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ABSTRACT

In a multinational state (usually, the latter is such entity where the
statehood is formed and provided with guarantees by more than two ethnic
groups), the official bodies are responsible, among other things, for determining
the status of linguistic units. For this purpose, a register of languages is arranged,
in which linguistic units are assigned numbers according to the number of
speakers: number one is usually assigned to the most widespread linguistic unit,
number two - to a less common one, number three – to an even less common
one, compared to the latter, and so on. Therefore, the language register is a
list of language units that are officially recognized by the state; Accordingly,
the difference between linguistic units is determined by the state; the very
difference may be ethnocultural, territorial or normative (stylistic).
Therefore, as a result of the registration of a linguistic unit, an independent
language occurs (which means that those who speak it are considered as an
independent ethnic group) or a different norm (standard), which is then
associated with the respective state. For example, in Russia, Karelian and Veps
are officially independent languages, while Karelians and Veps are independent
ethnic groups; In neighboring Finland, the above-mentioned linguistic units
are considered as Finnish dialects and, consequently, those who speak them are
considered as Finnish local groups. Karelian and Vepsian written languages are
unconditionally associated with Russia. Also: Nowadays, the Kazakh language
with Arabic script and the Mongolian language with Mongolian script are
unconditionally associated with the People’s Republic of China.
საკვანძო სიტყვები: ენა, დიალექტი, ენისა და დიალექტის გამმიჯნავი
კრიტერიუმები, რეესტრული კრიტერიუმი.
Keywords: Language, dialect, criteria for distinguishung language and dialect, registry
criteriion.
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1. ენათა რეესტრის რაობა. მრავალეროვან სახელმწიფოში
(როგორც წესი, ასეთად ითვლება მხოლოდ ისეთი ენტიტეტი, სადაც
სახელმწიფოებრიობის ჩამომყალიბებელი და მისი დაცვის გარანტორი
ორზე მეტი ეთნოსია) ოფიციალურ ორგანოებს, სხვა მოვალეობებთან
ერთად, ენობრივ ერთეულთა სტატუსის განსაზღვრაც ევალებათ.
სწორედ ამ მიზნით დგება ენათა რეესტრი, რომელშიც ენობრივი
ერთეულები ინომრება მათზე მეტყველთა რიცხვის მიხედვით: პირველი
ნომერი, ჩვეულებრივ, ენიჭება ყველაზე გავრცელებულ ენობრივ
ერთეულს, მეორე - მასზე ოდნავ ნაკლებად გავრცელებულს, მესამე -ამ
უკანასკნელზე უფრო ნაკლებად გავრცელებულს და ა.შ. მაშასადამე,
ენათა რეესტრი არის სახელმწიფოს მიერ ოფიციალურად აღიარებულ
ენობრივ ერთეულთა ჩამონათვალი; შესაბამისად, სხვაობას ენობრივ
ერთეულებს შორის განსაზღვრავს სახელმწიფო; ეს სხვაობა კი
შესაძლოა იყოს ეთნოკულტურული, ტერიტორიული ან ნორმატიული
(სტილისტური).
ეთნოკულტურული სხვაობა, როგორც წესი, გულისხმობს იმას, რომ
სრულფასოვან ენად სახელმწიფო აღიარებს მხოლოდ იმგვარ ენობრივ
ერთეულს, რომელზე მეტყველნიც დამოუკიდებელ ეთნოსს შეადგენენ.
ასეთები არიან, მაგალითად, ჯუანები, ტიბეტელები ან უიღურები ჩინეთში,
ზულუსები, კოსა ან აფრიკანერები – სამხრეთ აფრიკაში, თათრები,
ჩუვაშები ან უდმურტები – რუსეთში და სხვ. ჩამოთვლილი ეთნოსები
ენობრივად, ისტორიულად და კულტურულად დამოუკიდებელ
ეროვნებებს წარმოადგენენ; შესაბამისად, მათი ენები ჩინეთის, სამხრეთ
აფრიკისა და რუსეთის მესვეურთა მიერ ოფიციალურადაა აღიარებული.
ტერიტორიული სხვაობა გვაქვს მაშინ, როდესაც ენათა რეესტრში
ერთმანეთისგან დამოუკიდებლადაა შეტანილი ერთი ეთნოსის ენის
ორი (ან მეტი) ვარიაცია: მაგალითად, რუსეთში მორდველთა ორი
კილო (ერზია და მოქშა), კომი ერის სამი კილო (ზირიანული, პერმული
და იაჟვინური), მექსიკაში – მიშტეკების ორი კილო (ბარისა და მთის),
პოპოლუკების სამი კილო (ტეშისტეპეკის, სოტეაპანის და ოლუტასი)
რეესტრში ცალ-ცალკეა შეტანილი, რაც, ცხადია, ნიშნავს იმას, რომ
სახელმწიფო მათ დამოუკიდებელ და სრულუფლებიან ენობრივ
ერთეულებად აღიარებს. ასეთივე სხვაობა გვექნება აგრეთვე მაშინაც,
თუ ერთი ენობრივი ერთეულის კილოები გამიჯნულია პოლიტიკური
საზღვრებით და თითოეული სახელმწიფო დამოუკიდებელ ენად
აღიარებს უშუალოდ მის ტერიტორიაზე გავრცელებულ ვარიაციას:
მაგალითად, რუსეთის ფედერაციაში დამოუკიდებელ ენებადაა
აღიარებული კარელიური, ვეფსური და იჟორული, რომელსაც მეზობელ
ფინეთში ტრადიციულად, ფინურ კილოებად მიიჩნევენ (ვრცლად ამის
თაობაზე იხ.: სარვი 1994: 37; ანტიკოსკი 1998: 23); ასევე: პარაგვაიში ერთერთ სახელმწიფო ენად (ესპანურთან ერთად) აღიარებულია გუარანის
საკუთრივ პარაგვაიული კილო (ე.წ. “მისიონერთა გუარანი”), მეზობელ
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ბრაზილიაში კი ენათა რეესტრში ცალ-ცალკეა შეტანილი იგივე გუარანის
კილოები: მბია და ჩირიპა; არგენტინაშიაც, ცალ-ცალკე განიხილება
ჩირიპა და კორიენტესის კილო, მიუხედავად იმისა, რომ მათზე მეტყველნი
გუარანის მრავალრიცხოვან ერს ეკუთვნიან.
ნორმატიული (სტილისტიკური) სხვაობა გვექნება იმ შემთხვევაში,
თუ ენათა რეესტრში ცალ-ცალკეა შეტანილი ერთი და იმავე ენობრივი
ერთეულის ორგვარი ნორმა: მაგალითად, ინდოეთის ენათა რეესტრში
ცალ-ცალკე განიხილება პენჯაბური ენა გურმუქის გრაფიკით და არაბული
(ე.წ. შაჰმუქის) გრაფიკით, რამდენადაც პირველი ნორმით სარგებლობენ
სიქჰები, ხოლო მეორე ნორმით – მუსლიმანები; ასევე: ჩინეთის ენათა
რეესტრში ოფიციალურად აღიარებულია ყაზახური ენა, მაგრამ მხოლოდ
არაბული გრაფიკით; მონღოლური – მხოლოდ მონღოლური გრაფიკით,
რამდენადაც იგივე ენები სლავურ-კირილური გრაფიკით ასოცირდება
მეზობელ სახელმწიფოებთან: ყაზახეთთან და მონღოლეთთან. ამ
შემთხვევაში, რასაკვირველია, განსხვავებულია თვით ენობრივი
ნორმებიც – ხსენებული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ჩინეთის ყაზახები
და მონღოლები ადგილობრივ კილოებზე დამყარებული სამწიგნობრო
ენებით სარგებლობენ, რომელიც სამწიგნობრო ჩინურის გავლენასაც
განიცდის (ბრაუნი… 2010: 589-591; სეჩენბაათარი 2003: 22).
მაშასადამე, ენობრივი ერთეულის რეესტრიზების შედეგად
მიიღება დამოუკიდებელი ენა (რაც გულისხმობს იმას, რომ მასზე
მეტყველნი დამოუკიდებელ ეთნოსად მიიჩნევიან) ან განსხვავებული
ნორმა (სტანდარტი), რომლებიც შემდეგ ასოცირდება შესაბამის
სახელმწიფოსთან. ასე მაგალითად, როგორც ითქვა, რუსეთში
კარელიური და ვეფსური ოფიციალურად დამოუკიდებელი ენებია,
ხოლო კარელები და ვეფსები – დამოუკიდებელი ეთნოსები; მეზობელ
ფინეთში კი ხსენებულ ენობრივ ერთეულებს ფინური ენის კილოებად
განიხილავენ და შესაბამისად, მათზე მეტყველნიც ფინურ ლოკალურ
ჯგუფებად მიიჩნევიან. აქედან გამომდინარე, კარელიური და ვეფსური
სამწიგნობრო ენები უპირობოდ რუსეთთან ასოცირდება (ვრცლად იხ.:
სარჰიმაა 1998: 24-30). ასევე: დღესდღეობით, ყაზახური ენა არაბული
გრაფიკით, მონღოლური კი – მონღოლური გრაფიკით ყაზახეთსა
და მონღოლეთში უპირობოდ ჩინეთთან ასოცირდება და სწორედ ეს
გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რაც სხვა, არანაკლებ
მნიშვნელოვან ფაქტორებთან ერთად, ჩინეთის ყაზახური ანდა
მონღოლური წარმომავლობის მოქალაქეთა პეკინისადმი ლოიალობას
უზრუნველყოფს.
ევროკავშირში ენათა რეესტრიზების წესები განსხვავებულია;
იქ დღეისთვის 24 ოფიციალური ენაა: ბულგარული, ბერძნული,
გერმანული, ესპანური, ესტონური, დანიური, ინგლისური, ირლანდიური,
იტალიური, ლატვიური, ლიტვური, მალტური, ნიდერლანდური,
პოლონური, პორტუგალიური, რუმინული, სლოვაკური, სლოვენური,
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ფინური, ფრანგული, უნგრული, შვედური, ჩეხური, ხორვატული.1
ბუნებრივია, ამ ენების ტერიტორიულ-ნორმატიული რეესტრიზება აღარ
ხდება. მაგალითად, საფრანგეთში (ელზას-ლორენში) მცხოვრები
გერმანელებიცა და იტალიაში (სამხრეთ ტიროლში) მცხოვრები
ავსტრიელებიც იმავე სამწიგნობრო გერმანული ენით სარგებლობენ,
რაც გერმანიასა და ავსტრიაშია მიღებული; ამასთან, საფრანგეთში
კორსიკული (რომელიც ისტორიულად იტალიური კილოა), იტალიაში
კი – მოლიზეს ხორვატული (XVI-XVII სს.-ში გადასახლებულ ხორვატთა
მეტყველება) ისწავლება სასწავლო დაწესებულებებში, გამოიყენება
მასმედიაშიც, მაგრამ არც ერთს და არც მეორეს ოფიციალური სტატუსი
არ აქვს: კორსიკელები ამ ფუნქციით ფრანგულს იყენებენ, ხოლო
მოლიზელი ხორვატები - იტალიურს.
მეორე მხრივ, XV-XVI სს.-ში სამხრეთ იტალიასა და კ. სიცილიაზე
დასახლებული ალბანელების (არბერეშების) მეტყველება სწორედ
ტერიტორიული
ნიშნითაა
რეესტრიზებული
და
თანამედროვე
ალბანურისგან ოდნავ განსხვავებულ სამწიგნობრო ნორმას წარმოადგენს.
ამის მიზეზია არა მარტო ის, რომ ალბანური ევროკავშირის ოფიციალური
ენა არ არის, არამედ ისიც, რომ ისტორიულად, არბერეშებისთვის უცხოა
თანამედროვე ალბანური სამწიგნობრო ენა, რომელიც XIX-XX სს. მიჯნაზე
ჩამოყალიბდა ალბანეთში. არბერეშები არ იცნობენ ასევე, ალბანელთა
დღევანდელ თვითსახელწოდებას „Shqiptarët“ მიუხედავად იმისა, რომ
ალბანური ეთნიკური თვითშეგნება აქვთ.
ასევე: პორტუგალიაში 1999 წლიდან რეგიონული ენის სტატუსი აქვს
მირანდულ მეტყველებას, რომელიც ისტორიულად პირენეის ხალხური
ლათინურის ასტურლეონური კილოს კილოკავია. კასტილიური
(ესპანური)
და
პორტუგალიური
კილოებისგან
განსხვავებით,
ასტურლეონური კილოს საფუძველზე სამწიგნობრო-ეროვნული ენა
აღარ განვითარებულა –ასტურიელების და ლეონელების უმრავლესობა
XIII-XIV სს.-დან კასტილიის სამეფოს დაექვემდებარა. ერთი საუკუნით
ადრე კი, პორტუგალიის საგრაფოს შემადგენლობაში აღმოჩნდა
ასტურლეონურად მეტყველი მირანდა (პორტუგალიურად: Miranda do
Douro, მირანდულად: Miranda de l Douro); შესაბამისად, მისმა მკვიდრებმა
შეითვისეს პორტუგალიური თვითაღქმა, თუმცაღა შეინარჩუნეს
მშობლიური მეტყველება. ამდენად, მირანდულის რეესტრიზაცია
განხორციელდა ეთნოკულტურულ-ტერიტორიული ნიშნით, რადგან
მასზე მეტყველნი ადრევე გამოეყვნენ ასტურლეონურად მეტყველ
სოციუმს და, პორტუგალიურ სამყაროში მოხვედრილნი, არსებითად
დამოუკიდებელ სუბეთნოსად ჩამოყალიბდნენ.
აქედან გამომდინარე, უკვე ცხადია, რომ თუკი ელზას-ლორენელი
გერმანელები, სამხრეთ-ტიროლელი ავსტრიელები და კორსიკელები
დაწვრ. იხ.: ვებგვერდი: https://europa.eu/european-union/abouteuropa/language-policy_en
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(დამოწმება: 16.01.2018).
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შესაბამისად გერმანულ, ავსტრიულ, იტალიურ ირედენტულ ლოკალურ
თემებს წარმოადგენენ, ხოლო მოლიზელი ხორვატები – ისტორიულ
დიასპორას. არბერეშები და მირანდელები ევროპის ისტორიულ
ეთნოსთა ნაშთები არიან და მათ მეტყველებებს სწორედ ამიტომ აქვს
„რეგიონულ ენათა” სტატუსი. ამასთან დაკავშირებით დავძენთ იმასაც,
რომ მაგალითად, ესპანურ კანონმდებლობაში საყოველთაოდაა
მიღებული ტერმინი „ისტორიული ეროვნება” (“Nacionalidad Histórica”),
რომლის განმარტებისას, როგორც წესი, მოჰყავთ ესპანეთის
კონსტიტუციის მე-8 კარის მე-3 თავის 143-ე ქვეთავის I მუხლი; მასში,
თავის მხრივ, განსაზღვრულია, რომ ავტონომია შეიძლება მიენიჭოს
მხოლოდ `განაპირა პროვინციებს, რომელთაც ახასიათებთ ზოგადი
ისტორიული, კულტურული და ეკონომიკური თავისებურებანი,
კუნძულოვან ტერიტორიებს და ისტორიულად თვითმყოფად რეგიონულ
თემთა პროვინციებს”2 (ხაზგასმა ჩემია - მ.ლ.). შესაბამისად, “ისტორიულ
ეროვნებებად” მიიჩნევა ისტორიულად და ეთნიკურად თვითმყოფადი
სოციუმები: ბასკები, გალისიელები და კატალონიელები.
არსებითად
იმავეს
გულისხმობს
ტერმინი
„ისტორიული
ენობრივი უმცირესობა” (` La minoranza linguistica storica”) იტალიურ
კანონმდებლობაში - 1999 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ კანონში
“ისტორიულ ენობრივ უმცირესობათა დაცვის ნორმები” (`Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche, მუხლი 2)3 მოხსენიებულია
სულ 12 უმცირესობა: ალბანელები, კატალონიელები, გერმანელები,
ბერძნები, სლოვენები და ხორვატები, ასევე – ფრანგულად, ფრანკოპროვანსულად, ფრიულურად, ლადინურად, ოქსიტანურად და
სარდინიულად მეტყველნი. აქვე დავძენთ, რომ ხსენებული კანონის
საფუძველზე, სარდინიის ავტონომიის მესვეურთა მიერ 2012 წლის 26
ივნისს მიღებულ განკარგულებაში „დამატებითი დირექტივები სარდინიის
რეგიონის გერბისა და გერბზე სარდინიულენოვანი წარწერის გამოყენების
თაობაზე” (`Direttive applicative sull’utilizzo dello stemma della Regione e uso
della lingua sarda nello stemma ufficiale”)4 სარდინიული განისაზღვრება,
როგორც „კუნძულის ისტორიული თვითობის ენა” (`La lingua di
identità storica dell’isola”) – ამით ხაზი ესმება იმას, რომ სარდინიელები
ისტორიულად თვითმყოფად ეთნიკურ სოციუმს წარმოადგენენ.
2

las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los
territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica”; ესპანეთის სახელმწიფოს
კონსტიტუციის სრული ტექსტი იხ. ვებგვერდზე: http://www.derechoshumanos.net/constitucion/1992-2011.htm (დამოწმება: 20.01.2018).
3

კანონის სრული ტექსტი იხ. ვებგვერდზე:: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99482l.
htm (დამოწმება: 20.01.2018); ეგევე კანონი გამოქვეყნდა იტალიურ „გაზეტა უფიჩიალეს“
1999 წ. 20 დეკემბრის ნომერშიც.
4

ტექსტი იხ. ვებგვერდზე: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20120703172407.

pdf (დამოწმება: 20.01.2018).
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მ. ლაბაძე

ამდენად, ესპანურ და იტალიურ კანონმდებლობაში არ არსებობს
ცნება “ეროვნული უმცირესობა”, რაკიღა თანამედროვე ევროპული
თვალთახედვით, “ერი” ანუ “ნაცია” (ესპ. Nación, იტალ. Nazione, ინგლ.
Nation) აღნიშნავს სახელმწიფოს მოქალაქეების ერთობლიობას
ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად. ამავდროულად, თანამედროვე
ევროპულ ქვეყნებში საყოველთაოდ აღიარებულია ადამიანთა
თანასწორობის პრინციპიც და სწორედ აქედან გამომდინარე, ტერმინი
„ეროვნული უმცირესობა” სამართლიანად მიიჩნევა დისკრიმინაციულად.
მეორე მხრივ, ისტორიული წარსულის გამოისობით, დღევანდელ
ევროპელ ერთა შემადგენლობაში შედიან ისეთი ჯგუფებიც, რომლებიც
XV-XVI სს.-ში, როცა ძველ სამყაროში ერების ფორმირების ხანა იდგა,
ეთნიკურად და ენობრივად დამოუკიდებელ სოციუმებს წარმოადგენდნენ,
შემდეგ კი დაემცრნენ და რეგიონულ უმცირესობებად იქცნენ. ბუნებრივია,
დღეს მათ სრული უფლება აქვთ, შეინარჩუნონ და განივითარონ
უშუალოდ თავიანთი, ისტორიული ენობრივი მემკვიდრეობა. ასე რომ,
ამგვარი ჯგუფების აღსანიშნავად, მართლაც მართებულია ტერმინები:
„ისტორიული ეროვნება”, „ისტორიული ენობრივი უმცირესობა” ან
„რეგიონული უმცირესობა”.
შესაბამისად, ევროპის ის ენობრივი ერთეულები, რომლებიც
წარსულში დამოუკიდებლად ვითარდებოდნენ და მხოლოდ შემდგომში
დაემცრნენ, ამჟამად ოფიციალურად რეესტრიზებულნი არიან
ისტორიული ენობრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარების
მიზნით. სწორედ ამ პრინციპს ემყარება „ევროპის რეგიონული ან
უმცირესობათა ენების ქარტიაც”, რომელშიც ნათქვამია: „რეგიონული
ან უმცირესობათა ენები” ნიშნავს ენებს, რომლებიც: I. ტრადიციულად
გამოიყენებიან სახელმწიფოს შესაბამის ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოს
მოქალაქეების მიერ, რომლებიც რიცხობრივად უფრო პატარა ჯგუფს
ქმნიან, ვიდრე ამ სახელმწიფოს დანარჩენი მოსახლეობა; და II.
განსხვავდებიან ამ სახელმწიფოს ოფიციალური ენისაგან (ენებისაგან); იგი
არ მოიცავს არც სახელმწიფოს ოფიციალური ენის (ენების) დიალექტებს
და არც მიგრანტების ენებს”5 (პირველი ნაწილი, მუხლი I; ხაზგასმა ჩემია –
მ.ლ.). ამიტომაცაა, რომ „ევროპის რეგიონული ან უმცირესობათა ენების
ქარტიის” დებულებები არ ვრცელდება, მაგალითად, ანდალუზიურ
(ესპანეთი), ბავარიულ (გერმანია და ავსტრია), ჩაკავურ (ხორვატია) და
სხვა იმ მეტყველებებზე, რომლებიც ევროკავშირის ოფიციალურ ენათა
კილოებად განიხილება (ფონეტიკურ-მორფოლოგიური სხვაობისა
5

“ქარტიის“ სრული ქართული თარგმანი იხ. ვებგვერდზე: https://rm.coe.int/1680301f0f
(დამოწმებულია: 20.01.2018); მის სტილს უცვლელად ვტოვებთ და აქვე მოგვყავს ციტატის
ინგლისური დედანი: “regional or minority languages” means languages that are: I. traditionally
used within a given territory of a State by nationals of that State who form a group numerically
smaller than the rest of the State’s population; and II. different from the official language(s) of
that State; it does not include either dialects of the official language(s) of the State or the languages of migrants” (იხ. იქვე: https://rm.coe.int/168007bf4b).
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თუ სამწიგნობრო ტრადიციის ქონა-არქონის მიუხედავად); ასევე – არც
თურქულ, არაბულ ანდა სხვა იმ ენებზე, რომლებზე მეტყველნიც ევროპაში
გვიანდელ ჩასულებს (ან მათ შთამომავლებს) წარმოადგენენ.
აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ევროსტრუქტურების
წევრ სახელმწიფოთაგან ზოგიერთი, რომლის კონსტიტუციაც არ ცნობს
სხვა წყობას, გარდა უნიტარულისა, მართალია, აღიარებს ევროპის
ენათა რეესტრს, მაგრამ იმავდროულად საკუთარ ტერიტორიაზე
გავრცელებულ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებს ეროვნულ
მემკვიდრეობად აცხადებს. მაგალითად, საფრანგეთის კონსტიტუციაში
2008 წლის 23 ივლისს შეიტანეს შესწორება, რომლის შედეგადაც 75-ე
მუხლის პირველი ქვემუხლი ამგვარად ჩამოყალიბდა: „რეგიონული ენები
წარმოადგენს საფრანგეთის მემკვიდრეობას”.6 ქვეყანაში რეგიონულად
მიიჩნევა სულ 10 ენობრივი ერთეული: ელზას-ლორენის გერმანული,
დასავლურ-ფლამანდიური, კორსიკული, ტაიტური, ახალკალედონიური,
ბრეტონული, გალო, ბასკური, ფრანკო-პროვანსული, ოქსიტანური
და კატალანური. ამათგან პირველ სამს არავითარი ოფიციალური
სტატუსი არ აქვს; ტაიტური ზღვისიქითა დეპარტამენტის (საფრანგეთის
პოლინეზიის) ერთ-ერთი ოფიციალური ენაა (ფრანგულთან ერთად) 2004
წლიდან; ახალკალედონიურიც ასევეა 1992 წლიდან. ბრეტონული და
გალო 2004 წლიდან ბრეტანის ისტორიული რეგიონის ენებად მიიჩნევა;
ბასკური 1951 წლიდან ატლანტიკის პირენეების დეპარტამენტის ერთერთი ოფიციალური ენაა (ფრანგულთან ერთად); ფრანკო-პროვანსული
და ოქსიტანური ოვერნი-რონას რეგიონის ენებია.
საფრანგეთის სკოლებში ყველა ამ რეგიონული ენობრივი ერთეულის
შესწავლა შესაძლებელია ფაკულტატიური საგნის სახით, თუმცაღა
სწავლება (დაწყებით კლასებში) ნებადართულია მხოლოდ ტაიტურად და
ახალკალედონიურად – ე.ი. ევროპის ფარგლებს გარეთ, საფრანგეთის
წყნაროკეანურ სამფლობელოებში. ევროპულ დეპარტამენტებში ამ
მხრივ ასეთი მდგომარეობაა: ატლანტიკის პირენეების დეპარტამენტში
ოფიციალურად არსებობს კერძო ბასკურენოვანი დაწყებითი და საშუალო
სკოლების (“Ikastola”) ქსელი, ხოლო უმაღლეს სასწავლებლებში ბასკური
ისწავლება, როგორც საგანი (დენდალეჩი 2005: 114). ბასრენის, ორენის
და მოზელის დეპარტამენტებში, სადაც ელზასელი და ლორენელი
გერმანელები სახლობენ, დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი
განათლების მიღება თანაბრად შესაძლებელია სამწიგნობრო ფრანგულ
და სამწიგნობრო გერმანულ ენებზე (აბალენი 2007: 23); კუნძულ
კორსიკაზეც 1959 წლამდე შესაძლებელი იყო დაწყებითი, საშუალო და
უმაღლესი განათლების მიღება სამწიგნობრო ფრანგულ და სამწიგნობრო
იტალიურ ენებზე, დღეს კი დარჩენილია მხოლოდ ფრანგული (გაჯოლი
6

`Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France”; კონსტიტუციის
სრული ტექსტი იხ. ვებგვერდზე: https://www.legifrance.gouv.fr (დამოწმებულია:
20.01.2018).
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2010:12); აღმოსავლეთ პირენეების დეპარტამენტში, რომელიც კატალონიელებითაა დასახლებული, ყველა დონის განათლების მიღება
მხოლოდ ფრანგულადაა შესაძლებელი (ფერერი 2017: 23).
ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთის ხელისუფლება
გარკვეულ
ენობრივ
ერთეულებს
რეგიონულად
აღიარებს,
ოფიციალურად აღმატებულ უფლებებს ანიჭებს მხოლოდ ისტორიულად
ჩამოყალიბებულ ეთნოსთა ენებს და ისიც იმ შემთხვევაში, თუკი მათზე
მეტყველნი ქვეყნის ტერიტორიაზე მკვიდრ მოსახლეობას შეადგენენ.
ასეთია საფრანგეთის ენობრივი პოლიტიკის მთავარი პრინციპი, რის
გამოც ქვეყნის პარლამენტს „ევროპის რეგიონული ან უმცირესობათა
ენების ქარტიის” რატიფიკაცია არ მოუხდენია.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აშკარაა, რომ თუ
სხვა მრავალეროვან ქვეყნებში ენათა რეესტრი დგება ფედერალური
ინტერესების გათვალისწინებით, თანამედროვე ევროპაში (რომელიც
არსებითად კონფედერაციას წარმოადგენს), ამ მხრივ ანგარიში უფრო
მეტად სუბიექტურ ინტერესებს ეწევა. შედეგი კი ორივე შემთხვევაში
ერთი და იგივეა: ენობრივი ერთეულის რეესტრიზება, როგორც ითქვა,
გულისხმობს მისი სტატუსის ავტომატურად აწევას. შესაბამისად,
რეესტრული
კრიტერიუმის
უმთავრესი
დებულება
ამგვარია:
დამოუკიდებელ ენად ითვლება მხოლოდ ისეთი ენობრივი ერთეული,
რომელსაც აქვს ერთი ან რამდენიმე მაღალი რეესტრული ვარიანტი
(რეესტრული ნორმა) ერთი და იგივე დასახელებით, ან ისტორიულად/
იურიდიულად იდენტური დასახელებებით; მაგალითად, ესპანურს აქვს
რამდენიმე მაღალი რეესტრული ვარიანტი, რომელთაგან ზოგიერთს
ოფიციალურად ეწოდება “ესპანური” (Español – მექსიკაში, აშშ-ში,
გვატემალაში, ნიკარაგუაში, კოლუმბიაში...), ზოგიერთს – „კასტილიური”
(Castellano – არგენტინაში, პარაგვაიში, ვენესუელაში...); თვით ესპანეთში,
ორივე დასახელება ისტორიულად/იურიდიულად იდენტური და
თანაბარუფლებიანია (ლათროპი 1996: 20-27). ამიტომ, ესპანური ენის
მაღალი რეესტრული ვარიანტები დამოუკიდებელ ენებად არ ითვლება.
მეორე მხრივ, ყოფილი სერბულ-ხორვატული ენის (არსებობდა
1954-1993 წწ.) საფუძველზე წარმოქმნილი მაღალი რეესტრული
ვარიანტები: ხორვატული, სერბული, ბოსნიური და ჩერნოგორიული
დღეს სრულფასოვან დამოუკიდებელ ენებად მიიჩნევა, რადგანაც მათი
სახელწოდებანი ისტორიულად და იურიდიულად იდენტური არ არის:
ისტორიულად, სამხრეთელ სლავ ხალხებს – სერბებს, ხორვატებს,
ბოსნიელებს და ჩერნოგორიელებს ერთიანი ეროვნული თვითშეგნება
არასოდეს ჰქონიათ; კულტურულ-პოლიტიკური თვალსაზრისით,
ერთიმეორესთან გარკვეულწილად ახლოს იდგნენ, ერთი მხრივ, სერბები
და ჩერნოგორიელები, მეორე მხრივ – ხორვატები და ბოსნიელები (იხ.:
ჯინო 2010: 23-25; ჟივკოვიჩი 2013: 34-35).
უშუალოდ სერბებსა და ხორვატებს შორის ენობრივი დაახლოება
XIX საუკუნის 50-იანი წლებიდან დაიწყო (1850 წლის 28 მაისს დაიდო
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ამ მხრივ სრული ერთიანობის მიღწევა ვერ მოხერხდა: ხორვატებმა
შეინარჩუნეს იეკავური წარმოთქმა-დაწერილობა და ლათინური
ანბანი, სერბებმა – ეკავური წარმოთქმა-დაწერილობა და კირილიცა7
მაშინ, როცა სამწიგნობრო ნორმა ხორვატიაშიც და სერბიაშიც
დაეფუძნა ახალშტოკავურ კილოს. 104 წლის შემდეგ – 1954 წლის 10
დეკემბერს, ქ. ნოვი-სადში (სერბია) დაიდო ახალი ხელშეკრულება,
რომლის თანახმადაც სერბების, ხორვატების, ბოსნიელებისა და
ჩერნოგორიელების მეტყველებანი ერთიანდებოდა. ამ გაერთიანებულ
ენას უნდა ჰქონოდა ორი ვარიანტი – „იეკავური” და „ეკავური”, ორი ანბანი
(კირილიცა და ლათინური) და ერთი სახელწოდება, თუმცა სწორედ ეს
უკანასკნელი იქცა ხელისმომწერთა შორის უთანხმოების მთავარ მიზეზად.
საბოლოოდ, მხარეები ასეთ კომპრომისზე წავიდნენ: გაერთიანებულ ენას
სერბიის სოციალისტურ რესპუბლიკაში ეწოდა „სერბულ-ხორვატული
ენა” (Српскохрватски jезик), ხორვატიის სოციალისტურ რესპუბლიკაში
– „ხორვატულ-სერბული ენა” (Hrvatskosrpski jezik), ხოლო ბოსნიაჰერცეგოვინის და ჩერნოგორიის სოციალისტურ რესპუბლიკებში –
„სერბულ-ხორვატული ენა იეკავური წარმოთქმით” (Srpskohrvatski jezik
ijekavskog izgovora); ამდენად, სრულ ერთობას მაინც ვერ მიაღწიეს
(ვრცლად იხ.: ბაბიჩი 2001; ბაბიჩი 2004; კორდიჩი 2010).
აქედან გამომდინარე, იუგოსლავიის დაშლისთანავე სერბულხორვატული
ენის
ჩამოთვლილი
ვარიანტები
ავტომატურად
დამოუკიდებელ ენებად ჩაითვალა და, რაც მთავარია, მათი
სტატუსი კონსტიტუციურადაც გამყარდა. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც,
რომ, მაგალითად, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ოფიციალურ ენებად
გამოცხადდა ბოსნიური, ხორვატული და სერბული, ჩერნოგორიაში კი –
ჩერნოგორიული, ხორვატული და სერბული... ანუ, რეესტრული ნორმები
დე იურე განცალკევებულ ენობრივ ერთეულებად დაფიქსირდა. ამით
აღდგა ის ისტორიული ვითარება, რაც დასავლეთ ბალკანეთში „ვენის
სამწიგნობრო შეთანხმებამდე” არსებობდა.
ესპანურისა და ყოფილი სერბულ-ხორვატულის მაგალითების
გათვალისწინებით, შესაძლოა, ვიფიქროთ, რომ რეესტრული
კრიტერიუმის
დებულებები
უმეტესწილად
მაინც
ისტორიულ
რეალიებს ეფუძნება, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის: მაგალითად,
ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით განცალკევებით რეესტრიზებული
ერზია-მორდვული და მოქშა-მორდვული – რუსეთის ფედერაციაში,
მთის მიშტეკური და ბარის მიშტეკური – მექსიკაში, ისტორიულად ერთიან
ენობრივ ერთეულებს წარმოადგენდნენ; მათზე მეტყველთ ერთიანობის
7

დასახელებები „იეკავური წარმოთქმა” და „ეკავური წარმოთქმა” გულისხმობს
ძველი სლავური ѣ ბგერის ორგვარ რეფლექსს - ხორვატულში ესაა ~ე დიფთონგი,
სერბულში კი ე ხმოვანი. იეკავური წარმოთქმა ნორმად მიიჩნევა ასევე, ბოსნიურსა და
ჩერნოგორიულშიც
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განცდა დღემდე აქვთ შემორჩენილი (მოქშინი, 1977: 232-480; მინდეკი
2003: 27-45), მაგრამ ენობრივ რეესტრში ამას ანგარიში არ ეწევა.
მაშასადამე, იშვიათი არაა ისეთი შემთხვევებიც, როცა ისტორიულად
ერთიანი ენობრივი ერთეულის შემადგენელი ნაწილები (კილოები)
რეესტრული კრიტერიუმის თანახმად, დამოუკიდებელ ენებად მიიჩნევა.
ამგვარი მიჩნევის საფუძველს, ცხადია, სახელმწიფოებრივი ინტერესები
წარმოადგენს: ენობრივი განცალკევება მნიშვნელოვნად აფერხებს
ეროვნულ კონსოლიდაციას, არაკონსოლიდირებულ ეთნიკურ ჯგუფთა
შორის კი ფედერალური ხელისუფლებისადმი ლოიალობის შენარჩუნება
გაცილებით იოლია.
შესაბამისად, რეესტრული კრიტერიუმის დებულებები, უპირველეს
ყოვლისა, გამომდინარეობს სახელმწიფოს მესვეურთა სუბიექტური
ხედვიდან, რაც, თავის მხრივ, შესაძლოა ითვალისწინებდეს ობიექტურ
ისტორიულ-ენობრივ რეალიებს და შესაძლოა – არა. სხვაგვარად
თუ ვიტყვით, რეესტრული კრიტერიუმით ხდება არა მარტო ენობრივი
ერთეულებისადმი სტატუსის მინიჭება, არამედ ასევე – ენობრივი
პოლიტიკის შედეგების საბოლოო ლეგიტიმაციაც.
2. გლოტოტომია და ენათა რეესტრი. ბერძნულიდან მომდინარე
ტერმინი გლოტოტომია (glotto – „ენა” და tomia – „დაყოფა”) პირველად
გამოიყენეს ბულგარელმა ენათმეცნიერებმა მეზობელ სახელმწიფოთა
(საბერძნეთი, თურქეთი, ყოფილი იუგოსლავია) ენობრივი პოლიტიკის
აღსანიშნავად, რაც ბულგარეთის ტერიტორიული პრეტენზიების
საპირწონედ, სადავო მიწებზე გავრცელებულ ცალკეულ ბულგარულ
ქვესისტემათა (მაკედონური, პომაკური...) საფუძველზე დამოუკიდებელი
სამწიგნობრო ნორმების შემუშავებასა და ამ გზით მათზე მეტყველთა
ბულგარული თვითშეგნების მოსპობას ისახავდა მიზნად; რასაკვირველია,
„არც ერთ შემთხვევაში არ ყო-ფილა გათვალისწინებული ხალხის
ნება, [ბოლომდე] არც ის გამორკვეულა, რა ამოძრავებდათ ამის
მხარდამჭერებს: პირადი, სახელმწიფოებრივი თუ პოლიტიკური
ინტერესები. საოცარია, რომ ამ სახელმწიფოებთან (საბჭოთა კავშირი
და იუგოსლავია) ერთად, გაქრა ის მოსაზრებაც, რომ ენობრივი დაყოფა
უკავშირდებოდა ცენტრალიზებულ პოლიტიკას, რაც, თავის მხრივ, ზოგს
აერთიანებდა, ზოგსაც – ჰყოფდა... ენობრივად არ განუცალკევებიათ
იუგოსლავიელი ალბანელები და თურქები: მათ, უბრალოდ, ჩამოართვეს
ყველა შესაძლო უფლება და ხალხადაც არ ჩათვალეს – „ეროვნული
უმცირესობა” უწოდეს, ამ სიტყვის ყველაზე ცუდი მნიშვნელობით,
მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ ოლქებში დომინირებდნენ კიდეც”8
(კოჩევი… 1993: 32-33).
8

В нито един от тези случаи не беше потърсена народната воля, не става ясно какъв смисъл
са виждали главните актьори: за себе си, държавата си и своята политика. Учудващо е, че
заедно с държавите (Съветския съюз и Югославия) се загубва и смисълът на тези езикови
деления при положение, че той е свързан с централистичната държавна политика. А тя,
от една страна, обединяваше, а от друта разделяше... подобен опит за аналогична езикова
делитба по отношение на югославските албанци и турци не беше направен – на тях просто им
бяха отнети всички възможни права, те не бяха считани изобщо за народ, а за «малцинство» в
най-лошия смисъл на думата, независимо че в определени области доминираха.”

ენისა და კილოს გამიჯვნის რეესტრული კრიტერიუმი (კრიტიკული ანალიზი)
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ასე რომ, გლოტოტომია – ესაა ენობრივი პოლიტიკა, რომელიც
მიმართულია ამა თუ იმ ეთნოსის ენობრივი ერთობის წინააღმდეგ.
გაირჩევა მისი ორგვარი ტიპი: პირდაპირი გლოტოტომია გვაქვს მაშინ,
როცა თვითშეგნებით ერთიანი ეთნოსის ხელოვნური ენობრივი დაყოფა
ხორციელდება „ახალი ენის” შექმნის გზით, ხოლო ირიბი გლოტოტომია
გვაქვს, როცა თვითშეგნებით ერთიანი ეთნოსის ხელოვნური ენობრივი
დაყოფა გულისხმობს „ახალი სამწიგნობრო ვარიანტის” შექმნას.
მაგალითად, საბჭოთა კავშირში პირდაპირი გლოტოტომიის ერთერთი შემთხვევა გახლდათ რუმინული ენის ბესარაბიული კილოების
საფუძველზე დამოუკიდებელი „მოლდავური ენის” შემუშავება, ხოლო
ირიბ გლოტოტომიად შეიძლება განვიხილოთ ასურული ენისათვის
ახალი დამწერლობის (და აქედან გამომდინარე – ახალი ნორმების)
შექმნა. „მოლდავურმა ენამ” გასული საუკუნის 90-იან წლებამდე იარსება,9
ხოლო კირილიცის საფუძველზე შექმნილმა „საბჭოთა ასურულმა”
ანბანმა „ფართო გავრცელება ვერ ჰპოვა. იგი არ მიიღეს საბჭოთა კავშირს
გარეთ მცხოვრებმა ასურელებმა და ჩვენშიც მალე ხმარებიდან გავიდა”
(წერეთელი 1968: 27).
რამდენადაც გლოტოტომიის უმთავრესი დანიშნულება გახლავთ
ერთიანი ეთნიკური თვითშეგნების მოშლა, ყველაზე ხშირია სწორედ
პირდაპირი გლოტოტომიის შემთხვევები: ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ
სწორედ ასეთი გზით ჩამოყალიბდა თანამედროვე მაკედონური ენა
და მაკედონიელი ერი გასული საუკუნის 40-იანი წლების შუახანებიდან
სოციალისტურ იუგოსლავიაში. ეს კონკრეტული მოვლენა ინტერესს
იწვევს, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ მისი ცალკეული დეტალების
ანალიზი საშუალებას გვაძლევს, დავინახოთ, თუ რა პირობებშია
ეფექტური გლოტოტომია, როგორც გააზრებული პროცესი. კერძოდ,
შეგვიძლია გამოვყოთ ოთხი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, რაც ხელს
უწყობს გლოტოტომიის ეფექტურად წარმართვასა და დასრულებას:
1. ერთიანი
ეროვნულ-ეთნიკური
თვითშეგნების
სისუსტე:
მაკედონიელ ბულგარელთა შორის შედარებით სუსტი იყო ერთიანი
ბულგარული თვითშეგნება, რამდენადაც მათი საცხოვრისი 1878 წელს
(როცა ბულგარული მიწების დიდი ნაწილი გათავისუფლდა და იქ
შეიქმნა ბულგარეთის ავტონომიური სათავადო) ოსმალეთის იმპერიის
შემადგენლობაში დარჩა კიდევ 40 წლის განმავლობაში – 1918 წლამდე,
შემდეგ კი აღმოჩნდა სერბიის და საბერძნეთის საზღვრებში (ბულგარეთს
ხვდა მხოლოდ მცირე ნაწილი, ე.წ. პირინის მაკედონია [დღევანდელი
ბლაგოევგრადის ოლქი]).
2. ინტერესთა სხვადასხვაობა: მაკედონიაში, სადაც ბულგარელთა
გარდა, მრავლად იყვნენ სერბები, თურქები, ბერძნები და ვლახები,
9

აღნიშნული ნორმა, როგორც ერთ-ერთი ოფიციალური ენა რუსულთან და
უკრაინულთან ერთად, დღესაც ცოცხალია ე.წ. დნესტრისპირეთის რესპუბლიკაში,
რომელიც პრორუსმა კოლაბორაციონისტებმა მოლდოვის ოკუპირებულ მიწებზე
მოსკოვის მესვეურთა წაქეზებით შექმნეს 1991 წელს.
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თურქულ-ოსმალურ ეროვნულ ინტერესებს ადრევე უპირისპირდებოდა
არა მარტო ბულგარული (როგორც ბულგარეთის სხვა კუთხეებში),
არამედ ასევე სერბული და ბერძნული ინტერესებიც. ოსმალეთის
მოწინააღმდეგეთა შორის ინტერესთა სხვადასხვაობა აფერხებდა
მაკედონიასა და ბულგარეთის სხვა კუთხეებს შორის კავშირის
განმტკიცებას.
3. რელიგიური (ეკლესიური) დაპირისპირება: სერბულ-ბერძნულ
ინტერესთა სიმძლავრის გამო, 1870 წელს, როცა ბულგარეთის ეკლესიამ
კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსაგან ავტონომია მოიპოვა და
საეგზარქოსოდ ჩამოყალიბდა, მაკედონიის უმეტესი ნაწილი მისი
იურისდიქციის გარეთ დარჩა. აქედან გამომდინარე, ბულგარულენოვანი
მრევლი გაიყო „ბულგარელ-ეგზარქისტებად” და „ბულგარელპატრიარქისტებად”. მაკედონიის ტერიტორიაზე მეტნი აღმოჩნდნენ
„პატრიარქისტები”.
4. კუთხურ სამწიგნობრო ნორმათა არსებობა: 1831 წელს
მაკედონიელმა ბერმა კირილ პეიჩინოვიჩმა „სკოპიეს და ტეტოვოს
მდაბიო ბულგარულ ენაზე” („на простий язик бол-гарски долния
Мисии Скопсский и Тетовский”) დაწერა რელიგიური შინაარსის
თხზულება „ცოდვილთა ნუგეშისცემა” („Утешения грешним”). ეს იყო
ბულგარულის მაკედონიურ კილოზე შექმნილი პირველი წერილობითი
ძეგლი, რომელიც გამოიცა ქ. სალონიკში 1840 წელს. შემდეგ, 1873 და
1875 წლებში, მაკედონიელმა განმანათლებელმა გიორგი პულევსკიმ
ბელგრადში (სერბია) გამოსცა ოთხენოვანი და სამენოვანი ლექსიკონები,
რომლებშიც მაკედონური ბულგარულისგან დამოუკიდებელ ენობრივ
ერთეულად იყო განხილული. ბოლოს, 1903 წელს, პუბლიცისტმა კრსტე
მისირკოვმა სოფიაში (ბულგარეთი) გამოსცა წიგნი „მაკედონურ საქმეთა
შესახებ” („За Македонцките работи”) რომელიც მაკედონური კილოს
პრილეპ-ბიტოლის კილოკავზე იყო დაწერილი.
სწორედ ამ წინაპირობათა არსებობის გამო, II მსოფლიო ომის შემდეგ
სოციალისტურ იუგოსლავიაში შემუშავებული სამწიგნობრო ნორმა,
რომელსაც პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით, მაკედონური
ენა (Македонски jазик) ეწოდა, საოცრად სიცოცხლისუნარიანი აღმოჩნდა
– ის დღეს ისეთივე სრულუფლებიანი ენაა, როგორიც, მაგალითად,
ბულგარული ან ბერძნული: გარდა იმისა, რომ აქვს კონსტიტუციით
გამყარებული ოფიციალური სტატუსი და სრულად ფუნქციონირებს
ცხოვრების ყველა სფეროში, წარმოადგენს თანამედროვე მაკედონური
თვითაღქმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საყრდენსაც არა მხოლოდ
მაკედონიაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც (განსაკუთრებით,
ალბანეთსა და სერბიაში, ნაწილობრივ – საბერძნეთში). მიუხედავად
ამისა, ბულგარეთში როგორც მაკედონური კილოები, ისე სამწიგნობრო
მაკედონური ენაც ტრადიციულად ბულგარულის ვარიაციებად
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განიხილება.10 ბულგარეთის შემადგენლობაში შემავალი პირინის
მაკედონიის მკვიდრთ იმთავითვე ბულგარული თვითშეგნება აქვთ,
მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამეტყველო კილოები სამწიგნობრო
მაკედონურთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე სამწიგნობრო ბულგარულთან.
ამისი მიზეზი უბრალოა: როგორც უკვე ითქვა, პირინის მაკედონია 1918 წელს
შეუერთდა ბულგარეთს და შესაბამისად, გლოტოტომიის ხელშემწყობ
წინაპირობათა განეიტრალება იქ უფრო გახდა შესაძლებელი, ვიდრე
ვარდარის მაკედონიაში, რომელსაც სერბები დაეუფლნენ.
აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ, როგორც
წესი, გლოტოტომიის ხელშემწყობი წინაპირობების ხელოვნურად
შექმნა, ფაქტობრივად, შეუძლებელია -– ამისი ნათელი მაგალითი
საქართველოს/ქართველი ერის ისტორიაშიც მოიპოვება: ჯერ კიდევ
XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული, რუსეთის იმპერიის
მესვეურები შეეცადნენ, მეგრულ-ლაზურ და სვანურ კილოთა საფუძველზე
ქართულისგან დამოუკიდებელი სამწიგნობრო ენები შეემუშავებინათ.
მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს საქართველოს დაკარგული ჰქონდა
სახელმწიფოებრიობა, მის ეკლესიას კი – ავტოკეფალია და ქართული
ლოკალური თემებიც იმპერიაში ოფიციალურად დამოუკიდებელ
„ეროვნებებად” („Народности”) განიხილებოდა, ჩანაფიქრი მაინც
ვერ განხორციელდა, ვინაიდან საქართველოში არ არსებობდა
გლოტოტომიის ხელშემწყობი არც ერთი წინაპირობა: ერთიანი ქართული
ეროვნულ-ეთნიკური თვითშეგნება ძლიერი იყო არათუ რუსეთის
იმპერიის ქვეშევრდომ, არამედ ასევე მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ
ქართველებშიც; საქართველოს ტერიტორიაზე დომინირებდა ქართული
ეროვნული ინტერესები და ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობაც
(ბორჩალოელი თურქები, სომხები, აფხაზები, ქისტები) ქართულ
საზოგადოებაში ინტეგრირებას ცდილობდა; არ არსებობდა ნიადაგი
რელიგიური დაპირისპირებისათვის და, რაც მთავარია, სამწიგნობრო
ქართული ენა სრულად ფუნქციონირებდა საქართველოს ყველა კუთხეში
და ყოველი ქართველისათვის წარმოადგენდა დედაენას, ხოლო
ეთნიკურად არაქართველთათვის – საკონტაქტო ენას. ამგვარი ვითარება
იყო არა მარტო რუსეთის იმპერიის, არამედ ოსმალეთის საზღვრებში
მოქცეულ ქართულ მიწებზეც.
შესაბამისად, რუსეთის იმპერიის მესვეურთა მიერ განხორციელებული
ღონისძიებები, რაც მიზნად ისახავდა მეგრულისა და სვანურის
რეესტრიზებას (წმინდა წერილის ამონარიდების გადმოღება მეგრულად
1860 წელს, სვანური საანბანო წიგნისა და ბატონყმობის გაუქმების
მანიფესტის გამოცემა მეგრულად 1864 წელს, მეგრული საანბანო წიგნის
გამოცემა 1899 წელს...), უპირველეს ყოვლისა, თავად სამეგრელოსა
და სვანეთის მკვიდრმა ქართველობამ შეაფასა, როგორც ეროვნული
იხ. ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 1978 წელს გამოცემული ოფიციალური
ბიულეტენი, რომელშიც განხილული და დასაბუთებულია მათი პოზიცია: http://www.pro10

macedonia.org/bugarash/ed/index.html (დამოწმებულია: 18.02.2018).
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ერთიანობის წინააღმდეგ მიმართული, პროვოკაციული ქმედება.
მიუხედავად ამისა, იმპერიის ენათა რეესტრში მაინც დაფიქსირდა
გლოტოტომია: მეგრული და სვანური ჩაითვალა ქართულისგან
დამოუკიდებელ ენებად. პირველი ქართველი ენათმეცნიერი, რომელმაც
ცარიზმის მცდარ პოზიციას ნებსით თუ უნებლიეთ მხარი დაუჭირა, იყო
ალექსანდრე ცაგარელი (1844-1929), თუმცაღა შემდგომში მან, გაიაზრა
რა საკუთარი შეცდომა, საერთოდ უარი თქვა ენათმეცნიერულ კვლევაძიებაზე.
ასევე წარუმატებლად დასრულდა ხსენებულ მეტყველებათა
რეესტრიზების მეორე მცდელობა, რომლის ინიციატორიც გახლდათ 1919
წელს ფოთში ცარისტული ხელისუფლების ყოფილი საჯარო მოხელის,
პედაგოგ სტეფანე გაგუას (1860-1926) მიერ შექმნილი ორგანიზაცია
„მაფალუ”. აღსანიშნავია, რომ მეგრულის რეესტრიზების მოსურნეთა
გააქტიურება საეჭვოდ დაემთხვა სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე
სერვერ-ბეგ ათაბაგის ავანტიურას (1919 წლის იანვარი-აპრილი),
რაც მხედველობიდან არ გამორჩენია ფართო საზოგადოებრიობას –
იმდროინდელ ქართულ პრესაში მრავლად გამოქვეყნებული სტატიები
თუ კორესპონდენციები11
მკაფიოდ წარმოაჩენს ამ საკითხისადმი
როგორც სრულიად საქართველოს, ისე უშუალოდ სამეგრელოს
მკვიდრთა დამოკიდებულებას: „მაფალელთა” ინიციატივამ ეს
უკანასკნელნი იმდენად გააღიზიანა, რომ სტეფანე გაგუა და მისი
მხარდამჭერები იძულებული გახდნენ, ყველა მოთხოვნა უკან წაეღოთ და
თავიც კი ემართლებინათ.12 იმდროინდელ ქართულ სამეცნიერო წრეებს
რაც შეეხება: ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესო და საგულისხმოა
სილოვან ხუნდაძისა (1860-1928) და აკაკი შანიძის (1887-1987) პოლემიკა
(ვრცლად ამის შესახებ იხ.: თედორაძე 2018: 23-24).
მეგრულ-ლაზურ და სვანურ კილოთა რეესტრიზების მესამე
მცდელობა საქართველოს გასაბჭოებასა და სტალინისეულ „აგრარულ
პოლიტიკას” (1929) უკავშირდება: მაშინ საბჭოთა ხელისუფლება შეეცადა,
ეს ანტიქართული გადაწყვეტილება გლეხთა შორის წერა-კითხვის
უცოდინარობის აღმოფხვრის სურვილით გაემართლებინა, თუმცა აქვე
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იოსებ სტალინი იმთავითვე იზიარებდა
ცარიზმის მესვეურთა პოზიციას და პირდაპირი გლოტოტომიის
მაგალითად, იხ. “ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების”
ფოთის განყოფილების წევრის, შალვა ჩოჩიას სტატია “სამეგრელოს ავტონომისტები”
(გაზ. “ერთობა”, 1919 წლის 28 ივნისი [#141]); აღნიშნულ საკითხზე მასალა უხვადაა ასევე,
1919 წლის სხვა გამოცემებშიც: “საქართველო”, #134, 188, 193; “სახალხო საქმე”, #540;
11

“სალი კლდე”, #54, 55; “პიტალო კლდე”, #1 და ა.შ.
12
პრესაში მისდამი წამოყენებული ბრალდებების საპასუხოდ, ფოთის გიმნაზიის
დირექტორმა სტეფანე გაგუამ 1919 წლის 3 მარტს, სამედიატორო სასამართლოს მიმართა
სარჩელით შალვა ჩოჩიას წინააღმდეგ. სასამართლოს მოკვლევის მასალები და განაჩენი
ინახება ეროვნულ არქივში (ფონდი 1935/ანაწერი 2/საქმე 205).

ენისა და კილოს გამიჯვნის რეესტრული კრიტერიუმი (კრიტიკული ანალიზი)
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მომხრე გახლდათ.13 ამჯერად მისი თვალსაზრისის გამხმოვანებლად
მოგვევლინა პარტიული ინსტრუქტორი კონსტანტინე თევდორეს ძე
ფშენიცინი (1892-1937), რომელიც საქართველოში 1928 წელს ჩამოვიდა
და 25-28 სექტემბერს მიმდინარე სკპ (ბ) პლენუმზე სიტყვით გამოსვლისას
მეგრულის რეესტრიზების აუცილებლობაზე ისაუბრა. 1929 წლის მარტში
კი, „ცკ-ს მდივანი კახიანი წაახალისა პშენიცინის მხრით გამხნევებამ
და გამოიტანა ახალი დადგენილება... მეგრული ენის პრივილეგიების
აღსადგენად სკოლაში, სასამართლოში საქმის წარმოებისას, გაზეთის
გამოცემის საქმეში, ამ დადგენილებაში მეგრულს უკვე ენა ეწოდა”
(გამსახურდია 1989: 3; ხაზგასმა ჩემია - მ.ლ.). მეგრულთან ერთად
განხორციელდა ლაზურ და სვანურ კილოთა რეესტრიზებაც.
კომუნისტური რეჟიმის მხრიდან რეპრესიების საშიშროების
მიუხედავად, ქართულმა საზოგადოებრიობამ (განსაკუთრებით უშუალოდ
სამეგრელოს, ლაზეთისა და სვანეთის მკვიდრმა მამულიშვილებმა)
ამჯერადაც მეტად მწვავედ გამოხატა პროტესტი გლოტოტომიური
პოლიტიკის
წინააღმდეგ.
ხალხის
მზარდმა
უკმაყოფილებამ14
ხელისუფლება აიძულა, სასწრაფოდ მიეღო ზომები: განათლების
სახალხო კომისარიატმა 1932 წელს სამეგრელოში მიავლინა პროფესორი
არნოლდ ჩიქობავა. იგი გაეცნო არსებულ ვითარებას, დაწვრილებით
გამოარკვია ყველაფერი და კომისარიატს მალევე წარუდგინა სათანადო
დასკვნა, რომელშიც დაასაბუთა, რომ მეგრულის რეესტრიზების
საჭიროება არ არსებობდა; მეტიც, ამ მხრივ მცირე ძალდატანებაც კი
ვითარებას ძალზე გაამწვავებდა.
არნ. ჩიქობავას დასკვნამ მეტად აღაშფოთა ის პარტიული
ფუნქციონერები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ „კულტურულ ავტონომიას”
13

1913 წელს, მომავალმა დიდმა დიქტატორმა ჟენევაში, რუსულ ენაზე გამოსცა ნაშრომი
„მარქსიზმი და ნაციონალური საკითხი”, რომელშიც ასე მსჯელობდა: “კავკასიაში არიან
მთელი რიგი ხალხები, რომელთაც პრიმიტიული კულტურა, განსაკუთრებული ენა აქვთ,
მაგრამ მშობლიურ ლიტერატურას მოკლებულნი არიან... რა ვუყოთ ასეთ ხალხებს:
მეგრელებს, აფხაზებს, აჭარლებს, სვანებს, ლეკებს და სხვ., რომლებიც სხვადასხვა
ენაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ თავიანთი ლიტერატურა კი არა აქვთ?” (ხაზგასმა ყველგან
ჩემია - მ.ლ.; ვიმოწმებთ 1951 წელს გამოცემული ქართული თარგმანის მიხედვით, გვ.
138-139); სტალინისავე მითითებით, 1926 წლის საკავშირო აღწერისას, საქართველოს
სსრ-ში ქართველთაგან გამოჰყვეს მეგრელები, ლაზები, სვანები და ბაცბები
(წოვათუშები).
14
იმას, რომ სამეგრელოში ხელისუფლების გლოტოტომიურ პოლიტიკას ადგილობრივი
მოსახლეობა არათუ არ იზიარებდა, არამედ დიდ წინააღმდეგობასაც უწევდა, მკაფიოდ
წარმოაჩენს ისაკი ჟვანიას რედაქტორობით ზუგდიდში 1930-1935 წწ. მეგრულ კილოზე
გამომავალ „ყაზაყიში გაზეთში“ გამოქვეყნებული არაერთი პუბლი-კა¬ცია, რომელთა
შორისაც გამოირჩევა ფელეტონი `ნამთინე მაGალეფიში ოთოGუჯეთ“ (სამწიგნობრო
ენაზე: „ზოგიერთი ამხანაგის საყურადღებოდ“, 1930 წლის 21 სექტემბერი, # 39[11]) და
მისი გაგრძელება: „მუჭო ახორციელენა თავრობაში დანადგინას ნამთინე სოფელეფი“
(სამწიგნობრო ენაზე: „როგორ ახორციელებს მთავრობის დადგენილებას ზოგი სოფელი“,
1930 წლის 26 სექტემბერი, #40[12]). ანალოგიური ვითარება სუფევდა ლაზეთშიც, კერძოდ
კი - საქართველოს სსრ-ის ფარგლებში დარჩენილ სოფელ გამოღმა სარფში: აქაური
მოსახლეობაც მედგრად შეეწინააღმდეგა გლოტოტომიურ პოლიტიკას (იხ. სტუდენტ
ახმედ თანთოღლის წერილი „ნაციონალური პოლიტიკის დამახინჯება“, გაზ. „კომუნისტი“,
1937 წლის 28 ივლისი, # 171).

86

მ. ლაბაძე

(ამგვარი ტერმინით ნიღბავდნენ მაშინ გლოტოტომიურ პოლიტიკას)
და პასუხმაც არ დააყოვნა: 1933 წელს სკპ (ბ) ცენტრალურ კომიტეტს
საპროტესტო წერილით მიმართა ზუგდიდელ პარტიულ მუშაკთა
ჯგუფმა ყოფილი „მაფალუელის” – ტარასი შენგელიას მეთაურობით.
მათ მოითხოვეს, რომ სამეგრელოში მეგრულს ყველა შესაძლო
პრივილეგია მინიჭებოდა და პროტესტი გამოთქვეს განათ-ლების
სახალხო კომისარიატის მიერ ზუგდიდის რაიონის სკოლებში „მეგრელი
ვაი მეცნიერის პროფესორი ჩიქობავას” მოვლინების გამო.15 1933 წლის
25 მაისს არნ. ჩიქობავამ განათლების სახალხო კომისარიატში უკვე
დაწვრილებითი ანგარიში წარადგინა, რომელშიც რიგი დამატებითი
არგუმენტები მოიყვანა საკუთარი დასკვნის გასამყარებლად. ამით დიდმა
ქართველმა მეცნიერმა დეეთნიზაციისგან იხსნა საქართველოს ძირძველ
კუთხეთა მკვიდრი ქართველობა (მსჯელობისთვის იხ. ფუტკარაძე 2019:
71-96).
მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ გაიზიარა არნოლდ
ჩიქობავას მართებული პოზიცია და მისეულ დასკვნათა საფუძველზე 1934
წლიდან საერთოდ შეაჩერა მეგრულ-ლაზურ-სვანურის რეესტრიზების
ცდები, გლოტოტომიური პოლიტიკა არ შეწყვეტილა: საბჭოთა კავშირის
ენათა რეესტრში მეგრული, ლაზური და სვანური ქართულისგან
დამოუკიდებელ ენობრივ ერთეულებად აღირაცხებოდა – ზუსტად
ისევე, როგორც უწინ რუსეთის იმპერიაში, თუმცა მათზე მეტყველნი
ცალკე ერებად აღარ მიიჩნეოდნენ.16 ამდენად, საბჭოთა ხელისუფლებამ
საქართველოში პირდაპირი გლოტოტომიის დაკანონება ვერ შეძლო,
ხოლო ირიბი გლოტოტომია (ერთი ერი – რამდენიმე „ენა”) მხოლოდ
მეცნიერებაში დაამკვიდრა: ქართველი ერის ყოფაში მეგრულმა,
ლაზურმა და სვანურმა კილოებმა უცვლელად შეინარჩუნეს ის სტატუსი,
რაც ოდითგანვე ჰქონდათ და აქვთ დღესაც – სამივე ძირძველ ქართულ
ლოკალურ თემთა საშინაო მეტყველებას წარმოადგენს.17
15

იხ. საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივის საქართველოს უახლესი
ისტორიის არქივი, ფ. 284, აღ. 3, ფურც. 4-11; ასევე: საქართველოს სახელმწიფო
პოლიტიკური სამმართველოს საქმე # 2983 - შ.ვ. სართანიას, ვ.პ. კვარაცხელიას, მარო
ჯალაღონიას, ი.ლ. ნაჭყებიას, შ.პ. თორდიას ბრალდებისა გამო, ფ. 1-282, გვ.229.
16

ამ მხრივ გამონაკლისს წარმოადგენდნენ მხოლოდ აფხაზეთის ასსრ-ში მცხოვრები
ლაზები, რომელთა უმეტესობა სსრკ-ის მოქალაქე არც იყო. ამ მიზეზით, 1949 წელს ისინი
ციმბირსა და ყაზახეთში გაასახლეს. იოსებ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, როცა მოხდა
სპეცგადასახლებულთა რეაბილიტაცია და რეპატრიაცია, აფხაზეთის ლაზებს დაურიგეს
საბჭოთა პასპორტები, სადაც ეროვნებად მითითებული იყო „ლაზი”. უნდა აღინიშნოს
ისიც, რომ გადასახლებამდე, ეს ხალხი აფხაზეთში წარმატებით ეწინააღმდეგებოდა
ანტიქართულად განწყობილ აფხაზობასა და `აფსუიზაციის” პოლიტიკას. ამიტომ, 50იანი წლების შუახანებში საბჭოთა ხელისუ¬ფლებამ გადასა¬ხლების ადგილებიდან უკან
მხოლოდ ისინი დააბრუნა, ვისაც უკვე საგრძნობლად შერყეული ჰქონდა ეროვნული
თვითაღქმა (ვრცლად იხ. ფუტკარაძე… 2013:215-218). ზოგადად კი, საბჭოთა ხელისუფლება
ლაზებსაც ისევე, როგორც მეგრელებს, აჭარლებს, სვანებსა და წოვათუშებს ქართველი
ერის განუყოფელ ნაწილად აღიარებდა.
17

ეს ყველაფერი, უპირველეს ყოვლისა, სწორედ აკად. არნოლდ ჩიქობავას
დამსახურებაა, რაზეც მართებულად მიუთითებს ტ. ფუტკარაძეც (2017: 362): „აკად. არნ.
ჩიქობავამ შეუძლებელი შეძლო: სტალინის პოზიციის საპირისპიროდ, მეგრული და
ლაზური მეტყველებების ზანური ენის დიალექტებად გამოცხადებით მან ხელი შეუშალა

ენისა და კილოს გამიჯვნის რეესტრული კრიტერიუმი (კრიტიკული ანალიზი)
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ამგვარი ვითარება ნარჩუნდება საქართველოში ამჟამადაც,
მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალის რ-ნში)
რუსები კარგა ხანია, მეგრული კილოს რეესტრიზებას ცდილობენ და მათი
ფარული თუ აშკარა მხარდაჭერით,18 არაოკუპირებულ ტერიტორიებზე
დროდადრო აქტიურდებიან ხოლმე ცალკეული დივერსიული ჯგუფები,
რომლებიც მეგრულ-ლაზურისა და სვანურისათვის „რეგიონული ენის”
სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. ასევე: საბჭოთა დროიდან გამოყოლილი
ინერციით, ქართველ ენათმეცნიერთა ერთი ნაწილი ხსენებულ კილოებს
კვლავ „ქართველურ ენებად” მიიჩნევს. ამავე აზრისანი არიან უცხოელი
ქართველოლოგებიც.
საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოქცეულ ლაზურ მეტყველებას
რაც შეეხება: მისი რეესტრიზების ცდები თურქეთში გახშირდა 1993 წლიდან,
როცა საქართველოში საომარი ვითარება იყო, რუსეთმა მოახდინა
აფხაზეთის ოკუპაცია, შემდგომ კი ე. შევარდნაძის ხელისუფლებასთან
გარიგებით, ჯარის ნაწილები შეიყვანა ასევე, სამეგრელოშიც. სწორედ ამ
დროს სტამბოლში, ადვოკატ მეჰმეთ ალი ბარიშ ბეშლის (წარმოშობით
ართაშენის თემის სოფ. ფუტრადანაა) რედაქტორობით გამოსცა
ჟურნალი „ოგნი სქანი ნენა” („გაიგონე შენი ენა”), რომელშიც სტატიები
იბეჭდებოდა თურქულ ენაზეც და ლაზთა კილოებზეც (ხოფური, ვიწურარქაბული, ათინურ-ართაშენული). ამასთან, ამ უკანასკნელთათვის
გამოიყენებოდა ლათინური გრაფიკა (თურქული ანბანი) დამატებითი
დიაკრიტიკული ნიშნების მოშველიებით. საყურადღებოა ორი რამ:
ჟურნალის პათოსი გამოკვეთილად ანტიქართული გახლდათ და ჩანდა
ისიც, რომ მასში გამოქვეყნებული მასალების ავტორებს (რომელთა
უმრავლესობაც ფსევდონიმებს იყენებდა) აშკარად ხელი მიუწვდებოდათ
საბჭოთა სპეცსამსახურთა საიდუმლო არქივებზე. დავძენთ იმასაც, რომ
თითქმის ყოველი ავტორი მემარცხენე ორიენტაციისა იყო.
1994 წელს, თურქეთის ხელისუფლების ზეწოლით, ხსენებული
ჟურნალის გამოცემა ჯერ შეიზღუდა, მერე კი საერთოდ შეწყდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული ლაზი აქტივისტები დღემდე
ცდილობენ ლაზურ კილოთა საფუძველზე ახალი სამწიგნობრო
ენის შემუშავებას და სტამბოლში შექმნილი აქვთ არასამთავრობო
მეგრული და ლაზური კილოების ქცევას ხელოვნურ სალიტერატურო ენებად; თუმცა
ხელი ვერ შეუშალა ტერმინის `ქართველური ენები” დამკვიდრებას; თავის თეორიულ
ნაშრომებში არნ. ჩიქობავა შეეცადა, ამ მიმართულებითაც შეერბილებინა ქართველთა
დამანაწევრებელი ეს რუსული „ლინგვისტური” იდეოლოგემა: არნ. ჩიქობავამ
ერთმანეთისაგან განასხვავა ე.წ. ტომობრივი ენა და ეროვნული ენა; ტომობრივი ენა,
როგორც უმწერლობო ენა, დიალექტს გაუთანაბრა” (ხაზგასმა ავტორისაა - მ.ლ.).
სამეტყველო ერთეულთა არნ. ჩიქობავასეული იერარქია მოცემულია მისივე ნაშრომში
„ენათმეცნიერების შესავალი” (1952: 100-101).
18
რუსეთში რიგი ქართული ლოკალური თემები: მეგრელები, ლაზები, სვანები,
ხევსურები... 2002 და 2010 წლების საყოველთაო აღწერის დოკუმენტებში ცალკეულ
ეროვნებებად ფიქსირდებიან. ვრცლად ამის თაობაზე იხ.: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11; ასევე: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010 /perepis_itogi1612.htm
დამოწმებულია: 08.03.2018]). იგივე შეხედულება დომინირებს აგრეთვე ბოლო დროის
რუსულ სამეცნიერო გამოცემებში.
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ორგანიზაციებიც (ე.წ. „ლაზური ინსტიტუტი” [თურქ. Laz Enstitüsü],
„ლაზური კულტურის საზოგადოება” [Laz Kültür Derneği] და ა.შ.),
უშუალოდ ისტორიული ლაზეთის ტერიტორიაზე (ართვინის ილის
ხოფის, არჰავის ილჩეები, ნაწილობრივ ბორჩხის ილჩეც; ასევე: რიზეს
ილის ფინდიკლის, არდეშენისა და ფაზარის ილჩეები) მოსახლე ლაზები
ძლიერ ასიმილაციას განიცდიან: მათ მნიშვნელოვან ნაწილს უკვე
თურქული თვითაღქმა აქვს და საკუთარ წარსულს ცუდად ან საერთოდ
არ იცნობს; ახალგაზრდა თაობა ძალზე სუსტად ან საერთოდ ვეღარ
მეტყველებს ლაზურ კილოებზე. ზემოთ ხსენებულ ორგანიზაციათა
ანტიქართული მიმართულება კი ლაზთა ასიმილირების პროცესს უფრო
აჩქარებს, რადგან საკუთარი წარსულის სუსტად მცოდნე საზოგადოებაში,
ლოგიკურად, ლაზური სამწიგნობრო ენის შექმნისა და სრულყოფისათვის
აუცილებელი განწყობაც ვეღარ იქმნება. დავძენთ იმასაც, რომ ამ
მხრივ სრულიად საპირისპირო ვითარებაა საქართველოს საზღვრებში
დარჩენილ ლაზთა სოფლებში: სარფსა და კვარიათში, რომელთა
მკვიდრთაც იმთავითვე, ტრადიციულად ქართული თვითაღქმა აქვთ
და აქედან გამომდინარე, კილოური მეტყველებაც (ხოფური კილოს
სარფული კილოკავი) იქ ყველა თაობაში ცოცხალია.
ასე რომ, პირდაპირი გლოტოტომია ვერ ხორციელდება ვერც
იმ ქართულ თემში, რომლის სამკვიდროს დიდი ნაწილიც უკვე კარგა
ხანია, ქართული სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარ შემოდის და
შესაბამისად, იქ ქართული სამწიგნობრო ენაც აღარ ფუნქციონირებს.
ცნობილია, რომ ოსმალებმა ლაზეთი XVI საუკუნის 40-იან წლებში
დაიპყრეს, ხოლო 100 წელზე ოდნავ მეტი ხნის შემდეგ გაანადგურეს
საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ადგილობრივი ეპარქია
– ეპისკოპოსი გერმანე იძულებული გახადეს, გურიაში გაქცეულიყო
და კათედრაც იქ გადაეტანა (ინგოროყვა 1954: 227-228). სამწიგნობრო
ქართული ენის სრულყოფილი ფუნქციონირება ლაზეთში სწორედ
მაშინ შეწყდა, მაგრამ ადგილობრივი კილოური მეტყველება მას არ
ჩაენაცვლა. აქედან გამომდინარე, ლაზებს აღარ განუვითარდათ ე.წ.
„რეგიონული თვითაღქმა” და პირდაპირ დაიწყო მათი დეეთნიზაციის
პროცესი, რაც დღემდე არ დასრულებულა. შდრ.: მაკედონიაში
„რეგიონული თვითაღქმის” ჩამოყალიბება განაპირობა იმან, რომ
„ბულგარული აღორძინების ხანიდან” (XVIII-XIX სს.) მოყოლებული,
საერო მწერლობაში ძველ ბულგარულს (იგივე საეკლესიო სლავურ
ენას) ადგილობრივი კილოები (ჯერ ტეტოვოსი, შემდეგ კი - პრილეპბიტოლისა) ჩაენაცვლა. თანამედროვე ბულგარეთის რესპუბლიკის
ტერიტორიაზეც ასევე მოხდა: საერო მწერლობიდან ძველი ბულგარული
აღმოსავლურ-ბულგარული კილოების საფუძველზე შემუშავებულმა
ახალმა სამწიგნობრო ენამ განდევნა (სტოიკოვი 1942: 281-416; მასლოვი
2005: 69-102). შესაბამისად, სწორედ ამ მოვლენებმა ჩაუყარა საფუძველი

ენისა და კილოს გამიჯვნის რეესტრული კრიტერიუმი (კრიტიკული ანალიზი)
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მაკედონიელთა და ბულგარელთა შემდგომ განცალკევებას:19
სამწიგნობრო ენებს, როგორც წესი, დაეფუძნა თვითშეგნება.
ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ
გლოტოტომიური პოლიტიკის უმთავრესი მიზანი მაკედონიაში
ადგილობრივ კილოთა საფუძველზე შემუშავებული სამწიგნობრო
ნორმის რეესტრიზება იყო, ხოლო საქართველოში – ახალ სამწიგნობრო
ნორმათა შემუშავება. ეს გახლავთ მიზეზი იმისა, რომ მაკედონიური
მეტყველების სტატუსი ამჟამად უწინდელზე უფრო აღმატებულია,
მეგრულ-ლაზური ანდა სვანური მეტყველებები კი პრაქტიკულად
უცვლელად ინარჩუნებს იმ სტატუსს, რაც ჩამოყალიბებიდან
მოყოლებული, საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდა ერთიანი ქართული
ენობრივი სისტემის (ქართული ენის) ფარგლებში.
ამასთან დაკავშირებით ყურადღებას იქცევს ასევე, მოლდავური
ენის სახელწოდებით ცნობილი სამწიგნობრო ნორმის ჩამოყალიბებაფუნქციონირების საკითხიც: ის ჩამოყალიბდა XX საუკუნის 40-იანი წლების
შუახანებში, საბჭოთა კავშირის მიერ ოკუპირებულ და ანექსირებულ
ბესარაბიაში გავრცელებულ რუმინულ კილოთა საფუძველზე, მაგრამ
ფუნქციონირებდა 90-იან წლებამდე, როგორც სრულფასოვანი ენა,
შესაბამისი სტატუსით (კინგი 2000: 107-108). 90-იანი წლების შემდეგ კი
დამოუკიდებელ მოლდოვაში მას თანდათან ჩაენაცვლა სამწიგნობრო
რუმინული (გადაწყვეტილება ამ უკანასკნელის სახელმწიფო სტატუსის
შესახებ მოლდოვის საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო 2013 წლის 5
დეკემბერს); იმავდროულად, მოლდავური ენა დღემდე ფუნქციონირებს
როგორც ერთ-ერთი სახელმწიფო ენა (რუსულთან და უკრაინულთან
ერთად) დნესტრისპირეთში, რომლის პრორუსული ხელისუფლება
მოლდოვის მესვეურებს არ ემორჩილება.
ამდენად, დღევანდელი მოლდოვის ტერიტორიაზე გლოტოტომია
ნარჩუნდება მხოლოდ იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც კვლავ პრორუსული
ხელისუფლება აკონტროლებს და, შესაბამისად, იქ ჯერჯერობით ვერ
ხერხდება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა. საქართველოსგან
განსხვავებით,
მოლდოვაში
საბჭოთა
ხელისუფლებამ
მიზანს
სრულად მიაღწია - გლოტოტომიური პოლიტიკის შედეგად შექმნა
ახალი სამწიგნობრო ენა, რომელიც შესაბამის პირობებში დღესაც
აგრძელებს ფუნქციონირებას, თუმცა ოფიციალური კიშინიოვი მას
ანტიკონსტიტუციურად განიხილავს ისევე, როგორც ბუქარესტი, სადაც
აბსოლუტურად მართებულად მიიჩნევენ, რომ „მოლდავური ენა”
ხელოვნური წარმონაქმნია: „პოლიტიკური ტერმინი „მოლდავური
ენა” არ უნდა აგვერიოს ენათმეცნიერულ ტერმინში „მოლდავური
19

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მაკედონიაში „რეგიონული თვითაღქმის” გაძლიერების
მიუხედავად, კარგა ხანს მაინც ნარჩუნდებოდა ბულგარული ერთობის განცდა (ვრცლად
იხ.: რისტესკი, 1995; ანგელოვი 2003 და გოცევი, 2010); დღესაც, მაკედონიის რესპუბლიკის
მოქალაქეთა მცირე ნაწილი თავს კვლავაც ეთნიკურ ბულგარელებად, ხოლო მაკედონურ
სამწიგნობრო ენას – ბულგარული ენის ერთ-ერთ ვარიანტად მიიჩნევს
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კილო”, რომელიც აღნიშნავს რუმინული ენის [ერთ-ერთ] ტრადიციულ
ხალხურ ფორმას, გავრცელებულს მოლდოვის ყოფილი სამთავროს
ტერიტორიაზე – რუმინეთში (დასავლეთ მოლდოვაში), მოლდოვის
რესპუბლიკასა და უკრაინაში. რუმინული ენა მშობლიურია მოლდოვის
რესპუბლიკის 2,6 მილიონამდე მცხოვრებისთვის (ქვეყნის მოსახლეობის
76,5%)”20 (ბიულეტენი 2004).
მაშასადამე, რუმინეთსა და მოლდოვაში ეჭვქვეშ დგას არა
მოლდოვური მეტყველების არსებობის, არამედ მისი სტატუსისა და
დასახელების საკითხი: რუმინული ენის ის ვარიანტი, რომელიც 1858
წლამდე (რუმინულ სამთავროთა გაერთიანებამდე) მოლდოვის
სამთავროში იყო გავრცელებული და არაიშვიათად მწერლობაშიაც
გამოიყენებოდა (კერძოდ, მასზე წერდნენ: მემატიანე მირონ კოსტინი [16331691], პოეტი კონსტანტინ ნეგრუცი [1808-1868] და სხვები), წარმოადგენს
არა დამოუკიდებელ ენას, არამედ - კილოს, რომელმაც მნიშვნელოვანი
გავლენა მოახდინა თანამედროვე სამწიგნობრო რუმინული ენის
ჩამოყალიბებაზე: რუმინული ლიტერატურის კლასიკოსთა უმრავლესობა
წარმომავლობით სწორედ მოლდოვიდან იყო (მანოლესკუ 1964: 67).
3. რეესტრული ვარიანტები და ინტერფერენცია. რეესტრული
კრიტერიუმის დებულებათა თანახმად, არსებობს ენობრივ ერთეულთა
მაღალი რეესტრული ვარიანტი (ინგლ. High Register Variation, შემოკლებით
High Register) და დაბალი რეესტრული ვარიანტი (ინგლ. Low Register
Variation ანუ Low Register). პირველი ტერმინის მიღმა იგულისხმება ამა
თუ იმ სახელმწიფოს ოფიციალური ენა (ან რომელიმე ეთნოსის საერთოეროვნული ენა), ხოლო მეორე ტერმინის მიღმა – ოფიციალური/ ეროვნული
ენის სახესხვაობა (კილო, კილოკავი...), რომელიც გამონაკლისის გარეშე,
მხოლოდ ყოფითი კომუნიკაციის დროს გამოიყენება (გრეგორი 1967:
23); აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ენობრივი ერთეულის დაბალი
რეესტრული ვარიანტი მოიცავს რამდენიმე ქვესახეობას – „ენობრივ
თავისებურებათა ერთობას, რომელიც, როგორც წესი, ასოცირდება
არეალზე, საშუალებასა და მიმართულებაზე დამოკიდებულ, გარკვეულ
კონფიგურაციულ თუ სიტუაციურ მოცემულობებთან”21 (ჰოლიდეი... 1978:
12). მაღალი რეესტრული ვარიანტი იგივეა, რაც რეესტრული ნორმა
(Register Norm), ხოლო დაბალი რეესტრული ვარიანტი - სუბრეესტრული
ნორმა (Subregister Norm).
რეესტრულ ვარიანტთა კლასიფიკაცია პირველად მოახდინა
ამერიკელმა ენათმეცნიერმა უილიამ სტიუარტმა 1965 წელს: მაღალი
20

Denumirea politică de „limbă moldovenească” nu trebuie confundată cu denumirea lingvistică
„graiul moldovenesc” care desemnează forma tradițională a limbii române populare vorbită pe teritoriile fostului Principat al Moldovei în România (Moldova occidentală), Republica Moldova și
Ucraina; limba română este limbă maternă pentru aproximativ 2,5 milioane de locuitori ai Republicii Moldova (76,5% din populația țării)
21
he linguistic features which are typically associated with a configuration of situational features –
with particular values of the field, mode and tenor”

ენისა და კილოს გამიჯვნის რეესტრული კრიტერიუმი (კრიტიკული ანალიზი)
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რეესტრული ვარიანტის აღსანიშნავად მან შემოიღო ტერმინი აკროლექტი
(Acrolect), ხოლო დაბალი რეესტრული ვარიანტის აღსანიშნავად –
ბაზილექტი (Basilect); სტიუარტის შეხედულებით, აკროლექტი არის
ენის პრაგმატულად მოტივირებული („pragmatically motivated”) ფორმა,
რომლის გამოყენებაც დამოკიდებულია სიტუაციის ფორმალობაზე,
ხოლო ბაზილექტი, პირიქით, ენის იმგვარ ფორმას წარმოადგენს,
რომელიც არც პრაგმატულად მოტივირებულია და შესაბამისად,
არც ფორმალურ სიტუაციაში გამოიყენება. მაგალითად, ინგლისური
ენის ამერიკული ვარიანტი აკროლექტია, ხოლო ამერიკელ ზანგთა
მეტყველება – „აფრიკულ-ამერიკული სასაუბრო ინგლისური” (African
American Vernacular English) - ბაზილექტი (სტიუარტი 1965: 10-12).
მაშასადამე, სტიუარტის თანახმად, ერთ ენას, შესაძლოა, რამდენიმე
აკროლექტი გააჩნდეს, ხოლო ერთი ბაზილექტი მოიცავდეს რამდენიმე
კილოს. ამასთან, აკროლექტი ყოველთვის არ უდრის სამწიგნობრო
ენას. მაგალითად, იამაიკაზე სამწიგნობრო-ოფიციალური ენის ფუნქციით
ბრიტანულ ინგლისურს იყენებენ, მაგრამ ზოგადად, ფორმალური ტიპის
ზეპირი კომუნიკაციების დროს, იქ ინგლისურისავე ადგილობრივი
აკროლექტი გამოიყენება მაშინ, როცა იამაიკელთათვის მშობლიურ
მეტყველებას ბაზილექტი – ე.წ. „იამაიკური პატუა” (Jamaican Patois)
წარმოადგენს. ინგლისურის იამაიკური აკროლექტი ბრიტანულისგან
მხოლოდ ფონეტიკურად განსხვავდება, ხოლო „იამაიკური პატუას”
შემთხვევაში უკვე სისტემურ-სტრუქტურული სხვაობაც იჩენს თავს
(სტიუარტი 1965: 14).
1970 წელს ამერიკელმა ენათმეცნიერმა დერეკ ბიკერტონმა,
განავითარა რა უილიამ სტიუარტის თეორია, შემოიღო ტერმინები:
მეზოლექტი (Mesolect) და მეზოლექტიზაცია (Mesolectisation). მანვე,
პირველად გამოთქვა მოსაზრება, რომ თანამედროვე პირობებში არც
ერთი ბაზილექტი არ შეიძლება ფიქსირდებოდეს ე.წ. „წმინდა” სახით –
მეტყველის თვითაღქმის, განათლების თუ კომუნიკაბელურობის დონიდან
გამომდინარე, მასში მეტ-ნაკლებად აუცილებლად იქნება აკროლექტის
ელემენტები. შესაბამისად, იმგვარ ერთეულს, რომელიც ძალუმად
განიცდის აკროლექტის გავლენას, ეწოდება მეზოლექტი, ხოლო
აკროლექტისა და ბაზილექტის აღრევის პროცესს – მეზოლექტიზაცია. ასე
რომ, სტიუარტის მიერ აკროლექტად მიჩნეული იამაიკური ინგლისურიც,
რომელიც ფორმალური ტიპის ზეპირი კომუნიკაციის დროს გამოიყენება,
ბიკერტონის კლასიფიკაციის თანახმად, მეზოლექტი გამოდის, რაკი
გვაქვს ამგვარი მიმართება: ბრიტანული ინგლისური (აკროლექტი) იამაიკური ინგლისური (მეზოლექტი) – იამაიკური პატუა (ბაზილექტი).
საინტერესოა ასევე, ბიკერტონის შემდეგი დასკვნა: „[მეზო-ლექტიზაციის
პირობებში] „შერევას” აღიქვამს არა [მეზოლექტზე] მეტყველი,
არამედ დამკვირვებელი, რომელიც მეტყველებს სტანდარტულად და
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ავტომატურად ჰყოფს მონაცემებს: „რაც ჰგავს ინგლისურს” და „რაც არ
ჰგავს” (ბიკერტონი 1975: 4).22
ამგვარად, სტიუარტ-ბიკერტონის სქემა (აკროლექტი – მეზოლექტი
– ბაზილექტი) წარმოგვიდგენს მაღალი და დაბალი რეესტრული
ვარიანტების კლასიკურ მიმართებას. ის გარკვეულწილად წააგავს
კილოურ განგრძობითობას, სადაც ენობრივი ერთეულები A
წერტილიდან Z წერტილამდე გაგებინების ცვალებადობის მიხედვით
ლაგდება. ცხადია, გაგებინება აკროლექტიდან ბაზილექტამდეც იცვლება,
მაგრამ ამ შემთხვევაში უმთავრეს მარკერს წარმოადგენს არა მისი,
არამედ უშუალოდ აკროლექტურ ელემენტთა ცვლილება. ეს ნათლად
ჩანს ბრიტანელი ენათმეცნიერის როჯერ თ. ბელის მიერ შედგენილი
რეესტრული მიმართების ტაბულიდანაც, რომელშიც მოცემულია
სტანდარტული ინგლისური ფრაზის I gave him one „მე მივეცი მას
ერთი” ელემენტთა ცვლა გაიანის მკვიდრთა მეტყველებაში. სტიუარტბიკერტონის სქემაზე დაყრდნობით, ბრიტანელ ენათმეცნიერს მოჰყავს
ფრაზის შემდეგი ვარიანტები:
აკროლექტი: I gave him one [aı geıv hım wʌn]
მეზოლექტი: 1. [aı geıv hım wan]
2. [aı geıv ım wan]
3. [a geıv i: wan]
4. [a gıv hım wan]
5. [a gıv ım wan]
6. [a gıv i: wan]
7. [a dıd gıv i: wan]
8. [a dı gı i: wan]
9. [a dıd gı i: wan]
10. [a dı gi: i: wan]
11. [a dı gı hi: wan]
12. [mı dı gı hi: wan]
13. [mı dı gı i: wan]
14. [mı bın gı i: wan]
15. [mı bın gi: i: wan]
16. [mı bın gi: æm wan]
ბაზილექტი: [mı gi: æm wan]
როგორც ვხედავთ, აკროლექტის – სტანდარტული ინგლისურის –
ფრაზა [aı geıv hım wʌn] ბაზილექტში – გაიანურ-კრეოლურში ჟღერს,
როგორც [mı gi: æm wan], ანუ ბაზილექტური ვარიანტი წარმოგვიდგენს
აკროლექტური ელემენტების ცვალებადობის ბოლო დონეს, ხოლო
უშუალოდ აკროლექტური ვარიანტის ცვლის მრავალდონოვანი
პროცესი წარმოდგენილია მეზოლექტში (ბელი 1976: 23). როჯერ
22

the ‘mixture’ is not in the perception of the speaker - rather in that of the standard-speaking observ-

er, who automatically dichotomises the data into ‘what is like English’ and ‘what is not’
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თ.ბელის რეესტრული მიმართების ტაბულაზე საანალიზო ფრაზის 16
მეზოლექტური ვარიანტი აღებულია არა 16 სხვადასხვა კილოდან,
არამედ სხვადასხვა კომუნიკაციური გარემოდან: სოციუმის მაღალ ფენათა
მეტყველებაში, ბუნებრივია, აკროლექტური ელემენტებია მეტი, დაბალ
ფენათა მეტყველებაში კი, პირიქით, ჭარბობს ბაზილექტური ელემენტები.
ზემოთ აღინიშნა, რომ ნებისმიერი ენობრივი ერთეულის დაბალი
რეესტრული ვარიანტი მოიცავს რამდენიმე ქვესახეობას. ბაზილექტის
შემთხვევაში ესაა, როგორც წესი, კილო, კილოკავი, თქმა ან ქცევა,
ხოლო მეზოლექტის შემთხვევაში – მეზოლექტური დიატიპები (ინგლ.
Mesolectical diatypes): როჯერ თ. ბელის რეესტრული მიმართების
ტაბულაზე მოყვანილია ამ უკანასკნელთა მაქსიმალური რაოდენობა,
რამდენადაც სტანდარტული ინგლისური როგორც ფონეტიკით, ისე
მორფოლოგიით და სინტაქსით მნიშვნელოვნად სხვაობს მისსავე
საფუძველზე წარმოქმნილი გაიანურ-კრეოლურისგან. ერთმანეთთან
უფრო ახლომდგომ ენობრივ ერთეულებს შორის (მაგალითად,
როგორიცაა ქართული სამწიგნობრო ენა და ქართველური კილოები),
რასაკვირველია, მეზოლექტური დიატიპების რაოდენობა შედარებით
ნაკლები იქნება. შდრ. სამწიგნობრო ენა და მეგრული კილო:
აკროლექტი:
მეცხვარემ ძაღლებს დაუძახა
მეზოლექტი: 1. მეცხვარემ ძაღლ~ეფს დაუძახა
2. მეცხვარემ ძაღლ~ეფც დაუძახა
3. მეცხვარემ ძაღლ~ეფც დუძახა
4. მეცხვარემ ძაღHლ~ეფც დუძახH
5. მეცხვარექ ჯოღორეფს დაუძახა
6. მეცხვარექ ჯოღორეფც დუძახH
ბაზილექტი: მეშხურექ ჯოღორეფც დუძახH
მაშასადამე, სამწიგნობრო ენასა და მეგრულ კილოს შორის
მეზოლექტური თვალსაზრისითაც უფრო მეტი სიახლოვე დასტურდება,
ვიდრე სტანდარტულ ინგლისურსა და გაიანურ-კრეოლურს შორის. ამის
მიზეზი უდავოდ ისაა, რომ მეგრული წარმოქმნილია საერთოქართველური ენის (რომლის უშუალო გაგრძელებასაც სამწიგნობრო ქართული
წარმოადგენს) კილოური დიფერენციაციის შედეგად (მსჯელობისათვის
იხ.: ჩუხუა 2003: 8-9; ფუტკარაძე 2017: 115-116), გაიანურ-კრეოლური კი
- სასაუბრო ინგლისურთან აფრიკული და ინდიელთა ენების შერევით
(მსჯელობისათვის იხ.: ედვარდსი 1989: 225-232; ესქიური 1999: 165-202).
მიუხედავად ამისა, ერთიც დაბალი რეესტრული ვარიანტია და მეორეც.
დაბალი რეესტრული ვარიანტი ისეთი ენობრივი ერთეულია,
რომელიც მოქცეულია მისივე ჰომოგენური, ოღონდ განსაზღვრული
სტატუსის/პრესტიჟის მქონე ენობრივი ერთეულის საფარქვეშ და
ამ უკანასკნელისაგან განუყოფლად ვითარდება – ესაა კლასიკური
განმარტება ამ ცნებისა; როგორც წესი, ამ შემთხვევაში არავითარი
მნიშვნელობა არ აქვს იმას, დასტურდება თუ არა მაღალსა და დაბალ
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რეესტრულ ვარიანტებს შორის სისტემურ-სტრუქტურული ერთობა,
ან რა დონეზეა გართულებული გაგებინება, რადგან მთავარია, ისინი
ჰომოგენურნი იყვნენ და იმავდროულად ერთიმეორისგან განუყოფლად
ვითარდებოდნენ. ამ მხრივ რეესტრული კრიტერიუმი გარკვეულწილად
ახლოს დგას დაქვემდებარებით კრიტერიუმთან.
მეორე მხრივ, თუ დაქვემდებარებითი კრიტერიუმის დებულებათა
თანახმად შესაძლოა ენობრივ ერთეულს გააჩნდეს სტანდარტული
ნორმა, მაგრამ სხვა რომელიმე ჰომოგენურ ენობრივ ერთეულს მაინც
ექვემდებარებოდეს (კლოსი 1978: 67; ლაბაძე 2017: 191), რეესტრული
კრიტერიუმის უმთავრესი დებულებით, სტანდარტული ნორმის შემუშავება/
ჩამოყალიბება (ცალკე დასახელებით) ავტომატურად ნიშნავს ენობრივი
ერთეულის რეესტრიზებას – „სრულფასოვან ენად” ქცევას, რადგანაც
ასეთ შემთხვევაში მისი დამოუკიდებლად განვითარება იწყება.
ასევე, შესაძლოა, ერთ ენობრივ ერთეულს რამდენიმე მაღალი
რეესტრული ვარიანტი გააჩნდეს: მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის
ენათა რეესტრში ცალ-ცალკე ფიქსირდება ინგლისის ინგლისური, ანუ
ე.წ. ანგლო-ინგლისური (Anglo-English), შოტლანდიური სტანდარტის
ინგლისური (Scottish Standard English), უელსის ინგლისური (Welsh
English) და ირლანდიის ინგლისური (Hiberno-English). ოთხივე მაღალი
რეესტრული ვარიანტი მნიშვნელობით უტოლდება ეთნოსთა ენებს:
მაგალითად, შოტლანდიაში ადგილობრივი ხელისუფლების, მასმედიის,
სასწავლო დაწესებულებებისა თუ ინტელიგენციის საკომუნიკაციო
საშუალებას შოტლანდიური სტანდარტის ინგლისური წარმოადგენს,
რომელიც მართალია, მცირედ (ძირითადად, ფონეტიკით და
ორთოეპიით, შედარებით ნაკლებად – მორფოლოგია-სინტაქსით)
სხვაობს დანარჩენ ვარიანტთაგან, მაგრამ ზოგადად აღიქმება, როგორც
შოტლანდიის ოფიციალური და სახელმწიფო ენა. ამასთან, როგორც
მისი დასახელებიდანაც ჩანს, ის არაა ინგლისურისგან დამოუკიდებელი
ენობრივი ერთეული.
აქვე აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ ბაზილექტის ადგილს
შოტლანდიაში იკავებს მეტყველება, რომელიც X საუკუნის II ნახევრიდან
ჩრდილო ანგლოსაქსურის საფუძველზე წარმოიქმნა და XVIII
საუკუნემდე, ვიდრე შოტლანდია დიდი ბრიტანეთის შემადგენელი
ნაწილი გახდებოდა, დამოუკიდებელ ენად მიიჩნეოდა შოტლანდიურის
(შცოტს) სახელით; ამჟამად კი ცნობილია, როგორც „დაბლობის
შოტლანდიური” (თჰე Bრაიდ შცოტს). მიუხედავად იმისა, რომ დაბლობის
შოტლანდიურს აქვს მწიგნობრობის ისეთივე ტრადიცია, როგორც
ინგლისურს, დღეს ის მაინც დაბალ რეესტრულ ვარიანტად ითვლება,
რადგან XVIII საუკუნიდან მოყოლებული, შოტლანდიური სტანდარტის
ინგლისურისაგან განუყოფლად ვითარდება (რობინსონი 1999: XII-XIII).23
23

იმავდროულად, შოტლანდიურ-გელური (The Scottish Gaelic) მეტყველება, რომელიც
კელტურ ენათა ჯგუფში შედის და ისტორიულად, თანამედროვე ირლანდიურის
(ანუ ირლანდიურ-გელურის (The Irish Gaelic) განაყოფს წარმოადგენს, ბრიტანეთის
ენათა რეესტრში ცალკე ენობრივ ერთეულად განიხილება, რაკი XV ს-დან დამოუკიდებლადვითარდება. ის შოტლანდიელ მთიელთა დედაენაა (უიზერსი 1984: 27-30).
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ანალოგიური
დამოკიდებულებაა
აგრეთვე,
თანამედროვე
ფრანგული ენის ბელგიურ ვარიანტსა და ვალონურ მეტყველებას შორის.
ეს უკანასკნელი დაბალ რეესტრულ ვარიანტად განიხილება, რადგან
1796 წლიდან მოყოლებული (როდესაც ნაპოლეონის არმიამ ვალონიის
ოკუპაცია მოახდინა), ფრანგულისგან განუყოფლად ვითარდება.
აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელის მსგავსად, წარმოშობით ვალონურიც
„ლანგ დ`ოილის” (Langue d’oïl) ერთ-ერთი ისტორიული კილოა და
მწიგნობრობის ტრადიციებიც აქვს XVI საუკუნიდან (პირონი 1978:11-12).
აღსანიშნავია ისიც, რომ ის დღესაც დიდ გავლენას ახდენს ბელგიურ
ფრანგულზე.
საყურადღებოა, რომ, ერთი მხრივ, დაბლობის შოტლანდიური,
მეორე მხრივ კი – ვალონური დღეს იმდენადაა შერეული (შოტლანდიურ)
ინგლისურთან და (ბელგიურ) ფრანგულთან, რომ თავად მათზე
მეტყველთაც კი უჭირთ განასხვავონ, რომელი ფორმებია „წმინდა
შოტლანდიური” ან „წმინდა ვალონური” და რომელი – ინგლისური ან
ფრანგული. არსებითად, ამ მხრივ შოტლანდიაშიცა და ვალონიაშიც
დასტურდება დაახლოებით ისეთივე ვითარება, როგორიც გასული
საუკუნის შუა ხანებში აბაზური ენის ტაპანთური და აშხარული კილოების
მაგალითზე აღწერა პროფ. ქეთევან ლომთათიძემ (1976: 4): „როცა
აშხარელებში აბაზური სალიტერატურო ენა ფართოდ გავრცელდა
სკოლის, რადიოს, პრესისა და სხვ. საშუალებით, ბუნებრივია,
აშხარულმაც იცვალა სახე (ტაპანთური დიალექტის დამახასიათებელი
ბგერების გამოთქმაც და ტაპანთურის ენობრივი ფორმებიც შეიჭრა
აშხარელთა ენაში). თავის მხრივ, აბაზური სალიტერატურო ენაც
თავისებურად გამოიყურება, რამდენადაც აშხარელთაგან გამოსულმა
ლიტერატურულმა მუშაკებმა მათთვის დამახასიათებელი ენობრივი
მოვლენები ტაპანთური „გაფორმებით”, ე.ი. გამწიგნობრებული სახით
წარმოგვიდგინეს (ამ რიგის ფაქტები უკვე აღარც ერთ დიალექტს
აღარ განეკუთვნება: ამოსავალი აშხარულია – ტაპანთურისთვის უცხო,
გაფორმება ტაპანთურია - აშხარულისთვის უცხო)” (ხაზგასმა ჩემია –
მ.ლ.).
ანალოგიურად, დღეს შოტლანდიის და ვალონიის მკვიდრთა
მეტყველებაში დადასტურებული ენობრივი ფორმების ამოსავალი
შოტლანდიური ან ვალონურია, გაფორმება – ინგლისური ან ფრანგული.
ერთი შეხედვით, აქ გვაქვს ისეთივე ვითარება, როგორიც უსრული
დაქვემდებარების შემთხვევაში (მსჯელობისთვის იხ. ლაბაძე 2017: 196197), მაგრამ საქმე ისაა, რომ შოტლანდიელთა და ვალონთა ეთნიკური
თვითშეგნება ეფუძნება, შესაბამისად, შოტლანდიური სტანდარტის
ინგლისურსა და ბელგიურ ფრანგულს, ხოლო სახელდობრ “დაბლობის
შოტლანდიურს” და ვალონურს კი, მათი უმრავლესობა უბრალო
კილოურ მეტყველებად თვლის.
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მეორე მხრივ, აქ არც სრული დაქვემდებარება (როგორიც,
მაგალითად, სამწიგნობრო იტალიურსა და სიცილიურს შორის
დასტურდება) გვექნება: შოტლანდიელები და ვალონები დამოუკიდებელი
ეთნოსებია და რასაკვირველია, ისინი თავს არ თვლიან ინგლისელებად
ან ფრანგებად (მიუხედავად იმისა, რომ შოტლანდიელებს, XVIII
საუკუნიდან მოყოლებული, დამოუკიდებელი სახელმწიფოც აღარ აქვთ
და დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაში შედიან).
ამდენად, უდავოა, რომ შოტლანდიასა და ვალონიაში მიმდინარეობს
მაღალი და დაბალი რეესტრული ვარიანტების ინტერფერენცია, ანუ
შვეული რეესტრული ინტერფერენცია (ინგლ. Vertical Register Interference);
ეს მოვლენა კი, ზოგადად, გაცილებით უფრო ხშირია, ვიდრე მაღალი
რეესტრული ვარიანტების ინტერფერენცია (იგივე თანაბარი რეესტრული
ინტერფერენცია – Equal Register Interference), რომელიც პირველად 1919
წელს აღწერა ამერიკელმა პუბლიცისტმა ჰენრი ლუის მენკენმა თავისი
ესსეების კრებულში „ამერიკული ენა” („The American Language”).24
მენკენმა, მიუხედავად იმისა, რომ ენათმეცნიერი არ ყოფილა,
მართებულად შენიშნა, რომ ამერიკული ინგლისურისთვის ამოსავალია
არა რომელიმე ცალკეული ქვესისტემა, არამედ სახელდობრ
XVII საუკუნის სამწიგნობრო-ზეპირი ნორმა, რომელიც კოლონიის
დაარსებისას საყოველთაოდ იყო მიღებული: „1620 წელს პილიგრიმებმა
თან ჩამოიტანეს ჯეიმს I-ის ხანის ინგლისური და ბიბლიის თარგმანიც.
[ენა] მათმა შთამომავლებმა ძირითადად უცვლელადვე შეინარჩუნეს –
მას მცირედღა შეეხო ის აკადემიური გაშალაშინება, რაც [მეტროპოლიის]
ენამ XVIII საუკუნეში განიცადა: [კოლონისტებს] მასზე არაფერი
სმენოდათ, ან დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდნენ. ზოგადად, თუ [სიტყვის]
ახალი მნიშვნელობა ბიბლიაში დადასტურებულს არ ემთხვეოდა, არც
იღებდნენ - არა მარტო ამ უკანასკნელის მაღალი ავტორიტეტიდან
გამომდინარე, არამედ იმიტომაც, რომ უცვლელად უნდა დაცულიყო
მისი თვითმყოფადობა”25 (მენკენი 1919: 55-56). მართებულია ასევე
დასკვნაც, რომ ახალ მიწაზე, ჯეიმს I-ის ხანის ნორმა არა მარტო
ორიენტირის სახით შენარჩუნდა, არამედ პარალელურად, დაბალ
რეესტრულ ვარიანტებსაც (ახალ კილოებსაც) დაედო საფუძვლად:
„1790 წელს, რომელიმე ფილადელფიელსა თუ ბოსტონელს ჩამოსულ
ინგლისელთან არც იმდენად უჭირდა სიტყვიერი ურთიერთობა, თუმცაღა
24

წიგნის მეოთხე, შესწორებული და შევსებული ვარიანტი, რომელიც 1963 წლამდე
კიდევ ხუთჯერ გამოსცეს, გამოვიდა 1936 წელს ნიუ-იორკში. ჩვენ გამოყენებული გვაქვს
როგორც პირველი - 1919 წლის გამოცემა, ისე 1936 წლის ვარიანტის ბოლო - 1963 წლის
გამოცემა.”
25
The Pilgrims of 1620 brought over with them the English of James I and the Revized Version, and
their descendants of a century later, inheriting it, allowed its fundamentals to be but little changed
by the academic overhauling that the mother-tongue was put to during the early part of the eighteenth century. In part they were ignorant of this overhauling, and in part they were indifferent to it.
Whenever the new usage differed from that of the Bible they were inclined to remain faithful to the
Bible, not only because of its pious authority but also because of the superior pull of its imminent
and constant presence.

ენისა და კილოს გამიჯვნის რეესტრული კრიტერიუმი (კრიტიკული ანალიზი)
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რომელიმე ოჰაიოელი მენავე 1810 წელს, ანდა პრერიების მცხოვრები
1815 წელს უკვე მეტყველებდა ისეთ კილოზე, რომელიც ინგლისელს
ყურს სჭრიდა თავისი სიუხეშით და გაუგებრობით; დროთა განმავლობაში
ეს იქცა გამოსარჩევ ნიშნად და აისახა [ინგლისურისგან] განსხვავებულ,
ეროვნულ მწერლობაში”26 (იქვე: 66-67).
ამგვარი წანამძღვრების ფონზე, XIX-XX სს. მიჯნაზე, როდესაც
ინგლისური ენის ბრიტანული და ამერიკული მაღალი რეესტრული
ვარიანტები უკვე თანაბარუფლებიან ეროვნულ ენობრივ ერთეულებს
წარმოადგენდნენ, მათი ინტერფერენციაც დაიწყო. ამ ფრიად საინტერესო
პროცესის უმთავრეს მიზეზად ჰენრი ლუის მენკენმა ინგლისურის
ვარიანტებზე მეტყველ ერთა მჭიდრო ურთიერთობები დაასახელა:
„ჩვენ, თანამედროვე ამერიკელები, უფრო გათვითცნობიერებულნი
ვართ ინგლისის ყოფა-ცხოვრებაში, ვიდრე უწინდელნი, რადგან
მრავლად ვკითხულობთ ინგლისურ წიგნებს, ვეცნობით ინგლისურ
[ვარიანტს] ჩვენივე გაზეთებიდან, ხშირად ვხვდებით ინგლისელებს ან
მივემგზავრებით ინგლისში. იდეათა და შეხედულებათა უწყვეტი გაცვლაგამოცვლის საერთო შედეგები, რომებიც მრავალმხრივ და თვალნათელ
გავლენას ახდენს არა მარტო პოლიტიკაზე, ეთიკაზე ან ესთეტიკაზე,
არამედ ზოგადად ყოფით ურთიერთობებზეც თავს იჩენს ენაშიც”27 (მენკენი
1919: 78).
მისი თანამედროვე ენათმეცნიერებისაგან განსხვავებით, პუბლიცისტი
ჰენრი ლუის მენკენი იმთავითვე სწორად მიხვდა, რომ ინგლისურის
ამერიკული მაღალი რეესტრული ვარიანტი ჩამოყალიბდა ენის ახალ
პირობებში ტრანსპლანტაციის, კონსერვაციის და განსაკუთრებით
– სოციუმის განსხვავებული თვითაღქმის წარმოქმნის შედეგად – ეს
უკანასკნელი მოცემულობა რომ არა, დამოუკიდებელ მაღალ რეესტრულ
ვარიანტს ან საერთოდ ვერ მივიღებდით, ანდა ის, ინტერფერენციის
დაწყებისთანავე, უმეტესად დაემთხვეოდა იმავე ბრიტანულ მაღალ
რეესტრულ ვარიანტს. მართებულია მენკენის ის დასკვნაც, რომ ერთ
ენაზე მეტყველ ერთა შორის მჭიდრო ურთიერთობების შედეგები თავს
იჩენს მათ ენობრივ ვარიანტებში ინტერფერენციულ მოვლენათა სახით,
მაგრამ თანაბარ ინტერფერენციას აღარ ძალუძს უკვე ჩამოყალიბებული
ვარიანტის ცვლილება (იქვე: 80).
26

The average Philadelphian or Bostonian of 1790 had not the slightest difficulty in making himself
understood by a visiting Englishman. But the average Ohio boatman of 1810 or plainsman of 1815
was already speaking a dialect that the Englishman would have shrunk from as barbarous and unintelligible, and before long it began to leave its mark upon and to get direction and support from a
distinctively national literature.”
27
We latter-day Americans know a great deal more about the everyday affairs of England than the
early Americans, for we read more English books,and have more about the English in our newspapers, and meet more Englishmen, and go to England much oftener. The effects of this ceaseless
traffic in ideas and impressions, so plainly visible in politics, in ethics and aesthetics, and even in the
minutae of social intercourse, are also to be seen in the language.
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შდრ.: ცნობილმა ესპანელმა ენათმეცნიერმა რამონ მენენდეს
პიდალმა 1920 წელს ესპანური ენის ლათინურ-ამერიკული ვარიანტების
ამოსავლად ჩათვალა ის დაბალი რეესტრული ვარიანტი, რომელიც
ანდალუსიაშია გავრცელებული; თანაც დაასკვნა, რომ XX საუკუნის
ბოლოსთვის თითქმის ყველა ვარიანტული სხვაობა გაქრებოდა: „ამჟამად
მხოლოდ იმის თქმასღა ვიკმარებთ, რომ ამერიკის ესპანური მეტყველებები
კასტილიურისაგან ექსტრაორდინალურად განცალკევებულნი არ არიან...
ესპანური ამერიკის განათლებული მკვიდრნი – განსაკუთრებით შესამჩნევ
თავისებურებათა მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ, მეტყველებენ სამწიგნობრო
ენის ანდალუსიურ სახესხვაობაზე, რომელიც გადასხვაფერებულია
ვულგარიზმებით... გაცხოველებული კომუნიკაციები და იდეოლოგიური
მიდრეკილებები ქმნის კარგ ნიადაგს საიმისოდ, რომ ენაში რეგიონული
სხვაობა, გაღრმავების ნაცვლად თანდათანობით გაქრეს”28 (მენენდეს
პიდალი 1920: 28-29; ხაზგასმა ჩემია – მ.ლ.).
ესპანელი ენათმეცნიერის ეს დასკვნა მცდარი აღმოჩნდა –
„გაცხოველებული კომუნიკაციების” მიუხედავად, ესპანურის არც ერთი
ლათინურ-ამერიკული ვარიანტი დღემდე არ დამთხვევია კასტილიურს.
მართებული არც ის თვალსაზრისია, თითქოს ლათინურ-ამერიკული
რეესტრული ვარიანტები ერთმნიშვნელოვნად ანდალუსიური კილოს
საფუძველზე ჩამოყალიბებულიყოს: ბოლოდროინდელ კვლევათა
საფუძველზე მტკიცდება, რომ ლათინურ ამერიკაში ტრანსპლანტაციის
შედეგად განზოგადდა ესპანურის (კასტილიურის) ის მაღალი რეესტრული
ვარიანტი, რომელიც თავად ესპანეთში საყოველთაოდ XVI-XVII სს.-ში,
ამერიკის ათვისების დროს, იყო მიღებული. მართალია, ალაგ-ალაგ
(განსაკუთრებით – კუბაზე, სამხრ.-აღმ. მექსიკაში, ჩრდ. ვენესუელაში...)
საგრძნობია ანდალუსიურის გავლენაც, მაგრამ მხოლოდ ფონეტიკაში,
მორფოლოგია კი ყველგან კასტილიურია. მთავარი ორთოეპიული
მოცემულობა – “Seseo” ანუ ყრუ სისინა კბილთაშორისი ნაპრალოვნის
სისტემური გადასვლა ყრუ სისინა წინანუნისმიერ ნაპრალოვანში, რაც
მენენდეს პიდალს ანდალუსიზმად მიაჩნდა, ლათინურ-ამერიკულ ვარიანტებში წარმოშობილია ინდიელთა ენებთან ურთიერთობის შედეგად
(იხ. ამადო ალონსო 1951: 117-118; ნარბონა ხიმენესი, კანო აგილარი,
ველარდე-პერესი, 2011: 73-85). ასე რომ, კილოური მეტყველება აქ
არაფერ შუაშია.
უნდა ითქვას ისიც, რომ ენის ახალ პირობებში ტრანსპლანტაციის
შემდეგ, მხოლოდ ენობრივ ნორმათა კონსერვაცია/რეფორმირება
დიასპორის სამწიგნობრო სტანდარტს წარმოქმნის – ასეთი რამ ახასიათებს,
მაგალითად, სომხურს (მრავალრიცხოვანი სომხური დიასპორის
28

Ahora nos basta el hecho para comprender que las hablas populares hispano-americanas no representan una desviación extraordinaria respecto de la castellana... La conversación de las personas
educadas de la América española es, mirada en sus más salientes rasgos, el habla culta de Andalucía,
teñida de algún vulgarismo... El acrecimiento de las comunicaciones y las tendencias ideológicas se
aunan para contribuir a que las diferencias regionales del idioma disminuyan en vez de ahondarse.”
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სამწიგნობრო სტანდარტი დასავლურ-სომხურია, თვით სომხეთისა –
აღმოსავლურ-სომხური), ბელარუსულს (დიასპორის სამწიგნობრო
სტანდარტს ეწოდება ტარაშკევიცა, თვით ბელარუსში მიღებულს კი
– ნარკა¬მაუკა29); ასევე, 1991 წლამდე ახასიათებდა უკრაინულსაც
(დიასპორაში მიღებული იყო დასავლურ-უკრაინული, თვით უკრაინაში –
აღმოსავლურ-უკრაინული სტანდარტი), მაგრამ როგორც წესი, ეთნოსის
ძირითად ნაწილსა და დიასპორას შორის ურთიერთობის გაღრმავების
შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის სამწიგნობრო სტანდარტი საერთოეროვნულ სტანდარტს (ანუ მაღალ რეესტრულ ვარიანტს) კონკურენციას
ვეღარ უწევს და უმეტესად, რეესტრს გარეთ რჩება ხოლმე.
ამდენად, რამონ მენენდეს პიდალიც მიიჩნევდა, რომ ესპანურის
ლათინურამერიკულ ვარიანტთა ჩამოყალიბება უპირველესად მხოლოდ
ენის ახალ პირობებში ტრანსპლანტაციის შედეგი იყო და არა – სოციუმთა
განსხვავებული თვითაღქმის წარმოქმნისა. ამიტომაც ჩათვალა, რომ
ისინი კონკურენციას ვეღარ გაუწევდნენ კლასიკურ ესპანურ სამწიგნობრო
ენას, რომელსაც ტრადიციულად, კასტილიური (El castellano) ეწოდება.
სხვათა შორის, ესპანეთის სამეფო აკადემია (La Real Academia Española)
დღემდე მიიჩნევს, რომ ეს უკანასკნელი მთელი ესპანურენოვანი
სამყაროსთვის ერთია (ვრცლად ამის თაობაზე იხ. სანჩეს ლობატო
1994: 553-557), მაგრამ ლათინური ამერიკის ესპანურენოვან ქვეყნებში
ამ თვალსაზრისს კატეგორიულად უარყოფენ მყარი არგუმენტის
მოშველიებით: მიუხედავად იმისა, რომ პირენეის ნახევარკუნძულზე და
ლათინურ ამერიკაში გავრცელებული ესპანური მეტწილად ინარჩუნებს
სისტემურ-სტრუქტურულ და ორთოგრაფიულ ერთობას, მასზე მეტყველთ
ერთმანეთისაგან კარდინალურად განსხვავებული თვითაღქმა აქვთ,
რაც ესპანურის ეროვნულ ვარიანტებს ეფუძნება და არა „კლასიკურ
კასტილიურს” (ვრცლად იხ. მორენო დე ალბა 2003: 17-18).
მართლაც, თუ სომხური, ბელარუსული ანდა უკრაინული დიასპორის
წარმომადგენლები (რომლებიც განსხვავებული ნორმებით წერენ
და მეტყველებენ) ზოგადად სომხურ, ბელარუსულ და უკრაინულ
ენობრივ მემკვიდრეობას მშობლიურად თვლიან, არგენტინელისა და
მექსიკელისთვის მშობლიურია მხოლოდ ის ენობრივი მემკვიდრეობა,
რომელიც ესპანურის სახელდობრ არგენტინულ და სახელდობრ მექსიკურ
მაღალ რეესტრულ ვარიანტებზეა შექმნილი. გარდა ამისა, როგორც
უკვე აღვნიშნეთ (ლაბაძე 2016: 141-142), ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე
გავრცელებული ესპანური კილოებიც ხსენებულ ვარიანტებს მიემართება
და არა პირენეულ ესპანურს.
სახელწოდებები: ტარაშკევიცა (Тарашкевица) და ნარკამაEკა (Наркамаўка)
წარმოსდგება, შესაბამისად, ცნობილი ბელარუსი ენათმეცნიერის, პოლიტიკოსისა და
საზოგადო მოღვაწის - ბრანისლავ ტარაშკევიჩის (Браніслаў Тарашкевіч, 1892-1938)
გვარისა და „განათლების სახალხო კომისარიატის” (Народны Камісаріат Асветы)
29
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მაშასადამე, თანაბარი რეესტრული ინტერფერენცია შესაძლებელია
მხოლოდ თანაბარუფლებიან ეროვნულ ვარიანტებს შორის – ყველა
სხვა შემთხვევაში, გვექნება შვეული რეესტრული ინტერფერენცია. ორივე
სახის ინტერფერენცია თანამედროვე ვითარებაში ერთმნიშვნელოვნად
გარდაუვალი პროცესია. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თანაბარი რეესტრული
ინტერფერენციის დროს ნებისმიერ მაღალ რეესტრულ ვარიანტს ძირეულ
ცვლილებათაგან იცავს არა პოლიტიკური სტატუსი (როგორც მიაჩნია
მრავალ მკვლევარს, მაგალითად, ვრცლად ამის თაობაზე იხ.: გრეგორი
1967: 177-197; ბაოტიჩი 2012: 257-268 და ა.შ.), არამედ, უპირველეს
ყოვლისა, მასზე დაფუძნებული ეროვნული თვითაღქმა, რაც თავის მხრივ,
სოციუმის შესაბამის განწყობასაც განაპირობებს. იგივე მიზეზით, შვეული
რეესტრული ინტერფერენციის დროს, დაბალ რეესტრულ ვარიანტში
იჭრება და მკვიდრდება შესაბამისი მაღალი რეესტრული ვარიანტის
ელემენტები. ენობრივ ერთეულზე დაფუძნებული ეროვნული თვითაღქმა
რომ არა, ორივე სახის ინტერფერენცია სულ სხვაგვარ შედეგებს
მოგვცემდა.
4.
რამდენად
უნივერსალურია
რეესტრული
კრიტერიუმი?
თანამედროვე მსოფლიოში მიიჩნევა, რომ ენობრივი ერთეულის დაცვისა
და განვითარებისათვის აუცილებელია როგორც თავად მისი, ისე ე.წ.
„ინდივიდუალური ენობრივი ავტონომიის” (Individual Linguistic Autonomy,
ILA) საყოველთაოდ აღიარება: “ენა საყოველთაო აღიარებას მოიპოვებს
მაშინ, როცა შესაძლებელი ხდება ხოლმე მასზე საჯარო მომსახურება
ან/და საჯარო საქმეთწარმოება. მაგალითად, შეგვიძლია ვთქვათ,
რომ [ამერიკის შეერთებულ შტატებში] ესპანური ენა ზოგი [შტატის]
იურისდიქციის მიერ საყოველთაოდ აღიარებულია... ხოლო ინდივიდი
ენობრივ ავტონომიას მოიპოვებს მაშინ, როცა მას სახელმწიფოსაგან
ექნება უფლება, თავისუფლად აირჩიოს, რომელ ენას გამოიყენებს
სხვადასხვა არასაჯარო სივრცეში და რომელ საყოველთაოდ აღიარებულ
ენას – საჯარო სივრცეში”30 (პატენი 2001: 692; ხაზგასმა ჩემია – მ.ლ.).
აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ინდივიდუალური
ენობრივი ავტონომიის მოპოვება, რასაკვირველია, გულისხმობს
მხოლოდ ქვეყნის მკვიდრი სოციუმის წევრის უფლებას – გამოიყენოს
მშობლიური ენა საჯარო თუ არასაჯარო სივრცეებში სახელმწიფო ენის
თანაბრად: მაგალითად, აშშ-ის სამხრეთ-დასავლეთ შტატებში (არიზონა,
ნიუ-მექსიკო, ტეხასი, ნაწილობრივ – კალიფორნია...), რომლებიც XIX
საუკუნის 50-იან წლებამდე მექსიკას ეკუთვნოდა, მკვიდრ მექსიკელებს
და ინდიელებს გააჩნიათ ინდივიდუალური ენობრივი ავტონომია31 30

a language enjoys public recognition when it is possible to access public services and/or conduct
public business in that language. For example, we can say that the Spanish language is recognized
in some jurisdiction... An individual enjoys linguistic autonomy, I will say, to the extentth at he
isfree from state interference to select which language he will use in various nonpublic domains
and which of the publicly recognized languages he will use in various public domains.”
31
აღსანიშნავია, რომ ეს უფლება მექსიკელებს მიენიჭათ ამერიკა-მექსიკის 18461848 წწ. ომის შემდეგ - 1848 წლის 2 თებერვალს დადებული გუადალუპე-იდალგოს
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შეუძლიათ, როგორც არასაჯარო, ისე საჯარო სივრცეშიც ინგლისურის
თანაბრად გამოიყენონ მშობლიური ენები: ესპანური, ნავაჰო, პაპაგო
და ა.შ.; მეორე მხრივ, ჩრდილო-აღმოსავლეთის შტატებში, სადაც
მკვიდრი ინდიური მოსახლეობა XVIII საუკუნეში გაწყდა (ან საბოლოოდ
ასიმილირდა), ხოლო ესპანურენოვნები XX საუკუნის იმიგრანტები არიან,
საჯარო სივრცეში მხოლოდ ინგლისური ენის გამოყენებაა ნებადართული.
რაღა თქმა უნდა, ინდივიდუალური ენობრივი ავტონომიის მოსაპოვებლად აუცილებელია, შესაბამისი ენობრივი ერთეული რეესტრიზებული
იყოს. ამიტომ მკვლევართა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენა-კილოს
გასამიჯნად რეესტრული კრიტერიუმი შესაძლოა უნივერსალურად
ჩაითვალოს, თუ ენობრივი ერთეულის რეესტრიზება უკვე მომხდარია
(ან, ინდივიდუალური ენობრივი ავტონომიის მოპოვების უფლებიდან
გამომდინარე, აუცილებელი ხდება), ე.ი. საქმე გვაქვს დამოუკიდებელ
ენასთან, თუკი ენობრივი ერთეულის რეესტრიზების საჭიროება არაა –
კილოსთან. ამგვარად მსჯელობს, მაგალითად, ცნობილი გერმანელი
ენათმეცნიერი პეტერ რეედერი (1998: 363): „სახელმწიფოებრივპოლიტიკურ დონეზე წყდება, არის თუ არა „იდიომი“ დამოუკიდებელი,
სტანდარტული ენა. თუკი სახელმწიფოებრივად ან პოლიტიკურად ასეთი
გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნება, მაშინ „სტანდარტულ ენაზე”,
როგორც ასეთზე, საუბარი შეუძლებელია”.32
იმავე თვალსაზრისს იზიარებს მეორე გერმანელი ენათმეცნიერი
ბერნჰარდ გრეშელიც (2009: 179-181): განიხილავს რა საფრანგეთის
კორსიკაზე გასული საუკუნის 90-იან წლებში, ადგილობრივი
ხელისუფლების
მიერ
კორსიკული
მეტყველების
(რომელიც
ენათმეცნიერებაში ტრადი-ციულად ერთ-ერთ იტალიურ კილოდ
მიიჩნეოდა) დამოუკიდებელ ენად აღიარების ფაქტს, როგორც
კორსიკელთაგან ინდივიდუალური ენობრივი ავტონომიის მოპოვებას,
იგი აცხადებს: „ამგვარადვე, სისტემურ-ენათმეცნიერულ სლავისტიკაშიც
უკვე აღარ არსებობს მყარი საფუძველი საიმისოდ, რომ დამოუკიდებელი
ენები - სერბული, ხორვატული და ბოსნიური უწინდებურადვე ერთი ენის
ვარიანტებად ჩაითვალოს”.33
საყურადღებოა ასევე, ცნობილი იტალიელი ენათმეცნიერის მიქელე
ლოპორკაროს განმარტებაც: „ტერმინი კილო გამოიყენება ისეთი
ენობრივი ერთეულის აღსანიშნავად, რომელიც არაა სტანდარტიზებული,
უმთავრესად წარმოადგენს მხოლოდ [რომელიმე] ლოკალური თემის
ხელშეკრულების მე-8 და მე-9 მუხლების თანახმად, ინდიელებს კი 1968 წ. 2 იანვარს
მიღებული `ორენოვანი განათლების აქტის” (Bilingual Education Act) ძალით.
32
Auf der staatlich-politischen Ebene entscheidet sich, ob ein ‘ldiom’ eine eigenständige Standardsprache ist bzw. wird; ist diese Entscheidung staatlich bzw. politisch nicht durchsetzbar, so kann von
einer Standardsprache im Sinne dieses Modells nicht gesprochen werden.”
33
In vergleichbarer Weise gibt es für die Slavistik als systemlinguistische Disziplin keinen Anlass,
Serb., Kroat. und Bosniak. als eigenständige Sprachen statt wie bisher als Varianten einer Sprache
aufzufassen.
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ზეპირ მეტყველებას და იდევნება ოფიციალური თუ ინსტიტუციური
დაწესებულებებიდან (სკოლა, ადმინისტრაცია და ა.შ.)”34 (ლოპორკარო
2009: 3; ხაზგასმები ჩემია – მ.ლ.).
მაშასადამე, მკვლევრები, რომლებიც რეესტრულ კრიტერიუმს
უნივერსალურად თვლიან, მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს მიერ ენობრივი
ერთეულის ენად აღიარება ანუ რეესტრიზება ენათმეცნიერებისთვისაც
საკმარისი არგუმენტი უნდა იყოს, რადგანაც ამ დროს გათვალისწინებულია
ხოლმე ის რეალური ფაქტები, რაც შესაბამის სოციუმში ენობრივი
ერთეულის
პრესტიჟულობა-არაპრესტიჟულობას
განაპირობებს.
აღსანიშნავია,რომ მათ ამის განცხადების მთავარ საფუძველს აძლევს
თანამედროვე დასავლეთში არსებული ვითარება: ფაქტობრივად,
ევროპაში, კანადაში, აშშ-სა და მეტ¬წილად - მექსიკაშიც, არც არსებობს
რომელიმე ისეთი ენობრივი ერთეული, რომელიც რეესტრს გარეთ
იყოს დარჩენილი და არ ჰქონდეს მაღალი ან დაბალი რეესტრული
ვარიანტის სტატუსი. მაგალითად, ევროპის ქვეყნებში ცალ-ცალკე მაღალ
რეესტრულ ვარიანტებად მიიჩნევა ბოშური ენის გეოგრაფიულად ან/
და პოლიტიკურად იზოლირებული კილოები: კაალე, კელდერარული,
ლოვარული, ვლახური და ა.შ., თუმცაღა ისეთი სახელწოდებებით,
რომ ხაზი გაესვას მათ წარმომავლობით ერთობას: Kaale-romani,
Kalderash-rromani, Lovara-romanyi, Vlax-romani... (ჰენკოკი 1995: 1415 და მატრასი 2002: 22); ანალოგიური პრინციპითვე მექსიკაშიც ცალცალკე მაღალ რეესტრულ ვარიანტებად განიხილავენ ინდიელთა სოკე
ენის კილოებს: ტეხისტეპეკურსა (Zoque de Texistepec) და სოტეაპანურს
(Zoque de Soteapan), რომლებიც გეოგრაფიულად იზოლირებულია
ერთიმეორისგან (ფოსტერი 1943: 12). როგორც ვხედავთ, ორივე
შემთხვევაში რეესტრიზებისას გათვალისწინებულია რეალური ფაქტები:
ენობრივ ერთეულთა ურთიერთმიმართება და მათზე მეტყველთა შორის
კავშირის სისუსტე სხვადასხვა მიზეზთა გამო.
მეორე მხრივ, ევროპაში (კერძოდ, ხორვატიასა და იტალიაში)
ხორვატულის დაბალ რეესტრულ ვარიანტებად სამართლიანად
მიიჩნევა ჩაკავური და კაიკავური კილოები ან შტოკავურ-იკავური
კილოკავი, რომლებზე მეტყველნიც ისტორიულად, კულტურულად
და სახელმწიფოებრივად მჭიდროდ უკავშირდებიან ერთმანეთს
(ბროზოვიჩი 1988: 34); ასევე: მექსიკაშიც ნაუატლის (აცტეკურის) დაბალ
რეესტრულ ვარიანტებად განიხილება ტლაშკალტეკური, ჰუასტეკური,
ტეტელცინგო და სხვა კილოები – მათზე მეტყველნიც ისტორიულად
და კულტურულად მჭიდროდ უკავშირდებიან ერთიმეორეს (ხაურეგი...
2002: 27-30). შესაბამისად, ამ ორივე შემთხვევაშიც რეესტრიზებისას
გათვალისწინებულია რეალური ფაქტები: ენობრივ ერთეულთა
ურთიერთმიმართება და მათზე მეტყველთა შორის მჭიდრო კავშირი.
34

Il termine dialetto è utilizzato per designare una varietà linguistica non standartizzata tendenzialmente ristretta all’uso orale entro una comunità locale ed esclusa dagli impieghi formali ed istituzionali (scuola, amministrazione ecc.)”
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აქედან გამომდინარე, რეესტრული კრიტერიუმის უნივერსალურობის
მომხრეთა თვალთახედვით, საჭიროა მსოფლიოს ენობრივ ერთეულთა
რეესტრიზება ზემოთ მოყვანილი პრინციპებით – რეალური ფაქტების
აუცილებლად გათვალისწინებით განხორციელდეს, რათა საბოლოოდ
გადაიჭრას ენა-კილოს გამიჯვნის საკითხი ენათმეცნიერებაში. სხვათა
შორის, სწორედ ამ თვალსაზრისს ეფუძნება “ევროპის რეგიონული
ან უმცირესობათა ენების ქარტიის” ძირითადი დებულებები. აქვე უნდა
ითქვას, რომ ზოგადად, მასში მიუღებელიც არაფერია: ცხადია, ენობრივი
ერთეულის სტატუსი მხოლოდ რეალური ვითარების გათვალისწინებით
უნდა დადგინდეს, მაგრამ აქ დასაზუსტებელია ერთი, მეტად მნიშვნელოვანი
რამ: რეალურ ვითარებას ქმნის მყარი ეთნოკულტურული და არა
ოდენ პოლიტიკური ფაქტორები, რადგანაც ნებისმიერი პოლიტიკური
მოცემულობა, რომელიც ობიექტურ ეთნოკულტურულ საფუძვლებს არ
ემყარება, როგორც წესი, ხელოვნურია.
ამდენად, ბოშური და სოკე ენები გათიშულ პოლიცენტრულ ენობრივ
სისტემებს წარმოადგენენ არა იმიტომ, რომ მათ კილოებს (ქვესისტემებს)
პოლიტიკურად თანაბარი, მაღალ რეესტრულ ვარიანტთა სტატუსი
აქვს, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ მათზე მეტყველთ
სრული ეთნოკულტურული ერთიანობის შეგნება გაცილებით სუსტად
აქვთ განვითარებული, ვიდრე ხორვატულად ან ნაუატლზე (აცტეკურად)
მეტყველთ. ეს ორი უკანასკნელი ენობრივი ერთეულიც იგივე ფაქტორის
გამო უნდა მივიჩნიოთ, შესაბამისად, მონოცენტრულ-ასიმეტრიულ და
მონოცენტრულ-სიმეტრიულ ენობრივ სისტემებად. სხვაგვარად რომ
ვთქვათ, კელდერარული წარმოადგენს ბოშური ენის კილოს იმიტომ,
რომ მასზე მეტყველნი ენობრივთან ერთად, ეთნოკულტურული
თვალსაზრისითაც ბოშები არიან,35 თუმცა რეესტრიზებულია იმიტომ,
რომ ეროვნული (საერთო ეთნოკულტურული) ერთობის ჩამომძერწავი
სამწიგნობრო ენა ბოშებს არ გააჩნიათ და არც რომელიმე მათ კილოს
ძალუძს, თემთაშორისი კოინეს როლი იკისროს.36 ასევე: ჩაკავური
სწორედ იმიტომაა ხორვატულის კილო, რომ მასზე მეტყველნი
ენობრივი და ეთნოკულტურული თვალსაზრისით ხორვატები არიან
და სხვა ხორვატულ თემთა მსგავსად მათი ეროვნული თვითშეგნებაც
35

მათი საკუთარი სახელწოდებაა ლე რრომ კალდარარ~ა (რუმინეთში, მოლდოვაში,
უკრაინაში, რუსეთში...) ან ლე რრომ კალდერა~ა (უნგრეთში, სერბიაში, დას. ევროპაში,
ჩრდ. და სამხრ. ამერიკაში...) - ორივე დასახელება სიტყვასიტყვით ითარგმნება, როგორც
„მექვაბე (=მკალავი) ბოშები”.
36
აღსანიშნავია, რომ გასული საუკუნის 30-იან წლებში საბჭოთა კავშირში სცადეს, ბოშათა
ყველა ლოკალუ¬რი ჯგუფისთვის საერთო სალიტერატურო ენად ექციათ სახელდობრ
ჩრდილო რუსეთის ბოშათა (რუსკა რომა) კილოზე დაფუძნებული ნორმა, თუმცა ერთი
მხრივ, ბოშებმა ის არ მიიღეს, მეორე მხრივ კი სახელმწიფოში შეიცვალა ეთნიკური
უმცირესობებისადმი დამოკიდებულება და 30-იანი წლების ბოლოდან საერთო-ბოშური
სამწიგნობრო ენის შესაქმნელად დაწყებული მუშაობა საერთოდ შეწყდა; გაუქმდა ბოშური
სკოლები და ჟურნალ-გაზეთებიც. დღეს რუსეთშიც ისევე, როგორც ევროპის ქვეყნებში,
ბოშურის ცალკეული კილოები ერთმა-ნეთისაგან დამოუკიდებლადაა რეესტრიზებული
(ვრცლად იხ.: სმირნოვა-სესლავინსკაია, ცვეტკოვი, 2018:7-11).
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სამწიგნობრო ხორვატულ ენას ეფუძნება; ამიტომ ჩაკავურს დაბალი
რეესტრული სტატუსიც მართებულად აქვს.
იმავდროულად, თანამედროვე ესპანეთში ვალენსიური (El valencià)
იმთავითვე რეესტრიზებულია კატალანურისგან (El català) განცალკევებით,
მიუხედავად იმისა, რომ ეთნოკულტურულად და ისტორიულად
ვალენსიელები კატალონიელი ეთნოსის ერთ-ერთი ლოკალური თემია,
მათ დედაენას წარმოადგენს სამწიგნობრო კატალანური, ხოლო ის
კილოები, რომელთა საფუძველზე გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან
დამოუკიდებელი სამწიგნობრო ნორმა („ენა”) შემუშავდა, ძველთაგანვე
საშინაოდ სამეტყველო ენობრივი ერთეულები იყო. ამაზე პირველად
მიუთითა არაგონის სამეფოს მემატიანემ, რამონ მუნტანერმა (12651336): „რასაკვირველია, ყველა ის, ვინც მურსიის ხსენებულ ქალაქში
[ვალენსიაში – მ.ლ.] და მის მიმდებარე ადგილებში სახლობს, ნამდვილი
კატალონიელია და მეტყველებს მსოფლიოში საუკეთესო კატალანურ
ენაზე”.37 თანამედროვე კატალონიელ მკვლევართა უმეტესობა
დღემდე ამ თვალსაზრისს იცავს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ვალენსიური
მეტყველების დამოუკიდებელ ენად გამოცხადება განხორციელდა
მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ შეფერხებულიყო კატალანური
ენის აღორძინება „კატალანურ ქვეყნებში”.38 ამ მხრივ, განსაკუთრებით
გამოირჩევა ვალენსიის უნივერსიტეტის პროფესორი, რაფაელ ლუის
ნინიოლეს-ი-მონლიორი (1969: 21): „ვალენსიელთა ქვეყანაში ორი ენის
გამოყენება აშკარად მიგვითითებს კონფლიქტზე, რომლის გამოვლენა
და მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ მისივე შემადგენელი
სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის
შემდეგ. ამ მიმართულებით ნებისმიერმა კვლევამ უნდა წარმოაჩინოს ის
როლი, რომელიც შეასრულეს მმართველმა წრეებმა ამ კონფლიქტში და
ზოგადად, ის ზეწოლა, სულ ერთია, ინსტიტუციონალური თუ სხვაგვარი,
რომლის ფონზეც კატალანური ენის განვითარება განსაკუთრებით
სათუო გახდა. უეჭველია, რომ ამ მექანიზმის გამოაშკარავება და დაშლა
აუცილებელია ვითარების კულტურულად ნორმალიზებისთვის”.39
ნინიოლეს-ი-მონლიორს ეთანხმება ასევე, მეორე ცნობილი
კატალონიელი ენათმეცნიერი – „კატალანური ენის სოციოლინგვისტთა
37

sí que siats certs que tots aquells qui en la dita ciutat de Múrcia e en los davant dits llocs
són, són vers catalans e parlen de bell catalanesc del món” _ იხ. მისი Crònica, თავი XVII.
ელ. ვერსია განთავსებულია ბმულზე:: http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/
jlv/91348064098793506388868/ima0060.htm; (დამოწმებულია: 02.02.2019).. „მუნტანერის
ქრონიკა” XIV საუკუნის კატალანური წერილობითი ძეგლია
38
„კატალანური ქვეყნები“ (კატ.: Els Països Catalans, ესპ.:: Los países catalanos) მოიცავს
espaneTis saxelmwifos სამ ავტონომიურ რეგიონს: კატალონიას (Catalunya, Cataluña),
ვალენსიელთა ქვეყანას (El país Valencià, El País Valenciano) და ბალეარის კუნძულებს (Les
Illes Balears, Las Islas Baleares), ასევე - ანდორის სათავადოს - El Principat d’Andorra, El
Principado de Andorra, რომელიც ესპანეთ-საფრანგეთის ერთობლივი პროტექტორატის
ქვეშაა. ყველა ამ რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეთა მშობლიური ენაა კატალანური
39
`l’ús de dues llengües al País Valencià delata ben clarament un conflicte que només pot ésser
enunciat i resolt acarant els problemes socials, económics i polítics en la seus estructura. Qualsevol
estudi es aquest sentit haurà d’explicar el paper que les classes superiors han jugat en el conflicte
i, més generalment, la sèrie de pressions –institucionals o no-, sota les quals el desenvolupament
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ასოციაციის” – L’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana”–
ერთ-ერთი
დამფუძნებელი,
პროფესორი
ვისენტ
პიტარკ-იალმელა (2009: 46) „[ვალენსიაში] კატალანური ენის აღორძინების
საყოველთაო მოთხოვნილება რომ შეასუსტონ, ესპანეთის მეფის
მომხრეები ქმნიან თვითმყოფად „ვალენსიურ ენას” და ფარულად
ახალისებენ ანტიკატალანიზმს. ეს კი სხვა არაფერია, თუ არა მათივე
არასრულფასოვნების კომპლექსი და კასტილიანისტობა [=პროესპანური
განწყობა – მ.ლ.]. მართალია, ასეთი რამ ჩვენს დროში არ დაწყებულა,
მაგრამ აშკარა სიახლედ უნდა ვცნოთ ორი გარემოება: [ერთი მხრივ,]
„ვალენსიური ენის” შექმნა აპირობებს მრავალი ისეთი ცრურწმენის
გაჩენას, რომელიც შემდეგ ვითარების ნორმალიზების საწინააღმდეგოდ
გამოიყენება ხოლმე; მეორე მხრივ კი, ეს მითი იწვევს აქამდე გაუგონარ
სიძულვილსა და დაპირისპირებას”.40
მაშასადამე,
ვალენსიის
ავტონომიურ
რეგიონში
მკვიდრი
მოსახლეობის
მეტყველება
რეესტრიზებულია
არა
რეალური
ეთნოკულტურული ფაქტის, არამედ პოლიტიკური კონიუნქტურის
გათვალისწინებით:
ხელისუფლება
შიშობს,
რომ
ვალენსიაში
სამწიგნობრო კატალანური ენის აღმატება ხელს შეუწყობს ადგილობრივ
მოსახლეთა შორის სეპარატისტული განწყობილების გაძლიერებას.
ჩვენი მხრივ დავძენთ, რომ ამგვარი მიდგომა ძალზე მოგვაგონებს რუსულ
გლოტოტომიურ პოლიტიკას, რომელიც XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან
მოყოლებული დღემდე მეტ-ნაკლები ინტენსივობით ხორციელდება
ქართველი და სხვა კავკასიელი (ან, ზოგადად – არარუსი) ერების
მიმართ. ჩვენშიც, ცალკეულ ქართველურ ქვესისტემათა (კილოთა)
დამოუკიდებელ ენებად გამოცხადებას და მათ საფუძველზე სამწიგნობრო
ნორმათა შექმნის მცდელობას ენათმეცნიერებასთან საერთო არაფერი
აქვს – ესაა აშკარა პოლიტიკური კონიუნქტურა და a priori ანტიქართული
ქმედება.
შესაბამისად,
თუ
რეესტრულ
კრიტერიუმს
უპირობოდ
უნივერსალურად ჩავთვლით, აუცილებლად იჩენს თავს პრობლემა:
მოგვიწევს, „ენად” ვაღიაროთ ის, რაც სინამდვილეში კილოა, ან პირუკუ,
რადგან პოლიტიკური მოცემულობები, რომელსაც ეფუძნება რეესტრული
კრიტერიუმის ძირითადი დებულებანი, არაიშვიათად, სულაც არ ასახავს
არსებულ ეთნოკულტურულ რეალიებს. იმ შემთხვევებში კი, როცა
ენობრივი ერთეულის რეესტრიზება ხორციელდება მართებულად,
ეთნოკულტურული რეალიების გათვალისწინებით, რასაკვირველია,
normal del català ha esdevingut particularment precari. Descubrir i desarticular aquest mecanisme
és, sens dubte, la condició prèvia a tot intent de normalització cultural”.
40
`Per tal d’afeblir l’exigència popular de recuperar la dignitat del català, els botiflers esgrimeixen
una llengua valenciana autònoma, alhora que fomenten l’anticatalanisme visceral, el qual no és sinó
una mostra del seu complex d’inferioritat i sobretot de les seves conviccions castellanistes. En rigor,
el tal invent no és una innovació dels nostres dies. Cal, tanmateix, atorgar-li el caracter de novetat
per dues raons: la proposta d’una llengua valenciana aglutina avui el conjunt dels prejudicis que
sustenten I’estratègia de I’antinormalització; d’altra banda, aquest mite és postulat ara amb tons
d’insídia i de bel·ligerància insospitats en qualsevol altra època.”
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