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5 აპრილი, ოთხშაბათი, 2017 წელი 

კონფერენციის პროგრამა 

10.00-10.30 აკად. გიორგი ახვლედიანის საფლავის ყვავილებით შემკობა თსუ-ის 

პანთეონში 10.30-11.00 აკად. გიორგი ახვლედიანის ნაშრომების გამოფენის გახსნა (თსუ-ის 

ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი, თსუ, I კორპუსი) 11.00-11.30 გიორგი ახვლედიანის ფოტო და საარქივო მასალების გამოფენა (თსუ-ის 

მუზეუმის საგამოფენო დარბაზი, თსუ, I კორპუსი) 11.30 აკად. გიორგი ახვლედიანის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია (თსუ, I კორპუსი, აუდიტორია №107) 

11.30-13.30   I  სხდომა 

თავმჯდომარე - თამაზ გამყრელიძე 

11.30-12.00 კონფერენციის გახსნა და მისალმებები 
დოკუმენტური ფილმი „გიორგი ახვლედიანი“ 

12.00-12.15 თამაზ გამყრელიძე, გიორგი ახვლედიანის ფონეტიკური თეორიის ფო-
ნოლოგიური საფუძვლები 12.15-12.30 ნიკო ჯავახიშვილი, აკადემიკოსების იანის ენძელინსისა და გიორგი 
ახვლედიანის ურთიერთობის ისტორიიდან 12.30-12.45 რუსუდან ასათიანი, კავშირებითი კილოს მორფოსინტაქსური თავისე-
ბურებები ქართულში 12.45-13.00 ნაირა ბეპიევი, ოსური ენის კონსონანტური სისტემა 13.00-13.15 ქეთევან მარგიანი, რამაზ ქურდაძე, მაია ლომია, ევიდენციალობის კა-
ტეგორიის შესწავლის თანამედროვე  მდგომარეობა ქართველურ ენებში 13.15-13.30 ეთერ სოსელია, ჰარმონიულ კომპლექსთა „წვლილი“ თანხმოვანთკომ-
პლექსების სტრუქტურაში 

13.30-14.00  შესვენება 
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14.00 – 15.30  II სხდომა 

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებუ-

ლი სამეცნიერო პროექტის - „საბჭოთა უტოპიური ენობრივი თეორიები და ზო-

გადი ენათმეცნიერების პირველი ქართული სახელმძღვანელოები: 1918-1950 

წლები“ - შუალედური შედეგების პრეზენტაცია 

ახალი დოკუმენტური ფილმი „ნიკო მარის სახლმუზეუმი“ 

თინათინ ბოლქვაძე, 1950 წლის ენობრივი დისკუსიის მზადება: იოსებ სტალი-
ნისა და კანდიდ ჩარკვიანის მოსაზრებები 1949 წელს 

მაკა თეთრაძე, კავკასიოლოგიური კვლევები თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტში: 1921-1941 წლები (ყოფილი პარტიული ორგანოების საარქივო 
მასალების მიხედვით) 

ნინო აბესაძე, ლექსიკოლოგიური და ტერმინოლოგიური მუშაობა ენის, ისტო-
რიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტში: 20-30-იანი წლები 

ნათია ფუტკარაძე, 1925 წელს შექმნილი ცენტრალური სამეცნიერო ტერმინო-
ლოგიის კომიტეტი  

15.30-16.00 შესვენება 
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16.00 - 17.30   III  სხდომა 

თავმჯდომარე - მარინე ივანიშვილი 

16.00-16.15 მარინა ანდრაზაშვილი, რიჰარდ მეკელაინი და გერმანულ-ქართუ-
ლი ლინგვისტური კონტაქტები  16.15-16.30 ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე, ნასესხობათა ფონეტიკური 
ადაპტაციის პროცესი და მისი ასახვა ლექსიკონებში 16.30-16.45 ნატალია ბასილაია, „აკადემიური წერის ცნებები და ტერმინები“ – 
სასწავლო ცნობარი-ლექსიკონი  16.45-17.00 მარინე ივანიშვილი, ეტიმოლოგიური ძიებანი: ლაგოდეხი, მაჭი  17.00-17.15 ივანე ლეჟავა, აბრუპტივები ქართველურ ენებში 17.15-17.30 ირაკლი სალია, ბესარიონ ნიჟარაძე და იოსებ ყიფშიძე ქართველური 
ენების შესახებ 
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I   ს ხდო მ ა  

თამაზ გამყრელიძე 

გიორგი ახვლედიანის ფონეტიკური თეორიის ფონოლოგიური 
საფუძვლები  

გიორგი ახვლედიანის სახელი მჭიდროდ უკავშირდება ახალი ენათმეცნიე-

რების ჩამოყალიბებასა და დამკვიდრებას. მან აკაკი შანიძესთან ერთად საფუძ-

ველი ჩაუყარა ახალ საენათმეცნიერო აზროვნებას საქართველოში. გიორგი ახ-

ვლედიანი და აკაკი შანიძე არიან ქართული ენათმეცნიერების ფუძემდებლები 
და, მაშასადამე, კლასიკოსები ამ მეცნიერების თვალსაზრისით.  

გიორგი ახვლედიანი ეკუთვნის ახალი ქართული მეცნიერების აღორძინე-

ბასთან დაკავშირებულ მეცნიერთა იმ მცირერიცხოვან ჯგუფს, რომელსაც დიდი 
ივანე ჯავახიშვილი მეთაურობდა. ახალი ქართული მეცნიერების ეს აღორძინება 
თან მოჰყვა ჩვენი ეროვნული უნივერსიტეტის დაარსებას, რისი ერთ-ერთი აქ-

ტიური მონაწილე გიორგი ახვლედიანიც იყო. ივანე ჯავახიშვილის სიტყვებით: „ტფილისის უნივერსიტეტში ენათმეცნიერების დარგის შექმნა სამი პირის: 
პროფესორ იოსებ ყიფშიძის, პროფესორ აკაკი შანიძის და პროფესორ გიორგი 
ახვლედიანის ღვაწლს შეადგენს. პირველი მათგანის, სამწუხაროდ, უდროოდ 
გარდაცვალების გამო უდიდესი ტვირთი ორს უკანასკნელს დააწვა“.  

ეს „უდიდესი ტვირთი“ დიდ მეცნიერებსა და საზოგადო მოღვაწეებს ‒ 
გიორგი ახვლედიანსა და აკაკი შანიძეს ‒ შარავანდედით მოსავს და მეცნიერუ-

ლი აზრის განვითარების ისტორიაში ღირსეულ ადგილს მიაკუთვნებს ‒ რო-

გორც ქართული სულიერი კულტურის ბრწყინვალე წარმომადგენლებს.  

საოცრად ფართოა გიორგი ახვლედიანის მეცნიერული ინტერესების სფე-

რო; ძნელია დასახელებული იქნეს ენათმეცნიერების ისეთი დარგი, რომელშიც 
მას თავის მნიშვნელოვანი წვლილი არ შეეტანოს. გიორგი ახვლედიანი არის თე-

ორიული ენათმეცნიერების საფუძვლების ჩამყრელი საქართველოში; იგი სათა-

ვეში ჩაუდგა ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრას თბილისის უნივერსიტეტში 
და ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს განაგებდა მას; მან წაიკითხა პირველი საუნი-

ვერსიტეტო კურსი და შექმნა სახელმძღვანელო ამ დარგში ‒ „ენათმეცნიერების 
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შესავალი“ (1918-19), რომელიც, ამავე დროს, თბილისის უნივერსიტეტში შექ-

მნილი და აქ გამოცემული პირველი სახელმძღვანელოა საზოგადოდ.  
ამრიგად, გიორგი ახვლედიანი ახალი საენათმეცნიერო აზროვნების პიონე-

რია საქართველოში; და თუ დღეს ჩვენში თეორიული ენათმეცნიერება ასეთ მა-
ღალ დონეზეა, ეს უპირველესად გიორგი ახვლედიანის მეცნიერულ მოღვაწეო-

ბას უნდა მიეწეროს.  

გიორგი ახვლედიანის „ენათმეცნიერების შესავალი“ დიდი ისტორიული 
ფაქტია ქართული მეცნიერების განვითარებაში, რამდენადაც ამ წიგნში პირვე-

ლად ქართულ ენაზე განიმარტა ზოგადლინგვისტური ცნებები და პირველად 
ჩაერთო ამ წიგნის საუნივერსიტეტო კურსში ქართული ენის მონაცემები თეო-

რიული ენათმეცნიერების ძირითადი პრობლემების საილუსტრაციოდ.  

მაგრამ „ენათმეცნიერების შესავლის“ მნიშვნელობა და ღირებულება არ 
ამოიწურება მხოლოდ ზემოთ მოყვანილი ასპექტებით. ამ ნაშრომს, ისევე 
როგორც უფრო გვიან გამოსულ მის გამოკვლევებს ‒ „მკვეთრი ხშულნი ქარ-

თულში“ (1922 წ.), „ქართულ თანხმოვანთა განდასება“ (1926 წ.), „ზოგადი და 
ქართული ფონეტიკის საკითხები“ (I, 1938 წ.), „ბგერათმონაცვლეობის ზოგიერ-

თი საკითხი ქართულში“ (1948 წ.) ‒ სრულიად განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
აქვს არა მარტო ქართული ენათმეცნიერებისათვის, ქართული ენის ბგერითი 
შედგენილობის შესწავლის თვალსაზრისით, არამედ ზოგადენათმეცნიერული 
თვალსაზრისითაც, რამდენადაც აქ გიორგი ახვლედიანი ენის ბგერითი 
სისტემის შესწავლის ახალ პრინციპებს აყალიბებს და ფონოლოგიის ‒ ანუ ფუნ-

ქციონალური ფონეტიკის ერთ-ერთ პიონერად გვევლინება. 
 

 

ნიკო ჯავახიშვილი 
 

აკადემიკოსების იანის ენძელინსისა და 
გიორგი ახვლედიანის ურთიერთობის ისტორიიდან 

 

დიდ ქართველ ენათმეცნიერს გიორგი სარიდანის ძე ახვლედიანს (1887-

1973) მჭიდრო ურთიერთობა აკავშირებდა სახელოვან ლატვიელ ენათმეცნიერ-

თან იანის ენძელინსთან (1873-1961). 
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1910 წელს გ. ახვლედიანი ჩაირიცხა ხარკოვის საიმპერატორო უნივერსი-

ტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე. იქ სწავლის პერიოდში მან 

გაიღრმავა ცოდნა კლასიკურსა და ევროპის ახალ ენებში, შეისწავლა ძველი ინ-

დური-სანსკრიტული, ძველი გერმანული და ძველი სპარსული ენები. ისტორი-

ულ-შედარებითი ენათმეცნიერება მას შეასწავლა პროფესორმა ი. ენძელინსმა, 

რომელიც 1909-1920 წლებში ხარკოვის უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. აქვე 

დავძენთ, რომ ენძელინსი იყო ავტორი არაერთი კაპიტალური საენათმეცნიერო 

ნაშრომისა, რომელთა შორისაც იყო „ლატვიური გრამატიკა” (წიგნად გამოიცა 

1922 წელს რიგაში).  

გ. ახვლედიანმა სადიპლოდ წარადგინა ნაშრომი: “Очерк истории плавных 

и носовых согласных в санскрите, греческом, латинском и славянских языках” 

(„ნარნარა და ცხვირისმიერი თანხმოვნების ისტორიისათვის სანსკრიტში, 

ბერძნულში, ლათინურსა და სლავურ ენებში“), რისთვისაც იგი ოქროს მედლით 

დაჯილდოვდა. პროფ. ი. ენძელინსმა ვრცელი რეცენზია მიუძღვნა გ. ახვლედი-

ანის ხსენებულ ნაშრომს („ხარკოვის უნივერსიტეტის მოამბე“, ხარკოვი, 1914, ტ. 

I) და მას მაღალი შეფასება მისცა. იგი შეტანილია ენძელინსის შრომების

ქრონოლოგიურ ბიბლიოგრაფიაში, რომელიც 1958 წელს რიგაში გამოქვეყნდა.  

ხარკოვის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, გ. ახვლედიანი საქარ-

თველოში დაბრუნდა და პედაგოგიურ საქმიანობას შეუდგა. მოღვაწეობდა ქუ-

თაისის გიმნაზიაში. ი. ენძელინსმა საგანგებოდ ინახულა ხარკოვში მყოფი ვა-

ლერიან ახვლედიანი (გიორგის ძმა), რომელსაც უთხრა: „გიორგი ნიჭიერი 

ახალგაზრდაა, მისი მასწავლებლად მუშაობა ცოდვაა, ის მეცნიერებისათვის 

არის მოწოდებული. მისწერეთ, გეთაყვა, საჩქაროდ ჩამოვიდეს, უნივერსიტეტში 

უნდა წარვადგინო საპროფესოროდ მოსამზადებლად“.  

1915 წელს გ. ახვლედიანი დაბრუნდა ხარკოვში, სადაც ი. ენძელინის რეკო-

მენდაციით დატოვეს უნივერსიტეტის შედარებითი ენათმეცნიერების კათედ-

რაზე „საპროფესოროდ მოსამზადებლად”.  

საქართველოში ჩამოსულმა გ. ახვლედიანმა პროფესორად დაიწყო მუშაობა 

თბილისში ახლად დაარსებულ უნივერსიტეტში. საქართველოს სსრ მეცნიერე-

ბათა აკადემიის ნამდვილ წევრად არჩევისა (1941) და მეცნიერების დამსახურე-

ბული მოღვაწის წოდების (1943) მინიჭების შემდეგ, უკვე სახელმოხვეჭილმა 

მეცნიერმა გ. ახვლედიანმა აკადემიკოს იანის ენძელინსს მიუძღვნა ფუნდამენ-

ტური ნაშრომი „ზოგადი ფონეტიკის საფუძვლები“ (1949). ამ წიგნის თავფურ-

ცელზე ვკითხულობთ: „ძვირფას მასწავლებელს, ვინც მასწავლა მეცნიე-



 

 

7 

რებისათვის თავდადება, ლატვიის სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ 

წევრს ი. ენძელინს ვუძღვნი ამ წიგნს“. ლატვიელი მასწავლებლის განსაკუთ-

რებულ ამაგსა და მზრუნველობას აკადემიკოსი გიორგი ახვლედიანი მუდამ 

უდიდესი მადლიერებით იგონებდა. 
 

 

რუსუდან ასათიანი 
 

კავშირებითი კილოს მორფოსინტაქსური თავისებურებები 
ქართულში 

 

კავშირებითი კილოს შესაბამისი აბსტრაქტული, სიღრმისეული სტრუქტურა 
კომპლექსურია და ორი ვითარების ერთიანობას გულისხმობს: ერთი ეხება გარკვე-

ულ ფაქტს, ხოლო მეორე ასახავს ამ ფაქტისადმი მეტყველის დამოკიდებულებას 
სხვადასხვაგვარი მოდალობების გამოხატვით: სურვილი, შემოთავაზება, აუცილებ-

ლობა, ვარაუდი, ეჭვი, შესაძლებლობა და სხვა. ქართულში მსგავსი კომპლექსურო-

ბა სამი ტიპის კონსტრუქციით შეიძლება გადმოიცეს; მაგალითად: (1) გიორგის უნდა მანქანის ყიდვა.  (2) გიორგის უნდა, რომ მანქანა იყიდოს.  (3) გიორგის უნდა მანქანა იყიდოს. 
სიღრმისეულად აქ ყველგან გვაქვს ორი სიტუაციის ერთიანობა: I. გიორგი 

ყიდულობს მანქანას (ფაქტი), რასაც II. მეტყველი პირი წარმოადგენს, არა 
როგორც რეალურ ფაქტს, არამედ როგორც გიორგის სურვილს; თუმცა, ამ 
ერთიანობის ზედაპირული რეალიზაციები განსხვავებულია:  (1)-კონსტრუქცია მარტივია, სადაც დამატების ფუნქციაში ნაზმნარი სახე-

ლი (ყიდვა) დასტურდება, რომელიც მართულია უნდა ზმნით და კანონზომიე-

რად დგას სახელობით ბრუნვაში. მას ახლავს სიღმისეული პირდაპირი დამა-

ტება (მანქანა), რომელიც საწყისის (ყიდვა) უბრალო დამატებად არის ქცეული 
და, ასევე, კანონზომიერად ნათესაობით ბრუნვაშია. მთლიანი გამონათქვამის 
სუბიექტი მართულია უნდა ძირითადი, მატრიცული ზმნით, რომელიც გიორ-

გის მიერ მანქანის ყიდვის ფაქტს გიორგის სურვილად წარმოადგენს. ანუ, მიუ-

ხედავად იმისა, რომ კონსტრუქცია სიღრმისეულად ორ ზმნურ ელემენტს (უნდა 
და ყიდულობს) მოიცავს, ზედაპირული რეალიზაცია ერთი სუბიექტური და ერ-

თი დამატებითი სახელური ფრაზებით მარტივი წინადადების შესაბამისია.  
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(2)-კონსტრუქცია რთულია, სადაც ორი შემადგენელი წინადადება დაქვემ-

დებარებულ კონსტრუქციად არის წარმოდგენილი. მთავარი, მატრიცული წინა-
დადება: გიორგის უნდა და ჩართული, დამატებით-დამოკიდებული წინადადე-

ბა კავშირებითი კილოს ფორმაში წარმოდგენილი ზმნით: გიორგი მანქანას ყი-

დულობს - ერთმანეთთან დაკავშირებულია მაქვემდებარებელი კავშირით რომ. 
შემადგენელი წინადადებები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეიძლება შეიც-

ვალონ პირის, რიცხვისა და დროის მიხედვით (თუმცა, დაცული უნდა იყოს 
დროთა შეთანხმების ზოგადი წესი) და, ამდენად, მათი რთულ კონსტრუქციად 
ინტერპრეტაცია ეჭვს არ იწვევს. (3)-კონსტრუქცია განსაკუთრებულია - იგი მარტივსა და რთულს შორის 
გარდამავალია, სადაც გარკვეული ზმნური კომპლექსი წარმოიქმნება: უნდა იყი-

დოს. ამ კომპლექსის ერთიანობა გამყარებულია იმით, რომ ორივე ზმნის სუბიექ-

ტი ერთი და იგივეა: გიორგი. ამგვარი კომპლექსური კონსტრუქცია მარტივთან 
სრულად გათანაბრებულია უნდა (=აუცილებელია) და შეიძლება (=ნებადართუ-
ლია) მოდალური შინაარსების შემთვევაში, რის გამოც, მატრიცული ზმნა 
მთლიანად კარგავს ზმნურ მახასიათებლებს - აღარ იცვლება პირების, რიცხვის, 
დროისა და სხვა ზმნური კატეგორიების მიხედვით და გამორიცხავს (1) ტიპის 
საწყისიან კონსტრუქციას. ის გაყინული სახით ფუნქციურ ელემენტად არის ქცე-

ული, რომელიც ტრადიციულად ნაწილაკის კვალიფიკაციას იღებს. მე-(3) ტიპის 
კონსტრუქციის შემთხვევაში ზმნური კომპლექსი ერთიანია - ჩართული, კავში-

რებითი კილოს ფორმით წარმოდგენილი ზმნა პირების, რიცხვისა და დროის 
მიხედვით თავისუფლად ვერ იცვლება, რამდენადაც მართულია ამავე კონ-

სტრუქციის მატრიცული ზმნის სუბიექტით; შესაბამისად, რთულ კონსტრუქცი-

ად მისი ინტერპრეტაცია არ არის ადეკვატური.  
წარმოდგენილი ანალიზის საფუძველზე მიზანშეწონილია კავშირებითი 

კილოს ფორმით შედგენილი ზმნური კომპლექსი პუნტუაქციითაც (resp. მძი-

მით) არ გაითიშოს, რამდენადაც ქართული პუნქტუაციის წესების მიხედვით, 
მძიმე, როგორც წესი, დუბლირებული, ერთგვარი სინტაქსური ოდენობების გა-
სამიჯნად გამოიყენება, ამ შემთხვევაში კი, შეიძლება ითქვას, რომ საქმე გვაქვს 
არა ორი დამოუკიდებელი ზმნური კონსტრუქციის გაერთიანებასთან, არამედ 
მთლიან ე.წ. ზმნურ კომპლექსთან, რომლის ელემენტები სტრუქტურულად გა-
დაჯაჭვულია და ერთმანეთის გარეშე ვერც მოიაზრებიან. 
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ნაირა ბეპიევი 

ოსური ენის კონსონანტური სისტემა 

დღემდე ქართულ ენაზე არ დაწერილა ოსურ ხმოვანთა და თანხმოვანთა 

კლასიფიკაცია. ჩვენს ნაშრომში ოსური ბგერები წარმოთქმის ადგილის მიხედ-

ვით წარმოდგენილია ქართული ტრანსკრიფციით. ზოგიერთი ოსური ბგერა 
ქართულ ენაში არა გვაქვს. შესაბამისად, ვიყენებთ რამდენიმე ქართულ გრაფე-

მას, მათ შორის იოანე იალღუზიძის მიერ ოსურ ანბანში ჩამატებულ შესატყვი-

სებს: Ææ - ; Йй Ĕ- ჲ; Уу - უ; Уу - ჳ; ასევე ანტონ კათალიკოსის მიერ შემოღე-

ბულ ფონემებს: ы/ ჷ და ф/ ჶ .  
თანამედროვე ოსურ სალიტერატურო ენაში 43 ფონემაა: Аа (ა) Ææ (ა) Бб (ბ) 

Вв (ვ) Гг (გ) Гъ гъ (ღ) Дд (დ) Дж дж (ჯ) Дз дз (ძ) Ее (ე) Ææ Жж (ჟ) Зз (ზ) Ии (ი) Йй 

(ჲ) Кк (ქ) Къ къ (კ) Лл (ლ) Мм (მ) Нн (ნ) Оо (ო) Пп (ფ ) Пъ пъ (პ) Рр (რ) Сс (ს) Тт 

(თ) Тъ тъ (ტ) Уу (უ) Фф (ჶ) Хх (ხ) Хъ хъ (ყ) Цц (ც) Цъ цъ (წ) Чч (ჩ) Чъ чъ (ჭ) Шш 

(შ) Щщ ь ъ Ыы (ჷ ) Ээ Юю Яя 

აქედან თანამედროვე ოსურ ენაში 28 თანხმოვანია: б, в, г, гъ, д, дж, дз, з, 
й, к, къ, л, м, н, п, пъ, р, с, т, тъ, у, ф, х, хъ, ц, цъ, ч, чъ. ფონემები: э, ж, ш, 
щ, ё, ю, я, ь, ъ, მხოლოდ რუსულის გზით შემოსულ სიტყვებშია ხმარებული და 

ისევე წარმოითქმის, როგორც სათანადო ბგერები რუსულში. 

ოსურ თანხმოვანთა კლასიფიკაციის სქემა: 

былон ბაგისმიერი 
æвзагон 

ენისმიერი 
хурхон 
ხორხის-
მიერი 

Буары хæйттæм гæсгæ  

წარმოთქმის 

ადგილის 

მიხედვით 
Буары 
хæйтты 
архайдмæ 
гæсгæ 

საწარმოთქმო 

ორგანოების 

მიხედვით 

б
ы
л

-б
ы
л
о
н

 

წყ
ვი

ლ
ბ
აგ
ი
სმ
ი
ერ

ი
 

бы
лд

æ
нд

аг
он

 

კბ
ი
ლ
ბ
აგ
ი
სმ
ი
ერ

ი
 

ра
зæ

вз
аг
он

 

წი
ნა
ენ
ი
სმ
ი
ერ

ი
 

Ас
тæ

ук
ка
г æ

вз
аг
он

 
შ
უ
აე
ნი

სმ
ი
ერ

ი
 

фæ
сæ

вз
аг
он

 

უ
კა
ნა
ენ
ი
სმ
ი
ერ

ი
 

æвиппа-
йдон 

ჩქამიერი 

æзыл. 
ყრუ 

п, ფ, пъ პ  т თ, тъ ტ к ქ,  
къ კ 

хъ ყ 

зыл. 
მჟღერი 

б ბ д დ г გ 
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æзыл. 
ყრუ 

  ч ჩ, чъ ჭ , ц 

ც, цъ წ 
   аффри- 

катæтæ 

აფრი-

კატები 
зыл. 
მჟღერი 

  дз ძ, 
дж ჯ 

   

æзыл. ყრუ  ф ფ с ს   х ხ 

зыл. 
მჟღერი 

 в ვ з ზ   гъ ღ 

Зыхъы-

рон 

ნაპრალო

ვანი 
 у უ   й   
фындзон 

ცხვირისმი

ერი 

м მ  н ნ    
æнгом- 
зыхъы- 
рон 

ღია 

ნაპრა-

ლოვანი 
фæрссаг   л ლ    

зырзыргæнаг მთრთოლი    р რ    

 

ნაშრომში წარმოდგენილია თანხმოვანთა კლასიფიკაცია წარმოთქმის ადგი-

ლისა და რაგვარობის მიხედვით. ასევე ყურადღება გამახვილებულია იმ წვლილ-

ზე, რომელიც დიდ მეცნიერებთან ვ მილერთან, ვ. აბაევთან და სხვებთან ერთად 

შეიტანა აკად. გ. ახვლედიანმა ოსური ენის კონსონანტური სისტემის კვლევაში.  

ოსური ენაში, ისევე როგორც ქართულში, გამოიყოფა სამეულები (ბ ფ პ; დ თ 

ტ; ძ ც წ: ჯ ჩ ჭ; გ ქ კ; გვაქვს წყვილეულები (ზ ს; ვ ფ; ღ ხ; ხოლო ჟ შ- რუსულიდანაა 

შესული;), ცალეულები. აქვე უნა აღინიშნოს, რომ აბრუპტივები და სრულ-

ფშვინვიერები „შეითვისა ოსურმა კავკასიური ენების ხანგრძლივი გარემოცვის 

პირობებში“ (3. გვ. 380). 

რაც შეეხება ზოგიერთ თანხმოვანს, აკად. ვასილ აბაევის აზრით, ოსური ენის 

ირანული ფენისათვის უცხო იყო ფშვინვიერი ხშულები. მასვე მიაჩნდა, რომ 

„მეოთხე რიგის“ ხშულები, არაფშვინვიერებია. აკად. გიორგი ახვლედიანი კი 

ცალკე გამოყოფს ამ ხშულებს და საპირისპირო მოსაზრებას აყენებს: „ვერ დავე-

თანხმებით მას, თითქოს „მეოთხე რიგის“ ხშულები სრულიად არაფშვინვიერი 

იყოს. ჩვენი დაკვირვებით, ფშვინვა მათ აქვთ, მაგრამ მინიმალური: მათ ამიერიდან 

პრერუპტივებს ვეძახით“ (3, გვ. 381). მართალია, ოსურში გვაქვს ქართულისაგან 

განსხვავებული კბილბაგისმიერი ф-ბგერა, რომელიც ფშვინვიერია, მასთან 

შედარებით „მეოთხე რიგის“ ხშულები არაფშვინვიერი ჩანს, მაგრამ მათი ოდნავი 

ფშვინვიერება იძლევა საფუძველს, გამოიყოს ცალკე პრერუპტივები, რომლებიც 

ოსურში საკმაოდ ინტენსიურად იხმარება. 

ცნობილია, გიორგი ახვლედიანის მოსაზრება ოსურ ენაში სამი ტ-ს არსებობის 

შესახებ: ერთი, რომელიც გადმოიცემოდა თ გრაფემით, მეორე - ქართული ტ-ს შე-

სატყვისი, მესამე ქართული დ-თი გადმოცემული. ეს ღრმა მეცნიერული გამოკ-
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ვლევა მნიშვნელოვანია იმითიც, რომ საფუძველი დაედო ოსურ ბგერათა სისტემა-

ში სხვა კონსონანტთა წარმოთქმის ადგილისა და რაგვარობის დაზუსტებასაც. ამის 

შემდეგ ა. აბაევმა დაადგინა, რომ არა მარტო ტ, არამედ ოსურში ასევე არსებობს 

რამდენიმე რ, კ, ს, ც, თანხმოვნები (2, გვ.23).  

როგორც სპეციალური კვლევა აჩვენებს, ოსური ენის კონსონანტური სისტემა 

უაღრესად საინტერესოა და მრავალმხრივ საყურადღებო.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. В. М. Миллер, Осетинские этюды, Владикавказ, 1881. 
2. Г Ахвледиани, Сборник избранных работ по осетинскому языку, Тбилиси, 1960; 

3. გ. ახვლედიანი, ზოგადი ფონეტიკის საფუძვლები, თბ., 1999; 

4. В. И. Абаев, Грамматический очерк осетинского языка, Орджоникидзе, 1970. 
5. Джусойты К, Г., Дзодзикаты З. Б., Цоцанты Р. Г., Нырыккон ирон æвзаг, 

Дзæуджыхъæу, 2004. 
 

 
ქეთევან მარგიანი, რამაზ ქურდაძე, მაია ლომია 

 
ევიდენციალობის კატეგორიის შესწავლის  

თანამედროვე მდგომარეობა ქართველურ ენებში 
 

ნებისმიერი ენობრივი უნივერსალური კატეგორიის კვლევა გრამატიკული და 

სემანტიკური მახასიათებლების მიხედვით ოთხ ძირითად პრინციპს ემყარება: 

პრობლემატიკის განსაზღვრა, საკითხის კვლევის ისტორია, საკითხის გენეზისი და 

ტიპოლოგია. წინამდებარე მოხსენება, რომელიც შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ევიდენციალობის კა-
ტეგორია ქართველურ ენებში “ (№217300) - ფარგლებში მზადდება, ითვალისწი-

ნებს ქართველური ენების მასალაზე ევიდენციალობის პრობლემისა და აქტუალო-

ბის წარმოჩენას. ეს აქტივობანი ეფუძნება საკითხის კვლევის ისტორიას და გან-

საზღვრავს სამომავლო პერსპექტივას.  

ევიდენციალობა ისეთი უნივერსალური კატეგორიაა, რომლითაც მთქმელი 

გამოხატავს დამოკიდებულებას ნათქვამის მიმართ ინფორმაციის წყაროზე მითი-

თებით, ამიტომ იგი ბუნებრივად უკავშირდება კოგნიციას, თუმცა პირველ რიგში 

მაინც ლინგვისტური კვლევის ობიექტად რჩება. საკითხის მიმართ ინტერესს აძ-
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ლიერებს ისიც, რომ აღნიშნული კატეგორია დასტურდება განსხვავებული სტრუქ-

ტურის ენებში. აიხენვალდის შრომაში ჩართულია 500-ზე მეტი ენის გრამატიკული 

მონაცემი (2004); ქართველურ ენათაგან მათ შორისაა ქართული და სვანური ენების 

მონაცემები.  

ქართველურ ენებში ევიდენციალობის კვლევა მე-20 საუკუნის მიწურულს 

დაიწყო როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი ავტორების მიერ და კვლევის შედე-

გები აისახა სამეცნიერო სტატიებსა და მონოგრაფიებში (ბოედერი 2000, სუმბათოვა 

2007, ტოფაძე 2011, მარგიანი 2012). გამოითქვა განსხვავებული მოსაზრებები ქარ-

თველურ ენებში ევიდენციალობის გენეზისის შესახებ: ერთნი ვარაუდობენ, რომ 

ევიდენციალობა საკუთრივ ქართველურ ენათათვის დამახასიათებელი მოვლენაა, 

სხვა თვალსაზრისით, ევდენციალობის არსებობა ქართველურ ენებში თურქული 

ენის გავლენით აიხსნება. ეს თვალსაზრისები გამოთქმულია ქართული, სვანური, 

ნაწილობრივ მეგრული ენების სინქრონიული მონაცემების გათვალისწინებით. სა-

კითხის ისტორიის სრულყოფილად წარმოსაჩენად და, რაც მთავარია, პრობლემის 

გადასაჭრელად აუცილებელია ევიდენციალობის კატეგორიის გადმოცემის საშუა-

ლებები კომპლექსურად იქნეს შესწავლილი ოთხივე ქართველური ენის - ქართუ-

ლის, სვანურის, მეგრულისა და ლაზურის - მონაცემთა შედარება-შეპირისპირები-

თა და ქართული სალიტერატურო ენის დიაქრონიულ ჭრილში განხილვით. სა-

კითხის კომპლექსური შესწავლა ქართველური ენების მონაცემების მიხედვით წარ-

მოადგენს სიახლეს, რაც მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქართველურ ენათა ტიპო-

ლოგიური სურათის დემონსტრირებისათვის, არამედ თეორიული ლინგვისტიკისა 

და ინტერდისციპლინარული კვლევებისთვისაც.  
 

ეთერ სოსელია 
 

ჰარმონიულ კომპლექსთა „წვლილი“  
თანხმოვანთკომპლექსების სტრუქტურაში 

 

ქართული ენა თანხმოვანთკომპლექსების სიმრავლითა და თვით კომპლექ-

სების სიგრძით (მათში შემავალი თანხმოვნების რაოდენობით) გამოირჩევა, რასაც 
გარკვეული ისტორიული საფუძველი აქვს. კერძოდ, ქართული ენის აღნიშნული 
თავისებურება უკავშირდება საერთო-ქართველურ დონეზე რეკონსტრუირებუ-
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ლი სონანტების დიაქრონიულ ცვლილებებს: ქართულში მათ მარცვლოვნობა და-

კარგეს და უმარცვლო სონორ თანხმოვნებად ჩამოყალიბდნენ. 

მოხსენებაში განხილულია თანამედროვე ქართული ენის თავკიდურ კომ-

პლექსთა ერთ-ერთი სტრუქტურული მახასიათებელი. ეს გახლავთ ჰარმონიულ 
კომპლექსთა მონაწილეობა თანხმოვანთკომპლექსთა სტრუქტურირებაში. 

როგორც ცნობილია, ჰარმონიული კომპლექსები გამოვლენილი და შესწავ-

ლილია  გ. ახვლედიანის მიერ, რომელმაც ჰარმონიული კომპლექსების ფონეტი-

კურ-სტრუქტურულ დახასიათებასთან ერთად განსაზღვრა მათი ფუნქციური თა-

ვისებურება, _ რომ ჰარმონიული კომპლექსი ფუნქციონირებს როგორც ცალი 
თანხმოვანი. აღნიშნულ ფუნქციურ თავისებურებას ეხმიანება ის ფაქტი, რომ თან-

ხმოვანთა გრძელი მიმდევრობები უმეტესად ჰარმონიული კომპლექსების ხარ-

ჯზე აიგება.  
ქართული ენის თანხმოვანთა თავკიდური კომპლექსების კვლევისას გამოიკ-

ვეთა გარკვეული კანონზომიერებანი თანხმოვანთკომპლექსებში ჰარმონიული 
კომპლექსების განაწილებასთან დაკავშირებით, მაგალითად: რაც უფრო გრძელია 
თანხმოვანთმიმდევრობა, მით მეტია ალბათობა მათში ჰარმონიული კომპლექსე-

ბის მონაწილეობისა. მართლაც, ჰარმონიული კომპლექსი შედის: ყველა ექვსწევრა 
თანხმოვანთმიმდევრობაში, ხუთწევრა მიმდევრობების დაახლოებით 67%-ში, 
ოთხწევრა მიმდევრობების დაახლოებით 61%-ში და სამწევრა კომპლექსების და-

ახლოებით 34%-ში. 
თანხმოვანთკომპლექსებში მონაწილეობის თვალსაზრისით, თვით ჰარმონი-

ულ კომპლექსებს შორის დგინდება გარკვეული სიხშირული განაწილება, რაც 
ჰარმონიულ კომპლექსებში შემავალი კონსონანტების მარკირებულობის ხარისხს 
უკავშირდება: თუ თუნდაც ერთი კონსონანტი მარკირებულობის მაღალი ხარის-

ხით ხასიათდება, ამგვარი ჰარმონიული კომპლექსის თანხმოვანთმიმდევრობაში 
მონაწილეობის სიხშირული მახასიათებელი შედარებით დაბალია.  

მოხსენებაში განხილულია თანხმოვანთკომპლექსებში ჰარმონიული კომ-

პლექსების განაწილებასთან დაკავშირებული კანონზომიერებანი და წარმოდგე-

ნილია ჰარმონიული კომპლექსების სიხშირული განაწილების ზუსტი სურათი.  
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I I   ს ხდო მ ა  

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსე-
ბული სამეცნიერო პროექტის - „საბჭოთა უტოპიური ენობრივი თეორიები და 
ზოგადი ენათმეცნიერების პირველი ქართული სახელმძღვანელოები: 1918-1950 
წლები“ - შუალედური შედეგების პრეზენტაცია 

თინათინ ბოლქვაძე 

1950 წლის ენობრივი დისკუსიის მზადება:  
იოსებ სტალინისა და კანდიდ ჩარკვიანის მოსაზრებები 1949 წელს 

მოხსენებაში განიხილება კანდიდ ჩარკვიანის მიერ იოსებ სტალინის სა-

ხელზე მომზადებული სპეციალური წერილი „საბჭოთა ენათმეცნიერების 

სფეროში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ“ („О положении в области со-

ветского языкознания“), რომელიც დათარიღებულია 1949 წლის 27 დეკემბ-

რით. ეს წერილი სპეციალურად წაუკითხავს იოსებ სტალინს და დაურთავს 

მისთვის კომენტარები.  

ენობრივი დისკუსია, რომელიც მიზნად ისახავდა ნიკო მარის იაფეტური 

თეორიის უარყოფას საბჭოთა ენათმეცნიერებაში, ოფიციალურად დაიწყო 1950 

9 მაისს გაზეთ „პრავდაში“, როცა გამოქვეყნდა არნოლდ ჩიქობავას წერილი 

„საბჭოთა ენათმეცნიერების ზოგიერთი საკითხის შესახებ“ („О некоторых 

вопросах советского языкознания“), მაგრამ როგორც კანდიდ ჩარკვიანის წერი-

ლი აჩვენებს, მზადება ამ დისკუსიისათვის გაცილებით ადრე დაწყებულა.  

კანდიდ ჩარკვიანის წერილში ნიკო მარის თეორიის ძირითად შეც-

დომებად დასახელებულია ენის კლასობრივი ბუნების ამოსავალ დებულებად 

გამოცხადება, ისტორიულ-შედარებითი მეთოდის ნაცვლად ენათა განვითა-

რების ახსნა ერთიანი გლოტოგონიური პროცესით და ენათა ნათესაობის იდეის 

ნაცვლად მათი სტადიალური განვითარების დაშვება. ასევე შეცდომად არის 

ჩათვლილი სიტყვის ოთხელემენტოვანი ანალიზი და ერთიანი საკაცობრიო 
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ენის შექმნის გარდუვალობა. ნიკო მარის იაფეტური თეორიაში დაიბადა 

„ანგლო-ამერიკელი რასისტებისათვის“ ხელშემწყობი, მაგრამ მარქსისტული 

იდეოლოგიისათვის შეუწყნარებელი მოსაზრება. კანდიდ ჩარკვიანი გადაჭრით 

დასაგმობად თვლიდა ენათა და კულტურათა ჩასახვის ადგილად დასავლეთ 

ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის დასახელებას და „ატლანტიდელი“ ადამიანის 

უპირატესობის მტკიცებას.  

ნიკო მარის ერთადერთ დამსახურებად ითვლებოდა მისი როლი კავკასიის 

ენათა და ძველი ქართული წერილობითი ძეგლების შესწავლის საქმეში. ასევე 

ღირსებად ითვლეობდა ხეთურის, პელაზგურის, ეტრუსკულისა და იბერიუ-

ლის განსაკუთრებული წვლილის  ჩვენება მსოფლიო კულტურაში, მაგრამ ეს 

იდეა ნიკო მარმა ბოლოს თავად უარყო.  

მოხსენებაში განხილული იქნება როგორ აფასებდა იოსებ სტალინი ნიკო 

მარის თეორიის ამა თუ იმ დებულებას და როგორ კომენტარებს ურთავდა 

საქართველოს კომუნისტური (ბოლშევიკური) პარტიის ცენტრალული კო-

მიტეტის იმჟამინდელი მდივნის, კანდიდ ჩარკვიანისეულ შეფასებებს. 

 

 

 

ნინო აბესაძე 
 

ლექსიკოლოგიური და ტერმინოლოგიური მუშაობა ენის, ისტორიისა 
და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტში: 20-30-იანი წლები 

 

მოხსენებაში წარმოდგენილია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არ-

ქივში დაცული ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის 

მასალების ანალიზი ლექსიკოლოგიური და ტერმინოლოგიური მიმართულები. 

შესწავლილი მასალიდან ირკვევა, რომ ინსტიტუტის წევრები სხვა ლინგვისტურ 
საკითხებთან ერთად მუშაობდნენ ლექსიკოგრაფიულ და ლექსსიკოლოგიურ 

საკითხებზეც. მაგალითად, დაუწყიათ ქართულ-წოვური ლექსიკონის შექმნა, 
განხილულია ქართულ-უდიური ან რუსულ-უდიური ლექსიკონის შედგენის 
მიზანშეწონილობა, ი. მარის სპარსულ-რუსული ლექსიკონი და ა.შ. მნიშვნელო-

ვანი ადგილი უჭირავს ამ ნაშრომთა სამეცნიერო კრიტიკასაც. 
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რასაკვირველია, კრიტიკა აუცილებელია სამეცნიერო პროდუქციის სრულ-

ყოფისათვის, მაგრამ საარქივო მასალები ცხადყოფენ, რომ მეცნიერთა შრომა 

ფასდებოდა პოლიტიკური იდეოლოგიით, რაც კვლევის გაუმჯობესებას ვერ 
უზრუნველყოფდა და ამას არც ისახავდა მიზნად. ერთ-ერთი ასეთი კრიტიკუ-

ლი მოხსენება დ. კარბელაშვილმა მიუძღვნა პროფესორ გ. ახვლედიანისა და ს. 
იორდანიშვილის რუსულ-ქართული ლექსიკონს. რეცენზენტი აღნიშნავს, რომ „ოქტომბრის შემდგომ განსაკუთრებით მწვავედ იგრძნობოდა რუსულ-ქართუ-

ლი ლექსიკონის საჭიროება, ამის პასუხად 1927 წელს გამოვიდა რუსულ-
ქართული ლექსიკონი პროფესორ ი. აბულაძისა, 1931 წელს კი, ზემოაღნიშნული 
ლექსიკონი ამ ორი ავტორისა“. დ. კარბელაშვილისათვის მიუღებელია არქაული 
სიტყვების გაცოცხლება და ლექსიკონის ავტორებს პურისტებად მოიხსენიებს. 
რეცენზენტის თქმით, ლექსიკონში არ არის ტერმინები: დიალექტიკური 
მატერიალიზმი, გენერალურ ხაზი, აგიტკა და ა.შ. მისი თქმით, ავტორები „ნორმატიული წესით აცოცხლებენ მკვდარ ქართულ სიტყვებს და ტოვებენ 
სულხან-საბა ორბელიანის ტერმინებს. მაგალითად, როგორიცაა: Дом теплиы - 
უნქუფა, забор из камиша -ხიმი, Дом господа-ტაძარი... „ლექსიკონი ამჟღავნებს 
არამარქსისტულ ფიზიონომიას და პურისტული ლოზუნგის დაცვის მცდე-

ლობას - „მასე იყო, მასე უნდა იყოს“. კონტრაბანდის სახით შემოაქვს არქაიზმები, 
ავლენს სამეცნიერო არასრულფასოვნებას. ლექსიკონი დაუყოვნებლივ 
ამოღებული უნდა იქნეს ხმარებიდან, ის უვარგისია საბჭოთა მშენებლობისა და 
პრაქტიკული მოხმარებისათვის და მთლიანად ემსახურება რეტროგრადულ და 
მავნებლურ მიზნებს (წაკითხულია ენის სექციის სხდომაზე 1931 წ.23.12.). 

საინტერესო მოსაზრებებია გამოთქმული ქართული ენის სწავლების მეთო-

დიკასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი სხდომის ოქმის მიხედვით, განიხილეს დ. 
კარბელაშვილის მოხსენება „ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა“. მოვიტანთ 
რამდენიმე მაგალითს: „ის, რომ ქართული ენის სწავლებისას მომხსენებელმა არ 
გაითვალისწინა მარქსისტული ლინგვისტიკის მიღწევები. არ არის გამიჯნული 
ფორმალ გრამატიკა და ლოგიციზმი. სადავოა ტერმინოლოგიური საკითხებიც. 
მაგალითად, ამხ. გრიგორიანის მოსაზრებით - ტერმინოლოგიის შესახებ გრამა-
ტიკაში: არსებითი სახელი არ იძლევა ზუსტ წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ რა 
უნდა ამით გამოიხატოს; როგორ უნდა მოვიქცეთ სიტყვა „ღმერთი“, „ანგე-

ლოზი“, „სინდისი“-ს შემთხვევაში და ა. შ“. 
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საარქივო მასალებიდან ნათლად ჩანს, რომ დ. კარბელაშვილისთვის ყველა 
ლინგვისტური საკითხის დაყენებისა და გადაწყვეტისათვის ამოსავალი იყო 
იაფეტური თეორია და მისი მეთოდოლოგია, რასაც ხშირად ალოგიკურ დას-

კვნებამდე მიჰყავდა და კოლეგების კრიტიკასაც იმსახურებდა. „იაფეტიდოლო-

გია, არ არის მზად ცხოვრებისათვის, კერძოდ, ენის პრაქტიკული სწავლე-

ბისათვის“. (ამხ.ციტაში,ენისა და მეტყველების კულტურის სხდომის ოქმი #XII,29.05. 1931 წ. ) 

აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში სხვადასხვა ორგანიზაცია ამა თუ იმ ტერ-

მინის დასაზუსტებლად მიმართავდა სპეციალურ კომისიას და როგორც მასალე-

ბიდან ირკვევა, ითვალსიწინებდა კიდევაც კომისიის შენიშვნებს. ერთ-ერთი 
სხდომის ოქმით ირკვევა, რომ ტრანსკრიფციის ბიუროს სურს გეოგრაფიულ სა-
ხელთა მართლწერა რუსულიდან ქართულ ენაზე და რეკომენდაციისთვის მი-

მართავს ენიმკის სამეცნიერო საბჭოს. ამონაწერი ენიმკის სამეცნიერო საბჭოს 
სხდომის ოქმიდან: „საბჭოს მიაჩნია, რომ საქართველოს სსრ-ს გეოგრაფიული 
დასახელებების ქართულიდან რუსულ ენაზე გადმოცემის რუსულ რუკებზე ინ-

სტრუქციათა პროექტში, დამუშავებული ტრანსკრიპციების ბიუროს მიერ, უნდა 
შევიდეს შემდეგი შენიშვნები: 1. პუნქტი 25-ს მიხედვით, ქართული გეოგრაფიული სახელწოდებები, 
რომლებიც იწყება „ე“-ზე რუსულ ენაზე გადმოიეცეს როგორც „Э“, დანარჩენ 
შემთხვევებში როგორც „е“. 2. „გეოგრაფიული ცნება „ზემო სვანეთი“ (Верхняя Сванетия) აღინიშნოს 
ზუსტად ასე, როგორც ადმინისტრაციულ ტერმინოლოგიაში „Земо-Сванетский район“ და ა. შ. (კომისიის თავმჯდომარე: პროფ.ს.ჯანაშია, ამონაწერი # 31 
ოქმიდან, 25.11.1938). 

ენიმკის საარქივო მასალებზე დაყრდნობით, მოხსენებაში წარმოვადგენთ 
ვრცელ ანალიზს ლექსიკონების შედგენის, ტერმინების შექმისა და ამ კუთხით 
განხილულ სხვადასხვა საკითხის შესახებ. როგორ იქმნებოდა და ფასდებოდა 
საბჭოთა იდეოლოგიის გავლენით სამეცნიერო ნაშრომები, ტერმინები და სა-
ხელმძღვანელოები.  
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მაკა თეთრაძე 
 

კავკასიოლოგიური კვლევები თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში: 1921-1941 წლები (ყოფილი პარტიული 

ორგანოების საარქივო მასალების მიხედვით) 
 1941 წელს გიორგი ახვლედიანი „თსუ შრომებში” აქვეყნებს წერილს „თბი-

ლისის უნივერსიტეტი და ენათმეცნიერება საქართველოში” (თსუ შრომები, ტ. XIX, 1941: 155-186). სტატიაში მოცემულია ქართველი ენათმეცნიერების საქმია-
ნობის ერთგვარი შეჯამება საქართველოს გასაბჭოებიდან მითითებულ დრომდე, 
სამეცნიერო მიღწევები და პრიორიტეტები.  

უნივერსიტეტში კავკასიოლოგიის მიმართულებით კვლევისა და სწავლე-

ბის ანალიზისთვის სწორედ 1921-1941 წლები ავირჩიეთ, ერთი მხრივ, იმიტომ, 
რომ 1941 წლისთვის ქართველ მეცნიერებს უკვე აქვთ საკმარისი შედეგები გან-

ხორციელებული საქმიანობის შესაფასებლად (მონოგრაფიები, ცალკეული სტა-
ტიები, ექსპედიციები, კათედრის ჩამოყალიბება, ასპირანტთა მომზადება და 
ა.შ.), მეორე მხრივ, კი, ამჟამად ყოფილი პარტიული ორგანოების არქივში (საქარ-
თველოს შსს-ის საარქივო სამმართველოში) ამ პერიოდის მასალას ვამუშავებთ 
და ვეცნობით როგორც უნივერსიტეტის პარტორგანოების მუშაობას, ასევე, ცკ-ს 
ყრილობების ოქმებს..  

გიორგი ახვლედიანი უნივერსიტეტს საენათმეცნიერო კვლევების კერად 
მიიჩნევს და უმნიშვნელოვანეს პრობლემად სახავს კავკასიურ ენათა, მათ შორის 
ქართულის, სტრუქტურულ და ისტორიულ-შედარებით შესწავლას ქართულ 
ენაზე უნივერსიტეტში მომზადებული კვალიფიციური კადრების მიერ (გ. ახ-

ვლედიანი, თსუ შრომები, ტ. XIX, 1941: 155-164).  
უფრო ადრე, 1937 წელს „ენიმკი-ს მოამბეში” ერთდრულად იბეჭდება სიმონ 

ჯანაშიასა და ივანე ჯავახიშვილის სტატიები, რომლებიც გარკვეულწილად მი-

მოიხილავენ ოქტომბრის რევოლუციის შემდგომ საზოგადოებრივი მეცნიერებე-

ბის (resp. ენათმეცნიერების) განვითარებას საქართველოში. რეალურად ეს არის 
უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ერთგვარი შეჯამებაც.  

თუკი გიორგი ახვლედიანი და ივანე ჯავახიშვილი უფრო თეორიულ პრობ-

ლემატიკაზე ამახვილებენ ყურადღებას, სიმონ ჯანაშია რაოდენობრივ და თვი-
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სობრივ მონაცემებს გვაწვდის იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა ამ პერიოდში ენათ-

მეცნიერების მიმართულებით. თითოეული მათგანი ხაზს უსვამს კავკასიურ ენა-
თა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობას და აღნიშნავს ქართველ ენათმეცნი-

ერთა წინ გადადგმულ ნაბიჯებს კავკასიოლოგიაში. სიმონ ჯანაშია წერს, რომ 
„რევოლუციამდე კავკასიური ენათმეცნიერება საქართველოში, როგორც ცალკე 
დარგი, შეიძლება ითქვას, არ არსებობდა“… „დღეს კი… ტფილისი უკვე გადაიქცა 
კავკასიური ენათმეცნიერების ერთ უმნიშვნელოვანეს ცენტრად“ (ს. ჯანაშია, 
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი საბჭოთა საქართველოში დიდი ოქტომბრის 
სოციალისტური რევოლუციის 20 წლის თავზე, ენიმკი-ის მოამბე, I, 1937: XVI). 
ჩამოთვლილია კავკასიური (ქართველური, ბაცბური, აფხაზური, ქისტური, ლა-

კური, ხუნძური, ადიღეური, უდრიური) და „გაკავკასიურებული” ენები (ოსური, 
სომხური), რომლებიც იმ დროისთვის უკვე ისწავლება უნივერსიტეტში. დაარ-

სებულია კავკასიურ ენათა კათედრაც (1933).  
ივანე ჯავახიშვილის დებულება, რომელიც მაგისტრალურ ხაზად გაჰყვე-

ბოდა კვლევებს, გულისხმობდა ინტერდისციპლინარულ მიდგომას საკითხი-

სადმი, კონკრეტულად კი, მას მხოლოდ ენათმეცნიერული ცოდნით კავკასიო-

ლოგიური პრობლემატიკის შესწავლა შეუძლებლად მიაჩნდა და გეოგრაფიის, 
ისტორიის და სხვა მომიჯნავე დარგების ცოდნასაც აუცილებლობად სახავდა  (ი. ჯავახიშვილი, ჩვენი ამოცანები ენათმეცნიერებისა და კულტურის ისტორიის 
სფეროში, ენიმკი-ის მოამბე, I, 1937: 3).  

ჩვენ მიერ დამუშავებული პარტიული არქივის მასალიდან ჩანს, რომ 1921 
წელს, საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში, საბ-

ჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის საქართვე-

ლოს ფილიალის სხდომათა ოქმებში დაცულია სააგიტაციო განყოფილების ან-

გარიში, რომელშიც წარმოდგენილია კავკასიოლოგიის ალტერნატიული სასწავ-

ლო პროგრამა იმ განყოფილებისათვის, რომელიც უნდა გამოყოფოდა უნივერ-

სიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტებს. პროგ-

რამა გაყოფილი ორ ნაწილად ქართულ-სომხური და მთის ენების სექციასათვის (ფონდი 14, აღწერა 1, საქმე #110, გვ. 61-63). ჩამოთვლილია სავალდებულო საგ-

ნები და სპეცკურსები. სილაბუსებიდან ჩანს, რომ პროგრამა ინტერდისციპლინა-

რული ხასიათისა იყო და ითვალისწინებდა კავკასიის ისტორიის, გეოგრაფიის, 
ეთნოგრაფიის, პოლიტიკის სწავლებას. ენათაგან ქართულისა და სომხურის 
გარდა, სავალდებულო საგნად ითვლება ფრანგული ენა.  
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თუმცა, როგორც ჩანს, უნივერსიტეტში ამ პროგრამამ არ იმუშავა და კავკა-
სიოლოგიური პრობლემების კვლევა და სწავლება არნოლდ ჩიქობავას „ქართუ-

ლი საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეულში” გამოქვეყნებული პროექტ-

პროგრამის მიხედვით მიმდინარეობდა (ბ. ჩიქობავა, ზოგადი თვალსაზრისი-

სათვის, წელიწდეული, I-II, 1923-1924: 16-21), რაც ერთგვარად იდეოლოგიუ-

რად შეესაბამებოდა საბჭოთა ენობრივი პოლიტიკის პირველ პერიოდს, რომელ-

საც მკვლევრები პლურალისტულს უწოდებენ (თ. ბოლქვაძე, იდეოლოგიზებუ-

ლი ღირებულებები, 2005).  
მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება უნივერსიტეტში კავკასოლოგიის 

კვლევით და საგანმანათლებლო პრობლემატიკასთან დაკავშირებული საარქივო 
მასალის ანალიზი.  

 
 

ნათია ფუტკარაძე 
 

1925 წელს შექმნილი ცენტრალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის 
კომიტეტი 

 1925 წ. ს.ს. ცაკის თავმჯდომარის ფ. მახარაძის ბრძანების თანახმად, განათ-

ლების სახალხო კომისარიატის დაარსებასთან ერთად მუშაობა დაიწყო „სახელ-

მწიფო სამეცნიერო საბჭომ“ რომელსაც ევალებოდა „გაეროვნებული სკოლის ყველა 
ტიპისა და საფეხურისთვის“ სასწავლო-სახელმძღვანელო წიგნების რეცენზირება;  

საარქივო ჩანაწერებიდან ვიგებთ, რომ კომიტეტის მუშაობის პროცესში 
გამოირკვა სახელმძღვანელოთა საერთო პრობლემა - ტერმინთა აღრევა. სწორედ 
ამიტომ, კომისარიატმა 1925 წლის დასაწყისში საჭიროდ სცნო „ცენტრალური 
სამეცნიერო ტერმინოლოგიის კომიტეტის“ დაარსება, რომლის ხელმძღვანელობაც 
ამავე წლის პირველი ოქტომბრიდან ვუკოლ ბერიძეს მიენდო.  

ცენტრალურ სამეცნიერო ტერმინოლოგიის კომიტეტში ვუკოლ ბერიძის 
ხელმძღვანელობით ამუშავდა შემდეგი სექციები: 

ა)ტექნიკური 

ბ)საზოგადოებათმეცნიერებები 

გ)სიტყვიერება და ენათმეცნიერება 

დ) ხელოვნება 
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ე)საბუნებისმეტყველო 

ვ)პედაგოგიური 

ზ)ფიზიკურ-მათემატიკური 

თ)გეოგრაფიული 

ი)ისტორიული 

შსს საარქივო მასალებში დაცული საბჭოთა ცენტრალური კომიტეტის საა-
გიტაციო-პროპაგანდული განყოფილების №646-ე საქმეში შევხვდით ვ. ბერიძის 
წერილს ფ. მახარაძისადმი, სადაც იგი მიმოიხილავს იმ პერიოდში არსებულ 
ტერმინოლოგიურ ვითარებას.  

ვ. ბერიძის ანალიზის მიხედვით, 1925 წლისათვის ორი ტერმინოლოგიური 
მიდგომა იკვეთება ქართულ სამეცნიერო წრეებში: „ერთი, სავსებით, მთელი 100%, ყველაფერს აქართულებდა, ტერმინოლოგიაში არაფერს ინტერნაციონა-
ლურს არ იზიარებდა; მეორე, თუმცა, საერთაშორისო ტერმინოლოგიის თვალსაზ-

რისს იცავდა, მაგრამ ერთობ მოძველებული ფორმების მიმდევრად გამოდიოდა“. 
ვუკოლ ბერიძე აღნიშნავს: „თანახმად მოცემული სამუშაო ინსტრუქციისა, 

ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიას საფუძვლად უნდა დაედოს ინტერნაცი-

ონალური პრინციპი: ყველა ტერმინი, რომელიც დღეს მეცნიერებაშია საერთოდ 
მიღებული, ქართულშიაც უნდა შემოვიდეს და, ეს, რასაკვირველია, არა იმიტომ, 
რომ ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს ქართული ენის უცხო სიტყვებით აჭრელებისა, 
არა! მეცნიერება დღეს რთულია და ერთი ერის ენობრივი ერთეული უკვე აღარაა 
საკმაო ყველა საჭირო ცნების გამოსახატავად!“ 

ვუკოლ ბერიძისავე შენიშვნით, საჭირო ტერმინები „ხალხის ენობრივ საუნ-

ჯეში უნდა ვეძიოთ, მაგრამ თუ იქ არ მოგვეპოვება, უთუოდ საერთაშორისო 
უნდა ვიხმაროთ და არას გზით უცებად შეთხზული და ისიც ყოველგვარ კანონ-

ზომიერების დარღვევით, როგორიცაა, მაგ., აზოტის მაგიერ პაისი, ალკოჰოლის 
მაგიერ მაგიერძალარი, ანალიზის მაგიერ აღლევა და სხვა მრავალი“. 

აღნიშნული საკითხების გარდა ჩვენს მოხსენებაში საუბარი გვექნება ტერ-

მინოლოგიური პოლიტიკის დაგეგმარების ფონზე იმ პერიოდში გამოკვეთილ „ერის ვიწრო-ნაციონალურ-ეთნოგრაფიულ ფარგლებში მომწყვდევის“ საფ-

რთხეზეც, კომიტეტის მიერ შემუშავებული პრინციპების შესახებ ტერმინთა 
ფორმისა და შინაარსის შესახებ, აგრეთვე, იმ მეცნიერთა მოსაზრების კრი-

ტიკაზე, რომლის თანახმადაც ინტერნაციონალური პოლიტიკა „ქართული ენის 
ბუნებისა და თვისების წინააღმდეგ წასვლის ტოლფასი იყო“. 
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I I I   ს ხდო მ ა  

მარინა ანდრაზაშვილი 

რიჰარდ მეკელაინი და გერმანულ-ქართული ლინგვისტური 
კონტაქტები 

წინამდებარე ნაშრომი საინფორმაციო დანიშნულებისაა, ის აღწერილობით 
ხასიათს ატარებს და ორი ნაწილსგან შედგება:  

 პირველი ნაწილის მიზანია, შეახსენოს ქართულ ჰუმანიტარულ საზოგა-
დოებას გასული საუკუნის გერმანელი ლინგვისტის, ბერლინის ტექნიკური 
უნივერსიტეტის პროფესორის რიჰარდ მეკელაინის (1880–1948) სახელი, რომ-

ლის ინტერესთა სფეროს აღმოსავლურ და სლავურ ენებთან ერთად გერმანული-

სა და ქართულის კონტრასტული კვლევაც განეკუთვნებოდა; შეძლებისდაგვა-

რად წარმოაჩინოს მისი ცხოვრების მთავარი ეტაპები იმ განწყობისა თუ პირადი 
კონტაქტების ფონზე, რომლებიც მას აკავშირებდა XIX საუკუნის ოციან წლებში 
ბერლინში ახალდაარსებულ პირველ ქართულ სათვისტომოსთან, ისევე რო-

გორც იმ პერიოდის ქართული ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან: 
მრეწველ ივანე ვარაზაშვილთან – გამომცემლობა Neuer Osten-ის დამაარსებელ-

თან; ისტორიკოს-პუბლიცისტ გრიგოლ დიასამძესთან – 1919 წელს ბერლინში 
ქართული სათვისტომოს ორგანიზატორსა და წლების განმავლობაში მის თავ-

კაცთან; პროფესორ-ორიენტალისტ მიხაკო წერეთელთან – 1918-1919 წლებში 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიური მისიის ხელ-

მძღვანელთან გერმანიასა და სკანდინავიის ქვეყნებში. 
 გამოკვლევის მეორე ნაწილი ეძღვნება რიჰარდ მეკელაინის უშუალოდ

გერმანისტულ-ქართველოლოგიური ნაშრომების მოკლე პრეზენტაციასა და 
ამის ფონზე ავტორის წიგნის Einführung in die deutsche Sprache für Georgier (nebst Chrestomathie und Wörterbuch), Berlin 1922, Kultur-Verlagsgesellschaft „Naher Osten“ ანალიზს შემდეგი ასპექტების მიხედვით: 

 წიგნის მიაზანი და ამოცანები; სამიზნე ჯგუფი;

 ლექსიკის მოწოდების თავისებურებები გრამატიკის აშკარა პრიორიტე-

ტულობის ფონზე; 
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 გრამატიკის სისტემური აღწერა ავტორის ზოგადლინგვისტური ერუდი-

ციის ფონზე; მასალის დიდაქტიზირება; 
 ქრესტომატიული ნაწილისთვის ტექსტების შერჩევის ამოსავალი პრინ-

ციპი და მათი მოწოდების გრაფიკული ფორმები – გოთური და ლათინური 
შრიფტების ნაბეჭდი და ხელნაწერი ვერსიების გამოყენებით; 

 დანართის ფორმით წარმოდგენილი ლექსიკონის აღწერა გერმანულისა 
და ქართული ენების თავისებურებათა ერთდროული გათვალისწინებით. 

მოხსენების დასკვნით ნაწილში ხდება ორი მომენტის თემატიზირება: მეკე-

ლაინის ზემოგანხილული ნაშრომის შეფასება თანამედროვეობის პოზიციიდან, 
კერძოდ, როგორც ე.წ. DaF-ის სერიის წიგნების ერთგვარი წინამორბედისა; 
წიგნზე დართული სიტყვარის შეფასება, როგორც ავტორის მიერ მოგვიანებით 
გამოცემული ქართულ-გერმანული და ქართულ-მეგრული ლექსიკონების 
ერთგვარი წინამორბედისა. 

 
 

ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე 
 

ნასესხობათა ფონეტიკური ადაპტაციის პროცესი და მისი ასახვა 
ლექსოკონებში 

 

ტრანსკრიფციის შესწავლის დროს განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ნასეს-

ხობათა სფერო და მათი ასახვა ლექსიკონთა სხვადასხვა წლის გამოცემებში. ეს ნა-
სესხები სიტყვები გამოირჩევა იმ ნიშნით, რომ დროთა განმავლობაში, მსესხებე-

ლი ენის ფონეტიკური წესების სისტემის გავლენით, მათი (ნასესხები სიტყვების) 
ფონეტიკური სახე იცვლება და ლექსიკონთა სხვადასხვა წლის გამოცემებში, შე-

სამჩნევია ტრანსკრიფციული სხვაობები, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათი დაწერი-

სას გამოყენებულია ერთი და იგივე ფონეტიკური ანბანი. სხვაგვარად რომ 
ვთქვათ, ფონეტიკურ ასიმილაციას თან ახლავს წარმოთქმის ვარიაციულობა.  

ჩვენი კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ინგლისური ნასესხობები ფრანგულ 
ენაში და ფრანგული ნასესხობები ინგლისურში. ლინგვისტური ენციკლოპედიუ-

რი ლექსიკონი ნასესხობებს განსაზღვრავს, როგორც სხვა ენის ელემენტებს (სიტყ-
ვა, მორფემა, სინტაქსური კონსტრუქცია და ა.შ.), გადატანილებს ერთი ენიდან მე-
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ორეში ენობრივი კონტაქტების შედეგად, და ასევე როგორც თვით პროცესს - ერთი 
ენის ელემენტების გადასვლას მეორე ენაში.  მასალის შერჩევის კრიტერიუმად მივიჩნიეთ ლექსიკონებში არსებული მი-

ნიშნებები მოცემული ამა თუ იმ სიტყვის ნასესხობის შესახებ. ნასესხები სიტყვე-

ბი, პირობითად, შეიძლება ორ ჯგუფად დავყოთ: სრულად ათვისებულნი და ნა-
წილობრივ ათვისებულნი. შესაბამისად, მეორე ჯგუფში, შენარჩუნებულია უცხო-

ურენოვანი წარმოშობის კვალი ისეთი ბგერითი, ორთოგრაფიული, გრამატიკუ-

ლი ან სემანტიკური თავისებურებების სახით, როგორიც არ ახასიათებს მსესხებე-

ლი ენის სისტემას. ახალი სიტყვის ადაპტაცია ბუნებრივად ხდება, მაგრამ ამ პრო-

ცესის ახსნა ზოგჯერ საკმაოდ რთულია. სესხებისა და ასიმილაციის პროცესი უფ-

რო ცხადად ასახულია ინგლისურ ლექსიკონებში, ნაკლებად შესამჩნევად ფრან-

გულ ლექსიკონებში. 

 

 
ნატალია ბასილაია 

 
 „აკადემიური წერის ცნებები და ტერმინები“ –  

სასწავლო ცნობარი-ლექსიკონი 
 

განსახილველად წარმოდგენილი ცნობარი-ლექსიკონი „აკადემიური წერის 
ცნებები და ტერმინები“, განკუთვნილი თსუ ჰუმენიტარული პროფილის რუსუ-

ლი სექტორის სტუდენტთათვის, თავისი არსით სასწავლო ხასიათისაა. მასში 
დღემდე შეტანილი მაქვს დარგობრივ-თემატური 500 სიტყვა-სტატია, შერჩეუ-

ლი ენათმეცნიერების სახელმძღვანელოებიდან, განმარტებითი ლექსიკონები-

დან, ლინგვისტური სამეცნიერო ლიტერატურიდან/პუბლიკაციებიდან. ყურად-

რებას ვაქცევდი იმასაც, რომ მრავალფეროვანი ყოფილიყო თვით ტექსტის სახე-

ობა: ესსე, კონსპექტი, გეგმა, რეფერატი, ანოტაცია და ა.შ. ლექსიკონში შესული 
ერთეულების შერჩევისას ვხელმძღვანელობდი ისეთი კრიტერიუმებით, როგო-

რებიცაა: ტერმინის აქტუალობა, ხმარების სიხშირე, სპეციფიკური სტილისტი-

კური შეფერილობა/ნიუანსირებულობა. პოლიფუნქციური ტრმინები განვმარტე 
პუნქტებად მნიშვნელობათა მიხედვით, რასაც საილუსტრაციო დანართიც 
მოწმობს Аргумент-ჰედვორტის ორი მნიშვნელობითურთ: 
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Аргумент (лат. argumentum – рассказ, довод, тема): 1) суждение (или со-
вокупность суждений), приводимое в подтверждение истинности другого сужде-
ния (концепции, теории); 2) основание (часть основания) доказательства.  

ვფიქრობ, სამომავლოდ ანალოგიურ ომონიმური ტერმინის მნიშვნელობა-

თა მკაფიო ურთიერთგამიჯვნის მიზნით ყოველ მათგანს კონტექსტში რეალი-

ზაციის ნიმუშიც დავურთო.  
კურსივი შრიფტით გამოვყავი სალექსიკონო ერთეულები, რომლებიც წამ-

ყვანი კომპონენტის სახით არიან შესული სხვა, თავისთავდ დამოუკიდებელ, სა-
ლექსიკონო ერთეულებში და მკითხველს მივუთითე, საჭიროებისამებრ, მათი 
მიგნების შესაძლებლობაზე. ამისი ნიმუშია, მაგალითად, სიტყვა-სტატია Ре-
ферат და მის ბუდეში შემავალი, შინაარსით მონათესავე, მაგრამ დანიშნულებით 
განსხვავებული ცნებები: Реферат-доклад (რეფერატი-მოხსენება), Реферат-
конспект (რეფერატი-კონსპექტი), Реферат-обзор (რეფერატი-მიმოხილვა), Ре-
ферат-резюме (რეფერატი-რეზიუმე) და ა.შ. 

შესიტყვებების/სინტაგმის სახით არსებული რთული სალექსიკონო ერთეუ-

ლები საჭიროებისამებრ ორ-ორჯერ შევიტანე ლექსიკონში – შეჯრით, დალაგე-

ბული ანბანური წესით; ამათგან უპირატესობა მივანიჭე ნომინალური წევრით 
დაწყებლ შესიტყვებას, აღწერილობით ფორმას კი დართული აქვს მითითება 
см.: ... (იხ: ....): Актуальное членение предложения – см.: Предложения актуаль-
ное членение. რთული შესიტყვებების ამ წესით მიწოდებამ მკითხველს მისთვის 
აქტუალური მასალის მოძიება უნდა გაუადვილოს. 

თანამედროვე ელექტრონული რესურსების შესაძლებლობათა გათვალის-

წინებით სასურველი იქნება, ლექსიკონი ინტერნეტვერსიის სახით განთავსდეს, 
რათა შევძლო მისი პერმანენტული სრულყოფა/აქტუალიზირება. 

 
 

მარინე ივანიშვილი 
 

ეტიმოლოგიური ძიებანი: ლაგოდეხი, მაჭი 
  

ტოპონიმები ლაკუასტი, ლაკუათი, ლაგოეთი, ლაგოდეხი იხსენიება შემდეგ 
წყაროებში: „მატიანე ქართლისა“ (ქც1: 295,17), ვახუშტი ბაგრატიონის „აღწერა 
სამეფოსა საქართველოსა“ (ქც 4: 544,1), XV ს-ის ისტორიული საბუთი (ქართ. 
ისტ. საბუთ. კორ., 1984: 26); ასევე, არჩილ მეფის (1647-1713) „გაბაასება თეიმუ-
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რაზისა და რუსთაველისა“ („ჩვენი საუნჯე“ 1960: 239), მოგვიანებით, გრიგოლ 
ორბელიანის წერილები (გრ. ორბ. წერ., II: 8,30; 9,14; 9,34; 18,2; 20,33; 23,10).   

რაც შეეხება ტოპონიმს მაჭი (თოღა) - დასტურდება შემდეგ წყაროებში: 
ვახუშტი ბაგრატიონის „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ (ქც: 543,16,17), 1606 
წ. ისტორიული საბუთი (მასალები საქ. ისტ. გეოგ. 1964: 107), არჩილ მეფის 
„გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთაველისა“ („ჩვენი საუნჯე“ 1960: 169, 183), XVI-XVII სს-ის რუსი ელჩების ცნობები (რუს. ურთ. კავკ. 1889: 124, 156, 170-173, 186, 190-192, 300, 312, 388, 416, 418, 424, 483, 487, 488, 493), თეიმურაზ I-ის 
მოსკოვში ელჩობის საოქმო ჩანაწერები (ჩანაწერები ... 1965: 447; მასალები 
რუსეთ-საქართველოს ... 1965: 462).   

მოხსენებაში ლინგვისტური ანალიზის საფუძველზე წარმოვადგენთ აღნიშ-

ნულ ტოპონიმთა შესაძლო ეტიმოლოგიურ ახსნას. 

 

ივანე ლეჟავა 
 

აბრუპტივები ქართველურ ენებში 
 

გლოტალიზებულები ხშულები [გიორგი ახვლედიანის ტერმინი; resp. აბ-

რუპტივები, ejectives, მკვეთრები, რეკურსიულები, ყელხშულები] გავრ-

ცელებულია კავკასიაში, აფრიკაში, ამერიკასა და ავსტრალიაში.  1922 წელს გიორგი ახვლედიანმა გამოაქვეყნა ქართული ენის 
აბრუპტივების პირველი ექსპერიმენტულ-ფონეტიკური გამოკვლევა - „მკვეთრი 
ხშულნი ქართულში“, სადაც დადგენილია დენტალურ ხშულთა სამეულის - 
მკვეთრი, ფშვინვიერი და მჟღერი ბგრების წარმოთქმის თავისებურებები. 

გლოტალიზებულ ხშულ ფონემათა არსებობა ქართველურ ენათა ფონოლო-

გიური სისტემების მნიშვნელოვან ტიპოლოგიურ მახასიათებელს წარმოადგენს. 
ეს ნიშანი საერთოა აგრეთვე კავკასიური ენობრივი არეალისათვის. გლოტალი-

ზებული ხშულები რთული არტიკულაციით გამოირჩევა: მათთვის დამახასია-

თებელია ხშვა ან შევიწროება სახმო სიმების არეში, დაჭიმული არტიკულაცია, 
ხორხის აწევ-დაწევა, მაღალი ინტრაორალური წნევა და ინტენსივობის სწრაფი 
მატება, განხშვის მცირე გრძლივობა, უბგერო ინტერვალი. გლოტალიზაციის 
დიქოტომიური კლასიფიკაციის მიხედვით (ლინდაუ, კინგსტონი) აბრუპტივე-

ბის ორი ტიპი არსებობს: სუსტი (slack) და ხისტი (stiff).  
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 საკვლევი ერთეულებია: თანამედროვე ქართული ენა, ქართული ენის 
გურული და ხევსურული დიალექტები; სვანური ენის ბალსზემოური და ლენ-

ტეხური დიალექტები; მეგრულ-ლაზურის ზუგდიდურ-სამურზაყანული და 
ხოფური კილოკავები; ხმოვნების გარემოცვაში წარმოთქმული ხშული ბგერების 
თავისებურებათა დასადგენად განხორციელდა აკუსტიკური ანალიზი შემდეგი 
პარამეტრების გათვალისწინებით:  1. ხშვისა და სკდომის (განხშვის) ჩქამის გრძლივობა; 2. დროის მონაკვეთის 
გრძლივობა ორალური სკდომიდან სახმო სიმების რხევის (resp. ჟღერის) დაწყე-

ბამდე (Voice onset time - VOT); 3. ჩქამის ინტენსივობის მატება-კლების დინამიკა (K=I/T); 4. სკდომის მომდევნო უბგერო ინტერვალის გრძლივობა (Post burst period); 5. მომდევნო ხმოვნის: ა) თრთოლვის ხარისხი (Jitter perturbation); ბ) F0-
ის ცვლილება (F0 perturbation); გ) ინტენსივობის მატება ენერგიის მაქსიმუმამდე (Reise to peak energy); დ) საწყისი ფონაცია (Voice quality-onset of vowel).  ქართველური ენების ხშული თანხმოვნების აკუსტიკური ანალიზი გვიჩვე-

ნებს, რომ გლოტალიზებული თანხმოვნების დიქოტომიური კლასიფიკაცია (სუსტი – ხისტი) არ ასახავს რეალობას და ამ ენებში გლოტალიზაციის ნიშანი 
განსხვავებულ, შერეულ სურათს იძლევა. ქართველური ენების გლოტალიზებუ-

ლი თანხმოვნები არ შეიძლება მივაკუთვნოთ არც სუსტი და არც ხისტი გლოტა-

ლიზებულების კატეგორიას. 

 

 

ირაკლი სალია 
 

ბესარიონ ნიჟარაძე და იოსებ ყიფშიძე ქართველური ენების შესახებ
  

XIX საუკუნე საქართველოში ენათმეცნიერებისთვის ნაყოფიერი იყო:  

 ამ დროს დაიწერა ქართული ენის მრავალი გრამატიკა; 

 საუკუნის დასასრულს სვანური და მეგრული პირველად გახდა სამეცნიე-

რო კვლევის ობიექტი; 

 დაიწყო მსჯელობა ქართველური ენების ურთიერთმიმართების შესახებ 

და სხვ. 

ენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურ-სოციალურ პროცე-

სებში. მე-19 საუკუნის საქართველოში განვითარებული მოვლენები ამის კარგი 
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მაგალითია. ქართველთა ენობრივ განსხვავებულობას დამპყრობელი დაპირისპი-

რების შესაქმენლად იყენებდა. ამ დროს პეტერბურგში ყალიბდება ქართველო-

ლოგიის სკოლა, სადაც ქართველურ ენებზე მეცნიერული მუშაობა მიმდინარე-

ობს. ამ სკოლის წარმომადგენელი ალექსანდრე ცაგარელი ამტკიცებს, რომ ქარ-

თული, სვანური, მეგრული და ლაზური დამოუკიდებელი ენებია, რომლებიც 

ენათესავებიან ერთმანეთს. ბუნებრივია, არსებული ვითარების ფონზე ეს მოსაზ-

რება ეროვნული მოძრაობის წევრების, განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძის, მხრი-

დან დიდ წინააღმდეგობას შეხვდა.  

ბესარიონ ნიჟარაძესა და იოსებ ყიფშიძესაც განსხვავებული მოსაზრებები 

ჰქონდათ ამ საკითხზე. ბესარიონ ნიჟარაძე ეროვნული მოძრაობის პოზიციას ემ-

ხრობოდა, იოსებ ყიფშიძე კი ენათმეცნიერებს შორის გავრცელებულ მოსაზრებას. 

მოხსენებაში განხილული იქნება ბესარიონ ნიჟარაძისა და იოსებ ყიფშიძის 

შეხედულებები, რომლებიც გაფანტულია მათ სტატიებში, დღიურებში, სამეცნიე-

რო ნაშრომებში. ეს ტექსტები მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ სვანური-

სა და მეგრულის იმ მცირე რაოდენობის მასალებს განეკუთვნება, რომლებმაც ამ 

პერიოდიდან ჩვენამდე მოაღწია. ისინი შეიცავენ როგორც წმინდა ლინგვისტურ, 

ისე სოციოლინგვისტურ ინფორმაციასა და უნიკალურ ენობრივ მასალას.  

ლიტერატურა: 

ნიჟარაძე ბ., „მოკლე განხილვა სვანური გრამატიკისა“, გამომცემლობა „ნეკერი“, 

თბილისი, 2013 

ნიჟარაძე ბ., „რა ენაზედ ადიდებდნენ და ადიდებენ სვანები ღმერთს“, ივერია, N 28, 

თბილისი, 1904 

ნიჟარაძე ბ., „ქართული ენის გავრცელება სვანეთში“, კრებულში „ისტორიულ ეთნო-

გრაფიული წერილები“ ტ.2, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 1962 

ნიჟარაძე ბ., „შელოცვები სვანეთში“, დროება, N 125, N 129, თბილისი, 1886 

ყიფშიძე ი., „დღიურები: ჩანაწერები“, გამომცემლობა „ინტელექტი“, თბილისი, 2013 

ყიფშიძე ი., „თხზულებანი“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015 

ყიფშიძე ი., „რჩეული თხზულებები“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 1994 



დაიბეჭდა თსუ-ის გამომცემლობის სტამბაში 






