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ABSTRACT

The dialects outside Georgia preserve the rich linguistic material which is
important for the history of Georgian nation and Georgian language. Interesting
verbal lexical units are also attested in the speech of Georgians from Turkey.
Sometimes the whole spectrum of forms is constructed by a single verb stem. For
example, this kind of verb is ševeħveċe (I begged [him/her]), that we identified as
attested in Shavshian-Imerkhevian: “Calloghlan looked back, and saw Koroghl.
Then he said, ‘My days ran out, I met the death”. Other verb forms are attested
in the same text: “Calloghlin šieħveċa (begged): Do not insult my honour, I will
give you the money you want... I beg you more and more (beûrad geħveċebi).”
The verb ševeħveċe mentioned in the first context and the verb šieħveċa
(< šeeħveċa), geħveċebi in the second sentence are semantically completely
different. khveċa, is the verbal noun (masdar) of the first verb, while – ħveċna is
the verbal noun (masdar) of the second and the third verbs, which means asking,
pleading, begging (Explanatory Dictionary of the Georgian Language). In this
sense, ħveċna/ħveċeba is widespread not only in the speech of Turkish Georgians
speakers, but also in other dialects of the Georgian language and the literary
Georgian.
The meaning of the verb from the first sentence (“ ševeħveċe”). is the subject
of our interest. According to the lexical material, the semantic field of the root
ħveċ (<ħueċ) is rather diverse. It means both request-begging (šeeħveċa), as
well as departure, separation (gadaiħveċa), cutting or carving out (gamoħveċa),
refuge, taking shelter (šeiħveċa), yarn removal (daħveċa), etc.
The article discusses the material reflecting verbal forms of the root – ħveċ
(<ħueċ) having rich semantics, leading to the conclusion that the verb šeeħveċa
is the antonym of the verb gadaiħveċa and its contextual meaning in the sentence
to be analyzed – “my days ran out, I met the death” – is to meet, encounter , come
across death. The very meaning of this verb no longer occurs in modern literary
Georgian.
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საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებულ დიალექტებში დაცულია
მდიდარი ენობრივი მასალა, რომელიც მნიშვნელოვანია ქართველი
ერისა და ენის ისტორიისათვის. საინტერესო ზმნური ლექსიკური
ერთეულებია შემონახული თურქეთელ ქართველთა მეტყველებაშიც.
ხშირ შემთხვევაში ფორმათა მთელი სპექტრი იქმნება ერთ ზმნურ
ფუძესთან. ასეთია, მაგალითად, ზმნა შევეხვეწე, რომელიც შავშურიმერხეულში დავადასტურეთ. ესაა შევეხვეწე: „ქელოღლანმა მოხედა
უკან, დეინახა ქოროღლი. მაშინ თქვა, რომ: დემელია მე დღე, სიკვდილს
რომ მე შევეხვეწე“ (ქდკ 1911: შავშურ-იმერხეული) ამავე ტექსტში
დასტურდება სხვა ფორმებიც: „შიეხვეწა ქოროღლიმა: ნუ გამიტეხ ჩემ
ნამუსსა, რამტენიც გინდა, მოგცე ფული. არ წეჲყვანო ცხენი, არ წეჲღო ჩემი
სილაღი. მეტი ბეEრად გეხვეწები. ეიღევი ჩემგან ბეûრი ფული! არ გაჲგონა
ქელოღლანმა. ქოროღლი დარჩა ხვეწნაში“ (იქვე). პირველ კონტექსტში
ნახსენები შევეხვეწე ზმნა და მეორე წინადადების შიეხვეწა (< შეეხვეწა)
სემანტიკურად სრულიად სხვადასხვაა. პირველი ზმნის მასდარია ხვეწა,
მეორისა – ხვეწნა, რაც ნიშნავს თხოვნას, მუდარას, ვედრებას (ქეგლ). ამ
მნიშვნელობით ხვეწნა/ხვეწება გავრცელებულია არა მარტო თურქეთელ
ქართველთა მეტყველებაში, არამედ ქართული ენის სხვა დიალექტებსა
და სალიტერატურო ქართულში.
თხოვნა-ვედრების მნიშვნელობით არის დავით ჩუბინაშვილის
ლექსიკონში ხვეწნა/ხვეწება:
ხვეწნა (ს.) ფრიადი ვედრება, მუდარა... (ვეხვეწები, ვიხვეწები, -წე),
ზ. თვ. ვევედრები, ვემუდარები... მეხვეწებოდა; ...თითონ მხვეწნია... ალექ.,
161; ვჰხვეწნივარ ... (ჩუბინაშვილი 1984: 1744).
ხვეწება (ვა), ზ. მ. შევავედრებ, დარეჯ. 115; ნ. ხვეწნა. ამავე ფორმას
აქვს სხვა მნიშვნელობაც: ხვეწება (ვა), ზ. მ. დავახლი, დავჰკრავ რაზედმე
(იქვე).
ხვეწება თხოვნა-ვედრების მნიშვნელობით არის ლეჩხუმურშიც
(ცაგერი): „ვედრებით და ხვეწებით და გაწბილებული არ შევიდოდა. ტყეთა
ანგელოზებს ეხვეწებოდა“ (ქდკ 1935: შინამრეწველობის მასალები).
ამავე მნიშვნელობის ნაირგვარი ზმნური ფორმები, ჩვეულებრივ,
დასტურდება თურქეთელ ქართველთა მეტყველების ამსახველ
ტექსტებშიც. ამ მხრივ საინტერესოა „გურჯული ვაიზი“, რომელიც
შავშეთ-იმერხევში (მანატბა) არის ჩაწერილი შ. ფუტკარაძის მიერ 1989
წელს: „ვეხუეწნეთ გამჩენელს სულ ყუელა ენით, ღმერთო ბატონო,
შენ შეგვიბრალე... გული გეისუფთე ღმერთზე ხუეწნაში... შეეხუეწებიან
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გამჩენს თეელი გვარები... ღმერთ შეეხუეწე, შეთხუე სამოთხე... ღმერთ
შეეხუეწე ლამაზ ქართულით... ტკბილი ქართულით, ტკბილი გურჯულით
ღმერთ ეხუეწება სულ ჩუენი გული... ამ ტყვილი ქუეყნის ყუელა მილლეთი
ღმერთ ეხუეწება თავის ენაზე“ (ქდკ: მთქმელი ნიაზ ჯიჯანიძე, კორპუს.
გამოც. ავტ. ნ. სურმავა). ქართული ენის დიალექტებში, მაგალითად,
იმერულში, გვხვდება რ ჩართული ფორმები: ხვერწნა, ეხვერწება.
არის -ილ სუფიქსიანი მიმღეობური ფორმებიც: ხვეწილი / ხვერწილი:
„მობძანდებოდა ი კაცი მამა ერთი ხვეწილით: ღმერთო, ბედნიერი ქალი
და კაცი გამეიყვანეყეო“ (ქდკ 1958: რაჭული).
ჩვენი ინტერესის საგანია ხვეწა და მისგან მიღებული ზმნური ფორმები
ზემოთ ხსენებულ წინადადებაში: „დემელია მე დღე, სიკვდილს რომ მე
შევეხვეწე“.
სალექსიკონო მასალის მიხედვით, საკმაოდ მრავალფეროვანია
ხვეწ (< ხუეწ) ძირის სემანტიკური ველი. თხოვნა-ვედრების გარდა,
მას აქვს სხვა მნიშვნელობებიც. მაგალითად, ძველი ქართული ენის
შეერთებული ლექსიკონის მიხედვით, შეხუეწა ნიშნავს შეხიზნვას, თავის
შეფარებას (ქართლ. ცხოვრ.) (http://www.nplg.gov.ge/saskolo/index.
php?a=term&d=44&t=15907).
ამავე სემანტიკურ ველშია შეიხვეწებ-ა2 (შეიხვეწა, შეხვეწილა) გრდუვ.
ვნებ. – გადაიხვეწება და თავს შეაფარებს სადმე, გადახვეწილი შეიმალება
(ქეგლ), ანუ: შეიხვეწება ორმაგი სემანტიკის ზმნაა: ერთდროულად
მოიცავს გადახვეწისა და თავის შეფარების მნიშვნელობას. ორივე მაინც
გადახვეწასთან არის დაკავშირებული;
გახვეწა-ჲ (თუშ.) გაქცევა თავის დაღწევის მიზნით, თავის საშველად
(თ.უთურგ., დიალექტ., 578) (ღლონტი 1984: 147).
დახვეწა-ჲ (თუშ.) გაქცევა რამდენიმესი ერთად (იქვე: 200).
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით გამოიყოფა
სინონიმური ზმნებიც: გახვეწს2 (გახვეწა, გაუხვეწია) გრდმ. იგივეა, რაც
გადახვეწს. შდრ.: მიმღეობური გახვეწილი2 (გახვეწილისა) მიმღ.
ვნებ. ნამ. ვინც გახვეწეს2 ან გაეხვეწა, – იგივეა, რაც გადახვეწილი. მისი
ბიძაშვილი იორამი ამ დროს ქალაქში ყოფილა გახვეწილი (გ. პაპუაშვ.);
ჩაეხვეწებ-ა გრდუვ. ვნებ. 1. (ჩაეხვეწა, ჩახვეწია) ჩაიხვეწება მისი. ||
ჩაეფხიკება; ჩაეხახება. || ჩაეჩაჩება, ჩაეწევა. წინდები ფეხის ქუსლებამდე
ძირს ჩახვეწოდა [ჰამლეტს] (ი.მაჩაბ. თარგმ.). 2. ძვ. (ჩაეხვეწა, ჩახვეწილა)
ჩაიკარგება, ჩაიმალება (შდრ. გადაიხვეწება). ადგილსა ერთსა მივიდეს
კლდოვანსა, ჩაეხვეწა ქურციკი და უჩინო იქმნა („ამირან-დარეჯ.“);
ამოხვეწილ-ი1 (ამოხვეწილისა) მიმღ. ვნებ. ნამ. ვინც ამოიხვეწა, −
ზევითკენ გადმოხვეწილი. თუშის ქალებმა ლაზათიანი სუფრა გაუშალეს
ბარიდან ამოხვეწილ სტუმარს (თ. ბიბილ.).
შემოხვეწა (შემოხვეწისა) სახელი შემოიხვეწება2 ზმნის მოქმედებისა,
– საიდანღაც გადმოხვეწა და დასახლება.
შემოხვეწილ-ი (შემოხვეწილისა) მიმღ. ვნებ. ნამ. ვინც შემოიხვეწა, –
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გადმოხვეწილი და დასახლებული. ძალ-ღონეს მოკლებული, უიარაღო
კაცი, თემს შემოხვეწილი, თემს, ყრილობის დროს, თვალწინ მოუკლეს!
(ა.ყაზბ.) (http://ena.ge/explanatory).
საინტერესოა ხვეწა ზმნის კიდევ ერთი მნიშვნელობა, რომელიც
დაუცავს თურქეთელ ქართველთა მეტყველებას. ესაა ხისგან გამოთლა
ჭურჭლისა. მაგალითები:
„შეშიდამ გაკეთებულ თასსა რას ეტყოდენ? – თეფშაი. აჭარლები
ხუეწდენ წიფელადამ, მოქონდენ, ვიღებდით! (ქდკ 1989: შავშეთიმერხევი).
„...თქუენსა ფენა ლამაზათ ხუეწევდენ გობებსა, ჩუენსა მოქონდენ
გასაყიდათ“ (იქვე, ხოხლევი);
„გობი გობია ახლა, ჭად მოზილვისთი, ისემის დახვეწევდენ ხისა,
ახლა ეფენდუმ მასკან ბახირისა გამოვდა, ახლა ლემიონი გამოûდა,
აკეთებენ. უწინ შიშისას ხვეწევდენ იმას: გობი, ეფენდუმ, წვიტი ისემები
იყო ასე, ყველი ამოსაღებელი, თიხაებ უძახიდენ, თიხა. [იმასაც ხიდან
ხვეწევდნენ?] – ხიდამ, ხიდამ ხვეწევდენ“ (ქდკ 2011-2014: ლივანური).
ამ მნიშვნელობითაა ხვეწა ქართული ენის სხვა კილოებშიც,
მაგალითად, ფშაურში: „ი ბალღს ხვეწა ცოდნებია ბაკებისი, ჯამებისი“ (ქდკ
1960: ნოჯიკეთი); ხევსურულში არის მიმღეობური ფორმა ხვეწილი, რაც
ნიშნავს მსხვილ მოკლედ დაჭრილ გლუვ ხეს (ა. ჭინჭარ., 278) (ღლონტი
1984: 750).
მსგავსი მნიშვნელობა დაჩნდება საერთოქართველურ დონეზე *ხოწ
ძირის შემცველ ფორმებში:
ქართ. ხოწ – ამო-ხოწ-ვ-ა – ამოთლა; ამოჭრა; ამოღრმავება;
მეგრ. ხოწ – ხოწ-უ-ა – კანის გაცლა; გაშალაშინება. ხოწ-უნ-ს – კანს
აცლის; გოხოწ – კანი გააცილა; ხოწილი – გათლილი;
ლაზ. ხოწ – ო-ხოწ-უ – კანის გაცლა.
ამოხოწვა დასტურდება ქართული ენის ლეჩხუმურ დიალექტში
(ფენრიხი... 2000: 703).
ჰ. ფენრიხისა და ზ. სარჯველაძის აზრით, „ქართულ ხოწ- ძირს უნდა
შეესატყვისებოდეს მეგრ. ხოწ- და ლაზ. ხოწ-“ (იქვე).
ძალიან საინტერესო მასალაა დაცული ივ. ჯავახიშვილის მიერ
შეკრებილ შინამრეწველობის მასალებში. საკმაოდ ვრცელ ტექსტში
სრული სიზუსტით არის აღწერილი ხისგან ჭურჭლის გამოთლასთან
დაკავშირებული ფშაველების საქმიანობა ანუ მხ(ვ)ეწვლობა. შეიძლება
ითქვას, რომ ეს არის შინამრეწველობის ერთ-ერთი დარგი სათანადოდ
ჩამოყალიბებული ტერმინოლოგიით.
ტექსტში მითითებულია დარგისთვის აუცილებელი ნიუანსების
გათვალისწინების შესახებ. მაგალითად, საჭიროა იმის ცოდნა,
რომ მოსახვეწი ხე გაზაფხულობით ლოპოობაში უნდა მოიჭრას და
„მოსახვეწლად, სამასალედ უკეთესია თელა, თუმცა შეიძლება სხვა
ხეებიც: ბებერი იფნის ხე, კემერჩხალი, მხოლოდ მარტო ნუჟრი, ისე
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აბანო ხე კი კემერჩხლისა არ ივარგებს, დასქდება. მოსახვეწლად ვარგა
აგრეთვე ბალისა, არყისა და ვერხვის ხე“ (ქდკ 1935: შინამრეწველობის
მასალები. http://corpora.co/#/texts ).
ტექსტში დაწვრილებით არის აღწერილი, როგორ მზადდება ხის
მასალა ისე, რომ მოხვეწის დროს პრობლემა არ შეიქმნეს, როგორ
იდგმება კოპიტების დამზადების შემდეგ სახვეწელი ყდები [სახვეწელნი].
„კოჭები შაყრილი ხელის სიგძე და თითის სისხო მრგვალი რკინებია.
ერთ მათგანზედ მოსახვეწი საგნის, კოპიტის ძირი იტრიალებს, მეორეზე
– ღერძის რქიანი ბოლო. როდესაც კოპიტს ჩავაბამთ ყდაში, სახვეწელში
და ღერძსა და კოჭებზედ გავამაგრებთ და გავასწორებთ, მაშინ ღერძზე
მოვახვევთ გოჯ-ნახევარი სიპრტყის ღვედს, რომელსაც ორსავე
ბოლოში ხის სახელურები აქვს გაკეთებული, შემბული. ამ სახელურებს
ორივე ხელში დაიჭერს მბრუნებელი, ფეხებს მიაბჯენს სახვეწელი ყდის
მარხილისთავებურად მოხრილ და მიწაში დამაგრებულ ჩაშვებულ
თავებს. წაავლებს ღვედის ბოლოებზედ მომბულ სახელურებს ორსავე
ხელებს და ეწევა ღვედს ხან ერთი და ხან მეორე ხელით თავისაკენ.
ღვედის ხან ერთ ბოლოს მოუშვებს, ხან – მეორეს. ამნაირად საკბილეზედ,
ანუ ღერძზედ მოხვეული ღვედი ატრიალებს კოპიტს. ერთხელ მოწევაზედ
კოპიტი რამდენჯერმე შემოტრიალდება ხან წინ და ხან – უკან, სახვეწელის
მეორე მხარეს, მბრუნებელის პირდაპირ და კოპიტის გარშემო ნაპირების
პირდაპირ ყდებზე ხიდივით დადებულ ფიცარზედ დაჯდება მხვეწელი,
დაიდებს თავის წინ ყდებზედ ხიდებურად რაიმე მორჩილ ხის ნაჭერს, რომ
ამით ხოწი დაიმაგროს, დაუდებს ამ ხეზე ხოწს თავსა და ხელით აძლევს
მიმართულებას გვერდიდან კოპიტის სიღრმეში ან მის გარეთა გვერდებზე.
ხოწი უჭირავს ორივე ხელით, კოპიტი ტრიალებს და ხოწს გამოაქვს
ნახვეწი. მბრუნებელის მხარეს გადაბრუნების დროს ხოწი მომცდარია და
უცდის მხვეწლისაგან გადმოტრიალებას. ხვეწის დროს მხვეწელი დიდი
სიფრთხილით და სისწორით მისდევს ხოწის კვალს; ცოტაოდენი აცდენას
და გამრუდებას შეუძლიან კოპიტი უვარგისი გახადოს, აღარ მაიხვეწოს.
ხოწის ტარი მხვეწელს იღლიაში აქვს ამოდებული და იმაგრებს ორივე
ხელით და იღლიებით... ხოწი მუშაობს მარჯვნივ და მარცხნივ... სისქე,
სიღრმე და ზომა მოსახვეწი საგნებისა თვალის წონა-ზომით და მასალის
მიხედვით სწარმოებს“ (იქვე).
ტექსტის მიხედვით, ფშაველებმა მოხვეწა იცოდნენ ისეთი საგნებისა,
როგორიცაა: „ბაკანი [გობი], ხონა [მცირე ზომის ბაკანი, თეფში [პრტყელი
ჯამი], ტაბაკი, ჯამი წიწანი [პატარა ჯამი], ფილი, ქუბდია [სამარილეს
პატარა თავსახურა], თავსახურანი [დიდი და ღრმა თავსახურიანი სქელი
გობი, რომელშიაც ერბოს აყენებენ], ჯარა, სასწორის ცალები, ძაბრი [რძის
ჩასასხმელია ვარიაში], შანდალი, პატარა სამარილე და სხვადასხვა“
(იქვე). ნახვეწი საგნები იყიდებოდა ფულზე ან იცვლებოდა პურზე თუ სხვა
რამ საჭირო საგნებზე. გაცვლა-გასაღება ხდებოდა ადგილობრივადაც და

ზოგი ზმნური ფუძის სემანტიკა თურქეთელ ქართველთა მეტყველებაში

გაჰქონდათ კახეთსა და ბარის სოფლებშიაც. „[მხეწვლობას შინაურობაში
ე.ი. ადგილობრივ, ფშავში სწავლობდენ. როდიდან და სად ისწავლეს,
არავინ იცის. მხეწვლობას დღესაც ბევრნი მისდევნ]“ (იქვე).
ამრიგად, „შინამრეწველობის მასალებში“ დაცულია მთელი სპექტრი
ტერმინებისა: მხ(ვ)ეწვლობა, ხვეწა, მოხვეწა, მხვეწელი, სახვეწელი,
მოსახვეწი, მოსახვეწელი, ხოწი, ნახვეწი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია
არა მარტო აღნიშნული დარგის ისტორიის, არამედ, საერთოდ,
ტერმინთქმნადობის, თვალსაზრისითაც. მასში ჩანს, როგორ ფლობდა
და იყენებდა ქართველი კაცი საკუთარი ენის ამოუწურავ საშუალებებს და
როგორ ქმნიდა თავისი საქმიანობისთვის აუცილებელ მოსახერხებელ
ტერმინოლოგიას.
თურქეთელ ქართველთა მეტყველებაში დაცულია, აგრეთვე,
სათლელი იარაღის აღმნიშვნელი ტერმინი ხვეწი:
„კოვზებ მოვხუეწავ. ლეკის ხეს მოვსჭრი. ნედლსა გავქოფიტავ –
ტყავ გავაზროფ. გავთლი დანით, ხუეწით. ენ პილაი ეჩოით გაქოფიტავ.
ამევღებ შიგანას. წინწინ ხის კოვზები იყო ექსერი“ (ქდკ 2011-2014:
ლივანური).
„დედეს ხუეწი ქონდა მემლექეთური“ (ინეგოლი, შ. ფუტკარაძე)...
დ. ჩუბინაშვილის განმარტებით, ხვეწი არის „მოკაკული სათლელი
შიგნიდამ გამოსაჭრელად ხის ჭურჭელთა, საჭურეთელი“ (ჩუბინაშვილი
1984: 1744). მასვე აქვს მითითებული ამავე მნიშვნელობის ტერმინი
სახვეწავი. შდრ.: სახვეწი (ქეგლ).
აღნიშნული ტერმინის ვარიანტები დასტურდება ქართული ენის სხვა
დიალექტებშიც:
ხვეწი (ხევს., გურ.) მოხრილი რკინა, რომლითაც იხვეწება, ე.ი.
იფხეკება ხის თეფშები, ხონები და სხვ. (ა. შან.; ა. ღლ.) (ღლონტი 1984:
750);
ხვაწა (რაჭ.) ხის კოვზის სათლელი დანა. „ხვაწა მოუხვაწავს ნახოწითა
მისითა“ (შ. ძიძ., 218) (იქვე);
ხვაწაწინი (იმერ.) ხის კოვზის ამოსახუტკნავი (ნ. ხუტენა). წვერში
მოღუნული. ნ. ხვეწი, ხვაწა (ვ. ბერ.) (იქვე).
სალექსიკონო მასალაში ჩანს ხვეწ (< ხუეწ) ზმნური ძირის სხვა
მნიშვნელობაც. ესაა ძაფის დასუფთავება:
„ხვეწა (ვჰ), ზ. მ. ვჰფხეკ, ვჰსთლი; ან ძაფს დავასუფთავებ
სახვეწავითა...“ (ჩუბინაშვილი 1984: 1744);
ხვეწ-ს გრდმ. 1. ([გამო[ხვეწა, [გამო[უხვეწია) ხვეწით თლის. ვხვეწდი
თაბხებს, ხონჩებს, ხის ჯამებს (ვაჟა). 2. [და]ხვეწა, [და]უხვეწია) სახვეწით1 (ან
ფრჩხილებით) ნართს ან ლარს ასუფთავებს (ბეწვს აცლის). [სალომიკა]
მატყლს ჩეჩდა, აბრეშუმს ხვეწდა, ბამბას პენტდა (ნ. ლორთქ.). ||
გადატ. ენობრივად ან სტილისტურად მართავს, აშალაშინებს (ქეგლ)...
ქართული ენის დიალექტებში:
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ქიზიყურში: ხვეწა (ქიზიყ.) ნართისათვის ბეწვების მოცილება (ს.
მენთეშ.) (ღლონტი 1984: 750): „ზოგი ბაწარსა ხვეწავს, უფრო სუფთა
გამოდის. ბაწარ მუხლზე მოიდებს ორწვრივ, ჩიხს გადაახვევს და გაუსვამს
და გამოუსვამს. მარცხენაზე დახვეწილს იხვევს, ნეკად...“ (ქდკ);
თუშურში: ხვეწა-ჲ ნ. გახვეწაჲ, დახვეწაჲ (ღლონტი 1984: 750).
ხვეწ (< ხუეწ) ძირის რამდენიმე მნიშვნელობაა ასახული შ. რუსთველის
„ვეფხისტყაოსანში“:
ხვეწ1 – თხოვნა-ვედრება: ეხვეწებოდა; მეხვეწებოდა; ხვეწნით;
ხვეწნითა; შემახვეწე; შევეხვეწი; შეეხვეწა; შეეხვეწნეს; შევეხვეწო; შემიხვეწე;
შეხვეწითა; შესახვეწელად; შემოხვეწა; შემომხვეწელი; შემომხვეწელად;
ხვეწ2 – შორს წასვლა, განშორება: გარდიხვეწნეს; გარდეხვეწა;
გარდეხვეწოს; გარდსახვეწელი;
ხვეწ3 – გხვეწა: გამოგთალა, (ასე მშვენიერი) შეგქმნა (ლაპარაკია
ღმერთზე) („ვეფხისტყაოსნის“ სიმფონია 1973: 161):
(ა) „ცხენის ფერხთა მოეხვია, მუხლ-მოყრილი შეეხვეწა;
(ბ) მოახსენა: „შემიბრალე, მისსა ძალსა, ვინცა გხვეწა!“
(„ვეფხისტყაოსნის“ ლექსიკონი: http://www.nplg.gov.ge/saskolo/index.
php?a=term&d=18&t=26462).
როგორც ჩვენ მიერ განხილული ხვეწ (< ხუეწ) ძირის ზმნურ ფორმათა
ამსახველი მასალის საფუძველზე გამოჩნდა, ხვეწ (< ხუეწ) საკმაოდ
მდიდარი სემანტიკის მქონეა. მისგან ნაწარმოები ზმნები ნიშნავს: თხოვნავედრებას (<ხვეწნა), რაზედმე დახლას, დაკვრას (< ხვეწება), შეხიზნვას,
თავის შეფარებას (< შეხუეწა), გადახვეწილის სადმე თავის შეფარებას (<
შეიხვეწება), გაქცევას თავის დაღწევის მიზნით (< გახვეწა, გადახვეწა),
გაქცევა რამდენიმესი ერთად (< დახვეწა), ჩაფხეკა; ჩახახვა // ჩაჩაჩვა,
ჩაწევა (< ჩაე/იხვეწება), ჩაკარგვა, ჩამალვას (< ჩაიხვეწება), ზევითკენ
გადმოხვეწას (< ამოიხვეწა), საიდანღაც გადმოხვეწასა და დასახლებას
(< შემოხვეწა), ხისგან ჭურჭლის გამოთლას (<ხვეწა, დახვეწა, მოხვეწა...),
ძაფის დასუფთავებას (< ხვეწა, დახვეწა, გახვეწა...) (// გადატ. ენობრივად
ან სტილისტურად გამართვა, გაშალაშინება)...
ამ მასალის საფუძველზე შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ
ჩვენს საანალიზო წინადადებაში – „დემელია მე დღე, სიკვდილს რომ
მე შევეხვეწე“ – შეეხვეწება ანტონიმია გადაე/იხვეწება ზმნისა და მისი
კონტექსტური მნიშვნელობაა სიკვდილთან შეყრა, შეხვედრა, შეჩეხება.
ამას გვაფიქრებინებს ფრაზეოლოგიზმი „დღის დალევა“. ვფიქრობთ,
ამავე სემანტიკისაა შეეხვეწება სულხან-საბასთან: „დიდ მტერს კაცი ან
შეეხვეწება, ან გადაეხვეწება“. ამ მნიშვნელობით ეს ზმნა თანამედროვე
სალიტერატურო ქართულში აღარ გვხვდება.
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