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ABSTRACT
In the present article, which offers the analysis of phonetic-phonological
and semantic transformations of several lexical units assimilated from Zan (resp.
Megrelian-Laz) into Svan dialect-sub-dialects in different epochs and in different
ways, in the footsteps of our research, all the opinions related to each analytical lexical
unit, which are expressed in the academic literature by Georgian or foreign linguists,
are taken into account. Naturally, the paper also focuses on material that is lost in
Zan itself, although it is preserved in Svan, mainly in the Lower Bal dialect, which
indicates the ancient borrowing of this material and, at the same time, its archaism.
The lexical units assimilated from Zan, as the observation of the material
demonstrated, are attested in Svan both phonetically-semantically unchanged, as
well as with different phonetic variants or semantic nuances (modified data). Some
of the borrowed roots are “Svanized”, it means they contain morphological inventory
typical of Svan: palatal, velar or labial umlaut, long vowel, anaptyctic element, etc. In
addition, the following phonetic processes are quite tangible in one part of the lexical
units borrowed from Zan: sound alternation, reduction processes in light and hard
forms, loss of sounds, etc.
In Svan, several such stems (resp. root, morpheme, affix) have been identified,
which are either missing or manifested in other forms in Zan. Clearly, such forms, which
were presumably preserved by Svan as relics, indicate their ancient borrowing. In our
opinion, revealing any archaic form will allow Georgian or foreign comparativists to
restore many archetypes. We believe, such research is very important and interesting
for presenting a general picture of the development of Svan phonological and lexical
systems.
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ქართველურ
ენათა
უმდიდრესი
ლექსიკის
ისტორიულეტიმოლოგიური კვლევის პროცესში არაერთი საერთოქართველური ფუძე
(resp. ძირი, მორფემა, აფიქსი) გამოვლენილა, რამაც, ფუძეენის დონეზე,
ასევე არაერთი არქეტიპის აღდგენის საშუალება მისცა ქართველ და
უცხოელ კომპარატივისტებს. ცხადია, საერთოქართველური ლექსიკური
ფონდის პარალელურად სამსავე ქართველურ ენაში დიდი რაოდენობით
დასტურდება დასავლური თუ აღმოსავლური ენებიდან (ბერძნულიდან,
თურქულიდან, სპარსულიდან, არაბულიდან, ოსურიდან, ჩრდილოკავკასიურიდან, რუსულიდან და სხვ.) ნასესხები ლექსიკა, რომელთა
ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და სემანტიკური ტრანსფორმაცია ძირითადად ამ ენათა ფონოტაქტიკის წესების შესაბამისად მიმდინარეობს. უცხო
ენებიდან შეთვისებული მასალის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ადგილი
აქვს შიდა სესხება-გავლენებსაც. სიტყვათა მკვიდრობა-ნასესხობების
გარკვევა კი, როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაში მიუთითებენ, „ერთი
მთავარი ამოცანაა როგორც ამა თუ იმ ენის ფონოლოგიური სისტემისა
და მისი შესაძლო ცვლილებებისა, ისე ენის ლექსიკური შედგენილობის
დადგენისა და მონათესავე ენათა საერთო ლექსიკურ ფონდთან მისი
მიმართების თვალსაზრისით“ (ლომთათიძე 1989: 49).
ამჯერად ჩვენი ნაშრომის ძირითად მიზანს სხვადასხვა ეპოქაში და
სხვადასხვა გზით ზანურიდან (resp. მეგრულ-ლაზურიდან) სვანურში
შეთვისებული ლექსიკური ერთეულების გამოვლენა, ფონეტიკურფონოლოგიური და სემანტიკური ტრანსფორმაციების ანალიზი,
ნასესხობების შემოსვლის გზებისა და შეძლებისდაგვარად ქრონოლოგიის
დადგენა წარმოადგენს, რაც, ვფიქრობთ, მეტად მნიშვნელოვანი და
საინტერესოა სვანურის ფონოლოგიური და ლექსიკური სისტემების
განვითარების ზოგადი სურათის წარმოსადგენად.
წინამდებარე სტატიაში, რომელშიც წარმოდგენილია ზანურიდან
სვანურის დიალექტ-კილოკავებში სხვადასხვა დროს შემოსული რამდენიმე
ლექსიკური ერთეულის ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და სემანტიკური
ანალიზი, ჩვენი კვლევა-ძიების კვალდაკვალ გათვალისწინებულია
თითოეულ საანალიზო ლექსიკურ ერთეულთან დაკავშირებული ყველა
ის მოსაზრება, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაშია გამოთქმული
ქართველ თუ უცხოელ ენათმეცნიერთა მიერ. ბუნებრივია, ნაშრომში
ყურადღებაა გამახვილებული ისეთ მასალაზეც, რომელიც საკუთრივ
ზანურში დაკარგულია, თუმცა შემონახულია სვანურში, ძირითადად
ბალსქვემოურ დიალექტში, რაც აღნიშნული მასალის უძველეს ნასესხობაზე
და, ამასთანავე, არქაულობაზე მეტყველებს.
სტატიაში განხილულია შემდეგი ლექსიკური ერთეულები:
1. ნგეთ/გნგეთ (ლხმ.) „განგებ“ < ზან. (მეგრ.) განგეთ{} „განგებ,
განზრახ“ სიტყვისაგან ანლაუტისეული თანხმოვნის დაკარგვითა (შდრ.
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მ. საღლიანი

ნგეთ) და  ხმოვნის უმლაუტით, რომელიც გამოიწვია ფუძისეულმა ე
ხმოვანმა (ა + ე = ). სვანური ენის სხვა დიალექტ-კილოკავებში დასტურდება
როგორც ქართულიდან ფონეტიკურად უცვლელი სახით შეთვისებული
განგებ, ასევე ფონეტიკურად სახეცვლილი გნგდ (ბზ.)/გნგდ (ბქ.)/განგდ
(ლშხ.) ზმნისართული ფორმები სხვადასხვა სემანტიკური დატვირთვით: 1.
„განგებ, განზრახ“, 2. ბქ. „უგულოდ“, 3. ლშხ. „გადაკრულად“. შდრ., ასევე:
ლშხ. ანაგებ, ლნტ. ანგებ „ბუნებრივად, თავისთავად; განგებ“ ზმნისართები,
რომელთა შემოსვლის გზად, რასაკვირველია, ქართულს მივიჩნევთ2.
2. გგიბ (ზს., ლნტ., ჩოლ.)/გიგიბ (ზს.)/გგბ (ლშხ.) „ფიჭვი“ < ზან.
(მეგრ.) გიგიბ-ი/გგბ-ი „სოჭი; წიწვი“ (შდრ. ზს. ნენზ, ლშხ. ნეზრა „სოჭი).
ზანურიდან, კერძოდ მეგრულიდან, სესხების პროცესში მნიშვნელოვანი ფონეტიკური ცვლილებები არ განხორციელებულა. რაც შეეხება
სემანტიკას, მიმართება ფ ი ჭ ვ ი ~ ს ო ჭ ი ადვილად აიხსნება, ორსავე
სემანტემაში წიწვოვანი მცენარე იგულისხმება.
3. ნაონჯღარ (ჩოლ.) „უჭმელი, მოუვლელი, გამხდარი ბავშვი
(ზედმიწ. – ნა-ონჯღორ-ალ-ი „ნასირცხვილარი“)“ < ზან. (მეგრ.)
ნაონჯღორ-ა
„ზედმეტად
გამხდარი,
მოუვლელი“
აუსლაუტის
გამარტივებითა და წინამავალ ხმოვანთა მონაცვლეობით (?). შდრ., ასევე,
ჩოლურული მასდარული ფორმა ლი-ონჯღარ-ი „მოზარდის ცუდი
მოვლა, დაბეჩავება“, რომელიც აშკარად ზანურიდანაა შეთვისებული. რაც
შეეხება ჩოლურულივე ონჯღოლ/ონჯღოლ „ჩხუბი, ხმაური“ ლექსემას, ის
ზან. (მეგრ.) ონჯღორე „სირცხვილი“ ფორმისაგან უნდა მომდინარეობდეს
სონორ (რ/ლ) თანხმოვანთა მონაცვლეობითა და ანლაუტში ბილაბიალური
შემართვით.
შენიშვნა: მიუხედავად იმისა, რომ საერთოქართველური დონის
მონაცემთა გვიანდელი ლექსიკისაგან გამიჯვნის დროს ერთ-ერთ საკონტროლო
საშუალებად ზანურ, კერძოდ მეგრულ, ხმოვანთა მონაცემებს ვიშველიებთ
(საღლიანი 2005: 7), ამ შემთხვევაში ეს მონაცემები (ანუ ე. წ. ხმოვანთგადაწევები
– ქართ. ა : ზან. ო, ქართ. ე : ზან. ა) არ გამოგვადგება, ვინაიდან ჩოლურულ
ფორმათა ზანურიდან სესხება, ჩვენი აზრით, აშკარად თვალსაჩინოა, რაზეც
მეტყველებს ქართულ-ზანურ (ზან. (მეგრ.) ჯღორ-, მ-ო-ო-ნჯღორ-უ(ნ)
„მესირცხვილება“, ო-ნჯღორ-ე „სირცხვილი“, სა-ო-ნჯღორ-ო „საძრახისი“, ჭან.
ო-ნჯღო{რ}-ე „id“ : ქართ. ძრახ-, ძრახ-ვ-ა, ძრახ-ავ-ს, ნა-ძრახ-ი, სა-ძრახ-ავ-ი,
სა-ძრახ-ის-ი...) ფორმათა შეპირისპირებითი ანალიზი, რის საფუძველზეც
საერთოქართველური ფუძეენის დონისათვის აღდგენილია *ძრახ- „ძრახვა;
სირცხვილი“ არქეტიპი (ჩუხუა 2000-2003: 348-349), სვანური შესატყვისი ძირი
კი დღემდე არ არის გამოვლენილი. ნ ბგერა, რომელიც ზანურ საანალიზო
ლექსიკურ ერთეულებში დასტურდება, ფონეტიკური დანართია. სვანურმაც
სწორედ ნარიანი ფორმები შეითვისა ზანურიდან სუფიქსისეულ (ო/ა) ხმოვანთა
მონაცვლეობით.
2

ქართულიდან შეთვისებული ლექსიკური ერთეულების შესახებ დაწვრილებითი
ანალიზი წარმოდგენილი იქნება მონოგრაფიაში – „სვანური ნასესხები ლექსიკის
ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და სემანტიკური ანალიზი“, რომელიც გამოსაცემად
მზადდება.
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4. სამშურია (ბქ.) „ერთგვარი სურნელოვანი თეთრყვავილებიანი
ბალახი, რომელსაც სანელებლად იყენებენ; რეჰანის ერთ-ერთი სახეობა“ <
ზან. (მეგრ.) სამშურ-ე’საგან, რომელსაც რამდენიმე ფონეტიკური ვარიანტი
უდასტურდება,
ესენია:
საშურამ-ი/შამშურ-ე/შაშურამ-ი/შამშურამ-ი/
შამქურამ-ი „რეჰანი“ (შდრ. ზს., ქს. შაშკლა/შაშკლა < ქართ. (გურ.)
შაშკვლავ-ი, იმერ., რაჭ. შაშკვლამ-ი, „რეჰანი“).
ი. ბებიას თვალსაზრისით, მეგრული სამშურე შაშურამ-ი’ს გვიანდელ
ფონეტიკურ ფორმადაა მიჩნეული, ვინაიდან ქართული ენის იმ კილოებში,
რომლებშიც ზანური სუბსტრატია ძალუმად შემორჩენილი, გვაქვს
შაშურამი-ს ფორმასთან ახლო მდგომი ფონეტიკური ვარიანტები (იმერ.
შაშვლამ-ი, გურ. შაშტამ-ი, აჭარ. შაშტრამ-ი/ჟაშკვლამ-ი) ამ სიტყვისა.
ფონეტიკური ტრანსფორმაცია კი შემდეგი სახით წარმოუდგენია: სამშურე
< *საშურე < საშურამ-ი < შაშურამ-ი (ბებია 2003: 26).
რა შეიძლება ითქვას სვანური საანალიზო ლექსემა სამშურია-ს
-ია დაბოლოებაზე? როგორც წესი, სვანურს -ია სუფიქსიანი ფორმები არ
ეწარმოება, ის თითო-ოროლა ფორმა (მაგ.: კობეშია/კოპეშია < მეგრ. კობეშია/
კობეშეია/კოპეშია „კვახი, გოგრა“, ობორიშ ლიც < მეგრ. ობორია „საქარე“ და
სვან. ლიც „წყალი“...), რაც სვანურში გვხვდება, ზანურიდანაა შეთვისებული.
სვანურმა, სავარაუდოდ, ისეთი უძველესი (ანუ თავდაპირველი) ფორმა
შემოინახა ნასესხობის სახით, რომელიც დღეს ზანურში დაკარგულად
ითვლება.
5. სვანური მორფოლოგიური ინვენტარით გაფორმებული მასდარული ფორმა ლი-სირგლ-ა-ალ (ბქ.) „თრევა, ხეტიალი; სიარული აქეთიქით უშნოდ მაღალი ადამიანისა“, რომელშიც ძირად გამოიყოფა -სირგლ-,
აშკარად ზანურიდან, კერძოდ მეგრულიდანაა შეთვისებული (შდრ., ერთი
მხრივ, ზან. (მეგრ.) სარგალ-ი/სარგალ-უ-ა „თრევა, სვლა“ და, მეორე მხრივ,
სირგა/სირგალ-ი „უშნოდ გრძელი (მაღალი)“, სჷრგოლ-ა „თრევია“, ასევე:
სერგელ-ი „წათრევა“, ნა-სარგალ-ა/ნა-სარგალ-ეფ-ი „ნათრევი“ და ა. შ.
ფუძისეული ხმოვნის სინკოპირებით (სვან. -სირგლ- < ზან. სირგალ-ი),
სხვა მნიშვნელოვანი ფონეტიკური პროცესები, როგორც სვანურ-ზანურ
საანალიზო ძირ-ფუძეებზე დაკვირვებამ აჩვენა, არ განხორციელებულა.
სტრუქტურულ-სემანტიკური თვალსაზრისით კი სრული იდენტურობაა.
6. სისდ (ბზ.)/სისოდ (ბქ., ლნტ.)/სისდ (ლშხ., ჩოლ.) 1. „შიში“, 2. ბქ.
„სიმყუდროვე, სიმშვიდე, სიჩუმე; გასუსვა“ < ზან. (მეგრ.) სისონდ-ი „ჩამიჩუმი“ სიტყვისაგან სხვადასხვა ფონეტიკურ პროცესთა (ხმოვანთა სიგრძისა
და ბგერათა დაკარგვის) გავლით. შდრ. ასევე: ზან. (მეგრ.) სისანდ-ობ-ა/
სისონდ-ობ-ა „სიწყნარე; სრული სიჩუმე; ჭაჭანება“, სისონდ-უ-ა „გატრუნვა,
გაყუჩება, გაჩუმება“, სისონ-ი „იგივეა, რაც სისონდი“ და ბზ. ლი-სსდ-ე, ბქ.,
ლნტ. ლი-სისოდ-ე, ლშხ., ჩოლ. ლი-სისდ-ე, ჩოლ. ლი-სსდ-ე „გასუსვა,
გაშეშება“; ბზ. ჩუ ლუ-სსდ-ე, ბქ., ლნტ. ჩუ ლ-სისოდ-ე, ლშხ., ჩოლ. ჩუ
ლ-სისდ-ე „გასუსული, შეშინებული, გაჩუმებული“.
ზანურის გზით სვანურში დამკვიდრებულ ლექსიკურ ერთეულთა
ფონეტიკური ადაპტაცია დიალექტების მიხედვით შემდეგი სახით
წარმოგვიდგენია: გრძელხმოვნიან დიალექტებში (ბალსზემოურში,
ლაშხურსა და ჩოლურულ მეტყველებაში), როგორც წესი, ადგილი აქვს
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მ. საღლიანი

/ ხმოვანთა სიგრძეს, აღნიშნული ხმოვნები დაგრძელებულია (ნ)
თანხმოვნის დაკარგვის სანაცვლოდ ანუ ადგილი აქვს საკომპენსაციო
სიგრძეს (ბზ. სისდ < მეგრ. სისონდ-ი), თუმცა დაბრკოლებას ქმნის სისდ
ფორმის -უ ხმოვანი ბალსზემოურში, რომელიც გამსესხებელი ენის ვერც
ერთ საანალიზო ლექსიკურ ერთეულში ვერ დავადასტურეთ და, როგორც
მასალაზე დაკვირვებამ აჩვენა, არც სვანურშია სტაბილური, შეიმჩნევა
/ ბგერათა მონაცვლეობა, ამიტომ შესაძლოა დაისვას კითხვა: ხომ არ
შემოინახა სვანურმა უძველესი ზანური ფორმა უ გახმოვანებით, რომელიც
თანამედროვე ზანურში დაკარგულია? ამგვარი ზანიზმები, როგორც
სამეცნიერო ლიტერატურიდან და, ამასთანავე, ჩვენეული დაკვირვებიდანაც
ჩანს, სვანურში ხშირია, ისევე, როგორც ქართული ენის დასავლურ
დიალექტებში. რაც შეეხება ბალსქვემოურ და ლენტეხურ ფორმებს, იქ
უბრალოდ ნ ბგერის დაკარგვასთან გვაქვს საქმე. შესაბამის მასდარულ (ბზ.
ლი-სსდ-ე, ბქ., ლნტ. ლი-სისოდ-ე, ლშხ., ჩოლ. ლი-სისდ-ე, ჩოლ. „გასუსვა,
გაშეშება“) და მიმღეობურ (ბზ. ლუ-სსდ-ე, ბქ., ლნტ. ჩუ ლ-სისოდ-ე,
ლშხ., ჩოლ. ჩუ ლ-სისდ-ე „გასუსული, შეშინებული, გაჩუმებ-ული“)
ფორმებში თავისებურებას აქაც ისევ ბალსზემოური დიალექტი ავლენს,
სადაც რედუცირდება ძირისეული ი ხმოვანი. ჩოლურული მეტყველება,
რომელიც განსხვავებულთან ერთად ბევრ საერთოს ძირითადად მის
მოსაზღვრე ლაშხურ-ლენტეხურ დიალექტებთან ავლენს, ამ შემთხვევაში
ბალსზემოურს მისდევს, არედუცირებს ი ხმოვანს ლი-სსდ-ე ფორმაში.
7. ოსხირ/ოსხირ (ბქ.) < ზან. (მეგრ.) ოსხირ-ი/ოსხჷრ-ი „დირე;
საძირკველი, საფუძველი, რომელზედაც იგებოდა სახლის კედლები“
ფორმისაგან ანლაუტში ბილაბიალური შემართვითა (შდრ. ოსხირ)
და ფონეტიკურად უცვლელი სახით (შდრ. ოსხირ). სტრუქტურულსემანტიკური იდენტურობა თვალსაჩინოა.
8. ფურჩ (ბზ.)/ფურჩ3 (ბქ.) < ზან. (მეგრ.-ლაზ.) ფურჩ-ა „ფუჩეჩი,
სიმინდის ნაქურჩალი“ აუსლაუტისეული ხმოვნის უმლაუტითა და
იოტაციით.
შენიშვნა: სახელობითი ბრუნვის -ი მორფემის ბგერინაცვალი -ჲ,
როგორც სამეცნიერო ლიტერატურიდან არის ცნობილი (იხ. საღლიანი
2005: 67-71; ჩანტლაძე 2016: 311-317...), გავრცელებულია ბალსზემოურსა და
ლაშხურ4 დიალექტებში როგორც საკუთრივ სვანურ, ისე ნასესხებ მასალაში
(მაგ.: აბზინდჲ/აბზინდაჲ „აბზინდა“, დიხსჲ „დიასახლისი“, ზჲ/ზაჲ „წელი/
წელიწადი“, მშჲ/მშაჲ „მუშა, მშრომელი“, პიტნჲ/პიტნაჲ „პიტნა“, შმბლიკჲ
„უცხო სუნელი“, შდაბლჲ/შდაბლაჲ „მშრომელი, საქმიანი“, ძაფანჲ „წიწაკა“,
ჭალჲ „მდინარე“...), რაც შეეხება ბალსქვემოურსა და ლენტეხურს, იქ,
ჩვეულებრივ, იკვეცება, თუმცა სახელობითის ფორმაში რჩება მისი ერთ-ერთი
დიფერენციალური ნიშნის (პალატალობის) მოქმედების შედეგი უმლაუტის
სახით (მაგ.: აბზინდ, ზ, მშ, პიტნ, შმბლიკ, ძაფან, ჭალ და ა. შ.).
3

ვ. თოფურიასა და მ. ქალდანის „სვანურ ლექსიკონში“ ბალსქვემოური დიალექტისათვის ფურჩ’ს პარალელურად მითითებულია ფორჩა ლექსემაც, რაც ზეპირ
მეტყველებაში არ შეგვხვედრია.
4

როგორც დიდძალი საანალიზო მასალის განხილვამ გვაჩვენა, ლაშხურისებური
ვითარება გვაქვს ჩოლურულ მეტყველებაშიც.

ზანურიდან (მეგრულ-ლაზურიდან) შეთვისებული ლექსიკური...
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ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიურ ლექსიკონებში ქართულზანური ერთიანობის ხანისათვის აღდგენილია ორი სხვადასხვა არქეტიპი:
*ფურ- (ფენრიხი, სარჯველაძე 2000: 476) და *ფურც-ელ- „ფურცელი“
(ჩუხუა 2017: 387), სვანური შესატყვისი კი დღემდე არაა გამოვლენილი.
ცხადია, ზანურიდან ნასესხებად ჩაითვლება ფურჩ- ძირისაგან ნაწარმოები
სვანური, კერძოდ ბალსქვემოური მასდარული ფორმა ლი-ფურჩ--ი
„სიმინდის ტაროს ფოთლებისაგან გაწმენდა“ (შდრ. მეგრ. ფურჩ-ონ-უ-ა/
გო-ფურჩ-ონ-უა იმავე სემანტიკით), ხოლო ბალსქვემოური ლი-ფირჩლ-ი „გადაფურცვლა (წიგნისა, რვეულისა...)“ < ქართ. გადა-ფურცლ-ვ-ა
სიტყვისაგან, რაც, ჩვენი აზრით, შედარებით ძველ ნასესხობად უნდა
ჩაითვალოს (შდრ. ბზ. ქა ლი-ფურცელ-ი, რომელიც ახალი ნასესხებია
ქართულისაგან)5.
9. ქობლ-იშ-ერ (ბქ.) „სვანური ენის მორფოლოგიური ინვენტარით
გაფორმებული შტოგვარის აღმნიშვნელი სახელი (ზედმიწ. – ქობალ-ისან-ი)6“ < ზან. (მეგრ.) ქობალ-ი „პური“ (შდრ. მე-ქობალ-ე „მეპურე“, ნაქობალ-უ „ნაპურალი“, ქობალ-ამ-ი „ხორბლიანი; პურიანი“, ო-ქობალ-ე
„საპურე ყანა, ადგილი...“, ლაზ. ქოვალ-ი) სიტყვისაგან ფუძისეული ხმოვნის
პალატალიზაციით.
მეგრული ქობალ-ი’ს ქართულ შესატყვისად, როგორც სამეცნიერო
ლიტერატურაში
მიუთითებენ,
მიჩნეულია
ორბალ-ი/არბალ-ი/
ხორბალ-ი/ხვარბალ-ი7 „პურეული მცენარე მარცვლოვანთა ოჯახისა“,
რომელთა შეპირისპირების საფუძველზე საერთოქართველური ფუძეენის
დონისათვის აღდგენილია რეკონსტრუირებული *არბ-ალ-8 „ხორბალი,
პური“ არქეტიპი (ჩუხუა 2008: 651), თუმცა ქართულ-ზანურ ფორმათა
სვანური შესატყვისი დღემდე გამოვლენილი არ არის.
შენიშვნა: ჩვენ მიერ საანალიზოდ წარმოდგენილი ქობლ-იშ-ერ,
როგორც ზემოთ მივუთითეთ, შტოგვარის აღმნიშვნელი სახელია ბალსქვემო
სვანეთში, კერძოდ სოფელ ფარში მცხოვრები მიქიანების ერთ-ერთი
განშტოებისა. სახელწოდება, რომელიც უკავშირდება სიმდიდრეს, სიუხვეს,
ხორბლისა და პურის უხვად ქონას (ზედმიწ. – ქობალ-ის-ან-ი/ხორბლ-ისან-ი), აშკარად მიუთითებს მეგრულიდან ნასესხობაზე, ხოლო ქართულ5

ქართულიდან ნასესხები ფუძეების შესახებ დაწვრილებითი მსჯელობა წარმოდგენილი იქნება სხვა ნაშრომებში.
6

ასოცირდება სიმდიდრესთან, სიუხვესთან და ა. შ.

7

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრების თანახმად, ქართული
ხორბალ-ი (< ხვარბალ-ი) მიიჩნევა საშ. სპარს. vārbar „საკვები მარცვლეული“
სიტყვისაგან ნასესხებად (ანდრონიკაშვილი 1966: 190-198), თუმცა, როგორც სამეცნიერო
მიმოქცევაში არსებული მასალებით ირკვევა, ეს მოსაზრება გაზიარებული არ არის.
8

მეგრულის ადრეულ ფორმად ი. ბებია მიიჩნევს *ქვარბალ-ს, რომელსაც უნდა მოეცა
სავარაუდოდ *ქვაბალ- ფონეტიკური ვარიანტი, თუმცა უჩნდება კითხვა იმასთან
დაკავშირებით, მეგრულში ფუძისეული რაე დაკარგულია, თუ ქართულშია გვიან
განვითარებული? მისივე აზრით, ეს საკითხი დასადგენია (ბებია 2003: 17). ჩვენ მიერ
გამოვლენილი, სემანტიკურად გადააზრიანებული, ხარბლ ლექსემა, რომელიც
რეკონსტრუირებულ *არბ-ალ- ფუძესთან დავაკავშირეთ, ვფიქრობთ, რ ბგერის
არქაულობას უჭერს მხარს.
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მ. საღლიანი

ზანურ ფორმათა სვანური შესატყვისი, რომელიც დღემდე არაა გამოვლენილი
კომპარატივისტთა მიერ, შესაძლოა ჩანდეს ბალსქვემოურ ხარბლ „ხაოიანი,
ბუსუსიანი, ხეშეში, გაუხეშებული ზედაპირი რაიმე ნივთისა ან კანისა“, ლიხარბლ-ე „გაუხეშება, დაბუსუსება კანისა; პირის დაბუჟება...“, ლუ-ხარბლ-ე
„გაუხეშებული, დაბუსუსებული, ბურძგლიანი კანი; დაბუჟებული პირი...“
ლექსემებში. აქ უბრალო ფორმათა დამთხვევასთან არ უნდა გვქონდეს საქმე,
ვინაიდან დაბურძგვლა/დაბუსუსება/გაუხეშება და ა. შ. სწორედ წვრილ
ბუშტუკებთან/წინწკლებთან ასოცირდება. სვანური ხარბლ ლექსემაც
სწორედ ამგვარ ასოციაციას იწვევს ადამიანში. სტრუქტურულ-სემანტიკური
თვალსაზრისით აღნიშნულ ძირ-ფუძეთა ერთმანეთთან დაკავშირება, ჩვენი
აზრით, დიდ დაბრკოლებას არ ქმნის. სემანტიკური თანაფარდობა ხ ო რ ბ ა ლ
ი ~ ბ უ რ ძ გ ლ ი / ხ ა ო / წ ი ნ წ კ ა ლ ი... ფორმებს შორის დასაშვებად მიგვაჩნია.
ვფიქრობთ, სვანურმა სწორედ სემანტიკურად სახეცვლილი უძველესი ხვარბ{ა}
ლ- ფორმა შემოინახა.

10. ჩხინდ9 (ბქ.) „მოღრეცილცხვირიანი ან უშნოცხვირიანი
ადამიანი“ < ზან. (მეგრ.) ჩხვინდ-ამ-ი „ცხვირა, დიდცხვირა, წვეტიანი,
ჭვინტიანი“, ლაზ. ჩხვინდა „ცხვირა“ (შდრ. ასევე მეგრ. ჩხვინდი, ლაზ.
ჩხუნდი „ცხვირი“) ფორმებისაგან აუსლაუტისეული ხმოვნის უმლაუტით,
რომელსაც, როგორც წესი, ადგილი აქვს ბალსქვემოურსა და ლენტეხურ
დიალექტებში (იხ. ზემოთ!). ასევე ზანურიდან უნდა იყოს შეთვისებული
ბზ., ლხმ. ჩინდ „დრუნჩი, დინგი“ სიტყვაც აუსლაუტისეული ხმოვნის
მოკვეცით (შდრ. ზს. ნეფხნა, ლშხ., ჩოლ. ლეფხნა, ლნტ. ლეფხნა „ცხვირი“,
შდრ. ასევე ბავშვის მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ფუნი ფორმა).
როგორც სამეცნიერო ლიტერატურიდანაა ცნობილი, ზან. (მეგრ.ლაზ.) ჩხვინდ-ი საერთოქართველური ენის კუთვნილებაა. ქართ. ცხუირცხუირ-ი; ცხვირ-ი : მეგრ. ჩხვინდ-/ჩხინდ- ჩხვინდ-ი/ჩხინდ-ი „ცხვირი“
: ლაზ. ჩხვინდ-/ჩხინდ- ჩხვინდ-ი/ჩხინდ-ი „ცხვირი“; კვინჩიშ ჩხვინდ-ი
„ნისკარტი“; უ-ჩხვინდ-ე „უცხვირო“ ფორმათა შეპირისპირებითი ანალიზის
საფუძველზე ქართულ-ზანური ერთიანობის ხანისათვის აღდგენილია
*ხირ- არქეტიპი (როზენი 1845: 30; ცაგარელი 1880: 37; ЭСКЯ 1964: 232;
ფენრიხი... 2000: 604-605...), რომელიც, არნ. ჩიქობავას აზრით, -ირ სუფიქსის
შემცველია. რაც შეეხება ზანურ ჩხვინდ-/ჩხინდ- ფორმებს, აქ ძირად გამოყოფს ჩხვ-ს, -ინდ (< -ინჯ სუფიქსისაგან ჯ > დ დეზაფრიკატიზაციის
ნიადაგზე) კი აქაც სუფიქსად მოიაზრება, სადაც ნ განვითარებულია (ჩიქობავა
1938: 48). იმერულში დადასტურებული ცხვინჯ-ა (< *ჩხვინჯ-ა) „დიდი და
უშნო ცხვირიანი“ მიჩნეულია მეგრულიდან ნასესხებად (ფენრიხი... 2000:
605), თუმცა მ. ბუკიას მთლიანად მეგრულიდან შეთვისებულად არ მიაჩნია
და მას კონტამინირებულ (ქართ. ცხვ- + მეგრ. -ინჯ) ფორმად მიიჩნევს
(ბუკია 2006: 59). იმერულმა, როგორც ჩანს, ზანურისათვის სავარაუდო
უძველესი -ინჯ სუფიქსიანი ფორმა შემოინახა, სვანურმა კი – თანამედროვე
ზანურში (მეგრულ-ლაზურში) გავრცელებული ჩხვინდ-{ამ}-ი/ჩხვინდ-ა
სემანტიკურად უცვლელი სახით.
9

შდრ. ჩოლ. ლ-ჩხინდ-ლ-ა-ე/ლ-ჩხინტ-ლ-ა-ე „უშნო შესახედაობის, ცხვირპირდასახიჩრებული (ადამიანი)“.

ზანურიდან (მეგრულ-ლაზურიდან) შეთვისებული ლექსიკური...
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11. ჯმფეზ (ლხმ.) < ზან. (მეგრ.) ჯამფეზია (ჯაფეზია/ჯაფაზია)
„ჭიაფერა“ სიტყვისაგან აუსლაუტისეული -ია სუფიქსის მოკვეცითა და
ფუძისეული ე ხმოვნით გამოწვეული უმლაუტის (ა + ე = ) საშუალებით.
12. ჯინჯ (ლხმ.) < ზან. (მეგრ.) ჯინჯ-ი „ძირი“ (შდრ. ლაზ. ჯიჯ-ი
„ძირი“) ფორმისაგან ფონეტიკურად უცვლელი სახით და მრავალი სხვ.,
რომელთა შესახებ მსჯელობა წარმოდგენილი იქნება შემდგომ ნაშრომებში.
ზანურიდან შეთვისებული ლექსიკური ერთეულები, როგორც
მასალაზე დაკვირვებამ აჩვენა, სვანურში დასტურდება როგორც
ფონეტიკურ-სემანტიკურად უცვლელი სახით (მაგ.: გიგიბ, ოსხირ, ჯინჯ...),
ასევე სხვადასხვა ფონეტიკური ვარიანტებითა (მაგ.: ნგეთ/გნგეთ; გგიბ/
გიგიბ/გგბ; სისდ/სისოდ/სისდ; ოსხირ/ოსხირ; ფურჩ/ფურჩ...)
თუ სემანტიკური ნიუანსებით (სახეცვლილი მონაცემებით, მაგ.: ქობლიშ-ერ, ხარბლ...). ზოგიერთი ნასესხები ფუძე „გასვანურებულია“,
ანუ შეიცავს სვანური ენისათვის დამახასიათებელ მორფონოლოგიურ
ინვენტარს: პალატალურ, ველარულ თუ ლაბიალურ უმლაუტს (მაგ.:
ნგეთ/გნგეთ, ფურჩ/ფურჩ, ქობლ-იშ-ერ, ჩხინდ, ჯმფეზ...), გრძელ
ხმოვანს (მაგ.: სისდ/სისოდ/სისდ...), ანაპტიქსურ ელემენტს (მაგ.: გგიბ/
გგბ...) და ა. შ. ამასთანავე, ზანურიდან ნასესხებ ლექსიკურ ერთეულთა
ერთ ნაწილში საკმაოდ ხელშესახებია შემდეგი ფონეტიკური პროცესები:
ბგერათმონაცვლეობა (მაგ.: ნაონჯღარ, {}ონჯღოლ, სისდ...), რედუქციის
პროცესები მსუბუქ და მძიმე ბირთვებში (მაგ.: გგიბ, ლი-სირგლ-ა-ალ...),
ბგერათა დაკარგვა (მაგ.: ნგეთ, სისდ/სისოდ/სისდ...) და ა. შ.
სვანურში გამოვლინდა რამდენიმე ისეთი ფუძე (resp. ძირი, მორფემა,
აფიქსი), რომელიც საკუთრივ ზანურში ან დაკარგულია ან სხვა ფორმით
ვლინდება. ცხადია, ამგვარი ფორმები, რომლებიც, სავარაუდოდ, სვანურმა
რელიქტის სახით შემოგვინახა, მათ უძველეს ნასესხობაზე მიუთითებს.
ნებისმიერი არქაული ფორმის გამოვლენა კი, ჩვენი აზრით, არაერთი
არქეტიპის აღდგენის საშუალებას მისცემს ქართველ თუ უცხოელ
კომპარატივისტებს10.
გამოყენებული ლიტერატურა
ანდრონიკაშვილი 1966: ანდრონიკაშვილი მ., ნარკვევები ირანულქართული ენობრივი ურთიერთობიდან. თბილისი, 1966.
ბებია 2003: ბებია ი., სამიწათმოქმედო ლექსიკა მეგრულში. საკანდიდატო
დისერტაცია. თბილისი, 2003.
ბუკია 2006: ბუკია მ., ქართველურ-აფხაზური
ლინგვოკულტურული
ურთიერთობის ისტორიიდან, V. სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკა.
იკე, XL. თბილისი, 2012.
ლომთათიძე 1989: ლომთათიძე ქ., სიტყვის უკუსესხების ერთი შემთხვევა.
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