალებით,  კერძოდ: 

ერთი მხრივ, დაქარაგმების ოდენ ისტორიული წესი საზოგა-

დო სახელებზე ვრცელდებოდა, პირის სახელთაგან კი ეს წესი მხო-

ლოდ „საუფლო“, „უაღრესობითი“, ანუ საღმრთო და რამდენიმე ყვე-

ლაზე გავრცელებული საეკლესიო წმინდანთა სახელის შემოკლებას 

ითვალისწინებდა, მაგალითად: ი~უ = იესუ, ქ~ე = ქრისტე, მქ~ლ = 

მიქაელ, გბრ~ლ = გაბრიელ, გ~ი = გიორგი, გრ~გლი = გრიგოლი, 

დ~თ = დავით, მ~თე = მათე,  მ~რმ = მარიამ, პლ~ე = პავლე (ეს წესი 

დღემდე მოქმედებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 

ლიტურგიკულ და სხვა საეკლესიო ჟანრის ლიტერატურაში). მაშასა-

დამე, ისტორიულად მხოლოდ ქართული საზედაო ასოები შეესა-

ტყვისებოდა ინიციალებს, კერძოდ, მის მეორე ფუნქციას (ნაბეჭდი 

პროდუქციის ნაწილის, თავის სათაურებისა და აბზაცების საწყის 

ასონიშანთა უფრო დიდი ზომით ან მხატვრულად გამოხატვას). 

მეორე მხრივ, ინიციალები, მისი ზემოხსენებული ორ-სამსაუ-

კუნოვანი პირველი ფუნქციით – სახელისა და სახელ-მამისსახელის 

პირველი ასოებით გამოხატვით – ქართულში ასევე ნაკლებპროდუქ-

ტიული იყო და არაბუნებრივიც.  

ვფიქრობთ, უკვე „ჟამი არს“ ქართული პირის სახელთა ინიცია-

ლებით აღნიშვნის მოწესრიგებისა. უკანასკნელი 25-წლიანი ისტორი-

ულ-პოლიტიკური პერიპეტიებიდან გამომდინარე, ქართულმა ენამ, 



134 
 

შეიძლება ითქვას, თავი დააღწია მიმართვის ზემოაღნიშნულ რუსუ-

ლენოვან კალკებს (ჯუმბერ გიორგიევიჩ, ირინა მევლუდოვნა...).  

ამისგან განსხვავებით, ნაირგვარ გამოცემებსა თუ პრესაში, მე-

ტადრე ოფიციალურ დოკუმენტებში, ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება ქარ-

თული სახელების ინიციალებით აღნიშვნა-ჩაწერის შემთხვევები:  

ა. ლომიძე, ბ. მიმინოშვილი, გ. გაგნიძე... რებუსივით ჩაწერილი ეს  

ინიციალი გამოცანას გვთავაზობს: მაინც ვინ  ბრძანდება ხსნებული 

ა. (ლომიძე), ბ. (მიმინოშვილი) ან გ. (გაგნიძე)? იგივე ინიციალი  

ბუნდოვანებას, გაუგებრობასა თუ სხვა ლაფსუსსაც იწვევს (ვთქვათ, 

როდესაც ერთი გვარის ორი პირის სახელი ერთი და იმავე თავკი-

დური ასონიშნით იწყება).  

ამასთან ერთად, სახელოვან მამულიშვილთა და კორიფეთა 

სახელების ინიციალებით აღნიშვნისას ილახება პიროვნების მოხსე-

ნიების ქართული საუკუნოვანი ეტიკეტისთვის ნიშანდობლივი 

კრძალულება, ქართულენოვანი ტრადიცია კი გვკარნახობს, რომ სა-

ხელების ამგვარი შეკვეცა-შემოკლებით ხელთ შეგვრჩება  ნაცვლად 

კრძალვით წარმოსათქმელი:  

შოთა რუსთაველისა –  შ. რუსთაველი, 

სულხან-საბა ორბელიანისა – ს. ს. ორბელიანი, 

დავით გურამიშვილისა – დ. გურამიშვილი, 

აკაკი წერეთლისა – აკ. წერეთელი, 

ნიკოლოზ ბარათაშვილისა –  ნ. ბარათაშვილი, 

ივანე ჯავახიშვილისა – ივ. ჯავახიშვილი... 

წმიდა ილია მართლისა (ჭავჭავაძისა) – ილ. ჭავჭავაძე, 

ნეტარი გრიგოლი ხანძთელისა – გრ. ხანძთელი, 

წმიდა მოწამე დიმიტრი თავდადებულისა – დიმ. თავდადე-

ბული და მისთ. 

საეკლესიო წმინდანთა სახელებთან დაკავშირებით შევნიშ-

ნავთ, რომ ფუნქციურად  ერთმანეთისგან უნდა  გაიმიჯნოს, ერთი 

მხრივ, ინიციალები, ანუ პირის სახელთა ორ-სამსაუკუნოვანი სი-

ტყვათშემოკლების რუსულენოვანი  წესი, რომელიც არაბუნებრივია 

და შეუწყნარებელიც ქართული ენისათვის და საკუთრივ სიტყვათ-

შემოკლებას ემსახურება, ხოლო მეორე მხრივ – მრავალსაუკუნოვანი 

საეკლესიო ქარაგმა, კერძოდ, საუფლო, უაღრესობით სახელთა და-

ქარაგმება,  რაც  ძნელად მოსაპოვებელი და ძვირად ღირებული სა-

წერი მასალის ზემოხსენებულმა ეკონომიამ  განაპირობა. 
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ქართულ წერით მეტყველებაში პირის სახელთა ინიციალე-

ბით ჩაწერის  წინამდებარე ანალიზის ცდა გვარწმუნებს, რომ ოდენ 

სახელით მოხსენიების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციის მქონე ქარ-

თული ენისათვის ასევე არაბუნებრივია, და შეუწყნარებელიც, ქარ-

თული პირის სახელების (და, მით უფრო, სახელ-მამისსახელების) 

ინიციალებით  აღნიშვნა. 

თუმცა, როგორც ყველა წესს, პირის სახელთა ინიციალებსაც 

გამონაკლისის სახით დღემდე აქვს კონკრეტული ფუნქცია, რომე-

ლიც ხშირად გამოიყენება ოფიციალურ დოკუმენტაციაში, სახელ-

მწიფოებრივ-ადმინისტრაციულ ინფორმაციებში, ასევე სხვადასხვა 

დარგისა თუ ჟანრის ორიგინალურ და, რასაკვირველია, თარგმნილ 

ლიტერატურაში, უფრო  კი – დამოწმებული ავტორების გვარ-სა-

ხელთა ნუსხებში.  

დაბოლოს: 

„სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა!...“  სახე-

ლოვანმა ქართველმა პოეტმა და მოაზროვნემ, „სახელის მოხვეჭის“ 

ზნეკეთილობასთან ერთად, საკუთრივ სახელის – პიროვნების სა-

ხელდების რჯულისმიერად, ქართული ტრადიციისამებრ აღსრუ-

ლების წესისკენაც წარმართა ჩვენი ყურადღება. 
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Initials in Georgian 

On Spelling Georgian Personal Names 

 
Summary 

 

The paper analyzes the nature and the functions of the Georgian 

historical and modern rules of word clipping, in particular, Georgian 

centuries-old etiquettes of addressing and mentioning. We discuss 

Georgianized Russian forms such as vasil ivanič – vasili ivanes Ze and the 

motivation of writing personal names with initials in the Georgian 

language.   

We also raise a question of the propriety of writing Georgian 

personal names with initials, namely, the interrelation of Georgian 

historical model of mentioning someone’s name and the initials of 

personal names as well as the specific functionality of initials in the 

Georgian written speech.                                  
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ვაჟა შენგელია 

 

 

ჩერქეზულ თანხმოვანთა ტრანსლიტერაციისათვის 

ქართულში. II. ხშულები 

 
მთის იბერიულ–კავკასიური ენების ფონემათა ქართულში 

ტრანსლიტერაციის საკითხი აქტუალური გახდა გასული საუკუნის 

70-იანი წლებიდან, როდესაც ქართულ ენციკლოპედიაში შესატანი 

ტოპონიმებისა და ანთროპონიმების მართლწერის საკითხები განი-

ხილებოდა; კონსულტაციას ამ ენათა სპეციალისტებისაგან იღებ-

დნენ (ჩერქეზულ ენებში მთავარი კონსულტანტი იყო პროფ. გ. რო-

გავა, ზოგი ჩერქეზული სიტყვის მართლწერის დასაზუსტებლად 

ჩვენც მოგვმართავდნენ). 80-იანი წლების დასაწყისში თბილისის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტში წაკითხულ მოხსენებაში, რომელსაც  

წინასწარი ხასიათი ჰქონდა, ჩვენ მიერ ჩერქეზულ თანხმოვანთა 

ტრანსლიტერაციის რამდენიმე საკითხი დაისვა. „ქართული სიტყ-

ვის კულტურის საკითხების“ XIV და XV ტომებში დაბეჭდილ სტა-

ტიებში შევეხეთ ჩერქეზულ (ადიღეურ) ხმოვანთა, სპირანტთა და 

სონორთა ტრანსლიტერაციის საკითხს [იხ.: შენგელია 2014: 159-164; 

შენგელია 2015: 111-115]. ამჯერად ხშულებს შევეხებით. 

ქართული და ჩერქეზული ენებისათვის დამახასიათებელია 

ხშულთა სამეულებრივი სისტემა (გამონაკლისია ბჟედუღური და 

შაფსუღური დიალექტები, რომლებსაც ოთხეულებრივი სისტემა მო-

ეპოვება). ქართულსა და ჩერქეზულში ხშულ ფონემათა სხვადა- 

სხვა რაოდენობაა წარმოდგენილი: თანამედროვე ქართულ სალიტე-

რატურო ენაში 16 ხშული გამოიყოფა, ჩერქეზულ სალიტერატურო 

ენაში, გ. როგავას თვალსაზრისის შესაბამისად, – 24 [იხ.: როგავა, კე-

რაშევა 1966: 28-46 და თანხმოვანთა ტაბულა]. მათი ტრანსლიტერა-

ცია გარკვეულ წესებს უნდა დაექვემდებაროს. 

1. ხშულთა ოთხი რიგის – 12 თანხმოვნის (ბ ფ პ, დ თ ტ, ძ ც წ, 

ჯ ჩ ჭ) ქართულად გადმოცემისას რაიმე სიძნელეს არ ვაწყდებით: 

ჩ ე რ ქ ე ზ უ ლ ი    ქ ა რ თ უ ლ ი  

Бесэ    ბიასა    

Пагуэ    ფაგვა 
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ПIатIэ    პატა 

Дидыу    დიდიუ 

Темыр    თიამურ-ი 

ТIатI    ტატ-ი 

Дзапщ    ძაფშ-ი 

Цац    ცაც-ი 

Ц|эхъу    წახვ-ი 

Джэж    ჯეჟ-ი 

Чэлэ    ჩელე 

КIасэ1    ჭასე 

 

2. ლაბიალიზებული თანხმოვნები უნდა გადმოიცეს თანხმო-

ვანთკომპლექსებით – თანხმოვანი + ვ (ჩერქ. Дзу Цу ЦIу, Гу Ку КIу – 

ქართ. ძვ ცვ წვ, გვ ქვ კვ): 

ჩ ე რ ქ ე ზ უ ლ ი    ქ ა რ თ უ ლ ი  

Дзодз    ძვაძ-ი 

Цужьыт    ცვიჟით–ი 

Гуагуэ    გვაგვა 

Куашэгъу   ქვაშაღვ-ი 

КIуанэ    კვანა 

 

3. მაგარი (ინტენსიური) შიშინა თანხმოვნები ისევე გადმო- 

იცემა, როგორც – სადა (არამაგარი) შიშინები (ჩერქ. Дж Чъ ЧI – ქართ. 

ჯ ჩ ჭ): 

ჩ ე რ ქ ე ზ უ ლ ი    ქ ა რ თ უ ლ ი  

Джэнэт2    ჯენეთ-ი 

ГъукIыпс    ღვიჭიფს-ი 

 

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა: ლაბიალიზებული სისინა მკვეთრი ხშულისა და 

მაგარი შიშინა მკვეთრი თანხმოვნების შემცველი ანთროპონიმები, 

სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ვერ მოვიძიეთ. 

 

                                                           
1 არამაგარი (რბილი) ჭ-ს გადმოსაცემად ჩერქეზულში кI გამოიყენება. 
2 ჩერქეზულ ანბანში, რომელიც რუსულს ემყარება, მაგარი და არამაგარი შიშინა 

მჟღერი აფრიკატი ერთნაირად გადმოიცემა. 
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4. ჩერქეზული ფარინგალური ხშული къ-სა და მისი ლაბი- 

ალიზებული სახეობის (къу-ს) ტრანსლიტერაცია უნდა მოხდეს ფო-

ნეტიკურად შედარებით ახლოს მდგომი ხ-სა და ხვ-ს სახით, რის სა-

სარგებლოდაც ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ ამოსავალმა ჴ-მ ახალ 

სალიტერატურო ქართულსა და  დიალექტებში ხ მოგვცა [მაჭავარი- 

ანი 1965: 69-70]. 

ჩ ე რ ქ ე ზ უ ლ ი    ქ ა რ თ უ ლ ი  

Къарэ    ხარე 

Къутыкъу   ხვითიხვ-ი 

 

5. ჩერქეზული ლარინგალური ხშულები (სპირანტოიდები) I 

და Iу მეორეულია და ფარინგალური ხშულისაგან მიღებულად მი-

იჩნევა (შდრ. მეგრულ-ლაზურში მომხდარი პროცესი: *ყ → ჸ – ცაგა-

რელი 1980: 26-28; ჩიქობავა 1936: 19-20); ამასთან, ჸ ყ-სთან ფონეტი-

კურად შედარებით ახლოსაა. ორივე აღნიშნული ფაქტორის გათვა-

ლისწინებით ჩერქეზული I და Iу ქართულში  გადმოდის როგორც ყ 

და ყვ: 

ჩ ე რ ქ ე ზ უ ლ ი    ქ ა რ თ უ ლ ი  

Iэбу    ყაბუ 

IутIыж    ყვიტიჟ-ი 

 

უკანაენისმიერმა ხშულებმა ჩერქეზულ სალიტერატურო ენა-

სა და დიალექტების მეტ წილში აფრიკატიზაციის შედეგად ჯ ჩ ჭ 

მოგვცა. არაფონემური ღირებულების к (ქ) და кI (ჭ) შემონახულია 

მხოლოდ ბგერით კომპლექსებში, მაგრამ ისინი საკუთარ სახელებში 

არ არის დადასტურებული. 

სტატიაში მოხმობილი მაგალითების მეტი წილი წარმოდგე-

ნილია ჯ. კოკოვის სპეციალურ გამოკვლევაში [კოკოვი 1973]. უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ არ არის გამორიცხული შემდგომში დაზუსტდეს ამ 

ეტაპზე ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ტრანსლიტერაციის წესები. და-

მატებითი კვლევის საგანია ჩერქეზულ ტოპონიმთა ქართულად 

გადმოცემის საკითხი. 
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ლიტერატურა 

 

კოკოვი 1973 – Дж. Н. Коков, Вопросы адыгской (черкесской) 

антропонимии, Нальчик. 

მაჭავარიანი 1965 – გ. მაჭავარიანი, საერთო-ქართველური 

კონსონანტიზმი, თბილისი. 

როგავა, კერაშევა 1966 – Г. В. Рогава, З. И. Керашева, Грамма-

тика адыгейского языка, Краснодар-Майкоп. 

შენგელია 2014 – ვ. შენგელია, პირთა ჩერქეზული სახელების 

ტრანსლიტერაციისათვის ქართულში. I. ხმოვნები. – ქსკს, XIV, თბი-

ლისი. 

შენგელია 2015 – ვ. შენგელია, ჩერქეზულ თანხმოვანთა ტრანს-

ლიტერაციისათვის ქართულში. I. სპირანტები და სონორები. – ქსკს, 

XV, თბილისი. 

ჩიქობავა 1936 – არნ. ჩიქობავა, ჭანურის გრამატიკული ანალი-

ზი, ტფილისი. 

ცაგარელი 1880 – Ал. Цагарели, Мингрельские этюды. Второй 

выпуск, Санктпетербург. 

 

 

 

Vazha Shengelia 

 

Transliteration of Circassian Personal Names 

in Georgian. II. Plosives  
 

Summary 

 

The issue of transliteration is topical, especially, with respect to 

toponyms and anthroponyms. The published papers of the recent years 

discussed transliteration of Circassian (Adyghe) vowels, sonorants and 

spirants. We are interested in plosives.   

Georgian and Circassian are characterized by the triple system of 

plosives (Bzhedug and Shapsug dialects are exceptions as they have 

quadruple systems). In these languages the number of plosive phonemes is 

different. The modern Georgian literary language has 16 plosives while 



141 
 

Circassian has 24 (G. Rogava). There is no difficulty in transliterating 12 

consonants of 4 sets of plosives in Georgian (b f p d T t Z c w J C y). 

Transliteration of the specific Circassian plosives should be subjected to 

the rules, in particular: 

1. Labialized consonants should be transliterated as a consonant 

cluster – a consonant + v (Circass. Z°, c°, g°, q°, k° - Geo. Zv, cv, gv, qv, kv); 

2. Intensive sibilants are transliterated in the same way as common 

sibilants (Circass. J , C , y  – Geo. J, C, y); 

3. Circassian pharyngeal plosive ƒ and its labialized variant ƒ° 

should be transliterated as x and xv (The facts indicate that the basic ƒ 

became x in most cases in modern Georgian and the dialects); 

4. Circassian laryngeal plosives (spirantoids) are considered to be 

secondary and derived from pharyngeal plosives (cf. Megrelian-Laz 

situation: *K > ‡). They should be transliterated as phonetically close 

plosives (Circass. ˆ ˆ° - Geo. K, Kv). 

The illustrative material associated to transliteration will be 

presented in the paper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

მანანა ჩაჩანიძე 

 

 

ლექსიკური სინონიმიის ახალი წყვილი მეგობარი და 

საყვარელი თანამედროვე ქართულში 

 
უახლეს ქართულ ლექსიკურ პარადიგმატიკაში ხშირად გამო-

ყენებული სინონიმური წყვილი მეგობარი და საყვარელი ენობრივი 

კოლექტივის ცხოვრების ანარეკლია და, მასთან ერთად, ქართული 

ლექსიკური ფონდის დინამიკის პროდუქტი. 

თანამედროვე ქართული სოციოკულტურული სიტუაცია, 

უპირველეს ყოვლისა, ყველაზე მძაფრად და მკაფიოდ ენის პრაგმა-

ტულ ასპექტში ვლინდება და უხშირეს შემთხვევაში ამგვარი თით-

ქოსდა ცალკეული გამოვლინება მკვიდრდება კიდეც. ენობრივი არ-

ჩევანი, ოპტიმალურ ენობრივ საშუალებათა ძიება ენის ფუნქციონი-

რების ყოველგვარ სფეროში ცალსახად დადებითად უნდა შეფასდეს 

და ამის მეცნიერული შესწავლისათვის მოწოდებულია კიდეც სამეც-

ნიერო დისციპლინები: ლექსიკოლოგია, სტილისტიკა, მეტყველების 

კულტურა და სხვ. 

აღნიშნულ პროცესზე დაკვირვებისათვის, ჩვენი კვლევის 

მიზნებიდან გამომდინარე, საგანგებოდ შევარჩიეთ ლექსემები მეგო-

ბარი და საყვარელი, როგორც ლექსიკური სინონიმიის დამკვიდრე-

ბადი (ან უკვე თითქმის დამკვიდრებული) ობიექტები. 

ქართული აკადემიური ლექსიკოგრაფია ჩვენთვის საინტერე-

სო ლექსემათა განმარტებისას გვეუბნება, რომ: 

 
ლექსემა ქეგლი 

(რვატომეული) 

ქეგლი 

(ერთტომეული) 

ქართული 

ლექსიკონი 

მეგობარი გულითადი ამხა-

ნაგი, ჭირისა და 

ლხინის მოზიარე, 

ახლობელი. 

გულითადი ამ-

ხანაგი, ჭირისა 

და ლხინის მო-

ზიარე. 

უახლოესი ადამია-

ნი, ერთგული, სან-

დო, საყვარელი ამ-

ხანაგი. 

საყვარელი 1. ვინც, რაც უყ-

ვართ; სიყვარუ-

ლის ღირსი. 

2. სატრფო, მიჯ-

1. ვინც, რაც უყ-

ვართ.  

2. პირი, რომე-

ლიც ვინმესთან 

1. ვინც ან რაც უყ-

ვართ. 

2. პირი, რომელსაც 

ქორწინების გარეშე 
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ნური. 

3. ვინც ვინმესთან 

ქორწინების გარე-

შე, ფარულ კავ-

შირში იმყოფება. 

ქორწინების გა-

რეშე, ფარულ 

კავშირში  იმყო-

ფება 

აქვს კავშირი ვინ-

მესთან. 

 

ქეგლის რვატომეული (ერთტომეულისა და „ქართული ლექ-

სიკონისაგან“ განსხვავებით) დასახელებულ მნიშვნელობათა დოკუ-

მენტირებასაც გვთავაზობს ილუსტრაციის სახით, კერძოდ: 

 

მეგობარი სიყრმის მეგობარი. – ძველი მეგობარი. – ნამდვილი 

ადამიანი... გაჭირვების დროს შველის ყველასა: არა 

მარტო ნაცნობსა და მეგობარსა, არამედ უცნობსაცა 

(ი. გოგებ.). მეგობრებო, წინ, წინ გასწით, ნუ შედრკე-

ბა თქვენი  გული! (ი. ევდ.). // ფიგურ. წიგნი მოსწავ-

ლის მეგობარია. – [ანდრიამ] ხელი გაიშვირა ხეხი-

ლისა და ვაზებისაკენ და აღტაცებით განაგრძო: 

„აი.... ჩემი მფარველი მეგობრები!“ (ნ. ლომ.) [ქეგლი 

5: 148]. 

 

საყვარელი 1. საყვარელი შვილი. – საყვარელი მასწავლებელი. სა-

ყვარელი წიგნი. – მავრა ჩვენი სოფლის მოამაგე ექი-

მია, ჭკუით და გრძნობით სავსე, მშვენიერი და საყვა-

რელი ქალი (ა. ქუთათ.). მშობლიურო ჩემო მიწავ, 

შენს საყვარელ სახელს ვფიცავ, რომ დავიცავ შენს სი-

მაღლეს, წინაპართა ძვლებს დავიცავ! (გ. ტაბ.).  

2. ცნობს საყვარელი საყვარლისა გულს (აკაკი). სჯობს 

საყვარელსა უჩვენნე საქმენი საგმირონია (რუსთავე-

ლი). 3. შენ... სხვისი საყვარელი ხარ, შენ ღალატობ 

ქმარს! (ჭ. ლომთ.). [ქალი] ღამით, როდესაც ქმარი მახ-

ლობლად არ ეგულება, საყვარელს ეპატიჟება, მასთან 

ერთად ილხენს (გ. ქიქ.) [ქეგლი 6: 378]. 

 
იმისათვის, რომ ჩვენ მიერ ლექსიკოლოგიურ პროცესებზე და-

კვირვება მეტად არგუმენტირებული იყოს და ობიექტურად წარმო-

ჩნდეს თანამედროვე ქართულში სინონიმური თანამშრომლობა 
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ლექსემებისა მეგობარი და საყვარელი, უპირველეს ყოვლისა, სრუ-

ლად უნდა აღინუსხოს ის ლექსიკური გარემო, რომელიც ამ 

სიტყვებს უკავშირდება. ამ მხრივ საგულისხმო მასალას გვაწვდის 

ქართული ენის სინონიმთა ლექსიკონები, სახელდობრ: 

 
ლექსემა ალ. ნეიმანი, სინონიმთა 

ლექსიკონი 

კ. ჯორჯანელი, ქართულ 

სინონიმთა ვრცელი ლექსი-

კონ 

მეგობარი დოსტი, ამფსონი, ამხანა-

გი, ტოლ-ამხანაგი, სწორი, 

არიფი, ძმა-ბიჭი, ძმა-კაცი, 

ძმად შეზრდილი, ნ. აგ-

რეთვე თანამესუფრე (გვ. 

193). 

ამხანაგი (1), (ჟარგ.) იუზგა-

რა, (ძვ.) არიფი (4), ძმაბიჭი, 

ძმაკაცი, (ძვ. საუბ.) დოსტი, 

ძვ. (ყონაღი), ძვ. (ეთნ.) ნა-

მგალა (ამხანაგი მწყემსობა-

ში – ის, ვინც მეზობლად 

აძოვებს ცხვარს) (გვ. 393). 

საყვარელი 1. ნ. კურო. 2. ნ. მიჯნური. 

3. ნ. სასურველი. 

4. სასიყვარულო, უსაყვარ-

ლესი, გამორჩეული, ძვირ-

ფასი, თვალის ჩინი, ორ-

თავ თვალის სინათლე, 

გულითადი, გულისგუ-

ლი, სათაყვანები, სათაყვა-

ნო, სალოცავი, წმინდა 

რამ, წმიდათა-წმიდა, მზე 

და მთვარე მასზე ამოსდის 

(გვ. 282). 

1. სათაყვანო, სათაყვა-

ნებ(ელ)ი, ნანინანატრი (შვი-

ლი...); 

2. ნ. სატრფო; 3. თანამწოლი 

(2), (ძვ.) ხასა, (ძვ.) ხარჭა, ქა-

ლის (კურო) (2); 4. ფავორი-

ტი (გვ. 530). 

 
როგორც ვხედავთ, ლექსიკონებში წარმოდგენილი ვითარების 

მიხედვით, ლექსემები მეგობარი და საყვარელი არასინონიმური 

ოდენობაა. აღნიშნულის საილუსტრაციოდ უამრავი ფრაზა შეიძლე-

ბა მოვიხმოთ ქართული მწერლობიდან, ასე მაგ.: 

 

მეგობარი ბევრი ევედრა დემეტრე თავის სიყრმის მეგობარს, 

  მაგრამ იოანე არ წაჰყვა მას (კ. გამს.). 

  [გიგას] უყვარდა... თავის სიყრმის მეგობრის დედა  

  (ს. კლდ.). 
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  ჩემს მეგობარს, თეთრ, გრძელ ფეხებზე ნატის შავი 

  ჩუსტები ეცვა (ნ. ინან.). 

  სიკვდილს მოსისხლე მტერსაც კი არ ვუსურვებ,  

  არა თუ სიყრმის მეგობარს (კ. ბუაჩ.). 

  ბევრია კარგი მსროლელი, მუხლადი, მეგობრებისა- 

  თვის მწვადის შემწველი (გ. ხორნ.). 

 

საყვარელი [ბავშვები] ყველანი საყვარლები არიან (რ. ინან.). 

ძალიან ქვემოთ კი, პარტერში, ხალხი იჯდა და 

მშიდად ისმენდა მის საყვარელ ნაწარმოებს  

(გ. დოჩან.). 

– თუ ჩემი საყვარელი ხარ, მე არ უნდა ვიცოდე? 

(ო. იოს.). 

თქვენზე ამბობენ, თითქოს ქალბატონმა კატუშამ 

საყვარელთან წაგასწროთ (ა. სულაკ.). 

– საყვარელი გაიჩინაო? – როსტომ ერისთავი აიფოფ-

რა (რ. ჯაფ.). 

როგორც ლექსიკოლოგიურ პროცესზე დაკვირვება გვიჩვნებს, 

თანამედროვე ქართულ სიტყვათხმარებაში ლექსემა მეგობარი და-

იტვირთა ახალი მნიშვნელობით, კერძოდ, შეითავსა ლექსემა სა-

ყვარლის მე-3 მნიშვნელობა (ქეგლის რვატომეულის მიხედვით). მე-

ტიც, მან თითქმის მთლიანად ჩაანაცვლა ეს მნიშვნელობა და 

ცდილობს იგი უფრო დადებითი ელფერით შემოსოს (შდრ. მნიშვნე-

ლობა 1-ლი), სანაცვლოდ საყვარელი არამარტო შეიზღუდა გამოყე-

ნების სიხშირის თვალსაზრისით, არამედ მძლავრობს ტენდენციაც, 

რომ იგი მხოლოდ უარყოფითი კონოტაციის  მატარებლად იქცეს, 

რამდენადაც მისი მე-2 მნიშვნელობა (სატრფო, მიჯნური) თანამედ-

როვე სიტყვათხმარებიდან თითქმის მთლიანად განიდევნა. 

თანამედროვე ქართულ სიტყვათხმარებაში გავრცელებული 

უაღრესად მოდური ბარბარიზმები გელფრენდი და ბოიფრენდი და 

მათ საფუძველზე აღმოცენებული და მათივე შესაბამისი შესიტყვე-

ბები მეგობარი ქალი და მეგობარი მამაკაცი სწორედ იმ პრაგმატუ-

ლი შევიწროების ტენდენციის თვალსაჩინო ნიმუშია, რომელიც 

ჩვენს თვალწინ ამკვიდრებს ახალ სინონიმურ ოდენობას მეგობარი – 

საყვარელი. სანიმუშოდ მხოლოდ რამდენიმე ტიპურ ფრაზას დავა-

სახელებთ, მაგ.: 



146 
 

მეგობარი მამაკაცის მკვლელობის ბრალდებით ქალი დააკა-

ვეს. 

გორში ქალმა მეგობარი მამაკაცი დაჭრა. 

კაცმა ორსული მეგობარი ქალი მიატოვა. 

მსახიობის მეგობარი ქალი სტაბილურად იმატებს წონაში. 

მაიკლ ჯექსონის 18 წლის ქალიშვილი ბოიფრენდთან ერთად 

თამამ ფოტოსესიაში გადაიღეს. 

ბოლო პერიოდში პრესა ჩემზე ბევრ სისულელესა და სიბინ-

ძურეს წერდა, ვითომ ახალი გელფრენდი მყავს. 

ვინ არის შენი საყვარელი (არ მიყვარს სიტყვები „გელფრენდი“ 

და „ბოიფრენდი“, „ევრორემონტს“ მაგონებს. „საყვარელი“ რა ცუდი 

სიტყაა?). 

ქეგლის ახალი რედაქცია ამ უცხო სიტყვათა შესახებ გვეუბნე-

ბა, რომ: 

 

გელფრენდი (გელფრენდისა) 

[ინგ. girlfriend < girl გოგონა, 

friend მეგობარი] ნეოლოგ. 

ინტიმური მეგობარი ქალი 

კაცისათვის. ვეძებ თბილ 

გელფრენდს („ას.-დას.“). მის 

   ბრანსი... ბენი მაკარტის ყო-

ფილი გელფრენდი გახლ-

დათ (სარბ.) [ქეგლი 2: 1511]. 

 ბოიფრენდი (ბოიფრენდისა) 

[ინგ. boyfriend] ბარბარ. მეგო-

ბარი ვაჟი (ქალისათვის). შვი-

ლო, ვალდებული ვარ, უნდა 

გკითხო..., ბოიფრენდი თუ 

გყავს (ლ. ბუღ.). ეგება სულაც 

ოსი ან სომეხი  ან აფხაზი 

ჰყავს ქმარი თუ ბოიფრენდი 

(„ახმეტა“) [ქეგლი 1: 1040]. 

 

ჩვენი აზრით, ლექსემები გელფრენდი და ბოიფრენდი საჭი-

როების გარეშე ნახმარი უცხო სიტყვებია – ბარბარიზმები. ისინი 

ახალი შინაარსის გადმოცემისათვის კი არაა გამოყენებული (ამ შე-

მთხვევაში ნეოლოგიზმებთან გვექნებოდა საქმე), არამედ უკვე არსე-

ბული შინაარსისა და მნიშვნელობის „გაკეთილშობილებისათვის“. 

ვფიქრობთ, ბარბარიზმთა გამოყენება თავისებური ევფემიზა-

ციის მიზნით (საყვარელთან შედარებით უპირატესობა მეგობარს 

ენიჭება) არის საფუძველი ამ ორი ლექსემის არამარტო სინონიმური 

მნიშვნელობით გამოყენებისა! შევნიშნავთ, რომ ენობრივ ერთეულ-

თა ე. წ. პრაგმატული შევიწროების ტენდენციის საფუძველზე აღმო-

ცენებული ახალი სინონიმური ოდენობა, თავის მხრივ, გარკვეული 
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საფრთხის შემცველიცაა სიტყვის ამა თუ იმ მნიშვნელობის (საბო-

ლოოდ, შეიძლება, თვით სიტყვის!) შეზღუდვისა და გაქრობის 

თვალსაზრისითაც (გავიხსენოთ, როგორ გაიფართოვა სამოქალაქო 

უფლებები ათეულობით ზედსართავი სახელის შევიწროებისა და 

განდევნის ხარჯზე დღეს ძალიან პოპულარულმა, თითქმის ერ-

თადერთმა ზედსართავმა სახელმა, რომლის წყალობითაც ყველაფე-

რი – ცუდიც და კარგიც – მხოლოდ მაგარია!). აშკარაა, რომ ამ ტენ-

დენციის გამომწვევი დასავლური (უპირატესად, ინგლისურენოვა-

ნი) ყოფა და ენობრივი კულტურის ზეგავლენაა. 

ცოცხალ ლექსიკოლოგიურ პროცესზე დაკვირვება და ფაქტობ-

რივი მასალის ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ: 

I. თანამედროვე ქართულ ენაში ახალი სოციოკულტურული 

სიტუაციითაა პირობადებული ენობრივ ერთეულთა ე. წ. პრაგმატუ-

ლი შევიწროების ტენდენცია; 

II. სოციოკულტურული და პრაგმატული ასპექტებითვე აიხ-

სნება თანამედროვე ლექსიკურ პარადიგმატიკაში იმავე პრაგმატუ-

ლი შევიწროების ტენდენციის საფუძველზე აღმოცენებული სინო-

ნიმიის მოვლენა, და, შესაბამისად, ახალი სინონიმური  წყვილი: მე-

გობარი და საყვარელი, როგორც ენობრივ ერთეულთა ე. წ. პრაგმა-

ტული შევიწროების ტრენდენციის პროდუქტი; 

III. აღნიშნულ ლექსემათა (მეგობარი და საყვარელი) სინონი-

მური თანამშრომლობის საფუძველს ქმნის თანამედროვე სიტყვათ-

ხმარებაში გავრცელებული უაღრესად მოდური ბარბარიზმები გელ-

ფრენდი და ბოიფრენდი და მათ საფუძველზე აღმოცენებული და 

მათივე შესაბამისი შესიტყვებები მეგობარი ქალი და მეგობარი მამა-

კაცი. 
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Manana Chachanidze 

 

A New Pair of the Lexical Synonymy  megobari „Friend“ and 

saKvareli  „Lover“ in Modern Georgian 
 

Summary 

 

A synonymous pair megobari "friend" and saKvareli "lover" often 

used in modern Georgian lexical paradigmatics is a reflection of the life of 

a linguistic community and a product of the dynamics of the Georgian 

lexical fund as well.  

The observation on a living lexicological process shows that the 

basis of the synonymous relation between the said lexemes is the highly 

fashionable common barbarisms in Georgian – gelprendi  "girlfriend" and 

boiprendi  "boyfriend" and the relevant syntagms derived on their basis – 

megobari kali  "a  girl friend" and megobari mamakaci  "a boy friend". 

A new synonymous pair megobari  "friend" and saKvareli  "lover" is 

a product of the tendency of the paradigmatic narrowing of lexical units 

conditioned by the socio-cultural situation.  
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ნინელი ჭოხონელიძე 

 

 

ხეებისა და ბუჩქების  სახელები რ. ინანიშვილის  ენაში 

 

რ. ინანიშვილი  ჩვენი ბუნების უბადლო მხატვარია. მწერალი  

შემოქმედისათვის დამახასიათებელი დიდი ალღოთი ცდილობს, 

მხატვრული ენით დაწვრილებით აგვიწეროს და დაგვიხასიათოს 

ჩვენი წყალ-ჭალა. მისი სურვილია, რომ თავისი შემოქმედებით 

ჩვენც გვაზიაროს იმ საოცარ იდუმალებას, რომელსაც ჩვენი „ხევი და 

წყარო, კლდე და რიყე, ბუჩქნარი და ვერხვნარი“ ქმნის, სადაც  „ხე-

ებს და ქვებს სუნი და გემო აქვს“, „ნეკერჩხლის ერთი დიდი წითელი 

ფოთოლი როგორ თრთის და ცახცახებს“, „ყვავილები  სიცილისაგან 

ბჟირდებიან“, მუხის ნორჩ ტოტზე კი „გზას გასდგომია სევდიანი შა-

ვი პაწაწა ჭია“, ხოლო „მუხის ნაჭრილობევში მთელი ბღუჯა ია ამო-

სულიყო და ჟრიამულით ყვაოდა“. 

მწერალი კარგად იცნობს ჩვენი  ბუნებისათვის დამახასიათე-

ბელ როგორც ველურ, ისე კულტურულ მცენარეებს, ხეებს, ბუჩქებს, 

ბალახებს, მისთვის ცნობილია მათი როგორც ლიტერატურული, ისე 

დიალექტური სახელწოდებები. რ. ინანიშვილი  მისთვის დამახასია-

თებელი ლაკონიური,  მხატვრული ენით კარგად გვიჩვენებს, რომ  

ჩვენში გავრცელებული  თითოეული  მცენარე – როგორც გარეული, 

ისე კულტურული, ჩვენი ყოფა-ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, 

თითოეულ მათგანს თავისი დანიშნულება აქვს, გამოიყენება კული-

ნარიაში, ხალხურ მედიცინაში, საყოფაცხოვრებო ნივთების დასამ-

ზადებლად, სამშენებლო საქმიანობაში და სხვ. და მართალია – 

დროებასთან ერთად  იცვლება მცენარეებიც, მათი ადგილმდებარე-

ობაც და – ადამიანებისა არ იყოს, მათაც თავისი ისტორია აქვთ.  

„ფერდობში ახლა კომშები, ქლიავები, ალუბლები და პატარა კაკლე-

ბი დგას, ადრე კი, ჩემს ბავშვობაში, თელები, მუხები, ხეშავები და 

ბებერი წნორები იდგა“, მაგრამ ადამიანისა და მცენარის ურთერთ-

დამოკიდებულება უცვლელია.   

მას – როგორც ინდივიდუალური სტილის  მქონე მწერალს, 

მცენარის თითოეული სახელი მისთვის დამახასიათებელი დიდი 

ალღოთი და სიფრთხილით ფრაზაში ზუსტად იმ ადგილას აქვს 
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გამოყენებული, სადაც მხატვრული ტექსტი მოითხოვს.  ამიტომაცაა, 

რომ მათი „სურნელება, სადაც უნდა იყო, ჩემს მიწას გაგახსენებს, 

ჩემს ველებსა და მთებს“.  

მწერლის ენაში დადასტურებული  მცენარეთა სახელების დი-

დი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ცნობილია  ძველი ან ახალი ქართულის 

სამწერლო ძეგლებიდან. ჩვენ ხომ „ჩვენ სამკვიდროებში  ყოველ-

თვის მრავალწლოვან, საუკუნოვან მცენარეებს ვზრდიდით, – ვა-

ზებს, კაკლებს, ვაშლებს, მსხლებს... მუხებსა და ცაცხვებსაც კი, და 

რაც უფრო დიდი ხნისანი იყვნენ ეს მცენარეები, მეტ პატივს ვცემ-

დით, გვეამაყებოდა მათი და ჩვენი ერთად არსებობა ქვეყანაზე“.  

სამწერლო ენაში ცნობილი ხეების სახელებიდან  რ. ინანი- 

შვილთან დასტურდება  თხილი, ვერხვი,  ცაცხვი, აკაცია, წნორი, 

მუხა,  შინდი, იფანი, ასკილი, კუნელი, რცხილა, თელა, გრაკლა, 

ღვია, ბზა, ნეკერჩხალი, ჭადარი... 

 რ. ინანიშვილმა,  როგორც ბუნების დიდმა მცოდნემ, კარგად 

იცის, რომელი მცენარეები იზრდებიან გვერდიგვერდ და თანაც – 

ფრაზის მხატვრულობის გათვალისწინებით – ხშირად ერთდრო- 

ულად  რამდენიმე სხვადასხვა მცენარის სახელი აქვს გამოყენებუ-

ლი. 

ამჟამად ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ – მწერალი ხეებისა და ბუჩ-

ქების აღმნიშვნელი რომელი ლექსიკური ერთეულებით ამდიდრებს  

ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკურ  მარაგს.  წარმოვადგენთ 

მხოლოდ იმ სახელებს, რომლებიც მწირად – ან არ გვხვდება სამწერ-

ლო ენაში. ამ თვალსაზრისით ვეყრდნობით ქეგლის მონაცემებს. 

 ასეთებია: ხეშავი, შავრცხილა, ცხრატყავა, თელამუში,  ხეჭრე-

ლი, ჯაგმუხა, ილღუნი,  მდგნალი, ღვედკეცი, ჭანჭყატა, მურყანი,  

კატაფშატა, ქორაფი, თრიმლი, წიფელი, უზანი, ძეძვი... 

ხეშავები  და ბებერი წნორები იდგა (კეთ. 3, 9).  

მთელ ზურგ გრაკლასა და ავშანს ჩამოიტანს (მეგობ. 17, ქვ. 11). 

შემდეგ მუხები, შავრცხილები  – ნამდვილი ტყე ხეთა სახელე-

ბის (ჯაფ. 48, 2). 

 გავიარე უკვე შეფერიანებული ნაყოფით ტოტებდამძიმებუ-

ლი ასკილები, ხუჭუჭა ცხრატყავები, სიცხისაგან შეწუხებული, ფო-

თოლგაცვენილი კუნლიანები, გადავჭერი ხევიდან წამოსული თეთ-

რად გადამხმარი ნაღვარალი და მივუახლოვდი ჭალის რცხილიან 

ტყეწვრილს (ალერს. 81, 22). 
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ხის მასალას რასაც უყურებთ, სუ ერთი თელისაა, ერთი თე-
ლამუშისა (ალერს. 236, ქვ. 1). 

ბევრი ვიცოდით: რცხილა, იფნი, ქორაფი, შვინდი, შვინდ-
ლარწა. ბევრი არა: ჭანჭყატა, ხეჭრელა, თრიმლი, უთხოვარი (ტ.  I, 

27, ქვ. 11). 

კვირტები დაჰბერიათ, საცაა დაუსკდებათ, ჯაგმუხასა და 

უზანს, შინდსა და იფანს (ცისფ. 185, 10).  

 ფშის ნაპირები ძალიან უყვართ წნორებს, მურყნებს, მდგნა-
ლებსა და ვერხვებს (მოთხ. 185, ქვ. 4).  

რიყის აქეთ-იქით აყრილი მურყნები და თხილი მინაშული ნა-

რიყით იყო სავსე (შორ. 205, 18).  

ერთმანეთს ეჯაჯგურებიან წიფლების კენწეროები ცის შავეთ-

ში (მთვარ. 160, 17). 

იქით ძეძვნარია, ძეძვის ფარები დაირის ფიფანურებივით 

თრთიან (გოლ. 160, 23). 

 მწერალი კარგად განარჩევს ასევე ამა თუ იმ მცენარის სახე- 

სხვაობებს.  

მტირალა ტირიფები, გედები (შორ. 269, 5). ვჭრიდით ივრის 

ჭალებში წითელი ტირიფისა და ჩოქელა ვერხვის უწმინდეს წნე-

ლებს, თუ ყვითელ ტირიფს გადავეყრებოდით, იმას ხომ არაფერი 

სჯობდა (მთვარ. 249, 13).  

მწერალი ზოგჯერ ქეგლში პარალელურად დამოწმებულ ორ-

სავე ფორმას იყენებს: იფნი // იფანი; შვინდი // შინდი... 

ბევრი ვიცოდით: რცხილა, იფნი, ქორაფი, შვინდი, შვინდ-

ლარწა. ბევრი არა: ჭანჭყატა, ხეჭრელა, თრიმლი, უთხოვარი (ტ.  I, 

27, ქვ. 11). 

კვირტები დაჰბერიათ, საცაა დაუსკდებათ, ჯაგმუხასა და 

უზანს, შინდსა და იფანს (ცისფ. 185, 10).  

რიგ შემთხვევაში მწერალი ორსავე ფორმას – როგორც ლიტე-

რატურულს (ავტორისეულს), ისე კუთხურს (პერსონაჟთა მეტყვე-

ლებისას) – მიმართავს. 

ჯაგარცხილა (ჯაგრცხილა – ქეგლი) სერებზე ძეძვები და ჯაგ-
რცხილები შეყვითლდნენ (გოლ. 216, ქვ. 4). იყო ჯაგარცხილების და 

ჩოქელა მუხების კორომებიც (გოლ. 374, 5). 

შვინდლარწა (შვინდანწლა – ქეგლი) კიდევ – შინდანწლები 

და გასაოცარი კუნწულებით დატვირთული ჭანჭყატები ანუ კიდო-
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ბანები (მთვარ. 84, ქვ. 7).  ჭანჭყატა ბევრი ვიცოდით: რცხილა, იფნი, 

ქორაფი, შვინდი, შვინდლარწა, ბევრი არა ჭანჭყატა, ხეჭრელა,  

თრიმლი, უთხოვარი (ტ. I, 27, ქვ. 11).  

მწერალი პერსონაჟთა მეტყველებისას ხშირად მიმართავს მცე-

ნარეთა ადგილობრივ სახელწოდებებსაც. 

 ბერტყენა (ბერყენა – ქეგლი). იქ, იმ საყანე მიწებში, იმ ბერ-
ტყენასთან, ერთხელ კიდევა ვნახავ მზის წამოდგომას (ერთტ. 44, ქვ. 

11). ერთი პატარძეულელი კაცი, თოვლში ბრტყენიდან  მობრუნებუ-

ლა საყველაწმინდოს დასალევად (გოლ. 248, 10).  

ილღუნი (იალღუნი – ქეგლი). წყალი... უქმად მიედინებოდა, – 

აქ ფართოდ გაშლილი, მღვრიე, დიდ-დიდ ქვებზე აჩქაფუნებული, 

მერე ქაცვებსა და ილღუნებში შეკარგული (ჯაფ. 48, 2).  

ზოგი მათგანი კი სხვა დიალექტებშიც გვხვდება,  მაგ.: 

უთხოვარი (კახ., ფშ., ხევს.) ურთხელი.  ხეჭრელა, თრიმლი, 

უთხოვარი (ტ. I,  27, ქვ. 11). 

კატაფშატა (გურ., კახ.) ჭალაფშატა. გავიარეთ... ვერცხლის-

ფრად შეფიფქული კატაფშატების ჭალაც (ჯაფ. 285, 3).  

მწერალი მოთხრობის  თემის მიხედვით ცვლის  ამა თუ იმ 

ადგილისათვის დამახასიათებელ ბუნების სურათს, რაც ხელს 

უწყობს პერსონაჟთა სახის გახსნას. მაგ.: აბანოზის ხე, კვიპაროსი,  

იაპონური ხურმა, გლიცინია, პალმა, თეთრი ჭადარი, ქაფურის ხე, 

დაფნა, ზეთისხილი, ევკალიპტი, ბზა, სანდალოზის ხე, როზმარი-

ნი... 

 (ატლანტის ოკეანეში) ... მთელი კუნძული ძვირფასი აბანო-
ზის ხეებით იყო დაფარული (მთვარ. 138, ქვ. 3).  

ნაღვლიანი კვიპაროსები აჰკვროდნენ შაბიამნისფერ მოცახცა-

ხე ცას (ჯაფ. 72, 18). 

  მათ შორის მრავლადაა ხეები – კაკლები, თუთები, კომშები, 
მსხლები, იაპონური ხურმები  (წერ. 210, 10). ვენეციაში... აქეთ, ხშირ 

ფოთლებში, უკვე ყვაოდა გლიცინია (წერ. 198, 17). 

მაგნოლიებით დაბურული ხეივანი. აქეთ-იქიდან, კვლებში, 

მწვანე ბალახი. პალმები. უხუცესი ვერხვები. ზედ ხავსი, სურო ... 

თეთრი ჭადრები, ქაფურის  ხეები, დაფნა, ზეთისხილი. ბამბუკებს 

იქით ნამდვილი ზღაპრული ტბა (შორ. 268, 12). იყო დიდი ვერხვე-
ბი, ევკალიპტები (გოლ. 158, ქვ. 8). 

არ იცით? – აღტაცებით იკითხა ლეონ რუვიმის ძემ. – აბა, რა 
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იქნება? ღვია. – აჰ! – ბზა.  – რას ამბობთ!  მე ისევე ვიცი მცენარეების 

სახელები, როგორც ჩინური იეროგლიფები. მცენარეს მეც გადა-

ვწვდი. კაცზე ცოტა მაღალი, ტოტებმეჩხერი ბუჩქი. მინდოდა თავი 

გამომეჩინა, ფოთოლი გავსრისე, რამდენჯერმე  დავყნოსე და ვი-

თომც ძალიან უბრალოდ ვთქვი: – სანდალოზის ხეა. – აჰ, არა. ესაა 

როზმარინი! იშვიათი ეგზემპლარი. ჩეხოვის ეზოში დგას და ჩემთან, 

სხვაგან არსად (ჯაფ. 204, 15). 

ზოგი ხის სახელწოდებას მწერალი  მისთვის დამახასიათებე-

ლი ლექსიკოგრაფიული სიზუსტით თვითონვე  განგვიმარტავს.  

ქაცვი – ავი ეკალი და უკუღმართი ჯაგი (გოლ. 128, 5). კიდო-
ბანას თითოეული მარცვალი მართლაც მოჭედილ პაწაწინა კიდო-

ბანს ჰგავს (მთვარ. 84, 6). 

ხან  კი სიტყვის განსამარტავად მწერალი სინონიმიასაც მი-

მართავს. 

სინონიმი ბრტყენა, ბერტყენა //  ოლე (ბერყენა –  ქეგლი). იქ, 

იმ საყანე მიწებში, იმ ბერტყენასთან, ერთხელ კიდევა ვნახავ მზის 

წამოდგომას (ერთტ. 44, ქვ. 11). ხომ მიყვარდა ჩვენი ბებერი ბრტყენა, 
იმ დღიდან წმინდა ხედ იქცა ჩემთვის, წარმოიდგინეთ – დიდებუ-

ლი ოლეს პროტოტიპი! ოლე! ოლე! რამდენჯერაც მივსულვარ 

მასთან, დავაწყობდი ხელებს ზროზე და ავყურებდი ღიმილით მაღ-

ლა (გოლ. 249, ქვ. 12).  

ჭანჭყატა // კიდობანა: კიდევ-შინდანწლები და გასაოცარი 

კუნწულებით დატვირთული ჭანჭყატები ანუ კიდობანები (მთვარ. 

84, ქვ. 7).  

 იდგა ვეება გაჯაგული ვერხვები და ქაცვები, წნორები და 

კუნლები, მურყნები და კატაფშატები, ახვეული იყო ზედ სუროები, 

უსურვაზები, ღვედკეცები; გაბმული იყო, გახლართული ღიჭა (ეკა-

ლა) და მაყვალი (კეთ. 67, 8). 

ბოყს  მოჰყვებოდა მოცხარი (სმაროდინა), იმას კუნწულა პან-

ტა, კუნწულა პანტას – უკვე ბალი (წერ. 362,4).  

მყრალა ხის სახელწოდება ალისტო  კი  რ. ინანიშვილის მი- 

ერაა დამკვიდრებული სამწერლო ენაში.  ზემოთ ნალეწიანში (და-

ლეწილია ალისტოს – მყრალა ხის – ამონაყარი) ბალახობს ზურგნა- 

იარევი გამხდარი ცხენი (კეთ. 27, 10).  

მწერალი ეხება მცენარეთა სახელწოდებების  მართლწერასაც. 

მას მიუღებლად მიაჩნია სინტაგმები:  ფიჭვის ხე, მუხის ხე, რცხი-
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ლის ხე...  მხატვრული კონტექსტის შესაფერისად,  მისთვის დამახა-

სიათებელი ლაკონიური ენით  გვიზიარებს თავის მოსაზრებას.  საი-

დან დაინერგა ეს აუტანელი „ფიჭვის ხე“, ,,მუხის ხე“, „რცხილის ხე“, 

... ან ეს რა არის? – „ძველი ალუბლის ჩრდილი?“, გამოდის, რომ შე-

იძლება იყოს „ახალი ალუბლის ჩრდილიც?“ (მთვარ. 220, 5).  

რ. ინანიშვილი ასევე დიდი სიყვარულით გვაცნობს ჩვენს 

ტყეებსა და ჭალებში გავრცელებულ გლეხკაცის მასაზრდოებელ  ნა-

ყოფისმომცემ გარეულ ხესა და ბუჩქს, როგორებიცაა, ძახველი, 

ზღმარტლი, ტყის თხილი, მაჟალო, ბრტყენა, ასკილი, კუნელი, თა-

მელი, კატაფშატა... 

ვპოულობ ძახველის მშვენივრად დახუნძლულ ბუჩქს (მთვარ.  

160, 12). 

ფანჯრის რაფაზე ტყის თხილია გაფენილი, ქვაბში გემრიელი 

ზღმარტლი  ყრია (მოთხრ. 89, ქვ. 11). ზღმარტლი, ასკილი, მახრჩო-
ბელა პანტა, თამელი (კეთ. 101, 11).  ნასიმინდრებს იქით დიდი მაჟა-
ლო დგას (მოთხ. 89, ქვ. 8). იქ დიდი თელები და კვრინჩხები იდგა 

(ტ. IV, 336, 1). 

ბევრი ვიცოდით: რცხილა, იფნი, ქორაფი, შვინდი, შვინ-

დლარწა. ბევრი არა: ჭანჭყატა, ხეჭრელა, თრიმლი, უთხოვარი (ტ. I,  

27, ქვ. 11). 

გავიარე უკვე შეფერილი, ნაყოფით ტოტებდამძიმებული ას-
კილები, ხუჭუჭა ცხრატყავები, სიცხისაგან შეწუხებული, ფოთოლ-

გაცვენილი კუნლიანები, გადავჭერი ხევიდან წამოსული თეთრად 

გადამხმარი ნაღვარალი და მივუახლოვდი ჭალის რცხილიან ტყეწ-

ვრილს (ალერს. 81, 22). კუნლები და ჩიტიკომშებიღა გამოიყურე-

ბოდნენ მხიარულად, ალაზნის პირას კიდევ – ქაცვები. იქ დაბალ 

ბუჩქებს სიმწვანეც დაჰკრავდათ, დიდი ტანჭრელი ვერხვები კი შიშ-

ვლები იდგნენ  (გოლ. 58, 3). რას ვნატრობ ხოლმე მაშინ, იცი? დიდე-

ბულ ალექსანდრულ გულაბს კი არა, – ტყის პანტას (საღ. 100, ქვ. 5). 

დგანან შემკრთალებივით: მუხები, რცხილები, შავრცხილები, ნეკერ-

ჩხლები, შვინდები, შვინდანწლები. განათებულში – შავი კუნელიც 

(მთვარ. 159, ქვ.10). 

ვაჟკაცებმა უნდა ჭამონო: ხოხნოტაო, მიწავაშლაო, მაჩიტაო, 

კოწახურის ფოთოლიო, მჟაუნაო... – ყინტორა, ვაზის ყლორტი თავი-

სივე ბწკლებით! აჰყვა გიგა, – ბოყი! კიდევ რა ... დათრთვილული 

კვრინჩხი... ხან გიგა იძახდა, ხან დათა: – ზღმარტლი, ასკილი, მახ-
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რჩობელა პანტა, თამელი  (მოთხრ. 130, ქვ. 6).  

რ. ინანიშვილის ენაში  ყურადღებას იპყრობს ჩვენს ბაღებში 

გავრცელებული ესა თუ ის კულტურული მცენარე, მაგ.: ვაშლი, 

მსხალი, ატამი, ქლიავი, ბალი, ალუბალი, თუთა, ხართუთა, კომში, 

ლეღვი, უნაბი, ფშატი, ბროწეული, ჭერამი... 

ასევე თვალშისაცემია მწერლის მიერ გამოყენებული  კულტუ-

რულ მცენარეთა ადგილობრივი ჯიშების სახელები. ზოგი მათგანის 

სახელი სალიტერატურო ენიდან და სხვა დიალექტებიდანაც ნაცნო-

ბია, მაგრამ მწერლის მიერ მათი სათანადო გამოყენება  მხატვრულ 

კონტექსტს სხვა ელფერს სძენს. 

 ვაშლი:  თურაშაული, ყინულა, ჟანგურა, ხურდა ვაშლი, ხო-

მარდული, დემირა ვაშლი, ლიმონა ვაშლი, კიტრანა, ჩიტივაშლი,  

თეფშა ვაშლი, კეხურა, კომშა ვაშლი... 

თურაშაული... სადღაა ქართული  ვაშლების გვირგვინოსანი, 

ბავშვების სანატრელი ლოყებღაჟღაჟა, რბილი, წვნიანი თურაშაული!  

ან ყინულა სადღაა, დიდ-დიდები, ცოტა მოგრძონი, ისინიც წითლე-

ბი, გული რომ მართლაც ყინულივით ჰქონდათ,  გამჭვირვალე, 

ტკბილი, თაფლივით, ჟანგურა სადაა, მას რაღა დაემართა, მართლაც 

ჟანგისფერს, გემოთი განუმეორებელს. ან ხურდა ვაშლს რაღა ღმერ-

თი გაუწყრა, ზღვად რომ იცოდა დაყრა. არავინ რომ არ გვიშლიდა 

იმ ვაშლებით ჯიბეების დატენას, „კაპლივით“ გემო რომ ჰქონდათ! 

ხომარდულები? ადრეული ყვითელი ხომარდულები რაღა მიწაში 

ჩაძვრნენ?!   (გოლ. 148, ქვ. 4).  მე მოვიკითხე... მაღალი დემირა ვაშ-
ლები, კვიჭიჭა მსხლები, თხმელები. იმ თხმელებზე ჩამოკონწიალე-

ბული  დესები, თხილები (შველ. 58, 6).  

მსხლების ქვეშ ვაშლები ჩაყუჩებულიყვნენ: ლიმონა ვაშლები, 

კიტრანები, ჟანგურები, იყო წითელი ყინულა ვაშლიც (შორ. 134).  

ერთი ყინულა ვაშლი გვედგა ზევით – ვენახის გვერდში (ალერს. 

147, 20). ჩიტივაშლები... დანაცრდება-გაწვრილდება, განაცრისფერ-

დება (ალერს. 82, 5). მამა... შევიდა დიდი კეხურა ვაშლის ქვეშ (გოლ. 

219, 13). 

ამ ფანჯრის ძირში შემოდგომურა ყვავილები დგას, მერე ხო-
მარდულებია (საღ. 110, 4).  

არც გარგარს ესხა, არც ალუბლებს, არც თეფშა ვაშლებს. სამა-

გიეროდ, მსხალი და კეხურა ვაშლები სულ შეხორხლილი იყო, კე-
ხურა ვაშლები, კომშა ვაშლები და კიტრანები (ტ. IV, 327, ქვ. 9). 



156 
 

მსხალი: ლიმონა მსხალი, კალოს მსხალი, იაზლუხი, ქართუ-

ლი გულაბი, ხეჭეჭური, კუნწულა პანტა, ალექსანდრეს მსხალი, 

ბორბალა მსხალი, თამროს მსხალი, გოგრა მსხალი, ბოლონა მსხალი, 

საადრეო მსხალი... 

მსხლები?! ლიმონა მსხალი ვინ გააქრო, სიცხიანი ავადმყოფის 

გულის მპოვნელი, ნაღვინევთა მხსნელიც! ვინ გააქრო  კალოს მსხა-
ლი ანდა იაზლუხი, ნათლისმცემლობა დღეს რომ ყვითლად დაამ-

შვენებდა სუფრას!  რა დღეში არიან ქართული გულაბები, გადაჭამეს 

შავმა ხალებმა და ეგ არის! რამ დააბეჩავა ნამდვილი ხეჭეჭურებიც! 
აფსუს! თრთვილდადებული ფოთლების ქვეშ  რომ იყვნენ ჩაყუჩე-

ბულნი – ყვითლები, ცოტა მაგრები, მაგრამ ტკბილები, ტკბილები! 

კუნწულა პანტებს რაღა დაემართათ, მუხებივით დიდებს?! (გოლ. 

149, 8). მთელი ქართული გულაბი სულ ძირს იყო ჩამოსული (შორ. 

84, 3). 

ორი კილო ალექსანდრეს მსხალი იყიდა (ჩიტ. 238, 1). ბორბა-
ლა მსხალს რა ვუყო (სორ. 83, 7). ბროწეულებს თამროს მსხლები მო-

ჰყვა, ცივები, მძიმეები, გვერდებოკრობოკროები, მომწვანო-მოყვი-

თალოები (შორ. 134, 14). მარნის კოჭებზე ... კომშისა და გოგრა 
მსხლის ჯაგნები ეკიდა (მთვარ. 95, ქვ. 6). 

თან ამეებსაც ვუხსნიდი, – ბოლონა მსხალი საგვიანოა, ზამ-

თრის, სულ თავში კი – საადრეო, სუნიანი. ეგ სუნიანი, ნახევარი ლი-
მონა მსხალია, ზამთარში მაგას ხილი არ შეედრება (წერ. 228, 8). ქარ-
თული გულაბიდან გადავედი ბორბალა მსხალზე, იქიდანაც ჩავუყა-

რე ყვითლები და ლოყაწითლები (წერ. 228, 3). 

ატამი: საპობი, სახრავი, მკათათვის ატამი, ლეღვატამი, ვაშლა-

ტამა, ტიტველა ატამი, გორული ატამი, წითელი, თეთრი ატამი, 

ლეღვ-ატამა...  

ყველაზე მეტად მაინც ატმები შემოგვწყრნენ, თვითონვე რომ 

ავსებდნენ ჩვენს ვენახებს, ფერად-ფერადად რომ იყვნენ გადაგრაგ-

ნილები, ქვეშ გავლა რომ გვიჭირდა, აღარ ვიცოდით, ფეხი სად ჩა-

გვედგა, კალოებივით რომ  ჰქონდათ დაგებული ნაყოფი! აფსუს, ატ-

ლასივით სუფთა, ლოყებაალისფრებულო საპობებო! ბებიების სიხა-

რულებო, თანაც მტანჯველნო, წელი რომ სტკიოდათ თქვენი ჩირ-

ვით. აფსუს, ზამთარში კიდობანიდან ამოთრეულო სურნელოვანო 

ატმის ჩირო! აფსუს, ყვითელო ატმებო, აფსუს, წითლებო, ღვინის-

ფერშერეულნო! სადა ხართ, მსხვილ-მსხვილო, თეთრო სახრავებო! 
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ან თქვენა, ხავერდოვანო მკათათვის ატმებო, თან ცოტა „მარახოშე-

ბო“, თან მდიდრულად ტკბილებო! ან თქვენა, ლეღვატამებო, ან ვაშ-
ლატამავ, ტიტველა ატამსაც რომ გეძახდით... სადა ხართ, მთლად 

გვიანა ყვითლებო, დიდო ძირებო, ვენახების დაკრეფის შემდეგ რომ 

გვიხარებდით გულს. სადა ხართ, ბადახშოვანო მსხვილო გორულე-
ბო! (გოლ. 149, 17). მოვიტანე გოგრისა და კულმუხოს ფოთლები, გა-

ვფინე სუფრასავით, იმ ფოთლებზე დავაწყე მსხლები. სწრაფად მო-

ვიტანე ატმებიც – საპობი, სახრავი, თეთრი, წითელი, წითელლოყა 
გორული, ლეღვ-ატამაც კი... (წერ. 228, 18).  

ქლიავი: ჭანჭური, შავი ჭანჭური, პაპასხილი, თეთრი ქლიავი, 

წითელი ქლიავი, ღორქლიავა, ოტური ქლიავი... 

წნორი თუ არა, ჭანჭური მოგვეჭრა რომელიმე (შორ. 229, ქვ. 9). 

აქვე იყო... შავი ჭანჭური, მერე ხეჭეჭური, მერე პაპასხილი, მერე 

ფშატი (საღ. 109, ქვ. 8).  

ქლიავებს რაღა დაემართათ!, სადღაა მსხვილი თეთრი ქლია-
ვი, თაფლი, თაფლი! ან შავი ჭანჭური! ან ნამდვილი პაპასხილი! 
(გოლ. 149, 4). მოვიტანე წითელი ქლიავი – პაპას ხილიც, მსხვილი, 

ბრდღვიალა შვინდებიც (წერ. 228, 23).  

იქვე ეგდო ორი მსხალი, ათიოდეც მსხვილი ღორქლიავა 

(გოლ. 218, ქვ. 4). ორღობის სიმწვანეს ანათებენ ხოლმე მწიფე ჭერმე-

ბი, ოტური ქლიავები (მთვარ. 85, 10).  

მწერალს არ ავიწყდება ნამყენი ხილიც. 

თამაზას შევეცოდე და თავიანთ ნამყენ ბალზე დამპატიჟა 

(გოლ. 230, 4). 

კეთილო ატმებო  – ტყემლის საძირეებზე დამყნობილ-დაბე-

რილებო (გოლ. 150, 5). 

მწერალი ადგილობრივ ჯიშებთან ერთად ასახელებს ასევე 

უცხო წარმომავლობის კულტურულ მცენარეთა სახელებს. იგი შე-

შფოთებულია, რომ ადგილობრივ ქართულ ჯიშებს ჩაენაცვლენ  

უცხოური ჯიშები. მაგ. კალვილი, რანეტი, შაფრანი, ვილიამსი, სენ-

ჟერმენი,  ჟოზეფინა...   

ნუთუ ეგრე უომრად დაუთმეთ თქვენი ადგილები უცხოობი-

დან მოსულებს: კალვილებს, რანეტებს, ანტონოვურებს, შაფრანებს, 
სემირენკოებს! ალექსანდროვულ მსხლებს, ვილიამსებს, სენჟერმე-
ნებს, ჟოზეფინებს! ატმებო, მშობლიურო, კეთილო ატმებო, – ტყემ-

ლის საძირეებზე დამყნობილ-დაბერილებო! ჩვენც ხომ არ წამოვი-
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დეთ, სადაც თქვენ წახვედით? სადა ხართ, სად!  (გოლ. 150, 1).  

ზოგი მათგანის სახელი ქეგლშიც არის წარმოდგენილი, მაგ.: 

კალვილი, რანეტი, შაფრანი... 

 იშვიათად მწერალი კულტურული მცენარის ლიტერატურუ-

ლი სახელის ნაცვლად დიალექტურს იყენებს.  

ხომარდული (საღ. 110, 11). შდრ. ხომანდული – ქეგლი.   

ანტონოვური (გოლ. 150, 1). შდრ. ანტონოვკა – ქეგლი.   ალექ-

სანდრეს მსხალი (ჩიტ. 238, 1). ასევე ალექსანდროვული მსხალი 

(გოლ. 150, 1). შდრ. ალექსანდროული // ალექსანდრეული –  ქეგლი. 

მწერალი ცდილობს აგვიხსნას ხეების სახელდების  საიდუმ-

ლოებაც. 

 თან ამეებსაც ვუხსნიდი, – ბოლონა მსხალი საგვიანოა, ზამთ-

რის, სულ თავში კი – საადრეო, სუნიანი. ეგ სუნიანი, ნახევარი ლი-

მონა მსხალია, ზამთარში მაგას ხილი არ შეედრება (წერ. 228, 8). ლი-
მონა მსხალი ხომ არის, ყვითელი და წვნიანი, გულში გემო აქვს ნამ-

დვილი ლიმონის, მჟავე და გემრიელი ლიმონის (წერ. 228, 10). ჟან-
გურა სადაა, მას რაღა დაემართა, მართლაც ჟანგისფერს, გემოთი 

განუმეორებელს. ან ხურდა ვაშლს რაღა ღმერთი გაუწყრა, ზღვად 

რომ იცოდა დაყრა  (გოლ. 148, ქვ. 4). 

 (ვაშლი) – სემირანკაო ბაზარში. სინამდვილეში, სემირენკოა, 
უკრაინული წარმოშობის. იქ იყო სემირენკო, სელექციონერი (გოლ. 

29, 30).   

საყურადღებოა, რომ, მსხლის ერთ-ერთი ჯიშის სახელი ალექ-

სანდროული // ალექსანდრეული  რ.  ინანიშვილის მიერაა სალიტე-

რატურო ენაში დამკვიდრებული. ჯერ ალექსანდრეული მსხალი ვი-

ყიდეთ, მერე – ბროწეულები – ქეგლი.  

მწერალს ყურადღების გარეშე არ რჩება ვენახიც. აქეთ როგო-

რი ვენახები აქვთ, – და ეს მე ძალიან  მომწონს, – ვაზიც არის, რა 

თქმა უნდა, მთავარი ვაზია, მაგრამ ვაზებში ატმებიც დგას, ალაგ-

ალაგ მსხლებიც, ვაშლებიც  (გოლ. 283, ქვ. 4). 

მწერალი ასახელებს ცნობილ და – ამავდროულად – ადგი-

ლობრივ ვაზის ჯიშებსაც, ესენია: თავკვერი, რქაწითელი, მუსკატი, 

კაბერნე, თითა ყურძენი, საფერავი... 

 თავკვერია, ნახე, რა გემო აქვს (ჯაფ. 284, 5). გამოაქვთ და-

მკვრახული რქაწითელი (კეთ. 211, 26). მუსკატს კიდევ არა უჭირს, 

კაბერნემ კი თქვენი ჭირი წაიღოო (ალერს. 445, 21). გამჭვირვალე 
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თითა ყურძენს აჭმევდა (მეგობ. 58, 3).  

ზემოთქმულიდან ნათელია, რომ რ. ინანიშვილი ხეებისა და 

ბუჩქების აღსანიშნავად მდიდარ ლექსიკას იყენებს. იგი სალიტერა-

ტურო ფორმებთან  ერთად მიმართავს ხალხურ სახელწოდებებსაც, 

რაც ხელს უწყობს ქართული ენის ლექსიკური ფონდის გამდიდრე-

ბას.  ამ მხრივ რ. ინანიშვილის ღვაწლი უდავოდ დიდია. 
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Nineli Chokhonelidze 

 

Designations of Trees and Shrubs in R. Inanishvili’s Language  

 
Summary 

 
The paper demonstrates that R. Inanishvili used rich vocabulary to 

designate trees and shrubs in his prose. The author used not only literary 

names but also folk ones that undoubtedly contributed to enriching the 

lexical fund of the Georgian language and in this regard R. Inanishvili 

played a huge part.  
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ნინელი ჭოხონელიძე 
 

 

-ვით თანდებულიანი სახელებით  გამოხატული   

შედარებები რ. ინანიშვილის ენაში 

 
რ. ინანიშვილის პოეტური ენისათვის მრავალფეროვანი მხატ-

ვრული ხერხებია დამახასიათებელი. განსაკუთრებით კი უნდა გა-

მოიყოს ტროპის ერთ-ერთი ძირითადი სახე – შედარება. 

შედარება ქმნის შესაძლებლობას, რომ ადამიანმა ფართოდ მო-

იხმაროს მეტყველების ყველა მასალა, განსაკუთრებით კი ლექსიკუ-

რი ფონდის მრავალფეროვნება, – ბუნებისა და საზოგადოების სფე-

როდან [გვენცაძე 1991: 34]. ვინაიდან მსგავსებითი შედარება ძირი-

თადად მხატვრული მეტყველების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპო-

ნენტს წარმოადგენს, მისი ანალიზის დროს ესთეტიკური ფაქტორე-

ბიც იჩენს თავს, რის შეფასებასაც სტილისტიკის და პოეტურ სფერო-

ში გადავყავართ [კვაჭანტირაძე 1978: 11]. 

ლ. დუმბაძეს შენიშნული აქვს, რომ რ. ინანიშვილის პროზაში 

დასტურდება როგორც საკუთრივ ავტორისეული, ორიგინალური 

შედარებები, ისე ხალხური, ამიტომ შთაბეჭდილება ისეთია, რომ ეს 

ხალხურ მეტყველებაში მოსმენილი ტროპებია, ე. წ. ფრთიანი ფრა-

ზებია, რომლებითაც მწერალმა მოხერხებულად ისარგებლა. გამო- 

იყოფა ასევე შედარებები, რომლებიც ისეთ ორიგინალურ შთაბეჭ-

დილებას ტოვებს, თითქოს მანამდე არავის უხმარია, მაგრამ თავისი 

სტილით, თავისი ასოციაციების ხასიათით (იმ ობიექტით, რომელ-

თანაც ხდება შედარება) ძალიან ახლოს დგას ხალხურ მეტყველება-

ში დამკვიდრებულ შედარებათა სახეებთან, ისევე როგორც ორიგი-

ნალურ, ავტორისეულ შედარებებში [დუმბაძე 1988: 106-107]. 

 მართალია, შედარება სტილისტიკის შესწავლის ობიექტია, 

მაგრამ რაკი იგი წინადადებაშია მოცემული, ვფიქრობთ, საჭიროა 

სინტაქსის,  ლექსიკოლოგიისა და სემასიოლოგიის მონაცემებიც  იქ-

ნეს გათვალისწინებული. 

ენაში შედარების გამოსახატავად სხვადასხვა გრამატიკული 

ხერხია გამოყენებული: კავშირები, თანდებულები,  ცალკეული სი-

ტყვები. გამოყოფენ ასევე მარტივ, რთულ და უარყოფით შედარე-

ბებს და სხვ.  
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ჩვენ ამჟამად შევეხებით -ვით თანდებულიანი სახელებით 

გადმოცემულ შედარებებს, რომლებიც ზმნით გამოხატული  მოქმე-

დების განსაზღვრებას წარმოადგენს და წინადადებაში სინტაქსუ-

რად ვითარების  გარემოებაა. -ვით თანდებულიანი სახელი უშუა-

ლოდ ზმნას უკავშირდება, რაც გარკვეული პირობაა მისი დინამი-

კურობისა, აქტიურობისა და, მაშასადმე, ექსპრესიულობისაც [კოშო-

რიძე 2005: 201].   ვითარების  გარემოებათაგან უფრო მოკლე და გა-

ქვავებული გარემოება წინ უსწრებს შემასმენელს, შედარებით გრძე-

ლი და ფორმიანი კი – მოსდევს მას [აფრიდონიძე 1986: 123].  

რ. ინანიშვილის პროზაში ვითარების გარემოება, ძირითა- 

დად – როგორც მოსალოდნელი იყო, პრეპოზიციულია შემასმენლის 

მიმართ, მაგრამ დასტურდება პოსტპოზიციის შემთხვევებიც, რაც 

მწერლის ენას თავისებურ, ინდივიდუალურ ხასიათს ანიჭებს. წინა-

დადების წევრთა ამ თავისებური განლაგებით მწერალი ქმნის მის-

თვის დამახასიათებელ ხელწერას [ჭუმბურიძე 1982: 179].   

-ვით თანდებულიანი სახელები შეიძლება შეგვხვდეს  რო-

გორც სახელობით, ისე მიცემით ბრუნვაში – გაუვრცობელი და გა-

ვრცობილი სახით. 

რ. ინანიშვილთან  -ვით თანდებულიანი  სახელების გამოყე-

ნების შემდეგი შემთხვევები დასტურდება: 

-ვით თანდებულიან სახელობითბრუნვიან ელიპტირებულ 

სახელებში ელიფსის მიზეზი ის არის, რომ აღსანიშნი მუდმივად ერ-

თნაირ ასოციაციას იწვევს ენობრივი კოლექტივის წევრის ფსიქიკაში 

და მსაზღვრელი სიტყვა აღსანიშნის მიმართ მუდმივ მახასიათებ-

ლად გვევლინება [კოშორიძე 2005: 160]. 

არსებითი სახელებით  გამოხატული, გაუვრცობელი პრეპო-

ზიციის შემთხვევები:  

ჯანღივით  შემოხვევია ეს ფიქრი გულზე (შორ. 52, ქვ.6). 

ნაბუქივით  ასდიოდა სეტყვა (გოლ. 62, 3). 

მირაჟივით აუჩნდა გვალვისაგან შეშხულ ნარშავებისა და 

გვიმრების სამეფოში (ალერს. 138, 13). 

ცისკარივით  ნათობდა ყოველმხრივ (გოლ. 252, 6).  
ხატივით  გვქონდა დასვენებული ის წიგნი (ასულ. 202, ქვ.5). 

ეშმაკივით აკრეჭდა კბილებს (ალერს. 102, 26). 

ნაპერწკლებივით  ცვიოდნენ კალიები (წვეთ. 115, 5). 

სფინქსივით  მშვიდად იდგა (გოლ. 278, 4).  
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დაგორდა პურის ნაჭერი თაბახიდან, დაგორდა და, პუპლუზ! 

კოჭივით წამოჯდა (მეგობ. 49, ქვ. 1).   

ლეკივით  ვიჩვევდი ამ აზრს (გოლ. 214, 3).   

ლოქოებივით  დგაფუნობდნენ ღურღულები და სატრიალო- 

ები (გოლ. 164, 11). 

ნემსებივით  ეყრებოდა მზის სხივები სახეზე (ასულ. 78, ქვ.6).  

ბუმბულივით აღარ მელამუნება სულზე ნიავი (ალერს. 224, ქვ. 2). 

გეზელქორივით  მოსდიოდი (ასულ. 194, ქვ.2).  

ნაილის... ყუმბარებივით გაუშვერია სვიტერში გაჭექილი ძუ-

ძუები (ასულ. 104, 10).  

შუქში მიკრობებივით  ირეოდენენ თქორის წ ვეთები (ჯაფ.  

270, 1).   

ქადაგივით  ლაპარაკობდა (ასულ. 21, 20). 

ია და მზია ფისუნებივით  იყურებოდნენ დანა-ჩანგლის ზე-

მოდან (ჯაფ 81, 8).  

უცებ სეზარი ადგილს მოსწყდა, ჩადაბლებულ ცხენს ფოცხვე-

რივით შეახტა (ასულ. 21, 22). 

ეჩვენებოდა, რომ დირექტორთან ცინდალივით კნაოდა (გოლ 

73, 26). 

გოჭებივით  დახუსხუსებენ ცივდინგა ზღარბები (ჯაფ. 43, 14).   

ცრემლმა თეზაფივით  ჩამოსწვა ლოყა (ჯაფ. 280, 5). 

ტოყე! – სალამივით  შეაგებებს თამარი (შორ. 71, 1).  

ამ ვეება გარინდების ბორბალზე ეს ხმაც ნართივით ეხვევა და 

ყურადღებას არავინ აქცევს (შორ. 115, 5).  

თქორიანი მძიმე ნიავი ხომ ნარივით უშხეპავდა სხეულს 

(ასულ. 114, 24). 

ასე  იცის ნიავმა – კაცივით  გაივლის სიმინდებში, ერთ ხაზზე, 

პირდაპირ (შორ. 257, 23).  

სიმინდი ღანღალებდა, პაპიროსივით ჰქონდა დახვეული 

ფოთლები (ალერს. 23, 17). 

(ბალახიანი ბელტები)... სალბუნებივით  გადააკრეს შიშველ 

ადგილებზე (საღ. 145, 12).  

ჭლექი შეეყარა და ვეღარაფერი უშველეს, სანთელივით ჩაი-

ლია და ჩაქრა (ალერს. 178, ქვ.6). 

თინა... მარჯვენით თითებს  კლავიშებივით  სთვლიდა (წვეთ. 

137, 8).  
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ტროლეიბუსში ასვლისთანავე ლენჩივით შეაჩერდა ვიღაც მო-

უტეხავშლაპიანი მამკაცი (ჯაფ. 97, 11). 

 ყოველი სიტყვა ლურსმანივით  ესობოდა გაიოზს (ტ. I, 65, 1). 

დაბალი მურასა მოზვრები უღლით ერთმანეთს აწვებიან და 

მათრახებივით მიაშლაპუნებენ ტალახში ამოსვრილ კუდებს 

(ალერს. 50, 4, 6).  

მათი საწმერთულები დროშებივით  გაჰკიდა აქ მდგარი ხის 

ციხიდან (გოლ. 204, 3). 

ტორები ჰქონდა მართლა რა, ვაშლივით  დაიჭერდა ადამია-

ნის თავს (ასულ. 200, 24). 

თმები ზღარბებივით  ედგათ (გოლ. 217, 2).  

-უუ, სულ თევზებივით  ალამუნებ ტუჩებს  (ჯაფ. 126, 24). 

ბებერ წნორს ჩამოხლეჩილი ადგილი პირივით დაეღო (კეთ. 

329, ქვ.4). 

ნაკაფ ბორჯღლებზე თოვლი ბოხოხებივით  დასდებოდათ 

(შორ. 63, 3.). 

ყინულის პაპა... ილას... ცხვირის წვერს უსრესს, თან იცინის, 

ჯამბაზივით ხტის (შორ. 166, 1). 

კატა... ქარბორიასავით სწრაფად ავარდა კენწეროზე (კეთ. 338, 12).  

 

მწერალი შედარებისათვის ასევე ხშირად იყენებს მარტივ და 

რთულსიტყვიან  ელიპტირებულ -ვით თანდებულიან მიმღეობებს: 

დამფრთხალებივით  გამოიჭიატებდნენ ვარსკვლავები (გოლ. 

41, 9). 

ქალებიც უსინათლოებივით აცეცებენ ტაბლაზე ხელებს 

(ასულ. 80, 14). 

აპარეკას დიაცი მლოცველივით უახლოვდება ბუხრის 

ცეცხლს (ასულ. 81, 14).  

რაღაცაზე დადარაჯებულივით  იცის გამოხედვა (ასულ. 34,2).  

დამბალ სელისფერ კლდეზე განდეგილივით დაყუდებულა 

რაღაც ნაგებობა (ცისფ. 191, ქვ.4).  

ჩემი მეუღლე განსაცდელიდან დახსნილივით მეხუტებოდა – 

პატარა, უცხოდ სურნელოვანი ამ ყოფაში (ალერს. 277, ქვ. 2).  

მამა ხმას არ იღებდა, გაგუდულივით  იდგა (გოლ. 231, 13).  

გიორგი კიდევ მოცელილივით  ჩაცემულა სვინტრსა და შრო-

შანებში (ცისფ. 67, 17).  
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ფრთები მომტვრეულივით  ააფათქუნა (ჯაფ. 252, 3).   

რთულფუძიანი სიტყვები: გამოდის, ნიშანმიცემულივით 

გამონათდება ყრუ საგალობლით გარემოცული  (ალერს. 284, 28).  

კიბეზე მუხლებდაღლილივით  ჩავიდა (ალერს. 287, ქვ. 2). 

გაიოზი... ტყვიანაკრავივით  შედგა (ტ. I, 65, 18).  

ერთი სველი გუნდა  ბასასაც მოხვდა და ფუტკარნაცემივით 

დაატრიალა (მეგობ. 114, 19). 

კოხტა აფხაზი ცეცხლნაცემივით  შებზრიალდა (ტ. I, 167, 9). 

თოფდაცემულსავით  გამოვფხიზლდი (ალერს. 248, 5).  

 

ელიპტირებული -ვით თანდებულიანი სახელები მიცემითი 

ბრუნვის ფორმით რ. ინანიშვილის პროზაში  (სახელობით ბრუნვას-

თან შედარებით) ნაკლებად დასტურდება. 

ხან აქ, ხან იქ  ქარბორბალასავით  ავარდება ხმა (გოლ. 142, 14). 

კატა... ქარბორიასავით  სწრაფად ავარდა კენწეროზე (კეთ. 338, 

12).  

ღამურასავით ფათქუნობს ოთახში სიბრაზე, მორჩილება 

(გოლ. 31, 28).  

პატარასავით  შევეხვეწე (ასულ. 166, 20).  

მოწყვეტილებსავით  ამოძრავებდა ხელებს (ასულ. 115, 8). 

დრეიძეს ციებიანსავით უკაწკაწებდა კბილები (ალერს. 240, 3). 

ბეხა კიბის ქვეშ მიჭუჭკულა, ლოკოკინასავით  მოღუნულა და 

სთვლემს (მეგობ. 116, 11).  

-ვით თანდებულიანი ელიპტირებული სახელები გვხვდება 

შემასმენლის პოსტპოზიციურადაც როგორც სახელობით, ისე მიცე-

მით ბრუნვაში.  

სახელობითი: ორშაბათს მთლად აჭრილი ვიყავი დომხალი-

ვით  (გოლ. 213, 15). 

 გამოვარდა ქამრის მძიმე ბოლო და შიშველ კანჭის ზემოთ, 

მოსახარში მიკბინა გველივით  (გოლ. 229, 17).  

შევხვდებით და ავზუზუნდებით ფუტკრებივით (შორ. 83, ქვ. 6).  

ვიჯექი ციხეში გამომწყვდეულივით  (ერთ. 55, 7).  

წაეხეტები დაკარგულივით  (ალერს. 285, 5).  

ერთხანს იქ ვდგავარ ჩაკარგულივით  (ასულ. 30, 20). 

ქალები გვიყურებდნენ და იმზირებოდნენ გაუგემურებულე-

ბივით (ალერს. 47, 18).  
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რიგ შემთხვევაში  -ვით თანდებულიან პოსტპოზიციურ სახე-

ლებთან სახელობით ბრუნვაში  შეინიშნება ემფატიკური  -ა. 

წათე ჯოხსაც მიიბჯენდა ბერიკაცივითა (ასულ. 17, 15).  

გალაზღანდარებულ ხარ შენც ჩვენი ბედოვლათივითა (გოლ. 

13, 12). 

მაგრამ ღორები ხართ, კისერდასუქებული ღორები, ცისკენ ვე-

ღარ აგიხედიათ, ერთობა დაიშალაო და აჰყვავდით ნეხვებივითა  

(გოლ. 119, 33). 

-ვით თანდებულიანი ელიპტირებული სახელები მიცემითში 

(პოსტპოზიციურად):  

მივედი და მხარზე მივეგლასუნე კატასავით  (შორ. 19, 21). 

ვქერქავდი და ვაკნაწუნებდი მზესუმზირასავით (გოლ. 101, 35).  

მირბის ნაკერატალი და მიაქვს ბღუკი, მიათრევს ნალოსავით 

(ალერს. 262, ქვ.4).  

ჩემი ცოლი სულ სანთლებს მინთებს ქრისტესავით  (ასულ. 

265, ქვ. 8). 

 

ზოგჯერ ვითარების გარემოებად  ზმნა-შემასმენელს უკავშირ-

დება შესიტყვება (მსაზღვრელ-საზღვრული). ასეთ შემთხვევებში 

პირველი კომპონენტი შეიძლება იყოს არსებითი სახელი, ზედსარ-

თავი, ნაცვალსახელი, მიმღეობა: 

თვალები დაუდიდდათ ყელში აპეურწაჭერილ მოზვრებსა-

ვით  (ასულ. 79, ქვ. 2).  

ქაცვის წვერებზე თავაწეული ყარაულებივით  სხედან ღაჟო- 

ები (გოლ. 232, 13).  

წევს თინა გულაღმა და აფუყული ყვავებივით შემოსხდომიან 

აქეთ-იქიდან დედა და დები (ჯაფ. 153, ქვ. 3).  

ბებია ცივი სიმშვიდით მომიგებდა – თევზი და ნანადირევი 

საძღომად კი არა, შვილო, ყვავილის კონასავით  უნდა მიიღოთ (კეთ. 

6, 6). 

გამოკოკრილ ვარდებს ძილმორეულ მოხუცებივით ჩაექინ-

დრათ თავები (ტ.I, 98, 27). 

ნიჩბის ტარს დავეყრდნე ბარვით დაღლილ გლეხკაცივით  

(ასულ. 269, 10). 

შემართული ჩახმახივით  იდგა (ტ.I, 55, 10). 

შეპარული კაცივით იქცეოდა... თუ, რა თქმა უნდა, ჟინის ჭია 
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არ ჰყავდა შემჯდარი (ჯაფ.  58, 18). 

თავშეკავებული მთვრალივით მიდიხარ ორღობეებში (ალერს. 

284, 23).             

თავმომკვდარუნებული ნადირივით  გაიტრუნა (გოლ. 297, 4).  

დედაბერი... იჯდა აბუზული ყორანივით (ცისფ. 235, 2). 

ბიჭები გახარებული ძაღლებივით  გაგორდნენ თოვლში (შორ. 

62, 1). 

სახლები გაქვავებული დარაჯებივით დგანან (ალერს. 285, 5). 

კივ-კივ-კივ!  – გამოფრინდა იქიდან კოდალა და ცეცხლმოკი-

დებულ კუდბაწარასავით გადაუვლის ხეების კენწეროებს (წვეთ. 4, 

10).   

გიორგი გამარჯვებული ფალავანსავით გამოდგა უკან (ალერს. 

282, 16).  

კეთილოს... როცა ტალახია, კუდი ესვრება და ახალამოვლე-

ბული ჩურჩხელასავით მძიმედ მოსთრევს უკან (კეთ. 196, 1). 

რა შენი საქმეა, რომ მოყევი ენატარტალა დედაკაცივით  (ჯაფ. 

111, 12).  

 პაპაჩემის ბიძას, სოლომონს ჭვალი დაადგა. ჯერ წელი გაუ-

კავდა ლეკდადევნებული ქალივით  აკივლა, მერე მთლად დაბღუნ-

ძა, გაასაცოდავა (შორ. 217, 25). 

 გვეშინია, ვაითუ ყავლგასული ტარანტასავით  დავიშალოთ 

გზაში (ჯაფ. 208, 30). 

ჩემი მეგობარი ზარფუშახდილი საარყე ქვაბივით ამოაფრ- 

ქვევს სათქმელს (ჯაფ. 10, 7).  

წავიდა გიგა, ხნიერი კაცივით მიიბჯენდა ჯოხს, მიაფხლაკუნ-

დება რეზინის ჩექმებს (შველ. 38, 18).  

დაჯდა შინ შავი ყარყუმივითა (ალერს. 237, 5).  

აიწევდა ყომრალი ღრუბელივით ჩხართვების ერთი გუნდი 

და გადავიდოდა სხვა ადგილას (გოლ. 128, 14). 

ყინულის პაპამ... კუდიანი ქარივით  გადაუარა ხეებსა და ღო-

ბეებს (შორ 167, 17). 

ცხენს ფერდები დიდი საბერველივით ებერება (წვეთ. 60,  

ქვ. 2). 

მე კი მთელი შემდგომი წლები უძვირფასეს ავგაროზივით ვა-

ტარებდი თქვენს სიტყვებს (ალერს. 286, 10).  

პატარა მხევალივით  დავიძინებ მის კართან (ჯაფ. 98, 13).  
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მწიფე თურაშაულივით  უღვიოდა მკვრივი, მრგვალი ლოყები 

(წვეთ. 114, 20).  

დათვი... ზედ იჩოს ფეხებთან გაიშალა ვეება ბოღჩასავით  

(შორ. 246, 20). 

ჩვენს ხალხს აი, ამ თითებივით  ვიცნობ (მეგობ. 70, 22). 

წამოდგებიან ჯაფით დაბეგვილებივით, მოიფუცავენ ხელსა-

ბანთან პირებს (ასულ. 150, 22).  

იქით ძეძვნარია, ძეძვის ფარები დაირის ფიფანურებივით  

თრთიან (გოლ. 160, 23). 

საბჭოს კედელთან გავიჭიმე დეკეულის ტყავივით  (ალერს 258, 7).  

 

მხატვრულ სახეებს მწერალი  ძირითადად -ვით თანდებული-

ანი ფორმების (როგორც გაუვრცობელი, ისე გავრცობილი მსაზღ-

ვრელ-საზღვრულის სინტაგმების) მოხმობით ქმნის. აქ კი შემდეგი 

შემთხვევები  დასტურდება: 

-ვით თანდებულიანი მსაზღვრელი სიტყვა ელიპტირებულია, 

იგი აღსანიშნის მუდმივ მახასიათებლად გვევლინება: 

ორივე მირონივით  ღვინო  იყო (ასულ 106, 4). 

თოფმა მეხივით ხმა და ცხელი ტყვია იცის (შორ. 182, ქვ. 10).  

მამაშენი მზესავით კაცი იყო, შენ რამ ჩამოგღრუბლა ბალღოო 

(ერთ. 52, ქვ. 11). 

გარბოდნენ ბოკვერებივით მკვრივი, ხელშუბებშემართული 

პატარა ბიჭები და გოგონები (გოლ. 204, 5).  

გოგონასავით მორცხვი  ბიჭი (გოლ. 285, 21).   

ზუჩის აქეთ-იქით მელიის კუდებივით  დაჰკანკურებდა ბეწ-

ვები (ასულ. 22, 20).  

აი, ასე ქნა იმ შენმა მოლაღურივით ბერიკაცმაო (ალერს.  

219, 5). 

ამომიფოფინა ის მაყვალივით თვალები (ალერს. 80, ქვ. 1) 

 

-ვით თანდებულიანი სახელი არსებითთან, ზედსართავთან, 

მიმღეობასთან ქმნის სინტაგმას: 

ბოლოს თითები აბედივით გამომშრალ, შედარებით თბილ, 

ხეხეშა ქერქს შეახო (შორ. 207, ქვ.4). 

სულ იქა ვსხედვართ ადგილის ტურებივით ყურებდაცქვეტი-

ლები (ალერს. 143, 12) 
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კუნძივით შეკრული  ოცდასამი წლის ბიჭია (ალერს. 42, ქვ.$0 

ბაყაყივით გაბებღვილი წარმომიდგა თავი (ჯაფ 212, ქვ.7)  

სამართებლივით მჭრელი ფიქრი მიწიდან ამოდის თითქოს 

(ცისფ. 68, 4). 

ბრტყენას გრიგალივით ასული ზრო და გაჯაგრული  მსხვი-

ლი ტოტები ისე ჰქონდა დაკუნთული, დაკოჟიჟებული (გოლ. 247, 

23). 

ქვეყნის გულისთქმასავით მოსწვდებოდა ზოგჯერ ძაღლის ყე-

ფა შორიდან  – ეს იყო და ეს (ტ.I, 72, 1). 

 ის ხეხილის ტოტებზეც იძენძება, ხორხოშელასავით მკვრივ 

თოვლის ფიფქებს უშენს (ცისფ. 21, ქვ.2).  

 ხაბარდასავით გაფარფაშებული კაბები და მაღალი, წვრილ-

ქუსლებიანი ფეხსაცმელები აცვიათ (ცისფ. 196, ქვ.4). 

 პაწაწასავით დამორცხვებული დეა ჩემთნ იდგა (გოლ. 196, 

33). 

ვანო ექსკურსანტივით გაღიმებული იდგა (ასულ. 85, ქვ.8).  

ლურჯ მთებს ლეჩაქივით გამჭვირვალე ბურუსი თუ ორთქლი 

აქვს გაკრული (ცისფ. 219, ქვ. 5).  

სამთითებს... შეაყუდებდნენ ბულულს, ააგლეჯდნენ ჩრდი-

ლივით გაშლილ ქალამს ბალახების ცვენით წააფრიალებდნენ ჰაერ-

ში და დააგდებდნენ ურემზე (შორ. 129, 5).  

სოსია... მიწაზეა ტყლაპივით გაკრული  (ალერს 224, 6). 

გიგო... მაიმუნივით გაღეჭილი ზის (ალერს. 117, 13). 

აი, ვხედავ ფალანგასავით შემზარავ მისი ხელის შავ მტევან-

საც დედის შევერცხლილ საფეთქელთან გატვრენილს (გოლ. 154, 24).  

ამაში კი მართალი იყო ის საჩხრეკივით გამხმარი  ქალი 

(ალერს. 48, 31).   

კეფით მინც იმასაც ვგრძნობ, რომ უკან მაინც არის რაღაც სა-

ხატებივით მყუდრო ადგილები (გოლ. 124, 9).  

რათ გინდა ეგ ჯორივით უნაყოფო ქალი, რას შეციცინებ მაგა-

სო (ასულ. 255, 13).   

შესიტყვების პირველი წევრი -ვით თანდებულიანი სახელია:  

ფრთხილად მივდივართ მის ლაბირინთივით  ვიწრო ქუჩაში 

(ცისფ.  232, 9).   

მამიდასავით კეთილთვალებიანი ქალები ჯერ კიდევ მაშინვე 

ომის წინაც აღარ იყო მოდაში (ალერს. 302, 8).  
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-ვით თანდებულიანი მსაზღვრელი  სახელი  გავრცობილია: 

 გამოიღო დედაგველმა ენის ძირიდან ნამის წვეთივით წკრია-

ლა თვალი (ალერს. 298, 16).  

იქა ვსხედვართ ადგილის ტურებივით  ყურებდაცქვეტილები 

(ალერს.  143, 12).  

წახვედით რომაელი იმპერატორივით ხელაწეული, ვიღაც მა-

მაკაცს მისალმებული (ალერს. 286, 4).  

მწოლიარე კაცის კეხიანი ცხვირივით ამომართული მაღლა, 

მეორე – იალნო, დიდი იალნო (ტ. I, 21, 5). ).  

ერთი კუნძივით ახმედა ბიჭი (ცისფ. 222, 7).  

 

-ვით თანდებულიან ფორმას შეიძლება  რამდენიმე მსაზღვრე-

ლი მოსდევდეს: 

აქეთ-იქიდან ბროლივით სუფთა, ათახთახებული წყალი 

ჩამოუდის  (ცისფ. 227, 17).   

დაუმატე ამას კუპრივით მოლაპლაპე შავი ბულულა თმა, დი-

დი გიზგიზა თვალები (ცისფ. 196, ქვ. 1). 

 

შეიძლება  წინადადებაში შედარების გამომხატველი -ვით 

თანდებულიანი სახელი რამდენჯერმე დასტურდებოდეს:  

კალააყრილ სინივით აჭრელებული მთვარე ცეცხლის ალივით 
უცთომელი (ასულ. 83, 14). 

 მერე დააწვენდა და დათვივით ბუბნიდა, კამეჩივით და-

ჰფშვინავდა (საღ. 159, 25).  

ცხენებს ვეება ფლოქვები, ტახტივით ფართო გავა და კასრი-

ვით დაბერილი ფერდები ჰქონდთ (ტ. I, 261, 1).  

ისედაც ტიკივითა ხარ გაბერილი, დანჯღრეული კასრივით  

რახრახებ (ტ. I, 61, 29).  

ეს დარდი მსხვილი მუქი წვეთივით თუ საყურესავით ჰკიდია 

გულის წვერზე და ქანაობს (ასულ. 79, 19). 

 სანამ აქ გამომიყვანდნენ, ამ ძაღლის საყელოსავით დაუნდო-

ბელ სოფელში, ქუსლი არ დამიდგია მიწისთვის ფეხისწვერებზე და-

ვდიოდი დედოფალივით (ალერს. 22, 11). 

ზოგჯერ  ერთი და იგივე -ვით თანდებულიანი ფორმაც მეორ-

დება წინადადებაში: 
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ზეთივით  ღვინოა, რო სულ ზეთივითა პრიალებს ზემოდან 

(ალერს. 142, 24). 

 

-ვით თანდებულიან ფორმებს მწერალი იყენებს მხატვრული 

სახის შესაქმნელად და, შესაბამისად, უფრო კონკრეტულად ადა-

რებს საგნებსა თუ მოვლენებს ერთმანეთს, უფრო მეტ სიმძაფრესა 

და სიახლეს სძენს მათს მიმართებას. 

აფსუს, ატლასივით სუფთა, ლოყებაალისფრებულო საპობებო 

(გოლ. 149, 22). 

 მთლად შავად შემოსილი, კვამლივით უხმაუროდ მოძრავი, 

ტრიალებდა ცეცხლთან (კეთ. 5, 7). 

ძველებური ყუაშავი, გალეული და მაინც ალმასივით მჭრელი 

წალდი უკვე ხელში მიჭირავს, თითქოსდა იმას მივიმძღოლებ წინ 

(გოლ. 232, 14).  

მოვიდა ერთი გაოხრებულიც, ნაკლულ ტიკჭორასავით დაფუ-

კული, ტუჩებ-გადმობრუნებული (ალერს. 173, 16).   

ქალს უნდა უფრთხილდე, შვილო, ბოლოქანქალასავით მოსი-

არულე ქალს (გოლ. 287, 27).   

შემოიჩმუჩნა დაბალი ტანის, ფარცხივით ჩამოშლილ ულვაშე-

ბიანი სახე, დაღარული კაცი (ტ. I, 70, 19). 

წამოჯდება მაღალი ბალის კენწეროზე შაშვი... მშვიდად, ოც-

ნებაში წასულივით, და გალობს და გალობს (შორ. 48, 1).   

 

რ. ინანიშვილის პროზაში  ხშირია -ვით თანდებულიან – ერ-

თი და იმავე შესადარებელ სიტყვათა გამეორება, თუმცა ერთფეროვ-

ნების თავიდან ასაცილებლად მწერალი მათ სხვადასხვა სინტაქსურ 

კონსტრუქციებში, განსხვავებულ სიტყვათა შეხამებებსა თუ სხვა-

დასხვა სემანტიკურ ველში აქცევს, შესაბამისად, წინადადებას მეტი 

გამომხატველობითი ძალა ენიჭება. 

ბავშვი: ქვედა ტუჩს, რაღაცის გაუგებრობის ნიშნად, ბავშვი-

ვით ბუსხავდა (ასულ. 154, 18). 

ქართველებიო, რომ გაიგო, ბავშვივით  გაიხარა (ცისფ. 226, 11).  

ბავშვივით  დაგვეჭყანა (ჯაფ. 185, ქვ.5).  

ყოველი კვირტი თოთო ბავშვივით  იღვიძებს (შორ. 32, 15).  

ბაირაღი: ღრუბელი... ზედ ოცდაათ ივლისს ამოვიდა, მშვი-

დობის ბაირაღივით (ალერს. 23, 26).  
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 ჩამოვიდოდა მერე იოსება და დადიოდა მედიდურად გაშლი-

ლი ბაირაღივით (კეთ. 7, 5).  

ბარტყი: ეძებდა თავის ოქროსფერ, პატარა, ჩაწვეტებულ ძუ-

ძუებს და უპატრონო ბარტყებსავით  ეცოდებოდა (გოლ. 87, 8).  

ბუდეში მოფუტფუტე ბარტყებივით უთრთოდა კუნთები 

(გოლ. 281, 3). 

ღიღველა ბარტყებივით ერთმანეთს მიჰკვრიან და ჩაყუჟუ-

ლან, ჩამალულან ბალახებში სველი ბროლა კაკლები (შორ. 152, 6). 

აქედან მთლად პატარები ჩანდნენ, დაუბუმბლავი ბარტყები-

ვით  ერთმანეთს მიკრულნი დიდი რიყეზე (გოლ. 218, ქვ.9).  

ბაყბაყდევი: მაშინ ბიბო ერთს ღრმად ჩაისუნთქავს, ლოყებს 

დაბერავს, და ბაყბაყდევივით დააბრიალებს თვალებს (შორ. 49, 12). 

ბაყბაყდევივით თვალებმობრიალე  ბიჭს კი, აბა, ვინ უნდა და-

უდგეს წინ (შორ.49, 14). 

თაგვი: მესამეკლასელი ბიჭი თაგვივით  ემალებოდათ (გოლ. 

238, 8).  

ყურები თაგვივით ჰქონდა აცქვეტილი (გოლ. 220, ქვ.9). 

ბალღები თაგვებივით  ჩუჩუნებენ კუთხეებში (ასულ. 81, 2).  

კელაპტარი: კელაპტარივით ენთო უფროსი ქალიშვილი 

(ასულ. 186, ქვ.4). 

 ამოიღო მეტრიანი ხანჯალი ტორიანმა, დაიჭირა კელაპტარი-

ვით სწორად (ასულ. 201, 20). 

კალო: პაპა სოლომონი ამოიტანდა სავსე კალათს... გაშლიდა 

კალოსავით  (შორ. 241, 3).  

ატმები... ფერად-ფერად რომ იყვნენ გადაგრაგნილები, ქვეშ 

გავლა რომ გვიჭირდა, აღარ ვიცოდით, ფეხის სად ჩაგვედგა, კალო- 

ებივით რომ ჰქონდათ დაგებული ნაყოფი (გოლ. 149, 19).  

კაცი: შემოპარული კაცივით იქცეოდა...თუ, რა თქმა უნდა, ჟი-

ნის ჭია არ ჰყავდა შემჯდარი (ჯაფ. 58, 18).  

წავიდა გიგა, ხნიერი კაცივით მიიბჯენდა ჯოხს, მიაფხლაკუ-

ნებდა რეზინის ჩექმებს (ასულ. 136, 17). 

ასე გგონია, ორი ნაბიჯიც და, წამოგიხტება გზაზე შარიანი კა-

ცივით ჩაწოლილი ვეებერთელა ქვა (ტ. I ,104, 5).  

კატა: სხედან ჩვენსავით დახარებული ჯეილები და კატები-

ვით ილოკებიან მანის ფაფასა და რაღაც ასეთებს (ცისფ. 196, 1).  

ბოხვერა კატასავით  დაიჩხავლა (შორ. 120, ქვ. 5). 
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კრაზანა: ნამთვრალევი კაცის შავი ფიქრები რომ მესეოდნენ 

და მესეოდნენ კრაზანებივით  (ალერს. 52, 18). 

 დაესივნენ დარდის ფიქრები, კრაზანებივით კბენდნენ სა-

ფეთქლებში (ასულ. 169, 4). 

ჩახმახი: შემართული ჩახმახივით  იდგა (ტ.I, 55, 10). 

ჩახმახივით  წკიპზე შემდგარი ბუნინი (ალერს. 133, 9). 

ჩრდილი: დერეფანში ჩრდილივით უხმაუროდ გამოდის წელ-

ში მოხრილი დედაბერი (ცისფ. 222, 15). 

წყლის ნაპირ-ნაპირ ჩრდილივით უხმოდ ჩამოივლის ყველზე 

და ყველაფერზე გულარძნილი გადაბენტერებული ძაღლი (ასულ. 

157, 20). 

სამთითებს ...შეუგდებდნენ  ბულულს, ააგლეჯდნენ ჩრდი-

ლივით გაშლილ ქალამს ბალახების ცვენით წააფრიალებდნენ ჰაერ-

ში და დააგდებდნენ ურემზე (შორ. 129, 5). 

ჩურჩხელა: ეზოში გამართულ ღერძს დაეკიდება... ჰკიდია 

ჩურჩხელასავით და ტოკავს (ასულ. 175, 17). 

ისედაც ჩამიჩის ჩურჩხელასავით  არის ჩახვეწილი (ჯაფ. 18, 

ქვ. 11). 

კეთილოს... როცა ტალახია, კუდი ესვრება და ახალამოვლე-

ბული ჩურჩხელასავით მძიმედ მოსთრევს უკან (კეთ. 196, 1). 

ცრემლი: საღებავი ცივი იყო ბალიშში ჩაჟონილი ცრემლივით  

(ჯაფ. 104, 6).  

ერთხელ თვითონ მოუთხრობდა, ცრემლშეკავებულივით, 

ცხვირჩაჭეჭყილ მოსეს თავგადასავალს (გოლ. 297, 1). 

ძაღლი:  მამასახლისს სიბერეში გასჭირვებია, მატლი დაჰხვე-

ვია და ძაღლივით ყმუოდა თურმე (ალერს. 151, 11).  

ადრე შენი თვალით ნახავდი, საღამო ხანზე მშიერი ძაღლი-

ვით რომ დასუნსულებდა ნიავწანწალა (საღ. 144, ქვ.4). 

 ბიჭები გახარებული ძაღლებივით გაგორდნენ თოვლში (შორ. 

62, 1). 

ფოლადი: მართლა ამ „სულის კაცმა“ ჩაასვა ტყვია შიგ ფოლა-

დივით მაგარ შუბლში (ცისფ. 234, 7). 

ქვემოდან მკაცრად იყურება ფოლადივით ცივი თვალებით 

(ცისფ. 208, 4).  

ფუტკარი: შევხვდებით და ავზუზუნდებით ფუტკრებივით  

(შორ. 83, ქვ. 6). 
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 ერთი სველი გუნდა ბასასაც მოხვდა და ფუტკარნაცემივით 

დაატრიალა (მეგობ. 114, 19).  

იყვნენ, აგრეთვე, ტყავისქურქიანი რუსი სტუდენტი გოგოები, 

რაღაც სასწაულით ყველა ავთვალი, მაგრამ მაინც ფუტკრებივით  

ეხვეოდნენ ხუნძახელი ბიჭები (ცისფ. 213, 6). 

ქარბორბალა: ხან აქ, ხან იქ  ქარბორბალასავით  ავარდება ხმა 

(გოლ. 142, 14).  

ქარბორბალასავით მუქად აუვარდათ რაღაც (ასულ. 147, 10).  

ქვა: მეგონა, ქვასავით წავიდოდა ძირს, მაგრამ ხმაც კი არ ამო-

უღია (ცისფ. 65, 10).   

მე ქვასავით ვდუმდი (გოლ. 331, 5). 

მაგრამ ქვა კაცი იყო და ქვასავით  ჩუმად წავიდაო (კეთ 63, 21). 

ყვავი: წევს თინა გულაღმა და აფუყული ყვავებივით შემო-

სხდომიან აქეთ-იქიდან დედა და დები (ჯაფ. 153, ქვ. 3).  

ამ „ყვავს“ მართლა ყვავივით შავ, მხრებწამოწეულ, ყრანტალა 

კაცს, ნამდვილი სახელი ისაკა ერქვა (ასულ. 149, 12). 

მდევი:  მდევივით გახდება ეს ღმერთ-ძაღლი ერთ-ორ წლი-

წადში (ალერს. 533, 16). 

ვენახებში მდევებივით დამსხდარან ბუმბერაზი კაკლები (მე-

გობ. 144, 9).  

 მგელი: ხო, ხო, მართალია, მგლებივით  ქმარ-შვილი ჰყამს 

(ცისფ. 179, 9).  

ძუ მგელივით  მიიძურწებოდა ღობის ძირ-ძირ (ალერს. 261,8).  

ლეკვი: პაპას... მივეხურხლეთ აქეთ-იქიდან მელიის ლეკვები-

ვით (კეთ. 108, ქვ.4).  

ლეკვებივით  ძიძგნიდნენ თხის ხორცს (ასულ. 187, 14).   

მაინც ავადმყოფი ლეკვებივით  ვეძახდი ჩემსკენ (გოლ. 228, 1). 

მეხი: თოფმმა მეხივით  ხმა და ცხელი ტყვია იცის (შორ. 182, 

ქვ. 10). 

 მეხივით ჩამოვარდება ზარი. მეწისქვილე ჭოჭონაქისკენ წავი-

და (ჯაფ. 137, 21). 

მიმინო: ხოლო თუ ოთხკედელშუა დაიხელთეს, ყურებს გამო-

უჭედავენ გასაწვრთნელი მიმინოებივით  (ცისფ. 183, 14). 

პაპა გიორგიმ თქვა: – ეეჰო, მიმინოსავით  ბიჭი იყოო (შველ. 

54, 9).   

მიმინოსავით  წაგვერდებული მიაჭენებდა (ალერს. 196, 20). 
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პატარძალი: ჩქარათ, ქა, რა ახალამდგარი პატარძლებივით მო-

სეირნობთ (ალერს. 159, 12).  

ძველი ტელეგრეიკა უნდა წაგეფარებინათ და პატარძალივით 

გაბროლებულს ამოიყვანდით ხელდახელაო (ალერს. 48, ქვ.4).  

გოგონები დაწკეპილი საპატარძლოებივით ისხდნენ ერთმანე-

თის გვერდით (გოლ. 212, ქვ.8).  

ბულული: კლდე... წასულია მაღლა თივის ბულულივით  წო-

წოლად (გოლ. 35, 3). 

(ანული) აკანკალებული თითებით ისწორებდა შუბლზე ჩამო-

ბარდულ ბულულივით სქელ თმას (ჯაფ. 71). 

დანა: (ცელი) მალე ისე გააფხავა, დანასავით გასჭრიდა (გოლ. 

8, 5). 

თოხი... დანასავით მჭრელი (ასულ. 185, ქვ.4). 

დარაჯი: სახლები გაქვავებული დარაჯებივით დგანან 

(ალერს. 285, 5). 

რაღაცაზე დადარაჯებულივით  იცის გამოხედვა (ასულ. 34,2). 

ჩიტბატონები შემხმარ ნარებში დარიკრიკებდნენ, ჯიხველები 

წნორის ხმელ როკებზე ისხდნენ დარაჯებივით  (კეთ. 210, 20). 

დენთი: მაშინ კი, როცა გაიგონა  – ბევრი ფულები გაქვსო – 

დენთივით  აფეთქა (მეგობ. 92, 19). 

 ბოთლში დენთივით  არაყი იდგა (ალერს. 47, 5) 

დიდი: ბიბო დიდივით  მიუჯდება მაგიდას (შორ. 49, ქვ.5). 

 თოთია დიდივით  ჩხირით აწვალებდა ნაკვერჩხლებს (შორ. 

13, 14).  

ელდა: ელდასავით რაღაც მეცა (მეგობ. 92, 7).  

გაიცინებს ქართველი კაცი ცოტა მეტს და იმწუთშივე ელდა-

სავით დაჰკრავს  – ვაიმე, ცუდად არ ამიხდესო (ჯაფ. 102, 21). 

წანწყარა: თეთრულვაშა მოხუცი – მოკუზული, ძვალ-ტყავი, 

წანწყარასავით  თავაწეული (ალერს. 186, 15) 

წანწყარასავით დაქანქალებდა, რომ მოვიყვანეთ, ეხლა თითო 

ფუთი არტალა აუვა თითო ფეხზედა (ალერს. 515, 20). 

ხე: ნიკალა ...ერთხანს ხესავით  იდგა (ტ.I, 59, 13). 

(მუხლები)... ახლა ეს მკლავს, რომ ხესავით გამიქვავდა (მე-

გობ. 97, 11).  

ფრთა: მოვა ნაავადმყოფარი მზე და მზრუნველი დედის 

ფრთასავით გადაეფარება ყველა გაჭირვებულს თავისი თბილი, 
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ალერსიანი სხივებით (ჩიტ. 82, 3). 

„გაზ-63“... ფრთები დასიცხული ქათმის ფრთებივით  უთახ-

თახებდა (ცისფ. 208, 12).  

გორილა: შავი, ბრგე, დახრილი, გორილასავით პირქუში,... ჯა-

გარა, შეჯანღული ჭაღარით (ალერს. 302, ქვ. 10). 

ზვინზე, გორილასავით  დაიბობღება დათო პაპა (ალერს. 535, 12).   

ნანახი: მე ის სიზმარში ნანახივით  მახსოვს (ალერს. 286, 19).  

ბოძებზე სიზმარში ნანახივით ჩამომწკრივებულიყვნენ თეთ-

რი იზოლატორები (ცისფ. 176, 16). 

 

 როგორც ზემოდასახელებული მასალა გვიჩვენებს, -ვით თან-

დებულიანი სიტყვები  ძირითადად არსებითი სახელები და მიმღე-

ობური ფორმებია. ასეთ შემთხვევებში მწერალი მიმართავს სოფლის 

რეალიების აღმნიშვნელ ლექსიკას ძველი და ახლი ქართულის 

მონაცემთა მიხედვით, ასევე – ხალხურ მყარ გამოთქმებს. დავასახე-

ლებთ შედარებისათვის გამოყენებული ზოგი  სახელის  თემატურ 

რკალს, ესენია: 

მნათობები თუ ბუნების მოვლენები: გრიგალი, მეხი, მზე, 

მთვარე, ნაბუქი, ქარი, ქარბორია, ქარბორბალი, ღრუბელი, ცისარ-

ტყელა, ცისკარი, ჯანღი,  თეზაფი... 

სითხე-ნივთიერებანი: აბედი, ბროლი, კვესი, კუპრი, ფოლა-

დი, ცრემლი, წვეთი...  

ფრინველები: არწივი, ბარტყები, ბატი, ბოლოქანქალა, ბულ-

ბული, გედი, გეზელქორი, კუდბაწარა, მიმინო, მოლაღური, ღაბუა 

ჩიტი, ღამურა,  ყვავი, ყორანი, ძერა, წანწყარა... 

 ცხოველები: ნადირი, აქლემი,  დათვი, თრითინა, ფოცხვერი, 

ყარყუმი, ოთხფეხი, ბოტი,  კამეჩი, კვიცი, მოზვერი, ღორი, ჯორი, 

კატა, ძაღლი, მაიმუნი, გორილა,  ბოკვერი, გოჭი, ლეკვები,  ფისუნი-

ები, ცინდალი... 

თევზები, ქვეწარმავლები თუ მღრღნელები: თევზები, ლოქოები, 

ბაყაყი, გველი, ზღარბი, თაგვი,  ლოკოკინა,  მატლები, წრუწუნა... 

მწერები: ბუზი, კრაზანა, ფუტკრები...  

მცენარეულობა (ხილი თუ ბოსტნეული): ვაშლი, თურაშაული, 

კომში, მაყვალი, მზესუმზირა, კიტრი, ნარი, ლოტოსი... 

საჭმელ-სასმელი: ბადაგი, დომხალი, თაფლი, ტყლაპი, ჩურ-

ჩხელა... 
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ადამიანის, ცხოველის, ფრინველის, მწერის ნაწილები: მუშტი, 

პირი, თითი, ფრთა, ბუმბული, ნესტარი, კლანჭი, კოჭი... 

სამოსი, სამკაულები, საოჯახო ნივთები: ფართალი, ატლასი, 

ლეჩაქი, ვუალი, ბოხოხი, ნართი, ძაფი, ჩვარი, ბოღჩა,  ნემსები,  მაქო,  

მძივი, ქინძისთავი,  საყურე, ცოცხი... 

შრომასა და თავდაცვასთან დაკავშირებული ლექსემები: ყუმ-

ბარა, ბომბი, საფანტი, ჩახმახი, დენთი, ბაზმა, აბედი,  მათრახი, და-

ნა, სალესავი, საჩხრეკი, სამართებელი, საგველა, საბერველი, კასრი,  

დროშა, ბაირაღი, ციხე, ბულული, კალო, ჩეჩქი, აბები, სალბუნი,  ნა-

პერწკალი, კვამლი...  

რელიგიური წეს-ჩვეულებების აღმნიშვნელი სიტყვები: ავგა-

როზი, კელაპტარი, მირონი, სანთელი, სეფისკვერი, სახატე, ანგელო-

ზი, ქრისტე... 

ეროვნების აღმნიშვნელი და ადამიანთა საკუთარი სახელები: 

ლეკი, არაბი,   მარუსიას გადაბმულების ბიჭი, რომაელი იმპერატო-

რი, არაკჩევის ჯარისკაცი, გლახა ჭრიაშვილი, ვარანცოვ-დაშკოვი,  

ვანუა... 

როგორობის სახელები: პატარა, დიდი, პაწაწა, ცოფიანი...   

ნაცვალსახელები:  იმათსავით, მათსავით, ჩვენსავით ... 

დასტურდება ასევე მარტივი და რთული მიმღეობური ფორ-

მები: დადარაჯებული, მოწყვეტილები, დამფრთხალები, მოცელი-

ლი, გაგუდული, დახსნილი, გამხდარი, ნანახი,  კბილატკიებული, 

მუხლებდაღლილი,  ტყვიანაკრავი, ცრემლშეკავებული, ცეცხლნაცე-

მი, ნიშანმიცემული...  

მყარი გამოთქმები: ყვავილის კონა, მელიის კუდები, საარყე 

ქვაბი, ბუხრის ცეცხლი, ცალპირი ნაკერი, მელიის ლეკვები, დეკეუ-

ლის ტყავი, კალოს ცხენი, ადგილის ტურები, კენწეროს ბლები, ცის 

გახსნა, ხატის ნიში, კეხიანი ცხვირი, სადუღრის ძირი, ყრუ-მუნჯი, 

თევზის ქერეჭი, ყინულის ლოლუა, ცეცხლის ალი, კლდის ნატეხი, 

ნამის წვეთი, შუბის წვერი, ბავშვის თვალები, მაგნიტური ველი, 

ძაღლის საყელო,  ბეღურის ბღარტი, დედილოს ლავაში, შემოპარუ-

ლი კაცი, მშვიდობის ბაირაღი, დაირის ფიფანურები, ლეკდადევნე-

ბული ქალი, აფუყული ყვავები, ანეულის გუთანი, თივის ბულული, 

კახელი მედოლე, ღელის წყალი, აზრის მოზიარე, ქვეყნის გულის-

თქმა, ოქროს მარცვლის პოვნა, ჭკუაზე გადასული, მარჯვენა თვა-

ლის აფრენა, თოფდაცემული საქმე, ოცნებაში წასული...  
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რა თქმა უნდა, დასახელებული მაგალითებით არ ამოიწურება 

რ. ინანიშვილის პროზაში დადასტურებული  -ვით თანდებულიანი 

შედარებები, მაგრამ ერთი რამ ნათელია: შედარება მწერლის მხატ-

ვრული ენის ერთ-ერთი ძირითადი ტროპია, რომლის მეოხებითაც, 

ერთი შეხედვით, ყველასათვის ნაცნობი ლექსემებით, წინადადებებ-

ში მათი სხვადასხვა სიტყვასთან შეხამებით მწერალი აღწევს იმ 

განუმეორებელ მხატვრულობასა და რიტმს, რომლითაც გამოირჩევა 

მისი –  კლასიკურ სიღრმეს ზიარებული პოეტური სამყარო. 
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ჯაფ. – ბარისკენ მოფრინავს ჯაფარა, თბ., 1974. 
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Similes with the Postposition -vit in R. Inanishvili’s Language 

 
Summary 

 
The paper deals with similes with the postposition -vit in  

R. Inanishvili’s prose that are syntactically modal adverbs and therefore 

closely related members with a verb. They can be found as syntagms in a 

sentence where they may take a position of either of an adherent or an 

antecedent. In R. Inanishvili’s prose the repetition of the same similes 

with the postposition -vit is frequent but in order to avoid the monotony 

the writer uses them in various syntactic constructions, with different 

words and semantic fields and thus gives a sentence huge expressive 

power.  
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ნინო ხახიაშვილი 
 

 

ერთი  ფორმის დამკვიდრებისათვის ქართულში 
 

დღეს ხშირად გავიგონებთ მრევლის მეტყველებაში (და არა მხო-

ლოდ მრევლისა): „მამაო ამბობს“, „მამაომ თქვა“, „დედაოს ვეტყვი“...  

თხუთმეტიოდე წლის წინ გამოქვეყნდა ქალბატონი შუქია აფ-

რიდონიძის წერილი: სულიერ მამათა მოხსენიებისა და მიმართვის 

ფორმები – „მამაო არჩილი თუ მამა არჩილი მოვიდა? მამაო ზურაბ! 

თუ მამა ზურაბ!“    

„დღეს, როცა რელიგია ჩვენში აღარ იკრძალება, ეკლესიაც 

აღორძინების გზაზეა და საზოგადოებაც ხელახლა ეჩვევა დავიწყე-

ბულ საეკლესიო ტერმინოლოგია-ფრაზეოლოგიას, ყურადღებას იქ-

ცევს სულიერ მამათა მოხსენიებისა თუ მიმართვის ფორმების უმარ-

თებულოდ ხმარების ფართოდ გავრცელებული შემთხვევები... ცნო-

ბილია, რომ ნათესაური ურთიერთობის აღმნიშვნელი სიტყვა მამა 

რელიგიური მნიშვნელობით ხმარებისას აღნიშნავს როგორც ღმერთს 

(მამა ღმერთი, მამაზეციერი), ისე მის ამქვეყნიურ განმასახიერებელს – 

სასულიერო პირს. მიმართვისას ეს სიტყვა ჩვეულებრივი მშობლის 

აღმნიშვნელი სახელისაგან განსასხვავებლად დამკვიდრებულია სპე-

ციფიკური მამაო ფორმით“. ცნობილი გამოთქმაც „მამაო ჩვენო“ არის 

ლოცვისას ღმერთისადმი მიმართვის ფორმა (რომელიც შემდგომ იქცა 

თვით ამ ლოცვის სახელწოდებად, ამ სიტყვებით რომ იწყება).   

„...სრულიად შეუწყნარებელია მამაო ფორმის გამოყენება იქ, სა-

დაც მიმართვის კონტექსტი არა გვაქვს. დღეს კი საკმაოდ ხშირად გვეს-

მის და ვკითხულობთ: „მამაო ამბობს“, „მამაომ თქვა“, „მამაოს უთ-

ქვამს... სასულიერო პირის მიმართ მამაო ფორმის ხმარება გამართლე-

ბულია მხოლოდ მიმართვის ფორმებში – ისიც მაშინ, როცა ეს საზოგა-

დო სახელი დამოუკიდებლად გამოიყენება; გამონაკლისის სახით  და-

საშვებია აგრეთვე ამ ფორმის ხმარება საკუთარ სახელთან ერთად  მხო-

ლოდ მიმართვისას, ვინაიდან ამის კულტურული ტრადიცია არსებობს 

(მაგ., ილიას წერილში: მამაო ალექსი!). ყველა სხვა ფორმაში სიტყვა მა-

მა უცვლელი დარჩება...“ [აფრიდონიძე 2009: 60, 62].  

იგივე შეიძლება გავიმეოროთ ფორმა „დედაოს“ შესახებაც. 

ჩვენი ინტერესის საგანი ამ ფორმების დამკვიდრების მიზეზე-
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ბის მოძიება და ახსნაა, გარკვევა იმისა, თუ რას წარმოადგენს 

დასახელებული ფორმა: მცდარ წარმოებას თუ – ენაში არსებული 

შესაძლებლობების  გამოყენებით  ორი სიტყვის ერთმანეთისაგან 

გარჩევის ამსახველ ფაქტს.  

„ენაში ყოველთვისაა ხელსაყრელი ნიადაგი, ესა თუ ის მნიშ-

ვნელობა არატიპიური საშუალებით იქნეს გამოხატული. მით უფრო, 

როცა საქმე  მნიშვნელობათა ცალკეულ, უწვლილეს ელფერს, ნიუ-

ანსს ეხება...“ [ჯორბენაძე 1985: 219].  

არნოლდ ჩიქობავა წერს: „სახელის ფუძე არ იკვეცება, როცა 

საზოგადო სახელი „მამა“, „დედა“, „ბებია“, „პაპა“ საკუთარი სახელის 

ნაცვლად იხმარება: შდრ. „დედას თავშალი“ (შვილი ამბობს თავის 

დედაზე!), მაგრამ: „დედის დარიგება“ (= საერთოდ, დედის, მშობ-

ლის დარიგება)... „მამას ჩიბუხი“, მაგრამ „მამის მოვალეობა შვილე-

ბის წინაშე“ [ქეგლი I, 1950: 038].   

შეიძლება გავიხსენოთ აგრეთვე საალერსო შესიტყვებანი: „პა-

პას ქალი“, „პაპას კაცი“, „დედას სიცოცხლე“, „მამას ვაჟკაცი“..., შდრ., 

„დედას ბიჭი“ (საუბ. განებივრებული ვაჟი, – დედის ნებიერი... // და-

ცინ. ქალივით, აზიზად გაზრდილი ბიჭი“) [ქეგლი III, 1953]. 

ისტორიულად ენაში ამგვარი შემთხვევა არცთუ იშვიათია. 

ვფიქრობთ,  ასეთია წოდებითი ბრუნვის ფორმების – მამაოსა და დე-

დაოს – დამკვიდრების მცდელობაც სასულიერო პირთა მიმართ (მა-

მისა და დედისაგან განსასხვავებლად). 

ამ ფორმების დამკვიდრების რამდენიმე მიზეზი შეიძლება 

დავასახელოთ: 

1. მიმართვის ფორმები – მამაო ჩვენო და დედაო ღვთისავ  – 

ლოცვისას ღმერთს და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს მიემართება  

(მამაო ჩვენო შემდგომ თვით ამ ლოცვის სახელწოდებად იქცა, 

სწორედ ამ სიტყვებით რომ იწყება); 

2. დედაო და მამაო მიმართვის ფორმებად ძველი ქართულის  

კუთვნილებაა.  დღეს,  ჩვეულებრივ გვაქვს: მამა[ვ], დედა[ვ];  

3. საკუთარ მშობლებს შეიძლება ასე  მივმართოთ: მამა, მამი, 

მამილო, მამიკო, მა... [მაგრამ არასოდეს ვიტყვით მამაო], ან კიდევ: 

დედა, დედი, დედილო, დედიკო, დე...  [მაგრამ არასოდეს ვიტყვით: 

დედაო]. 

4. დედაო და მამაო – ეს არ არის ოფიციალური მიმართვის, 

მოხსენიების ფორმა: ოფიციალურობის შემთხვევაში აუცილებლად 
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დავწერთ ან ვიტყვით: ჩემმა მოძღვარმა, მამა დავითმა, მღვდელმა 

იოსებმა... დედა ქეთევანმა... მაგრამ ერთმანეთში საუბრისას, ასე მო-

ვიხსენიებთ: მამაომ თქვა, მამაოს ველოდები...[იგულისხმება, რომ 

ჩემს მოძღვარს ვუცდი...]. ეს არის გამოხატულება იმ მშობლიური 

დამოკიდებულებისა, რომელიც არ საჭიროებს ოფიციალურ ენას. 

5. -ო  სუფიქსი არაერთი სახელის მაწარმოებელია ქართულში,  

არსებობს პარალელური ფორმები: ბოცა // ბოცო, გვერდი // გვერდო, 

დობირა // დობერა // დობირო [გურ.] „საუკეთესო ნიადაგი ვაზის გა-

საშენებლად; ვაკე ადგილი, სადაც ვაზია გაშენებული“; თბე // თბო, 

ფერდი // ფერდო, კუდი // კუდო, ჭდე // ჭდო, ცუგა // ცუგო, ჩრდი-

ლი // ჩრდილო, გრილი // გრილო, ჟოლი // ჟოლო, დოყი // დოყო...   

6. ენა თავად ახდენს დეფინიციას: სიტყვა მამაო ჩვეულებრივი 

მშობლის (ხორციელი მამის) აღმნიშვნელი სახელისაგან განსასხვა-

ვებლად დამკვიდრდა (მკვიდრდება), რომელიც მოძღვრის (სული- 

ერი მშობლის, მამის) აღმნიშვნელია. 

ვფიქრობთ, ეს ის მიზეზებია, რომლებიც უკვალავს გზას ამ 

სიტყვების (მამაო, დედაო) ენაში დამკვიდრებას. მრევლის მეტყვე-

ლებაში დასახელებული ფორმები წარმოადგენს არაოფიციალური, 

ახლობლური, თბილი, მშობლიური განწყობის გამოხატულებას, 

ხოლო ოფიციალურობის შემთხვევაში აუცილებლად დავწერთ ან 

ვიტყვით: ჩემმა მოძღვარმა, მამა დავითმა, მღვდელმა იოსებმა... დე-

და ქეთევანმა... მაგრამ ერთმანეთში საუბრისას, ასე მოვიხსენიებთ: 

მამაომ თქვა, მამაოს ველოდები... (იგულისხმება, რომ ჩემს მო-

ძღვარს ვუცდი...), მაგრამ არასოდეს ვიტყვით: მამაო ალექსიმ მი-

თხრა... მამაო და დედაო ფორმები უფრო ბუნებრივია დამოუკიდებ-

ლად ხმარების შემთხვევაში.    

დაბოლოს, მოვიყვანთ ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს, არნ. ჩიქო-

ბავას მიერ  დამოწმებულს („ქართული ენის ზოგადი დახასიათება“): 

„ენას კანონს  თვითვე ენა აძლევს და არა რაიმე თეორეტიკაო“ – წერ-

და  ილია (ე. ი ენას კი არ ვახვევთ თავზე შეთხზულ ხელოვნურ წე-

სებს, თვით ენაში ვპოულობთ კანონებსაო). ენა იზრდება, ვითარდე-

ბა, ენის კანონებიც იცვლება: „ხშირად იქნება, რომ კანონები, ერთ 

დროს საჭირონი, სხვა დროს უვარგისნი არიან ხოლმე. ამიტომაც 

ახალი ენა ძველს ენას არა ჰგავს, როგორც ახალი კაცი არა ჰგავს 

ძველ კაცს (ილია)“  [ჩიქობავა 1950: 024]. 
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კულტატიური გრამატიკის საკითხები, თბილისი. 

 

 

 

Nino Khakhiashvili 

 

On the Establishment of Certain Word Forms in Georgian 

 
Summary 

 
These days the phrases mamaom tkva "the priest said" or dedaos 

vetKvi "I will tell the nun" etc. can be often heard in the speech of the 

parish and not only of the parish.  Our interest is in finding the reasons of 

establishing these word forms and explaining them. We will try to find 

out whether the said forms are incorrect variants or the facts of 

distinguishing one word from another using the possibilities of a language. 

The paper presents the reasons that paves the way for the establishment of 

these words. The words mama "father" and deda "mother" have 

established with specific forms mamao and dedao  when used with the 

religious meanings. Therefore, the language defines the terms 
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ნინო ჯორბენაძე, იამზე გაგუა  

 

 

ბერძნულ-ლათინურიდან მომდინარე სიტყვების  

სინტაქტიკა და სემანტიკა თანამედროვე ქართულში 

(ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა) 
 

„ჩვენ დიდი ვალი გვაქვს ბერძნულისა და ლათინური ენების 

წინაშე. ამ ორმა ბრწყინვალე ენამ მრავალი ევროპული ენა გაამდიდ-

რა ნასესხები ლექსიკით. ცხადია, მერმისშიც არ უნდა მოვერიდოთ 

მას“ – წერდა კ. გამსახურდია [გამსახურდია 1985], რომელიც თავგა-

მოდებით ცდილობდა, ქართულ სამწერლობო ენაში დაემკვიდრები-

ნა ბერძნული და ლათინური წარმომავლობის სიტყვები. მართლაც, 

თავის ნაწარმოებებში მან გზა ბევრ ბერძნულ-ლათინურ ტერმინს 

გაუხსნა (თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგი მათგანი ადრევე არსე-

ბობდა ძველსავე ქართულში). გამსახურდია სრულიად განსაკუთრე-

ბულ მნიშვნელობას ანიჭებდა ბერძნულ-ლათინური ნასესხობებით 

ქართული ენის გამდიდრებას, მისი აზრით: „ქართული ენა ისედაც 

მარტოხელაა მსოფლიო ენების ოჯახთა შორის. ასე რომ, თუ არ 

გვსურს, სოფლური იერი მივანიჭოთ ჩვენს ენას, თამამად უნდა 

შემოვუშვათ მასში ისეთი სიტყვები, რომლებსაც არც ერთი ცივილი-

ზებული ენა არ თარგმნის“. მწერალს ჰქონდა ამბიცია იმისა, რომ სა-

კუთარი შეხედულების მიხედვით დაედგინა წესები, თუ როგორ უნ-

და შემოსულიყო ეს სიტყვები ქართულ ენაში და ამის თაობაზე ეპა-

ექრებოდა ენათმეცნიერებს, რომელთაც ამ საკითხთან დაკავშირე-

ბით განსხვავებული აზრი ჰქონდათ. კონკრეტულად, კ. გამსახურ-

დია მოითხოვდა, ბერძნული ან ლათინური სიტყვა ზუსტად ისე 

გადმოცემულიყო ქართულად, როგორც იყო ამოსავალ ენაში. მაგ., 

იგი არ იყო მომხრე ორმაგი თანხმოვნის გამარტივებისა და უკვირ-

და, თუ რატომ არ შეიძლებოდა ორმაგი თანხმოვნით (ან ხმოვნით) 

გადმოცემულიყო ბერძნული ან ლათინური სიტყვები. თავად მუდამ 

გემინირებულ თანხმოვნებს წერდა და სურდა, რომ ეს ნორმად ქცე-

ულიყო ქართულში. მაგ.: ის ცდილობდა დაემკვიდრებინა ფორმები: 

პრესსა, რასსა, მასსა, კლასსი, პროცესსი, ილლუმინაცია, გრამმატიკა, 

კომმისია – თუმცა ამ პრინციპით უკანასკნელ სიტყვაში ორმაგი სან-
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იც უნდა დაგვეწერა, როგორც ეს ლათინურშია (commissia).  

მწერალი ზოგადად მომხრე იყო იმისა, დედანთან სიზუსტის 

დაცვის მიზნით, სახელობითის ფორმით გადმოგვეტანა ბერძნული-

დან და ლათინურიდან ნასესხები სიტყვები; მაგალითად, ასე: ვერ-

გილიუსი, ჰერკულესი, პომპეიუსი, არტემისი; მაგრამ ამასთანავე პა-

რალელურად იყენებდა ასეთ დაწერილობასაც: ვირგილი, ჰომეროსი 

/ ჰომერი / ჰომირისი, კეისარი, ცეზარი, ოდისეი, კაპიტოლი, რემი 

(რემუსი). კ. გამსახურდია ასევე მოითხოვდა, გვეწერა: ანტიური (ან-

ტიკა), ესთეტიური (ესთეტიკა), მასსური (მასსა), რასსული (რასსა), 

კლასსური (კლასსი)... რა თქმა უნდა, მას, როგორც მწერალს, ჰქონდა 

უფლება პოეტური ლიცენციის გამოყენებისა, რასაც ახლაც მიმართა-

ვენ მხატვრული სიტყვის ოსტატები (და არა მარტო ისინი), მაგრამ 

ენის ნორმების შემუშავების დროს ენათმეცნიერებთან პაექრობისას 

ამა თუ იმ წესის დადგენას მეტი არგუმენტაცია სჭირდება. ყოველ 

შემთხვევაში, ერთნაირი სუფიქსის გადმოტანისას მაინც ერთი და 

იმავე წესის დაცვაა საჭირო. ეს პრინციპი კ. გამსახურდიას თხზუ-

ლებებში ხშირად დარღვეულია. ზემოდასახელებული მაგალითების 

გარდა, მსგავსი ვითარებაა შემდეგ შემთხვევებშიც: 

„როცა კოლიზეუმი წაიქცევა, ქვეყანა დაიქცევა“... „წვერხუჭუ-

ჭა მარკ ავრელიუსს შეგვეგება ფორუმზე ამომავალთ“... „მხარმარ-

ჯვნივ სეპტიუს სევერიუსისა და კონკორდიას ტაძრების ნანგრევები 

მოსჩანან, მხარმარცხნივ – სატურნის ტაძარი“... „კაპიტოლიის მუზე-

უმის ვენერა ვინახულეთ და ჯოჯოხეთის დედოფალი პერსეფონე“ – 

ამონარიდები მოყვანილია „მთვარის მოტაცებიდან“. აქ -უმ სუფიქ-

სიანი სახელებიდან ზოგი სუფიქსის მოკვეცით არის წარმოდგენი-

ლი (კაპიტოლიის < კაპიტოლიუმის), ზოგში შენარჩუნებულია სუ-

ფიქსი (მუზეუმი, ფორუმი); -უს ბოლოკიდურიანი საკუთარი სახე-

ლებიდან ზოგი უსუფიქსოდ არის წარმოდგენილი (სეპტიუსი, სევე-

რიუსი), ზოგიც – სუფიქსის ჩამოშორებით (სატურნის < სატურნუ-

სის, მარკი < მარკუსი)... ასე რომ, კონსტანტინე გამსახურდიასთან 

სიჭრელე შეინიშნება ერთგვარი ტიპის სიტყვების გადმოცემის 

დროსაც. მხოლოდ გემინირებული თანხმოვნების გადმოცემაში მი-

სდევს მწერალი ერთ პრინციპს ბოლომდე და ერთგულად.   

  შემდგომ, ნორმირების პროცესი მკვეთრ მეცნიერულ საფუძ-

ვლებზე დადგა და შემუშავდა როგორც ზოგადად სტანდარტიზაცი-

ის პრინციპები და წესები, ასევე – ცალკეულ ფორმათა სწორი ვარი-
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ანტები (არნ. ჩიქობავას ხელმძღვანელობითა და უშუალო მონაწი-

ლეობით). კონკრეტულად, ბერძნულ-ლათინურ ფორმათა შესახებ 

ბრწყინვალე რეკომენდაციები შემოგვთავაზა ამ სფეროს უბადლო 

სპეციალისტმა სიმონ ყაუხჩიშვილმა. მაგრამ ენა დროთა განმავლო-

ბაში იცვლება, ამდენად, აუცილებელი ხდება შევსება და გარკვეუ-

ლი ცვლილებების შეტანა უკვე არსებულ ლექსიკონებშიც. მაგ., ქეგ-

ლის რვატომეულის გამოცემის შემდეგ სამეცნიერო-ტექნიკური და 

საინფორმაციო პროგრესის სწრაფმა ტემპმა საჭირო გახადა ახალი 

რედაქციის შექმნის აუცილებლობა. როგორც ცნობილია, უკვე გამო-

იცა სამი ტომი, რომლებიც შეივსო ახალი სალექსიკონო ერთეულე-

ბით; გათვალისწინებულია მომდევნო ტომების გამდიდრება ახალი 

ტერმინებით; ეს განსაკუთრებით სამედიცინო ტერმინოლოგიას ეხე-

ბა, ასევე – იურიდიულსაც... 

ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა დგება ბერძნულ-ლა-

თინური სიტყვების ქართულად გადმოცემის შემთხვევაშიც. ამჯე-

რად შევჩერდებით მხოლოდ რამდენიმე საკითხზე. მაგალითად, 

ლათინურიდან მომდინარე -ალ სუფიქსიან სიტყვებზე, რომლებიც 

ქართულად ხან -ურ (-ულ) სუფიქსით გადმოიცემა, ხანაც -ალ–ურ 

დაბოლოებით (სადაც -ალ ლათინური სუფიქსია, რომელსაც ემატე-

ბა ქართული -ურ სუფიქსი). ასე რომ, აქ ერთი ლათინური -ალ და 

ერთიც – იმავე ფუნქციის ქართული -ურ მაწარმოებელი გვაქვს. ამი-

ტომ -ალ ამ შემთხვევაში, ერთი შეხედვით, თითქოსდა სრულიად 

ზედმეტია... ამ ტიპის ფორმებია: დიამეტრალური და დიამეტრუ-

ლი, ტერიტორიალური და ტერიტორიული და სხვა... ასეთი ნასეს-

ხობები ქეგლში უმეტესწილად ორსავე ფორმით არის დაფიქსირე-

ბული და ისინი პარალელურ ფორმებადაა მიჩნეული. ორთოგრაფი-

ულ ლექსიკონში კი ნორმად ბევრ შემთხვევაში ერთსუფიქსიანი  

(-ურ) ფორმა ითვლება. ეს გასაგებიცაა – ლათინურ სუფიქს -ალ-ს 

ენაცვლება იმავე ფუნქციის მქონე ქართული მაწარმოებელი -ურ.  

არადა, ხშირად ფორმებს შორის შინაარსობრივი სხვაობაა: 

ფუნქციონალური (გრამატიკა, ასევე – მათ. ტერმინი) და ფუნ-

ქციური (სამედ. მოშლილობა) 

ეპისტოლარული (ჟანრი) და ეპისტოლური (სტილი) 

დიფერენციალური (მათ. ტერმინი) და დიფერენციული (სწავ-

ლება) 

დიამეტრალური / დიამეტრალურად (სრული, სრულიად) და 
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დიამეტრული (ზომვა) 

კონტინენტალური (კონტინენტისთვის დამახასიათებელი) და 

კონტინენტური (ჰავა) 

კოლონიალური (პოლიტიკა) და კოლონიური (ქვეყნები) 

პოტენციალური (ტექნ. ენერგია) და პოტენციური (დამნაშავე) 

ლეგენდარული (ადამიანი) და ლეგენდური (ლეგენდის ხასია-

თისა) 

რეგიონული (დაყოფა) და რეგიონალური (სესია) და სხვა... 

(ბევრი ასეთი ფორმა 2011 წელს გამოცემულ „ქართული ენის 

პარონიმთა ლექსიკონში“ უკვე გამიჯნულია). 

რატომ არის ერთ შემთხვევაში მისაღები ორივე ფორმა და 

სხვა შემთხვევაში – მიუღებელი? როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, 

დასახელებული პარალელური ფორმები შინაარის მხრივ ნიუანსუ-

რად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ასეთი მაგალითების მოყვანა 

მრავლად შეიძლება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ხდება ფუნქციური 

გამიჯვნა შინაარსის მიხედვით. ეს სახელები, მართალია, პარალე-

ლურ ფორმებად არის მიჩნეული, მაგრამ, რეალურად, განსხვავე-

ბულ კონტექსტებში იხმარება.  

ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა ა-(-არ) სუფიქსით ნაწარ-

მოები არსებითი სახელების ინტენსიური სესხების შემთხვევები თა-

ნამედროვე ქართულში. მაგ.: რეგულარი (ბენზინის ხარისხი), ცენ-

ტრალი (დიდი სავაჭრო ცენტრი), ნაციონალი (ნაციონალური პარ-

ტიის წევრი) და სხვ., რომლებიც ისეთივე წარმოებისაა, როგორიც 

ინტეგრალი (მათ. ტერმინი), მაგისტრალი (მთავარი გზა) და სხვა...  

ცნობილია, რომ -ოს სუფიქსიანი სახელების დიდი ნაწილი  

-ოს დაბოლოებითვე გადმოდის ქართულში: კოსმოსი, კოლოსი, ცი-

ნიკოსი, ისტორიკოსი, მედიკოსი, პათოსი, ლოგოსი. მაგრამ საინტე-

რესო ფაქტია, რომ მხოლოდ -ლოგოს-ზე დაბოლოებული სახელები 

არ ინარჩუნებენ ამ დროს -ოს-ს: ფილოლოგი და არა ფილოლოგოსი, 

ბიოლოგი და არა ბიოლოგოსი. 

-უმ ბოლოკიდურიანი სახელების უმეტესობა ამავე დაბოლო-

ებით გადმოდის ქართულშიც: ფორუმი, მუზეუმი, კოლოსეუმი, 

კონსილიუმი, ჰერბარიუმი, ტერარიუმი. ისინი იმავე მნიშვნელობის 

მატარებლები არიან, რა მნიშვნელობაც ლათინურში აქვთ. ნაწილი 

ამგვარი სახელებისა კი -უმ დაბოლოების მოკვეცით არის შემოსუ-

ლი: თეატრი (თეატრუმ), მონუმენტი (მონუმენტუმ). მიუხედავად 
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შემოთავაზებული ნორმისა ({კოლიზეი} კოლოსეუმი) ყოველდღიურ 

მეტყველებაში (და არამარტო) პარალელური ფორმებით იხმარება: 

კოლოსეუმი (კოლიზეუმი) და კოლიზეი. 

დასახელებული მაგალითები ნათელი დადასტურებაა იმისა, 

რომ მიუხედავად დადგენილი ნორმებისა თუ წესებისა, ნასესხობა-

თა გადმოტანის დროს ჯერ კიდევ შეინიშნება არაერთგვაროვნება. 

პარალელურად, ენა ვითარდება, მდიდრდება უცხოენოვანი ლექსი-

კით და ახალი ტერმინების შემოღებას დიდი დაკვირვება სჭირდება. 

განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რათა ზეპირი გზით შემო-

სული სიტყვები მცდარი ვარიანტებით არ დამკვიდრდეს ჯერ მე-

ტყველებაში, შემდგომ კი – წერილობით წყაროებშიც; რომ თვითნე-

ბურად დადგენილი „წესების“ დამკვიდრებით ენის წარყვნა არ მო-

ხდეს. უნდა დარჩეს ის ფორმები, ტერმინები თუ სიტყვათშეხამებე-

ბი, რომლებსაც ზურგს ქართული ენის ფონეტიკა, ორთოგრაფია, მო-

რფოლოგია, სინტაქსი, ზოგადად – სალიტერატური ენის ნორმები 

უმაგრებს... 

ზოგადად, დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ბერძნულ-

ლათინურიდან მომდინარე სიტყვები თანამედროვე ქართულში 

სინტაქტიკისა და სემანტიკის თვალსაზრისით შემდეგ ვითარებას 

გვიჩვენებს: 

1. სიტყვათა გადმოტანისას, სინტაქტიკის მიხედვით (ბერ-

ძნულ-ლათინური ფონემების გადმოცემის, საკუთარ / ზედსართავ 

სახელთა გაფორმების საკითხები და სხვა...), გარკვეული სიჭრელე 

შეინიშნებოდა; თუმცა მეოცე საუკუნეში საკითხის მეცნიერული და-

მუშავებისა და ნორმების დადგენის შემდეგ ვითარება ერთგვარად 

დარეგულირდა; 

2. სემანტიკის მიხედვით ამ ტიპის სახელებში (არც გადმოტა-

ნის დროს და არც შემდგომ) მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ შეი-

ნიშნება; რიგ შემთხვევებში აღინიშნება შინაარსის მხრივ ნიუანსობ-

რივად განსხვავავებული პარალელური ფორმების წარმოების ტენ-

დენციები. 
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Nino Jorbenadze, Iamze Gagua 

 

Syntactics and Semantics of Words with Greek and 

 Latin Roots in Modern Georgian 

(History and Current Situation) 

 
Summary 

 

In general, the words with Greek and Latin roots in the Georgian 

language show the following picture with respect to syntactics and 

semantics: 

1. When adopting words there was a kind of diversity in terms of 

syntactics (transliteration of Greek and Latin phonemes, affixing proper 

nouns and adjectives etc.) but after processing the issue scientifically and 

setting the standards in the twentieth century the situation became 

somewhat regulated.  

2. As for the semantics of this type of words there are no significant 

changes. In some cases, the tendencies of deriving parallel forms with 

indistinguishable differences can be noticed.   
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