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ABSTRACT
Several problems (solved or unsolved) presented by Gerhard Deeters in his
monograph entitled Das kharthwelische Verbum (Leipzig, 1930) remain a subject of
much debate among Kartvelologists both in Georgia and abroad. This time we will
consider only one specific issue that is the essence and the origin of prefix markers
of a specific category of the Kartvelian verbs, i.e. version. In this respect, there are
several monographs and certain studies authored by scholars from different countries.
We believe, one of the viewpoints proposed in G.Deeters’s book under discussion
requires examination. According to the scholar, the Common Kartvelian u- prefix
transformed in Svan into the o- vowel which again reduced to u-.
It could be stated that the u- prefix with the semantic of objective version that
occurs here and there in the 1939 edition of ancient prose texts, seems to indicate
the archaic phase of the development of the Svan language, rather than the result of
reduction or impact of any other morphonological processes. We fully agree with
Givi Machavariani who stated that “the similarity of version markers in all three
Kartvelian languages suggests that these formants originate from the Common
Kartvelian language” (2002: 99). In this respect, further investigation is necessary
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to be pursued with reference to the language of both ancient Svan folk poetry and
proverbs. The materials of all dialects, and especially traditional idiomatic expressions,
deserve special examination.
საკვანძო სიტყვები: ქართველური (სვანური) ზმნა, ზმნური პრეფიქსები,
ქცევის კატეგორია, გერჰარდ დეეტერსი.
Keywords: Kartvelian verb, Svan verb, verbal prefixes, category of version, Gerhard
Deeters.
თითქმის საუკ უნის წინ წერდა არნოლდ ჩიქობავა: „ქ ა რ თ უ ლ ი
ზ მ ნ ი ს ხ ლ ა რ თ შ ი მ ე ც ნ ი ე რ
 უ ლ ი ა ნ ა ლ ი ზ ი ს შ უ ქ მ ა ჯ ე რ ა ც
ვ ე რ შ ე ა ტ ა ნ ა დ ა, ა ლ ბ ა თ, ს ა კ მ ა ო დ რ ო გ ა ი ვ ლ
 ი ს, ს ა ნ ა მ მ ი 
ს ი უ ჩ ი ნ ა რ
 ი მ ე ქ ა ნ ი ზ მ ი ს პ ი რ ვ ე ლ
 ა დ ი ბ ე რ კ ე ტ
 ე ბ ი გ ა შ ი შ 
ვ ლ დ ე ბ ო დ ე ს“ (ჟურნ.„ახალ სკოლისაკენ“, ტფ., 1929). იმავდროულად
დაიბეჭდა გერჰარდ დეეტერსის მონოგრაფია: „Das kharthwelische Verbum“
(Leipzig, 1930), რომელშიც დასმული (გადაწყვეტილი თუ გადასაწყვეტი)
არაერთი პრობლემის თაობაზე დღესაც მსჯელობენ ქართველოლოგები
როგორც ჩვენში, ისე უცხოეთში; ამ ფონზე ძალზე დასანანია, რომ იმავე სა
კითხების კვლევისადმი მიძღვნილ ვარლამ თოფურიას „სვანურ ზმნაში“
(ტფ., 1931) – ქართველოლოგთა სამაგიდო წიგნში არაფერია ნათქვამი ჩვენი
შესანიშნავი გერმანელი კოლეგის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაშრომის შესახებ.
იგივე ვითარებაა „Das kharthwelische Verbum“-შიც (რაგინდ გასაოცარიც უნ
და იყოს ეს ფაქტი!) – არსადაა ნახსენები „სვანური ზმნა“; ვფიქრობთ, ამგვა
რი უნებლიე უხერხულობა უნდა აიხსნას იმით, რომ ორივე მონოგრაფიის
შექმნაზე მათი ავტორები ერთდროულად მუშაობდნენ.
ამჯერად ჩვენ შევეხებით მხოლოდ ერთ კონკრეტულ საკითხს – ქარ
თველურ ზმნათა სპეციფიკური კატეგორიის – ქცევის გამომხატველ პრე
ფიქსთა რაობ
 ასა და წარმომავლობას. სხვადასხვა ეროვნების მეცნიერთა
იმდენი მონოგრაფია თუ ცალკეული გამოკვლევა არსებობს ამასთან დაკავ
შირებით, რომ თითქოს ვერც ვერაფერს ვიტყვით ახალს, მაგრამ – არა! გ.
დეეტერსის საანალიზო წიგნში წარმოდგენილი ერთ-ერთი თვალსაზრისი,
ვფიქრობთ, განხილვას საჭიროებს:
როგორც ცნობილია, ქართულსა და მეგრულ-ლაზურ ენებში საობ
 იექ
ტო ქცევას აწარმოებენ ი- (I-II პ.) და უ- (III პ.) პრეფიქსები, ხოლო სვანურ
ში უმნიშვნელო სხვაობ
 ას (ვ. თოფურია, გ. მაჭავარიანი, რ. ასათიანი) ქმნის
ო- პრეფიქსი, რომელიც, ჩვეულებრივ, III პირის ფორმებთან გამოიყენება.
სპეციალურ ლიტერატურაში (თოფურია 1947; ქავთარაძე 1954; Vogt
1971) უ- მაქცევრის გვიანდელი წარმომავლობის საკითხიცაა დასმული,
რაკიღა, ზოგი თვალსაზრისის მიხედვით, ა-, ი-, ე- პრეფიქსებთან შედარე
ბით მისი გამოყენება გარკვეულწილად შეზღუდულია ქართველურ ენებ
ში. მართალია, დღეს სვანურ სტატიკურ ზმნაში უ- ყველა პირში გვხვდე
ბა (მ-უ-ღE-ა/ე „მაქვს“, ჯ-უ-ღE-ა/ე „გაქვს“, ხ-უ-ღE-ა/ე „აქვს“, შდრ. მეგრ.-
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ი. ჩანტლაძე, ნ. ოდიშელიძე

ლაზ. მ-ი-ღუ{ნ}, გ-ი-ღუ{ნ}, უ-ღუ{ნ}) და მას საობიექტო ქცევის გაგება არა
აქვს, მაგრამ გ. დეეტერსი პარალელს ავლებს ლაშხურ პრევერბიან ფორმას
თან ოხღEა („მოაქვს“), რომელიც მას მიაჩნია სავარაუდო *ანხოღEა’სგან მო
მდინარედ (Deeters 1930: 251)1. რამდენადმე განსხვავებული ვითარებაა ვ.
თოფურიას „სვანურ ზმნაში“: „აწმყოს ჯგუფში ხუღEა/ე’სა („აქვს“) და სხვა
ფორმებში მაქცევარი არა ჩანს – ლაშხურში იგი სასხვისო ქცევადაა გაგებუ
ლი: ოს-ღ--Eა, ო-ხ-ღ-Eა (<*ან-ხ-ო-უ-ღE-ა?, შდრ. ო-ხ-ყა)2.
სვანური ენის სხვა დიალექტებთან შედარებით ლენტეხური „ ზმნე
ბის I პირში აშკარაა ო > უ ფონეტიკური პროცესი: ხუშხი < *ხE-ო-შხ-ი „ვუწ
ვავ“, შდრ. ზსვ./ლშხ. ხ-ო-შხ-ი, ხუსკდი, <*ხE- ო-სკდ-ი „ვუყურებ“, შდრ.
ზსვ./ლშხ. ხ-ო-სგდ-ი... თუმცა შევნიშნავთ, რომ ამოსავლად -უ- ხმოვანს
ვივარაუდებთ თუ -ო-ს, შედეგად მაინც -უ- (<E+უ?) მაქცევარი გვექნებო
და, მაგრამ დასაშვებია საანალიზო ენის რომელიმე დიალექტში -Eუ- ფო
ნემათმიმდევრობა?! სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ სვანურში ყვე
ლაზე უკეთ ფონეტიკა-ფონოლოგიის საკითხებია შესწავლილი (მარტო
პალატალური თუ ველარული უმლაუტისა და ხმოვანთა თავდაპირველი
თუ კომპენსატორული სიგრძისადმი მიძღვნილი ფუნდამენტური შრომე
ბი რად ღირს!), მაინც ძალიან მოვიკოჭლებთ ფონემათმიმდევრობისა და
მორფემათა რანგის შესაძლო თუ შეუძლებელ პოზიციათა კვლევის თვალ
საზრისით.
სპეციალურ ლიტერატურაში ქართველურ უ-/ო- მაქცევართა გენე
ზისთან დაკავშირებით არაერთი მოსაზრება არსებობს:
1. უ- პარალელური ვარიანტია ი- პრეფიქსისა (Schuchardt 1895: 15);
2. რატომ იცვლება მახასიათებელი (CV)3 ი- ხმოვანი უ- ხმოვნით,
ნათელი არაა (Deeters 1930: 87);
3. ი/უ პრეფიქსები ირიბი ობიექტისკენ (შორეული მიზნისკენ)
მიმართული მოქმედების აღმნიშვნელი და ე. წ. ინტერესის მიცემითის
ფუნქციის გამომხატველია (Kettler 1938: 96; Paschen 1939: 39-82);4
4. უ- პრეფიქსი თავდაპირველად არ უნდა ყოფილიყო ქცევის გამო
მხატველი – ეს ფუნქცია მას თანდათანობით შეუძენია (როგავა 1942: 207211);
გულდასაწყვეტია, რომ გ. დეეტერსის მონოგრაფიაში წარმოდგენილი ანალიზი,
ძირითადად, ლაშხურ მასალებს ემყარება, თორემ მას რომ ლენტეხური ა-ხ-ო-ღE-ა
გამოეყენებინა, ცხადია, ე. წ. ვარსკვლავიანი ფორმის აღდგენა აღარ დასჭირდებოდა.
1

2

ო > E ფონეტიკური პროცესი მსოფლიოს არაერთ ენაში გვხვდება – ამ მხრივ არც
სვანურია გამონაკლისი, ოღონდ ამოსავალი (ხ-უ-ღE-ა/ე) ფორმის თავდაპირველი
სახის აღდგენა მისგან მომდინარე პრევერბიანი (თანაც ენაში არარსებული სავარაუდო)
ვარიანტით, ვფიქრობთ, გაუმართლებელია; ალბათ, ამიტომაა კითხვის ნიშნით
წარმოდგენილი ვ. თოფურიას „სვანურ ზმნაში“ ო-ხ-ღEა <* ან-ხ-ო-უ-ღE-ა?
3
ყველა
გერმანელი და ავსტრიელი მკვლევარი
ქართველურ
მაქცევრებს
Charaktervokale’ს უწოდებს.
4

აშკარაა, რომ გერტრუდ კეტლერი/პეჩი და ვილჰელმ პეშენი იმეორებენ თავიანთი
მასწავლებლის - გერჰარდ დეეტერსის მოსაზრებას dativus commodi („სარგებლობის
მიცემითი“) თუ dativus ethiles („ინტერესის მიცემითი“)’ის შესახებ (იხ. Deeters 1930: 8891).
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5. ალბათ, უ- პრეფიქსი სამივე პირის ფორმაში გვხვდებოდა (შდრ.
სვანური მ-უ-ღE-ა, ჯ-უ-ღE-ა, ხ-უ-ღE-ა), მერე კი თანდათანობით მოხდა
უ > ი პროცესი დანარჩენ პირებში (ქავთარაძე 1954: 287-296);
6. უ- და ი- მორფოლოგიურად მონაცვლე პრეფიქსებია (ლომთათიძე
1957: 317);
7. ზმნათა პრეფიქსული ხმოვნების (ა-, ე-, ი-, უ-) პირვანდელი ფუნ
ქცია საძებარია (ჩიქობავა 1959: 167);
8. სათავისო და სასხვისო ქცევისათვის დასაშვებია ერთი ამოსავალი
სტრუქტურა (Boeder 1968: 151);
9. უ- ფონეტიკურად შეპირობებული ვარიანტია ი- მაქცევრისა (Vogt
1974: 110);
10. სიღრმისეულ დონეზე არ გვქონდა განსხვავება სათავისო და სა
სხვისო ქცევის ფორმებს შორის, შემდეგ კი /ი/ > /უ/ აბლაუტი გამოწვეულ
იქნა ამ მონაცემთა მორფოლოგიური ომონიმიის თავიდან ასაცილებლად
(ნებიერიძე 1976: 133-194);
11. უ- < ჰ- + ი- მორფოლოგიური პროცესია (Harris 1981: 90);
12. ა-, ე-, უ- პრეფიქსებისთვის საერთოა პირისადმი მიმართების
დანიშნულება, რომლის საფუძველზე ისინი ურთიერთს გამორიცხავენ და
მორფემათა ერთ რანგში იმკვიდრებენ ადგილს (დამენია 1982: 81-129);
13. კუთვნილებითი ურთიერთობის გამოხატვის ფუნქცია უ- პრე
ფიქსისათვის არც ამოსავალია და არც ძირითადი (ზოგიერთ ფორმაში ის
თავისუფლად ენაცვლება სხვა პრეფიქსებს) – მისთვის მთავარია კონსტრუქ
ციაშ
 ი ირიბი ობიექტის პოვნიერებაზე მითითება (ჯორბენაძე 1983: 173175);
14. ქართველურ ენათა უ-, ო- მაქცევრები მომდინარეობენ ი- მაქცევ
რისგან ობიექტის (ხ-/ჰ-) პრეფიქსებთან მეზობლობით წარმოქმნილი გა
რკვეული მორფოლოგიური პროცესების საფუძველზე (მაჭავარიანი 1987:
16-17);
15. მაქცევართა ფუნქციები ერთმანეთისაგან მკვეთრად გამიჯნული
არ უნდა ყოფილიყო საერთოქართველურ ენაში (მაჭავარიანი 2002: 98).
16. მეტად რთულია, ნათელი წარმოდგენა შევიქმნათ ხმოვანი
პრეფიქსების წარმომავლობის შესახებ... მათი ზოგადი ფუნქცია უნდა იყოს
ზმნურ ყალიბთა წარმოება (ფუტკარაძე 2010).
როგორც ვხედავთ, სპეციალისტთა უმრავლესობა საობიექტო ვერსი
ის აღმნიშვნელ ქართულ-ზანურ უ- პრეფიქსს მეორეულ მოვლენად მიიჩ
ნევს, რომელსაც სვანურ ენაში ო- შეესატყვისება, სადაც, გერჰარდ დეეტერ
სის აზრით, რედუქციის საფუძველზე ისიც შეიძლება იქცეს უ- ხმოვნად.
მაშინ წინარექართველურის ვითარება როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ?!..
გ ი ვ ი მ ა ჭ ა ვ ა რ ი ა ნ ი, გერმანელი კოლეგის მოსაზრების განხილ
ვის შემდეგ, კ ა ტ ე გ ო რ ი უ ლ ა დ ა ც ხ ა დ ე ბ ს თავის საკანდიდატო დი
სერტაციაშ
 ი: „ეჭვი არაა, სვანური -ო- უ-სგან არის მიღებული“ (მაჭავარიანი
1953: 94), მაგრამ ეს რომ არ უთქვამს გ. დეეტერსს?! „Das kharthwelische
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Verbum“-ში საპირისპირო პროცესზეა მსჯელობა: „xuɣwa-er hat ist nicht als
xǝɣwa = *x-ɣwa zu deuten, sondern ist aus *xoɣwa reduziert“ (Deeters 1930: 81).
როგორ?! – წინარექართველური უ- სვანურში ო- ხმოვნად იქცა იმიტომ,
რომ ამავე ენაში ისევ უ-’დ ქცეულიყო?! გ.დეეტერსის ამ ერთადერთ მაგა
ლითს გ. მაჭავარიანი უმატებს სამ მონაცემს (ხ-უ-რდ-ა-ხ „ჰყავდათ“, ხ-უცხ-ა „ურჩევნია“, ხ-უ-ძგ@რ-ხ „ეძგერნენ“) აკაკი შანიძის მიერ 1921 წელს
ბალს ზემოთ (სოფელ ლახირში) ჩაწერილი ტექსტებიდან, რომელთაც იმა
ვე დიალექტის წარმომადგენელი (ლახირიდან ერთ კილომეტრში – სო
ფელ ჭოლაშში მცხოვრები მერი გუჯეჯიანი) სისტემატურად ასწორებდა
ო- ხმოვნით. ამ ტექსტებში ანალოგიური მაგალითები კიდევ გვაქვს: ხ-ურ-ი „ჰყავს“ (სვანური პროზაული ტექსტები 1939: 2561, 21), ხ-უ-ფ@ნ-ე-ხ „სა
კურთხს უდგამენ“ (იქვე, 1225), ხ-უ-ჩდ-ა „ყოფილა“ (იქვე: 2579), ხ-უ-წE-ა-ხ
„უნახავთ“ (იქვე: 25714). საგულისხმოა, რომ ერთი და იმავე ზღაპრის მოყო
ლისას ერთი და იგივე მთქმელი ხან ხ-ო-რდ-ა-ხ („ჰყავდათ“ – 25627) ფორმას
(ს ა ყ ო ვ ე ლ თ ა ო დ გ ა ვ რ ც ე ლ
 ე ბ უ ლ ს!) ხმარობს და ხანაც – ხ-უ-რდა’ს („ჰყავდა“ – 25633), მ ხ ო ლ ო დ ა ლ ა გ - ა ლ ა გ შ ე მ ო რ ჩ ე ნ ი ლ ს, დიახ,
შემორჩენილს – ალბათ, საერთოქართველური ფუძეენიდან მომდინარე მაქ
ცევრის ამსახველს, რაც სრულიადაც არ არის გასაკვირი არქაული გრამატი
კული სტრუქტურით გამორჩეული ენისთვის.
მაშასადამე,
ს ა ო ბ ი ე ქ ტ ო
ვ ე რ ს ი ი ს
ს ე მ ა ნ ტ ი კ ი ს
შ ე მ ც ვ ე ლ ი უ- პ რ ე ფ ი ქ ს ი, აქა-იქ რომ გვხვდება 1939 წელს გამოცემულ
ძველისძველ პროზაულ ტექსტებში, ს ვ ა ნ უ რ ი ე ნ ი ს გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე
ბ ი ს ა რ ქ აუ ლ ი ს ა ფ ე ხ უ რ ი ს მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი ჩ ა ნ ს დ ა ა რ ა რ ე
დ უ ქ ც ი ი ს ა ნ ს ხ ვ ა რ ო მ ე ლ ი მ ე მ ო რ ფ ო ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი პ რ ო
ც ე ს ი ს მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს შ ე დ ეგ ი. სრულიად ვეთანხმებით გივი მაჭავა
რიანს: „მაქცევრების ერთნაირობა სამივე ქართველურ ენაში იმაზე მიუთი
თებს, რომ ეს მაწარმოებლები საერთოქართველურიდან მომდინარეობენ“
(2002: 99). საჭიროა კვლევა-ძიება გაგრძელდეს ამ მიმართულებით როგორც
ძველი სვანური ხალხური პოეზიის, ისე ანდაზების ენის მიხედვით; საგან
გებოდ უნდა შევისწავლოთ ყველა დიალექტის მასალა, განსაკუთრებით კი
ტრადიციული იდიომატური გამონათქვამები.
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