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რ. ა ბ ა შ ი ა  (თბილისი) 

 

მორფოლოგიურ-ლექსიკური იზოგლოსები და 

საერთოქართველური ფუძეენის 

დიფერენციაციის ზოგიერთი საკითხი 
 

 

ქართველურ ენათა შორის არსებული საერთო მორფოლოგიურ-

ლექსიკური იზოგლოსები, როგორც ცნობილია, ძირითადი განმსაზღვრე-

ლი ფაქტორი აღმოჩნდა ამ ენათა ისტორიული ურთიერთმიმართების, 

კერძოდ, ფუძეენის დიფერენციაციის ზოგიერთი საკითხის გარკვევის 

თვალსაზრისით. ქართველოლოგიაში გავრცელებული მოსაზრების მი-

ხედვით, სწორედ მორფოლოგიური და ლექსიკური იზოგლოსები, რომ-

ლებიც უფრო მეტად დასტურდება ქართულსა და მეგრულ-ლაზურს შო-

რის, ვიდრე ამ ენებსა და სვანურს შორის, გახდა მთავარი არგუმენტი ფუ-

ძეენიდან სვანურის ადრე გამოყოფის შესახებ ცნობილი შეხედულების სა-

სარგებლოდ. ქართველურ ენათა დიფერენციაციის სქემაც, რომელიც გერ-

ჰარდ დეეტერსმა წარმოადგინა და სპეციალისტთა ფართო წრეში გაზია-

რებულია, მორფოლოგიურ და თანაც მხოლოდ ზმნის მორფოლოგიის 

სინქრონიულ დონეზე ანალიზს ეყრდნობა. ავტორს არ მიუმართავს ფო-

ნოლოგიური და, საერთოდ, კომპლექსური ისტორიულ-შედარებითი 

კვლევისათვის, რაც აუცილებელია მონათესავე ენებში სანდო რეკონ-

სტრუქციებისათვის და, მით უმეტეს, ფუძეენის დიფერენციაციის რთუ-

ლი პროცესის აღსადგენად. ამდენად, სვანურისათვის დამახასიათებელი 

ქართულ-ზანურისაგან განსხვავებული ენობრივი მოვლენები მორფოლო-

გიასა და ლექსიკაში, შინაგანი რეკონსტრუქციის გზით მიღებული შედე-

გების გაუთვალისწინებლად, საფუძველი გახდა დეეტერსისეული სქემის 

შედგენისა. არადა, შინაგანი რეკონსტრუქციის მეთოდის გამოუყენებლად, 

რომელიც აუცილებელია საკუთრივ სვანურში ისტორიულად მომხდარი 

ენობრივი ცვლილებების გასარკვევად, შეუძლებელია ამ ენის საერთოქარ-

თველური ფუძეენიდან გამოყოფის საკითხის გადაწყვეტა. ამ და სხვა მი-

ზეზთა გამო სპეციალისტთა ერთი ნაწილი სამართლიანად არ იზიარებს 

დეეტერსის სქემის მიხედვით სვანურის ერთგვარი განცალკევებულობისა 

და ფუძეენიდან ადრე გამოყოფის თვალსაზრისს.  

ვფიქრობთ, სვანური ენობრივი მასალის განსხვავებულობა სხვა 

ქართველურ ენათა სათანადო მონაცემებთან შედარებით ამ ენის ადრე 

გამოყოფაზე კი არ მეტყველებს, არამედ ქართული და ზანური ენებისაგან 

დამოუკიდებლად საკუთრივ სვანურში ისტორიულად მომხდარი ტრან-

სფორმაციების შედეგია. როგორც ჩანს, სვანურში დღეს არსებული გან-
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სხვავებული ენობრივი ფაქტები უფრო ინოვაციებია, ვიდრე არქაიზმები 

და ამოსავალი ვითარება ქართულ-ზანურთან თვალსაჩინო სიახლოვეს 

გულისხმობს. სვანური ენის მკვლევართა ერთი ნაწილი, ვფიქრობთ, სა-

მართლიანად მიიჩნევს მეორეულად ამ ენაში დადასტურებულ არაერთ 

განსხვავებულ მორფოლოგიურ-ლექსიკურ მოვლენას. როგორც ირკვევა, 

გვიანდელია ის თავისებურებანი, რაც სვანურს აშკარად განასხვავებს ქარ-

თულ-ზანურისაგან და ქმნის სვანურის ერთგვარ განსხვავებულ მორფო-

ლოგიურ და ლექსიკურ ტიპს, კერძოდ: ნამყო უსრულის ფორმანტთა მრა-

ვალფეროვნება, აუსლაუტის გამარტივება, ვნებითისა და მიმღეობურ 

ფორმათა სხვაგვარი წარმოება... განსაკუთრებული დაშორებულობით 

სხვა ქართველურ ენათა მასალისაგან გამოირჩევა სვანური ლექსიკა, რო-

მელიც ასევე საკუთრივ სვანურში განხორციელებული ტრანსფორმაციე-

ბის შედეგია. ასევე, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სვანურ ენაში რო-

გორც ფონოლოგიურ, ისე მორფოლოგიურ და ლექსიკურ ცვლილებებს სა-

ფუძვლად უდევს ამ ენაში ადრე განხორციელებული ფონეტიკური პრო-

ცესები. ქართულთან და ზანურთან შედარებით სვანურში, როგორც ირ-

კვევა, ფართო გასაქანი მიეცა ამ პროცესებს (უმლაუტიზაცია, აფრიკატი-

ზაცია, დეზაფრიკატიზაცია, სპირანტიზაცია...) და იმდენად მასშტაბური 

სახე მიიღო, რომ შექმნა სვანურის, როგორც ქართულ-ზანურისაგან 

თვალსაჩინოდ განსხვავებული „თავისებური ენობრივი ტიპი“. ამგვარად, 

რაც დღეს განსხვავებულია და თავისებურია სვანურში, ისტორიულად 

არანაირად არ გულისხმობს ამ ენის სტრუქტურული მოდელის ასეთ გან-

სხვავებულობას სხვა ქართველურ ენებთან. 

სანიმუშოდ წარმოვადგენთ საერთოქართველური ბგერათშესატყვი-

სობის ერთ ცნობილ მაგალითს: საერთოქართველური ფუძეენა *კ ა ც-: 

ქართული კ ა ც-: ზანური კ ო ჩ-: სვანური ჭ  შ. ამ შესატყვისობის მიხედ-

ვითაც აშკარაა სვანურის განსხვავებულობა. ასეთი სხვაობა სვანურში გან-

ხორციელებული ტრანსფორმაციების შედეგია და არა ქართველური ფუ-

ძეენის დიფერენციაციისა. ჭ შ ფუძის ამოსავლად სავარაუდებელია *კაჩ 

ფუძე, როგორც ქართულ-ზანურ კაც-/კოჩ- ფუძეთა კანონზომიერი სვანუ-

რი შესატყვისი, სადაც შემდგომში განხორციელებული (სვანური ფონო-

ტაქტიკისთვის დამახასიათებელი) ფონეტიკური პროცესების შედეგად 

(სპირანტიზაცია, უმლაუტიზაცია, აფრიკატიზაცია) მივიღეთ ჯერ *კ შ < 

*კაშ-ი < *კაჩ-ი, შემდგომ ეტაპზე კი მივიღეთ ჭ შ ფუძე. ეს მაგალითი 

ცხადყოფს სვანური ენის ფონოლოგიურ-მორფოლოგიურ-ლექსიკური 

განსხვავებული მოვლენების მეორეულობას და ისტორიულად ქართულ-

თან და ზანურთან საერთო იზოგლოსების ბევრად უფრო მეტ რაოდენო-

ბაზე მიუთითებს.  
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როგორც ვხედავთ, ქართველურ ენათა ისტორიულ-გენეტიკური 

ურთიერთმიმართებების სრულფასოვანი გარკვევისათვის კარდინალური 

მნიშვნელობა მორფოლოგიურ-ლექსიკურ იზოგლოსებთან შედარებით 

ფონოლოგიურ საერთო მოვლენებს აქვთ, რაც საერთოქართველური ფუ-

ძეენის დიფერენციაციის სხვაგვარ პროცესს გვავარაუდებინებს. 

ფუძეენის დიფერენციაცია სქემატურად შეიძლება ასე წარმოვადგი-

ნოთ: 
ს.-ქართვ. ფუძეენა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საერთოქართველური ფუძეენა დაიშალა ორ ენობრივ ერთეულად – 

ქართულ (აღმოსავლურ დიალექტურ არეალში) და ზანურ-სვანურ (და-

სავლურ დიალექტურ არეალში) ენებად. ქართული ენა მეტ-ნაკლებად 

ინარჩუნებს ქართველური ფუძეენის ფონოლოგიურ, მორფოლოგიურ და 

ლექსიკურ სახეს, ზანურ-სვანურში კი თავს იჩენს ფუძეენისაგან განსხვა-

ვებული ენობრივი მოვლენები, განსაკუთრებით ფონოლოგიის სფეროში. 

ზანურ-სვანურში განხორციელებულმა ფონეტიკურმა პროცესებმა (ძირი-

თადად საარტიკულაციო ადგილის უკან გადაწევის შედეგად წინა რიგის 

სისინა სიბილანტური ფონემებისაგან უკანა რიგის შიშინა სიბილანტური 

სპირანტებისა და აფრიკატების წარმოქმნამ) და მასთან დაკავშირებულმა 

მორფოლოგიურმა და ლექსიკურმა მოვლენებმაც შექმნა ფუძე-ენისგან მო-

მდინარე, მაგრამ მისგან ერთგვარად განსხვავებული ლინგვისტური ტიპი – 

ზანურ-სვანური ენობრივი ერთეული. შემდეგ ქრონოლოგიურ საფეხურ-

ზე ქართული კვლავაც არ განიცდის ფუძეენისგან დიდად განსხვავებულ 

ცვლილებებს. ზანურ-სვანურში კი ასეთი ცვლილებების მეორე ეტაპი 

იწყება (ხმოვანთა უკან გადაწევა ზანურში, თანხმოვანთა სისტემატიური 

ფონეტიკური ცვლილებები სვანურში), რის შედეგადაც ზანურ-სვანური 

ენობრივი ერთობა იშლება ზანურ და სვანურ ენებად. 

ამგვარად, საერთოქართველურ ფუძეენას თავდაპირველად გამოეყო 

ზანურ-სვანური ენობრივი ერთობა (*კაც-ი > *კაჩ-ი) და ქართველური ენე-

ბი წარმოდგენილი იყო ორი ენობრივი ერთეულის – ქართული (*კაც-ი) 

და ზანურ-სვანური (*კაჩ-ი) – სახით. შემდეგ საფეხურზე კი ზანურ-სვანუ-

რი ენობრივი ერთობა (*კაჩ-ი) დაიშალა ზანურ (*კაჩ-ი > კოჩ-ი) და სვანურ 

(*კაჩ-ი > *კაშ-ი > *კ შ- > ჭ შ) ენებად. 
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ლ. ა ბ უ ლ ა ძ ე  (მიუნსტერი) 

 

სივრცული დეიქსისის კატეგორია 

კავკასიურ ენებში 

 

 

ჩვენ ვცხოვრობთ გარკვეულ დროსა და სივრცეში. ყველა ჩვენი ქმე-

დება გარკვეულ ადგილასა და გარკვეულ დროის მონაკვეთში ხორციელ-

დება. შესაბამისად ყველა ენობრივი გამონათქვამი სივრცულ და დროით 

კატეგორიებთანაა დაკავშირებული. საენათმეცნიერო ლიტერატურაში  

გავრცელებულია თვალსაზრისი, რომლის მიხედვით ზოგადად ენისა-

თვის სივრცე უფრო ძირეული კატეგორიაა, ვიდრე დრო. ამ აზრის დასა-

საბუთებლად ჩვეულებრივ მოჰყავთ მაგალითები, რომლებიც გვიჩვენებენ 

სხვადასხვა ენებში დროითი მიმართებების აღმნიშვნელი გამონათქვამე-

ბის განვითარებას სივრცული მიმართებების გამომხატველი გამონათქვა-

მებისაგან, როგორიცაა, მაგ., ქართულში: თანდებულები წინ – უკან, ან 

ზმნისართი სადაც. 

მეორე მხრივ, იმასაც აღნიშნავენ, რომ დროითი მიმართებების გამო-

ხატვა ბევრ ენაში სავალდებულოა, ხოლო სივრცული მიმართებების გამო-

ხატვა არ არის აუცილებელი. ამას შენიშნავს, მაგ., გერმანელი ლინგვისტი 

ჰ. ფატერი. მას ვ. კლაინიც უჭერს მხარს: „where as the speaker is free to talk 

about space or not, this is not so for time: each finite verb obligatorily includes 

temporal information – it expresses tense, aspect, or both“). აქ მინდა შევნიშნო, 

რომ სივრცე, როგორც ზოგადი კატეგორია, ენობრივი მასალის სემანტი-

კური აღწერის დროს არა მხოლოდ ობიექტების ლოკალიზაციასა და მათი 

მოძრაობის მიმართულებასთან / ორიენტაციასთან არის კავშირში, არამედ 

ამ ობიექტების სივრცულ თვისებებთანაც, ანუ მათ სიდიდესთან, განზო-

მილებასთან, ფორმასთან. ამას შენიშნავდა ჩარლზ ფილმორიც. როდესაც 

საგნებს ვასახელებთ, არ არის ყოველთვის საჭირო მათი სიდიდე ან ფორმა 

ექსპლიციტურად გამოვხატოთ, რადგან საგნები თავის თავში მოიცავენ 

საკუთარ სივრცულ მახასიათებლებს (მაგ., მ რ გ ვ ა ლ ი  ბურთი...)  

(ლ. აბულაძე). ამ აზრს მხარს უჭერს კოგნიტური ლინგვისტიკის კვლევე-

ბიც, რომლებიც გვიჩვენებენ, რომ ობიექტური კატეგორიების იდენტიფი-

კაციის დროს უმნიშვნელოვანეს როლს ობიექტის ფორმა ასრულებს  

(რ. ჯეკენდოფი, ბ. ლანდაუ). 
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სივრცული სემანტიკა, როგორც ცნობილია, მოიცავს დეიქტურ კა-

ტეგორიასაც. დეიქტურ კატეგორიებში ჩვეულებრივ ძირითადად სამ სე-

მანტიკურ კატეგორიას ან სამ განზომილებას განასხვავებენ: პირის, ადგი-

ლისა და დროის (კ.-პ. ჰერბერმანი). 

სივრცულ ან ლოკალურ დეიქსისს ძირითადად სამი ქვესისტემა 

განეკუთვნება (ჩ. ფილმორი): ა) ჩვენებითი ნაცვალსახელები ან, უფრო 

ზოგადი სახელი რომ ვიხმაროთ, დემონსტრატივები, რადგან ნაცვალსახე-

ლებთან ერთად ამ კატეგორიაში ერთიანდებიან ჩვენებითი ზედსართავი 

სახელებიც და ჩვენებითი ზმნიზედებიც, ბ) მიმართულების გამომხატვე-

ლი ზმნისართები / წინდებულები / თანდებულები, და გ) მოძრაობის აღ-

მნიშვნელი ზოგი ზმნა (ან, მაგალითად, ქართულში, ზმნები ორიენტაციის 

გამომხატველი ზმნისწინებით). ამ ქვესისტემებიდან ენათმეცნიერების 

ყურადღება მეტწილად ჩვენებითი ნაცვალსახელების კვლევისაკენ არის 

მიმართული. 

ჩვენებითი ნაცვალსახელების საშუალებით სხვადასხვა ენა სხვადას-

ხვაგვარად ანაწევრებს სივრცეს. ძირითადი ოპოზიცია ჩვენებითი ნაცვალ-

სახელების სისტემაში ბინარულია: ახლოს/შორს (proximal/distal) მოლაპა-

რაკის (ანუ ორიგოს, დეიქტიკის ცენტრის) მიმართ. ინდოევროპული ენე-

ბის ჩვენებითი (დემონსტრატიული) ნაცვალსახელების სისტემების აღსა-

წერად ეს ბინარული ოპოზიცია საკმარისია, მაგრამ ის არ არის საკმარისი 

არაინდოევროპული ენების ნაცვალსახელებისთვის. 

ო. ფიოდოროვამ გამოიკვლია დაღესტნური ენების ჩვენებითი ნა-

ცვალსახელების რთული სისტემა და აჩვენა, რომ ძირითადი ბინარული 

ოპოზიციის გარდა ამ ენებში ჰორიზონტალურ ღერძზე კიდევ ხუთგვარი 

ქვედანაყოფი გვაქვს, სახელდობრ: მოლაპარაკესთან ძალიან ახლოს, ახ-

ლოს, შორს, ძალიან შორს და უკიდურესად შორს. განსაკუთრებით 

რთულდება ჩვენებითი ნაცვალსახელების სისტემა, როცა ჰორიზონტა-

ლურ ღერძზე ოპოზიციებს ემატება ოპოზიციები ვერტიკალურ ღერძზე 

დეიქტური ცენტრიდან დაშორების მიხედვით: ერთსა და იმავე დონეზე, 

უფრო მაღლა ან ზევით, უფრო დაბლა ან ქვევით, ძალიან შორს მაღლა ან 

უფრო ზევით, ძალიან შორს დაბლა ან უფრო ქვევით, როგორც ეს გვაქვსო 

ახვახურში.  

საინტერესოა, როგორ ცდილობენ მკვლევრები ამ რთული სისტემე-

ბის ახსნას. მაგ., დაღესტნური ენების შემთხვევაში ბ. ატაევი ვარაუდობს, 

რომ მიზეზი დაღესტნის მთაგორიანი ლანდშაფტი უნდა იყოს. 

არაინდოევროპული ენების მონაცემებზე დაყრდნობით დენიმ 

წამოაყენა კულტურული ეკოლოგიის ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვითაც 

ენის დეიქტური სისტემების სირთულე უკუპროპორციულია ადამიანის 
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ხელით შექმნილი გარემოს იმ მოცულობისა, რომელზეც ვრცელდება ეს 

ენა. პერკინსის თვალსაზრისით კი, რაც უფრო მარტივია ხალხის კულტუ-

რა, მით უფრო რთულია იმ ენის დეიქტური სისტემები, რომელზედაც ეს 

ხალხი მეტყველებს (ორივე ავტორის თვალსაზრისი ციტირებულია  

ბ. კრიკ-კასტოვსკის მიხედვით, რომელიც ამ ჰიპოთეზებს უჭერს მხარს).  

ჩვენ როგორც ატაევის, ასევე დენის-პერკინსის ვარაუდების საწინა-

აღმდეგოდ შეგვიძლია სვანური ენის მაგალითი მოვიყვანოთ. ჩვენებითი 

ნაცვალსახელების სისტემა ამ ენაში უფრო მარტივია, ვიდრე ქართულში, 

მიუხედავად იმისა, რომ ისიც კავკასიონის მაღალმთიან რეგიონშია  

გავრცელებული. 

 

 

 

 

ლ. ა ზ მ ა ი ფ ა რ ა შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

დერივაციის თავისებურებები ხუნძურ ენაში  

 

 

ხუნძური ენისათვის ნიშანდობლივია არსებით სახელთა ფლექსიი-

სებური წარმოება, რის შესახებაც მიუთითებდა ამ ენის სიტყვაწარმოების 

პირველივე მკვლევარი ლ. ჟირკოვი. დერივაციასა და ფლექსიას ამ ენაში 

ორგანულად აკავშირებს ერთმანეთთან ე. წ. ირიბი ფუძე (საბრუნებელი 

ფუძე), რომელიც თანაბრად გამოიყენება როგორც სუბსტანტივთა ბრუნე-

ბისას (III ტიპის მიხედვით), ისე სიტყვათა წარმოების დროს. საკმარისია 

ირიბ ფუძესთან ბრუნვის ნიშანს დერივატი შეენაცვლოს, რომ ახალი 

მნიშვნელობის სიტყვა მივიღოთ; მაგალითად, არსებითი სახელი ნაწ  „ტი-

ლი“ იბრუნვის ასე: ერგ. ნაწ -ი-ც ა „ტილმა“, ნათ. ნაწ -ი-ლ „ტილისა“, მიც. 

ნაწ -ი-ჲ-ე „ტილს“... ნაწ  („ტილი“) სიტყვის ირიბ ფუძეს (საბრუნებელ ფუ-

ძეს) წარმოადგენს ნაწ -ი-. სწორედ ამ ფუძეს ბრუნვის ნიშნების (-ც ა, -ლ,  

-ე) ნაცვლად სადერივაციო სუფიქსი თუ დაერთო, მივიღებთ ახალი მნიშ-

ვნელობის სიტყვას: ნაწ -ი-ქ „ტილიანი“ (-ქ სადერივაციო სუფიქსია). მაშა-

სადამე, ხუნძურ ენაში აშკარად ხელშესახებია ფლექსიისა და დერივაციის 

ურთიერთკავშირი, რაც სხვა დაღესტნური ენებისთვისაც (ლაკური, დარ-

გუული, ლეზგიური...) არ არის უცხო.  

ლ. ჟირკოვი ფლექსიისა და დერივაციის ურთიერთმიმართების სა-

კითხს რომ ეხებოდა, წერდა: „უნდა გვესმოდეს, რომ განვითარების ამ 

სტადიაზე, როდესაც საქმე გვაქვს ასეთ ნაკლებად დიფერენცირებულ ორ 
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გრამატიკულ კატეგორიასთან, ეს ნაკლებად დიფერენცირებულობა, მათი 

ეს დიფუზურობა სხვა არაფერია, თუ არა ასახვა აზროვნების დიფუზუ-

რობისა განვითარების მოცემულ საფეხურზე. იმ მდგომარეობას, რომ ცნე-

ბა „მუშა“ თავისუფლად გამოიხატება „მუშაობა“ სიტყვის ბრუნვის ფორ-

მით ( ალტუჴან ← ალტი), უშუალოდ შევყავართ იმ შორეულ ეპოქაში, 

როცა ჯერ კიდევ არ იყო მკაფიოდ დიფერენცირებული არა მხოლოდ სი-

ტყვაცვალება და სიტყვაწარმოება (ე.ი. ფლექსია და დერივაცია – ლ. ა.), 

არამედ ცალკე სიტყვა და შესიტყვებაც“ (ჟირკოვი, 1948).  

ფლექსიისა და დერივაციის დიფუზურობის ნიმუშად ლ. ჟირკოვს 

მოხმობილი აქვს -ჴან დერივატიანი არსებითი სახელი ალტუ-ჴან „მუშა“, 

რომელიც ემთხვევა ტრანსლატიური ბრუნვის ფორმას ალტ-უ-ჴ-ა-ნ, 

ზედმიწ. „მუშაობას-თან გავლით“, „через работу“ ( ალტი „მუშაობა“). ავ-

ტორის თანახმად, იგი ერთსა და იმავე დროს ფლექსიური ფორმაცაა და 

დერივაციულიც. სიტყვაცვალებასა და სიტყვაწარმოებას შორის აქ ზღვა-

რი წაშლილია. 

ენაში მართლაც არის შესაძლებელი, რომ ბრუნვის ნიშნიანი ფორმა 

წარმოქმნილ სახელადაც გვევლინებოდეს. ასეთი შემთხვევები კარგადაა 

ცნობილი, მაგალითად, ქართულშიც: გულ-ად-ი (← ვითარებითი ბრუნ-

ვის ფორმა გულ-ად), შემთხვევ-ით-ი (← მოქმედებითი ბრუნვის ფორმა 

შემთხვევ-ით), მამა-სახლ-ის-ი (← ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა სახლ-

ის) და სხვ. (ა. შანიძე, 1980). თვითონ ხუნძური ენიდანაც შეიძლება მოვიყ-

ვანოთ ნიმუში ფლექსიური ფორმის დერივაციულად გადაქცევისა: მაღ-ა-

ტ  „საძუე“, ზედმიწ. „კუდ-ქვეშ“ (შდრ. მაღ „კუდი“). ამ არსებით სახელში 

წარმოდგენილი ბოლოკიდური -ტ III სერიის ადგილობრივი ბრუნვის ნი-

შანია. 

მაგრამ უშუალოდ ბრუნვისნიშნიან სახელთაგან არსებით სახელთა 

წარმოება ხუნძურში იშვიათია. ლ. ჟირკოვის თვალსაზრისი ფლექსიისა 

და დერივაციის გაუდიფერენცირებლობის შესახებ ემყარება ერთადერთ 

მაგალითს: ალტუ-ჴან. ამ ფორმის ანალოგიურად სხვა სახელებიც ბრუნ-

ვისნიშნიანი ფორმებისაგან წარმოქმნილად ესახებოდა მას და, ამის მი-

ხედვით, დერივაციას ფლექსიასთან ათანაბრებდა საერთოდ. მაგალითად, 

უკმარობის (ან უქონლობის) -ყ- აფიქსს (წამ-უ-ყ- „უმარილო“ და სხვ.)  

ლ. ჟირკოვი თვლიდა ადგილობითი ბრუნვის ნიშნად, რომელიც თითქოს 

უპირისპირდება II სერიის -ჴ ლოკატივს. დერივატი -ად ( ატ -ად „სიმამ-

რი“, „მამამთილი“) მას მიაჩნდა ერგატივის -დ ფორმანტად (ლ. ჟირკოვი, 

1948). ამ მოსაზრებათა განსამტკიცებლად რამე დამაჯერებელი საბუთები 

ავტორს არ წარმოუდგენია.  
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რაც მართლა ორგანულად აახლოებს ხუნძურ ენაში ფლექსიასა და 

დერივაციას, ეს არის ირიბი ფუძე, რომელიც თანაბრად გამოიყენება რო-

გორც არსებით სახელთა ბრუნებისას (III ტიპის მიხედვით), ისე სიტყვათა 

წარმოქმნის დროს. საკმარისია ირიბ ფუძეში ბრუნვის ნიშანს დერივატი 

შეენაცვლოს, რომ ახალი მნიშვნელობის სიტყვა მივიღოთ, მაგრამ ეს სრუ-

ლებით არ ნიშნავს, რომ სადერივაციო სუფიქსები მაინცადამაინც ბრუნ-

ვის ნიშანთაგან წარმოშობილად უნდა განიხილებოდნენ, როგორც ამას 

მიიჩნევდა ლ. ჟირკოვი. ისინი სხვადასხვა წარმომავლობისა შეიძლება 

იყვნენ. გარკვეულია, მაგალითად, რომ ზმნისგანაა მიღებული უკმარობის 

(ან უქონლობის) გამომხატველი დერივატი -ყ (← ყ-ი-ნე „ამოწურვა“, 

„გამოლევა“ ან „უქონლობა“) (ზ. მაჰომედბეკოვა, 1987), თუმცა იგი თავი-

სუფლად დაერთვის ხოლმე ირიბ ფუძეს, ბრუნვის ნიშნის მსგავსად: შდრ., 

მაგ., ნათ. ბრუნვის ფორმა ად-ა-ლ „წყლისა“ და ნაწარმოები სიტყვა 

ად-ა-ყ „უწყლო“. 

ფლექსიისებურად წარმოქმნა სახელისა, საფიქრებელია, შეპირობე-

ბული უნდა იყოს იმ გარემოებით, რომ ძლიერად განვითარებულმა 

ფლექსიამ დროთა განმავლობაში ზეგავლენა მოახდინა შედარებით სუსტ 

დერივაციაზე და თანდათანობით მიიმსგავსა იგი. აღსანიშნავია, რომ არ-

სებით სახელთა ირიბი ფუძეებისაგან ნაწარმოებია ზოგიერთი ნასახელა-

რი ზმნაც: ორ-ო-ზე „გაყინვა“ (← ერ „ყინული“, შდრ. ნათ. ორ-ო-ლ, 

ირიბი ფუძეა ორ-ო-), ტ ოლ-ო-ზე „შეკაზმვა“ (← ტ ილი „უნაგირი“, 

შდრ. ნათ. ტ ოლ-ო-ლ, ირიბი ფუძეა ტ ოლ-ო-)... ამრიგად, გარკვეული გა-

ვლენა ფლექსიას, როგორც ვხედავთ, ზმნურ სიტყვაწარმოებაზეც მოუხ-

დენია. 

სპეციალური სიტყვაწარმოებითი პრეფიქსები ხუნძურ ენას არ მოე-

პოვება, თუმცა ამ დანიშნულებას გარკვეულწილად მაინც შეიძლება ას-

რულებდნენ კლასის ნიშნები. როგორც ცნობილია, ერთსა და იმავე ფუ-

ძესთან კლასის ნიშანთა მონაცვლეობით გაირჩევა სიტყვათა მნიშვნელო-

ბები, მაგ., -აც  „ძმა“ – ჲ-აც  „დაჲ“, -ას „ბიჭი“, „ვაჟიშვილი“ – ჲ-ას „გო-

გო“, ქალიშვილი“, -ატ ად „სიმამრი“, „მამამთილი“ – ჲ-ატ ად „სიდედ-

რი“, „დედამთილი“ (არნ. ჩიქობავა, ი. ცერცვაძე, 1962), მაგრამ ახლა ვნა-

ხოთ ისეთი ნაწარმოები სიტყვებიც, როგორიცაა -ასიკო „თოჯინა ვაჟის 

გამოსახულებით“, ჲ-ასიკო „თოჯინა გოგოს გამოსახულებით“. ეს სიტყვე-

ბი ნაწარმოებია I და II კლასის სახელებისაგან -ას „ბიჭი“, „ვაჟიშვილი“ 

და ჲ-ას „გოგო“, „ქალიშვილი“ და ამის შესაბამისად აქვთ მათ თავკიდურ-

ში კლასის ნიშნებიც ( -, ჲ-), მიუხედავად იმისა, რომ ნივთს აღნიშნავენ. ამ 

შემთხვევაში სიტყვაწარმოებითი ძალა აქვს არა კლასის პრეფიქსულ ნი-
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შანს ( -, ჲ-), არამედ სადერივაციო -კო სუფიქსს ( -ას-ი-კო , ჲ-ას-ი-კო) და 

სწორედ იგი აქცევს ადამიანის აღმნიშვნელ სიტყვას ნივთის სახელად. სა-

ყურადღებოა, რომ ამ -კო სუფიქსით წარმოებულ ერთ სიტყვაში იმავე ფუ-

ძეს III კლასის ბ- პრეფიქსიც კი გასჩენია: ბ-ას-ი-კო „სათამაშო“ (შდრ. I კლ. 

-ას, II კლ. ჲ-ას).  

მსგავსადვე, I და II კლასის ნიშნები აქვთ პრეფიქსებად სადერივა-

ციო - ი სუფიქსით წარმოებულ სიტყვებს -აც - ი „ძმობა“, ჲ-აც - ი 

„დობა“, -ას- ი „ბიჭობა“, „ვაჟობა“; ჲ-ას- ი „ქალიშვილობა“, „ქალწულო-

ბა“... მიუხედავად ამისა, ეს სახელები III კლასსაა (ბ- კლასს) განკუთვნე-

ბული მათი მაწარმოებელი - ი დერივატის გამო.  

იგივე დანიშნულება ეკისრებათ ხოლმე სუფიქსებად ხმარებულ 

კლასის ნიშნებსაც: მაჵარულ-ა  „ხუნძი კაცი“ – მაჵარულ-აჲ „ხუნძი  

ქალი“, გურჟიჲ-ა „ქართველი კაცი“ – გურჟიჲ-აჲ „ქართველი ქალი“ და 

სხვა. 

აღსანიშნავია აგრეთვე აწ უკვე გამქრალი IV კლასის რ- პრეფიქსის 

როლი არსებით სახელთა წარმოებაში. პრეფიქსი რ- ამჟამად ფუნქციაშეც-

ვლილი სახით გვხვდება კლასნიშნიან ზმნათაგან წარმოებულ არაერთ 

სუბსტანტივში და მისი მეშვეობით არსებითი სახელები განირჩევა ამოსა-

ვალ ზმნურ ფორმათაგან, მაგ., რ-ოტ ი „სიყვარული“ არსებითი სახელია 

და რ- პრეფიქსის მქონებლობით უპირისპირდება კლასნიშნიან ზმნურ 

ფორმებს -ოტ ი (I კლ.), ჲ-ოტ ი (II კლ.), ბ-ოტ ი (III კლ.), რ-ოტ ი (მრ. რ.). 

ხუნძურ ენაში რ- თავსართი წარმოადგენს სუბსტანტივთა პრეფიქსული 

წარმოების იშვიათ ნიმუშს. 

არსებით სახელთა კნინობით ფორმებს აწარმოებს სუფიქსები -ქო,  

-კო მეტად შეზღუდული რაოდენობის სიტყვებში, მაგ., აც -ა-ქო „ძამიკო“ 

(შდრ. აც  „ძმა“), ჲაც -ა-ქო „დაიკო“ (შდრ. ჲაც  „დაჲ“), ბასი-ქო „ბოჩოლა“ 

(შდრ. ბასი „მოზვერი“), იც ი-ქო „ფისო“ (შდრ. ქართ. ციცა), ას-ი-კო „თო-

ჯინა ვაჟის გამოსახულებით“ (შდრ. ას „ბიჭი“), ჲას-ი-კო „თოჯინა გოგოს 

გამოსახულებით“ (შდრ. ჲას „გოგონა“), ჰარჟა-კო „პატარა ზარდახშა“ 

(შდრ. ჰარჟა „ზარდახშა“) (არნ. ჩიქობავა, ი. ცერცვაძე, 1962) ... აღსანიშნა-

ვია, რომ ხუნძური ენისათვის არ არის დამახასიათებელი კნინობით-საა-

ლერსო ფორმების აფიქსური წარმოება ისეთი სახელებისგან, როგორიცაა 

ებელ „დედა“, ემენ „მამა“; შდრ. ქართ. დედ-იკ-ო, მამ-იკ-ო, აგრეთვე ბებ-

იკ-ო, ბიძ-იკ-ო, ბიჭ-იკ-ო და სხვა. ქართულისათვის სავსებით ბუნებრივი 

ასეთი ფორმები ხუნძურისათვის უცხოა. 

ყურადღებას გავამახვილებთ ერთ ფაქტზეც: ამჟამად ხუნძურში 

მრავლად გვხვდება რუსულიდან შემოსული სიტყვები, რომლებიც ბარბა-

რიზმებს როდი წარმოადგენენ (როგორც, მაგ., ქართულში). მათ მყარად 
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მოუკიდებიათ ფეხი არა მხოლოდ ზეპირ მეტყველებაში, არამედ სამწერ-

ლობო ენაშიც. აღსანიშნავია, რომ ხუნძურმა ენამ სულ ადვილად შეითვი-

სა რუსულიდან ნასესხები სიტყვები თავისი სადერივაციო სუფიქსებია-

ნად, მაგ., უჩითელ „მასწავლებელი კაცი“, უჩითელნიცა „მასწავლებელი 

ქალი“ (რუს. учи-тель, учи-тель-ни-ца), უჩენიქ „მოსწავლე ვაჟი“, უჩენიცა 

„მოსწავლე გოგონა“ (რუს. уче-ник, уче-ни-ца); მაშინისთ „მემანქანე კაცი“, 

შდრ. მაშინისთქა „მემანქანე ქალი“ (რუს. машинист-к-а); თარაქთორისთ 

„მეტრაქტორე კაცი“, შდრ. თარაქთორისთქა „მეტრაქტორე ქალი“ (რუს. 

тракторист-к-а) და სხვა. 

უკვალოდ არ ჩაუვლია სხვა ენებთან ურთიერთობასაც. უფრო ადრე 

თურქული წრის ენებიდან (კერძოდ, ყუმიკურიდან) შემოვიდა პროფესია-

საქმიანობის გამომხატველი სუფიქსი -ჩი (მაგ., ჴულუჴ-ჩი „მოსამსახუ-

რე“), რომელიც მეტად პროდუქტიული აღმოჩნდა ხუნძური ენის სიტყვა-

წარმოებაში. იგი საკუთარ სიტყვადაც კი იქნა აღქმული (შდრ. ხუნძ. ჩი 

„კაცი“, „ადამიანი“). ერთმა აფიქსმა შემოაღწია ქართულიდანაც, თუმცა 

დერივატის ფუნქციით არ დამკვიდრებულა ხუნძურში. იგი უბრალოდ 

ნასესხებ სიტყვას შემოჰყვა აქ: თავათ-ურ-აბ „ცნობილი“, „სახელგანთქმუ-

ლი“; შდრ. ქართ. თავად-ურ-ი და სხვა. 

 

 

 

 

ნ. ა რ დ ო ტ ე ლ ი  (თბილისი)  

 

კლასის გრამატიკული კატეგორია ნახურ-დაღესტნურ ენათა  

სახელსა და ზმნაში  

 

 

1. ნახურ-დაღესტნურ ენათა მორფოლოგიის ხერხემალს ქმნის გრა-

მატიკული კლასის კატეგორია, რომელიც მთლიანად გამსჭვალავს სახე-

ლისა და ზმნის მორფოლოგიურ სტრუქტურას. ამ თვალსაზრისით, სახე-

ლისა და ზმნის მორფოლოგიისათვის ნიშანდობლივი კორელაცია, რომე-

ლიც ენის სტრუქტურის ქვაკუთხედს წარმოადგენს, აღარ არის რელევან-

ტური. ამჟამად ზმნასა და ატრიბუტულ სახელებში კლას-კატეგორია, რო-

მელიც თავდაპირველად სოციალური ღირებულების მიხედვით არსებით 

სახელთა დასაჯგუფებლად იქნა გამოყენებული, სისტემებრ არის წარმო-

დგენილი, ხოლო სუბსტანტივებში, როგორც ვარაუდობენ, კლასის ექსპო-

ნენტები რელიქტურადღა იჩენენ თავს (პ. უსლარი. ა. დირი, ნ. ტრუბეც-
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კოი, ივ. ჯავახიშვილი, არნ. ჩიქობავა. გ. დეეტერსი, გ. როგავა, ქ. ლომთა-

თიძე, ი. დეშერიევი, უ. მეილანოვა, ო. კახაძე, გ. თოფურია...). 

2. არსებითი მორფოლოგიური ნიშანი, რითაც სახელი (სუბსტანტი-

ვი) განირჩევა ზმნისაგან, არის ბრუნვისა და ლოკალიზაციის კატეგორიე-

ბი. ზმნა, თავის მხრივ, უღვლილებითა და სხვა ზმნური (კაუზატივის, პო-

ტენციალისის...) კატეგორიებით განსხვავდება სახელისაგან. კლასიფიკა-

ტორები როგორც არსებით სახელთან სინტაქსურად დაკავშირებულ ერთი 

რიგის ატრიბუტულ სახელებში, ისე ზმნასა და ნაზმნარ სახელთა გარკვე-

ულ ნაწილში სარკისებურად აირეკლებიან და მწყობრ სისტემას ქმნიან: 

ჩეჩნ. ბ-ოჴჴა ლამ „დიდი მთა“, ვ-იჸ ვ-აშა „ოთხი ძმა“, სო ვ-უ „მე (მამაკაცი) 

ვარ“, ზა დ-უ „ბეღურა არის“...; ხუნძ. ჰიტინა-  -ა  „პატარა (უმცრო-

სი) ძმა“, ბ-ა ად-ა-ბ ინ „სუფთა წყალი“, დო-  ჩი „ის კაცი“, დუნ -უგო 

„მე (მამაკაცი) ვარ“, დირ ჲ-ა  ჲ-აჭანა „ჩემი და მოვიდა“...; წახ. ჰა-რ-ხჷდ 

რ-ჷშ „მაღალი ქალიშვილი“, წე-ბ-ნა ბალქან „ახალნაყიდი ცხენი“, გად  

ო-რ-ნა „ბიჭი არის“, ბალქან ო-ბ-ნა „ცხენი არის“ და მისთ.  

3. რაც შეეხება არსებით სახელებს, მათი სოციალური ღირებულების 

განსაზღვრა და კლასიფიცირება სემანტიკის საფუძველზე ხდებოდა. თუ 

არსებით სახელთა კლასიფიკაცია სემანტიკურ პრინციპს ეფუძნებოდა, მა-

შინ მათ კლას-კატეგორიის გრამატიკულად გამოხატვა ოდენ მსაზღვრელ 

სახელთან და ზმნასთან შესათანხმებლად დასჭირდებოდა. ეს კი აუცი-

ლებლობას არ წარმოადგენდა, ვინაიდან სუბსტანტივთა კლასური კუთ-

ვნილება შინაარსითაც ცხადი იქნებოდა. აქ არ იგულისხმება გრამატიკუ-

ლი ფორმები (მაგ., ბრუნვის ფორმები ანწუხურ დიალექტში), რომლებშიც 

მოქმედი კლასის ექსპონენტების პოვნიერება ეჭვს არ იწვევს (არნ. ჩიქობა-

ვა, შ. მიქაილოვი, ილ. ცერცვაძე, ტ. გუდავა...). 

4. ხუნძურსა და ზოგ ანდიურ ენათა სუბსტანტივებში თავჩენილი 

კლას-ნიშნები ოდენ შესათანხმებელი აფიქსის ფუნქციით არის აღჭურვი-

ლი. თუ არ ჩავთვლით ნათესაობის გამომხატველ რამდენსამე ლექსემას 

(ჩეჩნ. ვ-აშა „ძმა, ვ-უოჵ „ვაჟი“, ჲ- ოჵ „ქალიშვილი“, დ- ოგ „გული“...; 

ხუნძ. -ა-  „ძმა“ – ჲ-ა-  „და“ – ბ-ა-  „ძმა“, „და“ [ნაშიერი ცხოველისა], -

ა-ს „ვაჟიშვილი“ – ჲ-ა-ს „ქალიშვილი“ – ბ-ა-სი „ნაშიერი“ [ცხოველისა]; 

ანდ. -ო- ი „ძმა“ – ჲ-ო- ი „და“, -ო-შო „ვაჟიშვილი“ – ჲ-ო-ში „ქალიშ-

ვილი“ – ბ-ო-ში „ნაშიერი“ (ცხოველისა); ახვ. -ა- ი „ძმა“ – ჲ-ა- ი „და“, 

-ა-შა „ვაჟი“ – ჲ-ა-შე „ქალიშვილი“...; ლაკ. დ-უშ „ქალიშვილი“, დ-აკ „გუ-

ლი“...; დარგ. რ-უძი „და“, რ-ურსი „ქალიშვილი“, ურკი < *რ-უკი „გუ-

ლი“...), სხვა არსებით სახელებში ცოცხალი გრამატიკული კლასის ექსპო-

ნენტები არ შეიმჩნევა. სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ ამგვარ სახელებშიც 

კლას-ნიშნებს უფრო სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია აქვთ, ვინემ ფორმაწარ-

მოებითი (ილ. ცერცვაძე, დ. იმნაიშვილი). 
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5. რაც შეეხება კლასნიშნიან სუბსტანტივთა ისტორიულ ინტერ-

პრეტაციას, მართალია, ნათესაობის გამომხატველ ზოგ არსებით სახელს 

რეინტერპრეტირებული კლასიფიკატორი ნახურ-დაღესტნურ ენებში 

დღესაც დაცული აქვს, მაგრამ ამ სახელთა ეტიმოლოგია დღემდე გარკვე-

ული არ არის. კვლევის ამ ეტაპზე შეიძლება ორი თვალსაზრისის წამოყე-

ნება: 

ა) „ ა “ (ძმა) ტიპის კლასნიშნიანი სუბსტანტივები შეიძლება  

იყვნენ ზმნური (მიმღეობური, მასდარული) წარმომავლობისანი ისევე, 

როგორც ზოგიერთი სხვა სახელი, მაგ.: ხუნძ. -ატ ად „სიმამრი“ – ჲ-ატ ად 

„სიდედრი“ (შდრ. ბ-ოტ იზე < *ბ-ატ იზე, შდრ. ანდ. რ-ატ ილო „სიყვარუ-

ლი“), რ-აღ „ბრძოლა“ (შდრ. ბ-აღ-იზე "id."), რ-იტ ი „მდინარის ტოტი“ 

(შდრ. ბ-იტ -იზე „გაყოფა“), რ-აყი „შიმშილი“ (შდრ. ბ-აყიზე „დამშევა“) და 

მრ. სხვ. 

ბ) თავდაპირველად I კლასის მამრობითი და II კლასის მდედრობი-

თი სქესის გონიერ არსებათა შორის სოციალური ღირებულების მიხედ-

ვით დაპირისპირება ყველაზე მეტად „და-ძმისა“ და „ვაჟიშვილ-ქალიშვი-

ლის“ მნიშვნელობებში იგრძნობოდა, რამაც შეაპირობა კიდეც მათი გრამა-

ტიკული მარკირება. 

 

 

 

 

ვ. ა ხ ა ლ ა ი ა  (გორი) 

 

ნაწილაკები და ბრუნვის ნიშნები კავშირის 

ფუნქციით ჭანურში (ლაზურში) 

 

 

ჭანურში რომ, როცა, როდესაც კავშირის როლში გამოდის -ში და  

-სი / -ის ნაწილაკები; ეს უკანასკნელი უპირატესად ათინურში იხმარება, 

ნაწილობრივ ვიწურშიც, -ში მეტ-ნაკლებად ყველა კილოკავშია გამოყენე-

ბული; მარტო ეს ნაწილაკი იცის ხოფურმა (არნ. ჩიქობავა).  

-ის / -სი ნაწილაკთა პოზიციური შეპირისპირებულობა კარგად ჩანს 

ერთსა და იმავე ზმნა-შემასმენელთან მათი ხმარებით: 

მოხთას-ის „რომ (როცა) მოვა“ და გოხთე-სი „რომ (როცა) იარეს“ 

იბგარას-ის „რომ (როცა) იტირებს“ და იბგარუ-სი „რომ (როცა)  

იტირა“ 
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-ის / -სი მეორეულია; მათთვის აღსადგენია *-ისი ვარიანტი, რომე-

ლიც შემდეგ ცვლილა: ხმოვნის მომდევნოდ (ამ ხმოვნის გავლენით)  

მოგვცა -სი (მოეკვეცა თავკიდური ხმოვანი – *-ისი > -სი), ხოლო თანხმოვ-

ნის შემდეგ გადავიდა -ის ვარიანტში (მოეკვეცა ბოლოკიდური ხმოვანი:  

*-ისი > -ის).  

-ის / -სი ნაწილაკები ყველა შემთხვევაში დროის გარემოებით დამო-

კიდებული წინადადების აგების ერთ-ერთი საშუალებაა და, ამდენად, 

კავშირის როლს ასრულებს.  

ამის შესახებ ჯერ კიდევ ნ. მარი წერდა: „აორისტისა და კავშირები-

თი კილოს ფორმათა ქართულ მიცემითში (дат. ќартском) დაყენებით 

გამოიხატება დროის გარემოებითი წინადადება: მოфთი-ს-ის „როცა მე 

მოვედი“, მთ ას-ის „როცა თოვლი მოვა“, ვუბირათ-ის „როცა მის წინ წა-

ვითამაშებთ“. 

გარემოებით დამოკიდებულ წინადადებებზე იგი საგანგებოდ აღ-

ნიშნავდა: „აორისტის III პირის ფორმისაგან ნათესაობითი ბრუნვის სუ-

ფიქსის (-ში) მეშვეობით ვიღებთ ხოლმე წარსული დროის მიმღეობას, რო-

მელიც გამოიყენება გარემოებით წინადადებებში, სხვათა შორის – მიზე-

ზისაც: ვა ნანწუ-ში ნან „ვერ მიღწეული“ (ასე, რომ ვერ მიაღწია“) (ნ. მარი).  

ნ. მარის მიხედვით, ეს -ში გამოყენებულია ზედსართავ სახელთა 

(resp. არსებით სახელთა) მაწარმოებლად, მაგალითად:  

ორდო-ში „დილანდელი“ (შდრ. ორდო „დილა“), ზედმიწ. „დილისა“; 

სერი-ში „საღამომდელი“ (შდრ. სერი „საღამო“), ზედმიწ. „საღამოსი“; 

ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნისეული -ში-ს გამოყენება გარემოებით 

დამოკიდებულ წინადადებაში ფაქტია, ოღონდ, როგორც შენიშნავენ, ფუ-

ძისეული ხმოვნის ზეგავლენით (ეს აქტიურობა მაქსიმალურად არის გა-

ზრდილი ჭანურში) დაბოლოება ყველგან კარგავს თავკიდურ ი-ს: ეს ბგე-

რა იკარგება ნათესაობითში, მიმართულებითში, დაშორებითსა და მოქმე-

დებითში... როგორც მხოლობითში, ისე მრვლობითში ბრუნვის ნიშნება-

დაა: -ში, -შა, -შე(ნ), -თე(ნ); ყველგან დაკარგულია -ი (უნდა ყოფილიყო:  

-იში, -იშა, -იშე(ნ), -ითე(ნი) (ა. ჩიქობავა).  

მაშასადამე, -ში < *-იში, -შა < *-იშა ... „რომ, როცა, როდესაც“ მნიშვნე-

ლობით ასეა განაწილებული: -ში < *-იში ვიწურ-არქაბულსა და ხოფურ-

შია, ხოლო -შა < *-იშა (მიმართულებითი ბრუნვის ნიშანი) – ათინურში.  

-შა (-ში-ც) მიმართულებითი ბრუნვის ნიშანიცაა სახელთან და 

ზმნა-შემასმენლის პირიან ფორმებსაც დაერთვის. ამიტომაცაა, ალბათ, 

რომ მისგან ნაწარმოები -შაქის გვხვდება არაზმნურ ფორმებთანაც: ემსერი 

ჭუმანი-შაქის ონჯირეს ვარ ანჯირუ „იმ ღამეს გათენებამდის (ზედმ. „დი-

ლამდის“) საწოლში ვერ დაიძინა“.  
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ონდღე-შაქის ვარ ჲასელეს „შუადღემდის ვერ ადგნენ (შდრ. ონდღე 

„შუადღე“). 

ჭუმანი-შაქის „დილამდის“, ონდღე-შაქის „შუადღემდის“ ფორმები 

თავიანთი სემანტიკით კარგად უდგება „სანამ გათენდა“, „სანამ შუადღე 

მოვიდა“ ... ფორმებს. ჩანს, სახელურ ზმნებთან -შაქის ისევე გამოიყენებო-

და, როგორც ზმნურთან. უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევებში -შაქის სახე-

ლურ ფორმებთან გამოყენება უნდა უსწრებდეს მის ზმნურ ფორმებთან 

წარმოჩენას. კერძოდ: ჭუმა-ნი-შაქის „დილამდის“ („სანამ გათენდა“) ფორ-

მაში ჭუმა-ნი / ჭუმე-ნი „დილა“-ა, რომლის ამოსავალია ჭუმა / ჭუმე. ამ 

„სახელზმნისართისაგან უნდა იყოს ნაწარმოები ჭუმა-ნი / ჭუმე-ნი დამო-

კიდებული წინადადების გზით: ჭუმა-ნი < *ჭუმა-რე-ნი „რომელიც დილა-

საა“ (გ. როგავა) „დილას რომ არის“.  

-შა-ქის წარმოშობით რთული მორფემაა, რომლის პირველი ელემენ-

ტი ზანურში მიმართულებითი ბრუნვის ნიშანია, მაგრამ აქ მიჩქმალული 

ჩანს -ქის დამოუკიდებელი ფუნქცია (უკეთ, არა ჩანს).  

თვით -ქის „-მდის“ თანდებულის ფუნქციითაა, მაგრამ არა ჩანს მი-

სი წარმომავლობა. შეიძლებოდა ვარაუდი, რომ -ქის რთულია: -ქის < *-ქი-

ის ... სადაც -ის ის ნაწილაკია, რომელსაც აქვს „რომ“, „როცა“, „როდესაც“ 

მნიშვნელობა.  

რაც შეეხება -ქი-ს, მისი კავშირი ნასესხებ -ქი „რომ“ კავშირთან რეა-

ლური ვერ იქნება, ჭანურში დასტურდება ცალკე მდგომი ო-ქი „თუ“: 

ო-ქი ჰეშო რენ, დოგიწვა „თუ ასეა, გეტყვი“. 

თუ ოქი „თუ“ მართლაც დაიშლება (ო-ქი), და, რასაკვირველია, იგი 

არაა ნასესხები, სემანტიკურად მისი დაკავშირება -შა-ქის მორფემა -ქის  

„-მდის“ სეგმენტთან შესაძლებლად გვეჩვენება.  

შემთხვევითი არც ისაა, რომ -შა-ქის მთლიანად „სანამ“ კავშირის 

ფუნქცია აქვს შეძენილი, როგორც „თუ“ კავშირისაც, რომელიც, აგრეთვე, 

ამავე დანიშნულებით შეიძლება შეგვხვდეს (ხომ არ შეიძლება მისი დაკავ-

შირება სოქიშა < *სოშა-ქი „სანამდე“ ზმნისართის -ქი-ელემენტთან?) 

მაშასადამე, რომ, როცა, თუ, სანამ კავშირთა ფუნქციით ჭანურში 

გვხვდება -ში < *-იში, -შა < *-იშა ელემენტები (ზოგჯერ შეიძლება -ში > -ი 

(მთვიი დომთვაი < *დომთვას-ში) „როცა მოთოვს“ ... ჩხალურში -შა > -ა 

(ამის შესახებ: გ. კარტოზია), რომლებიც ჭანურში იმავდროულად ნათ. და 

მიმართ. ბრუნვათა ნიშნებია. აღნიშნული მორფემები მეგრულშიაც 

გვაქვს, ოღონდ მხოლოდ ბრუნვის ნიშნებად და საკავშირებელი ფუნქცი-

ით არ გვხვდება.  

საკავშირებელი ფუნქცია ამ მორფემების ქართულიდან ამოსვლი-

თაა, ჭანურში ეს მორფემები ფაქტობრივ ზმნა-შემასმენლის ნათ. და მი-

მართ. ბრუნვის ფორმაა, მაგ., ყინი ტა-ში, თვირი მთვა-ში „როცა სიცივე 



 19 

იქნება, როცა თოვლს დადებს“ ზედმ. გადმოიცემა, როგორც „სიცივე იქნე-

ბა-ის“, „თოვლი დადებს-ის“ და სხვ.  

ან კიდევ: იტე-შა „სანამ წავი(დო)დნენ“ ზედმ. გადმოიცემა როგორც 

„წავიდნენ-ამდის“ და სხვ.  

შემთხვევები, როდესაც ზმნა-შემასმენლის პირიან ფორმას დაერ-

თვის სხვადასხვა ნაწილაკოვანი ელემენტი, რომელსაც მაქვემდებარებე-

ლი კავშირის ფუნქცია აქვს შეძენილი, ჭანურში შედარებით მეტია, ვიდრე 

მეგრულში. ამის მიზეზი ისაა, რომ მეგრულში ქართულიდან მეტია შემო-

სული კავშირები, როცა ჭანურში „საკუთარი მასალით წარმოქმნილი კავ-

შირებია“ (გ. როგავა), თუ არ ჩავთვლით ბერძნულიდან შემოსულ ოტი-სა 

და თურქულ -ქი / > -ჩი და ზოგ სხვა მაქვემდებარებელ კავშირებს. 

 

 

 

 

ც. ბ ა რ ა მ ი ძ ე  (თბილისი) 

 

მორფოსინტაქსური დიასისტემები 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

 

 

მოხსენებაში წარმოდგენილია იბერიულ-კავკასიური ენების მო-

რფოსინტაქსური ჩარჩო-მოდელის წამყვანი ოდენობის – ლაბილურობის – 

დიაქრონიული ანალიზი ამ ენათა ემპირიული მასალის მიხედვით, ენათა 

სინქრონიული ჭრილების გათვალისწინებითა და ენობრივ ჯგუფებს შო-

რის ქვესისტემათა შინაგანი რეკონსტრუქციის მეთოდის გამოყენებით. 

იბერიულ-კავკასიური ენების საკვანძო მორფოსინტაქსური ოდენობებია, 

აგრეთვე, გრამატიკული კლასი და ერგატიულობა. ლაბილური კონ-

სტრუქციის ზმნა-შემასმენელი ქმნის აქტანტებისა და ტრანზიტიულობა-

ინტრაზიტიულობის ვარირების შესაძლებლობას. ლაბილურობაშია ჩა-

რთული აქტივისა და პასივის სემანტიკა გვარის ჩამოყალიბებამდე და 

გვარის გარეშეც კარგად გამოხატავს აქტივსა და პასივს.  

ლაბილური კონტრუქციებისათვის არსებითია რეციპიენტის (პირ-

დაპირი ობიექტის) მარკირება ზმნაში ნაცვლად სუბიექტისა და ერგატიუ-

ლი კონსტრუქცია იმ ენებშიც კი, სადაც ერგატივი არა გვაქვს, რადგან 

ბრუნება არ ჩამოყალიბებულა (მაგ. აფხაზურში). მოხსენებაში გაანალიზე-

ბულია, თუ რატომ არ ჩამოყალიბდა ამ სახის ენებში ბრუნების სისტემა. 

ერგატიულობა და ლაბილურობა გადაჯაჭვულია ყველაზე ძველ მორფო-

სინტაქსურ ოდენობასთან – გრამატიკულ კლასთან. იმ ენებში, სადაც გრა-
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მატიკული კლასი კარგად არის შემონახული და უღვლილება კლასოვა-

ნია, ლაბილურობა-სტაბილურობის კატეგორია სრულად ფუნქციონი-

რებს, შეიცავს ტრანზიტიულობა-ინტრანზიტიულობის სემანტიკას და 

ფორმობრივადაც ზედმიწევნით გამოხატავს აქტივსა და პასივს.  

აქტივის გამოხატვა პირდაპირ დაკავშირებულია ზმნაში რეციპიენ-

ტის გრამატიკული კლასით მარკირებასთან. ობიექტური კლასოვანი უღ-

ვლილება არის ამოსავალი მორფოსინტაქსური ჩარჩო-მოდელი ერგატიუ-

ლი კონსტრუქციის მქონე ენებისათვის ლაბილურობისა და ტრანზიტიუ-

ლობის გამოხატვის მორფო-სემანტიკური შესაძლებლობებით. იმ ენებში, 

სადაც კლასი მოიშალა, თანდათანობით შეიზღუდა ლაბილურობის კატე-

გორია, ამის შემდგომ სემანტიკა აქტივისა და პასივის გრამატიკული ოპო-

ზიციის გამოსახატავად ლაბილურობის წიაღიდანვე წარმოშობს გარდა-

მავლობა-გარდაუვალობასთან ერთად გვარის კატეგორიას; ოღონდ მოქმე-

დებითი გვარის მარკირება სინტაქსურია (კონსტრუქციით განისაზღვრე-

ბა), ვნებითი კი ფორმდება მოგვიანებით (მაგ. ქართულში). იმ ენებში კი, 

სადაც კლასი კარგად არის შემონახული, გვარის კატეგორია ჩანასახშიც კი 

არ არის, რადგანაც ლაბილურობის კატეგორია თავის თავში მოიცავს სემან-

ტიკურადაც და ფორმობრივადაც რეციპიენტის პრიორიტეტულ მარკირე-

ბას გრამატიკული კლასის ნიშნით ტრანზიტიული სემანტიკის ზმნებთან, 

ასევე ერგატიულ კონსტრუქციას დროისა და კილოს ნებისმიერ ფორმასთან 

(ამიტომაც ჩრდილოკავკასიურ ენებში სერიები და მწკრივები არ ჩამოყა-

ლიბდა), ხოლო ქართველურ ენებში, სადაც კლასი აღარ არის, დაიჩრდილა 

ლაბილურობაც. მხოლოდ ერთეული შემთხვევებია შემორჩენილი:  

აღიყვანა მან იგი (აქტივი) – აღიყვანა იგი = აღყვანილ იქნა (პასივი); 

მოიკლა მან იგი (აქტივი) – მოიკლა იგი (პასივი). 

ქართულში არსებული ობიექტური უღვლილება (გაქებ მე შენ...) შე-

იძლება აიხსნას მხოლოდ იმგვარად, რომ ქართულ-ქართველური უღ-

ვლილების მორფოსინტაქსური კონსტრუქციები ჩამოყალიბდა როგორც 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა მორფოსინტაქსური ჩარჩო-მოდელის – სის-

ტემის ერთ-ერთი დიასისტემა ძირეული სისტემიდან ისტორიული გადა-

წევითა და სისტემის რეინტერპრეტაციით, აქტანტების ვალენტობის 

გამოხატვის შეცვლით (კლასი – კლას-პირი – პირი), მოიშალა ლაბილუ-

რობა გრამატიკულ კლასთან ერთად და ამის „კომპენსაციად“ ჩამოყალიბ-

და გვარი.  

მოხსენებაში გაანალიზებულია იბერიულ-კავკასიურ ენათა ამოსავა-

ლი მორფოსინტაქსური სისტემის დივერგენციის შედეგად ჩამოყალიბე-

ბული მორფოსინტაქსური დიასისტემები, რომლებიც შემდგომ ქმნიან 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის შტოების მორფოსინტაქსურ თავისე-

ბურებებს. 
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ნ. ბ ე პ ი ე ვ ი  (თბილისი) 

 

ნაწილაკის სემანტიკური განსხვავება  

იბერიულ-კავკასიურსა და ირანულ ენებში 

 

 

სხვადასხვა წარმოშობის იბერიულ-კავკასიურსა და ირანულ ენებს 

ზოგჯერ ახასიათებთ ფონეტიკური თუ მორფოლოგიური სიახლოვე. ფო-

ნეტიკური ევოლუცია, მკვეთრი ბგერების არსებობა ირანული წარმოშო-

ბის ოსურ ენაში, კავკასიელ ხალხებთან ხანგრძლივი ურთიერთობის და-

მადასტურებელია. ამ ენებს შორის გვაქვს ფონეტიკური, მორფოლოგიური 

და სხვა სახის მსგავსებანიც. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საგანგებოდ ყურა-

დღებამისაქცევია ის განსხვავებულობა, რომელიც ამ ენებს შორის არსე-

ბობს. ნაშრომში ყურადღება გავამახვილეთ დამხმარე მეტყველების ნაწი-

ლის, ნაწილაკის რიგ თავისებურებაზე.  

ქართულისაგან განსხვავებით, სადაც სამი უარყოფითი ნაწილაკია 

(არ, ვერ, ნუ), ოსურში მხოლოდ ორი ასეთი სახის ნაწილაკი გვაქვს: на (არ) 

და ма (ნუ). ეს ნაწილაკები ოსურ ენაშიც შეეწყობა ზმნას, სახელზმნას, სა-

ხელს და სხვ. ხშირად ასეთი სახის ნაწილაკი ცალკე დგას, მაგრამ ხანდა-

ხან მათთან შერწყმულია. ასეთ შემთხვევებში, უმთავრესად, პრეპოზიცი-

ური წყობა გვაქვს. 

ქართულ ენაში არ, ვერ, ნუ უკუთქმით ნაწილაკებს შორის გარკვეუ-

ლი სემანტიკური სხვადასხვაობა აღინიშნება. არ ნაწილაკი აკრძალვას 

გამოხატავს, მაგრამ მას სხვა უარყოფით ნაცვალსახელებთან შედარებით 

უფრო თხოვნითი ნიუანსი აქვს: არ გააკეთო, არ წახვიდე. ამავე დროს, ის 

გამოხატავს ნებელობით მოქმედებასაც: არ გავაკეთე, არ წავედი, არ მივუ-

ტანე (ე. ი. არ მინდოდა ამ მოქმედების შესრულება და არ შევასრულე). 

ვერ ნაწილაკი კი უმთავრესად აღნიშნავს შეუძლებლობას, ვერ გავაკეთე, 

ვერ წავიღე... ოსურ ენაში ეს სხვაობა არ გამოიხატება. როგორც ცნობილია, 

არ უარყოფითი ნაწილაკი მხოლოდ სუბიექტური წყობის ზმნებთან 

გვხვდება, ვერ კი – ობიექტური წყობის ზმნებთან. ოსური ენა არ განასხვა-

ვებს სუბიექტური და ობიექტური წყობის ზმნებს და ეს არის მიზეზი, 

რომ ასეთი სემანტიკური დატვირთვის ნაწილაკი ამ ენაში არ არის. 

რაც შეეხება ნუ ნაწილაკს, ეს, როგორც აღვნიშნეთ, ოსურ ენაში ма 

ნაწილაკით გადმოიცემა. 

როგორც აღვნიშნეთ, ოსურში არა გვაქვს ვერ-ის შესაბამისი უარყო-

ფითი ნაწილაკი და, შესაბამისად, მასთან დაკავშირებული ნაცვალსახელ-

ზმნისართები: ვერავინ, ვერასდროს, ვერსად, ვერცერთი, ვერანაირი და 
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სხვა ფორმები. მათ ყველგან ენაცვლება უარყოფით არ ნაწილაკთან დაკავ-

შირებული მსგავსი ფორმები: არავინ, არასდროს, არსად, არცერთი, არანა-

ირი და ა. შ. Мачи, Ничи – აღნიშნავს, არავინ, ვერავინ; макуы, никуы –  

არსად, ვერსად და სხვ. 

ნაშრომში განხილულია ის საერთო და განსხვავებული, რაც უარყო-

ფითი ნაწილაკების გამოყენებას ახლავს იბერიულ–კავკასიურ ენებსა და 

ოსურში. 

 

 

 

 

თ. ბ უ რ ჭ უ ლ ა ძ ე  (თბილისი) 

 

მსაზღვრელიან სახელთა ბრუნების 

ტიპებისათვის 

 

 

საენათმეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილია მსაზღვრელ-საზღვ-

რულის ორი ტიპი: ატრიბუტული და სუბსტანტიური. მსაზღვრელად შე-

იძლება წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა მეტყველების ნაწილი: არსები-

თი სახელი (ურემი შეშა), ზედსართავი სახელი (წითელი ვაშლი), რიცხვი-

თი სახელი (შვიდი ბავშვი), ნაცვალსახელი (ჩემი წიგნი), მიმღეობა (მჭრე-

ლი დანა), საწყისი (წველა ყველი). ქართულში სახელს ორი გრამატიკული 

კატეგორია აქვს: ბრუნვა და რიცხვი. შესაბამისად, სიტყვათა ურთიერთო-

ბა სწორედ ბრუნვასა და რიცხვში შეწყობას გულისხმობს. სიტყვათა წყობა 

შეიძლება იყოს პირდაპირი და ინვერსიული. ამათგან თანამედროვე ქარ-

თულისათვის ბუნებრივია პრეპოზიციური წყობა, ხოლო პოსტპოზიციუ-

რი რიგი შედარებით იშვიათად გამოიყენება (ძირითადად, პოეზიაში).  

მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნების ტიპების გამოყოფისას საინტე-

რესო სურათს აჩვენებს ისეთი ფორმები, როცა მსაზღვრელად გვაქვს ზოგი 

სახის პროფესიის, წოდებათა, თანამდებობის, სოციალური სტატუსისა 

თუ დაწესებულებათა სახელწოდების აღმნიშვნელი სახელები. გამოიკვე-

თა, რომ ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელია მათი შებრუნებული წყობით 

ბრუნება. ამგვარია, მაგალითად, კომპანია, მარკეტი, გაზეთი..., რომელთაც 

თან ახლავს შესაბამისი სახელწოდებები. ასეთი დანართიანი სახელი შე-

იძლება წინ უძღოდეს მხლებელ სიტყვას, მაგრამ ინვერსიული წყობით მა-

თი წარმოება მაინც ხელოვნური ჩანს. ბრუნვათა შებრუნებული ტიპის სა-

ხეობაში მათ ვერ გავაერთიანებთ, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად 
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შესაძლოა ისე იბრუნოს, როგორც, ვთქვათ, მინდორი მწვანე წყობის ფორ-

მები. მაგალითად: „კარფური“ მარკეტი, „კარფურმა“ მარკეტმა, „კარფურ“ 

მარკეტს... (ასევე იქნება, მაგალითად, კომპანია „გლობალ“-ის შემთხვევა-

შიც − „გლობალი“ კომპანია, „გლობალმა“ კომპანიამ, „გლობალს“ კომპანი-

ას...). შებრუნებული წყობის ხელოვნური ფორმების საფუძველს, როგორც 

ჩანს, სახელწოდებათა სპეციფიკა წარმოადგენს − ისინი ბუნებრივია შესა-

ბამისი სახელის შემდეგ.  

ანალოგიური ვითარება გვაქვს მაშინაც, როცა ატრიბუტულ მსა-

ზღვრელად ზომის, წონის, ფართობის აღმნიშვნელი არსებითი სახელები 

გამოიყენება. შევადაროთ: ჭიქა წყალი, ჭიქა წყალმა, ჭიქა წყალს... მაგრამ 

ძალზე ხელოვნურია წყალი ჭიქა, წყალმა ჭიქამ, წყალ ჭიქას სახის ფორმე-

ბი (ან კიდევ ჰექტარი მიწა, ტომარა ცემენტი...). აქვე შევნიშნავთ, რომ 

პროფესიისა თუ წოდების აღმნიშვნელ სახელთა შემთხვევაშიც ინვერსიუ-

ლი რიგი არ დასტურდება: პროფესორი შანიძე, პროფესორმა შანიძემ, 

პროფესორ შანიძეს. შდრ.: შანიძე პროფესორი, შანიძემ პროფესორმა, შანი-

ძეს პროფესორს...ასეთი შებრუნებული წყობისას ის უკვე არა მსაზღვრელ-

საზღვრული, არამედ წინადადების სტრუქტურისა თუ შინაარსის მიხედ-

ვით, გარკვეული ტიპის ამხსნელ-დამაზუსტებელი სიტყვებია − შანიძეს, 

პროფესორს, ეს დაუწერია; შანიძის, პროფესორის, ეს სტატია ცნობილია 

და სხვ. ასევე იქნება მარკეტი, გაზეთი ტიპის სახელებთანაც: „კარფურს“, 

მარკეტს, ახალი პროდუქცია მიუღია; კომპანიას, „გლობალს“, გადასახა-

დები დაუფარავს. მაგრამ ზომა-წონისა თუ ფართობის აღმნიშვნელი არსე-

ბითი სახელები ამგვარადაც ვერ განკერძოვდებიან: წყალს, ჭიქას, მომი-

ტან? ცემენტს, ტომარას, ყიდულობს და სხვ. ეს შეუძლებელი წყობაა. რაც 

შეეხება დანართად წარმოდგენილ ჟურნალი, გაზეთი ტიპის არსებით სა-

ხელებს, ამ შემთხვევაშიც ანალოგიური ვითარება ჩანს: „ალიამ“ გაზეთმა, 

„ალიას“ გაზეთს...  

გასაანალიზებელ მასალაში ნათლად გამოიკვეთა, რომ შებრუნებუ-

ლი წყობის შემთხვევაში დასახელებული ტიპის ხელოვნურობას განაპი-

რობებს სიტყვათა წყობის არაბუნებრიობა, რაც იწვევს, ამავდროულად, 

შინაარსობრივ ბუნდოვანებას. ამიტომ, ის მსაზღვრელ-საზღვრულის  

შებრუნებული სახის ბრუნვათა ტიპში ვერ გაერთიანდება, როგორც არა-

ბუნებრივი და პრაქტიკულად შეუძლებელი (არარსებული) სახეობა. 
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ე. გ ა ზ დ ე ლ ი ა ნ ი  (თბილისი) 

 

მრავლობითი რიცხვის წარმოება სვანურ 

მიმღეობებში 

 

 

როგორც ცნობილია, ზმნისაგან იწარმოება ორგვარი სახელი: 1. ნა-

ზმნარი არსებითი სახელი (მასდარი ანუ „სახელზმნა“) და 2. ნაზმნარი 

ზედსართავი სახელი – მიმღეობა (ა. ჩიქობავა). 

სვანური ენისათვის ვ. თოფურია ზმნისაგან წარმოქმნილ სახელებს 

ნაზმნარ სახელებს უწოდებს. ესენია: მასდარი, აბსტრაქტული სახელი,  

მიმღეობა, მასალისა და დანიშნულების სახელები: 

მოქმედებითი გვარის აქტიური მიმღეობის მაწარმოებლად გამოყო-

ფენ მჷ-, მე-, მო-, მა- თავსართებს. 

სვანურ ლექსიკონში (ვ. თოფურია, მ. ქალდანი) მოქმედებითი გვა-

რის მიმღეობების მაწარმოებლად გარდა პრეფიქსებისა მითითებულია  

მჷ-  -ე, მუ-  -ე, მჷ- -ი, მუ- -ი კონფიქსები. 

მიმღეობებში მრავლობითი რიცხვი -ა, - ლა ბზ., ლშხ. -ალა ბქ. ლნტ. 

სუფიქსების საშუალებით იწარმოება, რომლებიც ხშირად ერთმანეთს 

ენაცვლებიან. 

მაგ. მჷ-ბჷრჯ-ე ბზ., მჷ-ბარჯ-ე ბქ., მჷ-ბ რჯე ლნტ. „მთხრელი, მბარა-

ვი, მთოხნელი“. ლაშხურ დიალექტში მთოხნელის მნიშვნელობით მჷ-

ბერგ-ე ფორმა გვაქვს; შდრ. აბერგე „თოხნის“, ბერგ „თოხი“. ამ მიმღეობე-

ბის მრ. რიცხვის ფორმებია: მჷ-ბჷრჯ-ა ბზ., მჷ-ბარჯა ბქ., მჷ-ბ რჯ-ა ლნტ. 

შეიძლება ეს მიმღეობები მრ. რიცხვში მჷ-ბარჯ- ლა ბზ., ლშხ. მჷ-ბარჯ-

ალა ბქ., მჷ-ბარჯ-ალა ლნტ. ლაშხურში მჷ-ბერგ- ლა „მთხრელები, მბარა-

ვები, მთოხნელები“ ფორმითაც შეგვხვდეს. ასევეა ზოგ სხვა მიმღეობებ-

შიც. 

საქმიანობის და პროფესიის აღმნიშვნელ ტერმინებში მრავლობით 

რიცხვს უმეტესად ოდენ -ა სუფიქსი გამოხატავს. მჷ-შკიდ „მჭედელი“, მჷ-

შკდ-ა „მჭედლები“. მჷ-ჭმ-ე ზს., ლშხ. მჷ-ჭემ-ე ლნტ., „მთიბავი“. მჷ-ჭმ-ა 

ზს., ლშხ., მჷ-ჭემ-ა ლნტ. „მთიბავები“. 

ცნობილია, რომ ზოგ მიმღეობას, განსაკუთრებით მყოფადის, ნამყოს 

და უარყოფით მიმღეობებს, უმეტესად ზმნასთან კავშირი გაწყვეტილი 

აქვთ. ისინი გასუბსტანტივებულები არიან. მრავლობით რიცხვში იმავე 

სუფიქსებს დაირთავენ, რასაც სახელები. 

მიმღეობისგან მრავლობითი რიცხვის წარმოებას, დიალექტების მი-

ხედვით, სხვადასხვა ფონეტიკური პროცესები ახლავს, რომლებიც შეძლე-

ბისდაგვარად წარმოჩენილი იქნება მოხსენებაში. 



 25 

თ. გ ვ ა ნ ც ე ლ ა ძ ე  (თბილისი) 

 

სიტყვის მახასიათებლები აფხაზურ ენაში 

 

 

სიტყვა სხვადასხვა ენაში სხვადასხვა სახისაა, რაც დამოკიდებულია 

კონკრეტულ ენათა ტიპოლოგიურ თავისებურებებზე. აფხაზური ენა განე-

კუთვნება აგლუტინაციური ტიპის ენათა ჯგუფს ინკორპორაციულობის 

სერიოზული ნიშნებითურთ, რაც ზმნურ ფორმებში ზმნისწინებსა და ძი-

რებს შორის პირ-კლასისა და სხვა ფუნქციის ნიშნების განთავსებას უკავ-

შირდება. ინკორპორაციულობას ხელს უწყობს ის ფაქტიც, რომ ენას არ 

მოეპოვება მაქვემდებარებელი კავშირები, მიმართებითი ნაცვალსახელები 

და მიმართებითი ზმნისართები, რაც კომპენსირდება ზმნაში ჩართული 

დროის, ადგილისა და ვითარების საგარემოებო ელემენტებით, აგრეთვე 

ფინიტობა-ინფინიტობის ზმნური კატეგორიის არსებობით. 

აფხაზურ ენას აქვს კიდევ ერთი ტიპოლოგიური თავისებურება, 

კერძოდ, სიტყვათა დიდი ჯგუფის ძირისეულობა (იზოლირებულობა, 

ანუ ამორფულობა), რაც შემდეგში გამოიხატება: 

აფხაზური ენა, ბრუნების სისტემის უქონლობის გამო, არსებით, 

ზედსართავ, რიცხვით სახელებსა და ნაცვალსახელებს იმავე თუ სხვა მე-

ტყველების ნაწილებთან გრამატიკულ-სემანტიკურ ურთიერთობათა და-

სამყარებლად ვერ უცვლის ფორმას (გამონაკლისია კუთვნილების, გრამა-

ტიკული კლასის, განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობისა და ზოგი სხვა 

სემანტიკის გამოხატვა სპეციალური მორფოლოგიური ხერხებით). ამის 

გამო დასახელებული სიტყვები ნაწილობრივ ფორმაუცვლელ მეტყველე-

ბის ნაწილებსავით იქცევიან.  

ყურადღებას იპყრობს ისიც, რომ ხშირ შემთხვევებში ერთსა და იმა-

ვე სიტყვებს აქვთ ერთდროულად ორ-ორი მეტყველების ნაწილის სემან-

ტიკა. მაგალითად:  

ეთნიკური იდენტობის გამომხატველი სიტყვები: აფს ა „აფხაზი; 

აფხაზური“, აბაზა // აშ ა „აბაზა; აბაზური“, აქ რთ ა“ ქართველი; ქარ-

თული“, აუბლაა „უბიხი; უბიხური“, ა ად  „ადიღი, ჩერქეზი; ადიღური, 

ჩერქეზული“, აბ რზენ // აგრეკ „ბერძენი; ბერძნული“, აურია „ებრაელი; 

ებრაული“, ათ რქ ა „თურქი; თურქული“, აჯამ „სპარსელი; სპარსული“, 

არაფ „არაბი, ზანგი; არაბული, ზანგური“, აურ ს „რუსი; რუსული“ და 

სხვანი კონტექსტის მიხედვით ხან არსებითი სახელებია, ხან კი – ზედ-

სართავები, ანუ ისინი სხვადასხვა სინტაგმატურ და პარადიგმატულ ურ-
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თიერთობებს ქმნიან;ზედსართავი სახელისა და ზმნისართის სემანტი-

კურ-გრამატიკულ ფუნქციებს ითავსებენ სიტყვები: აბზია „კარგი, კეთი-

ლი; კარგად, კეთილად“, აბა ა „სქელი; მტკიცედ, მყარად; კარგად“... ამ-

გვარი ომონიმები აფხაზურში საკმაოდ ბევრია. 

ბუნებრივია, ენა ცდილობს დაძლიოს ომონიმების არსებობით გამო-

წვეული „უხერხულობა“ და საამისოდ სხვადასხვა ხერხს იყენებს: 

1. ქმნის მორფოლოგიურ-ფორმობრივ ვარიანტებს: სახელთა ზოგა-

დი ფორმის მაწარმოებელი თავსართი ა-დაერთვის მხოლოდ სახელს  

(არსებითს, ან ზედსართავს), ხოლო უმისოდ რჩება ზმნისართი: ზედსარ-

თავია ა-ბა ა „უბრალო, სადა, ჩვეულებრივი“, ხოლო ზმნისართია ბა ა 

„ამაოდ, ტყუილად“. მათ სემანტიკურ-გრამატიკული კავშირებიც სხვა-

დასხვა ლექსიკასთან უხერხდება. ერთი მხრივ, ითქმის აწკ  ბა ა „სადა 

კაბა“, აჳნ  ბა ა „უბრალო სახლი“..., მეორე მხრივ – ბა ა დაა ტ „ამაოდ 

მოვიდა“, ბა ა დც აჟ ო ტ „ტყუილად ლაპარაკობს“...  

2. ჩნდება ცვლილებები სიტყვის სტრუქტურაში: * ა-ბა „მამრი“ არ-

ქეტიპისაგან მომდინარეობს იმავე გაუდიფერენცირებელი სემანტიკის 

მქონე შუალედური ფორმა *აბა, რომლისგანაც მოდის ამჟამინდელი ომო-

ნიმური ზოგადი ფორმა აბ „მამა; ვაცი (თხა, ჯიხვი)“, რომელსაც უკვე 

ფორმობრივად განსხვავებული მრავლობითი რიცხვის ვარიანტები მოე-

პოვება: აბა-ც ა „მამები“ // აბ-ქ ა „ვაცები“, შდრ.: * ა-ნა „მდედრი“ >*ანა >ან 

„დედა“, >ანა-ც ა „დედები“>ან-ც ა „ღმერთი“... 

3. ომონიმიის დასაძლევად და ლექსიკალიზაციის მიზნით გამოიყე-

ნება მახვილისათვის ადგილის მონაცვლებაც: აჩა „პური“ -აჩა „მწყერი“, 

აბნა „ტყე“ – აბნა „იქ“... 

4. ლექსიკალიზაციის გავრცელებული ხერხია აგრეთვე განმაზოგა-

დებელი ცნების აღმნიშვნელი მარტივფუძიანი სიტყვის სემანტიკის და-

შლა და ამ მიზნით დამაზუსტებელი ძირების დართვით, ანუ კომპოზიცი-

ის გზით ახალი სიტყვების წარმოქმნა: აბაზ. ბაგა > აფხაზ. ა-ბგა დღემდე 

აღნიშნავს მგელს, ტურასა და მელას, მაგრამ ენამ უკვე შექმნა ომონიმიის 

გამომრიცხავი ახალი სიტყვები: აბგადუ „მგელი“ (ზედმიწ.: „დიდი ბაგა“), 

აბგალა  „ტურა“, აბგახ ჭ  „მელა“ (ზედმიწ.: „პატარა ბაგა“), აბგ ძ „აფ-

თარი“, შდრ. აფხაზური გვარსახელი ბაგაფშ „მწითური ბაგა“... 
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ქ. დ ა თ უ კ ი შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

თანდებულისა და ნაწილაკის საკითხი ქართული ენის 

მეტყველების ნაწილთა სისტემაში 

 

 

როგორც ცნობილია, თანდებული და ნაწილაკი ფორმაუცვლელი, 

დამოუკიდებელი მნიშვნელობის უქონელი მეტყველების ნაწილებია, 

რომლებსაც თავ-თავისი ფუნქცია აქვთ. 

ქართულში განიხილავენ თანდებულთა ორ სახეობას: 

1. ცალკე მდგომი თანდებულები: მიერ (კაცის მიერ), შესახებ (საკი-

თხის შესახებ), შორის (მეგობრებს შორის)...  

2. თანდებულები, რომლებიც სიტყვაფორმის ნაწილია: -ზე (თავ-

ზე), -ში (სახლ-ში), -თან (კაც-თან), -გან (ხის-გან)... 

ცნობილია, რომ ეს უკანასკნელი თანდებულებიც თავდაპირველად 

სიტყვას ცალკე დაერთვოდა, შემდეგ კი, დროთა განმავლობაში, მათ აფიქ-

სის სახე მიიღეს და სიტყვის ნაწილად იქცნენ: თავსა ზედა > თავ-ზე, სა-

ხლსა შინა > სახლ-ში, კაცსა თანა > კაც-თან და ა.შ. 

დიაქრონიული კუთხით თუ შევხედავთ, ცალკე მდგომი და სი-

ტყვის ნაწილად გამოყენებული თანდებულები ერთი ოდენობაა. ამასთან, 

ორივე მათგანს ერთი და იგივე ფუნქცია აქვს (მიმართულების, მსგავსები-

სა და მისთ. მნიშვნელობის გამოხატვა), მაგრამ სინქრონიულ დონეზე 

ისინი აბსოლუტურად განსხვავებული ერთეულებია მორფოლოგიური 

თვალსაზრისით: ცალკე მდგომი თანდებულები დამოუკიდებელი სი-

ტყვებია, -ზე, -ში და მსგავსი ერთეულები კი – აფიქსები. ჩვენი აზრით, 

აფიქსების განხილვა მეტყველების ნაწილად გაუმართლებელია.  

იგივე შეიძლება ითქვას ნაწილაკებზეც. აქაც გვაქვს ორი სახის ერ-

თეულები: 

1. ცალკე მდგომი ნაწილაკები: ხომ, ნუთუ, კი, არა, ვერ...  

2. ნაწილაკები, რომლებიც სიტყვაფორმის ნაწილია: -ც (ბავშვი-ც),  

-ვე (ორი-ვე), -ღა (ჩვენ-ღა), -ო (დაბრუნდა-ო)... 

აქაც იგივე ვითარებაა: ცალკე მდგომი და სიტყვაფორმაზე უშუა-

ლოდ დართული ნაწილაკები ერთი და იმავე ფუნქციით გამოიყენება (სი-

ტყვას უცვლიან მნიშვნელობას რაიმე კუთხით), მაგრამ ამათგან ზოგი და-

მოუკიდებელი სიტყვაა (ხომ, ნუთუ...) და ზოგი – აფიქსი (-ც, -ვე, -ო...). ამ 

უკანასკნელთაც მეტყველების ნაწილად ვერ განვიხილავთ.  
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მაშასადამე, თანამედროვე ქართული ენის დონეზე მორფემების სა-

ხით წარმოდგენილი ერთეულები, კერძოდ, -ზე, -ში და მსგავსი თანდე-

ბულები და -ც, -ვე და მსგავსი ნაწილაკები სიტყვაფორმის შემადგენელი 

ნაწილები, ანუ აფიქსებია, ამიტომ ისინი მეტყველების ნაწილთა რიგში არ 

უნდა იქნეს განხილული. 

 

 

 

 

ლ. ე ზ უ გ ბ ა ი ა  (თბილისი) 

 

მეტყველების ნაწილების შესწავლის საფუძველი თედო უთურგაიძის 

გრამატიკული კონცეფციის მიხედვით 

 

 

მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებიდან პროფესორმა თედო უთურგაი-

ძემ ჩამოაყალიბა ქართული ენის გრამატიკის შესწავლის თვისობრივად 

ახალი ხედვა, რომელიც გამოირჩევა მეტყველების ნაწილთა კვლევის 

მწყობრი სისტემითა და მეთოდოლოგიით. მეცნიერის მემკვიდრეობა კარ-

გად წარმოაჩენს ამ კონცეფციის განვითარების ეტაპებს.  

პირველსავე ნაშრომში „ქართული ენის სახელის მორფონოლოგიუ-

რი ანალიზი“ (1986) გამოჩნდა კვლევის მიმართულება: ბრუნების პარა-

დიგმების შესწავლა იმ მორფონოლოგიური ცვლილებების მიხედვით, რა-

საც სახელები განიცდიან სიტყვაფორმებში. ფუნდამენტურად მნიშვნე-

ლოვანი იყო სახელის კუმშვისა და უკუმშველობის ანალიზი მეცნიერის 

მიერ ადრევე ჩამოყალიბებული ფონემატური თეორიის მიხედვით: ქარ-

თული ენისთვის ბუნებრივია თანხმოვანთა განაწილების მზარდი ნაპრა-

ლოვნობის მოდელი.  

ნაშრომში „გრამატიკული კატეგორიებისა და მათი ურთიერთმი-

მართებისათვის ქართულ ზმნაში“ (2002) წინა პლანზეა წამოწეული კატე-

გორიათშორისი სისტემის ელემენტთა ურთიერთობის პრობლემა. კვლევა 

ემყარება პრინციპს, რომ სიტყვაფორმა არის გამოხატულების პლანისა და 

შინაარსის პლანის ერთობლიობა. სუბიექტი, პირდაპირი ობიექტი და 

ირიბი ობიექტი პირმიმართი აქტანტებია – მათ აქვთ საკუთარი სემანტიკა 

და ფორმალური გამოხატულება, ამიტომაც თედო უთურგაიძე მათ დამო-

უკიდებელ კატეგორიებად მიიჩნევს. აქტანტური კატეგორიების გვერდით 

კი წარმოდგენილია კონექტური კატეგორიები, რომლებიც იქმნება გან-
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სხვავებული რაგვარობის აქტანტთა ურთიერთობის სპეციფიკურ სახეო-

ბათა (გვარი, ქცევა, კაუზაცია..) მიხედვით. მორფონოლოგიური პროცესე-

ბის კვლევისას მეცნიერისათვის განსაკუთრებული ღირებულების გახდა 

ნულოვანი მორფემის ცნება როგორც პირისა და რიცხვის კატეგორიების 

ანალიზისას, ასევე მწკრივის ფარგლებში დაშვებული და რეალიზებული 

კომბინაციების/სიტყვაფორმების დადგენისას.  

ფუნდამენტურად შეიცვალა უღლების კატეგორიების ტრადიციუ-

ლი ხედვა. თ. უთურგაიძის კონცეფციაში ყველა ზმნური კატეგორია არის 

უღლების კატეგორია. შესაბამისად, უღლების ტიპების კლასიფიკაცია ემ-

ყარება კაუზაციის ფორმას /ნულოვანი, პირველადი, მეორეული/, კონვერ-

სიულ მიმართებას გვარის მიხედვით და ზმნური ფუძის სტრუქტურას: 

გახმოვანებული/გაუხმოვანებელი, უთემისნიშნო/თემისნიშნიანი. თედო 

უთურგაიძის მიერ წარმოდგენილი ქართული ზმნის უღლების ამდაგვა-

რი მორფონოლოგიური ტიპები 21 მოდელს შეიცავდა, რომლის საფუძ-

ველზეც დაიწყო ქართული ენის კომპიუტერული ანალიზატორის შემუ-

შავება.  

თედო უთურგაიძის კვლევები უფრო გლობალურ სახეს იძენს მო-

მდევნო ნაშრომებში. ქართული ენის გრამატიკის კვლევისას განსაკუთრე-

ბული ყურადღების საგანია ენის ე. წ. „შუალედური სისტემების“ – მო-

რფონოლოგიური და მორფოსინტაქსური სისტემების ურთიერთზემოქმე-

დების კანონზომიერებების დადგენა. აღსანიშნავია რიცხვის, როგორც მო-

რფოსინტაქსური კატეგორიის კვლევისას შემოტანილი ორმხრივი და 

ცალმხრივი მარკირების ცნებები. ასევე უარყოფილია „ქონა“, „ყვარება“ 

ზმნებში ინვერსიის არსებობა მიუხედავად მრავლობითი რიცხვის მარკი-

რების ახალი წესისა: ერთი პარადიგმის ფარგლებში გამოვლენილი „ვუყ-

ვარვართ“, „უყვარხართ“, და მეორე მხრივ, „გიყვართ“, „უყვართ“ წევრები 

ადასტურებს, რომ რიცხვის მარკირების მიხედვით ხან სახელობითი 

ბრუნვა გამოდის ქვემდებარე, ხანაც – მიცემითი, რაც პარადიგმის არსს 

ეწინააღმდეგება. შესაბამისად, თედო უთურგაიძე სისტუმურად ავითა-

რებს არნ. ჩიქობავას კოორდინაციის თეორიას.  

სახელისა და ზმნის ფუნდამენტური ანალიზის საფუძველზე, მე-

ცნიერი მიუბრუნდა დამხმარე მეტყველების ნაწილების საკითხს ქარ-

თულ ენაში. ნაშრომში „ქართული ენის ისტორიული გრამატიკის მორფო-

ნოლოგიური და მორფოსინტაქსური ასპექტები“ (2013) დასმულია დელი-

მიტაციური სისტემის ჩამოყალიბების პრობლემა ქართულ ენაში. მეცნიე-

რის აზრით, ძველი ქართულის ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები: 

კავშირები, ზმნისართები, თანდებულები, ნაწილაკები და შორისდებუ-

ლები შეიძლება მივიჩნიოთ დელიმიტაციურ ელემენტებად. მეორე მხრივ, 
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ყურადღება გამახვილებულია მეტყველების ნაწილთა ტრანსლაციის თე-

ორიაზე, კონკრეტულად, სახელური წარმოშობის ზმნისართებზე.  

თ. უთურგაიძის აზრით, „შეიძლება დავასკვნათ: დავითისა, ქრისტესა; 

დავითისით, ქრისტესით; დავითისამდე, ქრისტესამდე უშუალოდ ზმნას 

უკავშირდება და ზმნისართებს წარმოადგენენ, მათ ბრუნების სისტემაში 

ვერ მოვაქცევთ, და რამდენადაც ამ ფორმათა ტრანსლირება ხდება, მათ 

ვერც „მეორად ბრუნვებს“ ვუწოდებთ და ვერც ‘ნათესაობით-ვითარე-

ბითს’“ (გვ. 48-29). მეტყველების ნაწილთა ტრანსლაციის თეორიის მიხედ-

ვით გამოწვლილვით შესწავლა აუცილებელ ამოცანად იყო დასმული. 

მეცნიერმა ვერ მოასწრო ბოლო ნაშრომის დასრულება, რომელიც 

ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიულ გრამატიკად იყო ჩაფიქრე-

ბული. თუმცა შესრულებული ნაწილები და განსახილველი საკითხების 

სარჩევი მიუთითებს ზემოთ განხილული კვლევების შედეგად მიღებული 

დებულებების კიდევ ერთხელ თავმოყრისა და კონცეპტუალურად გა-

სრულების სურვილს. 

 

 

 

 

თ. ვ ა შ ა კ ი ძ ე  (თბილისი) 

 

პარონიმია მეტყველების ნაწილებში 

(ქართული ენის მონაცემთა მიხედვით) 

 

 

ქართულში (ზეპირი თუ წერითი მეტყველებისას) საკმაოდ ხშირად 

დასტურდება ფორმობრივად მსგავსი ლექსიკური ერთეულების აღრევის 

შემთხვევები. ერთმანეთში ირევა არსებითი სახელები (არღანი – ორღანი; 

ა რ ღ ა ნ ი: მექანიკური სამუსიკო საკრავი; წარმოადგენს დიდ ყუთს, რო-

მელსაც მხარზე ღვედით იკიდებენ; უკრავენ ტარის ტრიალით; ო რ ღ ა ნ ი: 

კლავიშებიანი სასულე მუსიკალური საკრავი, ჩვეულებრივ, გამოიყენება 

კათოლიკურ ეკლესიაში; ბებიობა – ბებიაობა: ბ ე ბ ი ო ბ ა: 1. ბებიად ყოფ-

ნა, ბებიის მოვალეობა, 2. ბებიის მზრუნველობა, გადატ. მოსაბეზრებელი 

მზრუნველობა; ბ ე ბ ი ა ო ბ ა: ბებიაქალის საქმიანობა, მეანობა); ზედსარ-

თავები (ადრეული – ადრინდელი: ადრეული ხილი..., შდრ.: ადრინდელი 

ამბავი...; გონებრივი – გონივრული: გონებრივი შესაძლებლობა/შრომა, 
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შდრ.: გონივრული გადაწყვეტილება...); ნაცვალსახელები (ყველა – ყოვე-

ლი: ყ ვ ე ლ ა: უკლებლივ, მთლიანად, მაგ., ყველა მოვიდა, შდრ. ყ ო ვ ე -

ლ ი: მრავლიდან თითოეული, მაგ., ყოველი ჩვენგანი/თქვენგანი); ზმნები 

(გაიგებს – გაიგონებს; გ ა ი გ ე ბ ს: 1. გონებით ჩასწვდება რაიმეს; გაიაზ-

რებს, შეიცნობს, შეიგნებს, მიხვდება (ნათქვამის აზრს კარგად გაიგებს);  

2. შეიტყობს: „ჩემს საქციელს, სამარცხვინოს, ვინ გაიგებს, ვინ დამძრახავს“ 

(აკაკი): გ ა ი გ ო ნ ე ბ ს: 1. სმენით, ყურით აღიქვამს, მოისმენს: „ენაც მას ამ-

ბობს, რაც სმენას სხვისაგან გაუგონია“ (აკაკი); 2. დაიჯერებს: „ნეტავ გამე-

გონა შენი სიტყვა“ (თ. რაზიკ.); შდრ. ვის გაუგონია?! – ვის უნახავს?! რო-

გორ შეიძლება?! დაუჯერებელია! ან კიდევ: აცვამს – აცმევს: აცვამს 

ჯვარს..., მაგრამ: აცმევს კაბას/შარვალს...); ზმნისართები (იმიტომ – იმისა-

თვის; ი მ ი ტ ო მ  (მიზეზი): ყური იმიტომ არ იზრდება, რომ ბევრის გამ-

გონეაო“, შდრ.: ი მ ი ს ა თ ვ ი ს  (მიზანი): იმისათვის, რომ სკოლაში არ და-

იგვიანო, ადრე უნდა ადგე...) და ა. შ. 

ძალზე ხშირია სახელზმნათა აღრევის შემთხვევები (მასდარი: გან-

სახლება – გასახლება; გ ა ნ ს ა ხ ლ ე ბ ა: დასახლება; გ ა ს ა ხ ლ ე ბ ა: იძულე-

ბით სხვაგან გაყვანა, გაძევება; მიმღეობა: გასამართლებელი – გასასამარ-

თლებელი; გ ა ს ა მ ა რ თ ლ ე ბ ე ლ ი: 1. ვინც უნდა გაამართლონ, ვისი გა-

მართლებაც შეიძლება; 2. რითაც უნდა გაამართლონ ან გამართლდეს (გა-

სამართლებელი საბუთი); გ ა ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ე ბ ე ლ ი: ვინც უნდა გაასა-

მართლონ, სამართალში მისცენ).  

არცთუ იშვიათად პარონიმულ წყვილს ქმნის სხვადასხვა მეტყელე-

ბის ნაწილი, შდრ., მრუდე და მრუდი; მ რ უ დ ე: ის, რაც გამრუდებულია, 

არასწორი; მ რ უ დ ი  (ტერმ.): ტემპერატურის მრუდი... 

პარონიმულ წყვილებში აღრევა უპირატესად ცალმხრივია: ერთი 

მათგანი იხმარება მეორის ადგილას, თუმცა გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც, 

როცა წყვილის ორივე წევრი შეცდომით გამოიყენება (ერთმანეთის  

ნაცვლად). 
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რ. ზ ე ქ ა ლ ა შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაცია და ფუნქციური 

ტრანსპოზიციის საკითხები ქართულ ენაში 

 

 

ენის ლექსიკური მარაგის ერთ-ერთი უძველესი და უნივერსალური 

კლასიფიკაციაა მისი დაყოფა სპეციალურ კლასებად, მეტყველების ნაწი-

ლებად. მათი რიგისა და სახელწოდებების ჩამოყალიბებას ქართულ ენათ-

მეცნიერებაში საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს და კარგადაა შესწავ-

ლილი სპეციალურ ლიტერატურაში (იხ. ლ. ქაროსანიძე).  

კლასიფიკაციის უნივერსალურობა განაპირობებს ნაკლოვანებასაც, 

რადგან ხშირად უგულებელყოფილია ცალკეული ენის სპეციფიკა. ცნობი-

ლია, რომ მეტყველების ნაწილთა გამოყოფისას ქართულ ენაში გათვა-

ლისწინებულია როგორც გრამატიკული (მორფოლოგიური და სინტაქსუ-

რი), ისე სემანტიკური ნიშნები, თუმცა უპირატესობა სწორედ ამ უკანას-

კნელს ენიჭება. ერთი საკლასიფიკაციო ნიშნის უქონლობისა და ტრადი-

ციული სქემის ნაკლოვანების შესახებ ბევრი ქართველი ენათმეცნიერი მი-

უთითებდა (არნ. ჩიქობავა, ვ. თოფურია, გ. მაჭავარიანი, გ. ნებიერიძე,  

ბ. ჯორბენაძე...).  

ერთდროულად რამდენიმე საკლასიფიკაციო ნიშანზე დაყრდნობა 

განაპირობებს მეტყველების ნაწილთა შორის მკვეთრი ზღვარის არარსე-

ბობას და გარკვეულ პირობებში – კლასის შეცვლის შესაძლებლობასაც. 

ერთი მეტყველების ნაწილიდან მეორეში გადასვლა ხშირად დამოკიდე-

ბულია მათი სინტაქსური ფუნქციის ცვლასთან კონტექსტის მიხედვით, 

რასაც სინტაქსურ ტრანსპოზიციას უწოდებენ. შდრ. წინ, უკან, ზევით, 

ქვევით როგორც ზმნიზედები და როგორც თანდებულები; ან: თეთრი 

შროშანი – ზედსართავი სახელით გამოხატული განსაზღვრება და მოჭად-

რაკე თეთრებით თამაშობს – ზედსართავი სახელით გამოხატული უბრა-

ლო დამატება.  

საინტერესო მოვლენაა ე. წ. ფუნქციური ტრანსპოზიცია, ანუ ნულო-

ვანი კონვერსია, როცა მეტყველების ნაწილის კლასი იცვლება სიტყვის 

ფორმის შეუცვლელად, კონტექსტის გათვალისწინებით, როცა გადამწყვე-

ტია სემანტიკური გადააზრება. სიტყვა კარგავს კავშირს ძველ მეტყველე-

ბის ნაწილთან და გადადის ახალ კლასში. მაგალითად, სუბსტანტივაციის 

შემთხვევაში სიტყვის სემანტიკაში წინ წამოიწევს საგნობრიობა და იჩქმა-

ლება ნიშან-თვისების გამოხატვის უნარი. ეს პროცესი ძალზე გავრცელე-
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ბულია სალიტერატურო ენაში, განსაკუთრებით, ტერმინოლოგიაში, როცა 

ნაწარმოები სიტყვა (ზედსართავი სახელი ან მიმღეობა) იქცევა არსებით 

სახელად. შდრ. სასადილო ოთახი და სასადილო (როგორც კვების დაწესე-

ბულება), ასევე: სასაუზმე, საქათმე, მეურმე, მეჩექმე... მხატვარი, მომღერა-

ლი, მოცეკვავე, მასწავლებელი, მატარებელი... საკვები, სატეხი, საცხი, სა-

წევი, საჩხვლეტი... ნაკვეთი, ნატეხი, ნახერხი, ნაკაწრი, ნაკერი, ნაჭერი... 

ამგვარი ტრანსპოზიცია ბევრ პრობლემას უქმნის ანოტირების პროცესს 

და დღის წესრიგში აყენებს სიტყვის კლასის ამოცნობის კრიტერიუმების 

დადგენას.  

მიუხედავად ნაკლოვანებისა, ენა ვერ იტყვის უარს მეტყველების ნა-

წილთა ტრადიციულ კლასიფიკაციაზე, რადგან ლექსიკურ ერთეულთა ეს 

დაჯგუფება მაინც ითვალისწინებს სიტყვის საერთო სემანტიკას, მორფო-

ლოგიურ-სინტაქსურ ნიშნებსა და დერივაციულ შესაძლებლობებს. ამას 

გარდა, ამ დაყოფას აქვს პრაქტიკული დანიშნულება (ლექსიკოგრაფიული 

აღწერა და ანოტირება, გრამატიკისა და ლექსიკის სწავლება). ამიტომაც 

აღმოჩნდა აღნიშნული კლასიფიკაცია საკმაოდ გამძლე, მაგრამ ეს არ გამო-

რიცხავს განსხვავებული მოსაზრებების არსებობას და ახლებური კლასი-

ფიკაციის შემოთავაზების შესაძლებლობას. 

 

 

 

 

დ. კ ა კ ა შ ვ ი ლ ი (თბილისი) 

 

გრამატიკული კლასის ნიშნების უნიფიცირების 

ტენდენცია წოვათუშურ ენაში 

 

 

წოვათუშურ ენაში 8 გრამატიკულ კლასს გამოყოფენ, თუმცა თანა-

მედროვე ეტაპზე ხშირად თავს იჩენს მათი ნიველირების ტენდენცია. სა-

კითხს განვიხილავთ წარმომავლობის სახელთა მაგალითზე.  

სადაურობის აღსანიშნავად წოვათუშურ ენაში რამდენიმე სუფიქსი 

გვაქვს: -ოვ, -რენ, გვხვდება აგრეთვე, ნათესაობითი ბრუნვის -ან სუფიქსი. 

ისინი დაერთვიან ადგილის აღმნიშნვნელ სახელებს და უჩვენებენ კონ-

კრეტული ადგილის მკვიდრს.  

ჩინლ-ოვ „ჩინელი“ (შდრ. ჩინეთ „ჩინეთი“); 

ქიზყ-ოვ „ქიზიყელი“ (შდრ. ქიზიყ „ქიზიყი“); 
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მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე მეტყველებაში ქალისა და ბავ-

შვის წარმომავლობის აღნიშვნისას კლასის ნიშანი არ იცვლება (შესაბამი-

სად, არ დაერთვის -ჲ და -დ მარკერები), მათი წარმომავლობა გამოიხატე-

ბა უმთავრესად -რენ სუფიქსით ანდა ნათესაობითი ბრუნვის ფორმით, 

რომელიც კუთვნილების გამომხატველია. მაგ., 

ქისტან ფსტუჲნ „ქისტი ქალი“; 

იმერლობან ფსტუჲნ- „იმერელი ქალი“; 

ქალისა და ბავშვის წარმომავლობის გადმოცემა ეკისრება ნათესაო-

ბით ბრუნვას, რომელიც კუთვნილების გამომხატველია. რა ჯგუფის სახე-

ლების წარმომავლობა, ქალთა და ბავშვთა მსგავსად, აღინიშნება ძირითა-

დად ნათესაობითი ბრუნვის -ან სუფიქსით. მაგ., 

თურქან მოჴ „თურქული სიმღერა“; 

 სპარსან ჩაკ  „სპარსული სკამი“; 

ამავე სემანტიკური ჯგუფის მეორე მაწარმოებლად გვხვდება -რენ 

სუფიქსი. რომელიც ძირითადად რა ჯგუფის სახელთა წარმომავლობას 

აღნიშნავს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში კლასის ნიშანი განზოგადებულია 

და იგი იხმარება ყველა კლასის მარკერად. მაგ., ფ ე-რენ „სოფლელი“; 

ქალქი-რენ „ქალაქელი“; ლომ-რენ „მთიელი“ და სხვ. შედარებისთვის, ქალ-

ქირენ- გარდა ქალაქელისა, ქალაქურსაც აღნიშნავს. 

 

 

 

 

რ. კ ა ნ ა რ კ ო ვ ს კ ი  (კრაკოვი) 

 

რიცხვითი სახელები იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

 

 

წინამდებარე მოხსენებაში განხილულია იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

რიცხვით სახელთა აგებულებისა და წარმომავლობის საკითხები. 

პირველ რიგში ყურადღებას იქცევს გაქვავებული კლას-ნიშნების 

არსებობა. ამ მორფემების აღმოჩენა და მითითება მთლიანად ცვლის 

არაერთი რიცხვითი სახელის მორფოლოგიურ განაწილებას. გარდა ამისა, 

ხშირად შესაძლებელი ხდება ეტიმოლოგიური დაკავშირება სათანადო 

რიცხვითი სახელებისა სხვადასხვა ჯგუფის კავკასიურ ენებში, რაც იბერიულ-

კავკასიურ ენათა გენეტიკურ ნათესაობას დამაჯერებლად ამტკიცებს, მაგ.: 
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ქართ. ხუთი = ხუ-თ-ი, სადაც: ხუ- < *ხ°უ- < *ხ°ი-  

ად. თჶჷ = თ-ჶჷ, სადაც: -ჶჷ < *-ხ°ჷ < *-ხ°ი „ხუთი“ 

ხუნძ. შ:უგო = შ:უ-გო, სადაც: შ:უ- < *შ°უ- < *შ°ი- < *ხ°ი- „ხუთი“ 

ზემოთ მოყვანილ მონაცემთა გათვალისწინებით შესაძლებელი 

ხდება საერთო იბერიულ-კავკასიური ძირის აღდგენა: *ხ°ი-, მაგრამ მხო-

ლოდ მაშინ, თუ მორფემები თ- ადიღეურსა ან -თ- ქართულში მიჩნეულია 

ამოსავალ კლას-ნიშნად. 

 განსაკუთრებით საინტერესო არის ერთი მოვლენა. აქამდე ჩატარე-

ბული კვლევების საფუძველზე ჩანს, რომ იბერიულ-კავკასიურ ფუძეენაში 

ზოგ შემთხვევაში საჭიროა ერთი საზიარო ძირის აღდგენა ორი რიცხვითი 

სახელისათვის ანუ სხვა სიტყვით, ორი რიცხვითი სახელი დამყარებულია 

ერთ საზიარო ფუძეენისეულ ძირზე: 

ს.იბერ.-კავკ. ძირი *ყ°ა- / *ყ°ი- აღსადგენია როგორც „ორი“, ისევე 

„ოცი“ რიცხვითი სახელებისათვის, შდრ.: უდ. პაʕ < *ყ°ა „ორი“; უდ. ყა < 

*ყ°ა „ოცი“. 

მეორე მხრივ, ამავე ძირზე დამყარებულია ნახურ ენათა „სამის“ აღ-

მნიშვნელი მორფემები: ჩეჩ./ინგ. ყოɁ; ბაცბ. ყო „სამი“. 

საზიარო ძირი შეიძლება იყოს აღდგენილი აგრეთვე „შვიდი“ / 

„რვი“-სათვის: 

ხუნძ. ანლ̣’: -გო „შვიდი“ / მილ̣’: -გო „რვა“, სადაც ძირი: -ლ̣’:- < *-ლ̣’°ი-. 

პარალელურ ვითარებას გვიჩვენებს: ბაცბ. ვო-რლ’ „შვიდი“ / ბა-რლ’ 

„რვა“, სადაც: 

-რლ’- < *-რლ’ი < *-ლ̣’°ი 

უნდა დავუმატოთ აგრეთვე, რომ რიცხვითი სახელის აღმნიშვნელი 

ძირი ხანდახან გვხვდება სხვა მეტყველების ნომინალურ ნაწილებში, მაგ.:  

ჩეჩ./ინგ. შუნ „სამი ფეხის მქონე მაგიდა“, თუმცა „სამის“ აღმნიშვნე-

ლი რიცხვითი სახელი ნახურ ენებში სხვა ძირს ეფუძნება.  

ქართ. წყვილი = წ-ყვ-ილ-ი, სადაც ძირია: -ყვ- < *-ყ°ი-. ამ სიტყვაში 

შემოინახა ძირი, რომელიც შემოწმებულია მთის კავკასიურ ენათა „ორი“/ 

„ოცის“ აღმნიშვნელ რიცხვით სახელებში. 
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გ. კ ვ ა რ ა ც ხ ე ლ ი ა  (თბილისი) 

 

არნოლდ ჩიქობავას თეორიული მემკვიდრეობა 

 

 

არნოლდ ჩიქობავას, როგორც ენათმეცნიერების თვალსაჩინო თეო-

რეტიკოსის, მემკვიდრეობაში არსებობს ორი მხარე. ერთი მხრივ, ესაა მე-

ცნიერის მიერ სხვადასხვა დროს წამოყენებული დესკრიფციული თეორი-

ები (მათ ფილოსოფიაში ემპირიულ თეორიებსაც უწოდებენ), რომლებიც 

უშუალოდ აღწერენ შესასწავლ ობიექტთა, ელემენტთა გარკვეულ ჯგუ-

ფებს და წყვეტენ, უწინარეს ყოვლისა, კონკრეტული ენობრივი ფაქტების 

მოწესრიგების ამოცანას. ამ თეორიებში ფორმულირებული ზოგადი კანო-

ნები წარმოაჩენენ ემპირიული მასალის გენერალიზაციას, სადაც თვალსა-

ჩინოა კერძოობითიდან ზოგადზე ლოგიკური გადასვლა, ზოგადი პრინ-

ციპებისადმი კონკრეტულ მოვლენათა დაქვემდებარება. 

არნ. ჩიქობავას დესკრიფციული თეორიები, იქნება ეს დიალექტო-

ლოგიის, ლექსიკოლოგიის, ლექსიკოგრაფიის, სახელის ფუძის აგებულე-

ბის, სინტაქსის, სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციისა თუ სხვა სფერო-

ებში, შედეგია იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფართო სპექტრის იმ საკვლევა-

ძიებო პრაქტიკისა, რომელსაც მეცნიერი მთელი ცხოვრების მანძილზე 

ეწეოდა. საგანგებოდ აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სამეცნიერო გზის 

დასაწყისშივე ოცდახუთი წლის არნოლდ ჩიქობავამ მეცნიერული აზროვ-

ნების მართლაც რომ გასაოცარი სიმწიფე გამოავლინა, როცა იმხანად და-

არსებული ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების საპროგრამო წერი-

ლები გამოაქვეყნა, რომლებშიც გამოკვლეული იყო ქართული ენათმეცნი-

ერების საგანიც, მის წინაშე დასახული ამოცანებიცა და მათი გადაჭრის 

გზებიც. ფაქტობრივად, ამ მეთოდოლოგიური კონცეფციით წარიმართა 

შემდგომში ქართული ენათმეცნიერების განვითარება. 

არნ. ჩიქობავას თეორიული მემკვიდრეობის მეორე მხარეს, რომე-

ლიც პირველისაგან – ანუ კერძო თეორიებისაგან – განუყოფელია და მას 

საფუძვლადაც გულისხმობს, წარმოადგენს მეცნიერის ერთიანი ზოგად-

ლინგვისტიკური მოძღვრება, რომელიც მოიცავს თითქმის ყველა კარდი-

ნალურ საკითხს და, ამასთანავე, იძლევა საპროგრამო დებულებებს ენათ-

მეცნიერების მეთოდოლოგიაში. 

არნოლდ ჩიქობავას ზოგადენათმეცნიერული მოძღვრება, როგორც 

დამოუკიდებელ თეორიულ შეხედულებათა სისტემა, პირველი ქართული 

ზოგადლინგვისტიკური კონცეფციაა, რომელიც სისრულით ითვალისწი-

ნებს და ორიგინალურად წყვეტს XX საუკუნის ენათმეცნიერების აქტუა-
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ლურ საკითხებს. აღნიშნულ თეორიაში ენათმეცნიერება განხილულია, 

როგორც ინტეგრალური ჰუმანიტარული მეცნიერება, რომელმაც ენა უნ-

და შეისწავლოს როგორც აღწერითი, ისე ისტორიული თვალსაზრისით, 

გამოიკვლიოს ენობრივ ერთეულთა როგორც სტრუქტურა, ისე – ფუნქცი-

აც, ჰომოგენურობის პრინციპის დაცვით. ეს არის არნ. ჩიქობავას თეორიუ-

ლი მემკვიდრეობის, ორი ზემოთ ხსენებული მიმართულების, გამაერთია-

ნებელი ხაზი. ამ ხაზმა უზრუნველყო ფაქტობრივად პირველი ქართული 

ზოგადლინგვისტიკური მოძღვრების შინაგანი მთლიანობა და თავისთა-

ვადობა, თეორიულ შეხედულებათა არაცალმხრივი და არაწინააღმდე-

გობრივი სისტემის შექმნა.  

არნოლდ ჩიქობავას ფუძემდებლური შრომები დღესაც ისევე აქტუა-

ლური და საჭიროა, როგორც მათი შექმნის დროს; მეცნიერის თეორიული 

მემკვიდრეობა კი კვლავ სანდო გზამკვლევია არამარტო ქართველ ენათ-

მეცნიერთათვის. 

 

 

 

 

ლ. კ ო ჭ ლ ა მ ა ზ ა შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

ბრალდებითი ბრუნვის საკითხისათვის ხათურში 

 

  

ბრუნვათა სისტემის შედგენილობის საკითხი კვლავაც არ კარგავს 

აქტუალობას ხათური ენის მორფოლოგიის შესწავლაში. ეს განპირობებუ-

ლია მკვლევართა მიერ წარმოდგენილი განსხვავებული პარადიგმებით. 

ტექსტებში დამოწმებულ ფორმებს სხვადასხვაგვარი ლინგვისტური კვა-

ლიფიკაცია ენიჭება, რაც, სავარაუდოდ, უნდა გამოეწვია ხათურ-ხეთური 

ორენოვანი წერილობითი ძეგლების კვლევას. რჩება შთაბეჭდილება, 

თითქოს ხათური სიტყვის ფორმობრივი აგებულება ხეთური მოცემულო-

ბით იხსნებოდეს, არადა ბილინგვის ფუნქცია მხოლოდ შინაარსის გადმო-

ცემით განისაზღვრება იმის მიუხედავად, რომ ხეთური წინადადების 

კლასიკური თვისებები საგრძნობლად დარღვეულია. 

ბრუნვათა სისტემაში მკვლევართა უმეტესობა მოიაზრებს ბრალდე-

ბითი (resp. აკუზატივი) ბრუნვის არსებობას, თუმცა ის ფორმა, რაც კვა-

ლიფიცირდება აკუზატივად, თითქოს მოკლებულია ამ ბრუნვის გამო-

ხატვის შესაძლებლობებს და შედეგად აზრობრივი თავისთავადობა არას-

რულად წარმოჩნდება. 
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მოხსენებაში თავმოყრილია ამ საკითხის ირგვლივ გამოთქმული 

ყველა მოსაზრება და ამასთან წარმოდგენილია ჩვენი შეხედულებაც სათა-

ნადო არგუმენტებით, რაც მოგვცემს საშუალებას, გამოვკვეთოთ ამ ფორ-

მათა სემანტიკურ-მორფოლოგიური ასპექტები. 

 

 

 

 

მ. ლ ა ბ ა რ ტ ყ ა ვ ა  (თბილისი) 

 

სა-ე, სა-ო კონფიქსებით ნაწარმოებ სახელთა 

ერთი საკითხისათვის 

 

 

„დანიშნულების სახელებს ორმაგი მაწარმოებელი აქვს, პრეფიქსი 

და სუფიქსი: სა–ე, სა–ო, სა–ურ. ჩანს, პრეფიქსი ყველგან ერთია, განსხვა-

ვებას ქმნის სუფიქსი. სა–ე გამოხატავს დანიშნულებას, განკუთვნებას: სა-

ქათმ-ე, სა-ღორ-ე, სა-თვალ-ე... სა–ო იგივეა მნიშვნელობით, რაც სა–ე, 

ოღონდ ამას მეტი სასიცოცხლო ძალა აქვს: ახალ-ახალი სიტყვებისაგან ეს 

აწარმოებს სახელებს, რომლებიც უმეტესად ზედსართავებია: სა-ექიმ-ო, 

სა-ჯარ-ო, სა-ქვეყნ-ო... ბევრ ასეთ სახელს არსებითის მნიშვნელობა აქვს 

მოპოვებული: სა-სადილ-ო, სა-მზარეულ-ო, სა-სამართლ-ო... ამ ტიპის 

წარმოება ხშირად გეოგრაფიულ სახელებშია გამოყენებული. როგორც  

სა–ე, ისე სა–ო სახელებს აწარმოებენ არსებითთაგან. გამონაკლისია:  

სასწრაფო, საჩქარო და სხვ.“ (ა. შანიძე).  

აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ ერთი და იმავე ფუძეთაგან ნაწარმოები 

სა–ე და სა–ო აფიქსებიანი წარმოქმნილი სახელები შინაარსობრივადაც 

განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, შდრ.: საკბილე და საკბილო: საკბილე – 

კბილებისთვის განკუთვნილი (საკბილე მორჩი); საკბილო – 1. შესაჭმელი 

(მგელმა საკბილო დაინახა); 2. გადატ. რაიმე ქმედების (ძირითადად უარ-

ყოფითი) სავარაუდო ობიექტი (საკბილო ვერაფერი იპოვა); საჰაერე და სა-

ჰაერო: საჰაერე (= სპეც. ჰაერის მოწყობილობის მარეგულირებელი სარკმე-

ლი ღუმელში); საჰაერო (= ჰაერში მოქმედი, არსებული: საჰაერო სივ-

რცე/განგაში...); ან კიდევ: სანაშენე (მეურნეობა), მაგრამ: სანაშენო (საქონე-

ლი); სარძევე (ჯირკვლები), მაგრამ: სარძეო (მეურნეობა) და ა. შ. 

თანამედროვე მეტყველებაში იკვეთება აგრეთვე საპილოტე და საპი-

ლოტო ლექსიკურ ერთეულთა შინაარსობრივად გამიჯვნის ტენდენციაც: 

საპილოტე (ფორმა/აღჭურვილობა...), მაგრამ: საპილოტო (პროგრამა/პრო-

ექტი...) და სხვა. 
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მეორე მხრივ,  შეიმჩნევა ისეთი  შემთხვევებიც, როცა  სა–ე და სა–ო 

კონფიქსები დაერთვიან ერთსა და იმავე ფუძეს, მაგრამ შინაარსობრივად 

ერთმანეთისაგან არ განსხვავდებიან: 

სამანქანე/სამანქანო: „სამანქანე  განყოფილების  რიგითი მეზღვაუ-

რი/მოტორისტი  ვალდებულია შეასრულოს მოვალეობათა და პასუხის-

მგებლობათა ერთობლიობა“, შდრ.: „მექანიზაციის განვითარებაში წამყვა-

ნი როლი  სამანქანო  ტექნოლოგიას ეკუთვნის“;  სამუხრუჭე/სამუხრუჭო: 

„ავტომობილებზე სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლის აუცილებლობის შესა-

ხებ თქვენ შეგიძლით გაიგოთ ნაწილების ინდიკატორის პანელის საშუა-

ლებით“, შდრ.: „აუცილებელია სამუხრუჭო  ხუნდების შეცვლა“;  სალომ-

ბარდე/სალომბარდო:  „ლიბერთი ბანკი გთავაზობთ  სალომბარდე  სესხს  

მაღალი შეფასებით და დაბალი საპროცენტო განაკვეთით“, შდრ.: „სალომ-

ბარდო  სესხები  ყოველგვარი  საკომისიოს  გარეშე“; სასაქონლე/სასაქონ-

ლო: „ნიკორას“  სასაქონლე მეურნეობა 2001-2002 წლებში შეიქმნა“,  შდრ.: 

„შპს ჰუალინგის“ სასაქონლო მეურნეობის ინდუსტრიული განვითარების 

კომპანია“; სასაჩუქრე/სასაჩუქრო: „სასაჩუქრე ბარათი საშუალებას გა-

ძლევთ მაღაზიაში შეიძინოთ ნებისმიერი პროდუქცია, შდრ.: „სასაჩუქრო 

ბარათით წიგნის მაღაზია საინტერესო დეტექტივებს გთავაზობთ“ და ა. შ. 

 საანალიზო მასალა გვიჩვენებს, რომ თანამედროვე ქართულში არცთუ 

იშვიათად ერთმანეთის პარალელურადაც დასტურდება სა–ე და სა–ო 

კონფიქსებიანი სახელები. ვფიქრობთ, მათი მართლწერის საკითხი შესას-

წავლია. 

 

 

 

 

რ. ლ ო ლ უ ა  (თბილისი) 

 

გენდერულ სხვაობათა აღნიშვნა კავკასიის 

ალბანური ენის მორფოლოგიაში1 

 

 

კავკასიის ალბანურში გრამატიკული კლას-კატეგორია მოშლის პი-

რას იყო. გენდერულ სხვაობათა აღნიშვნა იყო ნიშანდობლივი ძირითა-

დად სახელებისათვის (სუბსტანტივებისა და გასუბსტანტივებული ატრი-

ბუტივებისთვის) და არა ზმნისთვის, რაც დამახასიათებელია ყველა იმ 

                                                 
1 კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

ფინანსური მხარდაჭერით (საგრანტო პროექტი № YS-2016-45, „კავკასიის ალბანური 

ენის გრამატიკული ანალიზი“). 
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იბერიულ-კავკასიური ენისათვის, რომელიც გრამატიკულ კლას-კატეგო-

რიას განარჩევს.  

კავკასიის ალბანურ წერილობით ძეგლებში დასტურდება ნაცვალ-

სახელური წარმოშობის კლასიფიკატორთა სერია, რომელიც სუფიქსის სა-

ხით დაერთვის ზედსართავ სახელებს, მიმღეობასა და ზმნისართებს და  

ე. წ. მასუბსტანტივებელი აფიქსის (Referentialiser, შდრ. უდ. -ო) ფუნქციას 

ითავსებს (დამოკიდებული ატრიბუტივი არ განარჩევს მასთან შეწყობი-

ლი არსებითი სახელის კლასს):  
 

ბრუნვები 
მამაკაცი (I კლ.) ქალი (II კლ.) არაგონიერი (III კლ.) 

მხოლ. მრავლ. მხოლ. მრავლ. მხოლ. მრავლ. 

აბსოლუტივი 

ირიბი ბრუნვ. 

-ო 

-ო- 

-ო ~რ 

-ო ~- 

-აღ 

-აღ- 

-აღურ 

-აღრ- 

-ო 

-(ე)ტ- 

-ებურ 

-ედღ- 

 

ეს სერია წარმოშობით ჩვენებით ნაცვალსახელთაგან მომდინარე-

ობს. ჩვენებითი ნაცვალსახელები, რომლებიც III პირის ნაცვალსახელთა 

მაგივრობასაც გვიწევს, კავკასიის ალბანურში ნეიტრალურია (resp. არ 

გვაქვს დისტანციური კონტრასტი), მაგრამ კლასების მიხედვით იცვლება: 
 

ბრუნვები 
მამაკაცი (I კლ.) ქალი (II კლ.) არაგონიერი (III კლ.) 

მხოლ. მრავლ. მხოლ. მრავლ. მხოლ. მრავლ. 

აბსოლუტივი 

ირიბი ბრუნვ. 

ო(ო) 

ო- 

ო ~რ 

ო ~-  

აღ 

აღ- 

აღურ 

აღრ- 

ჲა // ეე 

ედ/ტ- // ო- 

ებურ 

ედღ- 

 

ამას გარდა, კავკასიის ალბანურში დასტურდება არსებით სახელთა 

სპეციალური არტიკლი: 
 

მამაკაცი (I კლ.) ქალი (II კლ.) არაგონიერი (III კლ.) 

მხოლ. მრავლ. მხოლ. მრავლ. მხოლ. მრავლ. 

ო ე ა ე ე ე 

 

არტიკლის დისტრიბუცია კავკასიის ალბანურში ბოლომდე ნათელი 

არ არის. აღსანიშნავია, რომ მრავლობითი უნიფიცირებულია (III კლასის 

არტიკლით აღინიშნება), რაც უპირისპირდება ჩვენებით ნაცვალსახელებ-

სა და კლასიფიკატორთა სერიაში დადასტურებულ ვითარებას. 

აღსანიშნავია, რომ გენდერის აღნიშვნის ეს სისტემა, რომელიც უჩ-

ვეულოა იბერიულ-კავკასიური ენებისთვის, ჰპოვებს საინტერესო პარა-

ლელებს ხინალუღურ ენაში. ხინალუღურში დასტურდება კლასის ნიშან-
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თა ორი სერია. საყურადღებოა, რომ მეორე სერიაში გაერთიანებულია ნა-

ცვალსახელური წარმოშობის კლასიფიკატორები: I კლ. – დუ; II-III კლ. – 

დ ; IV კლ. – ჯი; მრავლობითში – დურ (I-II კლ.); ჯით (III-IV). ეს სერია 

თავისი წარმოშობით ჩვენებით ნაცვალსახელთაგან და ფუნქციათა თვალ-

საზრისით კავკასიის ალბანურში დადასტურებულ კლასიფიკატორთა 

იდენტურია. 

კავკასიის ალბანურში გრამატიკული კლას-კატეგორიის ისტორია 

ასე წარმოგვიდგება: ოთხკლასიანი სისტემა მხოლოობითში, რომელშიც  

I-II კლასების მრავლობითობა III კლასის ნიშნებით აღინიშნება, ხოლო  

III-IV კლასებისა – IV კლასის ნიშნებით (როგორც ეს იყო საერთოლეზგი-

ურში) > არაგონიერთა კლასებისა (III და IV) და, შესაბამისად, მრავლობი-

თობის აღნიშვნის უნიფიკაცია > ნაცვალსახელური წარმოშობის კლასიფი-

კატორთა სერიის ჩამოყალიბება და კლასიფიკატორთა ორი სერიის თანა-

არსებობა, როგორც ეს არის ხინალუღურში > კლასიფიკატორთა „პირვე-

ლი“ (თავდაპირველი) სერიის მოშლა, რის შედეგადაც ჩვენ ვიღებთ კავკა-

სიის ალბანურ წერილობით ძეგლებში დადასტურებულ ვითარებას. 

რაც შეეხება არტიკლს, რომელიც უცხოა იბერიულ-კავკასიური ენე-

ბისათვის როგორც გენდერის აღნიშვნის საშუალება, ვფიქრობთ, რომ მისი 

გაჩენა კავკასიის ალბანურში უცხო ენათა გავლენით მოხდა (სავარაუდოდ – 

ირანული ენების გავლენით). თუმცა არ არის გამორიცხული არტიკლი 

კავკასიის ალბანურ წერილობით ძეგლებში ხელოვნური ხასიათისა იყოს. 

მაგალითისთვის გამოდგება მეზობელ სომხეთში არსებული ელინოფი-

ლური სკოლის წარმომადგენელთა მოღვაწეობა. მათ იმისთვის, რომ მე-

ტად დაეცვათ თარგმანის სიზუსტე, სომხური ენის გრამატიკულ წყობაში 

შეიტანეს მთელი რიგი ცვლილებები, მაგ., ბერძნულის მსგავსად შემოი-

ღეს გრამატიკული სქესის კატეგორია, მრჩობლობითი რიცხვი, პრევერბე-

ბი და სხვ. 
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თ. ლ ო მ თ ა ძ ე (ქუთაისი), ც. ჯ ა ნ ჯ ღ ა ვ ა  (თბილისი) 

 

სახელთა ბრუნების თავისებურებები 

ცხინვალელ ებრაელთა მეტყველებაში 

 

 

ცხინვალი მდებარეობს სავაჭრო გზაზე, რომელიც ჩრდილოეთ კავ-

კასიას აკავშირებს ქართლის ქალაქებთან, ამიტომ ხელსაყრელი მდებარე-

ობა იზიდავდა ებრაულ მოსახლეობას, რომელთა ძირითად საქმიანობას 

ვაჭრობა წარმოადგენდა. სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ებრაელები 

ცხინვალში ძველი დროიდან ცხოვრობდნენ და, აღწერის მასალების მი-

ხედვით, ზოგჯერ ქართველი ეროვნების მოსახლეობასაც აჭარბებდნენ 

რაოდენობრივად. ისევე როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გა-

ბნეული ებრაელთა მეტყველება, ცხინვალელი ებრაელების ენობრივი სა-

კითხების შესწავლა არასოდეს დამდგარა სამეცნიერო კვლევის დღის წეს-

რიგში. ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა: 1) საბჭოთა რეჟიმმა ებრაელთა 

იდენტობის ეროვნული გამოხატულებები შეზღუდა და ამიტომაც ასეთი 

კვლევები აკრძალა. 2) დამოუკიდებელ საქართველოში კი პირველი კონ-

ფლიქტი სწორედ ცხინვალში დაიწყო და პირველი ალიის – ისრაელში ას-

ვლის – (1970-იანი წლები) შემდეგ დარჩენილ ებრაელთა ნაწილიც 1990-

იან წლებში თავის ისტორიულ სამშობლოს დაუბრუნდა საცხოვრებლად. 

ცხინვალელ ებრაელებს ჰქონდათ სინაგოგა, სადაც ებრაულ ენაზე 

ლოცულობდნენ. თორას კითხვა ებრაელ მამაკაცთა უმეტესობამ იცოდა, 

ებრაული ენა კი – ძალიან ცოტამ. ისინი ვერც საუბრობდნენ ებრაულად 

და არც გაგება შეეძლოთ. ხოლო კომპეტენცია ებრაულის წერა-კითხვისა 

პროპორციული იყო მათი რელიგიურობისა. ცხინვალში ცხოვრობდნენ 

აგრეთვე აშქენაზი ებრაელები, რომელთა მშობლიური ენაც იდიში (ან რუ-

სული) იყო. ისინი ფლობდნენ იდიშს, ესმოდათ, საუბრობდნენ, წერდნენ 

და კითხულობდნენ. 

ებრაელთა დიდი ნაწილი რუსულ სკოლებში სწავლობდა, ამიტომ 

ისინი თავისუფლად მეტყველებდნენ რუსულად – გებულობდნენ, წერ-

დნენ და კითხულობდნენ. რადგან მათ მეზობლად სახლობდნენ ოსები, 

რომელთა ანბანი კირილიცას ეფუძნებოდა, ებრაელებს შეეძლოთ ოსუ-

რად დაწერილიდან აზრის გამოტანა, თუმცა ოსურ ენაზე წერა-კითხვაში 

გაწაფულები არ იყვნენ. სამაგიეროდ, კარგად იგებდნენ ოსების ლაპარაკს 

და თვითონაც შეეძლოთ მათთან ამ ენაზე საუბარი. 
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ცხინვალელ ებრაელთა უმეტესი ნაწილი ქართულს მშობლიურ 

ენად მიიჩნევდა. განათლებული ცხინვალელები ძირითადად ცდილობ-

დნენ დაეცვათ სალიტერატურო ენის ნორმები. სახელთა ბრუნების თვალ-

საზრისით, ცხინვალელ ებრაელთა ქართული მეტყველება განიცდიდა 

ქართული ენის ქართლური დიალექტის ძლიერ გავლენას. დასავლეთ სა-

ქართველოს არეალში მცხოვრები ებრაელების მეტყველებისაგან განსხვა-

ვებით, საერთო ებრაული ფორმები შედარებით ნაკლებად იყო გავრცელე-

ბული. 

 

 

 

 

მ. ლ ო მ ი ა, რ. ქ უ რ დ ა ძ ე, ნ. ჭ უ მ ბ უ რ ი ძ ე, 

ქ. მ ა რ გ ი ა ნ ი (თბილისი) 

 

რთული უარყოფითი სახელური ლექსემები ქართულ ენაში: 

სტრუქტურა და ფუნქციური განაწილების პრინციპები1 

 

 

ქართულ სალიტერატურო ენაში განვითარების სხვადასხვა საფე-

ხურზე დასტურდება უარყოფითი შინაარსის რთული სახელური ლექსე-

მები, რომელთა სტრუქტურა ორკომპონენტიანია: მორფემოიდი + არსები-

თი სახელი და პირობითად რამდენიმე ჯგუფს აერთიანებს; კერძოდ,  

(I) არაძალი, არაჟამი, არაღირსი, არასამართლიანი...; (II) ვაი-მეცნიერი, 

ვაი-პატრიოტი, ვაი-კრიტიკოსი...; (III) ცრუგმირი, ცრუმეცნიერება...; (IV) 

ანტიგმირი, ანტიანდაზა... აღნიშნულ მოდელში მორფემოიდად სახელ-

დებული ენობრივი მონაცემი შესაძლებელია წარმოშობით იყოს: ნაწილა-

კი, შორისდებული, ზედსართავი სახელი, პრეფიქსი და სხვა; მათგან ყვე-

ლაზე პროდუქტიული არა ნაწილაკიანი წარმოებაა იმის გათვალისწინე-

ბით, რომ დასტურდება ჯერ კიდევ ძველ ქართულში და თანდათან უფრო 

პროდუქტიული გახდა ახალ ქართულში. ამ პროცესს ხელი შეუწყო რამ-

დენიმე ფაქტორმა, მათ შორისაა:  

ა. უარყოფის გამომხატველ პარალელურ ფორმათა სემანტიკური 

სხვაობა, რაც ამგვარ ფორმათა თანაარსებობის საფუძველია, შდრ: დაუჯე-

რებელი – არადამაჯერებელი, უთანასწორო – არათანასწორი; 

                                                 
1 მოხსენება მომზადებულია სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში: „უარყოფის 

კატეგორია ქართველურ ენებში“ (#FR17_388), რომელიც ხორციელდება შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. 
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ბ. არა ნაწილაკის მონაწილეობა ანტონიმური ლექსემების წარმო-

ქმნაში: ზუსტი – არაზუსტი, სტაბილური – არასტაბილური. 

„თუკი უარყოფის გამომხატველი ანტონიმი ნაწარმოებია უშუალოდ 

დადებითი ფორმისგან, გამოიყენება არ/არა ნაწილაკი“ (ბ. ჯორბენაძე). 

ქართულში არ/არა ნაწილაკიანი წარმოების გააქტიურებას ხელი შეუწყო 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნის აუცილებლობამაც; უარყოფითი ნა-

წილაკით მარკირებული სახელური ლექსემა ანტონიმური წყვილის მეო-

რე დადებით წევრთან ერთად ქმნის ტერმინოლოგიურ სისტემას; მაგალი-

თად, (1) დრეკადი – არა-დრეკადი, (2) მდგრადი – არა-მდგრადი, (3) თავ-

სებადი – არა-თავსებადი, (4) არსებითი – არა-არსებითი, (5) გამტარი – 

არა-გამტარი, (6) ეკონომიური – არა-ეკონომიური, (7) ლეგალური – არა-

ლეგალური; (8) შემდგარი – არ-შემდგარი და სხვა. 

შენიშვნა: ტერმინოლოგიური სისტემა რომ მხოლოდ სალიტერატუ-

რო ენისთვისაა დამახასიათებელი, ამაზე სხვა ქართველური ენების მონა-

ცემებიც მიუთითებს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ არა ნაწილაკიანი მოდელი პროდუქტიულია 

ქართული ენის დიალექტებშიც, ქართულ ზეპირმეტყველებაშიც.  

მოხსენებაში ვრცელი ემპირიული მასალის ანალიზის შედეგად 

სრულად წარმოვაჩენთ რთული უარყოფითი სახელური ლექსემების 

სტრუქტურასა და ფუნქციური განაწილების პრინციპებთან დაკავშირე-

ბულ საკითხებს. 

 

 

 

 

ნ. მ ა ჭ ა ვ ა რ ი ა ნ ი  (თბილისი) 

 

აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

ცხოვრება და მოღვაწეობა 

 

 

აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა 1975 წელს ივანე ჯავახიშვილის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილ წერილში წერდა: „ივანე ჯავახიშვილი იყო მოვა-

ლეობის ადამიანი ამ სიტყვის მაღალი და სრული მნიშვნელობით: მოვა-

ლეობა მეცნიერების წინაშე, მოვალეობა ქვეყნის წინაშე – ეს განსაზღვრავ-

და მის მოღვაწეობას“. ეს სიტყვები სავსებით შეეფერება არნოლდ ჩიქობა-

ვას პიროვნებასაც. 
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არნოლდ სტეფანეს ძე ჩიქობავა დაიბადა 1898 წლის 26 მარტს მაშინ-

დელი სენაკის მაზრის სოფელ საჩიქობაოში. 

1907 წელს შევიდა და 1909 წელს დაამთავრა ძველი სენაკის ორკლა-

სიანი სასწავლებელი. 1911–17 წლებში სწავლობდა ქუთაისის ქართულ 

გიმნაზიაში. 1918 წელს შევიდა ახალგახსნილ თბილისის უნივერსიტეტში 

სიბრძნის მეტყველების ფაკულტეტის საენათმეცნიერო განყოფილებაზე. 

1922 წელს, უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე, დატოვეს საპროფესო-

როდ მოსამზადებლად. 

1923 წელს გამოაქვეყნა პირველი სამეცნიერო ნაშრომი. 1926 წელს 

იწყებს უნივერსიტეტში ლექციების კითხვას. 1929 წელს პირველმა თბი-

ლისის კურსდამთავრებულთაგან, ბრწყინვალედ დაიცვა სადოქტორო 

დისერტაცია თემაზე: „მარტივი წინადადება ქართულში“.  

1932–36 წლებში იყო სახელმწიფო ტერმინოლოგიური კომისიის 

სწავლული მდივანი.  

1933 წელს დამტკიცებულ იქნა უნივერსიტეტის პროფესორად. 1933 

წელს არნ. ჩიქობავას ინიციატივით უნივერიტეტში დაარსდა კავკასიურ 

ენათა კათედრა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა 1960 წლამდე. შემდეგ 

გარდაცვალებამდე იყო ამ კათედრის პროფესორი. 

1933–34 სასწავლო წელს არნ. ჩიქობავას თაოსნობით თბილისის სა-

ხელწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან ჩამოყალიბდა 

კავკასიურ ენათა განყოფილება, სადაც მომზადდა მრავალი სპეციალისტი 

არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ჩრდილოეთ კავკასიის სამეცნიერო 

ცენტრებისათვისაც. 1936 წლიდან გარდაცვალებამდე ხელმძღვანელობდა 

მის მიერ დაარსებულ მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილებას 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. 

არნ. ჩიქობავა გახლდათ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

ერთ-ერთი დამფუძნებელი აკადემიკოსი.  

1945–64 წლებში იყო „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ 

კომისიის თავმჯდომარე და მთავარი რედაქტორი. 1960–63 წლებში – სა-

ქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი. 

არნ. ჩიქობავა იყო ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამა-

არსებელი. 1952-62 წლებში მუშაობდა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

დირექტორად. 1965 წლიდან გარდაცვალებამდე იყო იბერიულ-კავკასიურ 

ენათა სისტემისა და ისტორიის საკითხებისადმი მიძღვნილი რეგიონულ 

სამეცნიერო სესიათა მუდმივი საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 

(მისი ხელმძხვანელობით კავკასიის სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრში ჩა-

ტარდა 10 სამეცნიერო სესია). 1974 წლიდან გარდაცვალებამდე ოყო მის 

მიერ დაარსებული ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა საერთაშორისო ორგანოს 
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„იბერიულ-კავკასიური წელწდეულის“ მთავარი რედაქტორი. (მისი რე-

დაქტორობით გამოვიდა 12 ტომი). 

პირველი მეცნიერული ნაშრომის გამოქვეყნებიდან სიცოცხლის 

უკანასკნელ დღემდე არნ. ჩიქობავა თავდადებით ემსახურებოდა ჩვენში 

მეცნიერების განვითარებას. არნ. ჩიქობავა ავტორია 400-მდე დაბეჭდილი 

მეცნიერული შრომისა, რომელთაგან 15 წიგნად გამოიცა. ბევრი მათგანი 

გამოქვეყნებულია უცხო ენებზე. 

მეტად ფართო იყო არნ. ჩიქობავას სამეცნიერო ინტერესთა წრე. იგი 

იკვლევდა თანამედროვე თეორიული ენათმეცნიერების აქტუალურ და 

კარდინალურ პრობლემებს; ქართველურ და მთის იბერიულ-კავკასიურ 

ენათა სისტემისა და ისტორიის საკითხებს, ამ ენათა ნათესაურ ურთიერ-

თობას; ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიისა და მეტყველების 

კულტურის საკითხებს; ქართველ მწერალთა შემოქმედებას და ა. შ. არნ. 

ჩიქობავას მეცნიერული მიღწევები შედეგია მისი მაღალი ნიჭიერების, 

დაუცხრომელი ენერგიის, მომიჯნავე დარგების საფუძვლიანი ცოდნის. 

განსაკუთრებულია არნ. ჩიქობავას დამსახურება იბერიულ-კავკასი-

ური ენათმეცნიერების წინაშე. იგი ფუძემდებელი და ღირსეული გამ-

გრძელებელი იყო თავისი დიდი მასწავლებლის ივანე ჯავახიშვილის  

მიერ დაწყებული საქმისა. არნ. ჩიქობავას მეოხებით თბილისი იბერიულ-

კავკასიურ ენათა შესწავლის საყოველთაოდ აღიარებული ცენტრი გახდა.  

დიდია არნ. ჩიქობავას ღვაწლი ქართველურ ენათა დიალექტების 

შესწავლაში. მისი შრომები ფერეიდნულის, მთიულურისა და გარეკახუ-

რის შესახებ ქართული დიალექტოლოგიის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. 

მან მონოგრაფიულად შეისწავლა ჭანური კილო, შეკრიბა და გამოსცა მისი 

ტექსტები. 

არ არსებობს ძველი თუ ახალი ქართული ენის სტრუქტურის არც 

ერთი მხარე, რომელთა შესახებ არნ. ჩიქობავას ახალი სიტყვა არ ეთქვას. 

არნ. ჩიქობავას ხელმძღვანელობით შეიქმნა ქართველი ხალხის 

ეროვნული საუნჯე – რვატომიანი „ქართული ენის განმარტებითი ლექსი-

კონი“, რომელმაც სპეციალისტებისა და მთელი საზოგადოების მაღალი 

შეფასება დაიმსახურა . 

დიდია არნ. ჩიქობავას წვლილი, როგორც საქართველოს მეცნიერებ-

თა აკადემიის ენათმეცნირების ინსტიტუტის საკვლევაძიებო მიმართუ-

ლებათა განმსაზღვრელისა. არნ. ჩიქობავას სამეცნიერო ძიების ერთი ძი-

რითადი მხარეა ზოგადი ენათმეცნიერების პრობლემატიკაა. აქ მან შექმნა 

საქვეყნოდ ცნობილი მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები. 

როგორც აკადემიკოსი თ. გამყრელიძე აღნიშნავს, არნ. ჩიქობავამ 

გადამწყვეტი როლი შეასრულა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გამარ-

თულ საენათმეცნიერო დისკუსიაში, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა 

იმდროინდელი საბჭოთა ენათმეცნიერების ევროპულ წიაღში დაბრუნება.  
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დიდი ღვაწლი დასდო მკვლევარმა ქართული სალიტერატურო ენის 

ნორმათა უნიფიკაციისა და ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის და-

მუშავების საქმეს.  

არნ. ჩიქობავას პიროვნებაში ორგანულად იყო შერწყმული მშობლი-

ური ერის სიყვარულისა და სხვა ხალხების პატივისცემის გრძნობა, რასაც 

მის სამეცნიერო და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში არსებითი მნიშვნე-

ლობა ენიჭებოდა. 

არნ. ჩიქობავა ბევრ დროს და ენერგიას ახმარდა ახალგაზრდა სამეც-

ნიერო კადრების აღზრდას. არნოლდ ჩიქობავას სახელის ხსენებაც კი 

„წურთნის“ მომავალ თაობებს. ჩვენს სახელოვან წინაპართაგან ყველაზე 

მეტად იგი დიდ სასულიერო მოღვაწესა და წმინდანს, გრიგოლ ხანძთელს 

მოგვაგონებს. „არავის უდებთაგანსა შეიწყნარებდა“... გიორგი მერჩულეს 

ეს ფრაზა ბატონი არნოლდის პიროვნული თვისებების დასახასიათებლა-

დაც გამოდგებოდა.  

იგი მაღალპრინციპული მეცნიერისა და მოქალაქის, მამულიშვილის 

საუკეთესო თვისებებს უნერგავდა სტუდენტებსა და ასპირანტებს. მისი 

მრავალრიცხოვანი მოწაფეები დღესაც წარმატებით მუშაობენ ჩვენი ქვეყ-

ნისა და უცხოეთის სამეცნიერო დაწესებულებებსა და უმაღლეს სასწავ-

ლებლებში. 

არნ. ჩიქობავას მიღებული ჰქონდა მისი მოღვაწეობის პერიოდის 

უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოები. 

იგი არჩეული იყო საქართველოს რამდენიმე მოწვევის უმაღლესი 

საბჭოს დეპუტუტად. მინიჭებული ჰქონდა საქართველოს (1941 წ.), ყაბარ-

დო – ბალყარეთის (1968), დაღესტნის (1968), აფხაზეთის (1978), ჩეჩნეთ–

ინგუშეთის (1983) მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის წოდება. 

არნ. ჩიქობავას 1960 წელს მიენიჭა ჰუმბოლდტის სახელობის ბერ-

ლინის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება.  

1968 წელს, პირველი ქართველ მეცნიერთაგან, აირჩიეს დიდი ბრი-

ტანეთის სამეფო ფილოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრად. 1951 

წელს მიენიჭა მოსკოვის უნივერიტეტის ლომონოსოვის სახელობის პრე-

მია, 1971 წელს – საქართველოს სახელმწიფო პრემია, 1981 წელს ივანე  

ჯავახიშვილის სახელობის პრემია. სამოც წელზე მეტი ხნის მანძილზე  

იღვწოდა არნ. ჩიქობავა სამეცნიერო-პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ  

ასპარეზზე. განუზომელია მისი დამსახურება ქართული ენის, ქართული 

კულტურის, მთელი ჩვენი ერის წინაშე. არნ. ჩიქობავა გარდაიცვალა 1985 

წელს თბილისში. დაკრძალულია ოქროყანაში, თავის აგარაკზე. 

საუკუნოდ იყოს ხსენება მისი. 
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ნ. მ ა ჭ ა ვ ა რ ი ა ნ ი  (თბილისი) 

 

ზედსართავი სახელისა და ზმნისართის 

გამიჯვნისათვის აფხაზურში უქონლობის 

სახელთა წარმოებისას 

 

 

აფხაზურ ენაში უქონლობას გამოხატავს -და სუფიქსი, რომელიც სა-

ხელის ფუძეს დაერთვის: ახჷ „თავი“, ხჷ-და „უთავო“, აჩ ჷ „ცხენი“ ჩ ჷ-და 

„უცხენო“, აჳნჷ „სახლი“, ჳნჷ-და „უსახლო“. 

უქონლობის კატეგორიის წარმოებისას, ისევე როგორც ინსტრუმენ-

ტალისის კატეგორიაში, სახელს ზოგადობა/განსაზღვრულობის ა- პრე-

ფიქსი ჩამოსცილდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ფორმდება – და უქონ-

ლობის სუფიქსით. ამგვარ ფორმებს აფხაზურში ზმნისართული მნიშვნე-

ლობაც აქვს. 

ა ჳჷ ჩ ჷდა დააჲტ ითარგმნება როგორც „კაცი უცხენოდ მოვიდა“, 

ისე – „კაცი უცხენო მოვიდა“... 

კონტექსტშიც კი რთული გასამიჯნია ზედსართავის ფუნქციითაა 

ნახმარი უქონლობის სუფიქსიანი სახელი თუ ზმნისართის. 

რესპოდენტთა უმეტესობა (გამოკითხულთა 70%) ზმნისართის 

მნიშვნელობით თარგმნის ასეთ შემთხვევებს. 

არსებული ვითარება იმის მანიშნებელია, რომ ჯერ კიდევ ჩამოყა-

ლიბების პროცესშია მეტყველების ნაწილების ზოგიერთი ფორმა. 

მიუხედავად ამისა, ვფიქრობთ, რომ ასეთი ფორმები ლექსიკონში 

უნდა განთავსდეს შესაბამის ადგილას (ანბანთრიგით) და მიეცეს მორფო-

ლოგიური კვალიფიკაცია „ზმნისართი.“ 
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თ. მ ა ხ ა რ ო ბ ლ ი ძ ე  (თბილისი) 

 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

ქართულ ჟესტურ ენაში 

 

 

ქართულ ჟესტურ ენაში, ისევე როგორც სხვა ჟესტურ ენებში, დგას 

მეტყველების ნაწილების საკლასიფიკაციო მოდელის პრობლემა. ერთი 

მხრივ, აღსანიშნავია, რომ ჟესტური ენების კვლევები ძირითადად მიუყ-

ვება სამეტყველო ენების ტრადიციებს და ამ თვალსაზრისით, ძალიან 

მნიშვნელოვანია იმ გარემოების ხაზგასმა, რომ მეტყველების ნაწილებად 

სიტყვების კლასიფიკაცია სამეტყველო ენებში ითვლება ერთ-ერთ ძირი-

თად მიდგომად. ამ მხრივ, ჟესტური ენები ცდილობენ გაიზიარონ აღნიშ-

ნული საკლასიფიკაციო მოდელი. მეორე მხრივ, მეტყველების ნაწილებად 

სიტყვების კლასიფიკაციის მოდელს აქვს რიგი ხარვეზებისა თავად სამე-

ტყველო ენებშიც. მაგალითად, საწყისი ერთი ანალიზის მიხედვით მოქმე-

დების სახელებს მიეკუთვნება და არსებითი სახელია, სხვა ანალიზი კი 

გვიჩვენებს, რომ ეს არის უპირო ზმნა და უნდა იქნეს ზმნად გაგებული. 

ასეთივე ტიპის გაუგებრობებია მიმღეობებთან დაკავშირებით – ზედსარ-

თავ სახელებად გადააზრებული მიმღეობები კარგავენ კავშირს ზმნასთან, 

მაგრამ აქვთ ზმნური კატეგორიები. დღეის მოცემულობით ქართული სა-

მეტყველო ენის სასწავლო გრამატიკები საწყისებსა და მიმღეობებს ორივე 

ფორმატით გვაწვდიან, ანუ საწყისი არსებითი სახელიც არის და ზმნაც. აქ 

დგება თეორიული საკითხი – რამდენად შესაძლებელია, რომ ერთი და 

იგივე სიტყვა იყოს ორი მეტყველების ნაწილი. ცხადია, რომ ამ ტიპის 

კლასიფიკაცია (სადაც ცალსახად ვერ გაიმიჯნება საკლასიფიკაციო ერთე-

ულები) ხარვეზიანი იქნება.  

ჟესტურ ენებში უფრო რთულია ზემოთ აღნიშნული საკითხის 

კვლევა, რადგანაც აქ საქმე გვაქვს ინფორმაციის კინეტიკური კოდირების 

მოდელთან. ეს უკანასკნელი კი დინამიკით (ან სტატიკით – რაც არის ნუ-

ლოვანი დინამიკა) გადმოსცემს სიტყვა-ჟესტებს. რომელიმე არსებითი სა-

ხელი „კალამი“ შესაძლებელია იყოს იგივე ჟესტი, რაც „წერა“. ასეთ შე-

მთხვევებში მეტყველების ნაწილებად დაყოფა შეუძლებელი ხდება. თუმ-

ცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი უცხოელი კოლეგების ნაწილი მაინც პოუ-

ლობს გარკვეულ პარამეტრებს ამ ტიპის სიტყვა-ფორმათა გასამიჯნად. 

კერძოდ, ზოგ ჟესტურ ენაში ზმნას მეტად ინტენსიური დინამიკა აქვს, 

ვიდრე არსებით სახელს, ზოგგან კი – პირიქით.  
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ჟესტურ ენაში არსებითი სახელი შესაძლებელია წარმოდგენილი 

იყოს ან მისთვის დამახასიათებელი მოქმედებით (კალამი – წერა), ან მის-

თვის დამახასიათებელი თვისებით. როდესაც თვისების ნიშნით არის 

წარმოდგენილი არსებითი სახელი, ცხადია, რომ იგი ზედსართავი სახე-

ლის ფუნქციით არის გადმოცემული. აქაც ძალიან რთულდება წყალგამ-

ყოფის გატარება.  

ზემოსხენებული პრობლემის გამო 2012 წელს მე ვაწარმოე ქართუ-

ლი ჟესტური ენის ლინგვისტური აღწერა სემანტიკური მოდელების ბაზა-

ზე. ეს იყო სწორი გამოსავალი, რადგანაც ორპლანიანი (მორფოლოგიური) 

დონის ერთეულების აღწერა და კატეგორიზაცია ჩატარდა არა ფორმის, 

არამედ ფუნქციის თვალსაზრისით. ამ ტიპის კატეგორიზაციისათვის ამო-

სავალი იყო სემანტიკური მხარე. 

საკონფერენციო მოხსენებაში განვიხილავ ქართული ჟესტური ენის 

ლექსიკურ ერთეულებს, რომელთაც ერთზე მეტი მეტყველების ნაწილის 

საზიარო მოცემულობები მოეპოვებათ. ასევე წარმოვადგენ საკითხის 

გადაჭრის თეორიულ ასპექტებს ქართული ჟესტური ენის ლექსიკურ და 

გრამატიკულ დონეებზე. 

 

 

 

 

დ. მ ე ლ ი ქ ი შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

გრამატიკის, როგორც ენათმეცნიერების ერთ-ერთი დარგის, 

შესწავლის საგანი არნოლდ ჩიქობავას 

„მეთოდოლოგიური იმანენტიზმის“ შუქზე 

(ისტორია და დღევანდელობა: 1928-2018) 

 

1. თითქმის ერთი საუკუნე გავიდა (1928 წლიდან ზუსტად 90 წელი) 

არნოლდ ჩიქობავას ფუძემდებლური ნაშრომის, მისი სადოქტორო დი-

სერტაციის – „მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში“ – გამოქვეყ-

ნების შემდეგ. პირველი პუბლიკაციიდან 40 წლის შემდეგ, 1968 წელს, ამ 

ნაშრომის მეორე გამოცემის წინასიტყვაობაში ავტორმა ნათლად ჩამოაყა-

ლიბა მნიშვნელობა ტერმინ „იმანენტიზმისა“, როგორც ენათმეცნიერული 

კვლევის მეთოდისა, რომელიც მოითხოვს ენობრივი მასალის კვლევას 

ობიექტიდან, მოცემული ენის მასალიდან ამოსვლით, განსხვავებით „იმა-

ნენტური ფილოსოფიისაგან“ – გნოსეოლოგიური სუბიექტივისტური მო-

ძღვრებისაგან, რომელიც სუბიექტიდან ამოსვლით იკვლევს სამყაროს:  
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„ენის მეცნიერული შესწავლა, ჩვენის აზრით, გულისხმობს როგორც 

სტრუქტურის, ისე ფუნქციის შესწავლას, მაგრამ შეუძლებელი ხდება 

სტრუქტურა (სტრუქტურული კატეგორიები) აღვწეროთ ფუნქციის (ფუნქციო-

ნალურ კატეგორიათა) მიხედვით და – პირუკუ. 

სტრუქტურული ცნებები სტრუქტურული ნიშნების მიხედვით უნ-

და ჩამოვაყალიბოთ, ფუნქციონალურიც შესაბამისად – ფუნქციონალური 

ნიშნების მიხედვით: მანძილი არ გაიზომება წონის ერთეულებში (კილოგ-

რამობით). 

ენის აღწერისას ჩვენთვის სახელმძღვანელო პრინციპს წარმოადგენს 

ჰომოგენურობის პრინციპი, როგორც საფუძველი „მეთოდოლოგიური 

იმანენტიზმისა“: ცნება უნდა შეიცავდეს ნიშნებს, რომლებიც იმანენტუ-

რია აღსაწერი ობიექტისათვის, შესასწავლი ობიექტისათვის შინაგანად 

დამახასიათებელია. 

ერთი ენის გრამატიკა ვერ იქნება მეორე ენის გრამატიკის „თარგმა-

ნი“: ერთი ქალაქის გეგმის მიხედვით ვერ დავათვალიერებთ (ვერ გავეც-

ნობით) მეორეს“ (გვ. 010). 

 თავის დროზე „ტ ე რ მ ი ნ „იმანენტიზმის“ ხმარება საკმარისად  

მიიჩნიეს, რომ ავტორი იმანენტური ფილოსოფიის დამცველად გამოეცხა-

დებინათ“ (გვ. 012). 

 სამწუხაროდ, სწორედ ამის გამო მოხდა, რომ არნოლდ ჩიქობავას ამ 

ფუნდამენტურ ნაშრომს, რომელიც მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში, 

„სტრუქტურული“, „დესკრიფციული“ ენათმეცნიერების გარიჟრაჟზე შე-

იქმნა, არა თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ არ იცნობდნენ (და დღე-

მდე არ იცნობენ), არამედ ქართულ ენათმეცნიერულ წრეებშიცა და საუნი-

ვერსიტეტო გრამატიკულ კურსებშიც იშვიათად თუ ახსენებდნენ და ახსე-

ნებენ.  

ამ ნაშრომის ავტორი არ იცნობდა ფერდინანდ დე სოსიურის თეო-

რიულ მოძღვრებას, რომელიც მისი მსმენელი სტუდენტების წყალობით 

გავრცელდა და შემდგომ საფუძვლად დაედო ენათა სტრუქტურულ 

კვლევებს (თორემ იგი უთუოდ ახსენებდა მაინც მას სხვა ავტორთა მო-

ძღვრებებს შორის, რომელთაც დაწვრილებით განიხილავს თავისი ნაშრო-

მის პირველ ნაწილში). ჩვენამდე ამ მოძღვრებამ მე-20 საუკუნის შუა 

წლებში მოაღწია. 

„მეთოდოლოგიური იმანენტიზმის“ მოძღვრების პრინციპების და-

მცველი ავტორი, როგორც თვითონვე წერს, „იცავდა თავის დებულებებს, 

რადგანაც ეს დებულებები მეცნიერულად სწორად მიაჩნდა“. მან „თავის 

მოვალეობად ჩათვალა უფრო დაწვრილებით დაესაბუთებინა და განევი-

თარებინა ეს დებულებები რიგს ნაშრომებში“. ამ ნაშრომებში წარმოდგე-
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ნილი ზოგადი დებულებები, რომლებიც შეეხება ზოგად ენათმეცნიერებას 

(1935; 1945; 1952); ენის, როგორც გრამატიკის აგებულების ძირითად საკი-

თხებს (1940); ენათმეცნიერების საგნის პრობლემას (1959); თანამედროვე 

ლინგვისტიკის განვითარების საკითხებს (1966)... (ჩამონათვალი იხ. „მარ-

ტივი წინადადების პრობლემა ქართულში“, 1968, გვ. 012).  

მართალია, არნ. ჩიქობავას ნაშრომს „მარიზმის ბატონობის ხანაში“ 

გამოუტანეს განაჩენი, მაგრამ მისი ეს მოძღვრება ზოგად, აბსტრაქტულ 

მოძღვრებად დარჩა და, სამწუხაროდ, დავიწყებულ იქნა: პრაქტიკულად, 

კვლევის ის პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ამ მეთოდს, იშვი-

ათად თუ გამოყენებულა ქართული ენის გრამატიკული სისტემის კვლე-

ვის შემდგომ ეტაპებზე – თუნდაც ქართველური ზმნის (რომელიც ქარ-

თული ენის, ქართული შესიტყვების ბურჯია) კვლევის პროცესში. 

2. ქართული ენის ახალი, მეცნიერული გრამატიკის ფუძემდებლის, 

აკაკი შანიძის შრომები გრამატიკის დარგში ძირითადად 1926-1973 წლებ-

ში ქვეყნდებოდა. მათ შორისაა მისი სამი ფუძემდებლური ნაშრომი: 1) მო-

ძღვრება სერიებისა და მწკრივების შესახებ: „მწკრივის კატეგორია ზმნაში“ 

(ენიმკის მოამბე, ტ. X, 1941); „მწკრივთა მოძღვრებისათვის“ (აკად. მოამბე, 

ტ. III, 1945); 2) „აქტივი და პასივი ურთიერთის მიმართ ქართული მრა-

ვალპირიანი ზმნის მონაცემებით“ (აკად. მოამბე, IV, (4) 1942); 3) „გრამატი-

კული სუბიექტი ზოგიერთ გარდაუვალ ზმნასთან ქართულში“ (თსუ ძვ. 

ქართული ენის კათედრის შრ. №7,1961), რომლებიც საფუძვლად დაედო 

მის ფუნდამენტურ ნაშრომს – „ქართული გრამატიკის საფუძვლები“ (1953, 

1973), აგრეთვე მისი სასკოლო სახელმძღვანელოები ქართულ ენაში, რამაც 

განსაზღვრა შემდგომ ქართული გრამატიკული აზრის განვითარების გზა. 

3. რაც შეეხება არნოლდ ჩიქობავას „მეთოდოლოგიურ იმანენ-

ტიზმს“, რომელიც ენობრივი მოვლენების სწორედ სტრუქტურული და 

დესკრიფციული მეთოდით სისტემურ კვლევას გულისხმობს და მოი-

თხოვს მასალის მორფოსინტაქსური თვალსაზრისით კლასიფიკაციასა და, 

შესაბამისად, გრამატიკული კატეგორიების დეფინიციასა და კვალიფიკა-

ციას გრამატიკული და (და არა ლოგიკურ-სემანტიკური) ტერმინოლოგი-

ის საშუალებით, – თუ რა სურათია ამ მხრივ გრამატიკულ ლიტერატურა-

ში გასული საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე, წარმოვადგენთ მოხსენე-

ბაში ქრონოლოგიური მიმდევრობით. 
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ნ. მ ე ტ რ ე ვ ე ლ ი  (პარიზი) 

 

ვითარებითი ბრუნვის განსხვავებული ფორმები ზოგიერთ 

მეტყველების ნაწილთან 

 

 

სახელის, ზმნის და სხვა მეტყველების ნაწილთა შესწავლისას გამო-

იკვეთება შემთხვევები, რომლებიც ზოგჯერ სცილდება მორფოლოგიურ 

ჩარჩოებს. საერთო წესის თანახმად, რედუქციის საყრდენი სეგმენტი უნ-

და ბოლოვდებოდეს სონორებზე (მ, ნ, რ, ლ) და იყოს ორ ან მეტმარცვლია-

ნი, თუმცა გვაქვს ნაწარმოები სახელები, რომლებიც განსხვავებულ ვითა-

რებას გვიჩვენებს. არის შემთხვევები, როცა სიტყვის კუმშვადობა ფონეტი-

კური მიზეზებით იხსნება. არსებობს ლექსიკური განსხვავებებიც. მათ შე-

იძლება დაემატოს სინტაქსური ფუნქციების გამო განსხვავებული ფორმე-

ბი (კუმშვად-უკუმშველობის ნიშნით). 

 ამ თვალსაზრისით საინტერესოა სახელზმნების ბრუნება. ჩვენ შე-

ვეხებით მყოფადის მიმღეობას და მისი რედუქციის საკითხს ვითარებით 

ბრუნვაში. როგორც ცნობილია, ვითარებითი ბრუნვით შეიძლება გადმოი-

ცეს: უბრალო დამატება, შედგენილი შემასმენლის სახელადი ნაწილი, ად-

გილის, დროის, ვითარების, მიზნის გარემოებები.  

 2014 წელს გამოცემულ „ქართული ენის სახელური ფუძეების ლექ-

სიკონში“ მოცემულია სიტყვათა ამოსავალი ფორმები და ფუძე, რომელიც 

კუმშვას ან კვეცას განიცდის. მაგ.: სიტყვა „საჭმელ-ი“ წარმოდგენილია 

ამოსავალი ფორმით „საჭმელ-ი“ და მითითებულია „საჭმლ-“. ვითარებით 

ბრუნვაში კი ორი ფორმა გვექნება: 

ა) საჭმლ-ად (როგორც ეს მითითებულია ზემოხსენებულ ლექსიკონში). 

ბ) საჭმელ-ად (სუპინუმის ფუნქციით): „მივდიოდი, რომ მეჭამა“/ 

„საჭმელ-ად მივდიოდი“. 

 პირველ შემთხვევაში საჭმელი გასუბსტანტივებული მიმღეობაა, 

მეორე შემთხვევაში – სუპინუმი, რომელიც დღეს საკმაოდ პროდუქტიუ-

ლია და განსხვავებულია ძველი ქართულის ვითარებისაგან. 

ბრუნვის წარმოების თვალსაზრისით ყურადღებას იქცევს ასევე  

-იერ სუფიქსით ნაწარმოები ზედსართავი სახელები. -იერ სუფიქსი ვითა-

რებით ბრუნვაში იკუმშება და იძლევა -ივრ ალომორფს.: ღონიერ-ი – ღო-

ნივრ-ად. აქაც შეიმჩნევა ორი შემთხვევა სინტაქსური კონტექსტის გათვა-

ლისწინებით: 

ა) მშვენიერ-ად – „ის ქალი მშვენიერად მომეჩვენა“. 

ბ) მშვენი-ვრ-ად – „მშვენივრად იცოდა, რაც უნდა ექნა“.  
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ორივე ფორმას თავისი სინტაქსური დატვირთვა აქვს. 

ჩვენი აზრით, მეტყველების ნაწილთა შესწავლისას მორფოლოგიუ-

რის გარდა სინტაქსურ ჭრილში გაანალიზებით უფრო სრულყოფილად 

წარმოჩნდება შესასწავლი საკითხი და მასთან დაკავშირებული პრაქტი-

კული მხარე. 

 

 

 

 

ს. ო მ ი ა ძ ე  (თბილისი) 

 

შორისდებული – სხვათაგან გამორჩეული 

მეტყველების ნაწილი 

  

 

შორისდებულს დანარჩენ მეტყველების ნაწილთაგან გამოარჩევს ის, 

რომ იგი არც დამოუკიდებელ და არც დამხმარე სიტყვათა კლასებში არ 

ერთიანდება. შორისდებული ფორმაუცვლელი, ნომინაციური ფუნქციის 

უქონელი მეტყველების ნაწილია. აღნიშნული განსაკუთრებულობის 

გამო, მისი მეტყველების ნაწილად მიჩნევა ზოგიერთი ენათმეცნიერისა-

თვის სადავოა.  

ყველაზე ხშირად სამეცნიერო სივრცეში შორისდებულთან დაკავში-

რებული პოლემიკის საგნად არის ქცეული საკითხი იმის შესახებ, თუ სი-

ტყვათა რომელ კლასებს უნდა მიენიჭოს შორისდებულის კვალიფიკაცია. 

დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ ენობრივ ერთეულ-

თა რაოდენობა, რომელთაც შორისდებულებს მიაკუთვნებენ. არაერთ 

კლასიფიკაციაზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ აღნიშნულ მეტყველების 

ნაწილად სახელდებულ ერთეულთა ჯგუფები არაერთგვაროვან საკლასი-

ფიკაციო ნიშნებზე დაყრდნობითაა შექმნილი, რასაც მოხსენებაში 

ვრცლად განვიხილავთ. 

აგრეთვე ვისაუბრებთ იმ მსგავსებაზე, რომელიც დასტურდება მო-

ნათესავე თუ სხვადასხვა სისტემის ენათა შორისდებულებს შორის რო-

გორც ბგერითი შედგენილობის, ისე სემანტიკის მხრივაც. განვიხილავთ 

აღნიშნული მოვლენის ფსიქოფიზიოლოგიურ საფუძველს.  

მოხსენების ბოლოს შევეხებით თანამედროვე ქართულ დისკურსში 

ზოგიერთი უცხოენოვანი შორისდებულის გამოყენებას. მიუხედავად იმი-

სა, რომ ასეთ შორისდებულთა რიცხვი დიდი არ არის (oops – უპს, wow – 

ვაუ / უაუ, hai – ჰაი, bai – ბაი, пока – პაკა ...), მათი ხმარება ოკაზიური ხა-

სიათისაა და ძირითადად ახალგაზრდების მეტყველებისათვისაა დამახა-
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სიათებელი, საკითხი მაინც მოითხოვს ყურადღებას, რადგან ამ სტილუ-

რად შეფერილმა მოვლენამ, რომელიც ენობრივ თამაშს ჰგავს, სასაუბრო 

მეტყველებიდან უკვე მედიის ენაში გადაინაცვლა. აღნიშნული ტენდენ-

ცია სხვა კავკასიურ ენებშიც შეიმჩნევა. რადგან ხშირ შემთხვევაში მსესხე-

ბელ ენებში უცხოურ ერთეულთა ეკვივალენტები არსებობს, დასახელე-

ბული შორისდებულების ეროვნულ დისკურსებში გამოყენება გაუმარ-

თლებელი სესხების მაგალითებად უნდა შეფასდეს. 

 

 

 

 

ნ. რ უ ხ ა ძ ე, ე. ა ს ლ ა ნ ო ვ ი  (თბილისი) 

 

აზერბაიჯანული ენიდან უდიურ ენაში ნასესხები  

ზოგიერთი სახელური ფუძის ისტორიისათვის 

  

 

უდიურ ენაში ძირითადი ლექსიკური ფონდის სიტყვებთან ერთად 

წარმოდგენილია სხვადასხვა ენიდან შემოსული ლექსიკა. უდიურში, ისე 

როგორც დაღესტნურ ენათა ლეზგიური ქვეჯგუფის სხვა ენებში, რომლე-

ბიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არის გავრცელებული, ვხვდებით 

აზერბაიჯანული ენიდან ნასესხებ ლექსიკას. სესხების გზა განსაკუთრე-

ბით თვალსაჩინოა აზერბაიჯანულიდან ნასესხებ იმ ლექსიკაში, რომლე-

ბიც მეტყველების ნაწილთაგან ძირითადად არსებით და ზედსართავ სა-

ხელებში არის წარმოდგენილი.  

უდიური ენა, როგორც ცნობილია, გავრცელებულია საქართველო-

შიც, სოფ. ზინობიანში, მაგრამ აზერბაიჯანულიდან ნასესხები ლექსიკის 

მეტი წილი ძირითადად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გავრცელებულ ნი-

ჯურ დიალექტშია დადასტურებული. ზოგჯერ სესხების გზა შესაძლებე-

ლია იყოს უფრო რთული, ვინაიდან საკუთრივ აზერბაიჯანულშიც, საანა-

ლიზო ლექსიკა ნასესხებია თურქულიდან. ამასთანავე ასეთი ლექსიკა 

თურქულშიც, არაბული ან სპარსული ენიდან შეიძლება იყოს ნასესხები.  

ამჯერად, ძირითადად წარმოვადგენთ იმ ლექსიკას, რომლის სესხე-

ბა უდიურ ენაში აზერბაიჯანულიდან, ვფიქრობთ, ეჭვს არ იწვევს; რაც  

შეეხება აღნიშნული ლექსემების წარმომავლობას აზერბაიჯანულში, ეს 

ცალკე მსჯელობის საგანია.  

ცალკეული ლექსიკური ერთეულების ანალიზი მიუთითებს იმაზე, 

რომ მრავალი სიტყვა მხოლოდ და მხოლოდ აზერბაიჯანული ენის გზით 

არის შესული უდიურში. 
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ანალიზის საგანია ლექსემები: 

არსებითი სახელები: უდ. კადა (ნიჯ.) – აზერბ. qardaş „უფროსი ძმა“, 

უდ. ნ ვ  – აზერბ. nəvə „შვილიშვილი“, უდ. ხალა – აზერბ. xala „დეიდა“, 

უდ. მიკ – აზერბ. əmi „ძია, „ბიძია“, უდ. ჲეზნა (ნიჯ. ჲეზნ ) – აზერბ. yeznə 

„სიძე“, უდ. ბაჭა – აზერბ. bacanaq „ქვისლი“, უდ. ბაჯანაღ – აზერბ. bacanaq 

„ცოლისდა“, უდ. ყაჲნ, – აზერბ. qayın „ცოლის ძმა“, უდ. ჯ ჰ რ – აზერბ. 

cüyür „შველი“, უდ. თ ქ  – აზერბ. təkə, dağ keçisi „ჯიხვი“, უდ. ყუდა – 

აზერბ. quda „მძახალი“, უდ. ყომ – აზერბ. qohum „ნათესავი“, უდ. ხოჲ – 

აზერბ. soy-kök „გვარ-ტომი“, უდ. მარალ – აზერბ. maral „ირემი“, უდ. 

ტოჲშან – აზერბ. dovşan „კურდღელი“, უდ. ყაზ – აზერბ. qaz „ბატი“; უდ. 

რდ გ – აზერბ. ördək „იხვი“; უდ. ჩალაღან – აზერბ. çalağan „ძერა“; უდ. 

ყარღოდალი – აზერბ. qarğıdalı „სიმინდი“; უდ. ზოყალ – აზერბ. zoğal- 

„შინდი“... და ა. შ. 

ზედსართავი სახელები: უდ. ჲბეჯ რ – აზერბ. eybəcər „მახინჯი“, 

უდ. ჭუპლაყ – აზერბ. çılpaq „შიშველი“; უდ. ლალ – აზერბ. lal „მუნჯი“, 

უდ. ქარ – აზერბ. kar „ყრუ“; უდ. აჯუხლუ – აზერბ. acıqlı „ბრაზიანი“... და 

ა. შ.   

ვფიქრობთ, არამონათესავე ენათა შორის ტიპოლოგიური შედარების 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ამ ენათა საზიარო ლექსიკის ანალიზი.  

ზემოთ ჩამოთვლილი და ასევე სხვა ნასესხები ლექსიკის, კერძოდ, სა-

ხელურ ფუძეთა, შესახებ მსჯელობა წარმოდგენილი იქნება მოხსენებაში. 

 

 

 

 

მ. ს ა ღ ლ ი ა ნ ი  (თბილისი) 

 

ნაწილაკიან არსებით სახელთა ბრუნებისათვის 

სვანურში 

 

 

სვანურში ნაწილაკთა რამდენიმე სემანტიკურ ჯგუფს (კითხვითი, 

განუსაზღვრელობითი, მიმართებითი, გაძლიერებითი, მიგებითი, უკუ-

თქმითი, სიტყვასიტყვითი, განცვიფრებითი, ნება-სურვილისა, ნატვრითი, 

სხვათა სიტყვისა, დადასტურებითი, ჯერობა-გზისობისა, უარყოფითი…) 

გამოყოფენ, რომელთა ერთ ნაწილს, ქართულის მსგავსად, სუფიქსური 

ელემენტის სახე აქვს, მეორე ნაწილს კი – დამოუკიდებელი სიტყვისა და 

ისინი ზმნასთანაც დასტურდებიან და სახელთანაც.  
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ჩვენ უკვე გვქონდა მსჯელობა ი „ც“ ნაწილაკიან არსებით სახელთა 

ბრუნებაზე სვანური ენის ტრადიციულად ცნობილი დიალექტების (ბალს-

ზემოურის, ბალსქვემოურის, ლაშხურის, ლენტეხურის), ჩოლურული მე-

ტყველებისა და ლახამულური კილოკავის მონაცემებზე დაყრდნობით, 

ამიტომ ამჯერად ჩვენი მოხსენების ძირითადი მიზანი -უ (ბზ., ლშხ., 

ჩოლ.), -უ  (ბზ., ლშხ., ჩოლ.), -ო  (ბქ.), -ოღ{ } (ბქ., ლნტ.), -უღ  (ბქ.)  

„-მც{ა}, -ცა, -ც“, -იდ (ბქ., ლშხ., ლნტ.), - დ (ბზ.), -უდ (ჩოლ.) „კიდევ, 

კვლავ“, -ა, -  „კითხვითი ნაწილაკი“, - ჯ, -უჯ, -იჯ „მეთქი, თქო“,  

-უნყ{ }ს, -თუ, -უთ „ც“, „მცა“ და ა. შ. ნაწილაკიან არსებით (საზოგადო და 

საკუთარ) სახელთა ბრუნების ანალიზია სვანური მრავალფეროვანი ემპი-

რიული მასალის საფუძველზე. 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება ზემოთ დასახელებული თითო-

ეული ნაწილაკიანი არსებითი სახელის ბრუნების სრული პარადიგმები 

(მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვის ორივე ფორმით) სვანურის ყვე-

ლა დიალექტისა და, აგრეთვე, ლახამულური კილოკავის მონაცემების გა-

თვალისწინებით და ამ პარადიგმებზე დაკვირვების შედეგად გამოვლენი-

ლი ყველა თავისებურება:  

1. როგორც -უ, -ო , -ოღ{ } ნაწილაკდართული თანხმოვანფუძიანი 

საზოგადო სახელების ბრუნებამ აჩვენა, ნაწილაკის დართვა რაიმე მნიშ-

ვნელოვან ცვლილებას არ იწვევს სვანური ენის დიალექტ-კილოკავებში, 

თუმცა ლახამულური აშკარად სხვაობს ბალსქვემოურისაგან, რასაც მოწ-

მობს, ერთი მხრივ, ბალსქვემოური ან- რ-ოღ{ } და, მეორე მხრივ, ლახა-

მულური ან- რ-ო  ფორმის არსებობა (ბალსქვემოური ძირითადად -ოღ 

ნაწილაკს იყენებს, ლახამულური კი -ო ’ს, რაც სახელთა ბრუნებაზე გა-

ვლენას არ ახდენს). 

2. - დ, -იდ, -უდ ნაწილაკდართული ხმოვანფუძიანი საკუთარი სა-

ხელები და, ასევე, შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელები ბრუნებისას რაიმე 

ხელშესახებ თავისებურებას არ ამჟღავნებენ. ერთადერთი, რამაც ამ შე-

მთხვევაში ჩვენი ყურადღება მიიქცია, ეს გახლავთ ისევ ლახამულური კი-

ლოკავი, რომელიც ბალსქვემოურისაგან იმით სხვაობს, რომ, მისგან გან-

სხვავებით, იყენებს არა -იდ ნაწილაკს, არამედ - დ’ს, მსგავსად ბალსზე-

მოური დიალექტისა. ლაშხურში -იდ/- დ და -უდ ნაწილაკები მონაცვლე-

ობენ, ხოლო ლენტეხურსა და ჩოლურულში მხოლოდ -უდ ნაწილაკი 

გამოიყენება.  

3. ზემოსვანურ დიალექტებში დასტურდება დევის მეტყველებისა-

თვის დამახასიათებელი -უნყ||-უნყ ||-უნყ ს||-უთ{უ} ნაწილაკი, რომე-

ლიც მხოლოდ ზღაპრებში გვხვდება და სავარაუდოდ „ც, მცა“  ნაწილაკის 

ფუნქცია უნდა გააჩნდეს. რაც შეეხება ბრუნებას, როგორც დანარჩენი ნა-

წილაკები, არც ეს ნაწილაკი იბრუნვის. იგი დაერთვის ნებისმიერ სახელს 

(მაგ.: ბიკ-უნყ {ს}, როსტომ-უნყ {ს}, ათხე-უნყ ს, ალ ნყ ს, სი-უნყ ს, 
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მ ჲ-უნყს, მ გ-უნყ ს...; ღ აშუთ, ბიკუთ, ეშხუუთ, მ უთ, ჲ რუთ, ლ დი-

უთ...), ზმნას (მაგ.: ჯიცხაუთ, მუღ აუთ...), სახელზმნას (მაგ.: ლიპ-

რისდ ლუნყ ს, ლირტყ იუთ...) და მათ შორის ზმნისწინებსაც (მაგ.: ქა-

უნყ ს, სგა-უნყ ს...; ჩუუთ...).  

ჩვენი დაკვირვებით, -უნყ  ნაწილაკიანი სახელების ბრუნებისას 

ბალსზემოურში რამდენიმე თავისებურება იჩენს თავს, კერძოდ: როდესაც 

რომელიმე ხმოვანფუძიან საზოგადო სახელს, მაგ., დოლებშ რა’ს ნაწილა-

კის გარეშე ვაბრუნებთ (დოლ ბშ რა, დოლ ბშ რა-ს, დოლ ბშ რა-დ, 

დოლ ბშ რ -შ, დოლ ბშ რა- შ, დოლ ბშ რა-დ), აუსლაუტისეული ხმო-

ვანი ნათესაობითი ბრუნვის გარდა ყველგან სრული ხმოვნით იქნება 

წარმოდგენილი, -უნყვ ნაწილაკის დართვისას კი მთელი რიგი ცვლილე-

ბები შეიძლება განვითარდეს: აუსლაუტისეული -ა- ხმოვანი ყველა ბრუნ-

ვაში - - ხმოვნით წარმოგვიდგება, ბრუნვის ნიშნები -უნყ  ნაწილაკის 

შემდეგ გადაინაცვლებს (მაგ.: დოლ ბშ რ -უნყ -ს, დოლ ბშ რ -უნყ -დ, 

დოლ ბშ რ -უნყ -შ, დოლ ბშ რ -უნყ -შ , დოლ ბშ რ -უნყ -დ). ერ-

თნაწილაკიანი ფორმების პარალელურად ბალსზემოურ დიალექტს ორ-

მაგნაწილაკიანი ფორმებიც უდასტურდება (დოლ ბშ რ -უნყ - , დოლ ბ-

შ რ -უნყ -ს- , დოლ ბშ რ -უნყ -დ- , დოლ ბშ რ -უნყ -შ- , დოლ ბ-

შ რ -უნყ -შ - , დოლ ბშ რ -უნყ -დ- ), თუმცა ქართულად ორივე შე-

მთხვევაში ერთნაირად განიმარტება.  

ბალსქვემოურ ტექსტებში -უნყ  ნაწილაკის გამოყენების მხოლოდ 

ერთი შემთხვევა დადასტურდა, ყველა სხვა შემთხვევაში კი -უთ ნაწილა-

კი გამოიყენება, რომელსაც დამატებით, ასევე, შეიძლება დაერთოს -ი „ც“ 

ნაწილაკი, თუმცა, ბალსზემოურის მსგავსად, ბრუნვის ნიშნები -უთ ნაწი-

ლაკის შემდეგ არ გადაინაცვლებს. 

4. -ა/-  ნაწილაკიანი არსებითი სახელები ბრუნებისას რაიმე არსე-

ბით თავისებურებას არ აჩვენებენ.  

5. რაც შეეხება - ჯ, -უჯ, -იჯ ნაწილაკიანი თანხმოვანფუძიანი საზო-

გადო არსებითი სახელების ბრუნებას, მათი დართვა არც სახელის ფუძე-

ზე და არც ბრუნვის ნიშნებზე გავლენას არ ახდენს. ერთადერთი განსხვა-

ვება ისაა, რომ ბალსზემოური ფორმები - ჯ ნაწილაკს დაირთავენ, დანარ-

ჩენი დიალექტები და მათ შორის ჩოლურული მეტყველება და ლახამუ-

ლური კილოკავი კი -იჯ ნაწილაკს. 

6. ხშირ შემთხვევაში დიალექტ-კილოკავთა შორის სხვაობა მხო-

ლოდ აღნიშნულ ნაწილაკთა ფონეტიკური ვარიანტულობით შემოიფარ-

გლება (მაგ., შდრ., ერთი მხრივ, ბალსქვემოური მარე-ოღ  და, მეორე 

მხრივ, ლახამულური მარე-ო  „კაციმც“ და ა. შ.), ერთი და იმავე ნაწილა-

კის სხვადასხვა ფონეტიკურ ვარიანტთა გამოყენება კი არც სახელის ფუ-

ძეზე და არც ბრუნვის ნიშნებზე გავლენას არ ახდენს. 
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ნ. ს უ რ მ ა ვ ა  (თბილისი) 

 

თავიეთ-ი და თავიანთ-ი რეფლექსივების 

ურთიერთმიმართებისათვის 

(სამწერლობო ძეგლთა მონაცემების მიხედვით) 

 

 

ლექსემები თავიეთ-ი/თავეთ-ი და თავიანთ-ი ერთმანეთის სრულ 

ფუნქციურ-სემანტიკურ სინონიმებს წარმოადგენენ. ორივე ნაწარმოებია 

თავი ნაცვალსახელისაგან, ორივე რეფლექსური ნაცვალსახელისათვის 

მხოლობითის საოპოზიციო ცალია უკუქცევით-კუთვნილებითი ნაცვალ-

სახელი თავის-ი, ხოლო მრავლობითის არარეფლექსური საპირისპირო 

მეწყვილეა კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მათ-ი. განსხვავებას მათ შო-

რის ქმნის საწარმოებელი სუფიქსები: -ეთ და -იან-თ, რაც მიგვანიშნებს, 

რომ ისინი სხვადასხვა ენობრივ ქვესისტემასა ან ენის განვითარების სხვა-

დასხვა საფეხურზეა წარმოქმნილი. 

ნაშრომში ამოვდივართ იმ პოზიციიდან, რომ სალიტერატურო ენა-

ში ისტორიულად დადასტურებული თავიეთ და თავიანთ ლექსემები 

წარმოადგენს უკუქცევითი ნაცვალსახელის ორ, ერთმანეთისგან დამოუ-

კიდებლად წარმოჩენილ ფორმას. ამდენად, ფონეტიკურ ვარიანტებად მა-

თი გააზრება არ მიგვაჩნია მართებულად.  

-ეთ და -იან-თ სუფიქსთა ფუნქციური გადაკვეთა ხდება ადამიანის 

საკუთარ სახელთაგან (ან მეტსახელთაგან) ნაწარმოებ მემკვიდრეობით, 

გვარის განაყოფთა სახელებში: ამავე ტიპის წარმოებას მიჰყვება მრავლო-

ბითის გამომხატველი უკუქცევით-კუთვნილებითი თავიეთ და თავიანთ 

ფორმები. თავისთავად საყურადღებო ენობრივი ფაქტია კუთვნილებითი 

ნაცვალსახელისა და გვარის სახელისათვის საერთო საწარმოო მოდელის 

გამოყენება. 

თავიეთ ფორმა დასტურდება ძველ ქართულში, და ამდენად, შეიძ-

ლება ჩაითვალოს, რომ იგი უფრო ძველია, ვიდრე თავიანთ-ი. ძველ ქარ-

თულში იგი სპორადულად გამოიყენება: ხშირად მის ადგილას ისევ მხო-

ლობითის ფორმაა (თავისა) ნახმარი ან კიდევ მრავლობითობა გამოხატუ-

ლია აღწერითად − შესიტყვების მეშვეობით (მაგალ., თავისა მათისა). 

ძველ ქართულში თავიეთ იხმარება მხოლოდ განსაზღვრების ფუნ-

ქციით და ფორმაუცვლელია. ამით ის ანალოგიას პოვებს „ვინ“ ნაცვალსა-

ხელის მრავლობითის ვიეთ ფორმასთან. 

საშუალ ქართულში თავიეთ/თავეთ იძენს ნაგენეტივარი რეფლექ-

სური კუთვნილებითი ნაცვალსახელის სტატუსს და ქმნის პარადიგმას. 
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თავიეთ ფორმა იმ მხრივ არის მნიშვნელოვანი, რომ იგი -ეთ სუფიქ-

სიანი წარმოების ტიპით გვერდით უდგას ვიეთ მრავლობითის ფორმას,  

ე. წ. კოლექტიურ სახელებსა და გვარის სახელებს. 

საშუალი ქართულის ძეგლთა მონაცემებით ვრწმუნდებით, რომ თა-

ვიეთ/თავეთ და თავიანთ ერთმანეთის ეკვივალენტი ფორმებია, ერთმანე-

თისგან განსხვავებული მხოლოდ მაწარმოებელი სუფიქსებით. მათ შორის 

ფორმობრივი განსხვავება უნდა განვიხილოთ, როგორც სალიტერატურო-

სასაუბრო (შესაძლოა, სალიტერატურო-დიალექტური) დონის სხვაობის 

გამოხატულება. ამ თვალსაზრისით საინტერესო მონაცემებს იძლევა 

სულხან-საბას ენაზე დაკვირვება. სულხან-საბა თავის მოგზაურობის 

დღიურებში („მოგზაურობა ევროპაში“) რამდენჯერმე იყენებს თავეთ 

ფორმას, ხოლო მხატვრულ ნაწარმოებებში მხოლოდ თავიანთ-ს ხმარობს, 

რაც გვაფიქრებინებს, რომ იმ დროისათვის (მე-17−მე-18 სს.) თავიანთ-ი სა-

ლიტ. ენისთვის „მისაღებ“ სიტყვად ითვლებოდა.  

სავარაუდოდ, თავიანთ ფორმას ახალ სალიტ. ენაში დასამკვიდრებ-

ლად გზა გაუკვალა კახეთიდან გამოსულ სამეფო გვარის შემოქმედთა 

(არჩილი, თეიმურაზ I, თეიმურაზ II) მოღვაწეობამ. 

 

 

 

 

მ. ს უ ხ ი შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

ვინ? და რა? ჯგუფის სახელების სემანტიკისა 

და ფორმაცვალების შესახებ ქართულში 

 

ვინ? და რა? კითხვითი ნაცვალსახელი ქართულსა და სხვა ქართვე-

ლურ ენებში არსებით სახელთა ძირითადი სემანტიკური მახასიათებე-

ლია. ვინ? დაესმის მხოლოდ ადამიანს, პიროვნებას, რა?  – ყველა დანარ-

ჩენს, სულიერსა და უსულოს – ცხოველებს, ფრინველებს, კონკრეტულ და 

განყენებულ საგნებს (არ. ჩიქობავა); ამ მიმართების დარღვევის ცალკეულ 

შემთხვევებს კონკრეტული აღსანიშნის საზოგადოებრივი ღირებულება 

განსაზღვრავს. 

ლოგიკური იქნება, თუ არსებითი სახელების ამ ძირითადი მახასია-

თებლების (კლასიფიკატორების) სემანტიკური თავისებურებანი მათ გრა-

მატიკაშიც და, შესაბამისად, მათ მიერ კლასიფიცირებულ ენობრივ ერთე-

ულთა ფორმაცვალებაშიც აისახება (შდრ., ინდოევროპულ ენებში სქესის 
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კატეგორიისა და ბრუნების კატეგორიის ურთიერთმიმართება), მაგრამ 

ასეთი მიმართება ერთმნიშვნელოვანი არ არის, ვ ი ნ? შეიძლება ადამიანის 

გარდა მიემართოს ღმერთს, ანგელოზს..., ვ ი ნ? არ დაისმის ქართულში 

ახლადდაბადებულის მიმართ... 

რაც შეეხება გრამატიკას, ვ ი ნ  ნაცვალსახელის ბრუნების სისტემა 

ძველ ქართულში შეზღუდულია, აქ მას ოთხი ბრუნვა აქვს: სახ. ვი-ნ, 

მოთხრ. ვი-ნ, მიც. ვი-ს, ნათ. ვი-ს... უფრო სწორად, ეს ოთხი ბრუნვა ორი 

საზიარო ფორმით გადმოიცემა: სახ. და მოთხრ. ვი-ნ, მიც. და ნათ.  

ვი-ს; ნათ. ბრუნვიდან იწარმოება მიმართულების ვის-ა ფორმა (ვის-ა  

მივიდეთ?), რომელიც მხოლოდ ადამიანის აღმნიშვნელ სიტყვებს მიემარ-

თება. ვინ ნაცვალსახელის პარადიგმას აკლია მოქმედებითი (ინსტრუმენ-

ტატივი), ვითარებითი (ტრანსფორმატივი) და წოდებითი ბრუნვები, რაც 

ამ ნაცვალსახელის სემანტიკითაა გაპირობებული; არა აქვს წრფელობით. 

ვინ ნაცვალსახელს ძველ ქართულში ფაქტობრივად არ უკეთდება 

(ან იშვიათად უკეთდება) მრავლობითი ფორმები, ისევე როგორც ადამიანის 

საკუთარ სახელებს და ნაცვალსახელთა ზოგიერთი ქვეჯგუფის წევრებს. 

ვინ ჯგუფის საზოგადო სახელებში, საკუთარ სახელთაგან განსხვა-

ვებით, ბრუნების სრული პარადიგმა გვაქვს. 

ასევე ერთმნიშვნელოვანი არ არის მიმართება რა კითხვითი ნა-

ცვალსახელის სემანტიკა-ფორმაცვალებასა და ამ მახასიათებლით გაერ-

თიანებულ არსებით სახელთა სემანტიკა-ფორმაცვალების თვალსაზრი-

სით, რ ა  ნაცვალსახელის ბრუნების პარადიგმა უფრო სრულია, როგორც 

ჩვეულებრივ საზოგადო სახელებისა; რა ნაცვალსახელს ძველ ქართულში 

არ – ან იშვიათად (კ. დანელია) ეწარმოება მოთხრობითი ბრუნვა (ერგატი-

ვი), რაც ამ ნაცვალსახელის სემანტიკითაა გაპირობებული; მოთხრობი-

თის ნიშნად ნაცვალსახელური მორფემის დართვა (რა-მ ა ნ) სწორედ ამ 

სემანტიკის გააქტიურებას გულისხმობს. ნათესაობითის ფორმა რ ა ჲ ს ა, 

ვითარებითის რ ა დ  იხმარება ძირითადად ზმნიზედური მნიშვნელო-

ბით „რატომ“, მოქმედებითის რ ა ჲ თ ა  – „რომ, რათა“ კავშირის მნიშვნე-

ლობით; ფაქტობრივად არა აქვს წრფელობითისა და წოდებითის ფორმე-

ბი; არ (იშვიათად) ეწარმოება მრავლობითი. 

ერთმნიშვნელოვანი მიმართება რა ჯგუფის სახელებსა და მათი მა-

ხასიათებლის სემანტიკასა (რ ა  კითხვითი ნაცვალსახელის დასმა ახ-

ლადდაბადებულის, ზღაპრული არსებების და სხვათა მიმართ) და ბრუ-

ნების პარადიგმას შორის (შდრ., ნათესაობითი, მოქმედებითი და ვითარე-

ბითი ბრუნვების სახელთა ბრუნების პარადიგმიდან ამოვარდნილი ზმნი-

ზედური და კავშირის ფუნქციები) არც რ ა  ნაცვალსახელის შემთხვევაში 

არა გვაქვს. 
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როგორც „ვინ“, ასევე „რა“ ნაცვალსახელს ძველ ქართულში ერთზე 

მეტი ფუნქცია აქვს; ორივე ნაცვალსახელი მონაწილეობს ნაცვალსახელთა 

სხვა ჯგუფების დერივაციაში; 

ძველი ქართულიდან ახალი ქართულისაკენ პერსპექტივით „ვინ“ 

და „რა“ ნაცვალსახელების ბრუნებაში აშკარად ჩანს პარადიგმების გასწო-

რების მცდელობა (ი. იმნაიშვილი, კ. დანელია...). 

„ვინ“ და „რა“ კლასიფიკატორებსა და სახელთა ამ დაჯგუფებებს შო-

რის სემანტიკური და, შესაბამისად, ფორმაცვალების ე რ თ გ ვ ა რ ო ბ ი ს  

დ ა რ ღ ვ ე ვ ი ს  ე რ თ - ე რ თ ი  ძ ი რ ი თ ა დ ი  მ ი ზ ე ზ ი  ისიც უნდა 

იყოს, რომ ახალ ქართულში (ასევე, სხვა ქართველურ ენებში) სახელთა 

„ვინ“ და „რა“ დაჯგუფების გარდა მოქმედებს სახელთა სხვაგვარი და-

ჯგუფებაც, – არსებითი სახელების მთელი ფონდი ნაწილდება ჰყავს- და 

აქვს-, ცოცხალთა და არაცოცხალთა ჯგუფებად; ამ დაჯგუფებებში ადამი-

ანები („ვინ“) და ცხოველები („რა“) ერთად ხვდებიან ჰყავს ჯგუფში,  

დანარჩენები („რა“) ა ქ ვ ს  ჯგუფში. „ვინ“ და „რა“ ჯგუფების გამყოფი  

საზღვარი არ ემთხვევა ჰყავს- და აქვს- ჯგუფებს (ბ. ფოჩხუა). 

ეს დაპირისპირება უკვე ძველი ქართულიდან იწყება, ძველ ქართულ-

ში „ქონა-ყოლის“ აღსანიშნავად რამდენიმე ზმნა გამოიყენება (ა. შანიძე,  

გ. დეეტერსი), მათი განაწილება ძველ ქართულში ცხადყოფს, რომ „ქ ო -

ნ ა - ყ ო ლ ი ს“ ზმნათა დაპირისპირების ჩამოყალიბება „ცოცხალთა“ და 

„არაცოცხალთა“ ჯგუფებად „ვ ი ნ“ და „რ ა“ დაჯგუფების პრინციპითაა 

მოტივირებული (ვ. შენგელია); ამასთან, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ  

„ქონა-ყოლის“ აღმნიშვნელ ზმნათაგან მხოლოდ ჰ ყ ა ვ ს  ზმნას ეძებნება 

შესატყვისები ზანურსა და სვანურში (არნ. ჩიქობავა, გ. კლიმოვი) და მხო-

ლოდ „ვინ“ ნაცვალსახელი აღდგება ქართულ-ზანურ დონეზე (*მინ, * ინ, 

*უი) (გ. კლიმოვი; ჰ. ფენრიხი, ზ. სარჯველაძე; ბ. გიგინეიშვილი). 
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თ. ტ ე ტ ე ლ ო შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

გასუბსტანტივებული ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილების 

მორფოლოგიური ანალიზისათვის 

 

 

აკ. შანიძე „ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლებში“ წერს: „ქარ-

თულ ენას შეუძლია აბრუნოს არა მარტო სახელი, არამედ ზმნაც, ზმნიზე-

დაც, თანდებულიც, კავშირიც, ნაწილაკიც, შორისდებულიც, ე. ი. ყოველ-

გვარი სიტყვა, მათ შორის ჩვეულებრივი სახელის რომელიმე ბრუნვის 

ფორმაც. მეტიც შეიძლება ითქვას: ქართულს შეუძლია აბრუნოს მთელი 

წინადადებაც კი“ (შანიძე 1980: 76). ამჯერად ჩვენი ინტერესის სფეროში 

მოექცა ზოგი ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილის ფორმაცვალება-

დად ქცევის ის შემთხვევები, როდესაც ისინი წინადადებაში არსებითი სა-

ხელის ფუნქციით გამოიყენებიან და, შესაბამისად, იბრუნებიან. კერძოდ, 

შევეხებით გასუბსტანტივებულ ფორმაუცვლელ და, ამავდროულად, 

არასრულმნიშვნელოვან მეტყველების ნაწილებს: კავშირებს, ნაწილაკებსა 

და შორისდებულებს, მათი მორფოლოგიური ანალიზისას წამოჭრილ სა-

კითხებს. 

გასუბსტანტივებულია ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები 

შემდეგ წინადადებებში: 

რასაც არ მთხოვ, გეტყვი ხო-ს... რა მოხდა, რომ ეჭვი მჭამს (ნ. გომე-

ლაური). 

ჩამომიარა სიკვდილმა, არც „ჰო“ ვუთხარი, არც ‒ „არა“ (მ.  ჩიტიშვილი). 

ერთხელ ვიხილე და ვეღარ ვთქვი თამამი „არა“ (პ. იაშვილი). 

თავდაპირველად იყვნენ „თუ“ და „ან“ და მერე „ანუ“ (რ. ამაღლობელი). 

ანუ „თუ“ იყო, თუ რამე იყო თავდაპირველად. და „თუ“-ში იყო სი-

ცოცხლე და „თუ“ გახდა სინათლე, ანუ „თუ“-მ გამოიწვია „ან“ და „ან“-მა 

„ანუ“ (რ. ამაღლობელი). 

გიყვარდა ვინმე, უყვარდი ვინმეს? ‒ „აუ“! ‒ ელოდი პასუხად „აუს“? 

(მ. ლებანიძე) 

ხოლო როდესაც „ბრავოს“ „ბისიც“ და „ვაშაც“ უერთდება, მურმანი 

იკმარებს „აუჰ“-ს (მ. ლებანიძე). 

ზემოთ დამოწმებულ საილუსტრაციო მაგალითებში ნაწილაკები, 

კავშირები თუ შორისდებულები გასუბსტანტივებულია. შესაბამისად, ამ 

და სხვა ამგვარ შემთხვევაში ისინი ფორმაუცვლელი სიტყვების ჯგუფი-
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დან ინაცვლებენ ფორმაცვალებადთა ბანაკში. ამავდროულად მათი მო-

რფოლოგიური ანალიზისას წამოიჭრება რიგი საკითხებისა. მაგალითად, 

ის, თუ რომელ მეტყველების ნაწილებს უნდა მივაკუთვნოთ ისინი გასუბ-

სტანტივების შემდეგ და როგორი კვალიფიკაცია მივცეთ მათ... აღნიშნუ-

ლის გადაწყვეტა მოითხოვს პრობლემის კომპლექსურ ანალიზს, რომელ-

საც დეტალურად წარმოვადგენთ მოხსენებაში. 

 

 

 

 

რ. ფ ა რ ე უ ლ ი ძ ე  (თბილისი) 

 

სიტყვაწარმოების ზოგი საშუალების შესახებ 

ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში 

 

 

ქისტურში გამოიყოფა სუფიქსი -ვა, რომელიც არ ჩანს არც ბაცბურსა 

და ინგუშურში, არც ჩეჩნური ენის სხვა დიალექტებში. იგი დროის ზმნი-

სართებისაგან აწარმოებს ახალ ზმნისართებს, რომლებსაც აქვთ „მთელი, 

მთლიანი, უწყვეტი, ყოველი“ დროის სემანტიკა. მაგალითად: 

ჩეჩნური სალ. ენა: ხქ  „ზაფხული“ – ხქა „ზაფხულში“; 

ქისტური: ახქ(ა) „ზაფხული“ – ეხქენ||ახქან||ეხქან „ზაფხულში“ – ეხ-

ქენ-ვ ||ახქან-ვ ||ეხქან-ვ  „ზაფხულობით, მთელ ზაფხულს“ (მაგალითად, 

მთელ ზაფხულს ატარებს || არის || იმყოფება ხოლმე მთაში); 

გ რი  „შემოდგომა“ – გურაჰ „შემოდგომაზე“ (ჩეჩნ. სალ. ენა, ქის-

ტური დიალექტი); 

ქისტური: გუჲრან-ვ  „მთელ შემოდგომას, შემოდგომობით, ყოველ 

შემოდგომას“; 

შეადარეთ, ასევე:  

‘ა „ზამთარი“ (ჩეჩნ. სალ. ენა, ქისტური დიალ.); ‘აჲ (ჩეჩნ.) – ‘ანიხ|| 

‘ანიჰ (ქისტ.) „ზამთარში“ და ‘ანნი-ვ  „ზამთრობით“; 

მსგავსად არის ნაწარმოები ქისტური: ბ სთ(ჲ)ენ-ვ  „გაზაფხულო-

ბით“, ბათთან-ვ „თვეობით“, სეჲრან-ვ  „ყოველ საღამოს, საღამოობით“, 

რან-ვ  „დილაობით, ადრევე დილას“, დჲალყან-ვ  „ყოველ შუა დღეს, შუ-

ადღისთანავე“ და მისთ. 

ფორმა, რომელსაც -ვ  სუფიქსი ერთვის, ნაწარმოები ჩანს არსებითი 

სახელის მიცემითი ბრუნვისაგან.  
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აღნიშნული სუფიქსის ადეკვატური შესატყვისი ქართულში არ 

იძებნება.  

სპეციალურ ლიტერატურაში გამოყოფილია -  (-ლ ) ფორმანტით 

ნაწარმოები დროის ზმნისართები. ასეთია, მაგალითად: 

საცა-ლ „გაჩერებამდე“, სარა-ლ „საღამომდე“, ნა-ლ „ხვალა-

მდე“ და მისთანანი (კ. ჩოქაევი, ა. ხალიდოვი...). მოხსენებაში საუბარია 

ფუძეებზე, რომელთაც ერთვის აღნიშნული სუფიქსი ქისტურში. შდრ. 

მალხბუძა „მზის ჩასვლა, დაისი“ – მალხბუძა-ლ „მზის ჩასვლამდე“... 

მაგრამ: რ  „დილა“ – რ( ) ლ  „დილამდე“ (სიტყვასიტყვით: დილის 

მოსვლამდე, დადგომამდე). ასეთ შემთხვევებში ზმნისართი ნაწარმოებია 

აღწერითად. 

 

 

 

 

ლ. ფ ა ჩ უ ლ ი ა  (სოხუმი), ზ. კ ი კ ვ ი ძ ე  (თბილისი) 

 

ექოსებრი რედუპლიკაციის სამი ტიპი 

მეგრულში 

 

 

ქართულის ექოსებრი წყვილების კლასიფიკაციასა (კიკვიძე 2017) და 

ხელმისაწვდომ ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით, ჩვენ გამოვყოფთ 

ექოსებრი რედუპლიკაციის სამ ტიპს მეგრულში: 

ტიპი 1: თურქულისებრი მ-რედუპლიკაცია (mühleme) 

 მიმართულება: მარცხნიდან მარჯვნივ 

 მ- ან დაერთვის თავკიდურხმოვნიან ანლაუტს, ან ჩაანცვლებს 

თავკიდურ თანხმოვანს 

 ბაზა თავისუფალი ფორმაა, ხოლო რედუპლიკანტი -- ბმული 

 ნაწარმოები ოდენობა წარმოადგენს სიმილატიურ მრავლობითს 

ჭინჭა-მინჭა ჭინჭრაქა და მისთანები 

ტურა-მურა ტურა და მისთანები 

ხაჩა-მაჩა ნაყარ-ნუყარი 

თხოზინი-მოზინი დევნა და მისთანები 

ეს ტიპი აშკარად ენათა კონტაქტების შედეგად წარმოქმნილ მოვლე-

ნას წარმოადგენს. მეგრული იმ მრავალ ენათა შორისაა, რომლებშიც იგი 

დასტურდება: „თუ გადავხედავთ თურქულის მეზობელ ენებს, დავინა-
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ხავთ, რომ mühleme-ს მსგავსი ყალიბები მოიპოვება მისგან სამხრეთით, 

აღმოსავლეთით, ჩრდილოეთითა და დასავლეთით გავრცელებულ ენებ-

ში, რომელთა ახლო კონტაქტები თურქულთან თავისთავად ცხადია ანაც 

ისტორიულადაა დაფიქსირებული“ (ტ. შტოლცი).  

ტიპი 2: თანხმოვნის ან თანხმოვანთკომპლექსის ჩამოცილება 

 მიმართულება: მარჯვნიდან მარცხნივ 

 თანხმოვანი ან თანხმოვანთკომპლექსი ჩამოსცილდება ბაზას და, 

როგორც რედუპლიკანტი, ამ სახით დაერთვის მას მარცხენა მხრიდან  

 ბაზა თავისუფალი ფორმაა, ხოლო რედუპლიკანტი -- ბმული 

 ნაწარმოები ოდენობა წარმოადგენს ცნებითი ველის გაფართოებას 

აზა-კვაზა კოხტა, კოპწია, მოგოგმანე 

ალა-ჩალა ნაყარ-ნუყარი 

აძგა-ბაძგა აჩეჩილ-დაჩეჩილი 

აჯგა-ბაჯგა აცა-ბაცა 

 თუ მხედველობაში მივიღებთ მის ფორმალურ და სემანტიკურ გან-

ზომილებებს, ეს ტიპი ვერ ჩაითვლება ენათა კონტაქტის შედეგად თავჩე-

ნილ მოვლენად.  

ტიპი 3: გაქვავებული ექოსებრი კონსტრუქციები 

 მიმართულება: გაურკვეველია  

 ბაზა (?) და რედუპლიკანტი (?) ბმულ ფორმებს წარმოადგენენ 

 ამგვარი ექოსებრი კონსტრუქციების მნიშვნელობა ხშირად განუ-

მარტავია 

აკაკე-ბაკაკე გლოსოლალია 

ალა-ბალა აქა-იქ 

ოშა-გოშა ზოგჯერ 

ელესია-მელესია მაგიური სიტყვები 

რადგანაც ამ ტიპში შემავალი კონსტრუქციების კომპონენტების 

მნიშვნელობები დაუდგენელია, შეუძლებელია იმის გარკვევა, რომელი 

მათგანია ბაზა და რედუპლიკანტი; შესაბამისად, გაორკეცების მიმართუ-

ლებაც უცნობია. ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ან ის, რომ ბაზის მნიშვნე-

ლობა დაიკარგა, ან ის ფაქტი, რომ ისინი ნასესხები სიტყვებია. 

 წარმოდგენილი კლასიფიკაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სა-

ცდელ სისტემად ექოსებრი რედუპლიკაციის აღსაწერად მონათესავე და 

მომიჯნავე ენებში. 
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ნ. ფ ო ნ ი ა ვ ა  (თბილისი) 

 

გაოცებისა და მწუხარების გამომხატველი 

შორისდებულები აფხაზურში 

 

 

აფხაზური შორისდებულები გამოწვლილვით არაა შესწავლილი. 

მათ გარკვეულ შინაარსობრივ ჯგუფებზე გაკვრით არის საუბარი აფხაზუ-

რი ენის ზოგ სახელმძღვანელოსა და გამოკვლევაში, არადა აღნიშნული 

მეტყველების ნაწილი მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მასთან არის დაკავ-

შირებული დადებითი თუ უარყოფითი გრძნობა-ემოციების გადმოცემა. 

ამჯერად წარმოვადგენთ გაოცებისა და მწუხარების გამომხატველ 

აფხაზურ შორისდებულთა ანალიზს. გამოკვლევა ეყრდნობა გამოცემულ 

აფხაზურ ლექსიკონებს. 

აფხაზურში გამოვლინდა გაოცების გამომხატველი შემდეგი შორის-

დებულები: ყოჰ, უნან, ჰ , ჰ ჰ, ჰა პ, ჯბე ტ, ხოლო მწუხარებისა: უჶ, უხ, 

ჰა , აახ.  

საკუთრივ აფხაზურ მასალასთან ერთად დასტურდება ნასესხები 

შორისდებულებიც, მათგან ერთი თურქულიდანაა შეთვისებული: აფხ. 

არაბი – გამოხატავს გაოცებას (შდრ. თურქ. rabbim / yarabbim „ღმერთო 

ჩემო“, რომელიც თურქულში არაბულიდანაა შესული), სამი კი ქართვე-

ლურია, კერძოდ, ზანური ენიდან (მეგრულიდან) არის დამკვიდრებული 

აფხაზურში: აფხ. დიდა (დიდა-ს ნასესხობის შესახებ აღნიშნულია სამეც-

ნიერო ლიტერატურაში) – გადმოსცემს გაოცებას (შდრ. ზან. (მეგრ.) დიდა 

„დედა“, გამოიყენება შორისდებულის ფუნქციითაც) და აფხ. აჰა ე , 

აჰა ე  – გამოხატავენ მწუხარებას (შდრ. ზან. (მეგრ.) ახავაი / ახავაია / 

ახავო „მწუხარების, დანანების გადმომცემი შორისდებულები). 

მოხსენებაში დეტალურად გავაანალიზებთ აღნიშნული შინაარსობ-

რივი ჯგუფების აფხაზურ შორისდებულებს, საილუსტრაციო მასალების 

მოხმობით. 
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ე. ქ უ რ თ ი შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

რთული პრევერბის შედგენილობის საკითხისათვის 

დარგუულ ენაში 

 

 

დარგუული ენის პრევერბთა და ლოკატიურ ბრუნვათა ფორმანტე-

ბის გენეზისის საკითხის კვლევისას არაერთგვაროვანი ვითარება შეინიშ-

ნება. აღნიშნულ მარკერთა ძირითადი ბირთვი უშუალოდ დარგუული 

ენის წიაღში განვითარდა და ჩამოყალიბდა. ზოგი მათგანი ერთობას 

ავლენს დაღესტნურ ენათა შესაბამის მარკერებთან. 

ფორმისა და ფუნქციის მიხედვით, პრევერბები დარგუულ ენაში, 

ისევე როგორც ბევრ სხვა ენაში, იდენტურობას ავლენენ როგორც ზმნიზე-

დებთან, ისე ბრუნვის ფორმანტებთან, რომლებიც სხვადასხვა სივრცით 

მიმართებას ასახავენ. 

სტრუქტურის მიხედვით, დარგუული ენის პრევერბები შეიძლება 

იყოს მარტივი ან რთული. 

რთული პრევერბი შედგება ორი მარტივი პრევერბისაგან: მაგ., ჩი-ქა 

,,რაიმეზე’’, ვი-ქა ,,რაიმეს ქვეშ’’, თა-ქა ,,რაიმეს წინ’’, ჩი-ბდ ,,რაიმეზე 

საიქეთო’’, ჩი-სა ,,რაიმეზე საიქეთო, ჰორიზონტ. სიბრტყე.“ ქა-ბიში 

,,დადება’’. შესაძლოა, რთული პრევერბის რომელიმე კომპონენტი, არც 

წარმოადგენდეს პრევერბს. ამიტომ, ზოგჯერ რთულია ამა თუ იმ კომპო-

ნენტის განსაზღვრა. რთული პრევერბის მეორე კომპონენტი გარკვეული 

ფონეტიკური ცვლილებების გამო, ზოგჯერ იმდენად არის შეცვლილი, 

რომ სპეციალური ანალიზის გარეშე მისი ამოცნობა რთულია.  

მოხსენებაში განხილულია საკითხი სტრუქტურულად რთული აგე-

ბულების პრევერბებში დადასტურებული ჩანართი კომპონენტების ფორ-

მისა და ფუნქციის შესახებ, მოცემულია მცდელობა, აისხნას ჩანართი კომ-

პონენტების ეტიმოლოგია. 
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მ. ღ ლ ო ნ ტ ი  (თბილისი) 

 

კაცობრივი სიტყვის უზენაესი დანიშნულებისათვის 

(საკითხის დასმა) 

 

 

1. საერო და საღმრთო სიბრძნე ერთხმად აღიარებს და გვარწმუნებს, 

რომ ღვთივბოძებული შემოქმედებითი ნიჭის გამრავლებასა და განვითა-

რებას საგრძნობლად აფერხებს რწმენისა და ცოდნის, რელიგიისა და მეც-

ნიერების დაშორიშორება და გახლეჩა. თუმცა მათ გასაერთიანებლად მეც-

ნიერებამ მხოლოდ უნდა გაიფართოოს საკუთარი სფერო (ედ. შიურე) და 

გულისხმიერებით მოეკიდოს უხილავისა და ხილულის, ღვთიურისა და 

ადამიანურის ეჭვმიუტანელ თავდაპირველ დაურღვევლობას. 

ამ საჭირბოროტო საკითხის დასმის აუცილებლობას გვიდასტურებს 

როგორც კაცობრივი სიტყვის ფორმობრივი და სემანტიკური („ხორცის“ 

და „სულის“) ერთობა, ისე ეკლესიის წმიდა მამათაგან ბოძებული დოგმა-

ტური მოძღვრება, კერძოდ: ხილულ ქმნილებათა გვირგვინი, ადამიანი, 

არის ხატი მამა ღმერთის ხატისა  ძე და სიტყვა ღმერთისა  იესო ქრის-

ტესი, რომელიც ზეციდან გარდამოხდა და მხოლოდ ჩვენ, მოაზროვნეთა 

და მეტყველთა შორის დამკვიდრდა (იოანე 1,14), რათა „ანგელოზზე აღმა-

ტებული“ ხმოვან-სმენად-წერილობითი კაცობრივი სიტყვა (წმიდა გრი-

გოლ პალამა) შეემოსა სიტყვა-ლოგოსით (ბერძნ. Logos „სიტყვა; იესო 

ქრისტე“)  ამ მაცხოვნებელი პირველქმნილი „სიტყჳერი სამოსელით“. 

ამ მხრივ, საგულისხმოდ წარმოჩნდება მამა ღმერთთან მარადმყოფი 

სიტყვა-ლოგოსის (სიტყვა ღმერთის) და წარმავალი კაცობრივი სიტყვის 

თანაზიარი უზენაესი დანიშნულება, რომელიც ხორციელდება იესო 

ქრისტეს ძალისხმევითა და სიტყვა-ლოგოსით აღბეჭდილი კაცობრივი სი-

ტყვის მადლმოსილი თანამონაწილეობით (წმიდა მაქსიმე აღმსარებელი). 

სიტყვა-ლოგოსის მადლით გაძლიერებულ ცოდვილს სწორედ ამგვარი  

მრჩობლი თანაშემოქმედებითობა ავალდებულებს, რომ მან „კეთილად 

განწმედილი სულით“ (წმიდა იოანე ოქროპირი) მოიმარჯვოს აწ დავიწყე-

ბული ჭეშმარიტი დანიშნულება ღვთივბოძებული კაცობრივი სიტყვისა: 

ცხონების ღირსყოფის მისაღებად ღირსეულად შეიმეცნოს და აღასრულოს 

ძე ღვთისას სიტყვა-სწავლება.  

2. კაცობრივი სიტყვის ამავე უზენაეს დანიშნულებას ასევე საგუ-

ლისხმოდ აღბეჭდავს ბიბლიური უწყება ადამისეული ცნობიერების 

(Lingua Adamica-ს) განვითარების შესახებ: ა) ადამისეული ცნობიერების 

დასაბამი (ცოდვით დაცემამდე); ბ) შეუბღალავი ადამისეული ცნობიერების 
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რღვევა (ცოდვით დაცემის შემდგომ); გ) ძველი და ახალი აღთქმისეული 

ღვთაებრივ-რჯულისმიერი სინთეზი: 10 მცნება, 9 ნეტარება და სულთმო-

ფენობა. ამასთან, ყველა საფეხურზე თვალსაჩინოდ იკვეთება სიტყვა-ლო-

გოსით აღბეჭდილი კაცობრივი სიტყვის საგანგებო დანიშნულება: „მიმო-

განთესილი“ კაცობრიობის ღმერთთან ერთობის აღდგენა და მადლისმიე-

რი ცხონების ღირსყოფა.  

3. აქედან გამომდინარე, სიტყვის (resp. მეტყველებისა და ენის) 

მკვლევარმა, სხვა ფაქტორებთან ერთად, კეთილგონიერებით უნდა მოი-

ძიოს კაცობრივი სიტყვის, ვითარცა ღვთის ქმნილების, საღვთისმეტყვე-

ლო საფუძვლები, მაგალითად:  

ბიბლიური უწყება სამყაროს შექმნის შესახებ (შესაქმე თ.1-2) აღბეჭ-

დავს შესაქმისეულ ღვთაებრივ მეთოდოლოგიას და მის საფუძველზე 

ქმნილი სამყაროს კანონზომიერ სისტემურობას, კომპლექსურობას, ღვთის 

ქმნილებათა ღვთაებრივი მიზეზითა და მიზნით შემტკიცებულ იერარქი-

ას  „სამყაროს მაღალ წესრიგს“ (წმიდა გრიგოლ ნოსელი), უწინარესად კი: 

სამყაროს „შესაქმის“ მიზეზს (ღვთის ყოვლისმომცველი სიყვარული),  

მიზანდასახულობას (სამყაროს შექმნა თავისი „ხატისა და მსგავსებისა-

თვის“  ადამიანისთვის), მასალას (ცეცხლი/ნათელი, წყალი, მყარი/მიწა, 

ჰაერი), ღვთაებრივ სიბრძნეს, რაზეც მეტყველებს ყოველი ქმნილების სა-

ხეობათა დამკვიდრება ღვთაებრივი ეკონომიისა და მრავალფეროვნების 

წესით (ერთიმრავალი) და იერარქიული განაწილებით (მარტივი 

რთული), და სხვა მისთ. (წმიდა ბასილი დიდი, წმიდა გრიგოლ ნოსელი). 

სიტყვა-ლოგოსისგან უშრომელად მიღებული კაცობრივი სიტყვის 

მაძიებელმა, ცხადია, სათანადოდ უნდა გაითვალისწინოს ხსენებული 

ღვთაებრივი მეთოდოლოგიით განსაზღვრული წესები, მაგალითად:  

ა) გრამატიკული ვინ (პიროვნების  კაცის და ქალის) და რა (ნივთთა) 

კლასები  ადამიანი (ღვთის ქმნილებათა გვირგვინი) და დანარჩენნი 

(ღვთის ქმნილებანი); ბ) სიტყვის (ენის) სტრუქტურულ-ფუნქციური სის-

ტემა  ღვთის ქმნილებათა განაწილება იერარქიულობის, ღვთაებრივი 

ეკონომიისა და მრავალფეროვნების წესით. 

 

 



 71 

ე. შ ე ნ გ ე ლ ი ა  (თბილისი) 

 

მეგრული ზისხირ-ი || ზ სხ რ-ი „სისხლი“, ლაზური დიცხირ-ი 

ლექსემების შემცველი იდიომების 

სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი 
 

 

იდიომებში გამოვლენილ მეგრ. ზისხირ-ი || ზ სხ რ-ი „სისხლი“, 

ლაზ. დიცხირ-ი ლექსემებს, გარდა ძირეულისა, უდასტურდება სხვა 

მნიშვნელობებიც. როგორიცაა: 

ენერგიული (მეგრ. ზისხირი უფუნს „სისხლი უდუღს“; ლაზ. 

დიცხიი აგუბენ); ჯანსაღი (მეგრ. ზისხირი დო ხორცით რე ეფშა „სის-

ხლით და ხორცით არის სავსე“; ლაზ. დიცხიი დიდო უღუნ „ბევრი 

სისხლი აქვს“); შიში (მეგრ. ზისხირქ გაჸინ „სისხლი გაეყინა“); დანაშაული 

(მეგრ. ზისხირქ ქუდოწიუ „სისხლი დაიღვარა“, ლაზ. დიცხირი დიბუ); 

ბოროტი (მეგრ. ზისხირიში მაშუმალი „სისხლის მსმელი“); შეწუხება/სა-

ფიქრალის გაჩენა/მძიმე მდგომარეობაში ჩაყენება (მეგრ. ზისხირი გუსქი-

რუ „სისხლი გაუშრო“; ლაზ. დიცხიი დუხომბინუ); ნათესაობა/ნათესავი 

(მეგრ. ზისხირი დო ხორცი რე (ვარე) „სისხლი და ხორცი არის (არ არის)“, 

ლაზ. (ჩქიმ) დიცხირიშ რენ (ვა რენ) „(ჩემი) სისხლის არის (არ არის“); 

მტრობა/შურისძიება/დაუნდობლობა (მეგრ. ზისხირს გეშუნს „სისხლს 

დალევს“; ლაზ. დიცხირი ქუშუ); პასუხისგება (მეგრ. ზისხირი წყარო 

ობუნაფეს „სისხლი წყლად აღვრევინეს“); გაბრაზება (მეგრ. ტვინშა ზის-

ხირქ ქინუწიუ „ტვინში სისხლი ჩაექცა“; ლაზ. დიცხიი ყალის 

ქონოდგითუ „სისხლი ყელზე მოადგა“); საკრალური მნიშვნელობა (მეგრ. 

ზისხირიში ოწიმუ „სამსხვერპლო“); გარჯა (მეგრ. ზისხირი დო უფით 

აფუ ნაშიბა/შინაძინა „სისხლითა და ოფლით აქვს ნაშოვნი/შენაძენი“); 

თანდაყოლილი თვისება/ჩვევა (მეგრ. ზისხირს უღუ „სისხლში აქვს“); სი-

ცოცხლისუნარიანობა/სიყოჩაღე (მეგრ. ზისხირი უღუ/მიშადგ „სისხლში 

აქვს/უდგას“); დაშავებული (მეგრ. ზისხირს ჩურუნს „სისხლში ცურავს“); 

მოქმედების შესრულების აუცილებლობა (მეგრ. გატებელი ზისხირი ოკო 

გუტუენი „გამოსაშვები სისხლი უნდა გამოუშვა“); მძიმედ დაშავებული 

(მეგრ. ზისხირს არწყენს „სისხლს არწყევს“); შურისძიების, ბოროტების 

ჩადენის სურვილი (მეგრ. ზისხირი ჸუმენს „სისხლი სწყურია“); შემაწუხე-

ბელი რამ (მეგრ. ზისხირიში ოსქირაფალი ამბე „სისხლის გასაშრობი ამბა-

ვი“); ავხორცი, ავისმქნელი (მეგრ. უწუნდურ ზისხირიში „უწმინდური 

სისხლისა“); სიკვდილი (მეგრ. გურშე ზისხირ მერტებუნი „გულიდან სის-

ხლი რომ გამექცევა“; ლაზ. დიცხირიქ უფათქალამს „სიკვდილი მოუახ-

ლოვდა“); უნიათო (მეგრ. ზისხირ გურს ვაუსუ „გულზე სისხლი არ 

სცხია“). გამოიყოფა სხვა სემანტიკური ჯგუფებიც. 
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მნიშვნელოვანია მეგრ. ზისხირ-ი || ზ სხ რ-ი, ლაზ. დიცხირ-ი ლექ-

სემის შემცველი იდიომების აგებულება. გამოვლინდა ორ-, სამ-, ოთხ-, 

ხუთკომპონენტიანი იდიომები, სტატისტიკურად ხშირია ორ- და სამკომ-

პონენტიანები, იდიომის შემადგენელი ერთეულები გადმოიცემა სხვადას-

ხვა მეტყველების ნაწილით, ყველაზე აქტიურია სახელი და ზმნა; ზოგ შე-

მთხვევაში ჩანს მოქმედი ან სამოქმედო პირი, ზოგჯერ კი იგულისხმება ან 

განზოგადებულია; საყურადღებოა იდიომებში შემავალ შესიტყვებათა შე-

თანხმებისა და წყობის საკითხი: წყობა ხან მყარია, ხან - თავისუფალი.  

იდიომების უმეტესობა როგორც სემანტიკურად, ასევე სტრუქტუ-

რულად საერთოა ქართულ იდიომებთან მიმართებით. 

მეგრ. ზისხირ-ი || ზ სხ რ-ი, ლაზ. დიცხირ-ი ლექსემის შემცველი 

იდიომები საყურადღებოა ეთნოლინგვისტური თვალსაზრით. 

 

 

 

 

ვ. შ ე ნ გ ე ლ ი ა  (თბილისი) 

 

აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა – ქართველური და 

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნერების პატრიარქი 

 

 

აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა თავისი ფართო თვალსაწიერითა 

და სამეცნიერო მიღწევებით ევროპული და მსოფლიო მასშტაბის მეცნიე-

რი იყო, რომლის ინტერესების სფერო თეორიული ლინგვისტიკის, ენათ-

მეცნიერული ქართველოლოგიისა და კავკასიოლოგიის ყველა ძირითად 

მიმართულებას მოიცავდა. სადოქტოროდ მოსამზადებლად დატოვებულ-

მა სრულიად ახალგაზრდა არნოლდ ჩიქობავამ „ქართული საენათმეცნიე-

რო საზოგადოების წელიწდეულში“ გამოქვეყნებულ სტატიებში ქართუ-

ლი ენათმეცნიერების განვითარების გზები დასახა. მოწინავე ინდო-ევრო-

პული ენათმეცნიერების მიღწევების გათვალისწინებასთან ერთად, მეცნიერს 

აუცილებლად მიაჩნდა ქართველურ და კავკასიურ ენათა კვლევისას მათი 

სპეციფიკის შესაბამისი ცნებების შემოტანა, რადგან, მისი სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, „ინდო-ევროპული ენათმეცნიერების მეთოდების უყოყმანო  

მიღება ინდო-ევროპეისტიკის ცნებათა უკრიტიკოდ გადმონერგვას სრუ-

ლიადაც არ ნიშნავს“. 
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ამ თვალსაზრისის ბრწყინვალე რეალიზაციად წარმოგვიდგება არნ. 

ჩიქობავას 1928 წელს გამოქვეყნებული მონოგრაფია „მარტივი წინადადე-

ბის პრობლემა ქართულში“, რომელიც ავტორის მიერ დასაბუთებული მე-

ცნიერული იმანენტიზმის მეთოდოლოგიურ პრინციპზე დამყარებით 

ქართული ენის სინტაქსის სტრუქტურულ ანალიზს წარმოგვიდგენს. მანა-

მდე არსებული ე. წ. „თარგმნითი სინტაქსის“ ნაცვლად, რომელშიც ევრო-

პული ენებიდან მექანიკურად იყო გადმოტანილი წინადადებასა და მის 

წევრებთან დაკავშირებული ცნებები, არნ. ჩიქობავამ შემოიტანა კოორდი-

ნაციისა და კოორდინატების ცნებები, რაც გულისხმობს ზმნასა და სახე-

ლებს შორის არა ცალმხრივ მართვას, არამედ ურთიერთმართვაზე აგე-

ბულ დამოკიდებულებას. ავტორის მიერ შემოთავაზებული ქართული 

ენის სტრუქტურული სინტაქსი პირველი ამ ხასიათის სინტაქსი იყო 

მსოფლიო მასშტაბით. 

ქართული ენის სტრუქტურის საკითხებს მიეძღვნა არნ. ჩიქობავას 

არაერთი გამოკვლევა: „რატომ არის აუცილებელი ბრუნვათა რიგის შე-

ცვლა ქართულში?“ (1928), „რით არის წარმოდგენილი მრავლობითის სა-

ხელობითში დასმული მორფოლოგიური ობიექტი ძველს ქართულში?“ 

(1929), „რა თავისებურებანი ახასიათებს ქართული ენის აგებულებას?“ 

(1929-30), „სახელისა და ზმნის ანალიზის პრინციპები“ (1933-34), „ქართუ-

ლი ენის ზოგადი დახასიათება“ (1950), „ქართული ენა“ (1967) და სხვ. მათ-

ში ავტორი მაქსიმალურად შეკუმშული სახით, თავისი კონცეფციის შესა-

ბამისად, წარმოგვიდგენს ქართული ენის აგებულების ყველა არსებითი 

საკითხის სისტემურ და ღრმა ანალიზს. 

არნ. ჩიქობავა საქართველოში დიალექტოლოგიურ კვლევათა ერთ-

ერთი ფუძემდებელია. ფერეიდნულ დიალექტს მან გასული საუკუნის  

20-იან წლებში სამი გამოკვლევა უძღვნა. მასვე ეკუთვნის მეტად ფასეული 

გამოკვლევები გარეკახურის, მთიულურისა და ქიზიყურის შესახებ. 

ქართული სალიტერატურო ენა, როგორც ერის ძლიერი მაკონსოლი-

დირებელი ძალა, არნ. ჩიქობავას მუდმივი ზრუნვის საგანი იყო. იგი 

ავტორია ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დადგენის ძირითადი 

პრინციპებისა, რასაც გასული საუკუნის ოცდაათიანი წლებიდან დღემდე 

ემყარება სხვადასხვა ავტორის მიერ შემუშავებული ნორმები, მათ შორის 

თავად პრინციპების ავტორის მრავალი ნორმა. 

აქვე უნდა აღინიშნოს აკად. არნ. ჩიქობავას მაღალი მოქალაქეობრი-

ვი პოზიცია და შეუპოვარი ბრძოლა მშობლიური ენის უფლებათა დასაცა-

ვად, რაც ნათლად გამოჩნდა 1978 წლის აპრილის მოვლენების დროს: ეს 

გამოიხატა არა მარტო საგაზეთო სტატიით, არამედ ქართული ენის სა-
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ხელმწიფოებრივი სტატუსის დასაცავად გადადგმული ნაბიჯებით (სა-

ქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებაზე წაკითხული მი-

მართვა, ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირთან შეხვედრა...). 

არნ. ჩიქობავას გამოკვლევები გამოჩენილ ქართველ მწერლებზე  

ძალიან საინტერესო და ღრმა ანალიზით გამორჩეული ნაშრომებია, იქნება 

ეს რუსთაველის, სულხან-საბა ორბელიანის, ილიას, აკაკის, ვაჟას თუ  

იაკობ გოგებაშვილის შესახებ. ორიგინალური და საყურადღებო წერილე-

ბი უძღვნა მან ქართველ მეცნიერებს (ივ. ჯავახიშვილი, ი. ყიფშიძე, კ. კე-

კელიძე, ს. ჯანაშია, ვ. თოფურია, ე. ხარაძე, გრ. კიკნაძე, ი. აბულაძე...). 

აკად. არნ. ჩიქობავამ საფუძველი ჩაუყარა ახალ ეტაპს ქართული 

ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის განვითარებაში. მან დაამუშავა 

ლექსიკოლოგიური კვლევის თეორიული საფუძვლები და შეიმუშავა გან-

მარტებითი ლექსიკონის შედგენის პრინციპები. ამ პრინციპებზე დამყარე-

ბით და მისი ხელმძღვანელობით შეიქმნა ქართველი ხალხის დიდ ეროვ-

ნულ საუნჯედ აღიარებული რვატომიანი „ქართული ენის განმარტებითი 

ლექსიკონი“. ეს ლექსიკონი სამართლიანად არის მიჩნეული ქართული 

ენათმეცნიერებისა და ქართველი ერის დიდ შენაძენად (აკ. შანიძე). 

გამოჩენილი ნორვეგიელი ქართველოლოგი პროფ. ჰ. ფოგტი წერდა: „ეს 

არის ძეგლი, აღმართული ენისა და მისი ძველი, ათასხუთასწლოვანი ლი-

ტერატურის სადიდებლად და საამაყო მათთვის, ვინც ჩაიფიქრა ეს სასიქა-

დულო საქმე და ვინც განახორციელა იგი“. ლექსიკონის შემდგენლებს – 

მთავარ რედაქტორს არნ. ჩიქობავას და ტომების რედაქტორებს – 1971 

წელს საქართველოს პირველი სახელმწიფო პრემია მიენიჭა. 

გამორჩეულია არნ. ჩიქობავას ღვაწლი ქართველურ ენათა აღწერი-

თი და ისტორიულ-შედარებითი თვალსაზრისით კვლევის საქმეში, რაც 

ოცდაათიანი წლებიდან იწყება. ყველა ნაშრომი ამ მიმართულებით მეტად 

ფასეულია, მაგრამ განსაკუთრებით სამი მონოგრაფია უნდა გამოვყოთ: 

1. „ჭანურის გრამატიკული ანალიზი“ (1935). ნაშრომი წარმოგვიდ-

გენს არა მხოლოდ უფრო სრულ და ზუსტ ანალიზს, ვიდრე ეს მანამდე 

გვქონდა, არამედ ფაქტობრივ ეს არის ქართულისა და მეგრულ-ლაზურის 

შედარებითი გრამატიკა. ჭანურის (ლაზურის) ფონეტიკური სისტემისა და 

გრამატიკული სტრუქტურის ანალიზის საფუძველზე ავტორმა დაასკვნა, 

რომ მეგრული და ჭანური ერთი ენის ორი დიალექტია (ამ ენას მან ზანუ-

რი უწოდა). 

2. „ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი“ (1938). ამ 

ლექსიკონის სახით არნ. ჩიქობავამ შექმნა ქართველურ ენათა პირველი 

სისტემური შედარებითი ლექსიკონი (ფაქტობრივ – პირველი შედარე-

ბით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი). 
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3. „სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში“ 

(1942). ნაშრომში წარმოდგენილია ქართველურ ენათა სახელის ფუძის 

ამოსავალი სტრუქტურის პირველი თეორია. 

ქართველურ და მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა ნათესაობას მრა-

ვალი ცნობილი მკვლევარი უჭერდა მხარს (ფრ. მიულერი, პ. უსლარი, ალ. 

ცაგარელი, ნ. მარი, ივ. ჯავახიშვილი...), მაგრამ მთლიანი კონცეფციის სა-

ხე ამ დებულებას მისცა აკად. არნ. ჩიქობავამ, რომელმაც იბერიულ-კავკა-

სიურ ენათა ნათესაობის პრობლემას მრავალი ნაშრომი უძღვნა, მათ შო-

რის – ორი მონოგრაფია: 

1. „იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია“ (1965). მონოგ-

რაფიაში იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის საფეხურები განხილუ-

ლია ენათმეცნიერების ისტორიის საერთო კონტექსტში. ავტორი ემყარება 

პირველწყაროთა შესწავლას და კრიტიკულად აანალიზებს წინამორბედ 

მკვლევართა ნაშრომებს, ნათლად გვიჩვენებს, თუ რა კვალი დატოვა ამა 

თუ იმ მკვლევარმა და როგორი გავლენა მოახდინა მისმა კვლევამ მეცნიე-

რების შემდგომ განვითარებაზე. 

2. „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი“ (1979). ნა-

შრომში შეჯამებულია იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფონეტიკის, მორფო-

ლოგიისა და სინტაქსის სფეროში მიღწეული შედეგები. ანალიზი წარმო-

ებს შინაგანი რეკონსტრუქციის მეთოდით. ავტორის დასკვნით, რაც უფ-

რო შორს ვიხედებით ამ ენათა განვითარების ისტორიაში, უფრო მეტ სა-

ერთოს ვპოულობთ. „საერთო, რასაც გამოავლენს ფონეტიკა, მორფოლო-

გია, სინტაქსი, უწინარესია, განსხვავებული – მერმინდელი; იბერიულ-

კავკასიური ენები მონათესავე ენებია, მათ წარმოშობა აერთიანებს“. ავტო-

რი წარმოადგენს ამ ენათა გამაერთიანებელ სტრუქტურულ თავისებურე-

ბებს. ამ თავისებურებათა კომპლექსი, სისტემურ ლექსიკურ შეხვედრებ-

თან და ფორმანტთა ერთობასთან ერთად, ნათესაობის დასტურად უნდა 

მივიჩნიოთ. 

აკად. არნ. ჩიქობავამ ჩამოაყალიბა იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

კვლევის პრინციპები და სამეცნიერო მეთოდოლოგია. ამასთან ერთად, მან 

გადადგა უმნიშვნელოვანესი სამეცნიერო-ორგანიზაციული ნაბიჯები: 

1933 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამოაყალიბა კავკა-

სიურ ენათა კათედრა და კავკასიურ ენათა განყოფილება, ხოლო 1936 

წელს ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტუ-

რის ინსტიტუტში – კავკასიურ ენათა განყოფილება, რომელიც შემდეგ 

1941 წელს დაარსებული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შემადგენლობა-

ში შევიდა. ამის შემდეგ იბერიულ-კავკასიურ ენათა კვლევას და სათანა-

დო სამეცნიერო კადრების აღზრდას გეგმაზომიერი და სისტემური ხასია-

თი მიეცა. 
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ბევრია გამოჩენილი მეცნიერი, მაგრამ მხოლოდ რჩეულნი გვევლი-

ნებიან სამეცნიერო სკოლის შემქმნელებად. ასეთი რჩეული მეცნიერი იყო 

აკად. არნ. ჩიქობავა, რომელმაც შექმნა მთელ მსოფლიოში ცნობილი იბე-

რიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების სამეცნიერო სკოლა, რომლის წარმო-

მადგენლებიც მოღვაწეობდნენ და მოღვაწეობენ როგორც საქართველოში, 

ისე მის ფარგლებს გარეთაც. 

აკად. არნ. ჩიქობავას დიდი სახელი სამუდამოდ აღიბეჭდა მეცნიე-

რების ისტორიაში, ქართველი და კავკასიელი ხალხების მეხსიერებაში. 

 

 

 

 

ვ. შ ე ნ გ ე ლ ი ა,  ც.  ჯ ა ნ ჯ ღ ა ვ ა  (თბილისი) 

 

ქართველურ და აფხაზურ-ჩერქეზულ ენათა მორფოლოგიის 

შედარებით-ტიპოლოგიური დახასიათება 

 

 

ენათა მორფოლოგიური კლასიფიკაციის შესაბამისად, ქართველუ-

რი და აფხაზურ-ჩერქეზული ენები აგლუტინაციური წყობის ენებად მი-

იჩნევა, თუმცა ამ ენებში გვაქვს სხვა მორფოლოგიური ტიპის ელემენტე-

ბიც. სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით, წარმოვადგენთ ამ 

ენათა მორფოლოგიური სტრუქტურის ზოგად დახასიათებას. 

1. დამახასიათებელია პრეფიქსაცია სუფიქსაციასთან ერთად (რაო-

დენობრივად – მორფოლოგიურ კატეგორიათა გათვალისწინებით, პრე-

ფიქსაცია სჭარბობს სუფიქსაციას). 

2. ქართველური და აფხაზურ-ჩერქეზული ენებისათვის ნიშანდობ-

ლივია ადამიანისა და ნივთის კლასის სახელებად დაყოფა, რაც გარკვე-

ულწილად ასახულია ენობრივი სისტემის სხვადასხვა რგოლში. 

3. ამ ორი ჯგუფის ბრუნების მქონე ენებში გამოიყოფა სპეციფიკური 

ბრუნვა – ერგატივი (მონოფუნქციური თუ პოლიფუნქციური); ნიშანდობ-

ლივია პირდაპირი ობიექტისათვის სპეციფიკური ბრუნვის – აკუზატივის 

უქონლობა (სახელობითი გარდაუვალი ზმნის სუბიექტისა და გარდამავა-

ლი ზმნის პირდაპირი ობიექტის ბრუნვაა). 

4. ქართველურ და ჩერქეზულ ენებში არსებითი სახელის მრავლო-

ბითი რიცხვის სახელობითი ბრუნვის ფორმა აგლუტინაციის პრინციპით 

არის ნაწარმოები (სახელის ფუძე + რიცხვის ნიშანი + სახელობითი ბრუნ-

ვის ნიშანი). 
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5. თვლის სისტემა ძირითადად ოცობითია, თუმცა სვანური და ყა-

ბარდოული ენების დიალექტებში ათობითი სისტემაც დასტურდება. 

6. რიგობითი რიცხვითი სახელები იწარმოება რაოდენობითებისა-

გან პრეფიქს-სუფიქსის (კონფიქსის) საშუალებით. 

7. შედარებითი და აღმატებითი ხარისხის ფორმებთან ერთად, უნდა 

აღინიშნოს ოდნაობითი ხარისხის ფორმათა არსებობა. 

8. ქართულში, აფხაზურ-აბაზურ და ჩერქეზულ ენებში ჩვენებით ნა-

ცვალსახელთა სამი რიგი გამოიყოფა, მეგრულ-ლაზურში, სვანურსა და 

უბიხურში – ორი; შესაბამისად, ზმნისართებშიც სამწევრა და ორწევრა 

სისტემები დასტურდება. 

9. ენათა ამ ორ ჯგუფში ზმნებისათვის მთავარია სტატიკურ და დი-

ნამიკურ, გარდამავლებად და გარდაუვლებად დაყოფა. 

10. ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ტიპოლოგიური თავისებურება, 

რაც ქართველურ და აფხაზურ-ჩერქეზულ ენებს ნახურ-დაღესტნურ ენა-

თაგან განასხვავებს, არის პოლიპერსონალიზმი – სუბიექტთან ერთად 

ზმნაში ობიექტების (პირდაპირისა და ირიბის) ასახვა. 

11. მრავალპირიანობასთან კავშირშია ქცევის კატეგორია, რომლის 

როლიც ამ ენათა სტრუქტურაში ასევე მნიშვნელოვანია; ეს კატეგორია 

იბერიულ-კავკასიურ ენათაგან მხოლოდ ამ ორი ჯგუფის ენებს ახასია-

თებს. 

12. კაუზატივის კატეგორია ორივე ენობრივ ჯგუფში ფუნქციონი-

რებს და ზმნური სისტემის საგულისხმო კომპონენტია. 

პოტენციალისი ყველა აფხაზურ-ჩერქეზულ ენას მოეპოვება, ქარ-

თველურ ენათაგან – მხოლოდ მეგრულ-ლაზურს (კერძოდ – მეგრულ 

დიალექტს), თუმცა ისტორიულად – საერთოქართველურ დონეზე, მისი 

არსებობა შეიძლება ვივარაუდოთ. 
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ი. ჩ ა ნ ტ ლ ა ძ ე  (თბილისი) 

 

ნიკო მარის ხელნაწერი შრომები სვანური ენისა 

და სვანეთის შესახებ 

 

 

„კავკასიათმცოდნეობაში არ ყოფილა და არც არის სხვა მკვლევარი, 

რომელსაც ისეთი ძლიერი სინთეზის ნიჭი და განზოგადების უნარი ჰქონ-

დეს, როგორიც ჰქონდა ნიკო მარს“ (არნ. ჩიქობავა). ის სულ ოთხჯერ 

(1911-1914 წ.წ.) ესტუმრა სვანეთს, მაგრამ მომავალ თაობებს დაგვიტოვა 

არა მარტო უბრწყინვალესი ნაშრომები ქართველურ ენათა სტრუქტურისა 

და ქართული კულტურის შესახებ, არამედ უდიდესმა მეცნიერმა შექმნა 

შესანიშნავი ეთნოლინგვისტური სკოლა. სამწუხაროდ, მისი დაბადების 

155-ე წლისთავზეც კი არ არის ამ სრულიად გამორჩეული შემოქმედის 

ღვაწლი ისე დაფასებული, როგორც მას ეკადრება. 

აკადემიკოს ნიკო მარის წინაშე განსაკუთრებულ ვალში ვართ სვა-

ნოლოგები, რადგანაც დღემდე არაა გამოქვეყნებული მისი არაერთი ნა-

შრომი, რომელთაგან უნდა გამოვყოთ: 

1. С в а н с к и е  г л а г о л ы  (1911 წ., გვ. 1-1517); 

2. Г рамматика  сванско го  я зык а  сравнит ель но  с  я зык а м и  

с и б и л я н т н о й  г р у п п ы  (1912 წ., ძირითადი ტექსტი 481 გვ.); 

3. Р у с с к о - с в а н с к и й  с л о в а р ь (1916 წ., გვ. 1-96). 

ნიკო მარი კარგა ხანს მუშაობდა იმდროინდელ ცნობილ მოღვაწეებ-

თან: ბესარიონ ნიჟარაძესა და არსენ ონიანთან ერთად, როგორც სვანეთში, 

ისე პეტერბურგ(პეტროგრად)ში. ისინი ერთმანეთის ძალზე გულღია სტუ-

მარ-მასპინძლები იყვნენ; ამასთანავე, დიდი მეცნიერი მათ შრომებსაც რე-

დაქტორობდა, უმწერლობო ენის ტექსტებს ლინგვისტური ჩანაწერების 

სახეს აძლევდა და მეტად მნიშვნელოვანი მაღალაკადემიური შენიშვნე-

ბით ამდიდრებდა ქართველოლოგიაში ახლად ფეხადგმულ პიროვნებათა 

დონეს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ნიკო მარი მათთან თანამშრომლობით 

უფრო დიდ ლექსიკონსაც შექმნიდა, ვიდრე ზემოაღნიშნული ხელნაწერი 

ან "Извлеченıе изъ сванско-русскаго словаря"-ს პუბლიკაცია (1922 წ.) გა-

ხლავთ. ასე რომ არ ყოფილიყო, თავის 39 გვერდიან ნაღვაწს "извлеченıе"-ს 

ხომ არ დაარქმევდა?! 

არნოლდ ჩიქობავა, მიუხედავად ზოგადლინგვისტურ და ეტიმო-

ლოგიურ პრობლემებში აზრთა კარდინალური სხვადასხვაობისა, უდიდე-

სი დამფასებელი იყო ნიკო მარის ღვაწლისა, თუმცა ყოველთვის სინანუ-
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ლით ამბობდა ხოლმე: მას ბევრი ჰყავს მადიდებელიც და განმაქიქებე-

ლიც, ნამდვილი მკითხველი კი – ცოტა. ადვილი არაა ნიკო მარის შრომე-

ბის დედააზრის, ენისა და სტილის გაგება! ასპირანტურაში სწავლების 

მთელი პირველი წლის მანძილზე ბატონი არნოლდი თავის მოწაფეებს 

მხოლოდ ძველი ქართული პალიმფსესტების ამოკითხვასა და ნიკო მარის 

ქართველოლოგიური გამოკვლევების გაგებაში გვავარჯიშებდა; თავად 

„იაფეტური თეორიის“ შემოქმედი კი ძალიან წუხდა იმის გამო, რომ მისი 

არ ესმოდთ: "Почему же трудно усвоить? Потому ли, что у меня длинные 

фразы в русских работах? Не верьте, товарищи! Во французских статьях мои 

фразы короткие. В немецких безукоризненных, скажу блестящих, 

переводах не чувствуется никакой трудности чтения. Наконец, пробовал я 

и по-русски излагать короткими фразами. Результат? – Тот же самый. Дело 

не в нагромождении примеров из разных языков. Пробовал их уменьшить, 

вот, например, сегодня. Поможет ли? Раньше не помогало. В чём же дело?.. 

Где же зарыта на этот раз, по-видимому, действительно "культовая" собака? 

Думаю, в тех сдвигах, которые наблюдены в языках новым учением о языке 

(Н. Я. Марр. Сочинения, т. II, Ленинград, 1936: 98). 

გასაოცარია, რომ 1935 წლის 5 აგვისტოს, თავისი სადოქტორო დი-

სერტაციის („სვანური ზმნა“) დაცვის დროს, შესავალ სიტყვაში ვარლამ 

თოფურიამ შემდეგი რამ მოახსენა დამსწრე საზოგადოებას: „ნიკო მარს, 

სვანურის კარგ მცოდნეს და მისთვის დიდი ამაგის დამდებს ტექსტების 

გამოქვეყნებით, ლექსიკონის შედგენითა და სახელმძღვანელო წერილე-

ბის დაბეჭდვით, გრამატიკული მიმოხილვა არ მოუცია (შრომები, II, 2002: 

296). ნუთუ ბატონ ვარლამს მხედველობიდან გამორჩა ნიკო მარის იმავე 

სახელწოდების 1517 გვერდის მოცულობის ნაშრომი?! – ვერც კი წარმო-

გვიდგენია! დიდი მეცნიერის გარდაცვალებიდან ცოტა დრო (შვიდი თვე) 

იყო გასული და, ალბათ, მისი არქივი, რომელშიც, რუსეთის ფედერაციის 

მეცნიერებათა აკადემიის სანკტ-პეტერბურგის განყოფილების მონაცემთა 

მიხედვით, 3000’ზე მეტი საქმე დევს, მაშინ მზად არ გახლდათ. 

ძალზე ყურადსაღებია არნოლდ ჩიქობავას მიერ შედარებით მოგვი-

ანებით (1965 წ.) გამოქვეყნებული მსჯელობა „იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

შესწავლის ისტორიაში“ (გვ. 343): „1911-1914 წ.წ. ზაფხულობით ნიკო მარი 

მგზავრობს სვანეთში და აქ სწავლობს სვანურს (ჯერ ლაშხურს – არსენ 

ონიანის დახმარებით, შემდეგ – ინგურის ხეობის სოფელთა მეტყველე-

ბას). ინტენსიური მუშაობის შედეგად ნ. მარმა დიდძალი ლექსიკური მა-

სალა შეაგროვა (სხვადასხვა სვანური თემის ვარიანტების აღნუსხვით) და 

რიგი სპეციალური წერილი უძღვნა სვანურს (სამწუხაროდ, შემაჯამებელი 

შრომა სვანურის შესახებ არ გამოუქვეყნებია)“. შესაძლოა ბატონი არნოლდი 
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იცნობდა კიდეც ნიკო მარის ზემოხსენებულ ხელნაწერ შრომებს, რაკიღა 

მხოლოდ „გამოქვეყნებაზე“ გაამახვილა ყურადღება, თუმცა იმასაც ამბობ-

და, რომ „ი ა ფ ე ტ უ რ  (ე. ი. ქ ა რ თ ვ ე ლ უ რ) ე ნ ა თ ა  შ ე დ ა რ ე ბ ი თ ი  

გ რ ა მ ა ტ ი კ ა  ნ ი კ ო  მ ა რ ს  დ ა მ უ შ ა ვ ე ბ უ ლ ი  ა რ ა  ჰ ქ ო ნ ი ა“-ო 

(1965: 372). ჩვენ ვფიქრობთ, რომ "Грамматика сванского языка сравнительно с 

языками сибилянтной группы" (1911 წ.) სწორედ ამგვარი კვლევის შედე-

გია, მაგრამ, რაკიღა მისი ავტორისთვის ამოსავალი იყო სემიტურ ენებთან 

ნათესაობის საკითხი, ალბათ, ამიტომ ნაშრომი აღარ ჩაითვალა ქართვე-

ლურ ენათა შედარებით გრამატიკად1. მართალია, გენიალურმა მეცნიერმა 

თავისი მოღვაწეობის ბოლო საფეხურზე ისტორიულ-შედარებითი მეთო-

დი პალეონტოლოგიით შეცვალა და პრაენის ცნება საერთოდ უარყო, მაინც 

„ყ ვ ე ლ ა ზ ე  ნ ა ყ ო ფ ი ე რ ი  ი ა ფ ე ტ უ რ ი  თ ე ო რ ი ი ს  ე ვ ო ლ უ ც ი ი ს  

პ ი რ ვ ე ლ ი  ს ა ფ ე ხ უ რ ი  (1888-1916 წ.წ.) გ ა მ ო დ გ ა“ (ჩიქობავა: იქვე); 

ს წ ო რ ე დ  ა მ  პ ე რ ი ო დ შ ი ა  შ ე ქ მ ნ ი ლ ი  ნ ი კ ო  მ ა რ ი ს  ჩ ვ ე ნ -

თ ვ ი ს  ს ა ი ნ ტ ე რ ე ს ო  ხ ე ლ ნ ა წ ე რ ი  შ რ ო მ ე ბ ი  ს ვ ა ნ უ რ ი  ე ნ ი ს  

შ ე ს ა ხ ე ბ. 

ყველა ადამიანი უშვებს შეცდომას, მათ შორის, რაღა თქმა უნდა, გე-

ნიოსებიც, რადგანაც ისინიც ჩვენსავით მოკვდავები არიან. „იაფეტურმა 

თეორიამ ავტორის სიცოცხლეშივე გაიარა გოლგოთის გზა, რომ აღარაფე-

რი ვთქვათ მის შემდეგდროინდელ პერიოდზე... სამწუხაროდ, ნიკო მარი 

თავისი ახალი მოძღვრებითურთ უარყოფილ იქნა. სამეცნიერო მოღვაწეო-

ბისთვის, მისი მომხრეების გარდა, ყველას გაეხსნა გზა“ (ბაბუხადია 2005: 

13, 122). ერთ-ერთი ასეთი ვნებული გახლდათ რუსეთის მეცნიერებათა 

აკადემიის ასპირანტი, დ ი დ ი  ნ ი კ ო  მ ა რ ი ს  მ ო წ ა ფ ე  –  ე ვ დ ო კ ი ა  

ი ნ ო კ ე ნ ტ ი ს  ა ს უ ლ ი  კ ო ჟ ე ვ ნ ი კ ო ვ ა, რომელმაც 1927-1947 წლებში 

საუკეთესოდ შეისწავლა სვანეთი და სვანური ენა. მას სვანებმა სიყვარუ-

ლით დ ნა („ქალიშვილი, გოგო“) შეარქვეს, თუმცა ერთ-ერთმა სამეცნიე-

რო საბჭომ სადისერტაციო თემა არ დაუმტკიცა, რადგანაც უკვე 1951 წე-

ლი იდგა – ე. ი. ჩატარებული იყო საენათმეცნიერო დისკუსია მოსკოვში. 

ამის შემდეგ სვანების საყვარელი დ ნა კოჟევნიკოვა ყველას მიავიწყდა 

(რამდენიმე ეთნოლოგის გარდა!), მან კი 12000 გვერდის შემცველი სვანუ-

რი ტექსტები და სამი უძვირფასესი ეთნოგრაფიული ფოტოალბომი და-

გვიტოვა. ამიტომ დროზე უნდა მივხედოთ დიდებულ წინაპართა ნაირ-

                                                 
1 სამწუხაროდ, ასეთი ძალზე საჭირო ნაშრომი არც დღეს გვაქვს (გივი 

მაჭავარიანის „ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკა“ შექმნილია მისი სტუდენ-

ტების – რუსუდან ჯანაშიას, დამანა მელიქიშვილისა და იზა ჩანტლაძის მიერ გასული 

საუკუნის 60-იან წლებში ჩაწერილი ლექციების მიხედვით). 
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ნაირ არქივებში დაცულ მემკვიდრეობას, არაერთი დაბრკოლება (პოლი-

ტიკური, ფინანსური, ასაკობრივი, დროის უკმარისობა,...) უნდა გადავლა-

ხოთ, მოვიპოვოთ, გამოვიკვლიოთ, შეცდომები გავასწოროთ და გამოვცეთ 

საუკუნის წინანდელი სვანეთის ყოფისა და მისი არქაული ენის გრამატი-

კის ამსახველი ხელნაწერები, რომლებიც უპატრონოდაა მიტოვებული 

უცხოეთში. 

დიდი ივანე ჯავახიშვილის აზრით, „ნიკო მარის ნაშრომების მარაგი 

არც თუ უკვე გამოქვეყნებულით არ ამოიწურება, არამედ მას ერთი-ორად 

და სამად მეტიც გამოუქვეყნებელი უწყვია, მათ შორის არაერთი პირველ-

ხარისხოვანი ძეგლიც“ („ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი 

ბუნება და ნათესაობა“, ტფილისი, 1937: 77). 

„ნიკო მარმა მოგვცა იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების ყველა 

ძირითადი საკითხის გადაწყვეტის ესკიზები, ზოგი უფრო რეალური, ზო-

გიც – ფანტასტიკური.... ი ბ ე რ ი უ ლ - კ ა ვ კ ა ს ი უ რ  ე ნ ე ბ ზ ე  მ ო მ უ -

შ ა ვ ე  ს პ ე ც ი ა ლ ი ს ტ ი  უ ნ დ ა  ი ც ნ ო ბ დ ე ს  მ ი ს  შ რ ო მ ე ბ ს  ქ ა რ -

თ ვ ე ლ უ რ  დ ა  მ თ ი ს  კ ა ვ კ ა ს ი უ რ  ე ნ ა თ ა  შ ე ს ა ხ ე ბ“ (ჩიქობავა 

1965: 374). 

 

 

 

 

მ. ჩ ა ჩ ა ნ ი ძ ე  (თბილისი) 

 

პრაგმატული შევიწროების ტენდენციის ერთი ნიმუში 

უახლესი ქართული სინონიმიკიდან 

 

 

თანამედროვე ქართული სოციოკულტურული სიტუაცია, უპირვე-

ლეს ყოვლისა, ყველაზე მძაფრად და მკაფიოდ ენის პრაგმატულ ასპექტში 

ვლინდება და, უმეტეს შემთხვევაში, ამგვარი თითქოსდა ცალკეული 

გამოვლინება მკვიდრდება კიდეც. 

ენობრივი არჩევანი, ოპტიმალურ ენობრივ საშუალებათა ძიება ენის 

ფუნქციონირების ყოველგვარ სფეროში ცალსახად დადებითად უნდა შე-

ფასდეს და ამის მეცნიერული შესწავლისათვის მოწოდებულია კიდეც სა-

მეცნიერო დისციპლინები: ლექსიკოლოგია, სტილისტიკა, მეტყველების 

კულტურა და სხვ. 



 82 

აღნიშნულ პროცესზე დაკვირვებისთვის, ჩვენი კვლევის მიზნები-

დან გამომდინარე, საგანგებოდ შევარჩიეთ ლექსემები „მეგობარი“ და „სა-

ყვარელი“, როგორც ლექსიკური სინონიმიის დამკვიდრებადი (ან უკვე 

თითქმის დამკვიდრებული) ობიექტები. 

სინონიმია, საბოლოო ანგარიშში, ენობრივი კოლექტივის ცხოვრე-

ბის ანარეკლია, ენობრივი კოლექტივის ცხოვრების და მასთან ერთად 

ქართული ლექსიკური ფონდის დინამიკის პროდუქტი (ბ. ფოჩხუა). ქარ-

თული აკადემიური  ლექსიკოგრაფია ჩვენთვის საინტერესო ლექსემათა 

განმარტებისას გვეუბნება, რომ:  

 ქეგლი 

(რვატომეული) 

ქეგლი 

(ერთტომეული) 

ქართული 

ლექსიკონი 

მეგობარი გულითადი ამხანა-

გი, ჭირისა და ლხი-

ნის მოზიარე, ახ-

ლობელი ადამიანი. 

გულითადი ამხა-

ნაგი, ჭირისა და 

ლხინის მოზიარე. 

უახლოესი ადამია-

ნი, ერთგული, სან-

დო, საყვარელი ამხა-

ნაგი. 

საყვარელი 1. ვინც, რაც უყ-

ვართ; სიყვარულის 

ღირსი. 

2. სატრფო, მიჯნური. 

3. ვინც ვინმესთან 

ქორწინების გარეშე, 

ფარულ კავშირში 

იმყოფება. 

1. ვინც, რაც უყ-

ვართ. 

2. პირი, რომე-

ლიც ვინმესთან 

ქორწინების გა-

რეშე, ფარულ 

კავშირში იმყო-

ფება. 

1. ვინც ან რაც უყ-

ვართ. 

2. პირი, რომელსაც 

ქორწინების გარეშე 

აქვს კავშირი ვინ-

მესთან. 

 

ჩვენ მიერ წარმოებული კვლევა აჩვენებს, რომ თანამედროვე ქარ-

თულ სიტყვათხმარებაში ლექსემა მეგობარი დაიტვირთა ახალი მნიშვნე-

ლობით, კერძოდ, შეითავსა ლექსემა საყვარლის მე-3 მნიშვნელობა (ქეგ-

ლის რვატომეულის მიხედვით). მეტიც, მან თითქმის მთლიანად ჩაანაც-

ვლა ეს მნიშვნელობა და ცდილობს იგი უფრო დადებითი ელფერით 

შემოსოს (შდრ. მნიშვნელობა 1-ლი), სანაცვლოდ საყვარელი არამარტო შე-

იზღუდა გამოყენების სიხშირის თვალსაზრისით, არამედ მძლავრობს 

ტენდენცია, რომ იგი მხოლოდ უარყოფითი კონოტაციის მატარებლად  

იქცეს, რამდენადაც მისი მე-2 მნიშვნელობა (სატრფო, მიჯნური) თანამედ-

როვე სიტყვათხმარებიდან თითქმის მთლიანად განიდევნა. ამასთან და-

კავშირებით, მრავლისმთქმელი ფაქტია თანამედროვე ქართულში უაღრე-

სად მოდური ბარბარიზმების – ბოიფრენდი, გელფრენდი – უხშირესი 

გამოყენება. აშკარაა, რომ ამ ტენდენციის გამომწვევი დასავლური (უპირატე-

სად, ინგლისურენოვანი) ყოფითი და ენობრივი კულტურის ზეგავლენაა.  
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ჩვენ ხელთ არსებული მდიდარი ფაქტობრივი მასალა საშუალებას 

გვაძლევს დავასკვნათ, რომ: 

I. თანამედროვე ქართულ ენაში ახალი სოციოკულტურული სიტუა-

ციითაა პირობადებული ენობრივ ერთეულთა ე. წ. პრაგმატული შევიწ-

როების ტენდენცია; 

II. სოციოკულტურული და პრაგმატული ასპექტებითვე აიხსნება 

თანამედროვე ლექსიკურ პარადიგმატიკაში ე. წ. პრაგმატული შევიწროე-

ბის ტენდენციის საფუძველზე აღმოცენებული სინონიმიის მოვლენა და, 

შესაბამისად, ახალი სინონიმური წყვილი მეგობარი და საყვარელი. 

 

 

 

 

მ. ჩ უ ხ უ ა  (თბილისი) 

 

კავკასიური ტიპის უფროობითი ხარისხის 

სუფიქსური წარმოებისათვის სვანურში 

 

 

განსხვავებით სხვა ქართველური ქვესისტემებისაგან, სვანურ ზმნი-

ზედებში ზოგი მორფოლოგიური კატეგორია სინქრონიულ დონეზეც 

იწარმოება სხვადასხვა ენაში მოქმედი აფიქსებით. ერთ-ერთი ასეთი აფიქ-

სი ჩანს -ხი სუფიქსი სვანურში, რომელიც უფროობითობის ფუნქციით 

გამოირჩევა: 

ეჩ-ხი „უფრო იქით“ 

ამ-ხი „უფრო აქეთ“ 

ჟი-ხი „უფრო ზევით“ 

ჩუ-ხი „უფრო ქვევით“ 

ქა-ხი „უფრო გარეთ; უფრო შორს“ 

სგა-ხი „უფრო შიგნით“... 

სვანურში მოქმედი -ხი სუფიქსი უნდა ასახავდეს საერთოქართვე-

ლური ფუძე-ენისათვის დამახასიათებელ ვითარებას, როცა შესაბამისი 

მორფემა დაიკარგა ქართულ-ზანურში, მაგრამ შემოგვრჩა სვანურში. აქაც 

ზედსართავებში -ხი აღარ აღიქმება მოქმედ აფიქსად, მაგრამ ზმნიზედებ-

ში სწორედ ადვერბიალური ფუნქციით არის იგი აღჭურვილი. 

არ გამოვრიცხავთ, სვანურ -ხი სუფიქსში ჩანდეს საერთონახური შე-

დარებითი ხარისხის მაწარმოებელი *-ხუ მარკერის კანონზომიერი მატე-

რიალურ-ფუნქციური შესატყვისი. ამ უკანასკნელის რეფლექსები ნახურ 

ენებში დღემდე მოქმედია და საკმაო პროდუქტიულობით გამოირჩევა: 
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ჩეჩნ. დიქა „კარგი“ – დიქა-ხა „უკეთესი“ 

ხაზა „ლამაზი“ – ხაზა-ხა „ულამაზესი“... 

ინგ. დიქ  „კარგი“ – დიქა-ღ  „უკეთესი“ 

ხოზ  „ლამაზი“ – ხოზა-ღ  „ულამაზესი“... 

წ.-თუშ. ღაზ  „კარგი“ – ღაზი- ხ  „უკეთესი“ 

სტამ  „მსხვილი“ – სტამი- ხ  „უმსხოსი“... 
 

შესაძლებელი ჩანს ჩერქეზულ ენათა აღმატებითი ხარისხის -  სუ-

ფიქსის გენეტიკური კავშირი სვანურ-ნახურ -ხი/-ხუ უფროობით-შედარე-

ბითი ხარისხის სუფიქსებთან, შდრ. ადიღ. ა  „ტკბილი“ – ა -  

„უტკბესი“; დახ  „ლამაზი“ – დახ -  „ყველაზე ლამაზი; ულამაზესი“... 

ცხადია, პროტოადიღურისთვის ივარაუდება -  <- *-  პრეისტორიული 

ფონეტიკური პროცესი. 

არანაკლებ პერსპექტიულად გვესახება ბასკური შედარებითი ხა-

რისხის ცნობილ -go სუფიქსთან მიმართების საკითხი, მით უმეტეს, მაშინ, 

როცა ცნობილია ბასკ. გ : კავკ. ხ/ღ ბგერათშესატყვისობის შემთხვევები, 

შდრ. ბასკ. Hau handi mendia da „ეს მაღალი მთაა“ -შედარებით ხარისხში 

Hau handia-go mendia da „ეს უფრო მაღალი მთაა“. 

ჩვენთვის, კვლევის ამ ეტაპზე, უცნობია სათანადო მარკერები და-

ღესტნური ენებიდან. ყოველ შემთხვევაში, დღეისათვის მკვლევართა მი-

ერ ასეთი წარმოება ამ ენებში არ არის დამოწმებული. თუმცა ვერ გამო-

ვრიცხავთ შესაბამის მორფემათა რეინტერპრეტაციის შესაძლებლობას სა-

ერთოდაღესტნურში. 

 

 

 

 

ლ. ც ი ხ ე ლ ა შ ვ ი ლ ი  (თბილისი), 

ა. რ ო ს ტ ო ვ ც ე ვ - პ ო პ ი ე ლ ი  (პარიზი) 

 

ნაწევრის (არტიკლის) ადგილი ძველი ქართული ენის 

მეტყველების ნაწილთა სისტემაში 

 

 

ახალ ქართულ ენას ნაწევარი (არტიკლი) არ მოეპოვება, თუმცა, და-

მკვიდრებული თვალსაზრისით, იგი დამახასიათებელი იყო ძველი ქარ-

თულისთვის (შანიძე, იმნაიშვილი, ფოგტი, ჰარისი, ფენრიხი და სხვ.). ნა-

წევარი ორი სახისაა: განსაზღვრული და განუსაზღვრელი. განსაზღვრუ-
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ლი ნაწევრის ფუნქციით გამოიყენებოდა ჩვენებითი ნაცვალსახელები: 

ესე, ეგე, იგი, ხოლო განუსაზღვრელის – განუსაზღვრელობითი ნაცვალსა-

ხელები: ერთი, ვინმე. 

საენათმეცნიერო ლიტერატურაში შენიშნულია, რომ, ზოგადად, 

ჭირს ჩვენებითი ნაცვალსახელისა და ნაწევრის დიფერენციაცია. რადგან 

ფორმობრივი თვალსაზრისით ისინი სავსებით იდენტურია, ძირითად 

გამმიჯვნელ კრიტერიუმად სახელდება წყობა (სინტაქსური კრიტერიუ-

მი): ნაწევარი, როგორც წესი, სახელს ერთვის პოსტპოზიციურად, ხოლო 

ნაცვალსახელი – პრეპოზიციურად, თუმცა შესაძლებელია ნაწევარი სა-

ხელს პრეპოზიციურადაც დაუკავშირდეს. ერთი და იმავე ტექსტის სხვა-

დასხვა რედაქციის შედარება ადასტურებს ნაწევრის მონაცვლეობას რო-

გორც ჩვენებით ნაცვალსახელთან, ისე ნულთან (მარტიროსოვი 1979). ამ 

ტიპის დარღვევები ეჭვქვეშ აყენებს ნაწევრის არსებობას ძველ ქართულში, 

ამიტომ ზ. სარჯველაძე საერთოდ უარყოფს მის არსებობას (1997).  

მოხსენების მიზანს წარმოადგენს, პასუხი გაეცეს კითხვებს:  

1. წარმოადგენდა თუ არა სახელის განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობა 

ძველი ქართული ენის დონეზე გრამატიკულ კატეგორიას და მოხდა თუ 

არა ჩვენებითი ნაცვალსახელის გრამატიკალიზაცია ნაწევრად (არტიკ-

ლად)? 2. გრამატიკალიზაციის შემთხვევაში როგორ უნდა განისაზღვროს 

ნაწევრის ადგილი ძველი ქართული ენის მეტყველების ნაწილთა სისტე-

მაში?  

გრამატიკალიზაცია, ჰაინეს მიხედვით, ოთხ ურთიერთდაკავშირე-

ბულ პროცესს გულისხმობს: 1. დესემანტიზაცია; 2. ექსტენცია; 3. დეკატე-

გორიზაცია; 4. ეროზია (2003). გრამატიკალიზაციისათვის დამახასიათებე-

ლი ოთხი ნიშნიდან ძველ ქართულში ჩვენებითი ნაცვალსახელისთვის 

მხოლოდ პირველი და ნაწილობრივ მეორე საფეხურის არსებობაზე თუ 

ვისაუბრებთ: დესემანტიზაციად (I) შეიძლება მივიჩნიოთ იგი ნაცვალსა-

ხელის პოსტპოზიციურად გამოყენებისას დეიქტურობის განზოგადება, 

ნეიტრალიზაცია და განსაზღვრულობის აქცენტირება (ნერსესიანი 1983); 

ხოლო ექსტენციად, კონტექსტის გაფართოებად (II) – ე. წ. განსაზღვრული 

ნაწევრის გამოყენება განუსაზღვრელ ფორმებთან. ეს უკანასკნელი, მარ-

თალია, იშვიათად, მაგრამ მაინც დასტურდება ძველ სამწერლობო ქარ-

თულში (მაგ., ოთხთავის რედაქციათა ნუსხებიდან მსგავს მოვლენას უფ-

რო ადიშის ოთხთავი (897 წ.) გვიჩვენებს). გრამატიკალიზაციისათვის და-

მახასიათებელი დანარჩენი საფეხურები ჩვენებით ნაცვალსახელს არ გა-

უვლია, მაშასადამე, მის ნაწევრად (არტიკლად) გრამატიკალიზაციაზე სა-

უბარი ძველი ქართულის დონეზე გაჭირდება. სამაგიეროდ, მწერლობამ-

დელ ქართულში ჩვენებითმა ნაცვალსახელმა ზემოაღნიშნული ოთხივე 
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საფეხური გაიარა და, როგორც ცნობილია, მოხდა მისი ფორმირება სახე-

ლობითი და მოთხრობითი ბრუნვების ნიშნებად და ირიბ ბრუნვებში – 

ემფატიკურ -ა ხმოვნად.  

ჯერ კიდევ 40 წლის წინ გრინბერგმა მოგვცა ის გზა, რომლითაც ჩვე-

ნებითი ნაცვალსახელისგან მიიღება სახელის მარკერი (1978): ჩვენებითი 

ნაცვალსახელი > განსაზღვრული არტიკლი > სპეციფიკური არტიკლი > 

სახელის მარკერი (სქესის ან კლასის ნიშანი, ნომინალური მარკერი ან 

ბრუნვის ნიშანი). სპეციფიკურ არტიკლში მოიაზრება განსაზღვრული არ-

ტიკლის მნიშვნელობის გაფართოება (იხ. ჰაინეს II საფეხური) და მისი 

გამოყენება განუსაზღვრელ სახელებთანაც. არტიკლის ამ ფუნქციით 

გამოყენებას ა. ჰარისი უწოდებს არტიკლის განუსაზღვრელ გამოყენებას 

(1985) და ადასტურებს ამ საფეხურის არსებობას ძველ ქართულში. 

სახელის განსაზღვრულობის გრამატიკულ კატეგორიაზე და ჩვენე-

ბითი ნაცვალსახელის არტიკლად გრამატიკალიზაციაზე საუბარი შესაძ-

ლებელია მხოლოდ მწერლობამდელ ქართულში და არა ძველი ქართუ-

ლის დონეზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ძველ ქართულ ენაში ნაწევ-

რის ნაცვალსახელის ცალკე ჯგუფად ან თუნდაც ცალკე მეტყველების ნა-

წილად გამოყოფა გამართლებული არ უნდა იყოს. განსაზღვრული ნაწევა-

რი იგივე ჩვენებითი ნაცვალსახელია, რომელიც სახელს შეიძლებოდა და-

რთვოდა როგორც პოსტპოზიციურად, ისე – პრეპოზიციურად. 

 

 

 

 

ნ. ხ ა ხ ი ა შ ვ ი ლ ი  (თბილისი) 

 

ერთი „ძნელოვანი“ ბიბლიური სიტყვის 

(ამენ//ამინ) ისტორიისათვის ქართულში 

 

 

ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში, ბიბლიის ძველი და ახალი 

აღთქმის წიგნებში, რომლებიც ძირითადად ბერძნულიდან ითარგმნებო-

და, როგორც ცნობილია, ხშირად გვხვდება აღმოსავლური (ებრაული, სი-

რიული...) ლექსიკა. ეს სიტყვები ზოგჯერ პირდაპირ ებრაული ტრანსლი-

ტერაციით არის შესული ბერძნულ ტექსტებში და, შესაბამისად, ბერძნუ-

ლის გზით, ქართულ თარგმანებში. ასეთებია: აბბა, ადონაი, ამენ, საბაოთ, 

პასხა... 
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ძველი ქართველი მწიგნობრები ყურადღებას აპყრობდნენ ბიბლი-

ურ „ძნელოვან სიტყვებს“ და ძველ ქართულ ხელნაწერთა არშია-კიდეებ-

ზე ხშირად გვხვდება ამ „ძნელოვან სიტყვათა“ განმარტებები, ცალკეული 

ლექსიკოლოგიური შენიშვნა – „შეისწავენი“, რომლებიც შემდეგ ლექსი-

კოგრაფებს დაეხმარა ამ „ძნელოვან სიტყვათა“ განმარტებაში. სულხან-სა-

ბა ორბელიანი საგანგებოდ ეძიებდა მათ თავისი ქართული ლექსიკონისა-

თვის. ერთ-ერთი ასეთი სიტყვაა ამენ//ამინ. 

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით: „ამინ!  

[< ბერძნ. amen < ძვ. ებრ.] 1. ეკლ. ჭეშმარიტია, ჭეშმარიტად! (დასკვნითი 

სიტყვა საეკლესიო ქადაგებათა და ლოცვებისა). 2. საუბ. ითქმის დასტუ-

რის მნიშვნელობით. – ტკბილად დაგაბეროთ! – ამინ და ეგრე იყოს!  

(ვაჟა)...“ (ქეგლ I, 2008). 

როგორც ცნობილია, „ამენ, ამინ [<ებრ. āmen, ბერძნ. αμήν] ებრაული 

ზმნიზედის მნიშვნელობაა: ნამდვილად, უეჭველად, ჭეშმარიტად. ის მო-

მდინარეობს სიმტკიცის, დარწმუნებულობის შინაარსის aman სიტყვისა-

გან. ეს უკანასკნელი ბერძნულ სეპტუაგინტაში πίςτιζ „რწმენა“, πίστευω 

„მრწამს“, αλήθεια „ჭეშმარიტება“ სიტყვებით გადმოიცემა, – აღნიშნავს 

კორნელი დანელია, – ამ სიტყვით მთქმელი გამოხატავდა თავის თანხმო-

ბას ვინმესთან ან პასუხისმგებლობას ფიცისას ღმრთის წინაშე. მერმე ის 

იქცა საღმრთისმსახურო წამოძახილად ლოცვაში, თანამონაწილეობის 

გამოხატულებად, გალობის, ლიტურგიის დამასრულებელ სიტყვად. საბა 

საკმაო სისრულით განმარტავს ამ სიტყვას – გვიანდელ (XI საუკუნის  

აქეთა) ამინ ფორმას,.. როგორც „იყავნ, აღსრულდეს, გინა მრწამს ჭეშმარი-

ტად, გინა მტკიცედ იყავნ, გინა ნანდვილვე, ნანდვილი, ნანდვილივით, 

გინა განესრულოს, გინა დაემკვიდროს (დაემტკიცოს cb), გინა (ამინ C) 

ღმერთი, გინა (ამინ C) მართალი, გინა ჭეშმარიტი“... ყველა ეს მნიშვნელო-

ბა ამენ სიტყვისა თითქმის დადასტურებულია ბიბლიურ წიგნთა ქარ-

თულ ვერსიებში...“ (კორნელი დანელია 1998: 136).  

იოანე ბაგრატიონის ქართული ლექსიკონი სულხან-საბას სწავლებას 

უფრო ვრცლად წარმოაჩენს, მასში დადასტურებულია საეკლესიო ტერმი-

ნიც – ამინ ალილუია, რომელიც ბატონიშვილის განმარტებით არის „გა-

ლობასა შინა ქართულსა ჭრელად წოდებული, რომელიც გრძლად ითქმის 

გალობითა, დროსა მღუდელმთავრის შეწირვისასა „განიცადეზედ“... ხო-

ლო მნიშვნელობა ამინ ალილუიასი არის: სარწმუნოებით ვაქებდეთ 

უფალსა...“ (იოანე ბაგრატიონი, ქართული ლექსიკონი 1975, 163). 

ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში არის აგრეთვე გაარსები-

თებული [პერსონიფიცირებული] ამინი „უხილავი ძალა, რომელიც ვი-

თომცდა ადამიანს ნატვრას უსრულებდა. ხომ გაგიგონიათ ძველი თქმუ-
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ლება: „ამინი“ დღეში სამჯერ ჩამოივლისო და, რასაც იმ დროს ინატრებს 

კაცი, აუსრულდებაო... „ამინი“ ერთი თვალის დახამხამებაზე ხდება. როცა 

ვეფხიამ და მზიამ ფრინველობა ინატრეს, „ამინმა“ ამინი დაუცა და გადა-

იქცნენ ბუებად (ვაჟა)...“ (ქეგლ I, 2008).  

ნუგზარ ანთელავას წიგნში „კავკასიის ხალხთა მითები და რიტუა-

ლები“, სტ. მენთეშაშვილის, ალ. ჭინჭარაულისა და ე. თათარაიძის მონა-

ცემებზე დაყრდნობით ამინი ასეა განმარტებული: „სული, რომელსაც, ქი-

ზიყელთა რწმენით, ნატვრისა და წყევლის ახდენა შეუძლია, ასეთივე 

რწმენისანი არიან თუშებიცა და ხევსურებიც: როცა ვინმე უსიამო ამბავს 

ჰყვება, ეტყვიან: „ამინამ არ ჩამაიარას“, ე. ი. არ ახდესო. ხევსურეთში გა-

ვრცელებული წესის თანახმად, ახალწულის სადღეგრძელოს დალევის 

შემდეგ, თითო სასმისს ჩამოატარებენ და „ამინ გაუმარჯოს“-ო, იტყვიან, 

რასაც „ამინაის ჩამავლევა“ ეწოდება; როცა ვისიმე ზარალი გაუხარდებათ, 

ეტყვიან: „ეგრემც მოგივა“-ო, ე.ი. „ამინს დაუცემენ“...“ (ნ. ანთელავა 2017). 

ამინი, „უხილავი ძალა“, „სული, რომელსაც ნატვრისა და წყევლის 

ახდენა შეუძლია“, მომდინარეობს სახარებისეული ამინ//ამენ ტერმინი-

დან. ვფიქრობთ, დიალექტებსა და ქეგლ-ში დამოწმებული ილუსტრაციის 

ამინიც (ვაჟა-ფშაველას მოთხრობიდან „როგორ გაჩნდნენ ბუები“) გახალ-

ხურებული ბიბლიური ღმერთია [შდრ.: სულხან-საბა: „იყავნ, აღსრულ-

დეს... გინა (ამინ C) ღმერთი...“]. საყურადღებოა გამოთქმები: ამინი ჩამო-

ივლის, ამინს დაუცემს, ამინი ხდება (შდრ.: ხევს. ამინა ჩამაივლის, ამინას 

დაუცემს, ამინაის ჩამავლევა...). 

 

 

 

 

ნ. ხ ო ჭ ო ლ ა ვ ა - მ ა ჭ ა ვ ა რ ი ა ნ ი  (თბილისი) 

 

ქართული ხორბლის უძველესი სახეობის – მახას 

(Triticum macha) – სახელების თავდაპირველი 

სემანტიკისათვის  

 

 

ქართული ხორბლის ენდემურ სახეობათა შორის სპეციალისტები 

გამოარჩევენ მახას, როგორც ყველაზე ძველს, რომელმაც სათავე დაუდო 

კულტურული ხორბლის სხვა სახეობებს. მიჩნეულია, რომ ის ველური 

სახეობიდან კულტურულზე გარდამავალი ჯიში და, ამდენად, პურეუ-

ლის გაკულტურების პროცესის ერთ-ერთი მეტად მნიშვნელოვანი რგო-
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ლია. უძველესი პლასტების მქონე ქართულ ხალხურ რიტუალებსა და მო-

სავლის აღების წესში მახა სახელის დადასტურება ასევე მიანიშნებს ხორ-

ბლის ამ სახეობისა და მისი სახელის არქაულობას.  

გარეენობრივ მონაცემებთან ერთად ქართველური ენობრივი მასა-

ლაც ნათელყოფს Triticum macha-ს გამორჩეულობას – ხორბლის ძველ 

ქართულ სახეობათა სახელებიდან (დიკა, იფქლი, ზანდური, მახა, ასლი, 

დოლი) პურეულ კულტურებთან, პურთან, მცენარეულ საკვებთან და, სა-

ზოგადოდ, კვებასთან დაკავშირებულ ლექსიკაში ქართველურ ენა-კილო-

ებში ხელშესახებია სწორედ მახა (მახ, მხ) ძირითადი მორფემის მქონე 

ლექსიკური ერთეულები; შდრ., ქართული: მახა „ყანაა, ასლს ჰგავს“ (საბა),  

მახალი „იმერეთში ერთს რიგს პურსა ჰქვიან“ (საბა, 1991); მახნია პური 

„მესხეთში გავრცელებული ჯიში იყო...“ (ჩვენი ფასეულობები, 2016: 189); 

მახარა  (ინგილ.) „თხელ ერბოში გამომცხვარი ტაფის ზომის მრგვალი ნა-

მცხვარი...“ (როსტიაშვილი, 1978); მახობელა (Cephalaria syriaca) „ერთწლო-

ვანი სარეველა ბალახი“ (ქეგლი); „პურში იცის მორევა... ძალიან აკეთებს 

და აფაფუკებს პურს“ (ჭყონია, 1910); მახათელი „მარცვლეულისა და მარი-

ლის საზომი“ (ჯავახიშვილი, 1996: 622); სამახობო „საპურე გადასახადი ძვ. 

სამეგრელოში“ (ქობალია, 2010); მახთო (ჯავ.) „გადასახადი“ (მარტიროსო-

ვი, 1984); მხალი „ბოსტნეული ან მინდვრის მწვანილი... ხარშავენ საჭმე-

ლად“. // ასეთი ბოსტნეულის ან მინდვრის მწვანილისაგან დამზადებული 

საჭმელი (ქეგლი); მხე „მჟავე ტკბილგემოიანი“, კოწამახი „მეტად მჟავე“ 

(საბა, 1991); სამხევი, სამხიო (რაჭ.) „მადის აღმძვრელი საჭმელი“ (ბერიძე, 

1912), მომხევა (აჭარ.) „ჭამის ნდომა, მადის გახსნა, ძლიერ მოშივება“ (ნი-

ჟარაძე, 1971). მახა-/მახ- გამოცალკევდება მთელ რიგ ტოპონიმებშიც, 

შდრ.: მახაჭალა (სამცხე); მახარონი (ჯავახეთი); მახიარეთი (ქსნის ხეობა); 

ნამახვანი//ნამოხვანი (იმერეთი); მახობესგორა, მახაისფონი, მახას ტბა 

(გურია); მახო (აჭარა); მახათეთი (სამხ. დას. საქ.)... ზანური: ლაზ. მოხა1 

„მახა (ჯიში პურეულის); მოხა2 „(მარი) პურის ერთგვარი სახეობა“ (თან-

დილავა, 2013); ტოპონიმები: მოხე (სამცხე); მოხობანი, ნომოხენი (სამხ. 

დას. საქ.); მეგრ.: მოხირი, მოხაში („ადგილის სახელები სამეგრელოში“)... 

სვანური მონაცემისათვის საყურადღებო ჩანს ო. კახაძის მიერ მოპოვებუ-

ლი ზმ. სვან. მახარ, მახვირ „ქერი“ და მის მიერვე გამოთქმული ვარაუდი, 

რომ ეს ლექსიკური ერთეულები „მატერიალურად იგივე უნდა იყოს, რაც 

ქართული მახა და ზანური მოხა“ (კახაძე, 1960:28).  

მახა-, მახ- (მოხ-)-ისათვის ხელშესახებად დასტურდება მატერია-

ლური პარალელები კავკასიურ ენებში და მას არაერთი მკვლევარი აანა-

ლიზებს (გამოაცალკევებენ -ხ- ძირსაც), თუმცა იკვეთება არაერთგვაროვ-

ნება ბგერათშესატყვისობისა და არქეტიპის აღდგენის მხრივ როგორც სა-
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ერთოქართველურ, ისე კავკასიურ ენათათვის: აღადგენენ ქართულ-ზა-

ნურ არქეტიპს *მახა, თუმცა მიუთითებენ *მა ა არქეტიპის აღდგენის შე-

საძლებლობებზეც, ნახურ-დაღესტნური მატერიალური პარალელების გა-

თვალისწინებით (გ. კლიმოვი, 1964: 130). მეორე მხრივ, სამართლიანად 

აღნიშნულია, რომ არ შეიძლება ოდენ „ნახურ-დაღესტნური მასალა სა-

კონტროლოდ გამოვიყენოთ. მატერიალურ პარალელიზმზე ლაპარაკი კი  

შეიძლება მხოლოდ ფუძე-ენათა დონეზე“ (ბ. გიგინეიშვილი). 

არ გამოვრიცხავთ მატერიალურ პარალელიზმს ფუძე-ენათა დონე-

ზე (საკითხი საკვლევია), თუმცა ამჯერად ჩვენ გვაინტერესებს აღნიშნუ-

ლი მასალა დავინახოთ სემანტიკურ ჭრილში გარეენობრივი მონაცემების 

გათვალისწინებით. სპეც. ლიტ-ში დადასტურებული დამატებითი მასა-

ლების მიხედვით იკვეთება შემდეგი სემანტიკა: „მარცვალი“, „პურეული 

კულტ. ჯიშ-სახეობანი (ხორბალი, შვრია, ქერი)“, „გამომცხვარი პური“, 

„ყანა“, „ნათესი“, „მოსავალი“, „საკვები“, „ჭყინტი“, „შეკვრა“, „კონა“, „დი-

ლა“, „დღე“, „მზე“, „ახალი წლის დასაწყისი“... 

ვფიქრობთ, მიწათმოქმედებასთან (პურეული კულტურების მოყვა-

ნასთან) დაკავშირებული უძველესი ლექსიკა, რიტუალები, რწმენა-

წარმოდგენები შეიძლება გულისხმობდეს და იტევდეს ყველა ამ სემანტი-

კას (მაგ., ლეჩხ. „მახიკრეფის ჭაბუკობა“ – მახის კრეფის დასაწყისი – პუ-

რეული კულტურის თაყვანისცემის უძველესი რიტუალია, რომელიც 

თავდაპირველად უძველესი აგრარული კალენდრის თავთარიღიც, შესა-

ტყვისად, ახალი წლის დასაწყისიც იყო. ღვთაება ტარ-ჭაბუკი მამაკაცუ-

რი ბუნების მოკვდავ-აღდგენადი ღვთაებაა, რომელთანაც ასოცირდება 

ხარი... (ბრეგაძე, 2002: 105-106).  

უნდა ვივარაუდოთ, რომ მახა- (მახ-, -ხ-) ძირის უძველესი სემანტი-

კა ფუძეენის დონეზე გულისხმობდა არა მხოლოდ ერთ (თუნდაც არქაუ-

ლი ხორბლის) სახეობას, არამედ ადამიანის უმნიშვნელოვანეს მონაპო-

ვარს – საზოგადოდ პურეულ კულტურას, სათაყვანო საკვებს, მასთან და-

კავშირებულ რწმენა-წარმოდგენებსა და საქმიანობას. 
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ც. ჯ ა ნ ჯ ღ ა ვ ა  (თბილისი) 

 

ზოგი მორფონოლოგიური მოვლენის შესახებ 

მეგრულ სახელთა ბრუნების პროცესში 

 

 

მეგრულ სახელთა ბრუნებასთან დაკავშირებული მრავალი საკითხი 

განხილულია არაერთი მკვლევრის ნაშრომებში. ბრუნებასთან დაკავშირე-

ბულ მორფონოლოგიურ საკითხზე საგანგებო მსჯელობა წარმოდგენილია 

ჩვენ მიერ 90-იან წლებში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებში. ზოგ საკითხზე 

გვინდა კვლავ გავამახვილოთ ყურადღება. 

1. მეგრულ გაბმულ მეტყველებაში სახელობითი ბრუნვის ნიშნად 

ხშირად ნულოვანი მორფემა გვაქვს, მაგრამ სახელობითის -ი სუფიქსი შე-

ნარჩუნებულია, თუ: ა) სახელობითი ბრუნვის ფორმა წოდებითის ფუნ-

ქციით გამოიყენება, ბ) კითხვაზე პასუხად სახელობით ბრუნვაში დასმუ-

ლი სახელი გვაქვს, გ) წინადადება ბოლოვდება სახელობით ბრუნვაში და-

სმული სახელით, დ) სახელობითი ბრუნვის ფორმას კოპულის ფუნქციით 

გამოყენებული ე (*< რე) დაერთვის... სიტყვის ბოლოს ხმოვანფუძიან სახე-

ლებში ბოლოკიდურ ხმოვანსა და სხვათა სიტყვის ა-ს შორის ჩნდება ხმო-

ვანთგამყარი ვ. 

2. მოთხრობითი და მიცემითი ბრუნვის ნიშნების დართვისას მე-

გრულისთვის არაბუნებრივი ლ + თანხმოვანი მიმდევრობის თავიდან ასა-

ცილებლად ლ გადადის რ-ში; ეს პროცესი არ ხდება, თუ სიტყვის ფუძეში 

უკვე გვაქვს რ. 

3. ნათესაობითი ბრუნვის -იში მაწარმოებლის ბოლოკიდური -ი  

(ე. წ. „ემფატიკური დაბოლოება“) წარმოდგენილი იქნება, თუ: ა) მას მო-

სდევს დამხმარე ზმნა ან სხვათა სიტყვის -ა, ბ) სიტყვა წინადადების ბო-

ლოსაა, გ) სახელი კითხვაზე პასუხად ითქმის. 

4. დაშორებითი ბრუნვის ფორმაზე სხვათა სიტყვის -ა ნაწილაკის 

დართვისას მეგრულისათვის უჩვეულო ეა მიმდევრობის თავიდან ასაცი-

ლებლად დაშორებითი ბრუნვის ნიშანსა და -ა ნაწილაკს შორის ვ ჩაერ-

თვის. 

5. როდესაც მოქმედებით ბრუნვაში დასმულ სახელს სხვათა სი-

ტყვის ა დაერთვის, ბრუნვის ნიშანი კი -თი-ს სახით წარმოგვიდგება. 

6. თანხმოვანფუძიან სახელებში ბრუნვის ნიშან -ო-სა და სხვათა სი-

ტყვის -ა-ს შორის მეგრულისათვის არაბუნებრივი ოა მიმდევრობის სუპე-

რაციისათვის ჩნდება ვ. 
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7. მეგრულში ხმოვნით დაწყებული ბრუნვის ნიშნები ფუძის ბოლო-

კიდური -ა და -ე ხმოვნების მოკვეცას არ იწვევს, მრავლობითი რიცხვის  

-ეფ ნიშნის დართვის შედეგად კი -ა მუდამ იკვეცება, -ე კი ჩვეულებრივ 

შენარჩუნებულია, მაგრამ გაბმულ მეტყველებაში გვხვდება -ე-ს დაკარ-

გვის შემთხვევებიც. 

 

 

 

 

ნ. ჯ ო რ ბ ე ნ ა ძ ე  (თბილისი) 
 

მეტყველების ნაწილთა სისტემისა და ქვესისტემების 

დაჯგუფების თანამედროვე პრინციპებისათვის ქართულში 
 

 

თანამედროვე განმარტებებით, მორფოლოგია გრამატიკის ის 

დარგია, რომელიც სწავლობს სიტყვების გრამატიკულ კლასებს (ე. წ. 

მეტყველების ნაწილებს), მათ მორფოლოგიურ კატეგორიებსა და ფორ-

მაწარმოებას. 

სიტყვების გრამატიკულ კლასებში გაწევრიანება ხდება როგორც 

ფუნქციური, ისე ფორმობრივი მახასიათებლების მხრივაც. ეს ორი 

კომპონენტი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ კლასე-

ბის გამოყოფისას... 

ძველ გრამატიკებში ამ დროს ანგარიში, ძირითადად, მხოლოდ 

ფუნქციასა და სიტყვის მნიშვნელობას ენიჭებოდა, ამიტომ მეტყველე-

ბის ცალკე ნაწილებად გამოიყოფოდა არსებითი, ზედსართავი, ზმნა, 

ზმნიზედა და ა. შ... ქართულშიც იდენტური ვითარება გვაქვს: ა. შანიძის 

„გრამატიკის საფუძვლებში“ ამ პრინციპზე დამყარებით 10 მეტყველე-

ბის ნაწილია გამოყოფილი. 

აქვე ისიც აღსანიშნავია, რომ არსებული წინააღმდეგობა მეტყვე-

ლების ნაწილების ტრადიციული დაყოფისა იმდენად აშკარაა, რომ 

ზოგიერთ გრამატიკაში შესაძლებლად თვლიან ამ ლექსიკურ-გრამატი-

კულ კლასებად (ანუ მეტყველების ნაწილებად) დაყოფის პარალელუ-

რად მოახდინონ წმინდა ფორმობრივ-გრამატიკული, მორფოლოგიური 

დაყოფა და ამის მიხედვით სულ სხვა ჯგუფები გამოიყოფა: 1. სი-

ტყვები, რომლებსაც მხოლოდ ბრუნვის კატეგორია აქვს; 2. სიტყვები, 

რომელთაც აქვთ ბრუნვისა და რიცხვის კატეგორია; 3. სიტყვები, რო-

მელთაც აქვთ ბრუნვის, რიცხვისა და სქესის კატეგორია; 4. ცალკე ერ-

თეულად გამოიყოფა ზმნა და ა. შ. 
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ვფიქრობთ, ქართულშიც, მეტყველების ნაწილთა არსებული სის-

ტემის ნაცვლად, უნდა ჩამოყალიბდეს სულ სხვა, მხოლოდ მორფო-

ლოგიურ-სინტაქსურ მაჩვენებლებზე დამყარებული სისტემა ენაში არ-

სებული ფორმებისა... 

ამავე პრინციპით უნდა ვიხელმძღვანელოთ მეტყველების ნა-

წილთა ქვესისტემების დადგენის დროსაც. მაგალითისათვის რომ გან-

ვიხილოთ არსებითი სახელის ჯგუფები, ახალი მეთოდოლოგიის მი-

ხედვით, არსებით სახელთა ჯგუფების გამოყოფისათვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა მიენიჭება ფორმაწარმოებას და არა – შინაარსს... ამის 

მიხედვით ადრე არსებულისგან განსხვავებითYდარჩება შემდეგი 4 

ჯგუფი: 

1. ვინ და რა ჯგუფის არსებითი სახელები; 

2. სულიერი და უსულო არსებითი სახელები; 

3. საზოგადო და საკუთარი არსებითი სახელები; 

4. აბსტრაქტული არსებითი სახელები. 
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A. B a b a l i y e v a  (Paris), A. R o s t o v t s e v - P o p i e l  (Paris) 

 

IMMOCAL: A Corpora-Based Approach 

to the Typology of Verbal Categories 

 

 

This talk introduces IMMOCAL (Eng. Imperfective Modalities in 

Caucasian Languages, Fr. Modalités imperfectives dans les langues du 

Caucase), an ongoing multifaceted project supported by the ANR  

(Fr. L’Agence nationale de recherche), hosted by the Collège de France, 

Paris, and supervised by Gilles Authier. The project aims to provide a 

typologically-oriented description of TAME systems in a number of (less 

sufficiently studied) languages spoken in the Caucasus (including 

Daghestanian: Tsakhur, Southern Lezgi, Southern Rutul, Kryz, Kaytag Dargi; 

Kartvelian: all the languages, with a predominant focus on Megrelian; and 

Indo-European: Eastern Armenian, Muslim Tat, Northern Talyshi), with a 

special emphasis on the expression of imperfective aspectual semantics. 

In order to assure unbiased treatment of the subject, IMMOCAL 

implements a bottom-up approach to linguistic data. This implies an 

establishment of linguistic corpora of the relevant languages that serve as a 

primary source for the data to be drawn from. The corpora are prepared with 

a help of cutting-edge fieldwork software, such as SIL Toolbox and FLEx 

(Eng. Fieldworks Language Explorer); these tools are substantially facilitating 

and accelerating annotation and glossing if compared to time-honoured 

methods of linguistic data processing. Furthermore, the glossing techniques 

contrived in the scope of the project aim at the highest level of linguistic 

precision in morphemic analysis, so that the target community either less or 

not familiar with the languages under investigation could view the actual 

linguistic data provided with accurate and abundant grammatical 

information regarding phonetics/phonology, morphology and, where 

possible, syntax. 

The actual data serving as a basis for the creation of the corpora are 

textual materials, either already published (but short of translations and 

glosses, the latter being the case of all the language varieties explored in the 

scope of the project), or first-hand elicited by the staff of the IMMOCAL. 



 95 

Provided not only with the English and/or French translations, but 

also, where possible, with the translations into the state language(s) of the 

country a given language variety is spoken in, these textual materials shall 

also serve as an information source invaluable for a broad scholarly audience 

including but not limited to linguists, philologists, anthropologists, 

ethnographers and historians; this shall license scholars of diverse interests 

access to the live data that have hitherto only been available to narrowly-

focused specialists in local folklore traditions and enable the audience to 

explore the Caucasian oral traditions, in sense of finding out the degrees of 

similitude and diversity between them. 

The annotated linguistic corpora under preparation themselves 

promise an utmost asset for Caucasian studies on their own, the IMMOCAL 

shall make a valuable contribution to the typological study of imperfectives 

in Caucasian languages. 

 

 

 

 

R. D w a i k  (Hebron) 

 

Intergenerational Language Maintenance among 

Circassians in the Arab World 

 

 

This paper investigates the factors that stand behind intergenerational 

language maintenance and loss among college students of Circassian origin 

in Jordan.  

According to the classic accommodation theory in sociolinguistics, 

language maintenance is achieved when there is a positive language attitude 

along with a strong in-group identification. Language vitality or the ability 

of language to stay alive is also connected to transmitting the language from 

one generation to the next. This intergenerational maintenance and 

transmission was identified by UNESCO in 2003 as one of the nine linguistic 

vitality factors.  

This research addresses the factors which contribute to strengthening 

or weakening the enthnolinguistic self-identification and intergenerational 

transmission. Results are based on data collected from students of Circassian 
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origin currently enrolled at Jordanian universities. Findings show that the 

language of instruction at school, i.e. Arabic as well as the lack of written 

texts in Circassian are the main reasons behind the lapse in intergenerational 

language transmission despite the strong ethno linguistic self-identification. 

As for attitude, results were mixed showing some favor for Circassian and 

clearer preference for languages of wider communication such as French and 

German. 

 

 

 

 

A. R o s t o v t s e v - P o p i e l  (Paris) 

 

Functional Distribution of Series 

III and IV TAMEs in Megrelian 

 

 

This paper represents a pilot study aiming at determining the 

functional distribution of Series III and IV TAME paradigms in Megrelian. 

The traditional Kartvelology typically confines itself on registering the 

mere existence of particular words and word forms, often without bothering 

itself to make an attempt to explain why such expressions exist and how 

exactly these are settled in a specific subsystem of a given language. The so-

called IV Series verb forms in Megrelian (as well as in the bordering varieties 

of Georgian and Svan) being well-documented and described as evidentials 

(cf. e.g. Rogava, Kobalava, Jorbenadze, Kartozia et al., Kiria et al.), none of 

the authors registering these linguistic data has so far tackled the issue of the 

functional distribution of Series III (also referred to as ‘perfect’ or 

‘evidential’)and Series IV forms in terms of the expression of evidential 

semantics. However, as the results of this study suggest, the differences in 

the use of the TAMEs of both series turn out to exist and are of high 

relevance to discourse. 

This study discusses the coexistence and distribution of functions 

served by the TAMEs of both Series III and IV in Megrelian, basing upon the 

results of the elicitation conducted with a close-to-exhaustive frontal check 

questionnaire touching upon all major nuances of the expression of eviden-

tiality, in accordance with common practice in the typology of the issue. 
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K. V a m l i n g  (Malmö) 

 

On Postpositions in Circassian 

in a Typological Perspective 

 

 

The study of distinguishing features of word classes in the Caucasian 

languages are one of the main themes of the conference. An interesting topic 

in this context is postpositions in the Circassian languages and their status as 

a separate word class as well as their typological features. Typological studies 

of part-of-speech systems have primarily focused on the major classes of nouns, 

verbs and adjectives, with adpositions being given little attention. 

Grammars such as Rogava & Kerasheva (1966) mention the limited 

number of postpositions in Adyghe. Kumaxov (2006) considers the system of 

postpositions to be rather developed and notes that a number of 

postpositions in Kabardian belongs to earlier periods of the language (such as 

деж/дей ‘at, in’, щыщ ‘of, from’, лъандэрэ ‘from’), whereas other 

postpositions are more recent in the language. A common type is illustrated 

below, where the postposition has nominal origin and takes a possessive prefix 

and a case suffix (Kumaxov & Vamling 1998). 

 

(1)    Уэ унэ-м и-щІыбы-м у-дэ-т-щ 

 You house-OErg Poss3Sg-back-OErg S2Sg-Loc-stand.Pres-Assrt 

 ‘You are standing behind the house.’  

 

 (2)   Дэ фи-бгъу-м ды-щы-с-а-щ  

 We Poss2Pl-side-Oerg S1Pl-Loc-sit-Perf1-Assert  

 ‘We were sitting beside you’ 

 

           

 The point of departure in this study of postpositions in Circassian is the 

observation made by Chikobava (1983) that “Preverbs and postpositions in 

the morphological system are found in the periphery of the declension of 

nouns and conjugation of verbs”, which finds parallels in recent typological 

work by Hagège (2010) who states that adpositions “typically, are the 

intermediate between nouns and verbs”. The aim of this study is thus, along 

these lines, to explore nominal and verbal features of postpostions in 

Circassian. 
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J. W i c h e r s  S c h r e u r, M. I o n o v  (Frankfurt am Main) 

 

Collection and Annotation 

of the Batsbi Language Corpus 

 

 

Batsbi, also called Bats, or Tsova-Tush, is a Nakh-Daghestanian  

(i.e. East Caucasian) language spoken in the village of Zemo Alvani, in the 

northeastern part of the country of Georgia. It is spoken by approximately 

600 people, who are members of the Tsova clan of the Tush people, a 

subgroup of the Georgian ethnic identity. All speakers are fluent in 

Georgian, which is the language of writing, media, public administration, 

education and communication with other Georgians. The number of 

speakers has dropped from 3000 (Holisky & Gagua 1995) to 1000 (Gippert 

2008) and then to 500 (the author’s estimate). The language is hardly, if at 

all, transmitted to the generation under the age of 30.  

The language features an interesting combination of Nakh and 

Georgian phonology with 4 laryngeal consonants (Ɂ h ħ ʕ), 7 lengthed 

consonants (t: ṭ: s: q: q̇: x: l:), a phoneme ɬ, which has been lost in the other 

Nakh languages. It features a complex interplay of vowel syncope and 

apocope, diphthongisation and vowels lengthening. The interesting fact, 

especially for the technological goals discussed in the next section, is that 

Batsbi verbs inflect for gender (of which it has 5), person, number, tense, 

aspect, mood and features preverbs. 

A corpus compiled by the authors consists of approximately 27.500 

sentences or 160.000 tokens. It was compiled by collecting the sources as 

shown in Table 1. ECLING1 was a research project in 2002-2005 at Frankfurt 

University, gathering approximately 300 recordings, transcribing and 

translating them. Kadagidze & Kadagidze (1984) is a dictionary which 

provides sample sentences of almost every lemma. Kadagidze (2009) and 

Mikeladze, et al. (2011) are publications of text collections and the last three 

titles represent sample texts from three different sketch grammars of Batsbi. 

                                                 
1  http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/ecling/ecling.htm https://archive.mpi.nl /  

http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/ecling/ecling.htm
https://archive.mpi.nl/
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All texts have been united in the linguistic annotation software Fieldworks 

Language Explorer (FLEx1), in which a small portion is annotated with 

interlinear glosses, and the bulk remains unanalyzed, apart from translations. 

In our talk, we provide the guidelines and best practices of annotating in 

detail for a small portion of the corpus, which will serve as a basis for 

automatic annotations discussed in the next section. 

 

Table 1: Batsbi subcorpora 

Subcorpus # Texts # Lines 

ECLING 309 13.239 

Kadagidze & Kadagidze (1984) 38 10.019 

Kadagidze (2009) 60 2250 

Mikeladze, et al. (2011) 36 1004 

Schiefner (1856) 9 254 

Desheriev (1956) 18 444 

Chrelashvili (2002) 12 250 

Total 479 27.460 

 

In our talk we present the results of the preliminary experiments on 

automatic corpus annotation. We compare two different strategies for part of 

speech tagging: rule-based and based on machine learning. Machine learning 

approaches to POS tagging are currently considered a standard approach, but 

given the lack of annotated data, rule-based tagging can provide a viable 

alternative. It was shown that rule-based taggers can outperform statistical 

POS taggers for less-resourced languages, especially for morphologically 

complex ones (Anbananthen et al. 2017). We compare different models and 

compare their performance. 

                                                 
1  https://software.sil.org/fieldworks/  

https://software.sil.org/fieldworks/
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Another point of our talk is a trade-off between the tagset complexity 

of the corpus vs. the quality of the tagger. Fine-grained tagsets can provide 

more linguistic insight, but they require more training data to achieve the 

same accuracy. In our talk, we examine several tagsets and discuss their 

applicability. 

The second set of experiments concerns lemmatization – generating a 

dictionary form from an inflected word. We show the preliminary results of 

simple rule-based baselines and compare them with a model based on a 

neural network transformation. We explore the minimal amount of 

lemmatized data required to achieve meaningful results.  
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К. Б. А б а к а р о в а  (Нарьян-Мар)  

  

К вопросу о частеречном статусе некоторых 

структурных единиц лакского языка  

 

 

Проблема разграничения частей речи актуальна для всех 

дагестанских языков. Об этом свидетельствует отчасти наличие таких 

гибридных терминов как «имена-наречия», «наречия-послелоги», 

«союзы-послелоги» и подобные им. Среди дагестанских языков 

проблема проницаемости частей речи особенно актуальна для лакского 

языка, поскольку здесь грань между частями речи зыбкая и одна и та же 

лексема в зависимости от контекста может представлять различные 

части речи.  

Исследователи лакского языка единодушны в признании 

наречного происхождения материально и функционально тождествен-

ных превербов и послелогов в лакском языке. Фиксированная позиция 

наречий места после имени содействовала их превращению в 

послелоги. А фиксированная позиция наречий места перед глаголом 

содействовала их превращению в превербы. Послелоги, в свою очередь, 

служили основой для возникновения падежных аффиксов с 

пространственной семантикой. Процесс преобразования послелогов в 

падежные аффиксы представлен по всем дагестанским языкам, хотя и 

не в одинаковой степени.  

Генетически восходит к наречиям и послелог кун (-н, -м)а. 

Термин «послелог» по отношению к кун (-н, -м)а, применяют не все 

лаковеды. В научной и учебной литературе по лакскому языку 

представлены разные точки зрения относительно квалификации данной 

структурной единицы. Автор первой научной грамматики лакского 

языка П. К. Услар квалифицирует кун (-н, -м)а как формант уподобляю-

щего падежа. Л. И. Жирков считает структурные единицы куна, кунна, 

кунма особыми окончаниями адвербиального значения. С. М. Хайдаков 

определяет морфологический статус данной структурной единицы как 

частицы. Г. Б. Муркелинский квалифицирует кун (-н, -м)а как 

служебную частицу, которую можно отнести к наречиям-послелогам. К 

послелогам (а именно к неместным послелогам, выражающим 
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сравнительно-сопоставительные отношения) относит кун (-н, -м)а также 

И. Х. Абдуллаев.  

Особую сложность для анализа представляют конструкции, 

состоящие из трёх компонентов: «существительное в родительном 

падеже + послелог / преверб + глагол», типа: хъамаллурал хьхьичIун 

уккан «встретить гостей», къурнил ялтту уккан «осмотреть поле». Здесь 

возникает дилемма, куда отнести анализируемые структурные 

единицы: налево – к имени, или направо – к глаголу. В зависимости от 

решения данной дилеммы меняется частеречный статус анализируемой 

лексемы.  

При отсутствии зависимой формы родительного падежа 

омонимичное послелогу слово может рассматриваться как наречие, 

которое образует фразеологически связанные сочетания, равнозначные 

слову: ялтту гьан «перелиться» (букв. «сверху пойти»), махъун багьан 

«отстать» (букв. «назад упасть»), лув багьан «выпасть в осадок» (букв. 

«вниз упасть»), лув лякъин «застать» (букв. «внизу найти»), яла гьан 

«избавиться» (букв. «сверху уйти») и т.д. Статус таких образований в 

лакском языке также не определен. 

 

 

 

 

И. А. А б д у л а е в а  (Махачкала) 

 

Инфинитив в ахвахском языке 

 

 

В сложной системе спряжения глаголов по временам немало-

важное значение имеет структура инфинитива. В зависимости от 

структуры инфинитива в аваро-андийских языках различают два типа 

спряжения и соответственно два ряда. «Определяющими эту оппозицию 

[противопоставление – р и –н, прим. И. А.] являются форманты для I 

ряда д (р, з, л) и II –н» (З. М. Магомедбекова). Принцип деления 

инфинитивов на два ряда и, соответственно, на два типа спряжения, 

строго выдержан и в ахвахском языке. Меньшая часть глаголов (около 

96) входит в ряд «н» (II спряжение). Большая часть глаголов составляет 
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ряд «р» (I спряжение). Спряжение глагола по временам оказывается в 

прямой зависимости от структуры инфинитива. Согласные р и н, 

которые способствуют делению инфинитивов на два ряда, являются 

также и тематическими показателями. Они, образуя глагольную основу, 

по существу срослись с нею. Тематический показатель выступает во 

многих спрягаемых формах глагола, например: 

Инфинитив кIус-у-р-улъIа «сидеть» мич-у-н-улъIа «находить» 

Прош. очев. вр. кIус-а-ри мич-а-ни 

Наст.общее кIус-и-ри мич-и-ни 

Деепр.наст.вр. кIус-е-ре мич-е-не 

Вопр.наст.вр. кIус-е-ре-чи мич-е-не-чи 

Спорным является вопрос, куда отнести тематический согласный, 

к основе или к форманту. Тематический согласный не присоединятся 

непосредственно к корню, а следует за формантами, указывающими на 

переходность / непереходность, темпоральную корреляцию. Хотя при 

образовании временных форм тематический показатель и выглядит 

составным элементом того или иного суффикса, в действительности -р 

или -н являются частью основы - тематическими показателями. 

 З. М. Магомедбекова считает, что «в североахвахском диалекте 

инфинитив образуется посредством -рулъIа в глаголах ряда р, и 

посредством -нулъIа –в глаголах ряда н». Однако, при более вниматель-

ном анализе глагольных основ и суффиксов, обнаруживается, что 

инфинитив в ахвахском языке оформляется только посредством одного 

суффикса -улъIа. Такой суффикс выявляется при отсечении тематичес-

ких показателей (или «определителей» глагольных основ), исторически 

и синхронно отходящих к глагольной основе, а не к суффиксам 

инфинитива и других временных форм. При таком подходе, 

разграничение инфинитивов на два ряда теряет свою актуальность.  

В специальной литературе также обращают внимание на омони-

мичность форм датива и инфинитива в дагестанских языках. Возможность 

отождествления формантов датива и инфинитива в аварском языке 

допускали А. С. Чикобава и И. И. Церцвадзе. На совпадение формантов 

датива и инфинитива во всех дагестанских языках указывал Е. А. Бокарев. 

Применительно к аваро-андо-дидойским языкам З. М. Магомедбекова 

также допускала такую возможность. В действительности при анализе 

форм датива и инфинитива в ахвахском языке обнаруживается их 

материальное сходство, например: бехуру-лъIа «брать» – ило-лъIа 

«матери». 
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И. Х. А б д у л л а е в  (Махачкала) 

 

Морфологическая структура лакского языка  

в «Грамматике» А. Каяева 

 

 

1. В 1934 г. известным дагестанским ученым и просветителем Али 

Каяевым (1878-1943) была написана на лакском языке (с использова-

нием арабографического письма – т.н. дагестанского «аджама») «Грамма-

тика лакского языка». Текст на современной графике (на 59 стр.) с 

переводом на русский язык издан Р. Г. Эльдаровой в 2009 г. В истории 

дагестанской лингвистики (и науки) это был первый опыт составления 

на родном языке грамматики одного из дагестанских языков. Автор, 

получивший традиционное арабо-мусульманское образование в Дагестане, 

а затем продолживший учебу в знаменитом мусульманском универси-

тете «Аль-Азхар» в Каире, имел обширные познания в области арабской 

филологии и арабской грамматической науки.  

2. Исследование А. Каяева отличается от известных нам тради-

ционных грамматик, система которых выработана в индоевропеистике и 

применяется в современной, в том числе – и дагестанской лингвистике. 

Свою же работу А. Каяев написал, исходя из основных установок 

грамматического учения арабов. Арабская грамматическая наука 

опиралась на труды известных арабских грамматистов, в частности на 

«Al-Kitab» («Книга») Сибавейхи (ум. 794 г.) и «Mufassal» («Подробный») 

Замахшари (ум. 1143 г.). Работа А. Каяева, кроме того, является первым 

опытом описания структуры одного из кавказских языков, написанной в 

соответсктвии с арабской грамматикой. 

3.. Само исследование ученого представляет собою небольшой 

компендий по структурным особенностям лакского языка, которые 

рассмотрены в правилах и приемах традиционной арабской грамматики. 

Автором предложено эмпирическое описание cтруктурных особеннос-

тей, опираясь на семантические особености в виде интерпретации 

языковых фактов и явлений. При этом главный упор делается на 

формальные признаки. 

В работе описаны такие вопросы, как фонетика (согласные, 

звуковые изменения); состав слова; части речи (имя, глагол, частицы); 

грамматический род; множественное число; глагол (масдар, видо-
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временные формы, лицо, отглагольные образования). Дан довольно 

большой перечень морфемных элементов и служебных слов. Все эти 

вопросы освещены в соответствии с арабской грамматической системой, 

что проявляется при во всех разделах работы. 

4. В составе слова выделяются, как и в арабском, лишь согласные 

(«буквы») и его структура определяется лишь по количеству согласных: 

однобуквенные (ka «рука»), двухбуквенные (lamu «мост»), трехбуквен-

ные (barz «луна») слова; встречаются до семибуквенных (buruglaga`vu 

«заглядывание»); ср. в арабском термины «трехбуквенные, двухбуквен-

ные (основы)». Понятие «слог» у арабских филологов не выработалось и 

в их трудах не встречается. Оно отсутствует и у А. Каяева, поэтому у 

него нет и деления лакских слов по слогам.  

5. При выделениии частей речи А. Каяев опирается не на 

морфологические и семантические особенности слова, как это принято 

в индоевропеистике, а на семантические принципы, придерживаясь 

традиции арабских грамматистов (Сибавейхи, Замахшари и др.), 

которые делили все слова на три больших рязряда (resp. части речи): 

имя (ism), глагол (fi`l), частицы (harf). Соответственно с этим все слова 

лакского языка разделены на три части (разряда) с использованием 

терминов с1a «имя» (перевод с араб.), galagul (< русск.) «глагол», zuma-

k1amardu «частицы». При этом четко разграничены имя (лишь 

существительные) и глагол, а все остальные разряды рассмотрены как 

отдельные семантические группы слов, примыкающие к частицам. 

6. При номинальной классификации выделены роды, а не 

грамматические классы и называет их арабским словом zins. Исходя из 

маркеров (показателей) в глаголах-связках ur, d-ur, b-ur «есть, 

наличествует», выделено три рода: мужской (ur), женский (dur), 

девичий (bur). По семантике определяются лишь имена мужского рода, 

для других родов критерия нет («лишь природная интуиция носителей 

лакского языка»). Род отражен в ряде грамматических форм (в словах с 

родовыми маркерами – в согласовательных формах глагола, прилага-

тельных, числительных, в косвенных основах атрибутивных имен (tanal / 

tanil «его, её», cannal / cannil «одного; одной», во множ. числе муж. рода 

с суф. -tal (insan «человек» – insan-tal «люди»). 

 7. Подробно описаны словообразование, формообразование и 

словоизменение глагола. Рассматривая структурные особенности лаского 

глагола, А. Каяев придерживается концепции представителей басрийс-

кой школы арабской филологии и считает семантическим источником, 
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исходной единицей всех глагольных форм masdar (по-арабски 

«источник») с суф. -abu / -avu: b-iz-avu «вставание», las-avu «взятие». 

Основы без -abu (biz-, -las-) представляют собою абстрактное название 

действия или состояния без указания на лицо, время и другие признаки 

глагола. Эту форму автор называет marxxa «корень» (в значении «перво-

источник» для всех глагольных – словоизменительных и дерива-

ционных – форм). Из первичного корня (масдара) выведены 13 форм и 

установлены правила их образования: временные формы, наклонения, 

причастия, обстоятельственные формы; отмечены и исключения из 

правил. 

Форма инфинитива (неопределенная и целевая форма), призна-

ваемая лаковедами (П. К. Услар, Л. И. Жирков) начальной для лакского 

глагола (лас-ун «взять», б-из-ан «встать»), у А. Каяева осталась вне поля 

зрения, не отмечена и не рассмотрена. Это объясняется тем, что она 

отсутствует в арабском языке и чужда арабской грамматической 

системе. 

8. В разделе «Частицы» (по-лакски зума-к1амарду «края, оконча-

ния и т.п.») дан довольно подробный словарь морфем, морфемных 

элементов, частиц, союзов, послелогов, служебных слов и междометий. 

Это был первый опыт составления морфемного словаря в дагестанском 

языкознании.  

 9. Предложен целый ряд лингвистических терминов для лакского 

языка, среди которых арабизмы (amru «повеление», alamat «признак, 

формант», nahiv «запрещение», zins «род», zjam «множ. число»); кальки с 

арабского (c1a «имя», bukkajmi «производные»; marxxa (букв. «корень» в 

знач. «масдар»); русизмы galagul «глагол», pparavila «правило».  

 10. Труд А. Каяева не потерял своего научного значения и 

представляет интерес для лингвистов-кавказоведов. Его следует 

переизложить на русском языке в общепринятых терминах современной 

лингвистики, что позволит осмыслить и полнее понять граматические 

воззрения дагестанского ученого. 
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Н. Ш. А б д у л м у т а л и б о в  (Махачкала) 

 

Превербы в структуре лезгинского глагола  

 

 

1. В лезгинском языке нет четкого разграничения пространствен-

ных и направительных превербов. Все они выражают в основном только 

пространственное значение, направление же выражается комбинирова-

нием пространственных превербов друг с другом или с каким-либо 

элементом.  

2. В лезгинском языка многие превербы выступают в качестве 

окаменелых префиксальных элементов. Практически все превербы на 

современном этапе развития языка лишены смысловой нагрузки, но 

необходимы для полноты глагольной основы. Ср., например: акъа-х-ун 

"распороться", акъа-т-ун "выйти", акъу-д-ун "выводить", акъа-гъ-ун 

"отпустить", экъе-чI-ун "выйти", экъе-тI-ун "лущить, очищать" и т.д. 

Превербы в глагольной структуре, классифицирующие как осново-

образующие элементы, уже не укладываются в строгую систему. Здесь 

мы наблюдаем редкие глагольные структуры, содержащие в своем 

составе живые, изменяющиеся превербы. Так, например, в качестве 

образца глаголов с превербами можно привести следующие глаголы с 

корневым элементом -чI-: эви-чI-ун “спуститься”, эке-чI-ун “войти”, 

эля-чI-ун “выйти”, экъе-чI-ун “выйти”, къекъе-чI-ун “отходить”, эге-чI-ун 

“приступить” и др. Однако значение корневых элементов в таких 

глаголах неясно, оно утрачено языком и выводится из значения тех 

слов, в состав которых входят. Поэтому глаголы с подобной структурой 

воспринимаются в настоящее время как простые непроизводные. 

Синхронно они и являются таковыми, ибо не сохраняют семантических 

и формальных признаков того слова (или основы), от которого они 

образованы. Однако при диахроническом анализе структуры многих 

глаголов выясняется факт их членимости и, соответственно, истори-

ческой производности. В качестве примера можно указать глаголы 

алгъун "наклоняться", алкIун "прилипать" и элкъуьн "поворачиваться", в 

которых можно разглядеть одну и ту же единицу (ал-). В сознании 

говорящего этот общий звуковой отрезок может осмыслиться как 

преверб (с исторической точки зрения так оно и есть), выражающий 
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пространственную ориентацию “на”, “наверху”, “на поверхности чего-

нибудь”, тем более такое значение здесь сохраняется, или же 

фиксируется. Но выделить его в качестве префикса на современном 

уровне развития языка уже невозможно, ибо основы этих слов не 

поддаются отождествлению ни с одной самостоятельной или даже 

связанной основой другого глагола.  

3. Превербы лезгинского языка очень часто совпадают с превер-

бами родственных языков. Так, превербы выражающие пространствен-

ную ориентацию действия “на что-то”; “под чем-то” и др., выражают 

комплексно сходные значения и имеют один и тот же формат в 

рутульском языке. В некоторых случаях наблюдаются различия. 

Имеющиеся расхождения в превербных системах лезгинских языков – 

результат как фонетических, так и семантических модификаций. В 

другом случае эти различия, как отмечено в специальной литературе, 

вызваны образованием собственно пространственных морфем, которые 

являются продуктом позднего образования, относящегося к периоду 

после распада общелезгинского языка на близкородственные языки. 

4. В лезгинском языке произошло сокращение числа местных 

превербов. Префиксальные морфемы-превербы в лезгинском языке уже 

не выстраиваются в стройный парадигматический ряд и не образуют 

словообразовательную цепь. В большинстве своем этим и объясняется, 

что координация морфем с пространственной ориентацией может и 

вовсе отсутствовать, ср.: за-хъ чукIул ава "у меня есть нож". Ср. при этом 

агульское соответствие. за-хъ кантI хъ-айа "у меня есть нож", где 

серийный показатель имени соответствует идентичному пространствен-

ному превербу в глаголе. 

Отсутствие строгой координации между серийными показателями 

в именах и превербами в глаголах свидетельствует о расширения 

семантического объема последних. В некоторых случаях превербы в 

структуре глагола утрачивают свое конкретное пространственное 

значение, в последующем развивают другое значение. Из восточнолез-

гинских языков более подверженным этому воздействию оказался 

собственно лезгинский язык.  

5. Большинство превербов являются синкретическими морфе-

мами: они выполняют двойную функцию – словообразовательную и 

грамматическую. Многие из них повторяются в качестве показателей 
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местных падежей в парадигме именного склонения. Главной отличи-

тельной чертой этимологии превербов является то, что источником 

некоторых превербов могут быть служебные слова, наподобие частиц и 

послелогов. 

6. Путем присоединения превербов и их сочетаний к одному 

моноконсонантному корневому элементу можно образовать до 20 (редко 

более) глаголов, обладающих различными значениями, подчас 

совершенно отдаленных от основного. В ряде глаголов превербы насла-

иваются друг на друга. В некоторых случаях семантика глаголов, 

образуемых посредством превербов, частично предопределена и 

подсказывает семантику новых глагольных образований. 

7. Некоторые превербные глаголы имеют свои ряды антонимич-

ных пар: во-первых, образуемые от одного и того же корня (экечIун 

“войти в” – экъечIун “выйти из”), во-вторых, образуемые одним и тем же 

превербом, где один из них осложняется префиксом -х- (ср. экечIун 

“войти” и хкечIун “выйти”), и, в-третьих, образуемые различными 

превербами (гьа-хь-ун “войти” и экъе-чI-ун “выйти”; акьа-х-ун “залезть” 

и эви-чI-ун “слезть”). 

 

 

 

 

А. Н. А б р е г о в  (Майкоп) 

 

К разграничению nomina agentis и nomina actionis в отглагольных 

существительных с сегментом -кIо/-кIуэ в адыгских языках 

 

  

Среди имен существительных значительное место занимают слова, 

образованные от глагольных основ с помощью сегмента -кIо/-кIуэ, 

которые не получили своего теоретического осмысления в адыгском 

языкознании. Одни ученые их относят к сложным словам, другие – к 

суффиксальным образованиям.  

Дело в том, что имена, относящиеся к nomina agentis и nomina 

actionis детально не изучены, не выявлены их дифференциальные 

признаки, поэтому их часто смешивают друг с другом. В связи с этим в 
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лексикографической практике подобные образования получили 

противоречивое решение. Они представлены либо как многозначные 

слова, либо как омонимы. Следует также указать, что имена действия в 

словарях появляются спорадически, причем в ограниченном коли-

честве. Так, в частности, в ТСАЯ только в одном случае имя деятеля 

дано как омоним имени действия шакIо1 «охотник» и шакIо2 «охота», а 

лексема шхакIо представлена как многозначное слово: шхакIо 1. «пойти 

обедать», 2. «растратчик». В СКЧЯ nomina agentis представлено всего 2 

словами: гуфIакIуэ «посещение кого-л. с целью разделить с ним 

радость», гузэвакIуэ: гузэвакIуэ кIуэн «посетить кого-л. чтобы выразить 

соболезнование». Как многозначные слова даны 9 лексических единиц: 

техакIуэ 1. «грабитель», 2. «грабеж»; шакIуэ 1. «охота», 2. «охотник» и др. 

Преобладающее большинство слов с сегментом -кIо/-кIуэ в 

толковых словарях адыгейского и кабардино-черкесского языков, 

обозначает название лица по профессии, роду деятельности: в ТСАЯ – 

60 слов, а в СКЧЯ – около 40 лексических единиц. Данные словарей 

свидетельствуют о том, что лексикографы игнорируют слова nomina 

actionis. 

Теперь обратимся к интерпретации слов с сегментом -кIо/-кIуэ в 

адыгском языкознании. По мнению Г.Ф. Турчанинова, имена деятеля 

образуются путем словосложения. Другие же ученые считают, что 

имена этого круга создаются путем суффиксации. Так, З. И. Керашева 

пишет, что «некоторые словообразовательные форманты, еще не 

полностью утерявшие свое конкретное значение, присоединяются, как 

правило, к глагольным основам, например, дакIо «портной», шакIо 

«охотник». Авторы Грамматики кабардино-черкесского литературного 

языка причисляют -кIуэ к суффиксам, которые «еще не полностью 

грамматикализовались» и образуют слова, обозначающие лицо по 

действию. Х. Ш. Урусов считает, что суффикс -кIуэ с вариантами -кIуа,  

-кIу является продуктивным суффиксом и «обозначает лицо, производящее 

действие, названное мотивирующим словом». Н. Ф. Яковлев и Д. А. Ашхамаф 

называют -кIо/-кIуэ важнейшим именным суффиксом адыгейского и 

кабардино-черкесского языков, образующим отглагольные имена со 

значениями действующего лица, занятия и профессии. А. А. Шаов 

указывает, что суффикс -кIо присоединяется к глагольным корням и 

образует существительные со значением профессии и рода деятель-

ности человека. 
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О словах nomina actionis пишут только З. И. Керашева и  

М. А. Кумахов. З. С. Керашева права, когда утверждает, что слова 

подобного типа являются сложными словами, которые «называют 

действие, осуществляемое субъектом». Однако она ошибается, когда 

указывает, что «слова этой группы могут выступать в роли действую-

щего лица», тем самым она признает полисемию слов типа шакIо. 

Согласны с мнением М. А. Кумахова, который слова шакIо/щакIуэ 

«охота» и шакIо/ щакIуэ «охотник» относит к «разным словам в пределах 

одного парадигматического класса», которые имеют различия внутри 

класса существительных, причем -р (щакIо-р) макIуэ характерно для 

названия лица, а м- (щакIо-м) макIуэ может быть только названием 

места действия. Невыясненными остались способы образования слов 

той и другой группы. Элементы -кIо/-кIуэ мы неслучайно назвали 

сегментом, поскольку в именах деятеля это суффиксоид, а в именах 

действия это основа глагола. Попытаемся это доказать. Считаем, что в 

адыгских языках слова nomina agentis образованы от глагольных основ с 

помощью суффиксоида -кIо/-кIуэ, выполняющего словообразователь-

ную функцию и сохраняющего свое лексическое значение: ша-кIо/ ща-

кIуэ «охотник»; тхакIо/тхакIуэ «писатель»; еджа-кIо/еджа-кIуэ «ученик» 

и т.д. По словообразовательной модели «основа глагола + суффиксоид» 

образуется большое количество слов. 

В адыгских языках слова nomina actionis – это лексические 

единицы совершенно другой группы. По нашему мнению, отглагольные 

имена действия образованы способом основосложения, путем соедине-

ния двух глагольных основ, где в качестве второго компонента 

сложного слова выступает основа глагола кIо-н/кIуэ-н «идти»: шакIо/ 

щакIуэ «охота» образовано от е-шэ-н/е-щэ-н «охотиться» и кIо-н/ кIуэ-н 

«идти», букв. ‘идти охотиться’; еджа-кIо/ еджа-кIуэ кIо-н/кIуэ-н «идти 

на учебу», букв. ‘идти учиться’ и т.д. 

Следовательно, слова nomina agentis и nomina actionis образованы 

по совершенно разным словообразовательным моделям, их нельзя 

смешивать друг с другом, так как слова типа шакIо/ щакIуэ «охотник» и 

шакIо/щакIуэ «охота» являются омонимами, и никакой речи не может 

идти о многозначности лексемы шакIо/щакIуэ. 
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Ж. А. А г а б е к о в  (Махачкала) 

 

Послелоги в северном диалекте 

табасаранского языка  

 

 

Послелоги как служебные части речи в северном диалекте 

выражают грамматические отношения между самостоятельными 

словами. Посредством небольшого числа послелогов в сочетании с 

родительным падежом могут быть переданы все те многочисленные 

пространственные отношения, которые выражаются местными 

падежами, ср.: Мугъарайиъ швеърин кьюв бякьяй айи (А.Ж.) «В берлоге 

находились два медвежонка» – Мугьарайин эйитI швеърин кьюв бякьяй 

айи «Внутри берлоги находились два медвежонка»; Гьарикк деъну, 

ширу китаб ухудайи «Сидя под деревом, девочка читала книгу» - Гьарин 

кIанакк деъну, ширу китаб ухудайи «Сидя под низом дерева, девочка 

читала книгу»; УкIарикъян ири цIийарсрар нивгъвар къитIилгъюндайи – 

УкIарин арайикъян ири цIийарсрар нивкъвар къитIилгъюндайи «Среди 

травы виднелась ярко-красная земляника». 

 Каждый послелог употребляется с определенной серией местных 

падежей, т.е. каждая серия имеет свой послелог или послелоги: I серия – 

эйитI «внутри»; II серия – улихь «перед», багахь//багагь «около»; III 

серия – къалак «на боку», машнак «на лицевой поверхности»; IV серия – 

кьяляхъ «за, «позади»; V серия – кIанакк «под, снизу»; VI серия – 

кьялякъ «среди», арайикъ//арайиъ «в промежутке, между»; VII серия – 

заил «на, над, сверху». 

Приведенные послелоги употребляются вместо эссивов. В 

остальных группах послелоги принимают такие же окончания, что и 

существительные. Ср.: кIанакк – кIанккан – кIанаккна – кIанаккри – 

кIанкканди – кIанаккинди, эйитI – эйтIан - эйитIна. 

Итак, все пространственные отношения между словами в 

табасаранском языке можно передавать двумя способами: посредством 

определенного местного падежа или соответствующего данному падежу 

послелога в сочетании с родительным падежом имени, ср.: Мукьаъ 

кьяркърин мурт'яр айи. – Мукьан эйитI кьяркърин мурт'яр айи.  

«В гнезде находились сорочьи яйца»; Мукь'ан кьяркъяр утIубвччву – 

Мукьан эйтIан кьяркъяр утIубвччву. «Из гнезда вылетела сорока».  
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Послелоги мина «сюда», тина «туда», къина//зина «вверх» конкре-

тизируют направление действия от предмета: Гъул'анмина машин 

къюрда «Из села в эту сторону идет машина»; Хулхъан тина шивар 

къякъюдайи «Из-за дома (туда) «ходили девушки». 

Послелоги мина, тина, къина//зина наречного происхождения, 

они выступают и в роли наречий, и в роли послелогов. Будучи наречиями, 

они относятся к глаголу и могут изменять свое место в предложении, а в 

роли послелогов не отделяются от тех падежных форм, с которыми 

употребляются. Более того, выступая в роли послелогов, они утрачивают 

ударение и произносятся вместе с предшествующим существительным. 

Тенденция слияния послелогов с существительными так сильна, что в 

литературном языке они часто пишутся с существительными слитно.  

Однако отметим, что послелоги с пространственными значениями 

местных падежей не настолько потеряли свою лексико-грамматическую 

самостоятельность, чтобы превратиться в падежные окончания.  

 Подводя итог изложенного материала, можно сделать вывод, что 

послелоги отличаются от других частей речи по следующим признакам: 

1) употребляясь вместе с самостоятельными словами, послелоги несут 

основную грамматическую нагрузку; 2) послелоги не употребляются в 

качестве самостоятельных членов предложения; 3) послелоги выражают 

различные грамматические отношения между членами предложения;  

4) в отличие от падежных аффиксов, послелоги являются отдельными 

лексическими единицами. 

Наличие указанных выше специфических грамматических при-

знаков подтверждает объективность существования послелогов как 

отдельного класса слов, принадлежащих к одной определенной части 

речи. Все это позволяет утверждать, что хотя послелоги в семанти-

ческом отношении близки к тем частям речи, к которым они возводятся, 

тем не менее, не тождественны им. 
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А. Р. А л и г а д ж и е в а  (Махачкала) 

 

Специфика (лично-)возвратных местоимений 

аварского языка  

 

Возвратные местоимения в аварском языке представлены лексе-

мами: жив «сам», жий «сама», жиб «само», жал «сами». Употребляются 

возвратные местоимения как одиночно, так и в сочетании с существи-

тельным. В результате присоединения выделительной частицы -го к 

данным местоимениям образуются формы жив-го, жий-го, жиб-го, жал-

го и т.д., которые характеризуются наличием эмфатической семантики, 

например: гьев живго кIалъана «он сам заговорил»; гьеб жибго бортана 

«оно само упало»; гьел жалго рачIана «они сами пришли» и т.д. Как 

видим, возвратные местоимения жив-го, жий-го, жиб-го, жал-го и т.д. 

выполняют в аварском языке анафорическую функцию. Характерной 

особенностью возвратного местоимения аварского языка является его 

сочетаемость исключительно с третьим лицом: дов живго «он сам», дой 

жийго «она сама», дол жалго «они сами». Этот признак является 

типологически релевантным для всех дагестанских языков.  

В авароведении неоднозначно отношение к местоимениям, 

образованным сочетанием личных местоимений с усилительно-выдели-

тельной частицей -го, типа: дун-го, мун-го, ниж-го, нуж-го, нилълъ-го 

и всех их падежных форм. М. Е. Алексеев и Б. М. Атаев относят эти 

формы к возвратным местоимениям, но считают -го не усилительно-

выделительной частицей, а суффиксом: «Возвратные местоимения 

образуются от личных суффиксацией -го: дунго «я сам», дудаго «тебе 

самому». Для 3-его лица используется местоимение жи- с конечным 

классным показателем (мн.ч. жал)». Иной точки зрения придерживается 

Г. И. Мадиева, которая выражает сомнение в правильности отнесения 

данных местоимений к разряду возвратных местоимений, «так как 

усилительно-выделительная частица -го может быть присоединена не 

только ко всем разрядам и к любому падежу местоимений, но также и к 

любой самостоятельной части речи. На наш взгляд, эти местоимения 

следует считать личными, хотя они приобретают с помощью частицы -

го особый выделительный оттенок». 
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В языках номинативной типологии, возвратные местоимения 

обычно замещают лексему, тождественную субъектной, ср.: Мальчик 

посмотрел на себя в зеркало; Мальчики увидели свое отражение в 

зеркале и т. д. Для аварского языка, как и для других языков эргативной 

типологии, подобная закономерность проявляется не столь прямо-

линейно. Здесь наблюдается разграничение таких подгрупп рефлексивов 

как притяжательные рефлексивы и актантные рефлексивы. Аварские 

возвратные местоимения помимо выражения собственно возвратного 

значения, выполняют также эмфатическую и логофорическую 

функции. Они используются: а) в функции определительного место-

имения сам: Живго веццулев вукIуна дов. «Себя хвалит он»; б) для 

кореферентной замены тождественной лексемы, входящей в зависимый 

оборот, т.е. в логофорической функции: Эбелалъ бицана, жий унтун 

йигилан. «Мама рассказала, что она болеет». 

Возвратные (лично-возвратные) местоимения в аварском языке не 

только указывают на объект, тождественный субъекту того же 

предложения, но и используются в выделительном (эмфатическом) 

значениях, например: Дов живго вачIана рокъове. «Он сам пришел 

домой». При выполнении выделительной, эмфатической функции 

эти местоимения указывают, что данное действие выполняется 

субъектом самостоятельно, без посторонней помощи.  

В аварском языке иногда имеет место одновременное исполь-

зование в одном предложении двух форм возвратного местоимения. 

При таком употреблении первое местоимение нередко является 

эмфатическим, а второе собственно возвратным: Гьесул хасият буго, 

живго хинцаго веццулев. «У него такой характер, сам себя хвалит». 

В аварском языке возвратное местоимение может оформляться 

частицей -го, в эмфатическом употреблении частица -го в местоимении 

обязательна, а в логофорической функции – недопустима. 
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З. М. А л и е в а  (Махачкала) 

 

О служебных частях речи в чамалинском языке 

 

 

К служебными относятся части речи, лишенные номинативной 

функции, выражающие отношения и связи между словами и предложе-

ниями (послелоги и союзы), а также использующиеся для передачи 

дополнительных смысловых оттенков значений, выраженных самостоя-

тельными частями речи (частицы). Обособленную позицию занимают 

междометия и звукоподражательные слова. Каждая часть речи имеет 

свои отличительные семантические и грамматические особенности 

(морфологические и синтаксические признаки). 

1. Послелоги – служебные слова, способствующие более полному 

выражению мысли и вместе с падежами показывающие синтаксические 

отношения в предложении, уточняя и дополняя значения падежей. В 

функциональном плане послелог тождественен предлогу, но для него 

характерно постпозиционное употребление.  

2. Союзы в чамалинском языке – относительно молодой и 

непродуктивный разряд служебных слов: в связи с отсутствием в языке 

относительных местоимений и подчинительных союзов, необходимых 

для построения сложных предложений, используются различные 

частицы, присоединяемые к глагольным формам. Эквиваленты сложно-

подчиненных предложений строятся чаще посредством причастных, 

деепричастных и масдарных оборотов, образующих глагольные формы 

со значением времени, причины, цели, условия, уступительности и т.д. 

Вместе с тем можно выделить определенную группу частиц, выполняю-

щих роль союзов или союзных слов в словосочетании и предложении. В 

чамалинском языке союзы не получили столь широкого распростра-

нения. Союзы в чамалинском языке делятся на: простые, сложные и 

составные – по структуре; сочинительные и подчинительные – по 

значению и выполняемой функции. Сочинительные союзы, в свою 

очередь, делятся на соединительные, противительные, разделительные, 

а подчинительные же устанавливают связь в сложном предложении и 

делятся на сравнительные, причинные, уступительные, условные, 

условно-желательные, временные, следствия, цели, меры и количества. 
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3. В чамалинском языке представлено довольно большое коли-

чество частиц самых различных по своему значению и употреблению. 

Необходимо отметить, что, во-первых, одна и та же частица 

используется для разных целей, и во-вторых – различные частицы 

употребляются для выражения одних и тех же оттенков. В зависимости 

от лексико-грамматической роли чамалинские частицы условно можно 

сгруппировать в следующие разряды: 1. частицы, выражающие 

смысловые оттенки значений; 2. частицы, имеющие эмоционально-

экспрессивные оттенки; 3. модальные частицы, выражающие морально-

волевые, утвердительные, отрицательные, вопросительные оттенки. По 

значению выделяются вопросительные, вопросительно-определи-

тельные, модально-волевые, определительные, отрицательные, отрица-

тельно-усилительные, сравнительные, указательные, утвердительные, 

усилительные, цитатные и эмфатические частицы.  

4. Междометия – это чаще всего выражение спонтанной 

эмоциональной реакции говорящего на ситуацию. Междометия тесно 

связаны со звукоподражанием, но являются отдельной частью речи, и 

выступают как слова-сигналы, используемые для выражения 

требования, желания, побуждения к действию, а также для быстрого 

реагирования человека на различные события реальной действи-

тельности. Междометия различаются: по составу – бывают: простые, 

составные и сложные; по происхождению – производные, непроизводные 

и заимствованные междометия; по значению – побудительные, эмоцио-

нальные и этикетные междометия. По выполняемой функции 

междометия классифицируются на: 1. междометия зова или оклика;  

2. междометия, выражающие удивление, волнение, изумление, 

восхищение, восторг; 3. междометия, выражающие жалость, сожаление, 

огорчение, досаду, страдание, ужас, беспомощность, безвыходность, 

сомнение; 4. междометия, выражающие разные чувства; 5. междометия, 

выражающие предупреждение, побуждение, предостережение;  

6. междометия, выражающие возглас, которым отгоняют или подгоняют, 

погоняют, торопят, подзывают, направляют животных; 7. междометия с 

разной тематикой. 

5. Заметное место в чамалинской лексике занимают дескрип-

тивные слова или мимемы (мимео-изобразительные слова), которым 

присущи семантические и формальные особенности и которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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выступают как самостоятельная группа. В зависимости от принципа 

звукоподражания или символики, положенного в их основу, мимемы в 

чамалинском языке делятся на звукоподражательные и звукосимво-

лические.  

6. В чамалинском языке функционирует несколько лексем, кото-

рые выступают в значении русских приставок: икIида / икIидалълъи в 

знач. русской приставки «без... бес...»; икIидасс 1. в знач. русской 

приставки «без..., бес...», 2. в знач. русской приставки «не...». 

 

 

 

 

С. Х. А н ч е к  (Майкоп) 

 

К вопросу полисемии и омонимии 

в адыгских языках 

 

 

1. Самый занимательный раздел грамматики, который всегда был 

и остается в центре внимания исследователей – это лексика. Ее иссле-

дованию в адыгских языках с разных аспектов посвятили свои работы  

Н. Ф. Яковлев, Д. А. Ашхамаф, Г. И. Рогава, М. А. Кумахов, Б. М. Берсиров, 

А. Н. Абрегов и другие. Проанализировав исследования их и других 

лингвистов, пришли к выводу, что лексика постоянно подвергается 

изменениям.  

2. Изменение значения слов, увеличение числа его значений 

имеет место в любом языке. Полисемию порождает обогащение старого 

слова новым значением. Например: цэ – «зуб (у людей и животных)», 

«зубец (в инструменте)», «зерно» (имеется ввиду «семя (зубчик) зерновых 

и бобовых культур» – прим. А. С.). Рассуждая логически, можно сделать 

вывод, что цэ в первом значении первично, так как у людей и животных 

зубы вырастают естественным образом, во втором и третьем значениях – 

вторичны, так как инструменты были изобретены, а зерновые и бобовые 

– окультурены самим человеком. По мнению З. И. Алиевой, «новое 

значение должно быть тесно связано с прежним, поскольку иначе мы 

будем иметь дело с омонимией, т. е. с двумя различными словами».  
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3. Проблема разграничения полисемии и омонимии была и остается 

актуальной в любом языке. Полисемия отличается от омонимии тем, что 

между значениями многозначного слова существует семантическая связь, 

тогда как омонимические пары представляют собой самостоятельные 

слова, семантически не связанные друг с другом. «В условиях 

отсутствия лексикологической базы, – как отмечают Г. А. Мурад и  

З. Б. Бгуашева, – лексикографическое описание многозначных и 

омонимических слов довольно затруднено в адыгейском языке». Как это 

наблюдается, например, в «Грамматике адыгейского литературного языка». 

Приводя примеры полисемантизма, Н. Ф. Яковлев и Д. А. Ашхамаф 

смешали понятия полисемии и омонимии: «Приведем несколько 

примеров полисемантизма первичных слов-корней: сэ – «я»; [привыкай, 

приучайся]; [усеивай]; [сажай]; [прививай, щепи, колеруй плодовое 

дерево], [шашка, нож]»; хы – «шесть; море; жни!; [вынимай, бери]; [иди 

вниз, спускайся]»; дэ – «орех; шей!»; шъо – «шкура, кожа; масть, цвет; 

внешний вид; вы»; зы – «один, цеди!» и т.д.». Авторы еще приводят 

множество примеров. По нашему мнению, приведенные семантические 

ряды первичных слов-корней сэ, хы, дэ, шъо, зы и т.д., характеризуют не 

только полисемантизм, некоторые из примеров являются яркими 

свидетельствами омонимии. В данном аспекте интерес представляют 

исследования А. К. Шагирова, Б. М. Берсирова.  

4. Яковлев и Ашхамаф считают, что «первичные односложные 

слова развивались только путем раздвоения или расчленения звуков, т.е. 

полисемантизм приводил к развитию звуков». Но, примеры, приведенные 

авторами в подтверждение, по нашему мнению, не обосновывают 

выдвинутое ими положение: «развитие звуков на основе развития значений 

можно видеть из следующих остатков этого явления в современном 

адыгейском языке: адыг. пытэ / каб. быдэ «крепкий» и адыг. убыт / каб. 

убыд «лови». На самом деле, как четко замечено З. И. Керашевой, 

«согласные п, т в слове пытэ «крепкий» – полуабруптивы и в 

кабардинском языке по закону озвончения полуабруптивов перешли в 

звонкие варианты». Смотрите об этом еще у Г. В. Рогава: «Таким 

образом, в адыгейской основе пытэ и в кабардинской быдэ п(ы) – б(ы) – 

окаменелые аффиксы». Корни у слов пытэ «крепкий» и убыт «лови» 

совершенно разные, поэтому б в слове убыт не восходит к п. Перенос 

значений не может быть абсолютно произвольным, как это предлагается 

в «Грамматике адыгейского литературного языка».  
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5. Интересно было рассмотреть разные мнения касательно 

семантики слова псэ «жизнь», «душа». Например, Яковлев и Ашхамаф в 

«Грамматике адыгейского литературного языка» пишут: «<...> корень псэ 

в качестве самостоятельного слова сейчас переводится как «душа», но 

такое понятие привнесено в адыгейское сознание только с переходом к 

классовому обществу и с появлением развитой религии: христианства и 

мусульманства». В данном случае полагаем, что критика, высказанная  

З. И. Керашевой, ссылаясь на данное утверждение, здесь не уместна: 

«Получается, что слово псэ «душа» у адыгов могло появиться только в 

XIII – XV вв. А как быть с наличием данного корня во всех иберийско-

кавказских языках? Народы, говорящие на разных языках, разошлись 

еще задолго до нашей эры, но так как в то время они говорили на 

диалектах одного языка, в каждом языке сохранился общий для всех 

определенный древний языковой пласт. К этой группе слов относится 

слово псэ».  

В доказательство выдвинутого Яковлевым и Ашхамафом положе-

ния приведем пример из нартского эпоса адыгов (текст «Сэтэнай-

къэгъагъ» (Сатанай-цветок»)): Ощхыпсым къэгъагъэм ыпсэ арэущтэу 

къыпигъэкIэжьыгъ. Арэущтэу апэрэу цIыфмэ псым шIуагъэу иIэр 

къашIагъ «Дождевая вода, таким образом, оживила цветок. Так люди 

впервые узнали о пользе воды» Псыр – псэм фэд, – нартмэ аIуагъ «Вода 

как жизнь, – сказали нарты». Полагается, что подобное сравнение было 

адыгами сделано, когда ими было обнаружено одно из свойств воды – 

свойство оживлять увядший, либо засохший цветок (растение), т.е. 

приводить к жизни. Как видно, слово псэ в значении «жизнь» 

наблюдалось в речи адыгов с древнейших времен, но, видимо, как 

предполагают Яковлев и Ашхамаф, с переходом к классовому обществу 

и появлением ранней религии данное слово псэ в адыгских языках, как 

и во многих кавказских языках, стало употребляться в значении «душа». 

 

 

 

 



 121 

М. Р. Б а г о м е д о в  (Махачкала) 

 

Топонимические модели с именами существительными 

в языках народов Дагестана 

 

 

В силу того, что в каждом населённом пункте Дагестана имеется 

своя система названий, обусловленная ограниченной территорией и 

земельными угодьями данного поселения, с одной стороны, а с другой – 

свой репертуар общераспространенных географических имен, которыми 

пользуются носители диалекта, представляется, что исследование именно 

топонимии конкретного говора, диалекта, языка позволяет увидеть 

внутренние закономерности существования и функционирования 

топонимов, выявить связи между ними, их системную организацию, 

проявляющуюся в принципах номинации, в выборе словообразова-

тельных моделей и прочее. Тем не менее, сравнение в структурном и 

семантическом планах топонимов дагестанских языков выявляет общее и 

отличительное этих единиц.  

Результаты исследования организации топонимии Дагестана 

позволяют сделать вывод о достаточно сложной структуре внутрисистемных 

отношений топонимов на уровне как отдельных номинативных единиц, 

так и их групп.  

По своей структурной модели топонимические единицы языков 

народов Дагестана (в силу ограниченности объёма публикации, даём 

примеры только одного дагестанского языка – даргинского), согласно 

общепринятой классификации, в принципе укладываются в три основные 

группы: а) географические имена с нулевой топоаффиксацией, т.е. 

топонимы первичные, непроизводные (немаркированные): Кьякь "Бугор" 

(селение Губден), Кьакь "Горбушка" (Меусиша), Къяба "Каба" (Урахи, 

Нижние Мулебки, Айнурбимахи, Бахмахи и др. Сергокалинского района; 

такое название зафиксировано и на территории Дахадаевского района – 

Меусиша, Уркарах, Цураи, Цизгари и др.); б) географические имена, 

образованные различными формантами, т.е. топонимы вторичные, 

производные: Шингьвагьала "Впереди местности Шингва" (Меусиша); 

Хьаршук "Нижнее село" (Усиша), КкантарлегIела "За угольком" (Харбук); 

Хьаршала "Нижнее село" (Уркарах); в) топонимы сложносоставные, т.е. 

композиты и синтаксические группы: Ванашимахьи (Сергокалинский 
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район) и Ванашимахьи (Буйнакский район), где вана "теплый", ши (от 

шин) "вода", махьи "хутор", "отселок"; Ябни дирхъяб кьакьа «Ущелье 

разрубленных коней» (Меусиша) и др. 

Отдельные топонимические единицы представляют собой бывшие 

формы местных падежей. Такие серии латива, как суперлатив, сублатив, 

интерлатив, контлатив и прелатив представлены в микротопонимии 

многих населённых пунктов. 

В количественном отношении топонимический материал распреде-

ляется в следующем порядке: сложные составные, сложные слитные, 

простые. Практически во всех топонимах представлены имена 

существительные в разных падежных формах. 

В топонимических системах языков народов Дагестана сложные 

географические имена, созданные путем соединения слов, создают 

группы двух-, трех-, четырех- и пятикомпонентных единиц: 1) двух-

словные топонимические единицы, которые представлены в следующих 

моделях: имя сущ. + имя сущ., имя прил. + имя сущ., имя числ. + имя 

сущ., причастие + имя сущ., имя сущ. + причастие; 2) трехсловные 

топонимические единицы, имеющие следующие модели: имя сущ. + имя 

сущ. + имя сущ., имя сущ. + причастие + имя сущ., имя сущ. + имя числ. + 

имя сущ., имя прил. + имя сущ. + имя сущ., имя числ. + имя сущ. + имя 

сущ., причастие + имя сущ. + имя сущ.; 3) четырехсловные топоними-

ческие единицы, представленные в следующих моделях: имя сущ. + 

причастие + имя сущ. + имя сущ., имя сущ. + имя сущ. + имя сущ. + имя 

сущ., имя сущ. + имя сущ. + имя прил. + имя сущ., имя сущ. + имя прил. + 

имя сущ. + имя сущ., имя сущ. + имя сущ. + причастие + имя сущ., имя 

сущ. + послелог + причастие + имя сущ., имя сущ. + имя сущ. + имя числ. 

+ имя сущ., имя сущ. + причастие + имя прил. + имя сущ., имя прил. + имя 

сущ. + имя числ. + имя сущ., имя прил. + имя сущ. + причастие + имя 

сущ., имя прил. + имя сущ. + имя сущ. + имя сущ., имя прил. + имя сущ. + 

имя сущ. + имя сущ., имя прил. + имя сущ. + имя прил. + имя сущ., имя 

сущ. + послелог + имя прил. + имя сущ.; 4) пятисловные топонимические 

единицы представлены в форме: имя сущ. + имя сущ. + имя сущ. + имя 

прил. + имя сущ. 

Отмечается преобладающая тенденция к двухосновной структуре, 

состоящей из элемента – родового географического термина и 

атрибутивной части названия. Трех-, четырех- и пятиосновные названия 

в большинстве своем имеют структуру аналогичную двухосновным с той 
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разницей, что атрибутивная часть включает две, три и четыре основы 

соответственно. В такие названия иногда могут входить два 

географических термина, однако вторую часть структуры, играющую 

роль индикатора топонимического класса, логически выполняет только 

один (третий, четвертый, пятый) элемент. 

 

 

 

 

М. М. Б и д а н о к  (Майкоп) 

 

Преобладающие части речи в адыгском 

басенном тексте 

 

 

Наиболее ощутимой и отчетливой гранью языкового пространства 

общепринято считается отнесенность его компонентов к разнообразным 

частям речи. Именно эта аксиома позволяет нам учесть при анализе 

непосредственные произведения конкретных авторов адыгской литера-

туры. Обратимся к ним на предмет присутствия в их текстах 

общепринятых частей речи, особенностей лексико-синтаксического 

оформления и их семантических нюансов. Преимущественное число 

заглавий, формулируемых авторами в их адыгоязычных изданиях 

второй половины прошлого века, оказывается компонуемым из 

независимых слов либо составляются их чередом. При этом в данной 

миссии из частей речи больше используются имена. Почти отсутствуют 

местоимения. Подобная предрасположенность вполне закономерна, это 

не просто точные единицы действующей реальности, их сочетания 

либо компоненты, но и группы живых лиц или животных; также это 

деятельностные акты либо ощущения, отвлеченные от их исполни-

телей, качества и признаки, без указания на их носителей.  

Способом проявления предметности на грамматическом уровне 

выступают категориальные морфемы, присущие существительным. 

Данной части речи в языке присущи некоторые морфологические 

признаки, в том числе 1) одушевленность – неодушевленность, 2) род 

(мужской, средний, женский), 3) число (единственное и множествен-
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ное), 4) падеж. Фактически первые два из названных являются 

неизменными качествами имени существительного. Число и падеж 

являются сменяющимися качествами данной части речи. В реальности 

писатели применяют в качестве заглавий только части речи, несущие 

основную смысловую нагрузку текста. Они называются в действующей 

сегодня языковой практике «ключевыми». Применяемые таким образом 

имена существительные можно отнести к разным лексическим группам 

– нарицательные и собственные. Именами собственными в заглавиях 

двадцати семи басен советского адыгского писателя Мурата Паранука 

(сб. «ЧIыгум игъундж» [«Зеркало земли»], Майкоп, 1972) выступают 

семь. Причем у другого адыгского баснописца гораздо более раннего 

времени – Умара Берсея из поколения адыгских просветителей XIX в. 

басенные заглавия проявляют склонность к явной одушевленности. 

Разделяясь на наименования людей («Визирь и Джегуако», «Торговец и 

Брадобрей», «Мальчик») и зверей «Волк, собака и лиса», «Лиса и волк», 

«Зайцы и лисы», «Два петуха»), заглавия нередко обозначают живые 

создания («Женщина и курица»). Что касается градации на собственные 

и нарицательные, то имена собственные в названиях автора единичны 

(лишь однажды – «Торговец и Брадобрей»). Другие, употребляемые  

У. Берсеем, имена существительные оказываются нарицательными, 

однако они тоже способны систематизироваться на одушевленные и 

неодушевленные. К первым можно отнести следующие: «Визирь и 

джегуако», «Торговец и брадобрей», «Женщина и курица», «Мальчик», 

«Волк, собака и лиса», «Лиса и волк», «Зайцы и лисы», «Два петуха». Есть 

варианты и на стыке одушевлен – неодушевлен: «Человек и смерть». 

Неодушевленных же имен у просветителя XIX в. в заглавиях нет. 

Аналогично и у М. Паранука преобладают одушевленные имена в 

названиях басен. Так, из двадцати семи заголовков только четыре 

являются неодушевленными: «Къандис» («Куриная рогоподобная кость, 

разрываемая двумя спорщиками», «Нэепсый» («Жадный»), «Хъугъэ 

паIом изы» («Случившимся шапка полна»), «Тэкъэжъ» («Старый пень»).  

Большее число именных фраз в авторских названиях басен можно 

систематизировать по составному признаку. Это, во-первых, те, в число 

которых входит только предметная словоформа; и, во-вторых, те, в 

число которых входит словоформа и качественная, и предметная. 

Следует отметить, что данная систематизация нехарактерна для текстов 
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У. Берсея, большая часть названий которого обозначает животных и 

людей без обозначения признаков. Зато она вполне относима к текстам 

басен М. Паранука. Таким образом, как видно из корневых сочетаний, в 

позапрошлом веке в качестве заглавий применялась строго форма 

существительных. В прошлом столетии, – примерно одинаково, – и 

существительное, и качество, обозначаемое чаще прилагательными либо 

глаголами.  

Части речи, обозначающие признак, писатели также используют в 

басенных заглавиях, однако по сравнению с существительными делают 

это гораздо реже. Так, у У.Берсея фактически сложно найти в заглавиях 

прилагательные. Однако они ощутимо присутствуют в текстах М. 

Паранука. Причем можно вести речь о том, что использование прила-

гательных применительно к отрицательным лексическим единицам 

более активно и часто. У.Берсей ощутимо различается в своем лекси-

ческом составе с советским автором М. Парануком. Также фактически 

отсутствуют в заглавных текстах У. Берсея обозначающие действие 

части речи. Однако глаголы активны у М. Паранука. Из 27 басенных 

названий 6 ключевыми имеют глаголы. Тем не менее, если обратиться 

непосредственно к текстам, то здесь гораздо более активно применяются 

глаголы у обоих анализируемых авторов. Однако активность не про-

слеживается применительно к признакам – применение прилагательных 

весьма эпизодично. Чаще имеют место быть наречия.  

Целая череда частей речи одновременно имеет в распоряжении 

технологию оповещения о метаязыковых значениях. Например, у  

У. Берсея в заглавии басни «Человек и смерть», процент подобного типа 

смыслов весьма значителен, он первоначально настраивает читателя на 

негатив, уже при первом знакомстве с произведением. И такая 

тенденция единична, в других баснях автора этого нет. Однако 

подобную склонность можно считать нередкой у М. Паранука, даже в 

одних лишь заглавиях. Таким образом, вполне активным можно считать 

данный прием именно в советском баснетворчестве, что прослеживается 

на текстах М. Паранука. 
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А. Дж. В а г а п о в  (Грозный) 

 

К вопросу о частеречной принадлежности самостоятельных 

прилагательных чеченского языка 

 

 

По способу употребления или по сочетаемости с другими словами 

в чеченском языке выделяют несамостоятельные и самостоятельные 

прилагательные. Последние образуются от несамостоятельных при 

помощи суффикса -nig, например: dika ‘хороший’ > dika bolx ‘хорошая 

работа’ – dikanig ‘хорошая’, xaza ‘красивый’ > xaza kuc ‘красивый вид’ –

xazanig ‘красивый’, kerla ‘новый’ > kerla doš ‘новое слово’ – kerlanig 

‘новое’; berzan ‘волчий’ – berzanig (от *berzannig), chogalan ‘лисий’ – 

chogalnig (< chogalannig), taxanlera ‘сегодняшний’ > taxanlera de ‘сегодняшний 

день’ – taxanlernig ‘сегодняшний’, bešara ‘садовый’> bešarastom ‘садовый 

фрукт’ – bešarnig ‘садовый’, güržijn ‘грузинский’ > güržijn muott ‘грузинский 

язык’ – güržijnig ‘грузинский’.  

Чеченские прилагательные условно можно разделить на три типа 

склонения: нулевое, слабое и сильное склонение. К нулевому склонению 

(по терминологии авторов «АГ русского языка») относится небольшая 

часть качественных (преимущественно односложных) и большая часть 

относительных прилагательных. К слабому склонению (по терминологии 

Н. Ф. Яковлева) относится большая часть качественных и небольшая 

часть относительных прилагательных с суф. -ara и -lera. К сильному 

склонению относятся все самостоятельные прилагательные (с формо-

образующим суф. -nig, см. выше). Прилагательные нулевого склонения – 

это прилагательные по сути неизменяющиеся по падежам. Прилага-

тельные слабого склонения имеют в косвенных падежах одно окончание -

ču, восходящее к указательному местоимению cu«его, её». И только 

прилагательные сильного склонения имеют во всех падежах единствен-

ного и множественного числа разные окончания. 

1. Нулевое склонение 

Им. xarc stag ‘фальшивый, нечестный человек’, мн. xarc nax 

‘нечестные люди’; Род. xarc stegan, xarc nexan; Дат. xarc stagana, xarc 

naxana; Эрг. xarc staga, xarc naxa; Совм. xarc stagaca, xarc naxaca; Вещ. xarc 

stagax, xarc naxax; Местн. xarc stage, xarc naxe; Ср. xarc stagal, xarc naxal. 
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2. Слабое склонение 

Им. dika bepig ‘хороший хлеб’, мн. dika bäpkaš ‘хорошие хлеба’; 

Род. dikaču bapkan, dikaču bäpkijn; Дат. dikaču bäpkana, dikaču bäpkašna; 

Эрг. dikaču bäpko, dikaču bäpkaša; Совм. dikaču bäpkaca, dikaču bäpkašca; 

Вещ. dikaču bäpkax, dikaču bäpkex; Местн. dikaču bäpkie, dikaču bäpkaška; 

Ср. dikaču bäpkal, dikaču bäpkiel. 

3. Сильное склонение 

Им. dika-nig, мн. dika-naš; Род. dika-čün, мн. dika-čeran, Дат. dika-

čunna, мн. dika-čarna; Эрг. dika-čo, dika-čara; Совм. dika-čünca, dika-

čärca; Вещ. dika-čux, dika-čarax; Местн. dika-čünga, dika-čärga; Ср. dika-

čul, dika-čaral. 

Анализируя систему окончаний самостоятельных прилагательных 

(или прилагательных сильного склонения), мы видим, что она в 

единственном числесходна с системой окончаний существительных 

четвертого склонения, ср. Им. dešarxo ‘ученик’ – dešarxoj ‘ученики’, Род. 

dešarxo-čün – dešarxojn, Дат. dešarxo-čunna – dešarxošna, Эрг. dešarxo-čo – 

dešarxoša, Совм. dešarxo-čünca – dešarxošca, Вещ. dešarxo-čux – dešarxojx, 

Местн. dešarxo-čünga – dešarxoška, Ср. dešarxo-čul – dešarxojl. Это 

обстоятельство,а также тот факт, что часть качественных прилага-

тельных и практически все относительные прилагательные не 

изменяются по падежам, а изменение остальных (качественных и 

небольшой части относительных) сводится лишь к присоединению в 

косвенных падежах одного единственного окончания -чу, которое к 

тому же в разговорной речи довольно часто опускается, наводит нас на 

мысль о том, что самостоятельные прилагательные, скорее всего, 

следует считать не прилагательными, а (от)адъективными существи-

тельными. Другими словами, это означает, что чеченские прилага-

тельные, строго говоря, не имеют склонения. В качестве аналогии 

можно привести русские существительные адъективного склонения 

больной, взрослый, слепой; аппаратная, моечная; неизвестное, будущее, 

прошлое и т. д. 
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Т. И. Г а д ж и а х м е д о в  (Махачкала) 

 

Даргинское влияние на янгикентский говор кайтагского 

диалекта кумыкского языка 

  

 

Янгикентский говор кумыкского языка исторически находится в 

плотном окружении даргинского языка и исследование языковых 

последствий их контактирования представляют большой лингвистический 

интерес как для кумыкского, так и даргинского языков.  

 Большинство даргинских слов в янгикентском говоре 

представлено именами существительными: кум. янг. кIапIи – дарг. 

кIапIи «лист бумаги», кум. янг. балтIа – дарг. балтIа «сад, бахча», кум. 

янг. хъявчIин – дарг. хъяр «мелкие груши», кум. янг. къIитIа – дарг. 

хъитIа «пень», кум. янг. пIяцIари – дарг. бехIцIари «плоский хлеб», кум. 

янг. букIа – дарг. букIа «куча», кум. янг. аьйир – дарг. гIяяр «охота», кум. 

янг. мукIур – дарг. мукIур «призвание», кум. янг. къаьли – дарг. кьяли 

«ветка», кум. янг. хъар – дарг. хъар «зависимость», хъарли «зависящий», 

кум. янг. гьурцIецI – дарг. урцецц «почка», кум. янг. хъаьгъа – дарг. 

хъяхъя. «щебень», кум. янг. тIяпIи – дарг. тIяпIи «тапочка», кум. янг. 

гьянчIукъа – дарг. гьянччукъ «глиняный карьер» и т.д. 

 В меньшей мере заимствуются прилагательные: кум. къанцIа – 

дарг. кьанцIа «вороной», кум. янг. шуркIу – дарг. шуркIу «шальной», 

кум. янг. чIинтIи – дарг. чIинт «сочный», кум. янг. Къуткъу – дарг. 

кьуткьуси «кислый», кум.янг.шинхъя– дарг. шинякъ «слякоть», кум. янг. 

Гьалак – дарг. гьалакли «быстрый», кум. янг. къиркъир – дарг. кьиркьир 

«жадный», кумянг. мягьур – дарг. гьямгьа «дурной». 

 Еще реже заимствуются наречия и глаголы: кум. янг. къияма – 

дарг. къияма «много», кум. янг. гьалак – дарг. гьалак «быстро», кум. 

гьалгьай – дарг. хIилхIи «еле-еле», кум. бяхъяшдир – дарг. бяхъяс 

«ударь», кум. хъямнамах – дарг. хъямбарес «отобрать, украсть», кум. янг. 

къимцIамах – дарг. къимцIбарес «щипать», кум. янг. къянчIаламах – 

дарг. гъяжбарес «сжимать», кум. кIучI этмек – дарг. кIуч кайкIули 

«дремать». Заимствованные слова с точки зрения семантического 

объема стоят довольно близко к своим этимонам, во всяком случае, 

редко наблюдаются яркие случаи переосмысления и сужения значений 
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слова. Примеры: кум. янг. таьгьаьр – дарг. тягьар «вид», кум. янг. 

къаьгъа – дарг. хъяхъя, «щебень», кум. янг. чIатIа – дарг. чIатIа 

«ласточка». 

Слова заимствуются обычно в единственном числе и употребляются 

как производящие основы для образования других грамматических 

форм слова: кум. янг. кIуткIуду – дарг. кьуткьуди «дятел», къуткъудулар 

«дятлы», кум. янг. гьуле – дарг. хIула «колесо», гьулени «колеса», 

гьулелер «колесы» и т. д. 

 Попадая в новую языковую среду, даргинские заимствования 

подвергаются тем же грамматическим изменениям что и исконная 

лексика. Они проходят не только процесс формальной, но и функцио-

нальной адаптации, под которой понимается способность заимствованных 

новых лексических единиц, его подчинению продуктивным слово-

образовательным типам кумыкского языка. Например, при необходи-

мости к основе слова могут присоединяться аффиксы с различными 

грамматическими значениями: а) аффикс множественности: -лар, -лер; 

кум. гьяка – дарг. хIяка «фуфайка, дубленка» – гьякалар «дубленки»; 

кум. чIякIу – дарг. чIякIу «ягненок», чIякIулар «ягнята»; б) аффикс 

притяжательности: гьякам «моя дубленка», гьяканг «твоя дубленка», 

гьякаси «его дубленка», гьякаммиз «наша дубленка» и т. д.  

 Прочно закрепившиеся заимствования могут обнаруживать 

активность в словообразовательном отношении. Например, от заимство-

ванного имени существительного может быть образовано другое имя 

существительное: къIитIа «пень» – къIитIаликъ «пнистая местность»; 

аьйир «охота» – аьйирчи «охотник»; шутIу «растение» – шутIулукъ, 

местность, где растет это растение; бяс «спор» бясчи «спорщик». 

Приведем список слов, заимствованных из даргинского языка: чIикIа 

«цыпленок», чIанкIа «палас», гьалак «быстро», къияма «много», къитIа 

«пенок», бяхъяшдир «бей», чIатIа «ласточка», къимцIа «щипай», 

лакълакъи «сорока», цIелтIе «надгробный камень», цIулгьа «кусок 

хлеба», тягьяр «вид», гьалгьай «еле-еле», хъямнамах «украсть», «вырвать 

из рук», хъянчIаламах «сжимать», кIучI этмек «дремать», балтIа «бахча», 

къяли «ветка», мукIур «признание», чивайхъа «разгильдяй», бяс «спор», 

чIякIу ягненок, къаьйда «способ», кIана «платок», букIа «холмик», 

мавлукIа «крышка от плиты», чIучIу «пакет», хъянкъяй «щека», хъярчи 

«клоун», хъава «глиняная посуда», пяхъяламах «избивать», пахъу 

«глиняный кувшин», гьамгьа «дурной». 
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С. Х. Г а с а н о в а, П. Т. Р а д ж а б о в а  (Махачкала) 

 

Особенности образования форм множественного числа 

имен существительных в лезгинском языке 

 

 

В лезгинском языке форма именительного падежа единственного 

числа имени существительного не имеет выделяемого аффикса. 

Формы именительного падежа множественного числа образуются 

от основы им. п. ед. ч. Аффиксами мн. ч. для подавляющего большинства 

имен существительных являются -ар, -ер(эр), -яр (-аьр), распределение 

которых зависит от фонетической и, редко, от морфемной структуры 

слова. 

Аффикс -ар (основной вариант) принимают: а) слова, состоящие из 

двух и более слогов, имеющие на исходе согласный звук: кIарас – 

кIарас-ар «дрова»; кукупI – кукупI-ар «кукушки»; гамиш – гамиш-ар 

«буйволы»; себеб – себеб-ар «причины», кьисмет – кьисмет-ар «судьбы» 

и др.; б) односложные имена существительные с согласным исходом, 

имеющие в составе один из непереднерядных гласных а, у, о: лам – лам-

ар «ослы»; сал – сал-ар «огороды»; къул – къул-ар «очаги»; ктаб – ктаб-ар 

«книги»; тум – тум-ар «хвосты» и др.; в) несколько слов с согласным 

исходом и с переднерядным гласным (и, е) в основе: чин – чин-ар 

«лица»; нер – нер-ар «носы»; йис – йис-ар «годы». 

Флексию -ер(-эр) принимают: а) односложные имена существи-

тельные с согласным исходом, имеющие в составе переднерядный 

гласный (и, уь, е, я): гъил – гъил-ер «руки»; верг – верг-ер «крапива»; 

гъуьл – гъуьл-ер «мужья»; сят – сят-ер «часы» и др.; б) имена 

существительные, образованные посредством суффикса -вал: абадвал – 

абадвил-ер «благодать»; викIегьвал – викIегьвил-ер «храбрость»; чирвал – 

чирвил-ер «знание»; игитвал – игитвил-ер «геройство» и др.;  

в) некоторые односложные имена существительные с исходом на (л), 

(н), (ц), (ч) и гласным (а), (у) в основе: кIвал – кIвал-ер «дома»; къван – 

къван-ер «камни»; кац – кац-ер «кошки»; кIвач – кIвач-ер «ноги»; ван – 

ван-ер «голоса»; кIан – кIан-ер «днища; остатки»; хун – хун-ер «бязь». 

Флексию -яр (-аьр) принимают: а) имена существительные, 

имеющие на исходе гласный звук: ака – ака-яр «камин»; гебе – гебе-яр 

«коврики»; бубу – бубу-яр «маки»; къубу – къубу-яр «каналы»; кIута – 
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кIута-яр «молотки»; сини – сини- яр «подносы»; дуьгуь – дуьгуь-яр 

«рис»; фяле – фяле-яр «рабочие» и др.; б) заимствованные из русского 

языка имена существительные, имеющие на исходе комплексы 

согласных, последним элементом которых является один из сонорных 

согласных или же согласный в: кадр -кадри-яр; комбайн – комбайни-яр; 

литр – литри-яр; нерв – нерви-яр; консерв – консерви-яр; социализм – 

социализма-яр и др. 

Кроме них можно отметить следующие частные случаи образования 

формы мн. ч. посредством других формантов или же способов:  

а) несколько имен существительных, заимствованных из азербайджанс-

кого языка или же через его посредство, принимают флексию -лар//-лер: 

багъ – багъ-лар «сады»; дагъ – дагъ-лар «горы»; чуьл – чуьл-лер «поля»; 

эл – эл-лер «массы»; б) имена существительные хва «сын»; дерт «горе» 

при образовании мн.ч. восстанавливают свою прежнюю основу ру-хва-

яр; дерд-ер и т. д. 

 

 

 

 

У. У. Г а с а н о в а  (Махачкала) 

 

Образование сложных наречий 

в даргинском языке 

  

  

Словообразование наречий современного даргинского языка - это 

сложная система количественного пополнения состава этой категории 

за счет других частей речи. Изучение наречия и его научное описание 

осуществлялось постепенно и значительно позже остальных самостоя-

тельных частей речи в даргинском языке. Многообразие словообразо-

вательных способов в развитии наречий еще раз подтверждают факт 

непрерывного усовершенствования этой части речи.  

В даргинском языке отдельную группу составляют наречия, 

образованные путем сложения одинаковых или разных основ. 

I. Сложные наречия образуются путем сочетания двух или более 

слов. Их называют наречиями-композитами.  
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Первыми компонентами таких сложений чаще всего выступают в 

даргинском языке: местоимения иш «этот», ит «тот», ил «это»; числи-

тельное ца «один»; наречие гIур «потом». Вторым компонентом являются, 

главным образом, существительные, обозначающие время и пространство, 

а также наречия места и времени. Часть таких образований представлена 

слитными наречиями:  

а) местоимение + существительное ишбархIи «сегодня», иш «этот» 

+ бархIи «день», ишдус в этом году», иш «этот» + дус «год», ишдуги «этой 

ночью» – иш «этот» + дуги «ночь».  

б) наречие + существительное гIурдус «в следующем году» – гIур 

«потом» + дус «год»;  

в) числительное + существительное цакесек «чуть-чуть» – ца 

«один» + кесек «кусок», цасягIят «один час» – ца «один» + сягIят «час», 

цакьяйда «одинаково» – ца «один» + кьяйда «положение, состояние». 

II. Ряд наречий даргинского языка образуются путем присоеди-

нения двух различных слов: а) обычно соединяются антономичные 

слова: ита-иша «туда-сюда», лаг-кат «вверх-вниз», гIела-гьала «взад-

вперед», уди-чеди «вниз-вверх».  

б) составные, образованные путем соединения разных слов. 

Подобные сложения пишутся раздельно. Например, наречия места: гьар 

чинабалра «везде и всюду», гьар мерлаб «везде».  

в) словосложения, вторая из которых не имеет самостоятельного 

значения. Подобные образования пишутся через дефис. Например: кам-

гьамли «редко», гьарза-хъямли «просторно», рах-махли «изредка».  

III. Некоторые наречия образуются путем присоединения 

определительных частиц к наречиям: чина-дигара «куда угодно», чина-

биалра «где-нибудь», сен-биалра «как-нибудь», мурт-биалра «когда-

нибудь». 

Относительно широко представлены в даргинском языке и редуп-

ликативные наречия. Наблюдается полная и частичная редупликация.  

а) полная редупликация: бара-бара «еле-еле», гьала-гьала 

«сначала», гIела-гIела «позади», урга-урга «время от времени» и т.д. 

б) частичная редупликация: мар-марли «действительно», гIяш-

гIяшли «потихоньку», кам-камли «мало-мало», вецI-вецIли «по десять», 

дуб-дубад «частично», саби-сабил «самостоятельно», уркIи-уркIилабад 

«от души», хъар-хъарад «с верхней части» и т.д.  
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О таких наречиях А. А. Магометов писал, что «исходным является 

качественная именная основа, от которой соответствующими суффиксами 

образуются наречия, прилагательные, отвлеченные имена существи-

тельные, а также отыменные глаголы».  

 Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что 

образование сложных наречий в даргинском литературном языке 

происходит по тем же моделям, которые характерны структуре сложных 

имен существительных и прилагательных. 

 

 

 

 

Н. Т. Г и ш е в  (Майкоп) 

 

К вопросу о частях речи в адыгских языках 

 

     

1. История изучения частей речи начинается с древних времен. О 

частях речи писали и лингвисты, и философы. Так, Аристотель в своей 

«Поэтике» считал, что глагол обозначает время, а имя – конкретное 

значение. 

М. В. Ломоносов утверждал, что глаголы выражают действия, а 

имена – вещи. Известный немецкий философ Г. Гегель характеризовал 

глагол словом, выражающим родовое понятие или имеющим всеобщее 

значение, а имя (субъект) носителем одиночного понятия. 

Адыгский филолог XIX в. Ш.Б. Ногма выделял глагол как 

выразитель действия или состояния предмета с основным признаком 

процесса во времени. Кабардинский исследователь Х. У. Эльбердов 

подчеркивал в качестве основного признака глагола наличие динамичного 

процесса, но при этом наличие признака процесса у собственно 

статических глаголов отрицал. По этой причине он исключал из состава 

глагольных классов слов собственно статические глаголы типа щыт 

«стоит». Известные адыгские ученые Н. Ф. Яковлев и Д. А. Ашхамаф 

причисляли к глаголам многочисленные имена, функционирующие в 

роли сказуемого в предложении, что приводило к путанице глагола и 

имени как частей речи, т.е. части речи с членом предложения. 
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Возможность приобретения именными сказуемыми категориальных 

глагольных форм спряжения не переводит имена в разряд класса 

глаголов, и это подтверждается научным анализом в адыгских языках. 

2. Признаком для четкого разграничения глагола и имени как 

принадлежности к разным частям речи является постановка вопроса: 

для глаголов ставится обычно процессуальный вопрос, а для имен – 

атрибутивный. При этом собственно статические глаголы не могут быть 

исключением из общих правил. В любом случае к собственно 

статическим глаголам типа щыт «стоит» ставится процессуальный 

вопрос (например: кIалэм сыд ышIэра? «что делает юноша?» Ответом на 

этот процессуальный вопрос будет тот же собственно статический 

глагол (кIалэр щыт «юноша стоит»). Если же сравнить с предложением, 

где выступает имя в роли именного сказуемого, то здесь исключена 

постановка процессуального вопроса (например: пшъашъэр дахэ 

«девушка красива». В данном случае можно поставить атрибутивный 

вопрос: пшъашъэр сыд фэд? «девушка какова?» – ответ: пшъашъэр дахэ. 

«девушка красива?»). Ввиду отсутствия признака процесса у именных 

сказуемых мы их не переводим в разряд глаголов и, разумеется, 

исключаем из класса глаголов. Имена в роли сказуемого могут выражать 

состояние или признак субъекта (или предмета), а собственно 

статические глаголы способны выражать состояние во времени (в 

процессе). Однако утверждение отдельных исследователей 

относительно того, что «процесс, который не протекает – это уже не 

процесс», при серьезном анализе сталкивается с более радикальными 

трудностями, которых научно одолеть затруднительно. 

3. Мы поддерживаем тех исследователей, которые выдвигают 

положение о том, что основной особенностью класса глаголов является 

процессуальный признак, который следовало бы разграничить на 

активный (динамический) процесс и пассивный (стативный) процесс. 

Следует иметь в виду, что приобретение именными сказуемыми 

глагольных словоизменительных или формоизменительных аффиксов 

не влияет на семантику слова и перевод имени в разряд глаголов. Кроме 

того, необходимо указать на то, что глагольная основа способна 

воплощать в себе показатели субъекта и объектов, а имя – единичное, 

лишенное воплощения в себе объектных показателей и образования 

категории переходности-непереходности.  
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4. При всем этом наши положения по выделению частей речи в 

адыгских языках не могут служит эталоном для других частей речи и 

для других языков. В каждом конкретном случае следует отдельно 

провести глубокое аналитическое исследование.  

5. Трудности исследования проблем частей речи, о которых 

упоминается в докладе со ссылкой на труды академика А. С. Чикобава,  

мной частично проанализированы. Наш учитель совершенно был прав: 

без тщательной разработки этой проблемы для всех частей речи и для 

всех языков иберийско-кавказской семьи языков создать обобщающий 

труд трудно. Думаю, что настоящий V Международный симпозиум 

явится началом воплощения в жизнь обсуждаемой проблемы. 

 

 

 

 

А. М. Д ж а л а л о в а  (Махачкала) 

 

Порядок компонентов в атрибутивном 

словосочетании в даргинском языке 

 

 

Важную роль в характеристике атрибутивных словосочетаний 

играет словопорядок компонентов, а именно позиция определения по 

отношению к определяемому слову. Вне зависимости от того, какой 

частью речи выражен атрибутивный компонент: прилагательным 

(биштIаси хIеркI «маленькая река»), числительным (цаибил бархІи 

«первый день»), местоимением (дила гIямру «моя жизнь»), причастием 

(шинкIабиубси дяхIи «размокший снег»), он всегда располагается 

впереди определяемого слова. 

В некоторых словосочетаниях установился твердый порядок слов, 

например с качественным и относительным определением при одном и 

том же определяемом: узила сагаси машина «брата новая машина»; 

изменение места определения придает сочетанию новый смысл: сагаси 

узила машина «нового брата машина».  
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В даргинском языке наблюдается явление стилистической 

инверсии: постпозитивная постановка определения с целью акцентиро-

вать внимание собеседника на определении или же при нарочитой 

архаизации стиля речи. В поэтическом языке инверсивный порядок 

членов атрибутивного комплекса наблюдается значительно чаще, чем в 

прозе: уркIи агарси «сердце не имеющий» = «лишенный вдохновения»; 

дяхI шаласи «лицо светлое» = «приветливый человек». Однако, не всегда 

постпозиционное расположение атрибута является инверсией в 

даргинском языке. Даргинский язык располагает структурой, которая 

традиционно относится к инверсивной, но такое расположение 

компонентов в составе атрибутивного комплекса на самом деле является 

отражением своеобразия даргинского языка. В фольклоре даргинцев 

атрибут мог либо предшествовать своему ведущему члену, либо 

следовать за ним. Было бы некорректным считать препозитивную 

постановку определения вообще нормой для даргинского языка, а 

постпозитивную постановку отступлением от этой нормы. 

Постпозитивная постановка определяющего слова − довольно частый 

случай и в устной речи и современной даргинской художественной 

литературе. Естественно, продолжается активное употребление его и в 

языке фольклора, как один из способов поэтизации языка. А это 

обусловливает необходимость рассматривать категорию атрибутивности 

в даргинском языке, особенно в его поэзии, дифференцированно. 

Одним словом, следует различать, с одной стороны, постпозитивные, а с 

другой − препозитивные атрибуты, и при этом нарушение порядка 

расположения компонентов именного атрибутивного комплекса не 

ощущается. Еще А. С. Чикобава указывал на то, что «древним типом в 

кавказских языках считается постпозитивный строй. Современным 

является препозитивный. Характерной особенностью его принято 

считать «редукцию (затухание) синтаксической зависимости определе-

ния от определяемого, поскольку имеет место частичное согласование, 

в частности, в числе и классе» (А. С. Чикобава). Положение это, как 

видим, вполне применимо к материалу даргинского языка. Очень часто, 

в языке даргинской народной поэзии определения следуют за своими 

определяемыми словами. Судя по конкретным фольклорным и 

литературным текстам, в эту группу входят, прежде всего, прилага-

тельные и причастия, причем чаще всего адъективированные причастия. 
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Вся эта обширная группа определений в языке устной народной и 

профессиональной художественной поэзии довольно строго подчи-

няется правилу постпозитивной постановки. При этом мы считаем, что 

в атрибутивных синтагмах, представленных именными группами с 

инверсивным порядком членов, имеется стилистическая инверсия, 

применяемая для особой акцентуации определения. Таких примеров в 

даргинской поэзии много. Но вместе с тем в даргинском языке следует 

различать и группу собственно постпозитивных определений. Они 

засвидетельствованы нами как в устной народной поэзии, так и в 

письменной художественной литературе.  

Перемещение слов более свободно в даргинском предложении, 

чем в словосочетании. Более подвижный порядок слов наблюдается в 

диалектах даргинского языка и в устной речи. Хотя инверсивные 

предложения и близки живому разговорному языку, они являются 

также принадлежностью литературного даргинского языка.  

 

 

 

 

А. Б. Д ж а л и л о в а  (Махачкала) 

 

Рефлексивные местоимения в мухадском и борчинско-хновском 

(хновский говор) диалектах рутульского языка  

 

 

Рефлексивными местоимениями называются такие местоимения, 

которые могут употребляться анафорически и хотя бы в части таких 

употреблений требуют обязательного наличия антецедента, во-первых, 

грамматически приоритетного, во-вторых, находящегося в составе  

той же синтаксической единицы, в которого входит само местоимение 

(Е. Г. Тестелец, С. Ю. Толдова).  

Категория рефлексива относится к интерпретирующей актантной 

деривации. Этот тип деривации, когда на референциальную природу 

участников ситуации накладываются ограничения в виде кореферент-

ности двух аргументов, один из которых должен быть подлежащим  

(В. А. Плунгян).  
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Местоимение выдж рутульского языка традиционно трактуется 

как возвратное, однако особенности его функционирования не позволяют 

так однозначно его определять. Так, это местоимение не может замещать 

местоимения первого и второго лица, его антецедент – исключительно 

местоимение третьего лица (С. М. Махмудова). Однако в рутульском 

языке С. М. Махмудова обнаруживает возвратное местоимение первого 

лица лексему «шура» и квалифицирует ее как возвратное местоимение, 

поскольку оно не относится больше к другим лицам. 

Приведем примеры хновского говора с рефлексивным место-

имением «себя»:  

Я себя ударил – Йидж йа луьшуьри.  

Ты себя ударил – Гъудж гъва луьшуьри. 

Он себя ударил – Гьовнара джу джу луьшуьри (в мухадском 

диалекте вместо джу джу употребляется «выдж»). 

Семантика анафорического местоимения может быть передано с 

помощью вспомогательных средств (лич. мест. I, II в эрг. + лич. мест. I, 

II в ин-эссиве).  

 

Перевод Хновский говор 

я сам  йи видж/йидж джу  

ты сам  гъу вижд/гъудж гъу  

он/она//оно 

сам/сама/само 

гьавады видж/гьавады видж джу  

мы сами  йухъумбу видж/ йухъумбу джваьр 

вы сами  ви видж/ви джваьр 

они сами  гьавадбы джваьр 

 

Анафорическими местоимениями в хновском говоре выступают 

две формы: во-первых, это местоимение видж, который сочетается с 

существительным в абсолютиве; во-вторых, местоимение джу, который 

следует за местоимением в эргативе.  

Антецедентом местоимений видж/джу являются все личные 

местоимения в хновском говоре рутульского языка, следовало бы 

заключить, что данное местоимение в хновском говоре может 

именоваться рефлексивным.  
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Повторная номинация референта осуществляется простыми 

местоимениями в мухадском диалекте выдж (1 класс), ридж (2 класс), 

видж (3 класс), йидж (4 класс), в хновском говоре классные интер-

претации этих местоимений упираются на одну единственную для всех 

классов форму – видж. Это еще одно свидетельство стирания классных 

показателей, процесса более прогрессивного в хновском говоре, чем в 

мухадском диалекте. 

В большинстве случаев в рутульском языке функцию анафори-

ческого местоимения берет на себя местоимение видж «сам, сама, само». 

Таким образом, отметим, что категория рефлексивности явление, 

присущее рутульскому языку, пусть и функционирующее со специфи-

ческими, характерными признаками, свойственными для всех дагес-

танских языков. 

 

 

 

 

С. М. Д ж а м и р з а е в  (Грозный) 

 

К вопросу об изучении реальной или формальной 

грамматики чеченского языка 

 

 

Как известно, чеченское общество ныне находится в условиях 

реального двуязычия (чеченско–русского). С другой стороны, вопросы 

научного анализа разных уровней и отраслей чеченского языка 

невозможно успешно разрабатывать и решать без равноправия и, 

соответственно, без должного (в разумных пределах) его функцио-

нирования во всех отраслях Чеченской Республики. Без этого роль и 

значение чеченского языка (как основное ядро общения и культуры, 

обслуживающий целый народ) будут угасать, доведенные до бытового 

уровня. Более того, и угрозы будущего не заставят себя долго ждать. 

Научное сообщество кавказоведов на основе достижений (в научном, 

методическом, экономическом, политическом, юридическом аспектах) 

через властные структуры должны обеспечивать преподавателей вузов и 

школкачеством (рекомендации) преподавания и учитывать существующие 
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проблемы, например, грамматического строя чеченского языка. Ниже 

мы в общих чертах остановимся на некоторых проблемах, н ы н е  

д е й с т в у ю щ и х  р е а л ь н ы х  и  ф о р м а л ь н ы х  грамматик, 

делая особый акцент на проблеме т. н. деепричастия в чеченском языке. 

Чеченский язык, как один из древних языков древней Передней 

Азии и Кавказа, нуждается в объективном научном исследовании на 

уровне текста, связной речи, предложения, словосочетания, лексики, 

графики, терминов и др. Поэтому настало время освободиться от 

«коммунистического» и «имперского» копирования категорий, положений 

и выводов из русской грамматики, Так, например, чеченские предложения 

исследователь или учитель сначала переводят на русский язык, а потом 

его (предложение и вообще языковые явления) анализируют на основе 

русских грамматических категорий, соответственно, анализ чеченского 

предложения и др. языковых явлений протекает на основе данных 

русского языка. Причем, происходит латентная подмена граммати-

ческий категорий разных языков в ущерб изучению и развитию 

чеченского языка (с формализацией его категорий). В результате 

подобных «анализов» и «преподавания» природа (особенности) чеченского 

языка незаметно исчезает в общественном сознании, т. е. в конечном 

счете может оказаться и вне поля зрения иберийско-кавказской 

лингвистики, замененная кальками из русского языка. 

Осознанию и пониманию самобытной природы чеченского языка 

сильно мешают и те категории грамматики русского языка, которые, 

некоторыми энтузиастами-«учеными» чеченского языка, механически 

внедрены в 30-60 гг. ХХ века в т. н. современных грамматиках чеченских 

вузов, школ и т. д. Здесь, особо хотелось бы остановится на категории 

состояния, а именно – деепричастии, которая по своей сущности 

(материально и реально) отсутствует в чеченском языке. В русском 

языке деепричастие имеет явно выраженное материальное оформление: 

-а-я, -в-щи и т. д., чего нет в чеченском, кроме одного форманта 

(аффикс по Ю. Дешериеву) – ш. Последний функционально очень 

похож на деепричастие русского языка, но по сути совсем не является 

деепричастием. Дело в том, что реально в чеченском языке мы имеем 

неизменяемую форму глагола в виде абсолютива (Д. Имайшвили), 

которую дилетанты от чеченского языка окрестили деепричастием. 

Алогичную «деятельность» мы наблюдаем: во-первых, в граммати-
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ческой терминологии чеченского языка: куцдош (прилагательное, 

вместо наречия), меттигнигдожар (местный, который на самом деле 

обозначает направление, а не «место»); во-вторых, использование в 

чеченской графике русских гласных букв типа е ( й + э) для обозна-

чения чеченских дифтонгов (д-ие-ша «читать»,...), не говоря о ю, я, ё) и 

т. д.; в-третьих, из-за изначального несовершенства чеченской графики 

(употребление двойных, тройных и т. д. согласных букв для 

обозначения одного звука (аь-лл-а, ла-тт-а, во-ккх-а и др., а также 

орфоэпия звуков: дж-, дз-...). В результате этого современный т.н. 

чеченский текст невозможно читать и очень трудно писать. Видимо 

грехи наших «лингвистов» предвидел в свое время П. Услар, который 

писал о том, что человека, выучившего неправильную грамоту 

невозможно переучить. Таким образом, к великому сожалению, в 

обществе пропал интерес к письменному чеченскому языку. 

 

 

 

 

И. А. Д и б и р о в  (Махачкала) 

 

Глагол как часть речи в аварском языке 

(на материале закатальского диалекта) 

 

 

Учение о частях речи, хотя и имеет давнюю историю, относится к 

наиболее сложным и спорным проблемам языкознания в целом и 

кавказоведения в частности.  

Почти все согласны с тем, что части речи – это большие классы 

слов, но принципы распределения слов по частям речи оказываются 

неодинаковыми у разных лингвистов, в связи с чем состав и количество 

частей речи колеблется, варьируется в исследованиях различных 

авторов.  

Одна из самых распространенных классификаций частей речи 

современной науки о языке построена с учетом семантики, граммати-

ческой категории и формы, синтаксической функции слов. 
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В закатальском диалекте аварского языка глагол изменяется по 

классам, числам, временам и лицам. 

Так, слова ц1алзе «читать», ах1зе «петь», бакьзи «любить» имеют 

общее значение (обозначает действие как процесс), имеют общие 

грамматические категории наклонения, времени и т.д., способны 

выполнять одинаковые синтаксические функции. Поэтому они 

относятся к одной и той же части речи – глаголу. 

Говоря о закатальском диалекте, следует отметить, что члены 

предложения в нем еще более тесно увязаны друг с другом, чем в 

литературном аварском языке. Так, глагол в закатальском диалекте в 

одном из времен, а именно прошедшем достоверном, выражает не 

только категорию числа и класса, но и лицо субъекта, находящегося в 

составе предложения в именительном или активном падеже. Например: 

дун верав «я пришел», дун ворталав «я упал» и др. с непереходным 

сказуемым, то увидим, что классные показатели как вначале, так и в 

конце глагольной формы согласуются субъектом и при перемене класса 

субъекта будут изменяться классные показатели: дун ерай «я пришла», 

дун йорталай «я упала» и т.п. Конечные классные показатели будут в 

сказуемом только в том случае, если в качестве субъекта выступает 

первое лицо. 

Еще больше различий мы наблюдаем в согласовании переходного 

сказуемого. В предложениях дихьа чу бачараб «я привел коня», дихьа 

вас вачарав «я привел сына», дихьа яс йачарай «я привел дочь», дихьа 

чал рачарал «я привел лошадей» конечные и начальные классные 

показатели согласованы в роде и числе с существительными в имени-

тельном падеже. Стоит переменить лица субъекта и это немедленно 

сказывается на форме сказуемого. 

При 1-ом лице конечные классные показатели самим своим 

наличием указывают на 1-ое лицо субъекта в глаголе и, наоборот, 

отсутствие конечных классных и числовых показателей объекта есть 

тем самым показатель 2-го или 3-го лица субъекта в глаголе. 

Таким образом, в закатальском диалекте, в отличие от литератур-

ного аварского языка переходное сказуемое всегда указывает лицо 

субъекта, оформленного в предложении активным падежом. 
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М. О. И б р а г и м о в а  (Махачкала) 

 

Специфика именных признаков 

масдара в рутульском языке 

 

 

Масдар как единица языка, объединяющая именные и глагольные 

признаки, представляет особый интерес для лингвистов. В рутульском 

языке масдар образуется от всех глаголов при помощи аффикса -н с 

огласовкой. 

Среди глагольных признаков масдара можно отметить заключенное 

в глагольной основе значение переходности/ непереходности, противо-

поставление утвердительных и отрицательных форм, маркеры класса. 

При этом отсутствуют основные категории спряжения – времени, 

наклонения, лица. Основные именные признаки масдара – ориентация 

на категории числа и падежа. Причем формы плюралиса от масдара 

образуются присоединением маркера -быр, как и у имен (гьарсын 

«искать» – гьарсынбыр, лешун «брать» – лешунбыр), но при этом в 

структуре масдара может выявляться и классный маркер 

множественности, то есть при оформлении множественного числа 

масдара используются и маркеры, характерные для имени, и маркеры, 

характерные для глагола:  

 ед. число мн. число 

1 класс  гьарсын «искать»  дарсынбыр  

2 класс  рарсын  Дарсынбыр 

3 класс  варсын Гьарсынбыр 

4 класс  гьарсын  Гьарсынбыр 

Из приведенных примеров следует, что противопоставление в 

оформлении классных показателей во мн. числе обусловлено категорией 

разумности/неразумности:  

класс разумных (1, 2 кл.) дарсынбыр  

класс неразумных (3, 4 кл.)  гьарсынбыр 
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Масдарные формы единственного числа склоняются по первому 

типу склонения, который характеризуется именительной (прямой) 

основой оформления косвенных падежей: 

 

Ном. лешун «брать» гьарсын «искать» 

Эрг. лешун-ире гьарсын-ире 

Ген. лешун-ид гьарсын-ид 

Дат. лешун-ис гьарсын-ис 

   

В рутульском масдар образует формы всех 17 падежей, но не 

употребляется в некоторых их значениях. 

Масдарные формы множественного числа склоняются по типу 

склонения со вставочными элементами. Масдарные формы множественного 

числа в косвенных падежах принимают только вставку -м-, в отличие от 

субстантивов, присоединяющих либо вставку -ш- (в косвенных падежах 

имен, обозначающих разумные имена), либо вставку -м- (в косвенных 

падежах имен, обозначающих неразумные имена). Проиллюстрируем 

это парадигмами склонения глаголов лершун (2 кл.) «брать» и гьарсын 

(1, 4 кл.) «искать»: 

 

Ном. лершунбыр гьарсынбыр 

Эрг. лершун-м-ыра гьарсын-м-ыра 

Ген. лершун-м-ыд гьарсын-м-ыд 

Дат. лершун-м-ыс гьарсын-м-ыс 

 

Необходимо отметить, что масдар в падежных формах множест-

венного числа в рутульском языке употребляются очень редко – только 

в разговорной речи (в определенном контексте), что позволяет нам 

сделать заключение о переосмыслении носителями рутульского языка 

масдара и восприятии его более как глагольной формы, чем как формы, 

близкой к имени и способной к склонению.  

Таким образом, масдару рутульского языка присущи именные 

признаки числа, падежа, склонения, но способы их реализации не 

всегда идентичны со способами реализации аналогичных категорий у 

имён. Так, склонение масдара, с одной стороны, стройно вписывается в 

общую систему склонения рутульского языка, отражая и I, и II типы, с 
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другой стороны, оно обнаруживает своеобразие, присоединяя при 

изменении по падежам во множественном числе только вставочный 

элемент, характерный для неодушевленных существительных и 

неразумных субстантивов. Круг значений, передаваемых падежными 

формами масдара в рутульском языке, ограничен. При оформлении 

форм плюралиса одновременно используются маркеры, характерные 

для имени (-быр) и для глагола (классные показатели множествен-

ности). 

 

 

 

 

С.-Х. С.-Э. И р е з и е в,  А. Х. А б у б а к а р о в  (Грозный) 

 

Фонетические процессы при образовании производных 

глаголов с помощью дан «делать», далан «дать», дитан 

«оставить» в чеченском и ингушском языках 
 

 

Как отмечается в работах исследователей нахских языков  

(К. З. Чокаев, Ю. Д. Дешериев, А. Д. Тимаев, А. И. Халидов), большая 

часть производных глаголов в исследуемых языках образуетсяс 

помощью вспомогательных глаголов дан «делать», далан «дать», 
дитан«оставить», «позволить», дайтан←да+дита, далūтан←дала+дита от 

простых глагольных основ, а также от основ качественных имен 

прилагательных. 

В форме инфинитива производных глаголов, образованных 

посредством вспомогательного глагола д-ан «делать» в результате 

ослабления показателя грамматического класса д в структуре вспомога-

тельного глаголасонантw(←д) сливается с кратким гласным а исхода 

основы инфинитива смыслового глагола и дает дифтонг уōа+w(←д) → 
оw→уōн: 

ластуōн←ластоw←ласта+w ласта-д←ласта-д-ан «взмахнуть» 

карчуōн←карчоw←карча+w ←карча-д←карча-д-ан «поволять» 

къâхкуōн←къâхкоw←къâхка+w←къâхка-д-ан «испугать» 

В ингушском языке, в отличие от чеченского, при образовании 

производных глаголов показатель грамматического класса д в структуре 

вспомогательного глагола не испытывает никаких изменений: 
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къоастадие «отделить»  кхиехкадие «кипятить», «варить» 

лиестадие «махать»  могадие «одобрить» 

Когда производные глаголы образуются от основ качественных 

имен прилагательных с помощью вспомогательного глагола дан 

«делать», ни в чеченском, ни в ингушском языке не редуцируется 

классный показатель. Однако своеобразие проявляется в образовании 

производных глаголов от основ инфинитива и основ качественных 

прилагательных с помощью вспомогательного глагола дан «делать»: в 

чеченском языке при образовании данных глаголов гласный древнейшей 

основы (исходной основы) налицо, этот факт свидетельствует о том, что 

в чеченском языке в качестве производящей основы выступает 

первичная основа, в ингушском же языке – вторичная основа: 

чеч. яз.       инг. яз. 

мелан←мал-ин «слабый», «теплый»  мела←мал-и 

мал-дан «ослабить», «подогреть»  мел-дие 

даз-дан «сделать дороже»   дез-дие 

кач-дан «разжидить»    коач-дие 

В рассматриваемых языках при образовании производных 

глаголов посредством вспомогательного глагола д-итaн«оставить», 

«позволить» в результате выпадения (полной редукции) классного 

показателя в структуре вспомогательного глагола (й, в, б, д-итaн 

«оставить», «позволить») гласный а исхода инфинитива смыслового 

глагола сливается с гласной и основы инфинитива вспомогательного 

глагола и закономерно дает долгий ū (а+и→aй→ū):  

даъūтан←даъaйтан←даъa+итан←даъa-д-итан«позволить есть» 

лâттūтан←лâттaйтан←лâтта+итан←лâтта-д-итан «позволить стоять» 

В диалектах чеченского языка (чеб., шар., хилд., вед.) сохранились 

более архаичные формы:лâттaйтан←лâтта+итан←лâтта-д-итан 

Если производные глаголы образуются от односложных глагольных 

основ с помощью вспомогательного глаголад-итaн «оставить», «позво-

лить», то в чеченском и ингушском языках и основы инфинитива 

вспомогательного глагола (д-итaн «оставить», «позволить») гласный а 

основы инфинитива даетaй (а+и→aй): гaйтан←га+итан←га-д-итан 

«позволить видеть» 

дaйтан←да+итан←да-д-итан «позволить делать» 

Iaйтан←Iа+итан←Iа-д-итан «позволить остаться» 
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В ингушском языке при образовании производных глаголов с 

помощью вспомогательного глагола далан«дать», в отличие от чеченского 

языка, как и в случаях (смысловой глагол+вспомогательный глагола дан 

«делать»), в качестве производящей основы выступает вторичная 

(производная) основа, а в чеченском – первичная основа: 

 чеч. яз.      инг. яз.  

cаца-далан «суметь остановить»   соца-дала 

хâрца-далан «суметь опрокинуть, свалить»  хоарца-дала 

даз-далан «подорожать, стать тяжелее» дез-дала 

марз-далан «стать сладким»   мерз-дала   

таз-далан «опреснеть»    тез-дала 

кIад-дала «смягчиться»    кIаьд-дала 

Фонетические процессы, происходящие при образовании произ-

водных глаголов чеченского и ингушского языков, обнаруживают 

существенные расхождения, хотя принцип образования этих форм один 

и тот же. 

 

 

 

 

З. Х. К и е в а  (Магас) 

 

О лексико-семантических группах абстрактных имен 

существительных в ингушском языке 

 

 

В современной лингвистике отмечаются различные подходы к 

выделению абстрактных имен существительных. Отсутствие единой 

точки зрения к пониманию абстрактных номинаций обусловило и 

значительные расхождения в их классификации.  

Наиболее рациональным представляется учитывать все признаки:  

1) семантические: а) отсутствие материального денотата; б) идентифи-

кация через слова-определители; в) отношения синонимии и антонимии с 

другими лексическими единицами; 2) формальные: а) отсутствие 

полной числовой парадигмы; б) особое употребление со словами 

неопределенного артикля; в) особенности словообразования; г) способ-

ность к развертыванию в предложение (трансформации номинации).  
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Абстрактные существительные в ингушском языке, составляя 

наиболее высокую степень абстрагирования, выражают те или иные 

абстрактные понятия или называют действия, состояния, качества в 

отвлечении от их производителя. Опираясь на такое определение, мы 

выделили лексико-семантические группы существительных на основе 

их общих значений, которые стали производящими для вычленения в 

них в чистом виде свойства, состояния или действия.  

Критериями выделения групп абстрактных имен существи-

тельных в ингушском языке являются: отсутствие материального 

денотата, отношения синонимии / антонимии с другими лексемами, 

возможность определить слово через абстрактную металексику, 

особенности числовой парадигмы и словообразования, способность к 

развертыванию в предложение, а также употребление с этими словами 

неопределенного артикля. Учет данных критериев позволил установить 

в ингушском языке номинации различных понятий и классифицировать 

их по группам. 

Первую группу образуют абстрактные лексемы со значением при-

знака. В них признак (свойство, качество, характеристика) представляется 

вне связи с предметами как нечто самостоятельное, предметное.  

К данной группе относятся: 1) номинации понятий чувств человека 

(безам ‘любовь’); 2) номинация понятий, обозначающих свойства 

человека (эхь ‘стыд’); 3) номинация признаков предмета (дозал ‘вес, 

тяжесть’). 

Вторая группа состоит из абстрактных имен со значением 

состояния: 1) номинации состояний среды (тIунал ‘влажность’);  

2) номинации понятий жизненных этапов, переживаемых человеком 

(берал ‘детство’); 3) номинации болезней (у ‘зараза’); 4) номинации 

понятий психических и моральных качеств человека (эгIазал ‘злость’). 

В третью группу включены в основном абстрактные существи-

тельные отглагольного происхождения, обозначающие действия, его 

причины, мотивы и результаты: 1) номинации понятий, обозначающих 

действие, процесс (кхардар ‘высмеивание’); 2) номинации понятий 

мыслительных процессов (дагалоацам ‘память’); 3) номинации понятий 

результата деятельности (эшар ‘проигрыш’); 4) номинации понятий 

процессов и результатов речевой деятельности (йистхилар ‘высказывание’). 
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В состав четвертой группы входят абстрактные имена 

существительные, обозначающие: 1) номинации мифических существ 

(йилбаз ‘дьявол’, шайтIа ‘черт’; 2) номинации категорий философии 

(Iаьхарте ‘загробный мир’); 3) номинации понятий, обозначающих 

бытовые явления с оттенком отрицательного к ним отношения 

(хьаштдоацар ‘напраслина’); 4) номинации родственных отношений 

(вошал ‘побратимство’, гаргало ‘родство’); 5) номинации времен года 

(ахка ‘лето’, Iа ‘зима’).  

Абстрактные существительные находятся в наиболее сложных, 

противоречивых отношениях с конкретными именами. Абстрактные 

номинации представляют так же, как и конкретные имена, неодно-

родную концептосферу и вследствие этого по-разному соотносятся с 

реальной действительностью. Такие понятия не могут быть ни 

исчислены, ни измерены, а потому коррелятивных форм числа не 

образуют. Вследствие такой особенности абстрактные существительные 

в большинстве своем употребляются в единственном числе. И лишь 

некоторые из них имеют форму множественного числа (йIовхараш 

‘кашель’), что не является, однако, свидетельством оппозиции по числу. 

Некоторые из абстрактных номинаций, связанные с понятием длитель-

ности, с семантикой прогрессии обладают способностью употребляться 

с неопределенно-количественными словами кIезига ‘мало’, дукха 

‘много’’.  

Таким образом, на материале ингушского языка нами выделены 

лексико-семантические группы абстрактных имен существительных. 

Критерии их выделения позволили обосновать эту классификацию, дать 

им описание и внести корректировку в определение семантических 

разрядов имен существительных ингушского языка. 
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Ю. А. Л а н д е р,  Т. А. А р х а н г е л ь с к и й  (Москва) 

 

Особенности автоматического морфологического 

аннотирования адыгейских текстов 

 

 

Задача полностью автоматической морфологической аннотации 

является крайне важной для автоматической обработки естественного 

языка любого вида, поскольку такая аннотация является обычно первым 

этапом, необходимым для дальнейшей обработки (синтаксический 

анализ, извлечение информации, машинный перевод и т. п.). За 

последние 30 лет эта задача была более или менее успешно решена для 

множества языков. Однако, насколько нам известно, она ни разу не 

решалась для полисинтетических языков, каким является адыгейский. 

Высокая степень морфологической сложности, характерная для этих 

языков, приводит к ряду проблем, причём в первую очередь не чисто 

технических (использование конечных автоматов и аналогичных 

стандартных методов позволяет обрабатывать морфологию любой 

сложности), а концептуальных. В докладе будет представлен созданный 

нами корпус адыгейского языка с автоматическим морфологическим 

аннотированием, будут рассмотрены проблемы, связанные с 

морфологическим анализом, и пути их решения. 

Первая проблема касается понятий лемматизации (приписывания 

словоформе леммы – её словарной формы) и частеречной разметки. 

Если для стандартных европейских языков этот шаг не представляет 

затруднений, то в случае адыгейского языка не всегда понятно, что 

считать леммой. Трудность представляют частотные случаи 

некомпозиционального сочетания корня с какими-либо абсолютно 

продуктивными префиксами или суффиксами, когда значение 

сочетания невозможно вывести из значений корня и аффикса. То же 

касается случаев, когда какой-либо суффикс (например, суффикс 

номинализации -гъэ) меняет частеречную принадлежность лексемы. 

Нашим решением является приписывание таким словам двух лемм: 

«первичной», соответствующей корню или комбинации корня с 

непродуктивными аффиксами, и «вторичной», соответствующей не-

композициональному сочетанию. В настоящий момент 13,6% размечен-

ных словоформ имеют вторичную лемму или часть речи. 
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Вторая проблема состоит в том, что для полисинтетического языка 

оказывается недостаточным приписать словоформе неупорядоченный 

набор тэгов, соответствующих выраженным в ней грамматическим 

значениям, как это принято при компьютерной обработке языков с не 

такой богатой морфологией. Такой подход не позволит пользователю 

задавать запросы с учётом взаимного расположения морфем или 

находить слова, в которых одна категория выражена дважды. Для 

решения этой проблемы мы добавили в нашу систему морфологи-

ческого анализа полное глоссирование словоформ, а в поисковый 

механизм – специальный язык, с помощью которого пользователь может 

искать конкретные комбинации морфем на заданном расстоянии друг 

от друга. 

Третья проблема состоит в том, что полный учёт всех 

продуктивных и полупродуктивных аффиксов в морфологическом 

анализаторе приводит к существенно более высокому уровню 

омонимии, чем в языках с более простой морфологией. В настоящий 

момент среднее количество вариантов морфологического разбора на 

одну аннотированную словоформу составляет 2,85 (для сравнения, в 

морфологически довольно сложном удмуртском языке это число 

составляет 1,4), причём некоторые формы имеют по несколько десятков 

разборов. Для решения этой проблемы мы составили ряд правил-

шаблонов, запрещающих определённые комбинации морфем, не 

встречающиеся в реальности, и присоединение некоторых морфем к 

определённым лексико-семантическим или грамматическим классам 

(число выше было получено уже после применения этих правил). 

В настоящий момент объём корпуса составляет почти 8 млн 

словоупотреблений, больше 80% разбираются автоматическим анализа-

тором; работа над корпусом продолжается. 
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Ю. А. Л а н д е р, И. Г. Б а г и р о к о в а  (Москва) 

 

Статус имен в адыгейской частеречной 

системе 

 

 

Адыгские языки относятся к особому типу языков, в котором 

формальное противопоставление основных частей речи, на первый 

взгляд, отсутствует или является очень слабым (другими представи-

телями этого типа являются так называемые языки филиппинского типа 

австронезийской семьи, языки майя,салишские языки, эскимосские 

языки и др.) (Аркадьев и др., 2009). Действительно, здесь любое 

знаменательное слово может как выступать в качестве сказуемого 

(принимая соответствующие личные префиксы и при необходимости 

темпоральные аффиксы), так и образовывать именную группу 

(принимая показатели падежа). Как показано для адыгейского языка в 

грамматике Г. В. Рогава и З. И. Керашевой (1966), основное морфологи-

ческое противопоставление здесь связано скорее с контрастом 

статических и динамических предикатов; при этом кажущиеся имена 

(существительные и прилагательные) обычно могут функционировать 

как статические предикаты. Это, разумеется, можно описывать как 

результат конверсии, но тем самым в описание адыгских языков 

приходится вводить активное использование морфологически невыра-

женной операции. 

Вместе с тем, по крайней мере в адыгейском языке есть все же 

некоторые критерии, по которым имена противопоставляются прочим 

знаменательным словам. Так, только имена могут сочетаться с пре-

позитивными относительными предложениями (традиционно описы-

ваемыми как причастные обороты), образуют посессивные конструкции 

с посессором-определением, выступают в качестве ядра особых 

морфологических образований – «именных комплексов». Кроме того, 

только у имен отсутствие падежной морфологии может указывать на 

нереферентность именной группы. 

На первый взгляд, эти факты могут служить основанием для 

противопоставления имен и глаголов. Однако, как можно заметить, в 

этом случае глаголы будут определяться исключительно как 
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знаменательные слова, не обладающие свойствами имен – другими 

словами, оппозиция между именами и глаголами оказывается 

привативной, а не эквиполентной. Мы предполагаем, что в такой 

системе выделение класса глаголов фактически не требуется. Вместо 

этого можно говорить об именах как о подклассе знаменательных слов, 

обладающем особыми свойствами. Такое представление объясняет 

интереснейшее свойство адыгейской морфологии, которая включает 

явные номинализаторы, но не включает продуктивные словообразова-

тельные аффиксы, очевидно образующие глаголы от имен (при том, что 

в ней имеются аффиксы, «переводящие» статические предикаты в 

динамические). 

 

 

 

 

Р. А. М а г д и л о в а  (Махачкала) 

 

Структурно-семантические особенности деструктивных 

глаголов арчинского языка 

 

 

В современной лингвистике проблема значения по-прежнему 

остается в центре внимания исследователей, занимающихся изучением 

содержательной стороны языка. 

Семантическая категория деструктивности, отражающая ситуации, 

связанные с деструкцией, т.е. с разрушением в самом широком смысле, 

не являлась объектом внимания исследователей арчинского языка, чем 

был продиктован выбор темы нашего исследования. 

Деструкция как одна из разновидностей действия широко пред-

ставлена в окружающей нас действительности и находит соответственно 

отражение в языке. Особенности отражения деструкции в семантике 

глаголов и исследуется в нашей работе. Центр семантического поля 

деструктивности в арчинском языке образуют глаголы. Особенности 

компонентного состава лексического значения деструктивных глаголов 

обуславливают их грамматические характеристики и валентностные 

свойства. 
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В семантическом плане деструктивные глаголы арчинского языка 

можно разделить на три большие группы: а) глаголы температурной 

деструкции, б) глаголы химико-биологической деструкции и в) глаголы 

механической деструкции.  

В настоящем исследовании структурно-семантическому анализу 

подвергаются две семемы – диммусас «разрушить», лиас «повредить, 

испортить». В структурном плане названные деструктивные каузативные 

глаголы являются сложными, образованными путем сложения двух 

разных компонентов: диммус «разрушить» и ас «сделать», ли «вред» ас 

«сделать». 

Семантическую основу группы глаголов разрушения формирует 

понятие полного или частичного разрушения, видоизменения объекта 

деструктивного воздействия. Ядерными единицами является здесь два 

указанных выше каузативных глагола. В словаре арчинского языка 

(Чумакина), дается следующая информация глагола диммус ас 

«разрушить», сложный глагол, синтаксическая информация: X (Э) 

разрушает Y (И). 

Деструктивное значение данных глаголов может быть усилено 

путем образования итеративной формы. Итератив образуется редупли-

кацией корневой морфемы: диммусас «разрушить» – дим-диммус ас 

«сильно разрушить».  

Особенностью семантики глаголов разрушения является, то, что 

они обозначают воздействие только на неодушевленный объект. В 

арчинском языке такие глаголы, обозначающие изменение формы 

объекта воздействия, частичное изменение структуры этого объекта в 

структурном отношении делятся на следующие группы: 

I) простые, состоящие из одного корня: аIкъаIс «комкать», 

щуIммус «месить», бакъаIс «свернуть», лIуммус «растянуть», атас 

«отбить» къокъас «кромсать», деIбщаIс «раздавить» и т.д.; 

2) сложные, состоящие из двух корней: дим-химмусас «разворо-

шить», къверкъибос «вскрутить», кьекьас «искривит», къаIртIбос 

«вывыхнуть», кьокьасас «помять», нуIвчIаIсабас «сделать блестящим, 

отполировать» и т.д. 

3) составные (значение повреждения могут выражать также 

аналитические конструкции): эщи-теншилаппус «туда-сюда раскидать», 

яттуткьирас «разворошить, перевернуть», хIобо-жобо ас «испортить 
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разворошить», хат абчас, маххабчас «исцарапать». Боло гаIнтIи унсур-

чайдим-ххиммусабули. «Наш стог сена быки [немного] разворошили».  

Приведенные примеры демонстрируют, что некоторые глаголы 

повреждения (деформации) описывают ситуации, когда деформация 

приводит к трансформации – созданию новой формы: щуIммус «месить», 

наIвчIбосас «отполировать», цIуммусас «трамбовать». 

Значение глаголов полного или частичного повреждения обычно 

разграничивается в контексте, который способствует в ряде случаев и 

формированию коннотативных значений. 

Глаголы повреждения в арчинском языке, в отличие от глаголов 

разрушения, сочетаются как с одушевленными, так и с неодушевленными 

существительными, обозначающими объект непосредственного воздействия. 

 

 

 

 

Д. М. М а г о м е д о в  (Махачкала) 

 

О предикативных функциях инфинитных форм 

глагола в аварском языке 

 

 

Финитные и инфинитные формы глагола противопоставляются по 

наличию или отсутствию признаков предикативности. Отличительной 

особенностью грамматической сущности финитных и инфинитных 

форм является способность финитных форм организовать предложение 

со всеми присущими ему признаками и неспособность инфинитных 

форм организовать предложение из-за отсутствия предикативности. 

Инфинитные формы глаголов выражают действие, которое зависит 

от основного действия, выраженного финитной формой глагола. 

Компоненты каждого типа инфинитных форм имеют свои специ-

фические особенности сочетания, которые обусловлены стержневыми 

возможностями – причастием, деепричастием, масдаром и инфинитивом. В 

отношении употребительности инфинитные формы представлены не в 

одинаковой мере. Среди них довольно широко представлены 

причастные формы.  
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Инфинитные формы глагола выражают значение незавершен-

ности действия и без участия финитных форм не могут образовать 

предложения. Компоненты инфинитных словосочетаний являются 

всего лишь лексико-семантическими единицами, которые служат в 

языке для выражения непредикативных отношений. Финитные же 

формы глагола сообщают предложению грамматическую и смысловую 

законченность. 

Словосочетания не могут замещать в речи предложения и не 

имеют законченной коммуникативной функции. Они характеризуются 

грамматической оформленностью и семантической незаконченностью. 

Предметом синтаксиса словосочетаний является изучение структуры и 

типов словосочетаний в том или ином языке, а также анализ тех 

синтаксических отношений, которые складываются между компонен-

тами словосочетания. 

В аварском языке инфинитные формы глагола в предложении 

функционируют только при наличии финитной формы: они выражают 

такое действие, которое зависит от финитной формы глагола. Однако в 

произведениях устного народного творчества встречаются случаи, когда 

инфинитные формы, в частности причастия, употребляются в предло-

жениях самостоятельно. В таких предложениях полностью отпадает 

возможность употребления финитных форм: Например, в «Песне о 

Хочбаре» встречаются такие слова: Нуцалханил Бахул дарайдул гурде / 

Гьалаб сивуниса босараб дица «Из той башни я взял шелковое платье 

(жены) Нуцалхана Баху» (букв. «Нуцалхана Баху шелковое платье из той 

башни взятое мною». Здесь вместо финитной глагольной словоформы 

босана «взял» выступает инфинитная форма данного глагола – 

причастие босараб «взятое» [1, с. 6]. 

Сила предикативности причастной формы может быть настолько 

интенсивной, что иногда она способна заменять собой финитные 

формы глагола.  

Функционирование инфинитной формы вместо финитной наблю-

дается и в современном аварском языке, хотя такие формы встречаются 

редко. Например: 1) ГIелев МухIамад кIудияв, вуссинев гьев 

Муслиматгун цадахъ ГьоцIалъе «Когда Магомед подрастает, вернется он 

вместе с Муслимат в Гоцатль»; 2) Гьадаб хIалтIи гьабураб дица «Ту 

работу сделал я». В первом предложении встречаются два причастия: 



 157 

гIелев и вуссинев, которые использованы вместо финитных глаголов 

гIела «подрастет» и вуссина «вернется». Во втором предложении вместо 

финитного глагола гьабуна «сделал» выступает причастие гьабураб 

«сделанное». 

Таким образом, в аварском языке причастия настоящего и 

будущего времени могут заменять соответствующие финитные формы и 

образовать самостоятельные предложения, не нуждающиеся в 

дополнительных финитных формах. 

Такой фактор, на наш взгляд, уже сам по себе может служить 

убедительным аргументом того, что в старом аварском языке причастные 

формы имели статус предикативности. 

 

 

 

 

М. А. М а г о м е д о в  (Махачкала) 

  

Именные части речи в аварском языке 

(имя существительное) 

 

  

 Все слова аварского языка, как и многих языков, объединяются в 

лексико-грамматические разряды, называемые частями речи. Объединение 

слов в части речи происходит на основе общности их категориального 

значения, морфологических и синтаксических признаков. Данная точка зрения 

является наиболее приемлемой (Лингв. энц. словарь) .  

Части речи в аварском языке делятся на самостоятельные и служебные.

 Самостоятельными (или знаменательными) следует считать части речи, 

которые способны выражать как лексические, так и грамматические значения, 

и выступающие в предложении в роли главных или второстепенных членов. 

Такими являются: имя существительное, прилагательное, числительное, 

местоимение, глагол и наречие. 

В аварском языке имеют место два способа выражения граммати-

ческих значений: синтетический и аналитический. При синтетическом 

способе грамматическое значение выражается посредством внутренних 

ресурсов: аффиксацией, чередованием гласных, переходом ударения, 

образованием супплетивных форм. 
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Основным средством выражения грамматических значений является 

аффиксация. Присоединяясь к корню, аффиксы изменяют грамматическое 

значение слова. Так, в словоформах баба-цца, баба-л, баба-е (от баба “мама”) 

значения эргативного, родительного и дательного падежей выражены 

соответствующими показателями -цца, -л, -е. 

Аблаутное чередование и ударение часто используются для выражения 

грамматического значения, например, при падежном словоизменении: лълъин 

«вода» – лълъад-а-цца, бече «теленок» – бач-и-цца, пер «лук» – пор-о-

цца, бел «лопата» – бол-о-цца, огоб «рожь» – абг-и-цца.  

Очень часто единственным средством дифференциации грамматичес-

кого и лексического значения слова служит ударение: къед «стена» – къа'дал 

(им. п. мн. ч.) – къада'л  (род. п., ед. ч.), гIи “отара” – гIи'йал (им. п., мн. ч.) – 

гIийа'л  (род. п., ед. ч.), лъар  “речка” – лъа'рал  (им. п., мн. ч.) – лъара'л  (род. п., 

ед. ч.) 

Грамматическое значение в аварском языке может быть выражено 

и супплетивно. Слова с разными корнями, но с одним и тем же 

лексическим значением могут иметь разные грамматические значения. 

Имя существительное как часть речи, обозначая предмет в широком смысле, 

представляет собой особый разряд слов, имеющий свою лексико-

семантическую и морфологическую характеристику.  

Основа имени существительного. Прямая основа. Принято считать, 

что в аварском языке, как и в других дагестанских языках, основа слова 

совпадает с формой именительного падежа исконных слов. Отмечается, 

что форма именительного падежа не имеет падежного окончания. 

Относительно «прямого» и «косвенного» падежей А. С. Чикобава пишет: 

«Понятия «прямой падеж», «косвенный падеж», перенесенные из 

морфологии древнегреческого языка в синтаксис индоевропейских 

языков, вряд ли могут служить критерием для квалификации падежей в 

ИКЯ, где именительный, т.е. прямой падеж индоевропейских языков, – 

является падежом «ближайшего» (т.н. «прямого») объекта». В отличие от 

индоевропейских, например, языков, форма номинатива (resp. «прямая 

основа») в кавказских языках, и в частности, аварском языке не содержит 

конечных словоизменительных аффиксов (числа, падежа). Но, если в 

случае вацц «брат», вас «сын», «мальчик», йацц «сестра», йас «дочь», 

«девочка», эбел «мать», эмен «отец», оц «бык» можно говорить об 

идентичности прямой основы и формы именительного падежа, то как 
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объяснить такую же идентичность форм с вокалическим ауслаутом 

(гьоко «арба», цIцIе «коза», цIа «огонь», кьили «седло», чIалу «бревно» 

(толстое), где конечные гласные в других падежных формах не 

сохраняются. Приходится говорить о том, что в отличие от индо-

европейских языков, например, прямая основа в аварском, в частности, 

не образуется при помощи суффиксов, тогда как косвенная основа 

принимает те или иные суффиксы в зависимости от класса имени с 

некоторыми отклонениями, связанными со «сдвигами в истории 

грамматических классов». Не подпадают под это определение формы 

типа вас-ав «мальчик», йас-ай «девочка», у которых при словоизменении 

усекается только конечный согласный. Кроме конечных классно-

числовых показателей в косвенной основе отсутствует и конечные 

вокалические элементы, которые, видимо, также служат для 

оформления номинатива. 

 

 

 

 

М. И. М а г о м е д о в  (Махачкала) 

 

Синтаксическая роль классно-числовых показателей 

прилагательных в аварском языке 

 

 

Исследователи аварского языка выделяют имя прилагательное как 

самостоятельную часть речи и исследуют его с разных сторон (класс, 

число, степени сравнения, роль в предложении и т.д.).Важная роль 

отводится также таким синтаксическим признакам, как сочетаемость, 

тип связи, порядок слов. Имена прилагательные в аварском языке 

изменяются по грамматическим классам и числам. Классно-числовые 

показатели обычно представлены в составе суффиксов прилагательных: 

лъикI-аб (-в, -й) «хороший» (мн. ч. – лъикIа-л), гьитIина-б (-в, -й) 

«маленький» (мн. ч. – гьитIина-л), берцина-б (-в, -й) «красивый» (мн. ч.  – 

берцина-л). Иногда классные показатели представлены в начальной  

и конечной позициях: б-ицата-б (в-ицата-в, й-ицатай) «толстый»,  

б-орхата-б (в-орхата-в, й-орхата-й) «высокий», б-ацIцIада-б (в-ацIцIада-в, 

й-ацIцIада-й) «чистый» и т.д. 
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При образовании форм множественного числа прилагательных 

показатель грамматического класса, как видно из вышеприведенных 

примеров, заменяется показателем множественного числа -л: лъикIаб чу 

«хорошая лошадь» – лъикIал чуял (мн.ч.), лъикIав вас «хороший 

мальчик» – лъикIал васал (мн.ч.), лъикIай яс «хорошая девочка» – 

лъикIал ясал (мн.ч.). 

В карахском диалекте аварского языка префиксальный классно-

числовой показатель прилагательных выпадает, например: лъикIа  

чу «хорошая лошадь» – лъикIа чуял (мн. ч.), лъикIа вас «хороший 

мальчик» – лъикIа васал (мн. ч.), лъикIа яс «хорошая девочка» – лъикIа 

ясал (мн. ч.) и т. д. 

При образовании форм множественного числа от прилагательных 

с конечными классными показателями происходит их замена началь-

ного и конечного показателя грамматического класса показателями 

множественного числа (соответственно начальным -р и конечным -л): 

вицатав чи «полный человек» – рицатал чагIи (мн.ч.), йицатай чIужу 

«полная женщина» – рицатал руччаби, бицатабтIехь «толстая книга» –

рицатал тIахьал (мн.ч.). 

Также способность прилагательного выступать в роли опреде-

ления, предиката, именного члена предиката позволяет выделить имя 

прилагательное как особую часть речи в аварском языке. 

Прилагательное чаще всего в предложении выполняет определи-

тельную функцию по отношению к грамматическому субъекту (подле-

жащему) и объекту (прямому и косвенному дополнению).  

В аварском языке встречаются также краткие формы прилага-

тельных, которые, как правило, употребляются в поэтических произве-

дениях, например: чIегIер берал «черные глаза», багIарбакъ «красно 

солнышко», гIурччинхер «зелена трава» и т. д. 

Возможно в этой связи в некоторых справочных источниках мы 

встречаем слитное написание таких структур: багIаргIеч «красно(е) 

яблоко», гIурччинхер «зеленая трава», чIегIерракь «черная земля, 

чернозем» и т. д.  

Краткие формы прилагательных в пословицах, поговорках и 

поэтической речи могут выступать в предикативно-характеризующей 

роли. В этой функции они могут характеризовать отсутствующий, но 

предполагаемый субъект: Елъулаго кIалберцин, кIалъалаго цабихъахI 

«Смеясь (когда смеется) [у которой] рот красив, разговаривая (когда 

разговаривает) [у которой] зубы белы». 
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Регулярно определительную функцию могут выполнять и формы 

родительного падежа существительных: ихдалил гьава «весенний 

воздух» (ср. их«весна»), хасалил сордо «осенняя ночь» (ср. хасел «осень») 

и др. 

В составе субстантивного словосочетания прилагательное 

выполняет определительную функцию, но склоняется при этом только 

определяемое существительное: лъикIавчи «хороший человек», 

лъикIавчиясе  «хорошему человеку», лъикIавчиясул «хорошего чело-

века» и т. д. 

В отличие от имени существительного, имеющего самостоятель-

ное употребление, имя прилагательное в своем употреблении зависит от 

имени существительного, что определяет особое значение грамматичес-

ких форм, свойственных этой части речи, и своеобразие синтаксичес-

кого употребления этого класса слов.  

Некоторые прилагательные содержат в своем составе суффикс -ар 

причастного происхождения. Основная часть таких прилагательных 

образовалась морфолого-синтаксическим способом, т. е. потеряв гла-

гольные признаки (время), причастия перешли в разряд прилагатель-

ных. Чаще всего в разряд прилагательных переходят причастия 

прошедшего времени: къвакIараб «твердый», квачараб «холодный», 

битIараб «прямой», гьетIараб «кривой», цIорораб «холодный», унтараб 

«больной», свараб «тупой». 

 

 

 

 

Д. Ш. М а г о м е д о в а  (Махачкала) 

 

Роль классно-числовых показателей в тлессерухском говоре 

карахского диалекта аварского языка 

 

 

В тлессерухском говоре, в отличие от литературного языка, в 

именах прилагательных и причастиях суффиксальные классно-

числовые показатели выпадают, например: багIара гIич (в авар. лит. яз. 

багIараб гIеч) «красное яблоко», берцина тIегь (в авар. лит. яз. берцинаб 

тIегь) «красивый цветок», векеруни вас (в авар. лит. яз. векерулев вас) 
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бегающий мальчик, цIалуни лъимал (в авар. лит. яз. цIалулел лъимал), 

хIера чи (в авар. лит. яз. херав чи) «старый человек» и т. д.  

Класс некоторых имен существительных определяется по 

контексту (в зависимости от пола обозначаемого лица): гьудул «друг» и 

«подруга», устар «мастерица и мастер», цIалдохъан «ученик» и 

«ученица». Например: цIалдохъан в-егьур (в авар. лит. яз. цIалдохъан  

в-ачIана) «ученик пришел», цIалдохъан й-егьур (в авар. лит. яз. 

цIалдохъан й-ачIана) «ученица пришла». То же самое можно сказать и о 

заимствованных словах типа: председатель, врач и т. д.: врач в-егьур  

(в авар. лит. яз. врач в-ачIана) «врач пришел», врач й-егьур (в авар. лит. 

яз. врач й-ачIана) «врач пришла», устар в-егьур (в авар. лит. яз. устар  

в-ачIана) «мастер пришел», устар й-егьур (в авар. лит. яз. устар й-ачIана) 

«мастерица пришла» и т. д. 

Классные экспоненты (-в, -й, -б) и экспоненты множественности 

(-р и -л) не представлены в структуре имени существительного (за 

редким исключением). Грамматическая категория класса достаточно 

регулярно выражается в глаголе. Большинство глаголов содержит в себе 

классные показатели, которые выражают грамматический класс 

субъекта, если глагол непереходный, и грамматический класс объекта, 

если глагол переходный: валагьзи (в авар. лит. яз. валагьизе) (I кл.), 

ялагьзи (в авар. лит. яз. ялагьизе) (II кл.), балагьзи (в авар. лит. яз. 

балагьизе) (III кл.), ралагьзи (в авар. лит. яз. ралагьизе) (мн. ч.) 

«смотреть»; викерзи (в авар. лит. яз. векеризе) (I кл.), йикерзи (в авар. 

лит. яз. екеризе) (II кл.), бикерзи (в авар. лит. яз. бекеризе) (III кл.), 

рикерзи (в авар. лит. яз. рекеризе) (мн. ч.) «бегать». 

В аварском литературном языке грамматические показатели 

класса иногда выступают и в префиксальной позиции имен прилага-

тельных, хотя обычно позицией классных показателей в прилага-

тельных является в суффиксальной позиции. Ср.: вицатав чи «толстый 

человек», лъикIав вас «хороший мальчик», йицатай чIужу «толстая 

женщина», лъикIай яс «хорошая девочка», бицатаб тIил «толстая палка», 

рицатал тIилал «толстые палки». Ср. в тлессерухском говоре: вицара чи 

«толстый человек», лъикIа вас «хороший мальчик», йицара чIужу 

«толстая женщина», лъикIа яс «хорошая девочка», бицара ил «толстая 

палка», рицара илал «толстые палки». Как видим из примеров, в 

тлессерухском говоре в прилагательных в суффиксальной позиции 

отсутствуют классно-числовые показатели.  
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Причастия, образованные от классных глаголов, могут иметь в 

своем составе классные показатели в начале, в конце и в середине: 

цIаларав чи «ученый человек», цIаларай чIужу «ученая женщина», 

цIалараб тIехь «прочитанная книга», цIаларал тIахьал «прочитанные 

книги», вачIарав чи «пришедший человек», ячIарай чIужу «пришедшая 

женщина», бачIараб чу «пришедшая лошадь», рачIарал чуял 

«пришедшие лошади», гьавурав вас «родившийся сын», гьаюрай яс 

«родившаяся дочь», гьабураб бече «родившийся теленок», гьарурал бачал 

«родившиеся телята». Однако в тлессерухском говоре в причастиях, 

образованных от классных глаголов, классные показатели представлены 

только в начале и в середине слова. Суффиксальные же классно-

числовые показатели отсутствуют, например: викеруни вас (в авар. лит. яз. 

векерулев вас) «бегающий мальчик», багъуни гьве (в авар. лит. яз. 

багъулеб гьой) «дерущаяся собака», гьаюра яс (в авар. лит. яз. гьаюрай яс) 

«родившаяся дочь», рекеруни чуял (в авар. лит. яз. рекерулел чуял) 

«бегущие лошади» и т. д. 

Интересно отметить, что в тлессерухском говоре в некоторых 

собственных именах в суффиксальной позиции представлены классные 

показатели: ТIитIинав, АхIматIилав (муж.), ГIалилай, ЧIухIай (жен.).  

Некоторые слова в тлессерухском говоре при образовании 

множественного числа не соответствуют формам множественного числа 

аварского литературного языка, например: чикма (в авар. лит. яз. чакма) 

«сапог» – чикмаби (в авар. лит. яз. чакмаял). Здесь множественное число 

в тлессерухском говоре образовано при помощи суффикса -л, а в литера-

турном языке – при помощи суффикса -би. 

Как в тлессерухском говоре, так и в литературном языке 

посредством суффикса -ал иногда образуется форма множественного 

числа и без изменения основы: бер «глаз» – берал, квер «рука» – кверал, 

кIул «ключ» – кIулал, нус «нож» – нусал, вац «брат» – вацал, рохь «лес» – 

рохьал, зоб «небо» – зобал и т. д. 

В редких случаях при образовании форм множественного числа 

происходит метатеза: хьибил «бок» – хьалбал, гьобол «гость» – гьалбал, 

эбел «мать» – улбул. 

Одним из распространенных суффиксов множественного числа 

имен существительных в тлессерухском говоре, как и в аварском 

литературном языке, является суффикс -заби. При помощи этого 
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суффикса образуются формы множественного числа от собственно 

аварских и заимствованных слов. Сложный суффикс -заби образует мн. 

число от имен, обозначающих профессию человека, его занятие, 

социальное положение: хан «хан» – ханзаби, устар «мастер» – устарзаби, 

нукер «нукер» – нукерзаби. 

Суффикс -зал образует множественное число без изменения 

основы. Это в основном односложные слова: нугI «свидетель» – нугIзал, 

хур «пахотное поле» – хурзал, лагъ «раб» – лагъзал, рукъ «дом» – рукъзал 

и т. д. 

 

 

 

 

М. Ш. М а г о м е д о в а  (Махачкала) 

 

Выражение семантики длительности 

в лакском языке 

 

 

Семантику длительности действия в лакском языке репрезентирует, 

прежде всего, глагольная категория дюративного вида: чичлай ур 

«пишет» (находится в процессе писания). Продолжительность, 

протяженность действия во времени обозначает соответствующий 

способ действия, который образуется от формы деепричастия при 

помощи классных суффиксов -ва / -ра и их фонетических вариантов, 

например: чичлай-н-ма бур «продолжает писать», тlиртlун-на дур 

«продолжает оставаться открытым» и т.д.  

Грамматические (видовременные) категории глагола указывают на 

длительность протекания действия обобщенно, не называя временных 

рамок. Для конкретизации степени длительности действия или 

состояния применяются лексические средства: наречия, местоименные 

наречия, адъективированные формы существительных, устойчивые 

словосочетания. Одни из них обозначают неограниченную длитель-

ность действия (семантики «всегда», «никогда»), другие указывают на 

конкретные временные рамки протекания действия или процесса.  
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Неограниченную длительность обозначают следующие наречия и 

наречные сочетания: абад/ абадлий/ абадун абадлий – «всегда, вечно», 

даин / даиман – «всегда». Слово абад «вечность» является заимствова-

нием из арабского языка и используется для образования сложного 

глагола: абад хьун «стать вечным», абад бан «увековечить». Лексема 

абадлий представляет собой форму суперэссива.  

Существительное оьрму «жизнь» в форме суперэссива употребляется 

в значении «никогда», а в форме постэссива – в значении «всегда, всю 

жизнь»: оьрмулий «никогда (в жизни)»; оьрмулухун «всегда (всю 

жизнь)».  

Ограниченную определенными временными рамками длитель-

ность репрезентирует в лакском языке как способ глагольного действия, 

так и лексические средства. Грамматикализованной формой выражения 

такого значения является сложная глагольная форма, состоящая из 

деепричастия длительного вида и вспомогательного (десемантизирован-

ного глагола) бытия бикlан «быть» в перфектных временных формах 

(бивкlунни «была (в недалеком прошдом)», бивкlуна «была (в далеком 

прошлом)»,: чичлай ивкlунни «писал некоторое время незадолго до 

момента речи», чичлай ивкlуна «писал некоторое время, отдаленное от 

момента речи». 

Семантику длительного отрезка времени, в течение которого 

действие продолжалось, но не завершилось, репрезентируют следующие 

слова и словосочетания: кьинибархан «весь день»; хьхьучани хьуннин , 

хьхьучанихьун «всю ночь». Лексемы бархан «весь день» и чани хьун «до 

рассвета» употребляются и без первых компонентов. 

Более конкретным обозначением длительности действия является 

количественное определение отрезков времени – гьантта «день, сутки», 

барз «месяц», шин «год» и др. В сочетании с количественными числи-

тельными существительные употребляются в форме суперэссива 

гьантлий «дней», шинай «годов». 

Длительность может быть ограничена началом: Цакьнияцlакул  

«с тех пор» (цакьни «тогда»): Цакьнияцlакул оьцlуцlаврил бувгьуну, 

оьрчlахьгу ссихl къадурккун, жу жувува-жува кьуцlу буллайрухха бусса. 

«С тех пор мы, не сказав даже сыновьям, сами в себе переживаем от 

досады».  

По данной модели образуются производные наречия и от других 

слов, обозначающих время до момента речи: 
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Кьунну «вчера ночью» – кьуннуяцlа «со вчерашней ночи». 

Лахьхьу «вчера» – лахьхьуяцlа «со вчерашнего дня». 

Цархьхьу «позавчера» – цархьхьуяцlа «с позавчерашнего дня». 

Ччяни «давно» – ччянияцlа «издавна» и др. 

С наречиями, приведенными выше, сочетаются глаголы несовер-

шенного (дюративного) вида. Значения длительности выражают и 

наречия с общим значением «постепенно», «не сразу», но такие наречия 

сочетаются с глаголами совершенного вида: чан-чанну тlий «постепен-

но, понемногу».  

Периферийное положение лексических показателей в поле 

темпоральности не означает, что эти языковые средства не существенны 

для выражения темпоральных отношений. Без лексических средств 

полная реализация функций выражения времени, адекватная 

потребностям речевой коммуникации, была бы невозможна. 

 

 

 

 

З. М. М а л л а е в а  (Махачкала) 

 

К проблеме грамматического статуса «смешанных»  

частей речи, находящихся 

в глагольно-именном диапазоне 

 

 

Теория частей речи характеризуется наибольшей противо-

речивостью и сложностью по сравнению с другими теориями современ-

ного языкознания. Отчасти это обусловлено тем фактом, что термин 

«части речи» репрезентирует одновременно несколько разнородных по 

содержанию понятий. Части речи – это лексико-грамматические 

разряды слов, которые характеризуются категориальным значением, 

определенным набором морфологических признаков и особых 

синтаксических позиций. Существует несколько критериев выделения 

частей речи: 1) семантический; 2) формальный; 3) функциональный. 

Всем этим критериям соответствуют представленные во всех дагестанских 
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языках отглагольные формы, выражающие семантику процессуальности 

и одновременно семантику аспектуально-темпоральной характеристики 

процесса, типа: ав. хъварабго, дарг. белкIунмад, лак. чичайхту, лезг. 

кхенмазди, таб. гъибикIубси ‘как только написал’; ав. хъвазе-гIан, лезг. 

кхидалди, лак. чичиннин, таб. бикIайизкьан «до тех пор, пока 

напишет». 

Такие языковые единицы в дагестановедении традиционно 

обозначаются термином «деепричастие». Этим термином в дагестанских 

языках обозначаются морфологические единицы различной граммати-

ческой природы и разных функциональных возможностей, выступающие в 

функциях зависимого таксиса. Грамматические признаки данных 

языковых единиц заметно отличаются от свойств русских деепричастий. 

Они не вполне укладываются в традиционные для дагестанского 

языкознания представления, сложившиеся под влиянием русской 

грамматической традиции. Между тем назрела необходимость исследо-

вать эти структурные единицы дагестанских языков не в традиционной 

терминологии, а с использованием понятийного аппарата современной 

теории таксиса. В этой связи очень удачным и наиболее адекватным 

является термин конверб, используемый для обозначения аналогичных 

единиц В. П. Недялковым. В языках мира выделяют две основные 

модели выражения таксиса в глагольных системах: нефинитную и 

комбинированную (В. А. Плунгян). В первой модели таксисная семантика 

выражается специализированными глагольными формами. Они не 

имеют значений абсолютного времени и в синтаксическом плане 

являются зависимыми от главного предиката, который и выражает 

абсолютное время. Т.е., с точки зрения морфологии они автосемантичны, а 

с точки зрения синтаксиса – синтемантичны. Нефинитная модель 

считается характерной для русского и других славянских языков.  

Вторая модель таксиса – комбинированная, характеризуется тем, 

что в глагольных формах одновременно выражаются граммемы как 

относительного, так и абсолютного времени. Такая модель выражения 

таксиса характерна для глагольных систем германских и романских 

языков. В дагестанских языках представлены обе модели. Несмотря на 

это в дагестановедении система таксисных конвербов, представляющая 

собой самостоятельную морфологическую категорию глагола, не 

получила пока целостного и адекватного описания. Поэтому в 
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грамматических исследованиях дагестанских языков категория таксиса 

не выделяется.  

В аварском языке часть словообразовательных суффиксов с 

таксисной семантикой восходит к словоизменительным формантам, а 

именно к падежным окончаниям, а часть – обнаруживает материальное 

сходство с распространенными в аварском языке частицами. Наличие 

общих для системы словоизменения и словообразования формантов – 

явление характерное для аварского языка. В авароведении существует 

традиция возведения словообразовательных формантов к словоизмени-

тельным аффиксам, а именно к падежным окончаниям (Л. И. Жирков; 

Ш. И. Микаилов). Одним из аргументов против такой трактовки может 

служить то, что: «Спряжение в иберийско-кавказских языках оформи-

лось раньше, чем склонение, причем первичные глаголы были 

отыменными» (А. С. Чикобава). На наш взгляд, целесообразнее было бы 

предположить единый источник происхождения и падежных аффиксов 

и словообразовательных формантов деепричастия: и падежные аффиксы 

и словообразовательные форманты являются продуктами грамматика-

лизации лексических единиц. 

 

 

 

 

С. Д. М а л л а е в а  (Махачкала) 

 

Особенности семантической организации категории 

множественности в агульском языке 

 

 

Образование форм множественного числа имени в дагестанских 

языках характеризуется определенной закономерностью, которая заклю-

чается, прежде всего, в наличии большого количества суффиксов 

множественности. В этом плане агульский язык (как и большинство 

лезгинских языков) является исключением, поскольку здесь 

представлен только один суффикс множественности – -ар, например: 

китаб «книга» – китаб-ар «книги», кIур «дерево» – кIур-ар «деревья», 

ккел «ягненок» – ккел-ар «ягнята» и т.д. Если основа слова имеет 
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гласный ауслаут, тогда множественности наращивает согласный -б-,  

в диалектах -м-, -й-, например: гада «мальчик» – гада-б-ур (гада-в-ур, 

гада-й-ар) «мальчики».  

Вторая особенность семантической организации категории 

множественности в агульском языке заключается в наличии формы 

множественного числа у всех существительных (за редчайшим 

исключением), вне зависимости от их семантической и тематической 

принадлежности. Во всех остальных дагестанских языках имена 

существительные, в зависимости от их отношения к грамматической 

категории числа, распределяются на следующие семантические 

разряды: 1) нарицательные, 2) вещественные, 3) собирательные имена 

существительные, 4) имена собственные. Из них грамматические формы 

множественного числа регулярно образуются только от существительных, 

которые подвергаются счету. Такие формы выражают грамматическое 

значение числа в наиболее чистом виде. А неисчисляемые существи-

тельные имеют только одну форму числа и представлены конкретными 

и абстрактными существительными.  

В агульском языке конкретные неисчисляемые имена регулярно 

образуют формы множественного числа: ччам – ччам-ар «масло», нис – 

нис-ар «сыр», некк – некк-ар «молоко», хед – хетт-ар  «вода», гуни – 

гуни-в-ур «хлеб» и т.д.  

Весьма ограниченное число имен, принадлежащих к абстрактным 

(преимущественно) неисчисляемым существительным представлены 

только формами единственного числа, например: къайгъу «забота», 

гъалиб «победа», ахсар «заря», сиях «список», басма «издание» и т.д.  

В собирательных именах существительных грамматическая 

категория числа проявляется несколько иначе, чем в именах, обозна-

чающих единичные предметы. Собирательные имена существительные 

могут выражать в зависимости от контекста как семантику 

разделительности (если данное целое рассматривается как множество 

индивидов), так и семантику объединительности (если данное целое 

рассматривается как единый коллектив), например: аскар «войско», 

«армия», джигьилар «молодежь» и т.д. Данная группа лексем представ-

лена заимствованиями а) из русского языка: комитет, комиссия, бригада, 

экипаж; б) из арабского и тюркских языков: аскар «полк», тухум «род», 

жамагIат «общество» и некоторые другие.  
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В редких случаях имена существительные, как правило, термины 

родства образуют множественное число супплетивно, например: руш 

«девочка» – шибер «девочки», хьир «жена, женщина» – хумбар «жены, 

женщины», эреми «муж, мужчина» – илар «мужчины». 

 

 

 

 

А. С. М е й р и е в а  (Магас) 

 

Русские лексические заимствования 

в ингушском языке 

 

 

Языки, как известно, в процессе своего функционирования и 

развития, постоянно взаимодействуют друг с другом. Это обусловлено 

взаимодействием народов и их культур, развитием науки и техники.  

Способ взаимодействия русского и ингушского языков заклю-

чается в лексическом влиянии первого на второй. Это связано с тем, что, 

во-первых, русский язык является языком межнационального общения 

в России; во-вторых, русский язык и ингушский язык являются 

государственными языками Республики Ингушетия. 

Активное заимствование современным ингушским языком 

русских лексических элементов вызвано, прежде всего, экстралингвис-

тическими факторами. 

Следует отметить, что в ингушском языке остаются неразработан-

ными до настоящего времени не только вопросы прямых русских 

заимствований, но и вопросы влияния русского языка на ингушский. В 

этой связи представляется весьма актуальным проведение специальных 

исследований, посвященных вопросам выявления путей заимствований, 

причин ассимиляции заимствований, с учетом тенденции и потенциала 

дальнейшего развития ингушского языка. Необходимо определить 

преобразования, вызванные влиянием русского языка в лексико-

фразеологическом составе и семантической структуре лексических 

единиц и сдвиги словообразовательного, стилистического и 

синтаксического характера в ингушском языке. 
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Одновременно актуализируется и такая проблема как отражение 

русских заимствований. Среди неучтенных в словарях ингушского 

языка заимствований из русского значительную часть составляют 

кальки и полукальки; наряду с пополнением лексики и фразеологии 

подвергается изменениям и семантика лексем.  

 Если расположить заимствования из русского языка в ингушском 

по основным тематическим группам, то мы получим следующую схему: 

1 – общественно-политическая лексика (50%); 

2 – культурно-бытовая лексика (25%); 

3 – лексика производства и производственных отношений (20%); 

4 – лексика, связанная с другими сферами (5%). 

Правописание слов, заимствованных из русского языка, 

приспособлено к звуковым законам ингушского языка, максимально 

отражая реальное произношение. Однако в связи с тем, что изначально, 

на раннем периоде непосредственного контактирования ингушей с 

русскими, заимствование шло устным путем, поскольку ингушский 

язык не имел письменности.Именно этим объясняется имеющиеся 

случаи разнобоя фонетического характера:помидор – помдор, завсклад – 

засклад, председатель – пирсдатал, пристав–пирстоп и др. 

В соответствии с графическим оформлением заимствования в 

ингушском языке можно условно разделить на две основные группы: 

1) Слова, заимствованные в исходной форме в том же графическом 

облике, что и в русском языке (лимон, амбар и др.). 

2) Слова, вошедшие в заимствующий язык с усечением части 

окончания (социалистически, аграрни, удобрени и др.). 

Фонетические изменения заимствованной лексики обусловлены 

особенностями фонемного состава ингушского языка и действием 

специфических звуковых закономерностей в ингушском языке, 

приводящие к следующим процессам: 

1) субституция звуков, то есть замещение не характерных для 

ингушского языка звуков и их сочетаний близкими им по артикуляции 

звуками ингушского языка (русск. фургон – инг. хIургон // фургом  

и др.); 

б) замена мягких согласных фонем соответствующими твердыми 

согласными (ящик – яьшка); 

в) анакопа: выпадение конечных элементов слова (аршин – эрша); 
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г) синкопа: выпадение серединных звуков, слогов и комплексов 

звуков (помидор – помдор); 

д) анакопа и синкопа одновременно (десятина – дистин); 

е) наращение звуков (пуд – пунт); 

ж) метатеза: перестановка звуков (труба – турба); 

з) ассимиляция и диссимиляция: уподобление и расподобление 

звуков (картофель – коартол). 

Таким образом, проблемы правописания и единообразия 

графического оформления заимствований из русского языка остаются 

нерешенными до настоящего времени. 

 

 

 

 

С. И. М у т а е в а, С. М. Р а б а д а н о в а  (Махачкала) 

 

Роль и функционирование деепричастных 

словосочетаний в даргинском языке 

 

 

Деепричастные словосочетания – наиболее часто встречающиеся 

синтаксические построения даргинского языка – представляют собой 

самостоятельную синтаксическую единицу, характеризующуюся рядом 

специфических особенностей.  

Основной целью исследования явилось системно-комплексное 

исследование деепричастных словосочетаний даргинского языка. 

Рассматриваются вопросы структурного и функционального синтаксиса 

деепричастных словосочетаний даргинского литературного языка – 

взаимозависимость и взаимообусловленность формальной и содержа-

тельной сторон, особенности соотношения между значением и грамма-

тическими средствами их выражения. 

Исследование деепричастных словосочетаний даргинского 

литературного языка проводится впервые в данной статье. Материал и 

результаты анализа могут быть использованы при комплексном 

описании структуры предложения даргинского языка. Выводы и 

положения работы основываются на конкретных языковых фактах, 

извлеченных из произведений фольклора даргинцев. 
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В даргинском языке деепричастные словосочетания так же, как и 

причастные, используются в качестве того или иного осложненного 

члена предложения для передачи различных содержательных единиц. 

Отношения деепричастных словосочетаний к предложению 

определяются лексико-семантическими и синтаксическими особенностями 

этих словосочетаний. Если словосочетание имеет значение образа 

действия, то оно относится к глаголу-сказуемому предложения, 

словосочетание иного значения (пространства, времени,причины, цели) – ко 

всему предложению. 

Даргинские деепричастные словосочетания имеют свои специфи-

ческие свойства, которые распространяются на их функции в составе 

предложения, на способ включения их в предложение, а также на 

формальные и семантические отношения между словосочетанием и 

предложением. Таким образом, деепричастные словосочетания рассматри-

ваемого типа употребляются в функции обстоятельства, а частные значения 

обстоятельственных функций уточняются при помощи специализиро-

ванных обстоятельственных суффиксов. В состав предложения эта 

структура вводится своим стержневым компонентом, а формальными 

показателями связи являются деепричастные суффиксы, дифференци-

рующие конкретные семантические функции словосочетаний. 

 

 

 

 

Р. О. М у т а л о в  (Москва) 

 

Грамматические категории глагола  

в кадарском языке1 

 

 

Кадарский язык относится к малым языкам даргинской ветви 

нахско-дагестанской группы языков. Распространен в Буйнакском 

районе Республики Дагестан; долгое время развивался в тюркоязычном 

окружении, практически изолированно от других даргинских идиомов.  

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ), проект № 18-012-00718 «Документирование кадарского языка: 

грамматический очерк, тексты, словари». 
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Глагол в кадарском языке, как и в других дагестанских языках в 

целом, является наиболее богатой и сложной частью речи. Он имеет ряд 

признаков, отличающих его от именных частей речи и наречия: для 

него характерны отглагольные образования, от него можно образовать 

каузативные формы, он имеет специфическую систему префиксального 

словообразования и т.д. Основное же отличие глагола от других частей 

речи состоит в том, что он обладает словоизменительными категориями, 

которые присущи лишь для данного лексико-грамматического разряда 

слов.  

Система глагольного словоизменения кадарского языка включает в 

себя множество различных форм. Ему присущи такие грамматические 

категории, как класс, вид, лицо, число, время, наклонение, таксис, 

переходность, полярность, эвиденциальность и фазовость. Общей 

грамматической категорией глагола, объединяющей его с другими частями 

речи, является категория грамматического класса, которая «пронизывает 

всю морфологическую систему иберийско-кавказских языков, являясь 

древнейшей морфологической категорией» (А. С. Чикобава).  

Глагольные категории могут быть выражены посредством 

различных грамматических средств. Так, основная часть граммати-

ческих категорий (категории времени, наклонения, таксиса, эвиден-

циальности, фазовости) в кадарском получила суффиксальное оформ-

ление. Видо-временная система глагола включает в себя следующие 

формы: претерит, перфект, результатив, презенс, хабитуалис, футурум, 

прогрессив, поссибилитив, облигатив. Они образуются присоединением 

различных маркеров к основе совершенного или несовершенного вида 

глагола. Категория вида же выражается выбором одной из двух 

глагольных основ – основ совершенного или несовершенного вида: 

б=иркьв-ос – икъв-ос «вскопать – копать». 

Категория наклонения образует разветвленную систему глагольных 

форм, выражающих различную модальность: индикатив, оптатив марки-

рованный, оптатив немаркированный, оптатив условный, пробабилитив, 

императив, прохибитив, кондиционалис, концессив, ирреалис, 

гипотетив. 

Наличие в кадарском глаголе одновременно классного и личного 

спряжений, как и в других даргинских языках, делает его полиперсо-

нальным. Грамматические категории класса, лица, числа и полярности 
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могут выражаться как префиксально, так и суффиксально. Посредством 

только префикса в кадарском может быть образован лишь прохибитив, 

одна из форм наклонений.  

В зависимости от того, имел ли говорящий прямой доступ к 

ситуации или личный доступ к источнику информации, в кадарском 

языке можно выделить три граммемы эвиденциальности: экспериентив, 

инферентив, презумптив. Граммемы категории фазовости указывают в 

кадарском на временную фазу (начало, продолжение, конец) какого-

либо действия: инхоатив, инцептив и континуатив. Для большинства 

словоизменительных категорий кадарского глагола свойственна также 

грамматическая категория таксиса: формы прошедшего времени при 

этом выражаются посредством специального маркера -ри.  

Таким образом, глагол кадарского языка обладает богатой слово-

изменительной системой, отличающей его от других частей речи. 

 

 

 

 

Х. Б. Н а в р а з о в а, Л. А. А с х а б о в а  (Грозный) 

 

Материальная тождественность и функциональное 

различие наречий и послелогов 

в нахско-дагестанских языках 

 

 

Одним из малоисследованных и дискуссионных вопросов, касаю-

щихся функционирования наречия во всех нахско-дагестанских языках 

является вопрос квалификации материально тождественных, но 

функционально различных лексем, типа:  

чеч. лакха «вверх», гена «далеко (направление)», генахь «далеко 

(локализация)», юххехь «рядом» дехьа «через», «по ту сторону», сехьа «по 

эту сторону», дуьхьал «напротив», халха(хь) «впереди» и т.д. 

инг. духьала «напротив», дехъа «на той стороне», хьалха «впереди», 

юхе «рядом» и т.д.  

ав. цебе «впереди, перед», нахъа «позади, сзади», тIад «на», «над», 

гъоркь «под», «внизу», аскIоб «рядом», рикIкIада «далеко», гьоркьоб 

«между» и т.д.;  
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лак. махъ «сзади», «за», хьхьич1 «впереди», «перед», гъанну 

«вблизи», архну «вдали от», хъирив «вслед», «за», лагма «вокруг», дянив 

«в середине» лях «между» и т.д.;  

дарг. чеди «наверх», уди «вниз», гьала «впереди», «перед», гIела 

«назад», «позади», урга «в середину», бухIна «вовнутрь», дура «вовне», 

гьамли «близко», гьарахъли «далеко, вдали», кицли «близко, рядом», 

тяйдили «отдаленно», барх «вместе, рядом», шулгIи «близко» и т.д.  

Данные лексемы во всех языках образуют бинарные лексико-

семантические оппозиции, например:  

чеч. т1ехьа, инг. эг1а, ав. нахъа, дарг. гIела, «назад», «позади» – чеч. 

халха «перед», инг. хьалха, ав. цебе, дарг. гьала, «перед», «впереди»; 

чеч. лакха, лакхахь, ав. тIаде, дарг. чеди, лак. ялтту «сверху» 

«вверх» – чеч. лаха, ав. гъоркье, дарг. уди, лак. лу «под», «вниз» и т.д.  

Все перечисленные выше лексемы нахско-дагестанских языках – 

это полисемантичные, многофункциональные лексемы, которые 

употребляются в качестве: 1) наречия места с семантикй пространственной 

локализации и ориентации; 2) послелога (в позиции после имени 

существительного в номинативе, локативе или генитиве); 3) краткого 

прилагательного (в препозиции к имени существительному); 4) глагольной 

приставки (преверба). 

Преобладающее большинство данных лексем с пространственной 

семантикой в позиции после имени существительного образуют 

послеложные словосочетания, обозначающие локализацию или ориентацию 

объекта в определенной части пространства. Эти же лексемы в позиции 

перед глаголами определенной семантики, образуют глаголы с новым 

семантическим содержанием. При присоединении данных лексических 

единиц к глаголам происходит обособление целого от составляющих 

его компонентов путем частичной или полной нейтрализации 

лексического значения компонентов и утратой ударения одним из 

компонентов.  

Ряд послелогов, такие как: чеч. чу, ав. жаниб, дарг. бухIна, лак. 

вив «внутри» и некоторые другие дублируют значения, которые 

выражаются местными падежами имен. Остальные послелоги выражают 

такие пространственные значения, которые не входят с семантическую 

сферу местных падежей имен.  
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Те послелоги, которые выражают значения сходные с пространст-

венной семантикой местных падежей, также не полностью совпадают, 

выявляя различные семантические нюансы. Иногда возможно и 

совместное употребление имен в местных падежах с послелогами, 

выражающими сходную пространственную семантику. Такое совместное 

употребление обеспечивает более точное прегнантное указание на 

пространственную локализацию объекта относительно ориентира. 

Фиксированное расположение наречий после имени существи-

тельного привело со временем к их превращению в послелоги. 

Послелоги, в свою очередь, превращались в падежные аффиксы, с 

пространственной семантикой. 

Проблема разграничения материально тождественных, но 

функционально различных наречий и послелогов решается достаточно 

просто. Нет отдельно наречий места, типа: чеч. т1ехьа, инг. эг1а, ав. 
нахъа, дарг. гIела, «назад», «позади». А есть лексемы пространственной 

семантики, которые в зависимости от выполняемой ими функции в 

предложении могут быть квалифицированны или как наречия, или как 

послелоги. Если данные лексемы употреблены в предложении 

автономно, в качестве самостоятельного члена предложения, то это 

наречия. Если данные лексемы наращиваются на падежные формы 

имен, внося определенную конкретизацию в обозначение пространст-

венных отношений, то они не являются самостоятельными членами 

предложения. Это всего лишь служебные слова, выражающие 

различные грамматические отношения между членами предложения и 

они квалифицируются как послелоги. По своему морфологическому 

значению они соответствуют предлогам индоевропейских языков. 

 

 

 

 

М. Р. О в х а д о в  (Грозный) 

 

Вопрос о местоимении в чеченском языке 
 

 

Исследование местоимения в языковедческой науке восходит к 

античности и имеет длительную историю. Несмотря на это, этот класс 

слов до сих пор вызывает неоднозначное отношение исследователей, 

что проявляется как и в общем определении местоимений, так и их 
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разрядов. Кроме общетеоретических работ, в которых ставится вопрос 

об этом классе слов, достаточно много внимания уделено местоимениям 

в исследованиях по конкретным языкам, которые в основном опираются 

на теорию, хотя в значительной степени – и на частнолингвистическую 

традицию. 

Несмотря на сходство местоимений по выполняемым функциям 

во многих языках мира, существуют и различия, которые проявляются 

не только в различных группах языков, но и внутри этих групп. Также 

имеют место и различные подходы к этому классу слов в истории науки 

по отдельным языкам. 

Об отсутствии единого мнения или взгляда на местоимение как 

часть речи или класс слов свидетельствуют определения местоимения, 

представленные в различных исследованиях и словарях. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре представлено 

следующее определение: «Местоимение – лексико-семантический класс 

знаменательных слов, в значение которых входит либо отсылка к 

данному речевому акту (к его участникам, речевой ситуации или к 

самому высказыванию), либо указание на тип речевой соотнесенности 

слова с внеязыковой действительностью (его детотативный статус); к 

местоимениям принято относить только имена – существительные, 

прилагательные, числительные. Местоимения входят в более широкий 

класс местоименных слов, которые иногда в расширительном смысле 

все называются местоимениями. 

Авторы труда «Современный ингушский язык. Морфология.» 

отмечают, что «в преобладающем большинстве работ в известной 

степени представлен семантический принцип классификации... Иногда 

семантический принцип выдвигается на первый план вплоть до того, 

что пренебрегается выделением местоимений как склоняемых слов». 

Определенное место занимает местоимение в трудах исследо-

вателей нахских языков – чеченского, ингушского и бацбийского. –  

П. К. Услара, З. К. Мальсагова, Н. Ф. Яковлева, Ю. Д. Дешериева,  

Д. С. Имнайшвили, А. С. Куркиева, А. Г. Мациева, И. Г. Арсаханова,  

К. З. Чокаева, А. Д. Тимаева, М. И. Чапанова, Р. Хайровой, К. Т. Чрелашвили, 

И. Ю. Алироева, М. Р. Овхадова, А. И. Халидова, А. Д. Вагапова. 

В различной степени вопрос о местоимениях в вайнахских языках 

освещен в учебной литературе для вузов и школ: Х. Э. Яндаровым,  

А. Г. Мациевым, И. А. Оздоевым, Ф. Г. Оздоевой, Р. И. Ахриевой,  

Л. Д. Мальсаговой, П. Х. Бековой, З. Д. Джамалхановым, М. Мачиговым,  
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В. Янгульбаевым, Д. Махмаевым, Э. Х. Солтахановым, Бушуевым,  

И. Ю. Алироевым, М. Р. Овхадовым. 

Местоимение в трудах указанных авторов рассматривалось с 

опорой на сложившуюся ситуацию. Специальной работой, посвященной 

местоимению, является диссертационное исследование А. С. Куркиева 

«Местоимения в нахских языках», завершенное в 1966 году. 

Обзор научной литературы по чеченскому языку показывает, что 

вопрос о классификации разрядов местоимений освещается с 

некоторыми расхождениями в зависимости от положенного в основу 

принципа – грамматического или лексического. Однако, как отмечается 

наховедами, «в преобладающем большинстве работ в известной степени 

представлен семантический принцип классификации». (Современный 

ингушский язык. Морфология). 

Таким образом, обобщая классификацию местоимений по 

разрядам в чеченском языке, можно подчеркнуть признание или 

выделение основных разрядов всеми авторами трудов, в которых в той 

или иной степени этот вопрос рассматривается.  

Общепризнанными в чеченском языке являются разряды личных, 

указательных, возвратных, притяжательных, вопросительных, определи-

тельных, неопределенных, отрицательных местоимений. 

 

 

 

 

Р. Н. О л ь м е с о в  (Махачкала) 

 

Тюркизмы в животноводческой терминологии 

дагестанских языков 

 

 

В работах исследователей дагестанских языковвстречаются 

названия животных и птиц тюркского происхождения, изучение которых 

поможет раскрыть древние этнолингвистические связи тюркских народов 

с нетюркскими народами Дагестана, определить древнюю структуру и 

семантику некоторых слов.Рассматриваемый нами заимствованный 

лексический материал, в основном, относится к именам существи-

тельным. 
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К примеру, в монографии проф. Р. И. Гайдарова «Лексика лезгинс-

кого языка» приводятся слова тюркского происхождения, среди которых 

особый интерес представляют: гамиииш // гамиш «буйвол», хашав 

«специальный скребок», «передняя костлявая часть колени», металли-

ческий наконечник на ножах кинжала», ср. кум.диал. хашыв // къашыв – 

лит. къашыв «металлический скребок» (для чистки лошади), жигер 

«легкие», ср. аз. джийер // джиггер (общее название легких и печени). 

У некоторых тюркизмов в лезгинском языке омонимические пары 

слов совпадают с кумыкскими: лезг. тай «жеребенок» – тай «тюк соломы, 

сена» – тай «сверстник», мал «скот» – мал «товар», къаз«гусь» – къаз (вид 

травы).  

Животноводческая терминология тюркского происхождения в 

лезгинском языке имеет, видимо, три источника заимствования: 

древнетюркский, азербайджанский, частично кумыкский языки. Во 

многих случаях данные слова в лезгинском языке подвергались 

фонетической адаптации.  

В рутульском языке встречаются некоторые названия животных 

тюркского происхождения: дана «бычок»,къатир «мул», ср. кум. къачыр 

(т -ч), аз.гатыр, бисий «кошка», ср. кум. мишик<бишик, аз. пишик, тыла 

«собака», ср. кум. тула (кличка собаки), мал «домашнее животное», 

ичи«живот», ср. ичи«внутренности», деве «верблюд». Видимо, данные 

тюркизмы проникли в рутульский язык из азербайджанского языка.  

М.-С.М. Мусаев в своей книге «Лексика даргинского языка 

(сравнительно-исторический анализ)» заимствованиям из тюркских 

языков отводит специальный раздел. В нем рассматривается лексико-

семантическая группа, посвященная животному миру. Например: 

къаз«гусь», урдак «утка» (кум.оьрдек), бугъа«бычок» (кум. бугъа «бык»), 

юргъа«иноходец», ябу «лошадь», къачир«мул», тула «собака». Тюркизмы 

в даргинском языке подвергались фонетической адаптации, в них 

произошли некоторые семантические сдвиги. 

В овцеводческой лексике диалектов даргинского языка также 

встречаются заимствованные из тюркских языков названия животных. 

Они в диалектах даргинского языка подверглись значительной 

фонетической адаптации, а также несколько изменили семантическое 

содержание: хайд. мас «овца», «имущество, богатство», «товар». Здесь, 

возможно, мы имеем древнетюркское соответствие булг. мал, ср. хайд. 

маза > маз (ламбдаизм), ср. авар куй, анд. кун, кум. къой «овца» – в 



 181 

андийском сохранилась древняя форма (н- й), хайд. шем, лит. усиш. 

ашт. шам, муг. шум «ягненок от шести месяцев до года», ср. кум.шам 

«ягненок от года до окота». Во всех диалектах къяца«козел», ср. тюрк. 

кеце // эркеч // каца «козел», хайд. гадай // гиди, ашт. гада // гиди, гадай, 

лак.гада «козленок». Заимствованиях названия животных значительно 

изменили свою семантическую, фонетическую структуру.  

 Имеющиеся в научной литературе по кумыкскому и контакти-

рующим иберийско-кавказски языкам материалы не раскрывают 

структурного и семантического содержания лексики, связанной с 

животноводством, диалектной системы кумыкского языка. Нуждаются в 

глубоком исследовании распространение тех или иных изоглосс не 

только в системе диалектов кумыкского языка, но и в других тюркских 

языках, то есть определение лексического содержания между 

диалектами и их отношения к другим тюркским языкам. Это даст 

возможность установить этнолингвистические связи кумыков с другими 

тюркскими народами, и не только с тюркскими. В этой связи, как было 

подчеркнуто, несомненный интерес представляют материалы, 

свидетельствующие о взаимодействии не только родственных тюркских 

языков, но и других языков современного Дагестана, Чеченской 

Республики и Ингушетии. Приведенные в качестве иллюстрации 

материалы, а также фрагментальные сведения, связанные с названиями 

домашних животных и птиц, естественно, не могут решить вопросы 

этимологического и сравнительно-исторического изучения данной 

лексики. 

 

 

 

 

С. У. П а з о в  (Карачаевск) 

 

О Некоторых особенностях квалификации 

имени прилагательного как части речи 

в абазинском языке  
 

 

Квалификация имени прилагательного как самостоятельной части 

речи связана с определенными затруднениями. В отличие от других 

частей речи дифференциальным признаком имени прилагательного в 

абазинском языке является только его содержательный план (семанти-
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ческий критерий). Грамматически (по морфологическим и синтакси-

ческим особенностям) слова, «обозначающие качество предмета»  

(Н. Т. Табулова), не являются самостоятельной частью речи – они в 

абсолютном большинстве случаев не характеризуются морфологи-

ческими признаками и грамматическими категориями, присущими 

только им как отдельному, самостоятельному лексико-грамматическому 

разряду слов (А. Н. Генко, К. В. Ломтатидзе, Р. Н. Клычев).  

Морфологически и синтаксически имя прилагательное в 

абазинском языке объединяется в одно грамматическое слово с именем 

существительным, что является основой для формирования цельного 

словосочетания «имя существительное + имя прилагательное»: мгIва 
тыбгIа «дорога широкая». Особенностью аналогичных цельных 

словосочетаний является синтаксическая нечленимость, которая 

создается грамматическими факторами. 

1. Имя существительное и имя прилагательное имеют общие 

морфологические категории, которые оформляют все словосочетание 

грамматически как одно слово. При этом префиксы присоединяются к 

препозитивному имени существительному, а суффиксы к постпозитив-

ному имени прилагательному. При этом и префиксы и суффиксы 

относятся и к первому и ко второму слову, определяя статус всего 

словосочетания: 

а) префикс категории определенности а: А-пхIвыс бзи лайшва 
ыквгылапI «У хорошей хозяйки стол всегда накрыт»; 

б) префиксы категории притяжательности (посессива): с, хI, у, б, 

шв, й, л, а, р: Абайа й-ажва хъгIа тшаумыржьан, агъны мшы 
йазхъауымцIан «Не верь ласковому слову богача и зимнему дню»; 

в) суффикс множественного числа ква: Амарагьи ауат агIвзачва 
хвыц-ква рыхъаз йгIапхун «И солнце светило для этих маленьких 

друзей». Следует отметить, что, хотя аффиксов множественного числа в 

абазинском языке несколько, к прилагательному присоединяется только 

суффикс -ква. Суффикс же -чва, являющийся одновременно как показа-

телем множественного числа, так и категории класса (человека), 

присоединяется к препозитивному существительному: а-гIвзачва хвыцква. 

Аналогичное наблюдается и при оформлении соответствующего 

словосочетания и другими суффиксами – формантом категории 

единичности -кI, соединительными аффиксами -и, -гьи и т.д. 

2. В абазинском языке имя прилагательное не выполняет 

самостоятельной синтаксической функции – оно не имеет своего 

классно-личного форманта в структуре сказуемого и не отвечает на 

вопросы, исходящие от других членов предложения: 
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а) будучи подлежащим, прямым или косвенным дополнением 

словосочетание «имя существительное + имя прилагательное» в 

структуре сказуемого представлен одним классно-личным показателем: 

Ала чкIвын ала дуй-а-хъапшылитI «маленькая собачка подражает 

большой» (соотв.: с кем поведешься, от того и наберешься). Сочетание 

ала чкIвын «маленькая собачка» представлена в структуре сказуемого 

показателем субъекта й- и в целом в предложении выполняет функцию 

подлежащего; второе такое же сочетание ала ду «большая собака», 

представленная в структуре сказуемого формантом косвенного объекта 

а- также целиком выполняет функцию косвенного дополнения;  

б) в тех же случаях, когда в структуре сказуемого не представлен 

показатель анализируемого сочетания «имя существительное + имя 

прилагательное», то оно выполняет функцию одного из второстепенных 

членов предложения: ПщырхIа мцырала дгIайпыралтI «Встретила 

пустыми ведрами». 

Таким образом, в абазинском языке имя прилагательное не имеет 

самостоятельных морфологических признаков и синтаксической функции 

Синтаксически значимой оно становится в составе словосочетания или 

инфинитной конструкции. Следовательно, определение имени прила-

гательного как самостоятельной части речи в современном абазинском 

языке происходит в абсолютном большинстве случаев только на основе 

содержательного плана (семантически). 

 

 

 

 

П. Д. П а т а х о в а,  М. В. М и ш а е в а  (Махачкала) 

 

Формы вербализации аспектуальных значений 

в языках различных типологий 
 

 

Глагол является каноническим носителем деятельного компонента 

концептосферы субъекта как существа активного, познающего мир и 

локализующего себя в нем, что подчеркивает динамический характер 

глагола. В семантике любого глагола есть «определённые хронотопные 

характеристики процесса» (Е. А. Кубрякова), которые включают в себя 

видовые, временные, пространственно-направительные, модальные и 
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другие характеристики процесса. Способы действия, связанные, наряду с 

другими языковыми категориями, с идеей членения и осмысления с 

помощью языка пространственно-временных представлений, имеют 

неодинаковую языковую репрезентацию в типологически различных 

языках. В этой связи оказывается актуальной задача сопоставления форм 

вербализации аспектуальных значений в языках различных типологий. В 

русской аспектологической школе носителем значения пространственно-

временной модификации действия принято считать глагольную пристав-

ку, за которой признана особая семантическая роль во взаимодействии с 

бесприставочным глаголом. В дагестанских языках, как и в германских 

(английском и немецком), эту функцию выполняют лексические 

аналитические конструкции – лексемы бинарного строения. Глаголы 

русского языка с приставкой по- иногда соответствуют английской 

лексемной модели GO+Ving (go missing «потеряться», go sailing off 

«поплыть», которая обозначает ингрессивное начало дуративного 

деятельного состояния.  

В немецком языке интенсивность процесса передается при 

помощи лексической семантики глаголов, а повторяемость – посредством 

функционально вспомогательных глаголов pflegen, gewohnt sein и 

прилагательных и наречий täglich, immer. Выбор вспомогательных 

глаголов sein или haben в перфекте и плюсквамперфекте помогает 

иногда, уточнить видовое значение некоторых глаголов движения – sein 

употребляется там, где по-русски употребляется совершенный вид, 

haben, – где несовершенный: Ich habe im Sommer viel geschwоmmen. 

«Летом я много плавал». Er ist ans andere Ufer hinübergeschwommen. «Он 

переплыл на другой берег». 

Значение начинательности в аварском языке выражается 

аналитической формой, образованной сочетанием причастия намерения с 

вспомогательным глаголом буго «есть»: вачIинехъинев вуго «собирается 

прийти». Она выражает намерение осуществить какое-либо действие в 

близком будущем. Примечательно, что глаголы действия и состояния 

при одинаковом формальном выражении обнаруживают семантическое 

различие. Глаголы действия в данной форме выражают значение 

намерения осуществить какое-либо действие в ближайшем будущем, 

например: Мусаца гьабизехъин буго дуе кумек. «Муса намеревается 

помочь тебе». А глаголы состояния в данной форме имеют значение 

начала процесса: Дун вакъизехъин вуго. «Я начинаю испытывать голод». 

Этот факт, как полагает З. М. Маллаева, «может служить еще одним 
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аргументом в пользу постановки вопроса о наличии соотношения 

статичности ~ динамичности в глагольной системе аварского языка». 

Значение начинательности в аварском языке выражается также и 

аналитической формой, образованной сочетанием смыслового глагола в 

форме инфинитива и финитной формой функционально вспомогатель-

ного глагола байбихьизе «начать», например: хъвазе байбихьизе «начать 

писать», гIодизе байбихьизе «начать плакать»: Инсуца радалго хур 

бекьизе байбихьана «Отец с утра начал пахать поле».  

Семантика начинательности может передаваться двояко:  

а) посредством специальных морфем (индоевропейские языки) 

или аналитическими сочетаниями (кавказские языки);  

б) корневой морфемой, в которой уже заключена семантика 

начала действия. 

 

 

 

 

З. М. Р а м а з а н о в а  (Махачкала)  

 

Послелоги в языках различных типологий 

 

 

В дагестанских языках преобладающее большинство послелогов 

(служебных слов, выражающих различные грамматические отношения 

между членами предложения) имеет наречное происхождение. После-

логами стали преимущественно наречия, обозначающие движение 

объекта в пространстве или протекание действия во времени. Такие 

лексемы репрезентируют одновременно две функции – функцию 

послелога и функцию наречия. Фиксированная позиция наречий перед 

глаголом и после имени содействовала их превращению в превербы и 

послелоги. По своему морфологическому значению они соответствуют 

предлогам русского и других языков, однако, в отличие от последних, 

для которых характерно препозиционное употребление, используются в 

словосочетании в качестве постпозиционных элементов. 

В функции послелогов стали использоваться и некоторые 

лексические единицы, в особенности существительные, имеющие локаль-

ные значения, которые постепенно перешли в разряд послелогов. Такой 
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процесс развития послеложной системы по мнению И. Х. Абдуллаева 

характерен для многих языков, в которых имеются послелоги. 

Послелоги, как грамматическая категория представлены не только 

в иберийско-кавказских, но в тюркских, финно-угорских и в ряде 

других языков. В индоевропейских языках функции, выполняемые в 

перечисленных языках послелогами, берут на себя предлоги. В 

некоторых индоевропейских языках (немецком, русском) наблюдаются 

отдельные случаи постпозитивного использования предлога, например, 

нем. wegen deiner Arbeit – deiner Arbeit wegen «из-за твоей работы»; рус. 

ради дружбы – дружбы ради; вопреки желанию – желанию вопреки и т.д. 

Однако постпозитивное использования предлога в данных языках носит 

частный характер и послелоги в них не представлены как само-

стоятельная грамматическая категория. Постпозитивное использование 

предлога, как правило, встречается в разговорной речи, напр.: нем. 

meiner Meinung nach «по моему мнению», рус. Христа ради, потехи ради 

и т. д. В немецком языке, в отличие от русского, имеется также ряд 

предлогов, используемых исключительно постпозитивно. 

В английских предложениях могут встретиться одновременно как 

бы два (даже одинаковых) предлога, из которых один – послелог и 

относится к предшествующему глаголу, а другой – предлог и относится 

к следующему за ним существительному: The table was taken in in 

October «Стол внесли (в дом) в октябре». 

Послелоги, выполняя роль средства синтаксической связи между 

членами предложения, и, не являясь самостоятельными членами 

предложения, не имеют номинативного значения, поэтому они не могут 

выступать в качестве знаменательных слов словосочетаний, их сочетание 

со словом считается единым компонентом. Послелоги способствуют 

более конкретному выражению мысли, раскрывают и уточняют 

значение местных падежных форм или же вместе со словами, с 

которыми они сочетаются, образуют семантически новые отношения – 

пространства, времени, причины, цели. 
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Р. З. С а г о в  (Магас)  

 

Особенности словообразования собственных 

личных имен ингушей  

 

 

1. Народы Кавказа являются носителями древнейших традиций 

культуры и особой языковой семьи, отличной от всех других языков 

мира. Ингуши, как утверждают ученые, сохранили лингвистические 

особенности, присущие этому этноязыковому массиву. Ингушский язык 

относится к древнему центрально-кавказскому субстратному языку 

(гаргарейской группы) яфетической, иберийско-кавказской семьи языков.  

2. В данном случае предлагается вниманию личные мужские 

имена ингушей, как словообразовательные частицы ингушского языка. 

Ономастика раздел языкознания, изучающий особенности 

происхождения личных имен. Антропонимы, самостоятельные лексемы 

языка, которые являются частью речи. Имена, по морфологической и 

семантической структуре могут быть сложными и простыми по 

принципу словообразовательного форманта. 

Профессор А. С. Куркиев пишет, что «в ингушском языке 

представлено определенное число личных имен, возникших на базе 

исконного лексического фонда данного языка. Исконные имена представ-

ляют собой наиболее древний слой в ингушской антропонимике».  

У ингушей существовала традиция давать вторые имена, 

нарицательные имена, которые сохранялись до нашего времени. Это 

связано с традицией наложения табу для невесток на имена старших, 

или вообще почтительных лиц семьи или фамилии мужа, как свекра 

или свекрови. Например, у ингушей принято, чтобы невестка называла 

свекра «дада» (папа), свекровь «нана» (мама), старшего деверя 

«воаккхагIвар» (старший), младшего деверя «зIамсаг» (молодой человек) 

или как-то по-другому, но обязательно нарицательным именем, а не по 

собственному имени, так же как и золовку «йоI» (девушка), «йIиг» 

(девочка), соответственно по возрастну. Эта древнейшая, традиция, 

имеющая связь с антропонимикой, вероятно, общая для всех кавказцев. 

3. Среди ингушей существуют и заимствованные имена, и прежде 

всего, арабоязычные мусульманские имена. Это естественно, так как 

через всевозможные контакты, в том числе и через религию, проникают, 
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наряду с другими элементами культуры, и личные имена. Вместе с тем, 

имеющиеся данные говорят нам, что, несмотря на определенное 

иноязычное влияние, ингушская антропонимика развивается по своим 

законам. Мусульманские имена адаптировались в ингушском языке и 

ингушами сегодня воспринимаются как собственно национальные. 

Можно сказать, что в самосознании ингушей мусульманин и ингуш 

стали синонимами, а значит и мусульманские имена воспринимаются 

как свои наряду с древнеингушскими именами.  

Конечно, существуют имена общие как для ингушей, так и для 

других народов Кавказа, унаследованные от общекавказского субстрата. 

4. Независимо от морфологии, семантики, этимологии, ингушские 

традиционные имена можно группировать, как уже указывалось, по 

характерным признаками, по словообразовательным формантам. Например, 

имена, в образовании которых участвуют элементы словообразования, 

имеющие смысловое значение родства, атрибутивности и т.п., как, 

например, частицы: «къ // къо» «сын» и т.д. Следует указать, что частица 

«къ // къо», только во множественном числе – «къоньгий» // «наькъан» – 

«сыновья // потомки» участвует в образовании патронимических 

(фамильных) названий. С помощью этой частицы образованы названия 

патронимии, например, Гадаборшкъоньгий, Мускъонгий, Пхьалаькъ-

оньгий, Сагкъоньгий, Хьокхкъонгий, Iажкъонгий, Яндкъоньгий и др.  

До сих пор встречаются у ингушей мужские имена, образованные 

с частицей «къо» – «сын», скорее всего, дошедшие до наших дней от 

древнейшего субстрата: Апсалкъ, Бердакъ, Берснакъ, Бозаркъ, БотIакъ, 

Дударкъ, Iамаркъ, Iандаркъ, ГIубажкъ, Дошалкъ, Иналкъ, Инаркъ, 

Орснакъ, Сосаркъ, Солтакъ, Тепсаркъ, Темаркъ, Матакъ, Марзакъ, 

Мардукъ, Мартазкъ, Хьадажкъ, Шапшаркъ, Шиткъа, Чаркъ, Элбазкъ  

и др.  

В данном случае не ставилась цель показать этимологию 

ингушских имен. Мы постарались обобщить мужские имена с 

характерными словообразовательными формантами, в основном, 

окончаниями. Нами отмечена определенная закономерность, сделана 

попытка дать самое общее представление о тех языковых, культурных и 

исторических процессах, которые находят отражение в ингушской 

ономастике. Безусловно, эта часть лексики языка, требующая особого 

внимания специалистов языковедов. 
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М. У. С у л е й б а н о в а  (Грозный) 

 

Проблема выделения частей речи 

в нахских языках  

  

  

Проблема части речи в нахских языках является одной из самых 

сложных и наименее решенных. Камнем преткновения являются 

именные части речи, в первую очередь, прилагательные. 

В нахском праязыке прилагательные не имели особых морфологи-

ческих показателей, и само существование их как самостоятельного 

лексико-семантического разряда имен вызывает большие споры среди 

лингвистов. Примечательны в этом отношении слова О. Н. Бетлингка: 

"Я не рассматриваю здесь существительное отдельно от прилага-

тельного, поскольку они часто совпадают. Там же, где необходимо 

различать обе эти части речи, это имеет место". 

Все авторы выделяют имя существительное, числительное, место-

имение, глагол, частицы. Как спорное предстает выделение прилага-

тельных. 

В XX веке нахское языкознание претерпело в этом вопросе 

благотворное влияние идей В. В. Виноградова (1946), В.М. Жирмунского 

(1967), Л. В. Щербы (1957), которые считали, что принадлежность слова 

к той или иной части речи определяется не одним, а различными 

признаками и что у каждого класса слов свои ведущие признаки. 

Наиболее четко основные положения теории частей были сформулиро-

ваны Э. В. Севортяном: "Важны все три критерия: морфологический, 

семантический и синтаксический... в их совокупности. 

По мнению Э. В. Севортяна "...выделение прилагательных 

происходит по двум линиям: путем семантико-функциональной транс-

формации существительных и путем сложения автономной морфологи-

ческой системы, разграничивающей прилагательные с другими 

именами на уровне не только исходных, но и производных форм".  

По мнению А. М. Щербака, "Преобразование семантики и 

функциональной стороны – пути развития не только качественных, но и 

относительных прилагательных. Только основой для развития относи-

тельных прилагательных являлись не исходные, а производные формы, 
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причем некоторые из них и в настоящее время могут быть отнесены к 

прилагательным лишь условно. Такие морфологические образования, 

как тIехулара «внешний», чухулара «внутренний», не присоединяют к 

себе, за редкими исключениями, никаких характерных для 

прилагательных аффиксов и не образуют особых аналитических форм". 

По мнению А. М. Щербака, основную роль в отнесении их  

к прилагательным играет функциональный признак, т.е. "использование 

в качестве определения, так что правомерно рассматривать указанные 

образования и как формы имен вообще: привативные, относительные  

и т.д.". 

По мнению Л. А. Покровской, в сфере именных частей речи в 

настоящее время существительные и прилагательные уже достаточно 

четко отграничены друг от друга, и, совершенно определенно ни у кого 

не вызывает сомнения тот очевидный факт, что имя существительное в 

атрибутивной функции остается существительным, а не "переходит" в 

прилагательное. "Этот факт обусловлен тем, что существительные 

обладают свойством выступать в функции определения, не изменяя 

своей исходной формы". 

Имена прилагательные в нахских языках не имеют ярко выраженных 

морфологических признаков, поэтому при первом приближении трудно 

выделить часть речи в соответствующую русскому понятию имя 

прилагательное. 

        Ср.: дика (прилагательное) – хороший;  

   дика (существительное) – добро;  

   вуон (прилагательное) – плохой;  

   вуон (существительное) – зло, несчастье; ,  

   Iовдала (прилагательное) – глупый;  

   Iовдал (существительное) – глупец. 

Подобные имена существительные склоняются по образцу обычных 

существительных. 

Субстантивированные имена прилагательные приобретают приз-

наки, свойственные существительным, а именно: признак числа и 

падежа; 

сравните: вуо (зло, несчастье), вуонаш (зло [мн. ч.], несчастья). 
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М. М. С у л т ы г о в а  (Магас) 

 

Роль А. С. Чикобава в исследовании отраслевой 

лексики кавказских языков 

 

 

«Историю делают личности» – это высказывание абсолютно спра-

ведливо по отношению к Великому Ученому, Просветителю и Гуманисту 

А. С. Чикобава, определившему новое направление в исследовании языка 

как национального достояния народа. Именно А. С. Чикобава принад-

лежит заслуга в актуализации исследования отраслевой лексики во всех 

ее аспектах.  

Впервые проблему исследования отраслевой лексики на 

серьезном уровне обозначил А. С. Чикобава в своей программной статье 

«Отраслевая лексика и научная актуальность ее изучения», изданной в 

Ежегоднике ИКЯ в 1975 году. Касаясь научной ценности исследования 

отраслевой лексики, профессор А. С. Чикобава отмечал: «Изучая язык в 

связи с культурой, в первую очередь апеллируют к показаниям лексики. 

Изучение лексики литературных иберийско-кавказских языков в целом 

развивается интенсивно: составляются толковые словари, национально-

русские, русско-национальные словари. Все это нужно. Но это –

макролексика. Изучение микролексики, создание отраслевых словарей, 

особенно по бесписьменным языкам, равно по диалектам письменных 

языков – задача неотложной важности, особенно с установок истори-

ческого (историко-сравнительного) языкознания». 

В программном сообщении А. С. Чикобава определил сущность 

отраслевой лексики путем перечисления основных лексико-темати-

ческих групп, входящих в ее состав, с одной стороны, и подчеркнул 

научное значение исследования соответствующих проблем, с другой. 

Кроме того, в его докладе была дана схема исследования отраслевой 

лексики. 

Кроме обозначения значимости исследования лексики языка в 

целом, А. С. Чикобава актуализировал проблему исследования отраслевой 

лексики более конкретизировано, отметив следующее: «Подчеркивая 

актуальность изучения отраслевой лексики, и настаивая на плано-

мерном ее изучении, было бы естественным не только отразить 
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соответствующие темы в планах научно-исследовательских учреждений, 

но считать также возможным выдвигать соответствующие темы в 

качестве диссертационных». 

Приведенные цитаты явились, по сути, руководством для ученых-

лингвистов в их исследованиях.  

Следует отметить, что ученые-кавказоведы последовали заветам 

своего Великого Учителя. Свидетельствуют об этом многочисленные 

работы на уровне диссертаций кандидатского и докторского уровней, 

посвященные исследованию отдельных терминосистем по языкам 

народов Северного Кавказа. Приведем некоторые из них, выполненные 

буквально за последние два десятилетия: 

На уровне кандидатских диссертаций проведены исследования: 

1. Султыговой М. М. «Животноводческая лексика ингушского 

языка» (2002 г.); 

2. Аппоева А. К. Этнографическая лексика карачаево-балкарского 

языка» (2003 г.); 

3. Галаевой Л. Х. «Фитонимическая лексика в ингушском языке» 

(2006 г.); 

4. Кулиевой Р. Б. Животноводческая лексика хновского говора рутуль-

ского языка» (2008 г.); 

5. Карданова М. Л. Анатомическая лексика кабардино-черкесского 

языка» (2008 г.); 

6. Умаргаджиевой А. Г. «Фитонимическая и зоонимическая лекси-

ка в андийских языках» (2010 г.); 

7. Абусаловой Н. А. «Животноводческая лексика ахвахского 

языка» (2011 г.); 

8. Сулеймановой Д. И. «Отраслевая лексика ботлихского языка» 

(2013 г.); 

9. Костоевой Ф. М. «Строительная лексика ингушского языка» (2015 г.). 

На уровне докторских диссертаций выполнены исследования: 

отраслевой лексики лезгинского языка» (Ганиева Ф. А., 2004 г.); 

отраслевой лексики даргинского языка (Темирбулатова С. М., 2008 г.); 

сельскохозяйственной лексики ингушского языка (Султыгова М. М., 

2012 г.); карачаево-балкарской зоонимии (Эбзеев Ф. П., 2013 г.); 

лингвистической терминологии ингушского языка (Киева З.Х., 2016 г.). 
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Эти и многие другие специальные исследования, проведенные в 

последний период по кавказским языкам, свидетельствуют о том, что 

своевременная актуализация исследовательского направления может 

быть весьма перспективным и чрезвычайно значимым для сохранения и 

развития языков. В проведении такого рода исследований лексики 

практически по всем кавказским (и не только) языкам исключительная 

роль принадлежит А. С. Чикобава. 

 

 

 

 

Л. У. Т а р и е в а  (Магас) 

 

Эгоцентрические компноненты парадигмы лица 

эргативных языков в свете именной морфологии 

 

 

Типологи, исследовавшие эргативные языки (И. И. Мещанинов,  

А. С. Чикобава, Г. А. Климов и др.), одним из основных критериев 

функционирования эргативных языков, отграничивающих их от 

номинативных, считали положение о разнородности их именной мор-

фологии. Богатство именной морфологии языков эргативной стратегии 

с морфологической точки зрения отражается в их падежной системе, с 

синтаксической – в неоднозначной субъектно-объектной распределен-

ности имен в составе предложения.  

Поиск доминантных свойств, различающих генетически неродствен-

ные языки, приводит к исследованию компонентов парадигмы лица, 

свойственной эргативным языкам. Парадигма лица эргативных нахских 

языков эгоцентрична, она включает четыре эго: лицо Созерцающее, 

вскрывающее лицо Говорящее и лицо Слышащее, обладающее 

чувствительность на лицо Произносящее (сравните конструкции: Со 

(NOM) лув ʼЯ говорюʽ; Aз (ERG) оал ʽя произношуʼ; Сона (AFF) гу, со 

(NOM) лув ʽЯ вижу, что я говорюʼ; Сона (AFF) хоз, аз (ERG) оал ʽЯ 

слышу, что я произношуʼ).  

Обнаружение парадигмы лица в языках эргативного строя стало 

возможным благодаря парадигмальной методологии Т. Куна, изло-

женной в работе «Структура научных революций». Блок знаний, 
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методов, способов разрешения актуальных проблем, выработанный 

структурной лингвистикой, актуальной в прошлом столетии, не смог 

найти разрешения такой знаковой проблемы как семантическое 

объяснение эргативности. Парадигмальная методология Т. Куна, 

примененная к описанию эргативных языков, на наш взгляд, 

способствует обнаружению семантической доминанты эргативности – 

парадигмы лица, накапливающей нескольких эгоцентриков кряду. Лица 

парадигмы делятся на речевые (лицо Говорящее и лицо Произносящее) 

и аффективные (лицо Созерцающее и лицо Слышащее). Функции 

эгоцентрических лиц осознаются эргативным мышлением как данные 

лицу априори. 

Интерпретация языкового знака в качестве репрезентанта 

антропоцентрического знака указывает на тесную взаимосвязь языка и 

мышления. Язык реализуется в речи. Речевой акт прагматичен. Наличие 

лица Говорящего в центре прагматической ситуации делает ее лингво-

прагматической. Для языков эргативного строя характерны не одна, а 

две прототипические лингвопрагматические установки (инг. со в а 

х1анз ʽя мужчина в пространстве теперьʼ и у кх аз а х1анз ʽтут еще я в 

пространстве теперьʼ), противопоставленные одной прагматической 

ситуации номинативных языков (я здесь сейчас).  

Другим важным признаком языков эргативного строя является 

функционирование базовой понятийной категории «постулированность 

/ приобретенность». Парадигма лица нахских языков накапливает 

четыре эгоцентрика постулированной семантики.Запуск механизма 

компонентов постулированной семантики (четырех эгоцентриков 

парадигмы лица), представляющих релевантные функции лица рече-

деятеля, есть основание для генерации функций лица приобретенной 

семантики (сравните: инг. Аз (ERG) оали Сога (LOK) оалалу ʽУ меня 

получается произнестиʼ).  

Четыре эгоцентрика, представляющих парадигму лица эргативных 

языков, могут быть истолкованы как активные. Динамичность 

эгоцентрических лиц парадигмы разнородна, так как механизм их 

запуска базируется на гетерогенных онтогенетических функциях лица 

(видении, говорении, слышании, произнесении). 

Лица парадигмы, исследуемые в направлении от смысла к тексту 

и от текста к смыслу в целях семантического объяснения сущности 

эргативности в этой области знания, скрываются в рефлексивном 
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режиме интерпретации канонической речевой ситуации. Рефлексивный 

режим интерпретации, противопоставленный диалогическому режиму 

истолкования канонической речевой ситуации, введен в теорию 

речевой деятельности эргативных нахских языков в дистинкции 

собственного со ʽэгоʼ. 

 

 

 

 

А. П. Т и х о н о в а  (Майкоп) 

 

Проблемы разграничения частей речи в хаттском 

и абхазо-адыгских языках 

 

 

При интерпретации хаттских текстов особые трудности вызывает 

разграничение частей речи. В хаттском выделяются имена, глаголы, 

союзы и энклитические частицы. Имя и глагол в хаттском языке 

формально не различаются, так как и глагол, и имя могут употребляться 

в виде чистых основ, а часть именных и глагольных префиксов 

совпадает. Чтобы выяснить, имеем ли мы дело с именем или глаголом, 

нужны формы, снабженные вполне однозначными характеристиками 

(А. Камменхубер).  

 Как показывает анализ хаттских текстов, трудности разграни-

чения частей речи в хаттском языке обусловлены следующими 

факторами:  

 1) омонимией (звуковым совпадением разных языковых единиц): 

ha «царь, бог» (имя) – ha «падать» (глагол). Ср. wa-ha izzi-ib «царь 

небесный его имя (есть)» – zi-iah-du kaš-ku zu-du han «с неба Кашку (бог 

луны) на землю упал». 

 2) синкретизмом (недифференцированностью основ): ud(u) 

«заклятие», «маг» (имя); – udu «заклинать, зачаровывать» (глагол). Ср. ud-

hu-ru «заклинаю, умоляю», букв. ‘заклятие говорю’, где ud – основа 

имени; udu-ua «заклинала, зачаровывала», где udu – основа глагола. Ср. с 

адыгейск. уды /каб. уд «колдун, ведьма». 
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 Проблема разграничения имени и глагола актуальна и для 

адыгского языкознания. М. А. Кумахов отмечает, что в адыгских языках 

имя и глагол не всегда различаются по морфологической структуре 

основы. Одна и та же основа может включаться в парадигмы разных 

частей речи, что связано со слабым развитием основообразующих 

аффиксов; отсюда использование конверсии: Абы йы-псалъэр 

йыгъэпэжашъ «Он оправдал свое слово», где псалъэ – основа имени. Ар 

йиныу мэ-псалъэ, «он громко говорит», где псалъэ – основа глагола. 

Как и в абхазо-адыгских языках, хаттские прилагательные и 

существительные отличаются не столько морфологически, сколько 

семантически и синтаксически, т.е., хаттские прилагательные по сути 

дела имена, выражающие качества предметов. Ср.: 

pip a-šah taš-te-h- ka-ziia «камни злые опасайтесь класть», где a-šah – 

прилагательное. 

a-šah taš-te-nu-ua pe-uiil «зло опасайтесь впускать в дом», где a-šah – 

существительное.  

Cр. с абаз. ай-ша « горький, горечь». В свое время хетты 

переводили хаттские имена то существительным, то прилагательным: 

aššu «добрый, благоприятный», «доброе, благоприятное». Возникает 

вопрос: существовали ли в хаттском «существительные» и «прилага-

тельные» как вполне развитые классы или же речь идет только о начале 

такой дифференциации. 

В адыгских языках некоторые прилагательные параллельно имеют 

значение существительного: кIэлэ делэ «глупый мальчик», где делэ 

прилагательное; делэ-р кIуагъэ «глупец пошел», где делэ-р – 

существительное (Г. В. Рогава, З. И. Керашева).  

Ср. КIэр жъы мэхъу, жъыр кIэ хъужьырэп «Молодое (новое) 

стареет, но старое не молодеет»: КIэ-р, жъы-р – существительные в 

функции подлежащего, жъы, кIэ –прилагательные как часть составного 

именного сказуемого. Возможно, эти случаи имеют прямое отношение к 

праязыковому состоянию, когда части речи не различались. 

 В хаттском языке особые затруднения вызывает функциональный 

синкретизм, связанный с распадом морфологической системы классов  

(Л. Кочламазашвили).  

Бывшие классные показатели начинают использоваться 1) как 

притяжательные префиксы при существительных и 2) как лично-

местоименные префиксы при глаголах; поэтому без контекста 
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невозможно установить, что перед нами: имя или глагол. Положение 

усугубляется тем, что классные показатели никуда не исчезли, они 

сохранились в виде окаменелых префиксов в основах таких имен как, 

например, i-malh-ip-pi «доброе». 

 В примере, приводимом Э. Форрером, бывший показатель класса 

вещей še-/eš явно является притяжательным префиксом лица женского 

пола, так как ему противопоставлен префикс le -– показатель мужского 

пола li-e-ib-bi-nu-u «его сыновья» – še-ib-bi-nu «ее сыновья.  

 Сочетаемость хаттского слова uur «страна» с разными префиксами 

свидетельствует о том, что перед нами уже не экспоненты граммати-

ческой категории вещей, а притяжательные местоимения. 

В хаттском языке префикс i- начинает функционировать как 

глагольный показатель 3-го лица единственного числа косвенного 

объекта: šе-i-t-tu-u-q-qa-aš «Она к нему (богу грозы) подошла», šе – 
показатель субъекта действия. 

Единственным критерием определения части речи при синкре-

тизме является различие в парадигме слов и их сочетаемости. Однако 

при функциональном синкретизме этот критерий не всегда работает, 

что может привести к ошибкам в интерпретации. Ср. i-malhip zihar 
«хорошее дерево» (i-malhip – имя прилагательное) – ia-a-e i-ma-al-hi-ip 

«зла (внутрь) не кладите» (i-ma-al-hi-ip – глагол с отрицанием). Ср. с каб. 

илъхэн «положить что-л. куда-л., внутрь чего-л.». Таким образом, 

проблемы интерпретации хаттских текстов обусловлены теми же 

особенностями морфологии, которые характерны и для абхазо-адыгских 

языков, что позволяет говорить об их языковой общности. 

 

 

 

 

Г. Т. Т у г у з  (Майкоп) 

 

Глагольные фразеологические единицы и 

их варианты в адыгейском языке 
 

 

Овладение любым языком невозможно без знания фразеоло-

гизмов. Фразеологические единицы, как и слова, выполняют важные 

функции, являясь обозначением явлений, фактов, процессов, а также 

эмоционально-экспрессивной оценкой этих явлений. 
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За последнее время проблемы фразеологии привлекают все 

больше внимания специалистов. Несмотря на это, целый ряд важных 

вопросов остается спорным и до конца не изученным. 

Теоретико-методологическую основу исследования фразеологии 

составили труды известных отечественных и зарубежных лингвистов:  

Н. Н. Амосова, Ю. Д. Апресян, В. А. Архангельский, Ш. Балли,  

В. В. Виноградов, А. Г. Гюльмагомедов, В. П. Жуков, М. М. Магомедханов, 

В. И. Телия, в адыгских языках З. У. Блягоз, З. Х. Бижева, Б. Ч. Бижоев, 

Н. Р. Иванов, Б. М. Карданов, С. У. Пазов, Ю. А, Тхаркахо, А. А. Шаов и 

других ученых. 

Вопросы вариантности языковых единиц получили теоретическое 

освещение в работах О. С. Ахмановой, В. В. Виноградова, А. П. Евгеньевой, 

З. Ю. Кумаховой, М. А. Кумахова, Ю. А. Тхаркахо, А. А. Шаова, М. И. Маго-

медова, М. М. Биданок и др. 

«В явлении вариантности обнаруживается противоречие между 

формой и содержанием фразеологизма. Значение фразеологизма имеет 

тенденцию приобретать разные формы выражения, и наоборот: одна и 

та же фразеологическая форма стремится выполнять разные языковые 

функции» (М. И. Магомедов). 

Как отмечает Ф.И. Хейшхо «специфика номинативной значимости 

словных компонентов фразеологических единиц заключается в том, что 

они сохраняют способность отражать основные ономасиологические 

категории – предмет и признак во всех разновидностях. Ведущими 

классами в сфере фразеологической номинации, представленными 

категориально-семантическими универсалиями «событийности», «пред-

метности», «качественности», являются глагол, существительное, наречие, 

прилагательное». 

Следует отметить, что при этом нужно учесть, что в основе 

отнесения фразеологизмов к какому либо лексико-грамматическому 

типу, в первую очередь, лежит значение фразеологизма, а не наличие 

или отсутствие в составе ФЕ компонентов, соотносимых с какой-либо 

частью речи. 

Некоторые исследователи важнейшую роль отводят глагольным 

фразеологизмам, составляющим основу фразеосистем различных языков, 

что оправдывается их семантическим и структурным многообразием и 

широкой распространенностью в языке и речи. Такую точку зрения 

оправдывают результаты исследования фразеологизмов в адыгейском 

языке, значительную часть которых составляют глагольные фразео-

логизмы.  
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Например: гур фызын (букв.: сжимать сердце) «обидеть кого-

либо», гур тхытхын (букв.: сердцу трястись) «испугаться кому-либо», гур 

фэгъун (букв.: сохнуть сердцу) «беспокоиться за кого-либо», жьы 

къэщэжьын (букв.: надышаться воздухом) «освободиться от кого-чего-

либо» и т.д. 

Основным свойством глагольных фразеологизмов в адыгейском 

языке, как и в различных языках, является выражение действия как 

активного, так и пассивного процесса. 

Глагольные фразеологизмы объединяют фразеологические единицы, 

обозначающие любые действия, процесс, состояния, например: гур 

фэузын (букв.: болеть сердцем за кого-либо) «болеть душой», 

«переживать»; гур плъын (букв.: сердце раскалиться) «злиться»; гур 

иутын (букв.: выбить сердце) «вымотать душу»; гум къеон (букв.: 

ударить сердце) «обидеться»; зэщыпэ тегъэун (букв.: лишить скуки кого-

либо) «не дать скучать» и т.д. 

Анализ материала показывает, что среди ФЕ в адыгейском языке 

одним из наиболее продуктивных являются фразеологизмы, содержащие 

компонент-соматизм гу «сердце». Среди фразеологизмов данной группы 

наиболее фразеобразовательной активностью отличаются ФЕ, образо-

ванные по конструкции «соматизм+глагол». 

Своеобразие морфологических категорий глагольных фразеоло-

гизмов состоит в том, что, как и для адыгейского глагола, так и для 

глагольных устойчивых сочетаний адыгейского языка не свойственны 

категории вида и рода. 

Различия фразеологических вариантов могут быть в большей или 

меньшей степени, однако, эти различия, не нарушающие тождества 

фразеологического оборота как такового. 

Сравнительный анализ глагольных фразеологизмов в русском и 

адыгейском языках показывает несколько типов соотношений ФЕ в этих 

языках: а) полное соответствие значений русских и адыгейских фразео-

логизмов – кусать локти – 1этэгъум ецэкъэжьын, задирать нос – пэр 

дэгъэзыен; б) неполное их соответствие – затронуть за живое – ыгу 

нэгъэсын, пожинать плоды – гу щыфэжьын; в) отсутствие соответствующих 

эквивалентов в русском языке дышъэр ынэк1эпэн, ынэгу ошъуапщэхэр 

къытехьаных; г) отсутствие соответствующих эквивалентов в ады-

гейском языке – застать врасплох, кормить завтраками и т.д. 

Как известно, большинство ФЕ при передаче их на другой язык не 

допускает буквального перевода, а требует соответствующий фразео-

логизм другого языка. 
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А. И. Х а л и д о в  (Махачкала) 

 

Безличные предикативы в иберийско-кавказских 

языках 

 

 

Кавказское языкознание, которое, за исключением картвельского, 

практически с начала своего развития во многом опиралось на 

европейские традиции и теории, в частности и особенно на русские, так 

и не заинтересовалось за долгие годы проблемой безличных 

предикативов, или слов категории состояния, выделенных в русском 

языке в качестве самостоятельной части речи Л. В. Шербой еще в 1928 г. 

Между тем, обращение к материалу иберийско-кавказских языков 

показывает, что лексико-грамматический класс слов, сопоставимых с 

категорией состояния в русском и других славянских языках, обнаружи-

вается и здесь. В 1983 году в посвященной именно этой проблеме статье 

мной были сформулированы гипотеза и основные подходы к 

постановке вопроса о наличии этого класса слов в чеченском и 

ингушском языках, однако за прошедшие 35 лет я не видел в печати и 

не слышал на научных форумах ни поддержки, ни возражений. Приняв 

за данное и очевидное то, что аналог СКС русского языка есть в 

чеченском (с предложенным мной для их называния чеченским 

термином-калькой хьалдош «слово состояния»), обратимся к другим 

иберийско-кавказским языкам. 

Наличие таких слов в грузинском языке его исследователями и 

составителями грузинских грамматик не особенно поддерживается и не 

всегда даже имеется в виду сама проблема, хотя в начале второй 

половины прошлого века для некоторых исследователей, занимавшихся, 

преимущественно, сопоставлением грузинского с русским, оно было не 

исключено. 

В других кавказских языках категория состояния ни под каким 

названием не выделялась и не выделяется. Хотя одного только перевода 

нескольких предложений с русского или чеченского на эти языки 

достаточно, чтобы установить, что лексико-грамматический аналог 

слов, объединяемых частью исследователей и составителей грамматик 

славянских языков в КС, в этих языках, несомненно, присутствует. Ср. 

для убедительности. 
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Чеч. язык: Суна кхузахь дика ду «Мне здесь хорошо (есть)»; Арахь 

шийла ю «На улице холодно (есть)». 

Аварский язык: Дие гьаниб лъикI буго «Мне здесь хорошо (есть)»; 

КъватIиб квачан буго «На улице холодно (есть)». 

Рутульский язык: Зас миди йыха йиъи «Мне здесь хорошо (есть)»; 

Шегьриди гъийгъа мыкьа йиъи «На улице холодно (есть)». 

Табасаранский язык: Мушваъ узуз ужуйи а «Мне здесь хорошо 

(есть)»; Гъи икриъ аьхъюди а «На улице холодно (есть)». 

О наличии достаточных оснований для выделения слов категории 

состояния/безличных предикативов как самостоятельной части речи 

говорит тот факт, что лексико-грамматические параллели, показывающие 

передачу семантики недейственного состояния в форме безличного 

предложения с главным членом, сопоставимым, как правило, с наречием, 

наблюдаются в достаточно широком круге языков – других, кроме 

славянских, индоевропейских, тюркских, финно-угорских и др. 

Полагаю, что этот вопрос – один из заслуживающих особого 

внимания участников симпозиума, посвященного проблеме частей речи 

в иберийско-кавказских языков. Каждый из участников симпозиума, 

вообще – любой исследователь кавказских языков может, проведя 

соответствующее исследование на материале «своего» языка, подтвердить 

или опровергнуть выдвинутую в этом докладе гипотезу. Научные 

проблемы подлежат исследованию, независимо от ожидаемого результата, 

игнорировать их непозволительно. 

 

 

 

 

Р. Ш. Х а л и д о в а  (Махачкала) 

 

Категория наклонения в каратинском языке 

 

  

Вопрос о количестве наклонений в аваро-андийских языках 

является малоизученным и потому остается открытым. В данном 

докладе, исходя из концепции З. М. Маллаевой о восьми наклонениях в 

аварском языке, рассматриваются наклонения, не отмеченные исследо-

вателями ранее в каратинском языке. 
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Каратинский язык, наряду с ахвахским, в отличие от остальных 

андийских языков, формально на морфемном уровне различает в форме 

императива приказ и просьбу. Для выражения повеления в виде 

просьбы к форме императива, выражающей приказ, прибавляется формант 

-хири: къама «съешь» и къамахири «съешь, пожалуйста», бикка «держи» 

и биккахири «держи, пожалуйста» и т.д.  

З. М. Магомедбекова выделяет в каратинском языке желательные 

формы, совпадающие с причастиями прошедшего времени: кIкIвабе 

вохьав «да придешь убитым». Здесь имеется и другая форма желатель-

ного наклонения, образованная от формы повелительного наклонения 

присоединением суффикса -кьа: вучIи! «умри» – вучIи-кьа! «пусть 

умрет!», заругъу! «замерзни!» – заругъу-кьа! «пусть замерзнет!».  

Как и во всех андийских языках в каратинском языке представлена 

форма запретительного наклонения (З. М. Маллаева). Запретительно-

заклинательное наклонение может быть образовано не только от форм 

прохибитива, к которым присоединяется причастный суффикс -об: 

ваъибиссов «чтоб не дошел до места назначения», но и присоединением 

форманта -кьа к императиву: ваъибиссе-кьа «чтоб не дошел до места 

назначения», бисимиссе-кьа «чтоб не нашел». 

В каратинском языке представлена форм вопросительного 

наклонения с оттенком сомнения и со значением удивления и недо-

верия: алIи ден йехьвасс-е-ла? «приду ли я завтра?», беккасс-е-ла гьощул 

хъоча? «даст ли он книгу?» – в данных предложениях помимо вопроса 

содержатся и модальные оттенки (сомнение, неуверенность). Образуются 

такие формы присоединением вопросительного форманта -ла к 

соответствующим глагольным основам (в данном случае к основе 

глагола будущего времени). Другие формы: беккидйа «дает» – беккида-

ла? «дает ли, неужели дает?», беда «берет» – беда-ла? «берет ли?» 

(наст.вр.); хъваре «написал» – хъваре-ла? «написал ли, неужели 

написал?», бекке «дал» – бекке-ла? «дал ли?» (прош.вр.).  

Интересной является форма вопросительного наклонения со 

значением удивления и недоверия, которая образуется прибавлением 

форманта -хири к глаголу вопросительного наклонения: бекке-ла «дал 

ли?» беккела –хири? «дал что ли?» (прош.вр.); беккассе-ла? «даст ли?» – 

беккассела-хири? «сомнительно, даст ли?» (буд. вр.). Как мы видим, в 

каратинском языке функционируют аффиксы, регулярно маркирующие 

глагол-сказуемое вопросительного предложения. 



 203 

Образование сослагательного наклонения каратинского языка 

описано З. М. Магомедбековой. Но можно не согласиться с утвержде-

нием, что «прошедшее время условно-желательного наклонения 

образуется от основы причастия прошедшего времени посредством 

форманта -хорор: хъвароб-хорор «если бы написал»». На современном 

этапе в речи каратинцев преобладает усеченная форма, а именно 

образование от основы прошедшего времени и форманта -хорор: хъваре-

хорор «если бы написал», цIцIалехорор «если бы прочитал», инквахорор 

«если бы поел». 

Как и в ботлихском и андийском языках, так и в каратинском 

языке можно констатировать наличие уступительного наклонения с 

присущим ему формантом -ел, который присоединяется к глагольной 

форме сослагательного наклонения на -бар. Например, беккибар «если 

даст» – беккибар-ел «хоть и даст», хъварибар «если напишет»– хъвари-

барел «хоть напишет». Таким образом, можно констатировать наличие в 

каратинском языке изъявительного, повелительного, сословного, 

вопросительного, запретительного и уступительного наклонений. 

 

 

 

 

Б. М.-Г. Х а р с и е в  (Магас) 

 

К вопросу о соотвествии антропоцентрических 

компонентов единицам именной морфологии 

эргативных языков 

 

 

На Кавказе представлено большое количество языков эргативного 

строя, относящихся к автохтонным языкам этого региона. Квалифи-

кация языков эргативного строя на основе такой константы, как 

категория переходности / непереходности, к которой обычно обращаются 

типологии (П. К. Услар, С. Д. Кацнельсон, А. Е. Кибрик и др.), при 

интерпретации языков эргативного строя, не выдерживает критики на 

материале классификации глаголов эргативных нахских языков (см. 3 и 

4 главы монографии «Речевые компоненты парадигмы лица в языках 

эргативного строя» 2017 г.). 
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Поиск константных признаков языков эргативного строя, на наш 

взгляд, возможен на основе исследования соответствия антропоцентри-

ческого и лингвоцентрического аспектов представления языковых единиц 

(например, личных местоимений первого лица единственного числа: со 

ʽяʼ, аз ʽяʼ, сона ʽяʼ), шифтерно представляющих категорию лица в 

нахских языках.  

Языки, неоднозначно демонстрирующие константные признаки 

эргативности, квалифицируются как языки эргативного строя и / или 

языки эргативной стратегии. И. И. Мещанинов указывал, что в недрах 

советского языкознания зародился термин языки эргативного строя, 

понимаемый в широком смысле этого слова. Эргативность как 

синтаксическое явление понимается со времен А. Дирра как языковая 

стратегия, выделяющая три конструкции предложения: номинативную, 

эргативную, аффективную.  

Синхронно одним из основных доминантных признаков языков 

эргативного строя признается парадигма лица, накапливающая четыре 

разнородных компонента (лицо Созерцающее, лицо Говорящее, лицо 

Слышащее и лицо Произносящее). Именная морфология языков эрга-

тивного строя сосредоточена вокруг функционирования номинатив-

ного, эргативного, аффективного падежа имени. Три падежа имени, 

выполняющие в составе предложения функцию субъекта в позиции 

подлежащего квалифицируются в нахских языках как непосредственно 

связанные с антропоцентриками, интерпретированными в четвертой 

главе монографии «Речевые компоненты парадигмы лица в языках 

эргативного строя» (2017). 

За морфологическим знаком нахских языков личным место-

имением первого лица единственного числа в номинативной форме 

имени (со ʽяʼ) на глубинном понятийном уровне вскрывается антропо-

центрик кхета саг ʽhomo sapiensʼ, т.е. человек понимающий. За 

системоцентрическим знаком личным местоимением первого лица 

единственного числа в эргативной форме имени (аз ʽяʼ) на глубинном 

уровне вскрывается антропоцентрик сакхета саг ʽhomo spiritusʼ, т.е. 

человек-дух. За лингвоцентрическим знаком личным местоимением 

первого лица единственного числа в аффективной форме имени (инг. 

сона ʽяʼ, чеч. суна ʽяʼ, бацб. сон ʽяʼ) обнаруживается антропоцентрик 

хоалу саг ʽhomo sentiensʼ, т.е. человек воспринимающийʼ. 
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На лингвоцентрическом морфологическом уровне антропо-

центрики отражаются богатой именной морфологией в три ядерных 

падежа имени.  

На лингвоцентрическом синтаксическом уровне три антропо-

центрика (ʽhomo sapiensʼ, ʽhomo spiritusʼ, ʽhomo sentiensʼ) функцио-

нируют в качестве субъекта в позиции подлежащего трех основных 

конструкций эргативного предложения, выделяемых соответственно 

количеству ядерных падежей.  

В эргативных языках выделяются также локативный (инг. сога, 

чеч. соьга, бацб. сога) и посессивный (инг., чеч., бацб. са ʽмой, у меня, 

яʼ) падежи имени, претендующие на субъектную позицию в составе 

предложения. Менее всего в современном языкознании из пяти 

основных синтаксических конструкций эргативных нахских языков 

изучены и описаны локативный и посессивный типы предложений. 

Соответствие системоцентрических знаков антропоцентрическим 

компонентам эргативных нахских языков квалифицируется нами как 

взаимосвязь структурного (лингвистического) и понятийного глубинных 

уровней. Таким образом в системе эргативного языка отражается 

человеческий фактор, в нашем случае за личными местоимениями 

первого лица единственного числа нахских языков стоят знаковые 

функции реального лица речедеятеля.  

Релевантные функции лица речедеятеля репрезентируются на 

различных уровнях структуры эргативного языка в качестве личных 

местоимений первого лица единственного числа, расслоено обозначающих 

категорию лица. Вопрос о лексическом значении личных местоимений 

в языках с различным грамматическим строем остается открытым в 

синхронном языкознании. В эргативных языках личные местоимения 

первого лица единственного числа (со ʽяʼ, аз ʽяʼ, сона ʽяʼ) 

квалифицируются как обладающие лексическим значением. 
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М. Я. Х а ч у к а е в а  (Грозный)  

 

К вопросу о частеречном статусе терминов родства, 

употребленных в функции вокативов 

 

 

Термины родства, употребленные в вокативной функции, почти 

полностью утрачивают элементы концептуального содержания и 

превращаются в единицы регулятивного характера. Нахско-дагестанские 

языки располагают комплексным набором средств речевого этикета, 

применяемых в функции обращения (вокативов). Особое место среди 

них занимают термины родства.  

Язык выработал для обслуживания человеческого общения, для 

установления связи между высказываниями и контакта между 

коммуникантами средство универсального характера – это обращение.  

Для привлечения внимания адресата часто наряду с вокатив-

ными междометиями, выражающими отклик, обращение, зов, 

используются термины родства. Во всех дагестанских языках функцио-

нирует вокативное междометие гьей (аналог русского междометия 

«эй»), которое применяется для призыва как по отношению к мужчинам, 

так и по отношению к женщинам. Поэтому и когда говорят на русском 

языке, дагестанцы часто применяют междометие гьей, особенно в 

случаях, когда говорящий не знаком с адресатом, не знает его имени, 

например: Гьей, уступи дорогу! Гьей, не видишь, машина едет. 

Носители аварского языка в аналогичной функции могут употребить 

вокативное междометие ле, которое применяется при обращении к 

лицам мужского пола. При обращении к лицам женского пола 

применяется междометие йо, (но только в том случае, если они 

разговаривают на русском языке с носителями аварского языка или с 

близкими людьми, знакомыми с речевым этикетом аварцев). Носители 

лакского языка употребляют междометия: ил! – при обращении к 

мужчине и да! – при обращении к женщине, тоже в случае обращения к 

носителям лакского языка или хорошим знакомым. Гендерная 

дифференциация при употреблении вокативных междометий, имеющее 

место в родных языках, носители дагестанских языков механически 

переносят и в русский язык. Этот факт может служить отчасти доказа-
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тельством того, что язык является индикатором этнического ментали-

тета (Н. Э. Гаджиахмедов). 

Обращения, употребленные в устной речи, всегда выполняют 

определенные коммуникативные задачи. Как правило, обращения 

служат для привлечения внимания собеседника, для налаживания с 

ним контакта. По этому вопросу существует и другое мнение, так  

В. П. Проничев указывает, что «в первую очередь обращение есть 

название адресата речи и только во вторую – название, употреблённое с 

целью контактирования», и отмечает, что обращение показывает 

«характер и способ общения, обхождения с кем-либо». Верность данного 

мнения подтверждается тем, что в зависимости от адресата речи 

меняются вокативы. Например, при обращении к лицам мужского пола 

часто употребляются вокативы: отец (при обращении к лицам старшего 

возраста), земляк (при обращении к лицам среднего возраста), сынок, 

при обращении к молодому человеку. Вокатив мужчина, свободный от 

возрастного ранжирования, применяется во всех трех случаях. Употреб-

ление русскоязычными дагестанцами терминов родства в качестве 

вокативов имеет свои особенности. Так, если обращение отец, по 

отношению к постороннему человеку является нормой, то слово мать в 

вокативной функции практически не употребляется. Довольно часто 

лицами старшего поколения по отношению к молодым девушкам 

употребляется слово дочка. Обращение сестра очень ограничено 

(только по отношению к очень близким людям), чаще встречается у 

представителей южного Дагестана. Самое распространенное обращение 

среди молодых ребят-мусульман – брат. Следует отметить также, что 

термины родства, употребленные в функции обращения, социологи-

чески и стилистически маркированы, причем с разных позиций – 

адресанта и адресата. Такое употребление возможно также при намерении 

адресанта демонстрировать подчеркнутую «простоту» общения. В то же 

время нельзя отрицать, что это привычные обращения к посторонним 

людям, репрезентирующие уважительное (почтительное) к ним 

отношение, особенно к незнакомым людям. 
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М. Ч. Ч е е р ч и е в  (Махачкала) 

 

Особенности глагольного формообразования 

в закатальском диалекте аварского языка 
 

 

Закатальский диалект, долгое время находящийся изолированно 

от других диалектов, выработал оригинальные, не характерные многим 

другим диалектам аварского языка, формы выражения грамматического 

значения. Это касается прежде всего выражения форм отрицания. 

По этому поводу П. А. Саидова отмечает: «Отрицательная форма 

прошедшего достоверного времени образуется путем присоединения 

вспомогательного глагола-отрицания к деепричастию...». 

Глаголу – отрицания гьеу закатальского диалекта в большинстве 

диалектов и в литературном аварском соответствует глагол гьеч1о со 

значением «нет, отсутствует». Отрицательные формы прошедшего 

достоверного времени в литературном и в закатальском диалекте 

образуются эквивалентно: лит. босун гьеч1о «не взял», зак. бок1у гьеу, 
лит. гьабун гьеч1о «не сделал», зак. гьубу гьеу. 

Иначе обстоит дело с образованием отрицательных форм глагола 

прошедшего заглазного времени. В литературном аварском эта форма 

также образуется с помощью глагола гьеч1о, в закатальском же диалекте 

с помощью глагола гуру: лит. векерун гьеч1о, закат. векериля гуру, лит. 

бекун гьеч1о «не разбилась», закат. бекала гуру.  

В литературном языке замена глагола гьеч1о глаголом гуро 

кардинально меняет значение целого сочетания: гьабун гуро «не 

сделав»; вакъун гуро «не проголодавшись». Формы отрицания с гьеу и 

гуру в закатальском диалекте самостоятельны, они взаимно не 

заменимы. Слова гьеу и гуру в закатальском диалекте обозначают разное 

отрицание: значение слова гьеу следует перевести как «отсутствует, нет 

в наличии». Например: рикъи адамал гьеу «дома людей нет 

(отсутствуют)», печуну ц1а гьеу «в печи нет огня (отсутствует огонь)». 

Слова же гуру обозначают чистое отрицание, при этом наличие или 

отсутствие чего-либо не подразумевается. Поэтому оно обозначает 

прошедшее заглазное время со значением отрицания, т.к. говорящий не 

может засвидетельствовать событие, но только констатирует его. 

Предложения Г1али веля гуру и Г1али вегьу гьеу передают разные 

значения отрицания: первое «Али не пришел, но я этому не свидетель», 

второе – «Али не пришел, и я этому свидетель». 
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Выражения отрицательной формы достоверного и заглазного про-

шедшего времени разными вспомогательными средствами гьеу и гуру 

отличает закатальский диалект от некоторых других диалектов и 

литературного аварского языка. 

Своеобразием закатальского диалекта является также образование 

формы настоящего времени глагола как аналитическим, так и 

синтетическим способом. 

«Настоящее время в аварском языке выражается аналитически – 

сочетанием причастия общего времени и вспомогательного глагола буго 
«есть, имеется» (М. Е. Алексеев). 

В закатальском же диалекте настоящее время выражается как 

аналитически, так и синтетически. Синтетическая форма глагола 

настоящего времени образуется при помощи аффиксов – л, -лл, -н: 

к1ола «идет»: х1епелла «гавкает», бех1ьена «идет». 

Аналитическая форма настоящего времени образуется сочетанием 

деепричастия с глаголом бишина: веццу вишина «хвалит», гьубу бишина 

«делает», йохну йишина «радуется» (в-, б-, -й здесь являются 

показателями грамматического класса). 

Наличие синтетической формы настоящего времени наряду с 

аналитической также отличает закатальский диалект от некоторых 

диалектов и литературного аварского языка. 

 

 

 

 

 

М. М. Ш и х а б у д и н о в  (К у р а е в)  (Хасавюрт) 

 

Звукоподражательная и звукосимвольная 

основа аварского глагола1 
 

 

Одной из интересных частей речи аварского языка является 

глагол имеющий пласт непосредственно связанный со звукоподра-

жанием, что является результатом копирования звука природного 

явления в рамках фонетических возможностей языка. Звукоподража-

тельными являются глаголы выражающие:  

                                                 
1 Представленное в тезисах мнение о звукоподражательной и звукосимволичес-

кой природе основы слова и падежных окончаний является весьма спорным (ред.). 
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1) природные явления – гъугъазе «громыхать», чвал-чвализе «течь с 
рывками», дваргъизе «удариться», тIвар-тIвадизе «учащенно падать, бить», 
кьвагьизе «взорваться», гъваркьизе «хрустнуть», тIе-тIезе «обрываться»,... 

2) звуки живой природы – къвакъвадизе «квакать», сунсудизе 
«сопеть», сунххизе «сморкаться», хъванхъвадизе «храпеть», зузудизе 
«жужжать», сородизе «дрожать»,... 

3) звуки издаваемые при различной деятельности – лIулIазе 
«втирать», ххазе «почесывать», хъухъазе «тереть, пилить», чIинкьизе 
«включить», чIчIинт1изе «сплюснуть, сдавить», тIуртIудизе «трястись», 
туйзе «плевать», кIутI-кIутIизе «стучать», пунхъизе «впрыскивать», 
гъуркьизе «вывихнуть», кьаб-кьабизе «побивать»,... 

Примечательно, что слова обозначающее то или иное понятие или 
явление сходны по признаку, с каким либо природным явлением; 
тIинкIизе «капать» – тIанкI «пятно», гъваркьизе «хрустнуть» – гъуркьи 
«вывих», къванкIизе «ударить твердым предметом» – къванкIара 
«шишка», гъугъазе «грохотать» – гъугъго «глухо», хъухъазе «тереть, 
пилить» – хъухъадиро «пила», чIинкьизе «произвести треск» – чIинкьур 
«щелканье пальцами в ритм», чIчIинтIизе «сплюснуть, сдавить» – 
чIчIентIеро «водомёт», пунхъизе «впрыскивать» – пенхъеро «опрыски-
ватель», кьвагьизе «взрывать» – кьвагьеро «взрыватель», ... 

Одни глаголы образованы редупликацией корневой основы, 
например тIуртIудизе (где тIури «бегство»), судсудизе (где суди 
«жжение»), хъухъадизе (где хъвай «прикосновение»), а другие же 
сложением – чIинкьизе (где кьезе «дать»), чIчIинт1изе (где тIезе «лить»), 
кIанцIизе (где цIезе «наполнить»), кIотизе (где тезе «оставить»),...  

Вторые по образованию своему глаголы – композиты т.е. сложены 
из нескольких основ.  

Это наталкивает на мысль о звукоподражательной и звуко-
символьной природе не только собственно глаголов, но других частей 
речи в аварском языке, что объясняет и моноконсонантный характер их 
основ. Отглагольные существительные с моноконсонантной основой 
как – кIвей «возможность», хъвай «прикосновение», лъей «положение», 
кьей «дача», къай «сжатие» и мн. другие так же находят объяснение 
только с подобной точки зрения, т.е. конкретный звук [къ], [тI], [кь], [т], 
[лI],... несет в себе изначальную звукоподражательную функцию, 
которая в последствии стала восприниматься как звукосимвол.. Например, 
для образования слов обозначающих «побеждающего» и «проигрываю-
щего» в первом случае к глаголу бергьине «победить» а во втором к 
глаголу къезе «проиграть» прибавлена моно консонантная основа 
глагола цIезе «наполнить» – звукосимвол [цI], выражающий это самое 
«наполнение» и получены варианты бергьуцI «побеждающий» и 
соответственно къовуцI «проигрывающий». Подобный же принцип 
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использования звукосимвола мы наблюдаем и в падежной системе 
аварского языка где «локативные форманты» -да, -хъ, -кь, -лI, -тIа, -б 
фактически выступают звукосимволами. Все это наталкивает на мысль, 
что основа слова в аварском языке имеет изначально звукоподража-
тельную и звукосимвольную природу. 

  +ай,+уй,+ей +азе, +изе +ан,+ун,+он +ари +ади,+уди 

Р
ед

у
п

л
и

к
ац

и
я 

ос
н

ов
ы

 гъугъ гъугъай гъугъазе гъугъан  гъугъади 

хъухъ хъухъай хъухъазе хъухъан хъухъари  хъухъади 

лIулI лIулIай лIулIазе лIулIан  лIулIади 

ххархх ххарххай ххарххадизе ххарххан ххарххари ххарххади 

хъвархъв хъвархъвай хъвархъадизе хъвархъван хъвархъвари хъвархъвади 

тIвартIв тIвартIвай тIвартIвадизе тIвартIван тIвартIв ари тIвартIвади 

сунс сунсуй  сунсудизе сунсудун  сунсуди 

зуз зузуй зузудизе зузудун  зузуди 

тIуртI тIуртIуй  тIуртIудизе тIуртIудун тIуртIури тIуртIуди 

К
ом

п
оз

и
т 

кIутI кIетIей < 

кIе+тIей 

кIутIизе кIетIон кIутIари  

къенкI къенкIей <  

къен+кIей 

къенкIезе къенкIон къинкIари  

пенхъ пенхъей < 

пен+хъей 

пенхъезе пенхъон пунхъари  

къекI къекIей <  

къе+кIей 

къекIезе къекIон  къекIолди 

гьекъ гьекъей <  

гье+къей 

гьекъезе гьекъон  гьекъолди 

 

 

 

 

С. Х. Ш и х а л и е в а,  Ш. А. Ю с у ф о в а  (Махачкала) 

 

Словарь синонимов «комоним ↑ урбаноним» в корпусе языка 
(на материале полевого исследования маркеров 

табасаранского языка) 
 
 

Современная лингвистическая ситуация, представляя результаты 
полевых исследований, руководствуется следующими задачами докумен-
тации стилистики языка – разработать описание маркеров «комо-
ним*урбаноним» с невыявленными различиями табасаранского языка – 
сельское↑городское население. Развивая идею документирования таба-
саранского языка с ресурсами лингвистической ситуации «язык города → 
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говор села» необходимо принять меры по регистрации маркеров 
стилистической синонимии «просторечная* книжная лексема». При 
определении характеристик стилистической синонимии предпола-
галось провести анализ маркеров текста в корпусе табасаранского языка.  

В статье освещается аппарат диалектного корпуса с использо-

ванием парсера инструментов словообразования. Первый шаг обработки 
текстов диалектного корпуса осуществлялся регистрацией словарных 
статей. Второй шаг – это морфологическая разметка с описанием 

структуры стилистически маркированных синонимов «просторечная↑ 

книжная лексика». Пошаговое распределение компонентов диалектного 

корпуса подтвердило регистрацию словарных статей с инструментами – 
диалектное сообщество и диалектная личность. См. Таблицу 1 

Таблица 1 
Образец шифрования терминов, 

представляющих ресурс морфологического анализасинонимов 

 

№ Разновидности форм синонимов c показа-

телями «просторечная↑книжная лексика» 

«диалектное сообщество ↑ диалектная 

личность» 

Шифрование функций 

синонимии как 

форма культурного 

стереотипа 

1 переход деепричастия→ наречие CONV→ADV 

2 переход причастия→ прилагательное  PART→ ADI 

3 переход причастия→ существительное  PART→N 

4 переход прилагательного → существи-

тельное 

ADI→N 

5 переход глагола → существительное  V→N 

Продуктивные модели синонимов различаются способами 

семантической трансформации N<V или V>N. Своеобразие способов 

синонимии объясняется существованием стилистической паронимии 

N+val или V+val; словосложение V+ur или N+ur, словослияние N⇑V или 

V⇓N. См. Таблицу 2 

Таблица 2 

№ Аномальные речевые приемы  

c показателями 

 «язык города (урбаноним)↑ 

говор села (комоним)» 

Форма культурного 

стереотипа 

 

1 глагольная основа V+ᴺ→N 

2 именная основа  N+V→ ADI 
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Аппарат морфологического анализа компонентов именной и 

глагольной основы c показателями текстов «урбаноним↑комоним» 

различает оттенки значений культурного стереотипа «язык↑говор* 

диалект». Морфемное членение компонентов культурного стереотипа 

рассматривается как средство выражения грамматических значений 

«слово↑ словосочетание*текст». 

Выделяя в системе языка компоненты именной и глагольной 

основы, а в речи тексты «говор*диалект», авторы данной статьи 

различают соответствующие единицы стилистической синонимии. 

 

 

 

 

И. И. Э ф е н д и е в  (Махачкала) 

 

Частеречная характеристика персидских лексических  

заимствований в нахско-дагестанских языках 

 

 

В нахско-дагестанских языках имеется значительное количество 

персидской лексики, которую по семантико-грамматическим признакам 

можно дифференцировать по следующим частям речи: имена существи-

тельные, имена прилагательные, имена, обозначающие как признак, так 

и носителя этого признака, числительные, наречия, причастия, союзы, 

частицы и междометия. Персидские глаголы нахско-дагестанскими 

языками не заимствовались и в глагольной лексике иранизмы функцио-

нируют лишь в качестве составной части сложных глаголов. 

Основную массу персидских заимствований представляют имена 

существительные с конкретными и абстрактными значениями. Из них 

большую часть слов составляют имена существительные с конкретным 

значением, служащие названиями предметов и живых существ, напр.: 

перс. gāmiš ‘буйвол’ > авар., кар. гамущ, дарг., лак., таб., чам., анд., цез., 

хвар., гин., гунз. гамуш, лезг., агул. гамиш, рут. джаьмиш, цах. джомыш, 

хин., буд. гомуш, крыз. гомиш, удин. гоьмиш, арч. гымуш, ахв. гамущи, 

год. г'амущи, бежт. гаьмуьш, чеч. гōмаш, инг. гамажа ‘буйвол’; перс. čarx 

‘круг, колесо’ > авар., лезг., буд., рут., чеч., инг. чарх ‘колесо; точило’, 
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бежт., гунз., цах. чарх ‘точило’, кар. чархе, цез. черхи//чархи, тинд. чархи 

‘точило; катушка’, лак., таб. чарх ‘катушка; колесо’.  

Абсолютное большинство заимствованных имен прилагательных 

относится к разряду качественных. Персидские относительные прилага-

тельные заимствованы нахско-дагестанскими языками в значительно 

меньшем количестве, напр.: перс. tāze ‘свежий; новый’ > авар. тазаяб 

‘чистый, свежий’; дарг. тазаси ‘здоровый; мускулистый’; лак. тазасса 

‘бодрый, свежий’; лезг., таб. таза ‘свежий, молодой’; цах. тезе, буд., хин., 

крыз. таза ‘новый, свежий’; перс. kačal ‘паршивый’ > анд., бежт., гунз., 

цез. качали, дарг., лак., рут., крыз. качал, лезг., таб., агул. гачал ‘парша’; 

цах., буд. качал ‘паршивый’; удин. каьчаьл ‘плешивый’ и др. 

Отдельную группу имен составляют персидские слова, объе-

диняющие в себе признаки существительного и прилагательного. Они 

могут обозначать как признак, так и носителя этого признака, напр.: 

перс. gonahkār ‘грешник’, ‘грешный’ > лак. бунагькар, лезг., таб. 

гунагькар, удин. гуьнахкар ‘грешник, виновник’; перс. javān ‘молодой’, 

‘юноша’ > лезг., таб. живан, цах. джаван ‘юноша, молодой’ и др. 

Персидские причастия представлены в нахско-дагестанских 

языках несколькими словами. Все они являются причастиями 

прошедшего времени, состоящими из основы прошедшего времени и 

суффикса -e, который в нахско-дагестанских языках либо полностью 

редуцируется, либо заменяется финалью -а, -аь. Заимствованные при-

частия часто функционируют в нахско-дагестанских языках в качестве 

имена существительных или прилагательных, напр.: перс. šekaste 

‘сломанный, разбитый’ > лезг. шкеста, агул. шаькаьстаь, буд. шикест 

‘калека’; таб. шикаст ‘с дефектом; ущербный’; перс. āxte ‘кастриро-

ванный, холощеный’ > авар., лак., лезг., таб., агул., буд. ахта ‘мерин’; 

дарг. ахта ‘кляча’; удин. ахтта ‘кастрат, скопец’ и др. 

Количество заимствованных персидских слов, которых по 

лексико-грамматическим признакам относят к разряду наречий, в 

нахско-дагестанских языках невелико, однако большинство из них 

употребляется именно в качестве наречий и не переходит в другие 

разряды слов, напр.: перс. hamiše > лезг., буд. гьамиша, таб. гьаммишан, 

агул. гьамишан, цах. гьаммаше ‘всегда, постоянно’; перс. nāgāh 

‘неожиданно’ > авар., бежт., гунз., кар., дарг., лезг., таб. нагагь, тинд. 

нагагьи, цез. нагахI, чам. нагегь, чеч. нагахь ‘если, ежели’ и др. 
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Нахско-дагестанскими языками заимствовано лишь одно иранское 

числительное hazār ‘тысяча’ > авар. азарго, кар., тинд. азарда, год. 

азаруда, гунз., буд. гьазар, цез. гIазал, дарг. азир, лак. азар, лезг., таб., 

агул. агъзур, рут. гьагъзыр, крыз. гIазыр, чеч. эзар ‘тысяча’. 

В лезгинских языках функционирует персидская вопросительная 

частица magar ‘разве, неужели’ > лезг., таб. мегер ‘разве’. К заимствованным 

персидским словам, выполняющим в некоторых нахско-дагестанских 

языках функции союзов, можно отнести: agar > дарг., лезг., агул., таб., 

цах. эгер; лак., буд. агар ‘если’; nāgāh > авар., бежт., гунз., кар., дарг., 

лезг., таб. нагагь, тинд. нагагьи, цез. нагахI, чам. нагегь, чеч. нагахь 

‘если, ежели’ и др. 

К междометиям персидского происхождения мы относим слово 

āfarin > лак. апарин, лезг., таб., буд. аферин, удин. аьфаьрим ‘хвала, 

браво!’, употребляющееся при выражении одобрения, а также слово  

pah > лезг., таб. пагь ‘ну! ба!’. 
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ავტორთა საძიებელი 

 

 

აბაქაროვა კ.  101 

აბაშია რ.  5 

აბდულაევა ი.  102 

აბდულაევი ი.  104 

აბდულმუთალიბოვი ნ.  107 

აბუბაქაროვი ა.  145 

აბრეგოვი ა.  109 

აბულაძე ლ.  8 

აზმაიფარაშვილი ლ.  10 

ალიევა ზ.  116 

ალიჰაჯიევა ა.  114 

ანჩეკი ს.  118 

არდოტელი ნ.  14 

არხანგელსკი ტ.  150 

ასლანოვი ე.  55 

ასხაბოვა ლ.  175 

აღაბეკოვი ჟ.  112 

ახალაია ვ.  16 

ბაბალიევა ა.  94 

ბაგიროკოვა ი.  152 

ბარამიძე ც.  19 

ბაჰომედოვი მ.  121 

ბეპიევი ნ.  21 

ბიდანოკი მ.  123 

ბურჭულაძე თ. 22 

გაზდელიანი ე.   24 

გვანცელაძე თ.  25 

გიშევი ნ.  133 

დათუკიშვილი ქ.  27 

დიბიროვი ი.  141 

დუაიკი რ.  95 

ეზუგბაია ლ.  28 

ეფენდიევი ი.  213 

ვაგაპოვი ა.  126 

ვამლინგი კ.  97 

ვაშაკიძე თ.  30 

ვიკერს შროირი ი.  98 

ზექალაშვილი რ.  32 

თუღუჟი გ.  197 

იბრაჰიმოვა მ.  143 

იონოვი მ.  98 

ირეზიევი ს.-ჰ.  145 

იუსუფოვა შ.  211 

კაკაშვილი დ.  33 

კანარკოვსკი რ.  34 

კვარაცხელია გ.  36 

კიკვიძე ზ.  65 

კოჭლამაზაშვილი ლ.  37 

ლაბარტყავა მ.  38 

ლანდერი ი.  150, 152 

ლოლუა რ.  39 

ლომთაძე თ.  42 

ლომია მ.  43 

მაგდილოვა რ.  153 

მალაევა ზ.  166 

მალაევა ს.  168 

მარგიანი ქ.  43 

მაჭავარიანი ნ.  44, 48 

მახარობლიძე თ.  49 

მაჰომედოვა დ.  161 

მაჰომედოვა მ.  164 

მაჰომედოვი დ.  155 

მაჰომედოვი მ. ა.  157 

მაჰომედოვი მ. ი.  159 
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მეირიევა ა.  170 

მელიქიშვილი დ.  50 

მეტრეველი ნ.  53 

მიშაევა მ.  183 

მუთალოვი რ.  173 

მუტაევა ს.  172 

ნავრაზოვა ჰ.  175 

ოვხადოვი მ.  177 

ოლმესოვი რ. 179 

ომიაძე ს.  54 

პაზოვი ს.  181 

პატახოვა ფ.  183 

რაბადანოვა ს.  172 

რამაზანოვა ზ.  185 

რაჯაბოვა ფ.  130 

როსტოვცევ-პოპიელი ა. 84, 94, 96 

რუხაძე ნ.  55 

საგოვი რ.  187 

საღლიანი მ.  56 

სულეიბანოვა მ.  189 

სულტიგოვა მ.  191 

სურმავა ნ.  59 

სუხიშვილი მ.  60 

ტარიევა ლ.  193 

ტეტელოშვილი თ.  63 

ტიხონოვა ა.  195 

ფარეულიძე რ.  64 

ფაჩულია ლ.  65 

ფონიავა ნ.  67 

ქიევა ზ.  147 

ქურდაძე რ.  43 

ქურთიშვილი ე.  68 

ღლონტი მ.  69 
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