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ABSTRACT
The article deals with one of the principles operating in a language – the analogy
which occurs at almost every (phonetic, morpho-syntactic, and semantic) level of the
language system. Important opinions regarding the analogy have been articulated in
the Georgian and foreign scholarly literature.
Analogy plays an important role in the process of standardization of a literary
language. The linguistic units obtained by means of analogy are either fixed in the
literary language or have become the property of dialects. The aim of our research
is to observe such phenomena, especially, to show how a norm is formed, and how
certain linguistic units become fixed in the literary language as a result of the principle
of analogy.
The paper analyzes such wordforms (ağmarti (uphill) – dağmarti (downhill),
ċağmarti (right, correct) – ukuğmarti (wrong; acting/thinking wrongly; unfair,
unjust); adek (stand up!) – dajek (sit down!), daċek (lie down!)), that are referred
to as textbook examples; the materials (both old and relatively new) that reflect the
process of turning the linguistic form into a norm, as well as the violation of the norms
of literary language are discussed; the contradictory situation attested in Georgian
language dictionaries is demonstrated.
Analogy often reveals the prospect of turning the linguistic form into a norm.
Good examples of this are forms with -ia endings of the verbs that have -av, -am
stem markers in Perfect (damiħaţavs (I have drawn), damibams (I have tied (it))
– damiħaţia, damibia, as well as pronouns with added postpositions and adverbs
(čemsķen (towards me), čems mier (by me), čems ċin/ċinashe (before me / in front
of me).
In a lively process of language development and, particularly, in the
standardization of the literary language, an analogy plays an important role, which is
mainly aimed at the unification and systematization of linguistic forms.
საკვანძო სიტყვები: ქართული ენა, ნორმირება, ბგერითი ანალოგია,
უნიფიკაცია.
Keywords:.Georgian language, normalization, Phonetic analogy, unification.
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ანალოგიის პრინციპი ენაში ერთ-ერთი ძლიერმოქმედი პრინციპია.
იგი დაჩნდება ენის სისტემის თითქმის ყველა (ფონეტიკურ, მორფოსინტაქსურ, სემანტიკურ) დონეზე.
ანალოგიასთან დაკავშირებით ქართულსა და უცხოურ სამეცნიერო
ლიტერატურაში გამოთქმულია მნიშვნელოვანი მოსაზრებები. ცნობილმა
ენათმეცნიერმა ფერდინანდ დე სოსიურმა, რომელმაც ამ საკითხს თავის
მნიშვნელოვან ნაშრომში „ზოგადი ენათმეცნიერების კურსი“ (1913)
მიუძღვნა ორი თავი (თ. IV. ანალოგია; თ. V. ანალოგია და ევოლუცია),
ანალოგია ფსიქოლოგიური ხასიათის მოვლენად მიიჩნია. მანვე
დაინახა, რომ ეს არ იყო „საკმარისი მის განსასხვავებლად ფონეტიკური
მოვლენებისაგან, რადგან ეს უკანასკნელნიც შეიძლება განხილულ იქნენ,
როგორც ფსიქოლოგიურნი“ (სოსიური 2020: 168) და გააკეთა დასკვნა, რომ
ანალოგია გრამატიკული მოვლენაა.
ბგერათცვლილების შემაპირობებელ ფსიქოლოგიურ, სემანტიკურ და
გრამატიკულ ფაქტორებზე მსჯელობენ ქართველი ენათმეცნიერები: გიორგი
ახვლედიანი, აკაკი შანიძე, ვარლამ თოფურია, დამანა მელიქიშვილი, შუქია
აფრიდონიძე...
ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე მიუთითებს გიორგი ახვლედიანიც.
მისი აზრით, „მოცემული სიტყვის ფონეტიკურ შედგენილობაზე გავლენა
აქვს მის გარეშე მომხდარ ფაქტს (ფსიქოლოგიურს, სემანტიკურს,
გრამატიკულს), რომელიც ზოგჯერ ფონეტიკური წარმოშობისაც შეიძლება
იყოს“ (ახვლედიანი 1999: 106).
მეცნიერს განხილული აქვს ბგერითი ანალოგიის ორი სახე:
ნეიტრალური, რომელიც არ ახდენს გავლენას სიტყვის მნიშვნელობაზე,
და ფუნქციური ან მადიფერენცირებელი, რომელიც უკავშირდება სიტყვის
სემანტიკურსა და გრამატიკულ მნიშვნელობას (იქვე).
გ. ახვლედიანი, ა. შანიძე, არნ. ჩიქობავა, ვ. თოფურია... ფონეტიკურ
დონეზე გამოყოფენ ბგერით ანალოგიას და ასახელებენ ისეთ ლექსიკურ
ერთეულებს, როგორიცაა: აღმა – დაღმა... აღმართი – დაღმართი, შეღმართი...
უმცროსი – უფროსი || უმფროსი, თხუთმეტი – თუთხმეტი, არავინ – ნუვინ
|| ნურავინ... ამ ენობრივ ფორმებს შ. აფრიდონიძე „ქრესტომათიულს“
უწოდებს (აფრიდონიძე 2010: 5).
როგორც გივი ნებიერიძე მიუთითებს, ანალოგია არის
კომბინატორული ცვლილება, რასაც იწვევს არა მეზობელი ბგერა ან
ბგერები, არამედ სხვა ფორმა ან ფორმები, რომელთა მოდელის მიხედვითაც
წარმოიქმნება ესა თუ ის ფორმა. მისი აზრით, ანალოგია ასიმილაციის
ერთ-ერთი სპეციალური სახეა: „საქმის ვითარება ისე არ უნდა გავიგოთ,
რომ ანალოგიის პროცესი ენებში ქაოტურად იჩენს თავს, რადგანაც იგი
ფონოლოგიურად არ არის შეპირობებული. ანალოგიის პროცესი მკაცრად
შეპირობებულია, რაც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ანალოგია განვიხილოთ,
როგორც ასიმილაციის კერძო სახე. საქმე ისაა, რომ ანალოგია ყოველთვის
იჩენს თავს იქ, სადაც პროპორცია არის დარღვეული“ (ნებიერიძე 1991: 115116).
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რ. საღინაძე

ანალოგია ძალიან პროდუქტიულია მორფოლოგიურ დონეზე. ეს
განსაკუთრებით ითქმის ზმნური ანალოგიის შესახებ (ვრცლად იხ. ქვემოთ
– რ. ს.).
ანალოგიის პრინციპი მოქმედებს სინტაქსურ დონეზეც. ამის
კლასიკური ნიმუშია გარდაუვალი ზმნის ერგატიული კონსტრუქცია
(კაცმა წავიდა ტიპისა), რომელიც გარდამავალი ზმნის ანალოგიით არის
გაჩენილი.
საინტერესოდ მსჯელობს ანალოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
შუქია აფრიდონიძე. მას მიაჩნია, რომ, რამდენადაც ანალოგიის საფუძველია
ასოციაციური კავშირი, ფართო გაგებით იგი შეიძლება ჩაითვალოს
მოდელების შექმნის, გრამატიკული პარადიგმების ჩამოყალიბების
საშუალებად, აგრეთვე, სიტყვაწარმოებითი, ანუ ლექსიკური პარადიგმების
წყაროდაც (აფრიდონიძე 2010: 7). მეცნიერი ფიქრობს, რომ ანალოგია
მოქმედებს ერთი კონკრეტული სემანტიკური ველის ფარგლებში, ანუ
ანალოგიური წარმოებით ხდება სიტყვების ანტონიმიზაცია (აღმართი –
დაღმართი...), ამიტომ ანალოგიის კვალიფიკაციისთვის დიდ მნიშვნელობას
ანიჭებს „სემანტიკური ველის“ ფაქტორს (იქვე: 8, 12).
სინტაქსური
კონსტრუქციების
ცვალების
საჩვენებლად
შ.
აფრიდონიძეს განხილული აქვს ერთი სემანტიკური ველის, კერძოდ,
„მეტყველება წრის“ განსხვავებული კონსტრუქციების სინონიმური
ზმნები: მოუყვა, დაჰპირდა, შეეკითხა, შეეხვეწა... მან მას ის (ლიტ. ნორმა:
მოუყვა... იგი მას მას) და გამოტანილი აქვს დასკვნა, რომ ნომინატიური
კონსტრუქციის ზმნათა ერგატივიზაციის საფუძველია ერგატიული
კონსტრუქციის სინონიმურ ზმნათა – მოუთხრო, აღუთქვა, ჰკითხა, სთხოვა
(მან მას ის) – ანალოგია (იქვე: 11).
საინტერესოა შ. აფრიდონიძის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ,
რამდენადაც ანალოგიის საფუძველია ასოციაციური კავშირი, ფართო
გაგებით იგი შეიძლება ჩაითვალოს მოდელების შექმნის, გრამატიკული
პარადიგმების ჩამოყალიბების საშუალებად, აგრეთვე, სიტყვაწარმოებითი,
ანუ ლექსიკური პარადიგმების წყაროდაც (იქვე: 7).
ცირა
ბარბაქაძე
ანალოგიას
მიიჩნევს
ენის
ბუნებიდან
გამომდინარე მოვლენად, რომელიც სხვადასხვაგვარად რეალიზდება
ბავშვთა
მეტყველებაში,
გრამატიკაში,
ზეპირ
მეტყველებაში,
მჭევრმეტყველებაში, ლიტერატურაში: „ენის ბუნებაში არსებული
ანალოგიის თავისებურ, შემოქმედებით ინტერპრეტაციას წარმოადგენს
პოეტიკაში იმგვარი მხატვრული გამოსახვის საშუალებების არსებობა,
როგორიცაა: ალიტერაცია, ამპლიფიკაცია, ანაფორა, ასონანსი, გამეორება“
(ბარბაქაძე 2015).
ანალოგია მიჩნეულია ენის განვითარების ერთ-ერთ ფაქტორად.
იგი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სალიტერატურო ენის ნორმირების
პროცესში. ანალოგიის შედეგად მიღებული ენობრივი ერთეულები ან
სალიტერატურო ენაში მკვიდრდება, ან დიალექტების კუთვნილებად
იქცევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანალოგია, ერთი მხრივ, შეიძლება იყოს

ანალოგია და სალიტერატურო ენის ნორმა

191

ენობრივი ფორმის სალიტერატურო ენის ნორმად ქცევის საშუალება,
მეორე მხრივ კი, ნორმის დარღვევის მიზეზიც. ჩვენი ინტერესის საგანი
არის სწორედ ამგვარ მოვლენებზე დაკვირვება, კერძოდ, იმის ჩვენება, თუ
როგორ ყალიბდება ნორმა, როგორ მკვიდრდება ანალოგიის პრინციპის
მოქმედების შედეგად ესა თუ ის ენობრივი ერთეული სალიტერატურო
ენაში.
ამ თვალსაზრისით განიხილავს ანალოგიას ვარლამ თოფურია. იგი
მსჯელობს სალიტერატურო ენის ნორმათა დარღვევის მიზეზების შესახებ
და სვამს კითხვას: „...რა არის მიზეზი ქართული ენის წესების, ნორმების
დარღვევისა, უმართებულო ფორმების შემოჭრისა და ხმარებისა?“
(თოფურია 1965: 43) და აანალიზებს ე.წ. „ქრესტომათიულ“ მაგალითებს,
როგორიცაა: აღმართი – დაღმართი, წაღმართი, უკუღმართი... აღმავალი
– დაღმავალი (< დამავალი), ადექ (< ადეგ) – დაჯექ (< დაჯედ), დაწექ (<
დაწევ). ამ ფორმათა ანალიზის შედეგად მეცნიერი მიდის დასკვნამდე:
„ჩანს, ანალოგია საკმაოდ მოქმედია და მისი შედეგი ზოგჯერ ბატონდება
ენაში“ (იქვე).
აქვე აღვწერთ იმ წინააღმდეგობრივ ვითარებას, რაც აღმავალი
– დაღმავალი ფორმებთან დაკავშირებით არსებობს ქართული ენის
ლექსიკონებში. დაღმავალი, რომელიც ვ. თოფურიამ თავდაპირველად
ნორმის
დარღვევად
მიიჩნია,
კარგა
ხანია,
დამკვიდრებულია
სალიტერატურო ენაში. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის
მიხედვით: დაღმავალ-ი (დაღმავლისა) მიმღ. აწმ. იხ. დამავალი. 1. წიგნ.
გადატ. რაც დაბლა იწევს, ქვედა საფეხურისაკენ მიიმართება. ... ქართულ
ლექსს დაღმავალი ტემპი ახასიათებს (რ. თვარ.). 2. გადატ. დაცემის,
დაქვეითების
მიმართულებით
წასული.
◊
დაღმავალი
ხაზი
(გზა...) წიგნ. დაცემის, დაქვეითების მიმართულება (გზა...). ... ◊ დაღმავალი
დიფთონგი ფონეტ. იხ. დიფთონგი. ◊ დაღმავალი რიტმი ლიტ.
იხ. რიტმი (ლექსთწყობაში). ◊ დაღმავალი ტონი ფონეტ. იხ. დამავალი
ინტონაცია. დირექტორმა დაღმავალი ტონით თქვა (ჯ. ქარჩხ.) (http://ena.ge/
explanatory-online).
დაღმავალის პარალელურად ენაში არსებობს თითქმის იმავე
მნიშვნელობის დამავალიც: დამავალ-ი (დამავალისა) მიმღ. აწმ. რაც
დაბლა იწევს, რაც თანდათან იკლებს, დაბლა ჩამოდის. 1. რაც
ჩადის, – ჩამავალი. მზე დამავალი მოფენს სიამეს მთიულეთისა ხეობის
არეს (ნ. ბარათ.). ცას ენაზება შუქი დამავალი (გ. ტაბ.)... 2. სპეც. თანდათან
კლებადი; დასწვრივი. დამავალი დენი. 3. მოსიარულე, მიმავალი. ცივი
ქვენა ქარი, მიაგვერდელებს ნასიმინდრებში იოწიოდ დამავალ ქათმებს (რ.
ინან.). ◊ დამავალი ინტონაცია სპეც. ინტონაცია, რომელიც ბოლოსკენ
დაბლდება (ახასიათებს თხრობითს წინადადებას) (იქვე).
დაღმავალის განმარტებაში მოხსენიებულია დაღმავალი დიფთონგი
და მითითებულია „იხ. დიფთონგი“), რაც იმას ნიშნავს, რომ გაიგივებულია
დაღმავალი/დამავალი. სამაგიეროდ, დამავალის განმარტებაში არ არის
ნახსენები დამავალი დიფთონგი.
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როგორც აღვნიშნეთ, წინააღმდეგობრივია ორივე განმარტება,
რადგან დამავალი, რომელსაც ტერმინოლოგიური დატვირთვა აქვს
მინიჭებული, ნახსენებია დიფთონგთან მიმართებით: დიფთონგ-ი
(დიფთონგისა) [ბერძ. diphthoggos] fonet. ორი ხმოვნის შეერთებით
წარმოქმნილი ერთი მარცვალი, – ორხმოვანა (მაგ., ძმაჲ). აღმავალი
დიფთონგი დასუსტებული და სრული ხმოვნების შეერთებით წარმოქმნილი
მარცვალი (მაგ., ჲა). დამავალი დიფთონგი სრული და დასუსტებული
ხმოვნების შეერთებით წარმოქმნილი მარცვალი (მაგ., აჲ) (იქვე).
ნათელი არ არის არც ვ. თოფურიასა და ივ. გიგინეიშვილის „ქართული
ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის“ განმარტება: დამავალი [და არა
დაღმავალი] (თოფურია... 1998: 222), რომლის საფუძველიც, ვფიქრობთ,
უნდა იყოს ქეგლ-ის მონაცემი. თუ ორთოგრაფიულ ლექსიკონში
დიფთონგია ნაგულისხმევი, მაშინ უნდა იყოს კიდეც მითითებული.
ელექტრონულში არ იძებნება არც აღმავალი, არც დაღმავალი და არც
დამავალი (http://www.ena.ge/).
ანალოგიას სალიტერატურო ენის ნორმასთან მიმართებით
განიხილავს დამანა მელიქიშვილი. უფრო მეტიც: მას ანალოგია მიაჩნია ენის
მაცოცხლებელ ძალად, რომლის ძლიერი მოქმედების შედეგია ძირითადად
მწყობრსა და სიმეტრიულ სისტემაში მოქცეული, გაწონასწორებული და
უნიფიცირებული ქართული ზმნის უღლება. სისტემის გარეთ დარჩენილი
არქაული, ნაკლული (დეფექტური) უღლების ანომალიური ზმნების დიდი
ნაწილიც სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ანალოგიის გავლენით ექცევა
ზოგადი სისტემის რგოლებში და სიცოცხლისუნარიანი და პროდუქტიული
ხდება. „ზმნის უღლების სისტემის სიმეტრიისაკენ მიდრეკილება ამ
სისტემის მდგრადობის ძირითადი პირობაა, რასაც ანალოგიის პროცესი
აწესრიგებს და, რაც, თავის მხრივ, განაპირობებს ენის გამძლეობას
– თვითარსებობას“ (მელიქიშვილი 2014: 7). ამის ნიმუშად მეცნიერი
ასახელებს III სერიის I შედეგობითში -ავ (-ამ) თემისნიშნიანი ზმნების -ია
დაბოლოებაზე გადასვლის ტენდენციას, რაც -ებ თემატურნიშნიანებთან
ანალოგიის პროცესითაა განპირობებული და რასაც ხელს უწყობს მყოფადის
ომონიმურ ფორმათაგან გამიჯვნის მოთხოვნაც (დაუხატავს ის მას მას
– დაუხატავს მას ის) და, ასევე, პარადიგმის უნიფიცირების ტენდენცია
(დაუხატ-ი-ვარ – დაუხატ-ი-ხარ – დაუხატ-ი-ა) (იქვე).
ჩვენი მხრივ დავძენთ, რომ დაუხატავს – დაუხატია, აგრეთვე, დაუბამს
– დაუბია პარალელურ ფორმათა სემანტიკური დიფერენციაცია ცოცხალ
მეტყველებაში კარგა ხანია მომხდარია, ნორმა ჩამორჩება ენის განვითარებას.
-ია დაბოლოებიან ზმნურ ფორმათა ნორმად ქცევა ენის შინაგანვითარების
კანონით, უნიფიკაციის პრინციპით არის შეპირობებული. ამის
სასარგებლოდ მეტყველებს უთემისნიშნო დავუხატივარ, დაუხატიხარ...
პარადიგმაც, ნაცვლად თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის
ნორმებით მართებულად მიჩნეული თემისნიშნიანი დავუხატავვარ,
დაუხატავხარ... პარადიგმისა.
I-II პირის უთემისნიშნო პარადიგმის
გაგრძელებაა -ია დაბოლოებიანი დაუხატია, დაუბია ფორმები. სწორედ ამ
პარადიგმას აქვს სალიტერატურო ენაში დამკვიდრების პერსპექტივა.
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აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგია
ენობრივი სისტემის უნიფიკაციის საფუძველიც არის და იმავდროულად
ენობრივი ფორმის ნორმად ქცევის წინაპირობაც. ამას გვიჩვენებს ენის
დიაქრონიული ანალიზიც. მაგალითად:
ანალოგიის პრინციპით დამკვიდრდა ძველ ქართულში მეტათეზისის
შედეგად მიღებული ხანმეტი და ჰაემეტი ფორმები: აღხუმართე (<
აღვხმართე), ანალ. შეხუაბთ (< შევხაბთ); აგრეთვე: ძვ. ქართ. სლვა (< სვლა)
> თან. ქართ. სვლა – ძვ. ქართ. კლვა, კრვა, ხნვა, ხრვა... – სვლა ფორმის
ანალოგიით თან. ქართ. კვლა, კვრა, ხვნა, ხვრა...
ასევე, ზმნის S3 პირის ნიშანი -ო < -ა: ვიყავ – იყავ – *იყავ-ა > *იყვ-ა >
იყ-ო (ბგერათშერწყმის შედეგად). იყო ზმნის ანალოგიით -ო გავრცელდა
სხვა ზმნებშიც: ძვ. ქართ. იცნ-ა – თან. ქართ. იცნ-ო. ძვ. ქართ. იგრძნ-ა – თან.
ქართ. იგრძნ-ო, ძვ. ქართ. შეიპყრ-ა – თან. ქართ. შეიპყრ-ო... (ა. შანიძე).
ანალოგია ძალიან ხშირად ავლენს ენობრივი ფორმის ნორმად ქცევის
პერსპექტივას. ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითია -ავ, -ამ თემისნიშნიან
ზმნათა -ია დაბოლოებიანი ფორმები I შედეგობითში, რომელთა შესახებაც
უკვე აღვნიშნეთ. ვფიქრობთ, ნორმად ქცევის ტენდენცია გამოხატულია
თანდებულ- და ზმნიზედადართულ ნაცვალსახელებშიც. თანამედროვე
ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებით მართებულია მიცემითში
დასმული უსანო ფორმები: ჩემკენ (ჩვენკენ), შენკენ (თქვენკენ); ჩემ (შენ,
ჩვენ, თქვენ) მიერ; ჩემ (შენ, ჩვენ, თქვენ) წინ / წინაშე; ჩემ (შენ, ჩვენ, თქვენ)
მაგიერ; ჩემ (შენ, ჩვენ, თქვენ) ახლოს; ჩვენ (თქვენ) შორის.
სხვა შემთხვევაში იმავე ნორმებით გამართლებულია სანიანი
ფორმები: ჩემს (შენს, ჩვენს, თქვენს) იქით; ჩემს (შენს, ჩვენს, თქვენს) შემდეგ
(შემდგომ), რომელთა ანალოგიითაც გაჩნდა ენაში სანიანი ფორმები: ჩემსკენ
(ჩვენსკენ), შენსკენ (თქვენსკენ); ჩემს (შენს, ჩვენს, თქვენს) მიერ; ჩემს (შენს,
ჩვენს, თქვენს) წინ / წინაშე; ჩემს (შენს, ჩვენს, თქვენს) მაგიერ; ჩემს (შენს,
ჩვენს, თქვენს) ახლოს; ჩვენს (თქვენს) შორის.
ეს იმას ნიშნავს, რომ მოცემულ შემთხვევაში ორთოგრაფიას საფუძვლად
არ უდევს ნორმირების ერთიანი პრინციპი. ენა კი, შინაგანვითარების
კანონზომიერებიდან გამომდინარე, გამოხატავს უნიფიკაციის ტენდენციას
და ერთ ყალიბში აქცევს მსგავს ენობრივ მოვლენას.
თუ ანალოგიის შედეგად ენაში, ერთი მხრივ, მკვიდრდება
სალიტერატურო ენის ნორმა, მეორე მხრივ, მიიღება უმართებულო
ენობრივი ფორმები, ანუ ირღვევა ნორმა.
განვიხილავთ ანალოგიით მიღებული სალიტერატურო ენის ნორმათა
დარღვევის ფაქტებს:
ე ხმოვანფუძიან სახელთა ებიანი მრავლობითის ანალოგიით
გაჩნდა ორი ე ისეთ თანხმოვანფუძიან სახელში, როგორიცაა წლეები. რაც
შეეხება დღეს უმართებულო ფორმას კვირეები, ის შედეგია გარკვეული
ფონეტიკური (ა > ე) ტრანსფორმაციისა: კვირა – კვირა-ებ-ი > კვირე-ებ-ი.
მაშასადამე, ენის განვითარების ერთ-ერთ საფეხურზე კანონზომიერი
კვირე-ებ-ი თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებით
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უარყოფილია. მართებულია კვირ-ებ-ი. არ გამოვრიცხავთ დღეები, თვეები
სახელთა ანალოგიასაც.
რა ნაცვალსახელის ებიანი მრავლობითის (რაები) ანალოგიით
გაჩნდა უმართებულოდ მიჩნეული ვინები. ენის ეკონომიურობის
პრინციპიდან გამომდინარე, შეიძლება დავსახოთ ამ ფორმის ნორმად
ქცევის პერსპექტივაც.
აქეთ – იქით, აქედან – იქიდან ზმნისართთა ურთიერთზემოქმედების
გზით, ანუ ანალოგიით, არის მიღებული დიალექტიზმები: აქით – იქეთ,
აქიდან და იქედან...
როგორ აღვნიშნეთ, განსაკუთრებით პროდუქტიულია ქართულში
ზმნური ანალოგია, რის შედეგადაც მიიღება როგორც მართებული, ისე
უმართებულო ფორმები. მაგალითად:
-ავ თემისნიშნიან ზმნათა ანალოგიით არის გაჩენილი ნორმათა
მიხედვით მართებული ფუძედრეკადი გლეჯს, გრეხს, ჩხრეკს, წყვეტს
უთემისნიშნო ფორმათა პარალელურად უმართებულო თემისნიშნიანი
ზმნური ვარიანტები: გლეჯავს || გლიჯავს, გრეხავს || გრიხავს, ჩხრეკავს
|| ჩხრიკავს, წყვეტავს || წყვიტავს...
ერთ დროს მართებული უმეშველზმნო ფორმები: ვზი, ვდგა,
ვრბი... ძველი ყალიბია. ვზი – ვზივარ, ვდგა – ვდგავარ, ვრბი – გა/
დავრბივარ... ზმნათა შემთხვევაში მეშველზმნიანი წარმოება განვითარდა,
ძველი დაიკარგა, სხვა შემთხვევაში კი დაკანონებულია ძველი ყალიბი:
ვიცინი, ვტირი, ვმღერი, ვყვირი, ვხტი... სხვა მართებულ მეშველზმნიან
ვზივარ, ვდგავარ... ზმნათა ანალოგიით არის მიღებული უმართებულო
მეშველზმნიანი ფორმები: ვიცინივარ, ვტირივარ, ვმღერივარ, ვყვირივარ,
ვხტივარ...
ანალოგიის პრინციპის მოქმედების თვალსაზრისით საინტერესოა
სხვა მეშველზმნიან ფორმათა მართებული და უმართებულო ვარიანტებიც:
ვგავარ – ვგევარ, ვდგავარ – ვდგევარ, ვყავარ – ვყევარ (მივყავარ – მივყევარ,
მიმყავხარ – მიმყევხარ)...
ა/ე ხმოვანმონაცვლეობა ზმნებში ნორმათა
დარღვევის მიზეზია, რასაც განაპირობებს ვწევარ ზმნის ანალოგია.
ანალოგიის მოქმედების შედეგია -ამ თემისნიშნიან ზმნათა
უმართებულო -ავ / -ევ თემისნიშნიანი ფორმები: ვსვავ, ვუსვავ / ვუსმევ,
ვასხავ, ვდგავ... ვაცმევ ზმნის ანალოგიით არის გავრცელებული ვიცმევ,
ნაცვლად მართებული ვიცვამ ფორმისა.
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა მიხედვით
მართებულ უცქერის – უცქეროდა ფორმათა ნაცვლად
უმზერს –
უმზერდა, უჭვრეტს – უჭვრეტდა ზმნათა ანალოგიით გაჩნდა დონიანი
უცქერს – უცქერდა, რომლებიც თითქოს სისტემურია და ნორმად ქცევის
პერსპექტივასაც ავლენს, მაგრამ ამას აბრკოლებს ზმნისწინიანი ფორმები:
დასცქერის – დასცქეროდა... შესცქერის – შესცქეროდა...
ნარიან საწყისთა (პოვნა, შოვნა) ანალოგიით არის გაჩენილი ენაში
უმართებულო ზმნური ვარიანტები: იპოვნის (< იპოვის) – იპოვნა (< იპოვა)
– იპოვნოს (< იპოვოს) – უპოვნია (< უპოვია); იშოვნის (< იშოვის) – იშოვნა
(< იშოვა) – იშოვნოს (< იშოვოს) – უშოვნია (< უშოვია)...
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ო-ზე დაბოლოებულ სახელთაგან ნაწარმოებ -ებ თემისნიშნიან
ზმნათა აწმყოში თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმაა:
აბოლოებს, ადროებს, ავიწროებს, აუთოებს, აფართოებს, აჯადოებს,
აჯილდოებს... ვ ჩართული ფორმები დაკანონებულია წყვეტილში:
დააბოლოვა, ადროვა, და(შე)ავიწროვა, დააუთოვა, გააფართოვა,
მოაჯადოვა, დააჯილდოვა... ამ ფორმათა ანალოგიით ენაში გაჩნდა ვ
ჩართული უმართებულო ზმნური ფორმები: აბოლოვებს, ადროვებს,
ავიწროვებს, აუთოვებს, აფართოვებს, აჯადოებს, აჯილდოვებს... (საღინაძე
2000: 269).
-თ სუფიქსიანი მრავლობითისა და თავაზიან ზმნურ ფორმათა
ანალოგიით არის გაჩენილი ზეპირ მეტყველებაში ისეთი ზმნური, აგრეთვე,
სახელური ფორმები, როგორიც არის გამარჯობა-თ (შდრ. გაგიმარჯო-თ),
ბოდიში-თ, კარგი-თ... მიგვაჩნია, რომ სახელებში ზმნური ნიშნის
ანალოგიას სემანტიკური საფუძველი აქვს და ფსიქოლოგიური ხასიათის
მოვლენად უნდა ჩაითვალოს.
ანალოგიის შედეგად ნორმის დარღვევის მიზეზია, ასევე,
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი არსებითთან ერთად. ამ ბოლო ხანს
წერითსა და ზეპირ მეტყველებაში ძალიან გავრცელდა შესიტყვებები: ჩემ
მეგობარს, შენ მეგობარს, ჩვენ მეგობარს, თქვენ მეგობარს. ჩვეულებრივ,
წინადადებაში „ჩვენ მეგობარს მივმართავთ“ – მეგობარს ადრესატია
(მიმართვის საგანია), ხოლო წინადადებაში „ჩვენს მეგობარს მივმართავთ“
– მეგობარს საზღვრული წევრია სინტაგმისა ჩვენს მეგობარს. როცა
მსაზღვრელი წევრი, რომელიც გადმოცემულია კუთვნილებითი
ნაცვალსახელით, მიცემითი ბრუნვის ნიშნის -ს-ს გარეშეა, იქმნება
ორაზროვნება, ბუნდოვანია „ჩვენს მეგობარს მივმართავთ“ თუ „ჩვენ
მივმართავთ მეგობარს“. ანუ: გაურკვეველია, სიტყვა მეგობარს ადრესატია
თუ საზღვრული წევრი სინტაგმისა. კუთვნილებითი ნაცვალსახელით
გადმოცემული ატრიბუტული მსაზღვრელის გაუფორმებელი მიცემითის
ანალოგიით სისტემებრ გავრცელდა გაუფორმებელი ვითარებითიც: ჩემ
მეგობრად, შენ მეგობრად, ჩვენ მეგობრად, თქვენ მეგობრად. სინტაგმაში
კუთვნი-ლებითი ნაცვალსახელის გაუფორმებლობა შეიძლება აიხსნას
თანხმოვანფუძიანი სახელით გადმოცემული ატრიბუტული მსაზღვრელის
(დიდ სახლს, დიდ სახლად) ანალოგიით.
ანალოგია ენაში იმდენად ღრმად წასული მოვლენაა, რომ იგი ზოგჯერ
არღვევს მყარ შესიტყვებასაც. მაგალითად, ზეპირ მეტყველებაში ხშირად
გვხვდება ასოციაციური გამოთქმები: „მადლობას მოგიხდით“ (ბოდიშის
მოხდის ანალოგით) ან კიდევ: „ბოდიშს მოვითხოვ“ (სხვისგან ბოდიშის
(მოხდის) მოთხოვნის ან პატიების თხოვნის ანალოგიით).
კიდევ უამრავი მაგალითის დასახელება შეიძლება, მაგრამ
წარმოდგენილი მასალაც მოწმობს, რომ ენის განვითარების ცოცხალ
პროცესში დიდ როლს თამაშობს ანალოგია, რომლის მოქმედებაც
ძირითადად მიმართულია ენობრივ ფორმათა უნიფიკაციისა და
სისტემურობისკენ. ამდენად, ანალოგიის პრინციპს სალიტერატურო ენის
ნორმირებაში მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია.
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