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ABSTRACT
The article deals with the vocabulary related to saddles designed for animals
attested in Georgian dialects, as well as peculiarities of word formation and the
phonetic and semantic changes of words.
The national traditions of economy and technology are gradually being forgotten
as a result of the urbanization process. At the same time, the growing foreign influence
affects the Georgian literary language and Georgian dialects, causing the vocabulary
of this ancient branch to slowly fall out of use. Some part of them is not found in
explanatory dictionaries of the Georgian language, though still to this day they are
duly attested in Georgian dialects.
Attention is paid to the cases when the same dialect has several variants of the
same word and there are no geographical limitations to the spread of these variants.
For example, the following twelve phonetic variants of the word unagiri (saddle) are
used in the Megrelian language: anageri / anangeri / onageri / onangeri / onagiri /
onengeri / onangiri / unageri, etc.
The phonetic variants of this word in other Kartvelian dialects are hungir/ ungir
(Svan)/ onagiri (Adjarian). There are two types of saddles, i.e. those for female and
male riders. Women’s saddles had a different form as there was a different rule for
women to sit on the horse. Unagiri is of Persian origin and to refer to it the following
words are used in dialects: anchakhi (Kartlian), Turkish aleghi (Adjarian, İnegöl
idiom), Turkish eieri (Laz), Turkish palani – pack saddle (Laz), Russian sedlo – a
woman’s saddle (Megrelian, Imeretian, Gurian) and so on. Sedlo has been used since
the 19th century when a woman’s saddle was designed.
საკვანძო სიტყვები: ქართული დიალექტური ლექსიკა, მეცხოველეობის
ლექსიკა, პირუტყვის მორთულობა-აღკაზმულობა.
Keywords: Vocabulary of Georgian dialects, the vocabulary of animal husbandry, a
saddle designed for animals.
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მეცხოველეობა ისტორიულად მესაქონლე ქართველი ხალხისთვის
სასიცოცხლო ფუნქციის მატარებელი, ცხოვრების მთავარი საშუალება
იყო. საქართველოში უძველესი დროიდან აშენებდნენ, უვლიდნენ და
სხვადასხვა მიზნით იყენებდნენ საქონელს: გუთანსა და ურემში შებმულ
ხარს ან კამეჩს – გამწევ ძალად, შინაური პირუტყვის ხორცს, რძესა და მათ
პროდუქტებს – საკვებად, ტყავს, მატყლსა და რქებს – სხვადასხვა მიზნით,
შეკაზმულ ცხენს კი – ბრძოლის ველზე გმირობის გამოსავლენად.
შესაბამისად, ქართული ენა მდიდარია მესაქონლეობასთან
დაკავშირებული ლექსიკით. მათ შორის მნიშვნელოვანია პირუტყვის
აღკაზმულობის (მორთულობის) აღმნიშვნელი სიტყვაფორმები.
შესაბამისი
საშუალებებით
(ლაგამ-უნაგირით...)
მორთულაღჭურვილი ცხენის აღსანიშნავად გამოიყენება შეკაზმული. მიმღეობა
ნაწარმოებია კაზმ- ძირზე -ულ სუფიქსის დართვით. შდრ. უუნაგირო
შეუკაზმავ ცხენს აღნიშნავს, უბელო – შეუკაზმავი, უუნაგირო ცხენია
(ქეგლ 1960). ამავე სახით გვხვდება ძველ ქართულშიც (საბა 1993: 153).
ბელ-ი, განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით, ხის კუნძია (ქეგლ 1950),
ე. ი. უ-ბელ-ო – ხის უნაგირის არმქონე (ლომთათიძე 1981: 84). შდრ.
უბელო (მეგრ.) – უბელო, შეუკაზმავი (ქაჯაია 2001: 53). გამოიყოფა უ–ო
უარყოფითობის გამომხატველი ცირკუმფიქსი.
ცხენის მოსართავი საშუალებების აღსანიშნავად ქართველურ
დიალექტებში მრავალფეროვანი ლექსიკა დასტურდება:
საკმაზჲ (თუშ.) – ცხენის უნაგირი თავისი ყველა მოსადევრით
(ცოცანიძე 2002: 298); აილები (რაჭ.) – ცხენის მოსართავები (ღლონტი 1984:
26); მოსადევარი (თუშ.) – აღკაზმულობა ცხენისა, ყველაფერი, რაც ცხენის
შეკაზმვას სჭირდება (ღლონტი 1984: 378). ასევე, კეხ-ნაბადჲ თუშურში
საბარგე ცხენის საკმაზია, კეხი და მის ქვეშ საფენი ნაბდები (ცოცანიძე 2002:
195). კეხი გვხვდება: აჭარულში – ცხენის სატვირთო კურტნის ძირითადი
შემადგენელი ნაწილი, რომელზედაც ალიღის სრული აღჭურვილობა
იყო აგებული, მაგარი გამძლე ხისაგან მზადდებოდა. ალიღის გაკეთება
საგანგებო ცოდნა-გამოცდილებას საჭიროებდა და შინახელოსნობის ერთერთ მიმართულებას წარმოადგენდა (მგელაძე 2018: 236); მეგრულში კეხი
– უნაგირის ხის ჩონჩხი, კეხი (ჭარაია 1997: 77); ლაზურში კეხი – უნაგირის
ხის ნაწილი (Марр 1910: 154; თანდილავა 2013: 369). ნ. მარი მიუთითებს,
რომ იგი ქართლურიდან აქვს ნასესხები ლაზურს. იგივე სიტყვა გვაქვს
სვანურშიც: კეხ – კეხი, უნაგირის ნაწილი (ლიპარტელიანი 1994: 160). სიტყვა
მეგრულიდან უსესხებია აფხაზურს თანხმოვანთა პალატალიზაციით
(ჯანაშია 1954: 162). ხ-ს პალატალიზაციის მიზეზია სახელობითი ბრუნვის
-ი სუფიქსი, კ-ს პალატალიზაცია კი გამოიწვია ფონეტიკურმა წესმა,
რომლის მიხედვითაც აფხაზურში ნასესხებ სიტყვებში უკანაენისმიერნი
პალატალიზდებიან, თუ გამსესხებელ ენაში მათ მოსდევს ი ან ე ხმოვანი
(ლომთათიძე 1976: 176). კეხი ინეგოლში მცხოვრებ ქართველ მუჰაჯირთა
შთამომავლების მეტყველებაშიც ხის უნაგირია, ტვირთის დასადგმელი:
„ვირისთვინ ალთუნის კეხი დუუდგმიან, მარა მაინც ვირათ დარჩენილა“
(ფუტკარაძე 1993: 484). სულხან-საბასთან კეხი „შეუმზადებელი უნაგირია“
(საბა 1991: 369). ნ. ჩუბინაშვილი აკონკრეტებს: „უნაგირის ხე გათლილი და
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ჯერეთ შეუმოსავი“ (ჩუბინაშვილი 1961: 247). ქეგლ-ის მიხედვით, კეხი –
უნაგირის ხის ჩონჩხი (ქეგლ 1955). კეხის სინონიმებია: ოჭარო (რაჭული) –
სასაპალნე კეხი; ბახური (იმერული) – მთლიანი ხისგან გამოთლილი კეხი;
ხირაგა (ლეჩხუმური, ოკრიბული – ვირის კეხი (ღლონტი 1984: 65, 438, 754).
ქართული უნაგირის მოსართავებია:
ასალი – მდიდრულად ნაქარგი ცხენის ჩული. ქეგლ-ის მიხედვით,
ასალი – ცხენის ზურგზე გადასაფარებელი ქსოვილია (ქეგლ 1950).
ლ.ლეონიძის განმარტებით, ეს სიტყვა ლეჩხუმურში აღნიშნავს „ქალის
უნაგირის ქვეშ დასაფენ ნაჭერს“ (ლეონიძე 1925: 3); ასევეა გურულში:
ასალაი/ე – ქეჩა კეხის ქვეშ დასაფენი (ჟღენტი 1936: 209); ასალის
სინონიმია ყაჯარ-ი (ქიზიყ., ფშ., ქსნის ხეობა) – ცხენის აღკაზმულობის
დასამშვენებელი ნაწილი, მოქარგული მაუდი ან ნოხფარდაგული;
უნაგირზე გადასაფარებელი ჭრელი ბუსუსებიანი ხალიჩა, უნაგირის
ბალიშზე გადაფენილი ფარდაგის ნაჭერი (ღლონტი 1984: 605).
აღვირი სრულფასოვანი ლექსიკური ერთეულია ლაზურსა (ქუთელია
1982: 38) და მეგრულ დიალექტებში: ლაგამი, ცხენის სატუჩე ღვედი (ელიავა
1997: 21, ქაჯაია 2001: 200). აღვირი – მოწყობილობა ცხენის სამართავად
(ქეგლ 1950). სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ
ფორმა შეიძლება უკავშირდებოდეს ღუა-ს („ლოყას“). „აღვირი ის არის, რაც
ღვა-ს ამოედება“ (ჭინჭარაული 1989: 116-121). ინფორმატორის ცნობით,
გვხვდება სვანურშიც: ჰაღვირ (ბზ.), აღვირ (ბქ., ლშ., ლტ.). ტერმინი
გვხვდება აფხაზურში, იძებნება აბაზურსა (აღვრა) და ბაცბურშიც (აღვირ)
(კვანჭია 1981: 93); აღვირი (აჭარ.) – ცხენის მოკაზმულობა, ცხენის თავის
დასაჭერი, ცხენის პირზე მოსადები ავშარაშეკაზმული ცხოველების
სამართავი მოწყობილობა; იმერხეულში აღვირს ეფარდება ქართული
სიტყვა კბილსაკეტი (ფუტკარაძე 1993: 483) და მთიულურში საჴორჴელი
– ცხენის კაპებიანი ლაგამი (ღლონტი 1984: 489); ქორაკი (ხევს., თუშ.) – შინ
დამზადებული აღვირი, რომელსაც ჯორს თავზე უკეთებენ (ჭინჭარაული
1989: 242); მოკლე ჯოხებიანი ტყავის ან თოკის აღვირი ვირისა (ღლონტი
1984: 574).
ბირკა (მეგრ.) – საქონლის ყურზე დადებული სერი, ნიშანი
(ქაჯაია 2001: 244); ბირკა (მესხ.) – ყურზე დადებული ნიშანი საქონლის
გამოსაცნობად (შდრ. საბა: ბირკი) (ფეიქრიშვილი 1992: 25).
ბოთბაღი (იმერ.) – ქართული უნაგირის სამკაული (ღლონტი 1984:
78).
ბუდარი (გურ.) – უნაგირის ბალიშზე გადასაფარებელი ტყავი
(ღლონტი 1984: 90).
გავარქოში (იმერ.) – ცხენის თეძოებზე, კურტნის უკან გადადებული
ტყავის გრძელი ნაჭერი, რომელიც თავებით იქით-აქეთ დამაგრებულია
ბალდუმზე და იჭერს ამ უკანასკნელს ქვევით ჩაცურებისაგან (გაჩეჩილაძე
1976: 35).
გარსაკრჲ//გარსაკრი (თუშ.) – უნაგირის ბალიშს ზემოდან შემოსაჭირებელი თასმის მოსართავი (ცოცანიძე 2002: 93).
გულავშარა (ქართლ., კახ.) – უნაგირის მოსართავი (ღლონტი 1984:
163).
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გულავშარაჸი (თუშ.) – ცხენის აღკაზმულობის ნაწილი (ცოცანიძე
2002: 111).
ეჟვანი,
სულხან-საბას
განმარტებით,
საჟღერია,
ლითონის
საჟღარუნებელი (ქეგლ), რომელსაც აქტიურად იყენებდა მესაქონლე
მოსახლეობა: აჭარულსა და მეგრულში ეჟვანი (ქაჯაია 2001: 554); ეჟო
(მთიულ., გუდამაყრ.) – ეჟვანი; რაჟი (გურ.) – პატარა ზარი საქონლის
კისერზე შესაბმელად; სარაკუნე, სარაკუნიე (გურ., ლეჩხ.) – ხის პატარა
ზარი, რომელსაც ხბოსა და სხვა საქონელს შეაბამენ ყელზე; სარეკელა//
სარეკულე (იმერ.) – სარაკუნე (ღლონტი 1984: 219, 451, 473, 474). მეგრულში
ეჟვნის სინონიმია ოყვარყვალე – თხის კისერზე ჩამოკიდებული ზარი
(ქაჯაია 2001: 457).
კოპული/კომპული (მეგრ.) – ტახტა, უნაგირის კეხის წინ და უკან
ამოშვერილი ნაწილები (ქაჯაია 2001: 157).
ნიკუდი (იმერ.) – ავშარაზე ჩაბმული თოკი ხელის მოსაკიდებლად,
როცა ცხენს წინ მიუძღვებიან (გაჩეჩილაძე 1976: 109).
ონწკიალონი (ლაზ.) – ზარი, ეჟვანი (თანდილავა 2013: 643).
სადევეჲ (თუშ.) – სადავე ცხენისა (ცოცანიძე 2002: 291).
სადიო (მეგრ.) – სადავე, აღვირი, ავშარა ლაგმის ღვედი (ქაჯაია 2001:
569).
საკეცაჸი (თუშ.) – ცხენისა და სახედრის უნაგირის ქვეშ საფენი ნაბადი
(ცოცანიძე 2002: 298).
სალტე (ივრისხეული ფშაური) – მოსართავი, მოსაჭერი (გიგინეიშვილი... 1961: 600).
სამწაე (ხევს.) – ჭრელი ხბოს ტყავის შოლტები – ახალგაზრდა ქალის
ცხენისთვის ტყავის საკაზმავი“ (ღლონტი 1984: 470; ჭინჭარაული 1989: 249).
სანძო (მეგრ.) – საძუე, ცხენის კუდის ქვეშ ამოსადები თასმა (ქაჯაია
2001: 576). ფორმა ნაწარმოებია დანიშნულების სა–ო კონფიქსით: სა-ნ-ძ-ო <
სა-{ნ}-ძუ-ო. უო კომპლექსი გამარტივდა: უო > ო. ნ სონორის განვითარება
მეგრულში ბუნებრივი ფონეტიკური მოვლენაა; საძვიარი (მთიულ.) –
საძუე, ცხენის ძუაზე ამოდებული თასმა, რომ უნაგირი წინ არ გადავარდეს
(ღლონტი 1984: 485); საკუდე (აჭარ.) – უნაგირის შემადგენელი ელემენტი,
ტყავის ფართო ლენტი, რომელიც უკან კუდის ქვემოთ იყო ამოდებული.
იგი დაღმართში სიარულისას უნაგირს იკავებდა (მგელაძე 2018: 361).
საფთური (იმერ., გუდამაყრ., მთიულ.) – უნაგირის სამკაულია:
ოთხკუთხედი სქელი ტყავი აბჟანდს ქვეშ ამოფარებული (ღლონტი 1984:
479); ფთა (ქიზიყ.) – კეხის ბრტყელი ნაწილი, ცხენს რომ გვერდებზე
ედება (მენთეშაშვილი 1943: 186); ფრთა (ზ.აჭარ.) – უნაგირის ნაწილი
(კობერიძე 1999: 13). აჭარული ფრთა, როგორც ჩანს, იგივეა, რაც მეგრულში
ფსუა „ფრთა“. ფსუა / სუა (მეგრ.) – ოთხკუთხედი ტყავი უზანგის თასმის
ქვეშიდან მუხლის დასაცავად. მეში (მეგრ.) – ოთხკუთხედი ტყავი უზანგის
თასმის ქვეშიდან მუხლის დასაცავად. ქეგლ-ის მიხედვით, მეში – ცუდი
ხარისხის ცხვრის ტყავია (ქეგლ 1958). შდრ. ქართული ენის დიალექტებში
(რაჭულში, გურულში) მეში – სუფთად შემზადებული ტყავი (ღლონტი
1984: 359). ქართლური, რაჭული და მეგრული ფორმებისათვის ამოსავალი
უნდა იყოს თურქული meş „გამოყვანილი, გათრიმლული ტყავი“ (Баскаков
1977: 621).
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საწელური (ქართლ.) – უნაგირის შუა მოსართავი ცხენის წელზე
შემოსაჭერი; საწკვერტი (იმერ.) – უნაგირის წინა ან უკანა ტახტზე
თავისუფალი თასმები, ნაბდისა და სხვ. მისაკრავად; საწყვეტი (ქიზიყ.)
– უნაგირის ტახტზე წინ და უკან ჩაბმული წყვილი თასმა ხურჯინის
ჩასაკრავად (ღლონტი 1984: 486, 487); საწყვეტი (ფშ.) – უნაგირის წინა და
უკანა ბოლოებზე გამობმული თასმები სარდაბის ჩასაკრავად (ცოცანიძე
2002: 321); უწყვეტი (ლეჩხ., იმერ.) – უნაგირის თასმა; საწკვერტი (რაჭ.)
– კეხის ტახტზე მიმაგრებული თასმები ხურჯინის, ნაბდისა და სხვა
რისამე მოსაკრავად (ქეგლ; ღლონტი 1984: 530); ქარშიკ-ი (ქართლ., ფშ.,
გუდამაყრ., მთიულ., მოხ.) – სარტყელი საქონლის ზურგზე გადასაკრავად;
არჩანჩი – ბრტყელი საბელი; ფართო და გრძელი შემოსაკრავი; ფართოდ
და გრძლად ნაქსოვი ღაზლისა ან სხვა მომსხო ძაფისაგან მოქსოვილი
ბრტყელი სარტყელი საქონლის (ხარის, კამეჩის, ცხენის)... ზურგზე ჩულის
დასამაგრებლად (ქეგლ; ღლონტი 1984: 562).
საჭიკი (ხევს.) – მოსართავი ცხენისა (ღლონტი 1984: 487).
სირი (მეგრ.) – ცხვარ-თხის სერის ერთ-ერთი სახეობა ყურზე (ქაჯაია
2001: 600); სერი (აჭარ.) – პირუტყვის დანიშვნისათვის განკუთვნილი
სპეციალური დამღა, რომელიც საკუთრების აღმნიშვნელი ნიშანი იყო
(დაღი) (მგელაძე 2018: 399).
ფოჩები//ფუნჯ-ი (იმერ.) – უნაგირის სამკაულია, მოსართავის
გამოსაბამი (ღლონტი 1984: 551, 580).
ქეჩა (ქართლ.) – უნაგირის ბალიშზე გადასაფარებელი მომცრო ხალი
(ბეროზაშვილი... 1981: 419).
ქორაკაჸი (თუშ.) – ხის საცხვირიანი ავშარა (ცოცანიძე 2002: 374).
ქოჭები (თუშ.) – მხოლოდ ვირის საკმაზი (ცოცანიძე 2002: 375).
ღვედი (ქართლ.) – 1. მოქნილი ტყავის მოგრძო და ვიწრო ანაჭერი; 2.
ბორბლებს შორის გადაჭიმული თასმა ან თასმისნაირი ქსოვილი მოძრაობის
გადასაცემად (ქეგლ 1962); ღვედი (მეგრ.) – უნაგირის მოსართავი //
საკიდირო / საკჷდჷრო / საკიდირე – სამკერდული, უნაგირის შემადგენელი
თასმები, რომლებიც ცხენის მკერდზე არის მოხვეული (ჭარაია 1997: 121);
ვარიანტები მიღებულია კიდირ- / კჷდჷრ- („მკერდი“) არსებითი სახელისაგან
დანიშნულების სა–ო/სა–ე ცირკუმფიქსის დართვით, ამ სიტყვის სვანური
სინონიმია ლეგუჰი (ლე- დანიშნულების პრეფიქსია, გუჰ – მკერდი); წამი
(ათინ.) „ღვედს ნიშნავს, უღლის ჯოხების დამაკავშირებელს“ (თანდილავა
2013: 850).
ღინჭილა (იმერ.) – ერთგვარი ნიჟარა, რომელსაც საქონელს აბამენ
კისერზე ავი თვალისაგან დასაცველად (გაჩეჩილაძე 1976: 144).
ყაჯარი (ფშ.) – უნაგირზე გადასაფარებელი ჭრელი ბუსუსებიანი
ხალიჩა (გიგინეიშვილი... 1961: 595).
შუა მოსართავი (ქართლ.) – ცხენის მოსართავი, უნაგირის ბალიშზე
გადასაჭერი თასმა (ბეროზაშვილი... 1981: 457).
ჩხოტი (მეგრ.) – ცხვარ-თხის სერის ერთ-ერთი სახეობა ყურზე. შდრ.
ხნწრა (ქაჯაია 2002: 336).
ჭანაპარაი (გურ. წითელმთა) – უნაგირის ბალიშის დასამაგრებელი
(ღლონტი 1984: 716).
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ჭვირთი (მეგრ.) – ცხვარ-თხის სერი ყურზე (ქაჯაია 2002: 467, ხოლო
აჭარულ დიალექტში ჭვირთი, ინფორმატორის ცნობით, „ტვირთის“
მნიშვნელობით დასტურდება.
ხაინდრაში (მეგრ.) – ცხენის დაღის ერთ-ერთი სახე (ქაჯაია 2002: 509).
ჯაბაყულა (მეგრ.) – შუა მოსართავი ცხენისა (ქაჯაია 2002: 593). შდრ.
იმერ. ჯაბაყულა – შუა მოსართავი უნაგირის ბალიშზე გადარტყმული
(ღლონტი 1984: 772).
ჯეჯიმი (ჯავახ.) – მატყლის უხეშად, მსხვილად ნაქსოვი დასაგები
(გიგინეიშვილი... 1961: 650).
როგორც მოსალოდნელი იყო, პირუტყვის მორთულობის ლექსიკაშიც
გვაქვს ნასესხობები, განსაკუთრებით აღმოსავლურენოვანი სამყაროდან,
მაგალითად:
აბჟანდი / ავჟანდი / აბჟანი / ჲავჟანი „უზანგი“ ქართველურ
დიალექტებში ფართოდ არის გავრცელებული სხვადასხვა ფორმით:
ავჟანდა (ქართლურში), აბჟანდი / აბჟანდა (იმერულში), აბჯანდი, აბჯანდა
– 1. რკინის ბალთა, რომლითაც ცხენის მოსართავის თავებს ერთმანეთზე
ამაგრებენ - აბზინდა, 2. ავჟანდა, უზანგი (გაჩეჩილაძე 1976: 9); აბჟანდი
(მეგრულში) – უზანგი (ქაჯაია 2001: 163); აბჟანტი (ლეჩხუმურში), აბჟანდი
/ ავჟანდი (მესხურში) – შარვლის ან ქვედა საცვლის ტოტზე ამოკერებული
ზონარი, ფეხის ტერფებზე ამოსადებად), ავჟანდა (ფშაურში, მთიულურში,
გუდამაყრულში, ხევსურულში, მოხეურში), არუჟანდაი // ავჟანგა
(გურულში) – ავჟანდა (გაბუური 1923: 260; ლეონიძე 1925: 10; ღლონტი
1984: 21,40; გაჩეჩილაძე 1978: 9; ყაზბეგი 1968: 561). გვაქვს სვანურშიც:
აუჟანგ – უზანგი (ლეონიძე 1925: 1) // ავჟნდ – უზანგი (მოწოდებულია
ინფორმატორის
მიერ).
სალექსიკონო
ერთეულად
შეტანილია
„თანამედროვე ქართული ენის იდეოგრაფიულ ლექსიკონში“ (ფოჩხუა
1987: 235). აბჟანდა გვაქვს აფხაზურ ენაშიც (Аршба 1980: 14). საგულისხმოა,
რომ მესხურ დიალექტში პაჭანაკის სინონიმად სწორედ აბჟანდი / ავჟანდი
ფორმა გვევლინება (ღლონტი 1984: 21). პაჭანაგი – საკოჭური პაიჭისა (საბა
1991: 618); ქეგლ-ის მიხედვით: ფეხის გულზე ამოსადები ზონარი პაიჭის
დასამაგრებლად (ქეგლ 1958); ლაზურსა და აჭარულში დამკვიდრებულია
თურქული Üzengi (უზენგი/უზანგი) – „ავჟანდი” (თანდილავა 2013: 763);
უნაგირის შემადგენელი ნაწილი მხედრის ფეხის ჩამოსადგმელი, რომელიც
ცხენზე შეჯდომას და მის ტარებას მოსახერხებელს ხდიდა (მგელაძე 2018:
422).
ამაზონკა (მეგრ.) – ქალის უნაგირის ნაწილი (ქაჯაია 2001: 183).
ამშარა (აჭარ.) – ავშარა, ცხენის აღვირი; ინფორმატორის მიხედვით,
გვხვდება სვანურშიც: ავშარა; მეგრულში ავშარა – ულაგმო აღვირი (ქაჯაია
2001: 165) // ავშარა / აფშარა / ლამბშარა / ჲაბშარა / აბშარა – ლაგამი,
აღვირი. აღვირის მსგავსი იარაღი, რომელსაც ლაგამი არა აქვს და სადავის
მაგივრადაც ცალფა თოკი აბია (ჭარაია 1997: 33; ელიავა 1997: 21, 202. საბას
მიხედვით, ავშარა „ქორაკია“ (საბა 1991: 41); ნ. ჩუბინაშვილი განმარტავს,
როგორც „ულაგამო აღვირს“ (ჩუბინაშვილი 1961: 133). არაბულიდან
ნასესხები სიტყვა Avşar (Afşar) სხვადასხვანაირი ფონეტიკური სახით
(ავშარა / ამშარა / აფშარა) გვხვდება მთიულურ, ქიზიყურ, კახურ, ქართლურ,
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ჯავახურ, რაჭულ, ლეჩხუმურ, გურულ დიალექტებში (ლეონიძე 1925: 1;
ჟღენტი 1936: 209; კაიშაური 1967: 68; ბერიძე 1981: 10; ჯავახიშვილი 1986:
44, 204; კობახიძე 1987: 17).
ბალდუმი სხვადასხვა ფონეტიკური ნაირსახეობითაა წარმოდგენილი: იმერულში, ლეჩხუმურში, გურულში, იმერხეულში – ბალდუმი
/ ფალდუმი, ხევსურულსა და მთიულურში – პალტუმი (ჟღენტი 1936: 210;
ღლონტი 1984: 57, 434). ბალდუმი მეგრულში „უნაგირის ორპირი თასმაა,
რომელსაც ამოსდებენ კუდის ძირზე, რათა თავდაღმართში უნაგირი
დაიმაგროს“. დასტურდება ძველ ქართულში: პალდუმი – ჯორთ საბარკლე
(საბა 1991: 614). სპარსულიდან ნასესხები სიტყვის (paldım) თავკიდური
ბაგისმიერი თანხმოვანი დიალექტებში წარმოდგენილია როგორც მჟღერი,
ისე ფშვინვიერი და მკვეთრი სახეობით. პალტუმი (ხევს., მთიულ.) –
საბარგე ცხენს აქვს ხოლმე უკანა ფეხზე მოდებული საძუის ქვემოთ. ნ.
ბალდუმი (ჭინჭარაული 1989: 244); თავდაპირველი მკვეთრთანხმოვნიანი
ვარიანტი, ძველ ქართულში დაცული პალდუმი / ფალდუმი დასტურდება
იმერხეულში (ქ. ადაფაზარი) – უნაგირის ნაწილი, ქამარი, ბარკლებზე
მოდებული უნაგირის დამაგრების მიზნით (ფუტკარაძე 1993: 542).
იგივე სიტყვა გვაქვს სვანურშიც: ბალდუმ – ცხენის კეხქვეშ ამოსადები
ხედნის დროს (ლიპარტელიანი 1997: 34). თანამედროვე ქართული ენის
იდეოგრაფიულ ლექსიკონში წარმოდგენილია პალდუმი, ბალდუმი
ფორმით (ფოჩხუა 1987: 236). ფალდუმი (აჭარ.) – უნაგირის შემადგენელი
ელემენტი ტყავის ლენტი, რომელიც ცხენს მუცელზე ჰქონდა შემოჭერილი
(მგელაძე 2018: 432).
ბონჯუღები – ფერადი მინის მძივები (თურქ. boncuk) (ფუტკარაძე
1993: 401).
მესხურ დიალექტში დამკვიდრებულია თურქული სიტყვა ზილი (zil)
– პატარა ზარი, ზანზალაკი (ღლონტი 1984: 232); ტონგორო (ლაზ.) – ეჟვანი
(თანდილავა 2013:758).
ინეგოლში მცხოვრებ „ჩვენებურთა“ მეტყველებაში ზილფი
– პირუტყვის თავსამკაული, მოსართავია, უმთავრესად უკეთებენ
გამოსაცნობად, ან ავი თვალისგან დასაცავად: „ძველად ლამაზი ზილფები
ვიცოდით“; ზილიფი (სპარს. Zülüf) – 1. თმა, თმის ხვეული, 2. სიმინდის
ულვაში: შუბლზე ზილიფები ქონდა ჩამოყრილი. შდრ. საბა: „ზილფი
– სხვათა ენაა. ქართულად წინამო, ღულამბარი და მაწაკი ეწოდება“.
ზილფის სინონიმია აჭარული და ინეგოლური ფუსკული – ძაფით
გაკეთებული ფოჩი: ფეხზე ფუსკული ქონდა დაბმული (ფუტკარაძე 1993:
460, 596). სვანურში, ინფორმატორის ცნობით, პირუტყვს ავი თვალისაგან
იცავდა ქისუმბურ – ავგაროზი, მესხურში ცხენის თავმოსართავს ვეჟები
აღნიშნავს (ფეიქრიშვილი 1992: 44), მოხეურში – ჩირბულ-ი – ცხენის თავზე
ჩამოცმული მორთულობა (ღლონტი 1984: 657).
თოქალთო / თოქართო, თექალთო ცხენის აღსაკაზმავია მეგრულში:
„ცხენის ზურგზე ჯერ საოფლეს აფენენ, შემდეგ თოქალთოს და ბოლოს
უნაგირს ადგამენ, უნაგირის ქვეშ დამაგრებული თექის ნაჭერი“ (ჭარაია
1997: 71; ელიავა 1997: 134); თიქალთოჲ (თუშ.) – ცხენის უნაგირის ქვეშ
საფენი ნაბადი, ხშირად კიდეებდაქარგულია (ცოცანიძე 2002: 179);
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ქეგლ-ის მიხედვით, სპარსული თოქალთო (ქეგლ 1986) ფონეტიკური
სახესხვაობებით რეალიზდება ქართული ენის რიგ დიალექტებში:
ხევსურულში, ფშაურში, მთიულურში, გუდამაყრულში, თუშურში,
კახურში, ქართლურში, ლეჩხუმურში (გაბუური 1923: 275; ლეონიძე 1925: 26;
გაჩეჩილაძე 1970: 327; ღლონტი 1984: 247. შდრ. ჩუბინაშვილი 1961). იგივე
სიტყვა გვაქვს სვანურშიც: თოქალთ / თოქა (ბქ.) სახით (ლიპარტელიანი
1994: 111); ბალიში – უნაგირზე დასადები მატყლით გატენილი ნივთი ზედ
საჯდომად. სპარსული წარმოშობის სიტყვა ფონეტიკურ-სემანტიკური
ვარიანტების სახით ფართოდ არის გავრცელებული ზოგ ენაში: ძველ
ინდურში, სომხურში, ოსურში, სლოვენურში, სერბიულში, რუსულში,
ძველ პრუსიულში, გოთურში, გერმანულში... (Абаев 1958: 241). ქართლურზანურისთვის ამოსავალია სპარსული. სიტყვა შეთვისებული აქვს
აფხაზური ენის აბჟუურ დიალექტსაც ა-ბალჷშ სახით (ჯანაშია 1954:
63; ამიჭბა 1975: 119). აფხაზურში ქართულიდან ნასესხებად მიიჩნევს
ა.შაგიროვიც (1989: 146).
ჲულავი (yular) – სადავე, აღვირი, ავშარა. დადასტურებულია
„ჩვენებურების“ მეტყველებაში სოფელ ჰაირიეში (ფუტკარაძე 1993: 536).
ქართული ენის განაპირა დიალექტებში თურქულიდან შემოსული
სიტყვა Kolan არის დამკვიდრებული: ლაზურში კოლანი – ცხენის მუცელზე
აკრული ქამარი; მესხურში ყულან-ი – ცხენის მოსართავია მუცელზე
ამოსაჭერი ღვედი; ყოლანი (სოფელი თუფექჩი ქონაქი) – ბრტყელი ქამარი,
რომელსაც ცხენს ამოუჭერენ მუცელზე და ამაგრებენ უნაგირს (ფუტკარაძე
1993: 620; ღლონტი 1984: 615); ყოლნები (ჯავახ.) – ცხენის ტანზე უნაგირის
დასამაგრებელი თასმები (მარტიროსოვი 1984: 249). ყოლანის სინონიმია
ჩათუა (ფშ.) – ტყავის ღვედი, ბრტყელი (ღლონტი 1984: 797).
თურქულიდანაა ნასესხები ასევე: კუსხუნ-ი მესხურში, ლაზურში
კუსკუნ-ი ფორმით (Марр 1910: 160) და ყუსხუნი ჯავახურში – უნაგირის
საძუე თასმა (მარტიროსოვი 1984: 249),
ლაგამი / ლაგანი / ჲაგამი (მეგრ.) – ლაგამი, აღვირი, ცხენის სატუჩარი
აღკაზმულობა (Кипшидзе 1914: 269; ჭარაია 1997: 84; ელიავა 1997: 202). საბას
განმარტებით, ლაგამი – ცხენის საკბილეა (საბა 1991: 403). სიტყვა არაბულში
არის ლიგამ / ლუღუმ (ქერქაძე 1974: 167), სპარსულში ლოგამ (Кварчия
1981: 93), თურქულში გემ (Баскаков 1977: 326). Gem ბერძნული „kemos”იდან („თასმას“ ნიშნავს) მომდინარეობს თურქულ და ქართულ ენებში.
მეგრულში სიტყვა გვხვდება ამ დიალექტისთვის დამახასიათებელი
ფონეტიკური ცვლილებებით, სვანურში კი – უმლაუტიზებული ხმოვნით
(ლიპარტელიანი 1997: 45). იგივე სიტყვა გვაქვს აფხაზურ ენაშიც მარტივი
ა-ლაგამა ფორმითაც (Аршба 1980: 40; Кварчия 1981: 93) და კომპოზიტშიც
ა-ლაგამა რა (ჯანაშია 1954: 311). ვ. კვარჭია აღნიშნავს, რომ ტერმინი ლაგამა
სახით გვხვდება აბაზურშიც (Кварчия 1981: 126), სიტყვის საწყისი ალაგმვაც
აქედან დამკვიდრდა.
ნალი – რკინის ნაჭერი, რომელსაც ცხენს აკრავენ ფლოქვზე.
არაბულიდან შეთვისებული ეს სიტყვა გვაქვს ლაზურშიც (თანდილავა
2013: 565; ჟღენტი 1938: 197). ამ ტერმინმა ხმარებიდან გამოდევნა ძველ
ქართულში გავრცელებული ლუმბა (საბა 1991: 424), აგრეთვე საკუთრივ
ქართული საჭიდარი (საბა 1993: 72).
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ოქჩიანი (აჭარ.) – ცხენის ნალი (კობერიძე 2011: 20).
რახტი – აღვირის მორთულობა ოქროსი ან ვერცხლისა. სულხანსაბა განმარტავს: „რახტი თურქთა ენაა, ქართულად აღვირედი ჰქვიან
(აღჳრედი)“.
ტაში – მათრახის წვერზე დაკერებული ბრტყელი თასმა (ცოცანიძე
2002: 341).
ტახტა (მოხ., ფშ., გურ.) – კეხის (უნაგირის) წინ და უკან ამოშვერილი
ნაწილი, საჯდომი; ტახტარი (რაჭ.) – ტახტა, უნაგირის წინ და უკან
შემაღლებული ნაწილები (ღლონტი 1984: 509); გურულსა და იმერულში
ტახტას სინონიმია კოტა (ქეგლ); ჩამადანი (თუშ.) – საჯდომი უნაგირის
კალთა (ცოცანიძე 2002: 412).
ჩულჲ (ქიზიყ., თუშ., მოხ., ფშ.) – გაოფლიანებული ცხენის
სახურავი; უნაგირის ქვეშ საფენი ქეჩი ან სქელი ქსოვილი; ცხენის ზურგზე
გადასაფარებელი ქსოვილი ზამთარში მგზავრობისას, გარკვეული მანძილის
გავლის შემდეგ, ცხენს გაუშვებენ და ზედ ჩულს გადააფარებენ; თოფის
ბუდე (ი. ქეშიკ.); ტყავის ბუდე იარაღისა (ერწო-თიან., ქართლ. – ტყავის
ქარქაში დანისა); თუშ. – უნაგირის ჯეჯიმურად ნაქსოვი გადასაფარებლები
(ცოცანიძე 2002: 422) // ჩული (ლეჩხ.) – კურტანი (ღლონტი 1984: 665); ჩული
– უხეში შალის ქსოვილი, ქეჩაა ინეგოლელ „ჩვენებურთა“ მეტყველებაში:
ჩულა გადააფარე ცხენსა, ოფლიანია (ფუტკარაძე 1993: 645), შდრ. საბა:
„ჩული სხვათა ენაა, ქართულად სახურავი ჰქვიან“. ჩული (თურქ. Cul); თ.
სახოკიას მიხედვით, ჩული კაცი არის „უშნო, უმწეო, უუნარო“ (ქეგლ).
ხალთა (ჯავახ.) – თასმა ან თოკი, რითაც უღლის ტაბიკებია
დამაგრებული (მარტიროსოვი 1984: 252).
ჰამაილი (ჯავახ.) – ფოლადისაგან ნახევარმთვარისებრ გამოჭრილი
ცხენის სამკერდული (მარტიროსოვი 1984: 256).
აჭარულში პირუტყვის მომრთველს ზინდარი ჰქვია (ღლონტი
1984: 233), რაც ქართლური და ქიზიყური ზინდანის („ქვაბის მჭედელთა
გრდემლი, სპილენძეულობის გამოსაკვერავად“) ფონეტიკური ვარიანტია.
ზინდანი სპარსული სიტყვაა (Zindan).
ამრიგად, მეცხოველეობასთან დაკავშირებული ქართველური
ლექსიკა მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს კულტურული თუ სოციალური
კუთხით. საენათმეცნიერო და ეთნოლოგიური ლიტერატურიდან,
დიალექტოლოგიური ლექსიკონებიდან ამოკრებილი სანდო მასალა
საყურადღებოა ისტორიული, ეთნოლოგიური, რელიგიური, ლინგვისტური,
ასევე, დიალექტების ერთმანეთთან მიმართების თვალსაზრისით;
ზოგიერთი სიტყვა დაცულია ქართული ენის გეოგრაფიულად დაშორებულ
დიალექტებში, ზოგი კი მხოლოდ ერთი ან მომიჯნავე კილოების
კუთვნილებაა, თუმცა დიალექტთა გამიჯვნას გარკვეული სიძნელეები
ახლავს, რადგან ურთიერთგავლენა და ურთიერთზემოქმედება ზოგჯერ
ძალიან დიდია: „ვერ დავასახელებთ ვერც ერთ დიალექტს, რომელშიც
აბსოლუტურად გამორიცხული იყოს სხვა დიალექტის ან სხვა ენის
ზემოქმედება“ (იმნაიშვილი 1974: 60). მაგალითად, აჭარული კილო
განსაკუთრებულ სიახლოვეს ამჟღავნებს მოსაზღვრე დიალექტებიდან
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იმერხეულთან, მესხურთან (სამცხურთან), ჯავახურსა და გურულთან.
განხილული მასალების საფუძველზე დადგინდა ბევრი ზიარი ერთეული,
რაც უცხოა სამწერლო ენისათვის. ამგვარი სიტყვების აღნუსხვა და
ლოკალიზება კი უდავოდ გაამდიდრებს სალიტერატურო ენის საუნჯეს.
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