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ABSTRACT

The structure and formation pattern of spatial and temporal verbal affixes occuring
in the idiom of the Taoan Georgians are generally similar to those in the Georgian
literary language and other dialects. Formative affixes are mostly the same.
Verbal affixes containing vowels ak(a), ik(a) usually occur in Taoan.
Frequently occur verbal affixes of the suffixal formation. -gan (ši-gan), -mo
(ze-mo), -an (šarš-an), -in (guš-in), -re (ad-re), -še (kve-še), which merge to the
stem. Case markers which merge to the stem serve as formants of verbal affixes.
For instance, -it suffix of the instrumental case: ik-it, kve(v)-it, ze(v)-it, gağm-i(t),
etc.): this type of verbal affixes take case markers, postpositions. For instance,
ikitķe, komotķe; aketisķe(n), ċinisķe, uķnisķe, gağmisķe, etc.
The archaic form aċmamdi < aċ-mo-ad-mdis has been attested in Taoan.
-ši postposition is added to the formed verbal affixes: ikaurobaši, akobaši,
komoobaši, gağmaobaši, etc.
Verbal affixes with case marking only, and lacking postpositions, are relatively
rare. For instance, formed with the possessive case marker: gağm-is. Formed with
the dative case -s suffix: komo-s „(down) below“, ako-s/aku-s „here“, iko-s/iku-s
„there“. Often the -s formant is lost: ako, iko. In Taoan, in verbal affixes -sac
(which is a common formant) is applied as having the same function as the -c
particle: akosac / aksac „here too“, ikosac / iksac „there too“. Such forms seem
typical to the Taoan dialect.
Composite verbal affixes: a) double stemmed: ċin-ċin, aħla-aħla; and b)
formed by combining different stems: šaršanċin, imħan „then”, masuķa(n)
„afterwards”, tavdağmi, tavšħami (< tavsħam < tavsğami < tavsağmi) „upwards
(of something)“.
Samples of both archaic formation and current language patterns are attested
in Taoan.
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Forms that are typical to the Taoan dialect have been identified, they are of a
later period and could be explained on the bases of internal development patterns
of the dialect.
საკვანძო სიტყვები: ქართული ენა, ტაოური დიალექტი, ზმნისართი,
სიტყვაწარმოება, სახელის ფორმაწარმოება.
Keywords: Georgian Language, Taoan Dialect, Adverb, Word Formation, Name
Formation.
ზმნისართის შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურაში აზრთა სხვადასხვაობაა; ტრადიციულად, ზმნისართი (ზმნიზედა) ფორმაუცვლელ
მეტყველების ნაწილად განიხილება (შანიძე 1953: 451; შალამბერიძე
1959: 15; თოფურია 2002 (1959): 201-203...). თ. უთურგაიძის აზრით,
„ბრუნვის ფორმა აქვთ მხოლოდ აქტანტებს, გარემოებებში ბრუნვის
ნიშანი თეორიულად არის დაუშვებელი: სახელთა ფორმები სწორედ
ბრუნების პარადიგმიდან გამოსვლის შემდეგ იქცევიან ზმნისზედებად, ანუ
გარემოებებად” (უთურგაიძე 1986: 91).
შდრ.: არნ. ჩიქობავა ზმნისართს როგორც „უცვლელ, სრულმნიშვნელოვან და დამხმარე სიტყვას” მორფოლოგიაში საერთოდ არ
განიხილავს (ჩიქობავა 1985: 266); კ. გაბუნია მიიჩნევს, რომ ზმნისართი
არ შეიძლება გამოიყოს ცალკე მეტყველების ნაწილად. ზმნისართი
მორფოლოგიური თვალსაზრისით სახელის ქვეჯგუფია, რომელსაც
ბრუნების ნაკლული პარადიგმა აქვს; „ზმნისართებში თუნდაც რამდენიმე
ბრუნვის ფორმის არსებობა განაპირობებს მის ჩართვას ბრუნებად
სიტყვათა – სახელთა რიგში” (გაბუნია 1993: 24). მაგალითად, იქ –
იქიდან – იქამდე სისტემაში, მისი აზრით, ფუძის სახით წარმოდგენილი
ფორმა მორფოლოგიურად უპირისპირდება ბრუნვისნიშნიან ფორმას
(პრივატული ოპოზიცია).
ზმნისართი (ზმნიზედა) წარმოების მიხედვით ორგვარია: ა) ძირეული,
პირველადი და ბ) წარმოქმნილი, ნაწარმოები. ძირეული ზმნისართების
რაოდენობა მცირეა (აქ, იქ, წინ, უკან...), წარმოქმნილი ზმნისართები კი
ფორმობრივად მრავალფეროვანია; მიიღება სხვადასხვა მაწარმოებლის
(-გან, -ივ, -გზის, -ჯერ, -ხელ, -და, -მო...) დართვით ან სახელის სხვადასხვა
ბრუნვის ფორმისაგან.
განასხვავებენ ზმნისართის წარმოების სამ ძირითად ტიპს: ა)
ხმოვანთავსართული, ბ) აფიქსებით გართულებული, გ) კომპოზიციით
მიღებული.
ტაოურ დიალექტში მეტ-ნაკლებად სამივე ტიპის ზმნისართები
გამოიყენება. ძირითადია ხმოვანთავსართული და აფიქსური წარმოება;
კომპოზიციით მიღებული ზმნისართები შედარებით იშვიათია.
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ე. დადიანი

ზმნისართთა სტრუქტურა და წარმოების წესიც უმთავრესად სხვა
კილოების მსგავსია. გარკვეულ შემთხვევებში დასტურდება სპეციფიკური
ფორმებიც.
1. ხმოვანთავსართული ზმნისართებიდან ტაოელ ქართველთა
მეტყველებაში გავრცელებულია აქ, იქ; აღნიშნავს ადგილს.
საილუსტრაციო ნიმუშები:1
მე აქ დევბადე, აქ გევზარდე; აქ ბევრი გათოვდება; ზოგნი აქ მოსულან,
ზოგი იქ დამჩალან; შევა იქ ფუტკარი, იქ ართუხ გარიგდება; აქევრი იქ
მიდიან; იქ fენა მეჲვა იჯონლება.
ხშირად აქ, იქ ზმნისართები ა დაბოლოებითაა წარმოდგენილი: აქა,
იქა.
შდრ. ძვ. ქართ. აქა, იქი ფორმები, სადაც ბოლოკიდური ა,
ი ხმოვნები ფუძისეულია. თანამედროვე სამწიგნობრო ენასა და
კილოებში ბოლოკიდური ხმოვნები მავრცობი (ემფატიკური) ხმოვნის
მსგავს პოზიციებში გამოვლინდება: ზმნის მომდევნოდ წინადადების
(კონსტრუქციის) ბოლოს:
არ-ნა მოვდე აქა; შიგანაჲ მჩება აქა; ბევრი ტყეა აქა; აქ თრაქთორმაქთორ მუშაოფს აქა; აღაჲცა ჩემი ჩევდა იქა; ორი თანე არ შეიძლება იქა;
წაკიდებენ იქა; კაკალ ხმება იქა; სხალი იჯონლება იქა.
ხმოვანთავსართული წარმოების აგერ, ეგერ ზმნისართები იშვიათად
იხმარება:
იგი ა იქოსაა, იგერა; ელიასხევ წევდა, აგერ (ფაღავა... 2005: 166);
ეიგერ ჩვენი ქობაკი (ფუტკარაძე 2016: 285); ეიგერ გომოჩნდა მახათეთ
სოფელი (ფუტკარაძე 1993: 171)
ტაოურში ზმნისართის მაწარმოებლად გვევლინება: აღ-, გა-, გიდა(<გადა-), გომო- (< გამო): ა-ღმა, გიდა-ღმა, გომო-ღმა... რომელთაც
შეიძლება დაერთოს ჲ:
მე აღმა კიდე თოფი მოახრაკუნე; გაღმა ზიარეთი ვქენე მეზერლუღზე;
გაღმოური გაღმი გეეთხოება, გომოღმაური – გომოღმა; შეხედე, გაღმაჲ
გომოჩდება; ეს გაღმაჲ ჲ ასაღი ტყე-რი; გაღმა სასწავლებელია (ფუტკარაძე
1993: 171); გაღმა თოვლიანი თაა (იქვე: 172); გაღმა ქეთქეთი (ცინცაძე...
2017: 193); გაღმა ბევრი გოლებია (იქვე); იქ გაღმაჲ - გოდღეკარი (იქვე:
207).
2. ტაოურში გავრცელებულია სუფიქსური წარმოების ზმნისართები.
ა) მაწარმოებლებად წარმოდგენილია: -გან (ში-გან), -მო (ზე-მო, ქომო), -ან (წეღ-ან, შარშ-ან), -ინ (გუშ-ინ, მაშ-ინ), -რე (ად-რე, გა-რე), -შე (ქვეშე), რომლებიც შეხორცებულია ფუძესთან. საილუსტრაციო ნიმუშები:
-გან: ისენი შიგან ართუხ რაცხა იჯებიან; მოწითლო ემე არი შიგან; ა
იმაში შიგან ცხელ-ცხელი-ნა ჩაასხა; შიგან ფუტკარი მოსულა უსულა; შიგან
ნიმუშები წარმოდგენილია ჩვენ მიერ ტაოს სოფლებში 2011-2019 წლებში აწსუ
ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული დიალექტოლოგიური
ექსპედიციების პერიოდში ჩაწერილი მასალიდან (დაცულია ქართველოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში).
1
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შეხEალ, ელხემ იკითხავ; შიგან ასოცი კუამლია (ფუტკარაძე 1993: 172);
შიგან ორას ორმოზდაათი კუამლი იქნება (იქვე: 170); ისაც შიგან იქნება
(ცინცაძე... 2017: 212).
-ან ელემენტიანი ზმნისართები აღნიშნავენ დროს: იფერხულებენ აჲნი,
წეღან ქი გითხარ ჲა, ასე; მეც ვერ მივხვდი, წაღან რომ გეარა (ფაღავა...
2005: 155); შარშან კედე Bარებით ვქენეთ და წრევლ არ იყო Bარი; ამისი
კაცი მოკტა შარშან (ცინცაძე... 2017: 185); შარშან მე ავათ ვიყავ.
-ან ელემენტი გვაქვს უკ(უ)-ან ზმნისართში; აღნიშნავს როგორც
ადგილს, ისე დროს:
უკან ბოჲნა ჩუარდა; ჩვენი სახლი აბლ უკან დარჩა; უკან ყასუმდა
მივდივართ (ცინცაძე... 2017: 199); უკან დასხნენ (იქვე: 201).
-ინ: ხეითაიდამ თუ წომოა ღურბლები, მაშინ-ნა გეიქცე; გომოხტეს,
მაშინ-ნა შეხედო; პეტერაჲ ვიყავ მაშინ; რუმ კაცი სულა არ იქნება, მაშინ
რუმ დაჰჩება, მაშინ დაკლავს კაცი; წიწილ უfეფს, მაში ბევრდება; მაში
მიმხთარან; მაშინ რა უქნიან? (ფაღავა... 2005: 147); მაშინ ბეური ფულები
ქონებიან (იქვე); გუშინ რომ გახველით იქა ემეში, ა იქობაში არიან
ნადირები; გუში შინდი დევკრიფე.
-ინ ელემენტი გვაქვს წინ / უწინ ზმნისართში; გადმოიცემა როგორც
ადგილი, ისე დრო:
ასე წინ მოსულ კაცები მუუკდუნებია (ფაღავა... 2005: 150); უწინ ჩEენი
დედეჲ, ისენი იჯებოდეს; დეფანზე გასვლამდე გევდოდა უწი; მე უწინ არაბა
ვარუნიე (ცინცაძე... 2017: 206); უწინ მეც ასე გაგონილი მაქ (იქვე: 207); კარგა
უწინ ბევრი ყოფილან (იქვე: 219); ენ წინ გურჯი ვხორათობდით (იქვე: 187).
-მო: ჭაყანაც ზემო-რი; ზემო არ არი, ალაგი აქ არ არი; ქედიყანი ტყეა
აქა ზემო; უმფრო ზემო გახუალ (ფუტკარაძე 1993: 174); ზემო ერევა გზები
(ფაღავა... 2005: 153); ზაფხულში მივდივართ ზომო (იქვე: 163); ასე ზომო
დაწკალებული იყო წისქვილები ერთმანეთს ზედან (ცინცაძე... 2017: 197);
ზომო მივა მაჰალეები (იქვე: 205); წითელი ლებუო ქომო თესვიდეს; ქომო
ოქული არი, ქომო, ბალხიბარ; ქომო ჲაღუზა იჯონნება და დათვი არ
იგდეფს; ქომო წყალი გეერევა ერთი; ზამთრი ქომო ჩავალთ (ფაღავა...
2005: 153); ქომო ბოსელი, ქორი შიგანაა (ცინცაძე... 2017: 215).
-რე ელემენტით გაფორმებული ზმნისართებია: მერე / მემრე, ადრე:
მერე წიწილებ უfებენ; მერე ჩემი თავი არ დუნახია იმასა; მემრე თუ
ემეიჯები, გავყიდავთ; მემრე რუმ შეიქნება, თითო თაი-ნა გარჩიო; მემრე
მანგლით-ნა მოჭრა; მემრე წყალ გუდუუწურავ (ფაღავა... 2005: 158);
მემრე მოველ აქა (იქვე: 157); ასი-ორასი წლის მერმენ გურჯები მოსულან
(იქვე: 152); მემრე აღარ უმატებ (ფუტკარაძე 1993: 181); ადრე ოღდემი იყო
მერქეზი (იქვე: 179).
შდრ. ძვ. ქართ. მერმე – მომავალი, შემდეგი; კუალად, კვლავ, ისევ
(აბულაძე 1973). მერე – მერე თქუა (სარჯველაძე 1995).
-შ(ე) დაბოლოებიანი ზმნისართი იშვიათია: ქუეშ დო დარჩება
(ფუტკარაძე 1993: 180); პარხლის წყალი ქვეშ ჩავა (იქვე: 171); აქვს კიბე,
ქოშა (ცინცაძე... 2017: 215).
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ბ) ზმნისართთა მაწარმოებლად გვხვდება ბრუნვის ნიშნები. აქ ორი
ჯგუფი შეიძლება გამოვყოთ:
• ზმნისართები, რომელთა მაწარმოებელი ბრუნვის ნიშნები ფუძეს
შეხორცებულია. მაგალითად, ძვ. ქართ. მუნ-ით, მანდ-ით, ესრYთ, უკანით, იქ-ით/იქ-ეთ, აქ-ეთ/აქ-ით... ზმნისართებში წარმოდგენილი -ით, -ეთ
(<-ით) წარმოშობით მოქმედებითი ბრუნვის ფორმანტია.
ტაოურში იქით/იქეთ, აქეთ/აქით ზმნისართები აღნიშნავს როგორც
ადგილს, ისე დროს:
ადგილი: აქეთ არი ქვაბაი (ფუტკარაძე 1993: 170); აქეთ გეჲარს გზაჲ
(ფაღავა... 2005: 164); ძველისგან ბევრი ტყე იყო აქეთ (იქვე: 164); ი ა იქეთ
სიხი რამ მუა, ისე ვეტყვით; გზევნარი ონდანსორა იქით წავა (ფუტკარაძე
1993: 170); ჩემი სახლი იქით არი (ცინცაძე... 2017: 187); ზამთარში იქენ
მივალთ (იქვე: 187).
დრო: ორ თვეს იქით, სამ თვეს იქით აბლი თოვლი წომოა; ხუთ დღეს
იქით თაფლი მოხილვენ; აბლი ხანს იქით ასე დავსხდებით; ახლა ერთ
თვეს იქით ჩომოვიჩხოკვით; რვა დღეს იქით-ნა წევდე, მალე.
აქეთ, იქით ზმნისართების ფუნქციით გვხვდება ამკე (=ამისკენ), იმკე
(=იმისკენ): ერთიც იმკე რო ჩახEალ, გუდასხევი Bეია.
ასევე, წარმოშობით მოქმედებითი ბრუნვის ფორმებს წარმოადგენს
ზმნისართები: ქვე(ვ)-ით, ზე(ვ)-ით, ზემო-თ, ქომო-თ < ქვემო-თ...
ქომოთ სახლები გEაქEა ჩვენ; ახლა გევდე, ავკიდო, წევღო მოლი
ქომოთ; თავრობამ ქუეით ჩამეიყუანა (ფუტკარაძე 1993: 171); ძველათ
გზა-მზა არ ყოფილა ქომოთ (ფაღავა... 2005: 151); ზემოთ სამი თანე გურჯი
სოფელია (ფუტკარაძე 1993: 171); ზემოთ ჩანს თეები (იქვე); ქუაბაგი ზემოთ
არი (იქვე: 173); მარცხნივ ზემოთ სოფელი ნავანევია (იქვე: 172); ზემოთ
არი გუდასხევ (ფაღავა 2005: 163); ქობაჲ ზომოთ არი (ცინცაძე... 2017: 206).
მოქმედებითი ბრუნვის ფორმითაა წარმოდგენილი ზმნისართები:
გომოღმით, თავდაღმით: გაღმი თეთრი ქათამი გომოღმით მიკუკუნებსო
(ცინცაძე... 2017: 192); თავდაღმით ჩეარ – უკანობანა (იქვე: 210).
აღნიშნული ზმნისართები ხშირად ი დაბოლოებით გამოიყენება:
შაი ტყე ეტყვიან გაღმი; გაღმი, გაღმი სირთი-ნა გეიაროთ; გურჯიჯა ი
კატარი არა, ფელუთი არი, ფელუთი, გაღმი; ა იქ გაღმი ელიაჰყანა; ოთხი
ხანე ვართ, სამი ხანე ა იქ გაღმი; მასისი ასე გომოღმი, გომოღმი; მასისი
ამი გიდაღმი, დიდ მასისი გიდაღმი ორ თანე გირმა-გირმა გოლებ არი;
ვიცით ზემო, ქომო, გაღმი, მოღმი (ფაღავა... 2005: 152)
იშვიათია ზმნისართი გარეთ. მის მაგივრობას ტაოელ ქართველთა
მეტყველებაში ასრულებს კარზე: ერთი შიგან, ერთი კარზე ემეიქ; ზამთარში
კარზე არ მივა ფუტკარი; დათო, კარზე გომოდიო! - დათვი გომოა კარზე?
იმან გამაგდო კარზე, სახლიდამ კარზე გამაგდო, ფარა მომთხოვა, არ
მივე, გამაგდო კარზე.
• განხილული ტიპის ზმნისართები, სადაც -ით სუფიქსი ფუძისეულ
ელემენტად არის ქცეული, ჩვეულებრივ დაირთავენ სხვადასხვა

სივრცული და დროითი მიმართების აღმნიშვნელი ზმნისართები ტაოელ ქართველთა...
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(მიცემითი, ნათესაობითი, მოქმედებითი, ვითარებითი) ბრუნვის ნიშნებს;
გვხვდება როგორც თანდებულთან ერთად, ისე უთანდებულოდ.
ზოგადად, თანდებულიანი ფორმები სჭარბობს საკუთრივ ბრუნვის
ნიშნიან, უთანდებულო ზმნისართებს. ხშირად გვხვდება მოქმედებითსა და
ვითარებითში.
-კენ თანდებული უშუალოდ დაერთვის წარმოშობით მოქმედებითის
ფორმას:
აქეთკე მოხვალ, სანაცრიე; პარხლის წყალი აქეთკე მოვა (ფუტკარაძე
1993: 170); წომოჲ აქეთკე (იქვე: 172); იქითკე სავილვილეს ეტყვიან
(ფაღავა... 2005: 164); ასე ემე ვიქთა, შემევიქნევთ ზემოთკე; სოფელი
ზემოთკე აქუან (ფუტკარაძე 1993: 172); ზემოთკე გზევნარი ხარახურაია
(იქვე: 170); ზემოთკე ქალები მოდიოდეს (იქვე: 178); ზემოთკენ ხმელია
(ფაღავა... 2005: 152); ახლა ზომოთკე’და წეხვიდეთ თუ ქომოთკე?
(ცინცაძე... 2017: 220); არ ჩომომხტარა ქომოთკე; ერთანე მოვკალით,
გუდუაგდეთ ქომოთკე; ესენიც ზამთრი ქომოთკე მიდიან; თეფედან მოვა
აქ ქომოთკე; ქომოთკე წევდოდით (ფუტკარაძე 1993: 173); იმის ქომოთკე
ფეBდაფეB წევდოდით (იქვე: 173); ქომოთკე წევდა (ცინცაძე... 2017: 198);
გუდუუყრიან ქომოთკე (იქვე: 197).
ტაოურ ტექსტებში დაფიქსირდა აქეთისკე(ნ) ფორმაც:
ბებერმა მობრუნდა აქეთისკე (ფუტკარაძე 1993: 175); ხუთ წელიწადს
იქედამ აქეთისკენ წამუუყუანიან (იქვე: 178).
ტაოურში -კე (< -კენ) უმთავრესად ნათესაობითის -ის ნიშნით
გაფორმებულ ზმნისართებს დაერთვის:
წინისკე გუდუგდეფს; ჩემსკე წომოსული უკნისკე მიბრუნდა; დეკაცმა
ყაბულ ა ქნა, უკნისკე წევდა; ასე აბრუნეფს უკნისკე; მიხდება ამა უკნისკე ვერ
უთქვია (ფაღავა 2005: 148); ამათი ფეBები უკუნისკენ აბია (ფუტკარაძე 1993:
175); უყრიან გარესკე (ფაღავა... 2005: 147); იქ გაღმისკე მივალ ჭალაში;
მერე დევნახეით ასე გიდაღმისკე; გადაღმისკე – დოლეკარი გომოჩდება
(ფუტკარაძე 1993: 174); იმხან თავდაღმისკე წომოვლენ; წვერზე გიმივყვანე
და მომყავს თავდაღმისკე; იქედამ მუა ჩემსკე, თავდაღმისკე; მე იქედამ
გევქე თავდაღმისკე.
ხშირია -დამ // -დან (<-ით-გან) მორფემიანი ფორმები, რომლებიც
წარმოშობით მოქმედებითი ბრუნვის ფორმას წარმოადგენს. უმთავრესად
დაერთვის აქ, იქ ზმნისართებს:
აქედამ ჩახვალ, დეინახავ; აქედამ მიდიან იქა; ფუტკარი იქედამ,
აქედამ გომოვლენ; თელეfონზე დიმირეკავს იქედამ; იქენდამ, აქენდამ ასე
კუდებ ემეიქმენ; იქენდამ აქ გევეთხუე; იქენდამ გომოველ მე აქა; იქენდამ
გამააგდებენ, იქენდამ მოკვტება; იქიდამ ჩომოვლენ გელები (ფუტკარაძე
1993: 172); წყლებ აქიდამ მოდის (ფაღავა... 2005: 153); ბაზარში ჩაველ
აქიდამ (იქვე: 159); იქიდამ მეიშალეს, აქ მოდიან (იქვე: 153); აქიდან მე
ჩამოვალ სოფელში (ცინცაძე... 2017: 201); აქედან’და ჩევდე (იქვე: 186);
იქიდამ უყურებ სოფელ (იქვე: 189); იქედამ შემოუყვებით (იქვე: 189).
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-დამ // -დან მორფემითაა წარმოდგენილი სხვა ზმნისართებიც:
წინიდამ ასე გომოვსწევთ; მე იმა წინედამ დუგვი-მუგვი; უკნიდამ არ
შევალთ, ქი მეხი ჩუმუარდება იქაო; ბევრი-ნა იარო უკნედამ; უკნედამ
ესენი fორიდამ ახრაბა ქორწილდებიან, fორიდამ. ფულ მივცემ ქომოდამ;
ქომოდამ Bევიპირიდამ ქუაბაისკე, Bევაისკე გზა გეიკეთა თავრობამა
(ფუტკარაძე 1993: 173); აქ ქომოდამ არიან (ფაღავა... 2005: 156); მისცემ
fორიდამ ასე; ზეჲდან ჩანს (ცინცაძე... 2017: 228); ძირაჲ ბოსელი, ზეიდან
სათივრე (იქვე: 196); ერთანე ზეჲდან, ორი თანე ძირედან (იქვე: 196); ზედან
ნაწველ დუასხამთ (იქვე: 212); ზედან ხმება, არ იჯონლება; ზედან ერბო
დაასხამ; გარედან მეიტანებენ ჩვენი მოძობლები; ქალ გეეთხოებოდა,
გარედამსაც არ ისაქმეფს აქა, კარზე არ ისაქმეფს; ჩვენ სექ გარიდან არ
დავქორწილდებით (ფაღავა... 2005: 164); ჰადემდა მოხველით? (ცინცაძე...
2017: 202).
-მდე/მდი(ს) თანდებულიანი ზმნისართები (აქამდე, იქამდე) ტაოურში
შედარებით იშვიათია: შდრ. ძვ. ქართული: აქამომდე, აქამომდის...
დადასტურდა არქაული ფორმა აწმამდი:
დათვი აწმამდი არ იყო, აწმამდი არ იყო და ახლა ცოტა-ცოტა გაჩნეს;
აწმამდი არ ვიცოდი (ფაღავა... 2005: 154). შდრ.: აწმის იქეთ დავწერ (იქვე:
154).
შდრ. ძვ. ქართ.: აწამომდე – აქამდე (აბულაძე 1973); აწისამდე – ამ
დრომდე (სარჯველაძე 1995).
-ში, -ზე თანდებულდართული ზმნისართები ტაოურში სპორადულად
გამოვლინდება:
გუში და მის წინზე ჩEე თივა ვზიდვიდით; ხანში ასე ვიჭირავთ; ხანში
მეგეტაცებიან, გაწუწავენ; ხანჩი მალებ შრატ უჯებით; მეზარება ხანჩი; ხან
ჭი ბერი ეტყვიან, ხან ჭი კაცი ეტყვიან (ცინცაძე... 2017: 202); გურჯი იგზე
შეგეყრება (იქვე: 198); აგზე რომ იყვნენა, იმისნი არიან (ფაღავა... 2005:
165).
შდრ.: აჭარ.: ჩააგდებს იქში (დიალ., 405,39); იმერხ.: ხენდეკში
გააშპუნა გაღმაზე (დიალ. 387,12); ხოჯამა იცის, რაცხა-და იკითხოს იქში;
თუ დიგინახა, მუა იგზე;
აგზე, იგზე, აქში, იქში ტიპის ზმნისართები ტაოურისთვის არ არის
დამახასიათებელი. შდრ.: „ზმნიზედას „აქ” დაერთვის „ზე” თანდებული
და აჭარულ-იმერხეულის მსგავსად, მიიღება „აგზე” (<აქზე). მაგ., მანქანა
დიეყუდება აგზე; აგზე დეილანძა სახლი...” (ფუტკარაძე 2016: 287).
-ში თანდებული დაერთვის ნაწარმოებ ზმნისართებს:
იქაურობაში მიწა ბეჩია; ცხელია იქოურობაში; აქოვრობაში
დამსხდარან (ფაღავა... 2005: 147);
ის ახლოპირ გამუუვლიან რუსის ასკერებ აქოვრობაჩი (იქვე); აქობაში
გაწვიმდება; აქობაში უქნიან და; აქნობაში ყუელა გურჯი ყოფილან
(ფუტკარაძე 1993: 171); მასკან იქავრობაში მივალთ (ცინცაძე... 2017: 188);
ჩემი გენჯობა აქრობაში გეჲარა (იქვე: 204); ჩემი ჭალა-ყანა ქომოობაში
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არი; გათოვლების ვახთის ჩომოვლენ ქომოთობაში; გაღმაობაში,
ფესანკარობაში კედევ სარწყავებ ვიჯებით; წყლებ შესმენ დაბლაობაში;
აქ, ქომობაში რუსებსა მუხებით ქალებითინ ხელები უსვიან (ცინცაძე...
2017: 197).
უთანდებულო,
საკუთრივ
ბრუნვის
ნიშნით
გაფორმებული
ზმნისართები შედარებით იშვიათია.
ტაოურში ნათესაობითის -ის ნიშნით დადასტურდა გაღმის: ჩანსა ჲა
გაღმის.
მსგავსი ფორმები თანამედროვე სალიტერატურო ენაში იშვიათია,
გვხვდება ძვ. ქართულში: აქაჲსა, მერმის, მარადის, უკუანაჲს, გარემოჲს
(შალამბერიძე 1959: 55). მეტ-ნაკლებად დასტურდება კილოებში:
თუშ.: აქის გამიGარესავ (უთურგაიძე 80,10); ფრიდონი შინის
გამგზავრდა (უთურგაიძე 175,3);
მოხ.: მაშინის მღდელი მარკოი იყო (დიალ. 33,23);
ტაოურში ზმნისართი ხშირად მიცემითი ბრუნვის -ს ნიშნით არის
გაფორმებული. მიცემითის -ს ფორმანტი გამოვლინდება აქ, იქ ზმნისართებთან, რომლებიც ო/უ ხმოვნებითაა წარმოდგენილი: აქო-ს / აქუ-ს,
იქო-ს / იქუ-ს. მაგალითები:
აქოს არი ახლა, დეინახე; აქუს დაჯექ; ჩვენი ტყევნარი აქოს არი; აქუს
გემეჲყვანეს, აქუს დუგუნი ვქენეთ აქოს; აქუს არი ჩემი სახლი; ხევნარ იყო
და დარჩა იქოს; თქვე დეინახდით იქოს; ა იქოს არი ერთანე; მე შევშინდი
კიდო, ქი დათვი იქოსაა; აქოს გათავდება სოფელი (ცინცაძე... 2017: 189);
იქ გავლენ, იქოს ეხოწებიან (იქვე: 189); აქოს ვართ, აქოს გააჩერე (იქვე:
192); აქEეს ტყიძირი, საფლაქვეთი არი.
შდრ.: იმერ.: ჩხირი არ აკლია იქანასაო (ქ. ძოწ., 455,8); ცხრა მთას
იქითას წისქვილი ქქონია (ქ. ძოწ., 344,35); ხევს.: საისას წახოლთ (გაბ.,
167,5).
ხშირად აქოს, იქოს ფორმებთან -ს ფორმანტი დაკარგულია:
აქო გზევნარი დაწყვდეული იყო; ფანთოლზე მიკბინა, აქო, აქო
მიკბინა; აქო იქნება, აქო, კარზე იქნება; მე აქო მიმინდება, აქო ვიქამ;
აქო დიდი რუ არი; იქო ყოლი ინსანი მოა; იქო ერთი ქოხი იყო; საცხა
გინდა, იქო დეიდებ; ა იქო არი, იქო დათესილია ყურძენი; აქო დააგებენ
ქილიმებს (ფაღავა... 2005: 150); აქო ჩაწყობილან და დაკარქულან (იქვე);
აქო დავდგნეთ (იქვე: 154); აქონ დაკარქულან (იქვე: 150); აქო ისენი
აღარ არიან (ცინცაძე... 2017: 201); აქო ძველი ჯამე იყო (იქვე: 219); იქომ
მონასტერი ყოფილა (იქვე: 221).
აქო-ს, იქო-ს ფორმათა ო დაბოლოება შეიძლება ორგვარად აიხსნას:
ა) -ვე ნაწილაკის ფონეტიკური ცვლილებით: ვე > ო: აქ-ვე > აქ-ო, იქ-ვე >
იქ-ო; ბ) ზემო, ქვემო, ახლო... ზმნისართთა ო დაბოლოების ანალოგიით.
შდრ. ძვ. ქართ. აქუეს – აქ (აბულაძე 1973).
მიცემითის -ს სუფიქსით არის გაფორმებული აგრეთვე სხვა
ზმნისართები:
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ე. დადიანი

სიკლიატყე ქომოს არი აბლისა; შორს არი მექთები; ინეგოლი ერთი
საათი შორს არის (ცინცაძე... 2017: 193)
მიც. -ს ნიშანი დაკარგული ჩანს შემდეგ ფორმებთან: ჩვენი სახლი
ახლო არი; სერი დუზია ახლო, ახლო; აბლი fორ თუ ხარა, ბელქი არ იცი;
იქენდამ fორ მეიტანს.
-ს ფორმანტი შეგვხვდა -დამ სუფიქსიან ფორმასთან: ე ღარჭ
აქედამსაა, თქვენდამსაა თუ აქედამსა, ბორჩხიდამსა არი, თქEენ ქი
გახლავს, სადეურია ისა?
ტაოურისათვის დამახასიათებელია სიტყვის ბოლოკიდურად ს
თანხმოვნის დაკარგვა. მიცემითის -ს იკარგება ადგილისა და დროის
გარემოების ფუნქციით გამოყენებულ სიტყვებთან (უთანდებულო
მიცემითის ფორმებთან) როგორც თანხმოვანფუძიან, ისე ხმოვანფუძიან
სახელებთან. მაგალითად:
არიან გურჯისტან ბეEრ მალები? ობლეკარ ვდგები; ქუაბაგ გახველით?
ჩიმიყვანეს ბასლეკარ... მასუკან წაველ ბურსა; Bევა დევბადე; სულ ბუქსა
საღამოპირა; fადღე არ ილოცეით?
ზმნისართებთან მიცემითის -ს სუფიქსი დაცულია -ც ნაწილაკის
დართვისას. ტაოურში -ც ნაწილაკის ფუნქციით იხმარება -საც, რომელიც
ერთიან მორფემას წარმოადგენს. -საც ჩვეულებრივ დაერთვის სახელის
სხვადასხვა ბრუნვის ფორმას. საილუსტრაციო ნიმუშები:
აქასაც არი, აქასაც, აქასაც ბალი არი; ასე ჩავდებ, აქუსაც ამ ხელით ასე
ვიქამ; აქსაც დაჯექ; ქვაბელეთი აქსაც არი; აქსაც ბევრი მოვდეს (ცინცაძე...
2017: 206); იქსაც ბარაჟ აშენებენ (იქვე: 210); პირტყვი დავკალით, იქასაც
იყო, იქასაც – ორთვენსაც იყო (იქვე: 229); ე ცერცვი, იქოსაც სოღანი და,
აქსაცა ემე, აყირო არი; ბლები არი კედევ იქსაცა; ამათ უკან ვარ იქსაც;
ასე ქომოსაც ლიტრევი არი; ახლასაც ყვაილი თუ გომოა, ნა მორწყა;
ახლასაც ჩემ ნანასი სახელი დაგვარქვეს; ლებუო იყლარჭვის, მერესაც არ
იჯონლება; იმა წყალ გიდასწურავს, მემრესაც ერბო გაადნოფს; უწინსაც
იქნებოდა, უწი ბევრ გათოვდებოდა; გვიანსაც ამოვა.
-საც გვაქვს თანდებულიან ზმნისართებთანაც: იქიდამსაც ემევქენე,
დუეჩვიე; ქომო გიზაზე, უკნიდამსაც არი; აქენდამსაც ჩომოა.
-საც ამავე ფუნქციით ჩვეულებრივ გვხვდება სახელის თანდებულიან
ფორმებთანაც: ი ართუხ იმან თველზესაც დილბერა მისი იმუშავა; იმ
ვახთზესაც მალეფთ ვუfეfთ; თქვენშისაც არი? ხევაიდამსაც არი, ო;
ზამთრისაც ხემელები არი.
ამგვარი ფორმები სხვა კილოებში ცნობილი არ არის. ის სპეციფიკური
ჩანს ტაოური მეტყველებისათვის.
-საც დაბოლოებიანი ზმნისართები წარმოქმნილი ჩანს ანალოგიით.
კერძოდ, პირის (/ჩვენებით) ნაცვალსახელთა დაბოლოების (ის-აც / ესაც) განზოგადების საფუძველზე -საც გავრცელდა სახელებზე, შემდეგ კი
დაერთო ზმნისართებსაც (დადიანი 2013).
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შდრ. მარტივი, -ც ნაწილაკიანი ფორმები ტაოურში იშვიათია: აქაც
ქედიყანი ტყეა; იქაც აქედან მივა და, ღელე; იქაც ერთი ხანე არი; იქაც
გახვალ, ქედიყანა; იქაც ტყე არი.
პრეფიქს-სუფიქსით ნაწარმოებია შემდეგი ზმნისართები:
სა-წინ-ავ-ა = გაისად, მომავალ წელს: შარშან მე ავათ ვიყავ, საწინავა
კაჲ-ნა ვიყვე.
სა-ძიგ-ავ-ა = ზეგ: საძიგავა ა(რ) ვიქამთ; საძიგავა მივალ; დღესა,
ხEალა, საძიგავაცა, მააზეგ, დაა ერთ კვირეს.
3. კომპოზიციით მიღებული ზმნისართები ორ ჯგუფს ქმნის:
ფუძეგაორკეცებული და სხვადასხვა ფუძის შეერთებით მიღებული.
ა) ფუძეგაორკეცებული ზმნისართები: დუგუნზე ერთ დღე წინაწინ;
დუგუნზე ერთ ღამე წინაწინ ბგანოსი თერეფი იქსა; ტყე ყოფილა წინწინ
(ფუტკარაძე 1993: 177); ჩუენები წინწინ Bევენგში იჟდეს (იქვე: 178); წინწინ
ყავარი იყო (ცინცაძე... 2017: 190); გურჯები ხანში-ხანში მოდიან (ფაღავა
2005: 161).
ბ) სხვადასხვა ფუძის შეერთებით წარმოქმნილი ზმნისართები:
შარშაწინ ვინმე კიდე მოვნეს აქ მახვარათეს მე; შარშანწინ დასხეს ი
ბეთონი; ამა ისე ქი ენწინ მოა; წყალი-ნა მივცე, ამა ენწინ აბლი-აბლი, ილქ
ენწინ აბლ-აბლი; ამეზღამ აქ’ნა გუწუმდეს (ცინცაძე... 2017: 219); ჭალაყანა იმხან ვიჯებოდით; იმხან დასე, ბუქი-მუქი არ იჯება; იმხან ჩავასხამთ,
ვადუღეფთ; წასლა-მოსლა იმხან არ იყო (ცინცაძე... 2017: 206); მასუკა
ძეძვნარი არი; მასუკა აღარ გათოვდა; დავბურავთ, მასუკან სამ დღეზე
იქედამ, სამ დღე ქი იქნება, იმასაც მასუკან შევდენავთ; რახან შეიქნება; შენ
ქი არ მიხვდები, რახანცხა წავა; აქ უწყლობა არი ჲა, რახანცხა ვიპოეფთ,
ვრწყავთა.
კომპოზიტური წარმომავლობისაა აგრეთვე შემდეგი ზმნისართები:
თავდაღმი/თავდღამი, თავშხამი „აღმა, ზემოთ“:
თავდღამისკე ამდგარი ლებუები დააწვინა; მერე ლებუოები დაბოძგვა
თავდღამისკე; თავდღამი ჩახEალ; ჩომოხEალ თავდღამი; უკნედამ
ტყე არი, ბევრი მოა თავდაღმისკე; ასე იქიდან თავდაღმი-ნა ჩიჲარო,
თავდღამი, თავდღამი, თაისი თავდღამი, ფეხებდამ; ართუხ თავშხამი-ნა
შეჲარო; წავა მერე თავშხამი.
თავდღამი < თავდაღმი (იხ.: დადიანი... 2018).
თავშხამი < თავსხამი < თავსღამი < თავსაღმი.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას: ტაოელ ქართველთა
მეტყველებაში ზმნისართის სტრუქტურა და წარმოების წესი ზოგადად
ქართული სამწიგნობრო ენისა და სხვა კილოების მსგავსია. მაწარმოებელი
აფიქსებიც მეტწილად იგივეა. თანამედროვე ენობრივ ფაქტებთან
ერთად ტაოურში დაცულია არქაული წარმოების ნიმუშები. გამოვლინდა
საკუთრივ ტაოურისთვის ნიშანდობლივი ფორმებიც, რაც გვიანდელია და
საკუთრივ დიალექტის შინაგანი განვითარების კანონების მოქმედებით
აიხსნება.
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