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ანოტაცია. ნებისმიერი ენის წარმოშობა - განვი-

თარების პრობლემის გადასაწყვეტად, ასევე ტერმი-

ნებისა და საინტერესო სიტყვების წარმოშობის შესა-

ხებ მსჯელობა არასოდეს კარგავს აქტუალურობას. 

ამავე ჟურნალის წინა ნომრებში ვმსჯელობდით 

ქართული თუ არაქართული, ჩვენი (და არა მარტო 

ჩვენი) აზრით, საინტერესო ტერმინებისათვის ახა-

ლი ეტიმოლოგიური ვერსიების შესახებ ავტორის 

შემუშავებული პარადიგმის ჭრილში [1, 2]. ამჯე-

რად, იმავე პარადიგმაზე დაყრდნობით, მკითხველს 

ვაცნობთ ზოგი სხვა, ასევე საინტერესო სიტყვების 

(ძირითადად ჰიდრონიმების, ტოპონიმების) წარმო-

შობის შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებებს. ეს ტერ-

მინებია: საქართველო, ენგური, ანკარა, Москва, 

Киев, Anglia, Angel. ჩამოთვლილი სიტყვებისათვის 

ეტიმოლოგიური ვერსიების შემუშავებისას ამ შემ-

თხვევებშიც მოვიხმობდით ფაქტებს ადამიანის საქ-

მიანობის სხვადასხვა სფეროდან, ხოლო მათ შესა-

ჯერებლად და საბოლოო გადაწყვეტილების მისა-

ღებად ვიყენებდით ინტერდისციპლინურ მიდგო-

მებსა და ობიექტის, სუბიექტის, იდეის შესწავლა-

განსჯისათვის სპეციალურად შემუშავებულ მეთო-

დებს: გონებრივი იერიშის, დელფოსის, დოქტორ 

დე ბონოს 6 ქუდისა და სხვა.    

  

საკვანძო სიტყვები: ანკარა, ენგური, ეტიმო-

ლოგიათა კვლევა, ინტერდისციპლინური მიდგომა, 

ლინგვისტიკა, საქართველო, Angel, Anglia, Киев, 

Москва.  
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შესავალი 

უხსოვარი დროიდან მოყოლებული, ადამიანი 

მუდამ ცდილობდა თავისთვის ფიზიკური შრომა 

შეემსუბუქებინა და ხელი მოჰკიდა ჯერ უმარტივე-

სი, შემდეგ კი გაცილებით რთული იარაღების დამ-

ზადებას. გავიდა ხანი და ადამიანმა მიაგნო ცეცხ-

ლის გაჩენის ხერხს, გამოიგონა ბორბალი და ა.შ. 

მომდევნო ეპოქებში კი საქმის გამარტივების მცდე-

ლობა უკვე გონებრივ სამუშაოებზეც გავრცელდა, 

რისი ერთ-ერთი შთამბეჭდავი მაგალითია მის მიერ 

ათობითი სისტემის მომარჯვება თვლისა და არით-

მეტიკული ოპერაციების ჩასატარებლად. საინტე-

რესოა, რომ ისტორიულად არცთუ დიდი ხნის წინ, 

ევროპაში ასეთი ოპერაციების ჩატარებაში გაწაფუ-

ლი ინტელექტუალები რომაული ციფრებით ოპე-

რირებდნენ, რაც სრულებით არ იყო ადვილი საქმე 

და, ამის გამო, გარშემომყოფთა დიდ პატივისცემას 

იმსახურებდნენ. 

სულ რაღაც საუკუნე-ნახევრის წინ კაცობრიობის 

უმეტეს ნაწილს არ შეეძლო მარტივი, რუტინული 

ამოცანების ამოსახსნელად პირველი ხარისხის გან-

ტოლების შედგენა, რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ 

თვით დიდ მეცნიერებსაც კი ბუნდოვანი წარმოდგე-

ნა ჰქონდათ ნივთიერებათა შედგენილობის შესახებ, 

ხოლო ცოტათი ადრე ისეთი ცნობილი მეცნიერი, 

როგორიც გახლდათ საფრანგეთის მეცნიერებათა აკა-

დემიის პრეზიდენტი ლავუაზიე, კატეგორიულად 

უარყოფდა მის წინაშე წარდგენილი მეტეორიტის 

„უფლებას“ ციურ სხეულად არსებობაზე შემდეგ 

ფრიად „ლოგიკურ“ არგუმენტზე დაყრდნობით: 

„ცაში ქვები არ დაფრინავენ!“ 

მაგრამ, გადის დრო და... 

ამ 40-იოდე წლის წინ ენათმეცნიერთა შორის 

დიდი ინტერესი გამოიწვია დამკვიდრებულმა მო-

საზრებამ – კაცობრიობის მიერ ისტორიულად უხ-

სოვარ დროში შექმნილი, ენათა საწყისი მარაგის შე-

მადგენელი ერთეულების ეტიმოლოგიის დადგენა 

უიმედო საქმეაო! მაგალითად, ცნობილი ქართველი 

ლინგვისტები მიიჩნევდნენ, რომ დღეს შეუძლებე-

ლია დადგინდეს, ვთქვათ, მთას რატომ დაერქვა ეს 

სახელი და არა, დავუშვათ, ამთ ან კიდევ რა ფაქტო-

რებმა განაპირობა ტერმინების: თევზის, თავის და 

ა.შ. სწორედ ამგვარად სახელდება და არა ბგერათა 

სხვა კომბინაციების მეშვეობით...  

ჩვენი ვარაუდით, საკითხისადმი ასეთი პესიმის-

ტური მიდგომა განაპირობა პარადოქსულმა გარე-

მოებამ, კერძოდ ამ სფეროში გარღვევებს ხელი შეუ-

შალა დარგის სპეციალისტების მიერ დაგროვილმა 

უზარმაზარმა ცოდნამ!  

მართლაც, ბევრი ლინგვისტი რამდენიმე ათეულ 

ენასაც კი ფლობს და ლოგიკურია, რომ კვლევათა 

საწყის ეტაპზე ისინი ოპერირებდნენ სწორედ ამ 

სიმდიდრით, მომდევნოზე კი ეყრდნობოდნენ კარ-

გად ათვისებულ და, როგორც წესი, დიდი სარგებ-

ლობის მომტან ე. წ. ისტორიულ-შედარებით 

მეთოდს...  

მაგრამ, საქმე ისაა, რომ ზემოთ აღნიშნული გზე-

ბით ენების ფორმირების პროცესისთვის თვალის 

მიდევნება შესაძლებელია მაქსიმუმ რამდენიმე 

ათასწლეულის მომცველი პერიოდის ჩათვლით, 

უფრო ადრეული ხანის წერილობითი წყაროები 

აღარ არსებობს და ენების საწყისი მარაგისკენ მიმა-

ვალი ბილიკი უჩინარდება ენათა სამყაროს უსიერ 

ტყეში (გნებავთ, აფრიკულ ჯუნგლებში). 
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ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ: 

ენათა სამყაროს უძველეს სიტყვათა მარაგის და-

სადგენად, ენათმეცნიერთა მიერ ნებსით თუ უნებ-

ლიეთ შერჩეულმა საწყისმა პოზიციამ და არაისტო-

რიული პერიოდისთვის ჩატარებულ/ჩასატარებელი 

კვლევების დიდმა სირთულემ წარმოშვა სწორედ ის 

მოსაზრება, რომ, ფაქტობრივად, შეუძლებელია კა-

ცობრიობის პირვანდელი ენის ლექსიკის რეკონსტ-

რუქცია. თუმცა სამართლიანობისათვის უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ მეცნიერთა და ენთუზიასტთა მხრიდან 

იყო და არის ამის მცდელობები, ამასთან ისეთიც კი, 

რომ ძიება დაწყებულიყო დიამეტრულად საპირის-

პირო პოზიციიდან ანუ ეძებნათ არა მხოლოდ ჯერ 

კიდევ ნოსტრატული ენების ჩამოყალიბებამდე არ-

სებული კაცობრიობის საერთო ენის ლექსიკური 

მარაგი, არამედ სულაც „ყოველივე ენის სათავე“ - 

პირველი სიტყვა, რომლის სახელდებაც ჩათვალა 

საჭიროდ იმ ჰომომ, რომელმაც მიზნად დაისახა, 

ქცეულიყო „ჰომომეტყველუსად“! 

ამ საკითხთან მიმართებით, უპრიანად ვთვლით, 

რამდენიმე პწკარი მოვიყვანოთ გოეთეს „ფაუსტი-

დან“: 

აქ სწერია, რომ პირველთაგან სიტყვა იყოო. 

უკვე შევჩერდი! სხვა რამ ცნება უნდა ვიპოვო! 

სიტყვას მე ასეთ მნიშვნელობას ვერ მივანიჭებ, 

თუმც მის სანაცვლოდ ჯერ არ ვიცი, სხვას რას 

ავირჩევ. 

როგორმე უნდა გადავლახო ეს დაბრკოლება!.. 

იქნებ დავწერო: პირველთაგან იყო გონება. 

მაგრამ თუ კარგად ჩაუკვირდი ამ პირველ 

სტრიქონს,  

თავის ადგილზე არც გონება არ უნდა იყოს. 

ქვეყნად ყველაფერს იგი ქმნის და განაგებს განა? 

სჯობს დაიწეროს, პირველთაგან რომ იყო ძალა. 

მაგრამ, რაც უფრო ვუფიქრდები, მით უფრო 

ნათლად 

ვგრძნობ, რომ არც ძალა არ შეჰფერის დედანში 

ნათქვამს. 

სული მშველის! და ჰა, საჭირო ცნებასაც ვაგნებ  

და ვწერ თამამად, პირველთაგან რომ იყო საქმე. 

გოეთეს გმირის ძიება უშედეგოდ მთავრდება. 

მის უნაყოფო მცდელობებს ბოროტი ძალა დასცინის 

და ამ სიტყვებით მოძღვრავს ფაუსტს:  

ის, რაც ცოდნაში უმთავრესია, 

როგორც წესია, ყველას თვალთაგან საგანგებოდ 

დაფარულია. 

შემდეგ კი იგი თავის წიაღში 

გადაიშლება იმის წინაშე, 

ვისაც ეს ალბათ ფიქრადაც კი არ გაუვლია. 

გავიხსენოთ კიდევ ერთი, სავარაუდოდ, მითური 

და ასევე კრახით დამთავრებული ისტორიაც იმ ე. წ. 

არაადამიანური ექსპერიმენტის შესახებ, რომელმაც, 

გარდა ასეთი შეფასებისა, სხვა მხრივადაც მოახდინა 

საკუთარი თავის დისკრედიტირება.  

აი, ეს ისტორიაც: 

რომელიღაც აღმოსავლელი დესპოტის სასტიკი 

ბრძანებით, დაბადებიდან რამდენიმე წლის განმავ-

ლობაში უსიტყვო გარემოში გაზრდილი ბავშვის 

მიერ წარმოთქმული პირველი სიტყვა აღმოჩნდა 

ბეკუსი – ფრიგიულ ენაზე პურის აღმნიშვნელი 

ტერმინი. 

ბუნებრივია, რომ ამ „აღმოჩენის“ ფრიად არალო-

გიკურმა შედეგმაც – ენათა სამყაროს ლაბირინთში 

გზის გასაკვლევად ტერმინთა ფრიად დაბურდული 

გორგლის სათავის მოძიებისას სიტყვა პურზე გასვ-

ლამ – გარკვეული როლი შეასრულა ზემოთ ხსე-
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ნებული პესიმისტური მოსაზრების დამკვიდრებაში 

(და აქ ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ჰქონდა თუ არა 

ამ ექსპერიმენტს რეალობაში ადგილი). 

მსგავსი, მაგრამ გაცილებით სერიოზული კვლე-

ვების რიგში უნდა დავასახელოთ დიდი ქართველი 

მეცნიერის – ნიკო მარის ე. წ. ოთხელემენტოვანი 

მოძღვრება, რომელმაც რაღაც ობიექტური თუ სუ-

ბიექტური მიზეზების გამო აღიარება ვერ პოვა... 

თუმცა ვთვლით, რომ არა თუ სხვა მეცნიერთა, არა-

მედ თვით მარის მიერვე სათანადოდ ვერ იქნა აღქ-

მული და შეფასებული ამ მოძღვრების უმთავრესი 

მიღწევა – მკვლევარი თავის მტკიცებებს, როგორც 

წესი, ხომ ისეთი სიტყვების მწკრივთა მაგალითებზე 

აგებდა, რომლებიც ერთმანეთთან წყლის ცნების 

მეშვეობით უკავშირდებოდნენ სემანტიკურად!  

ნათქვამია, „ახალი კარგად დავიწყებული ძვე-

ლიაო“ (მოცემულ შემთხვევაში უმჯობესია ვთქვათ – 

არცთუ კარგად დავიწყებული) და ამ სტატიის ავტო-

რი, ლინგვისტიკის სფეროში დილეტანტი, რომელ-

საც მანამდე არაფერი სმენოდა „ბეკუსის“ შესახებ, 

რამდენიმე ათეული წლის წინ ხელახლა დაადგა ზე-

მოთ აღნიშნულ გზას, ოღონდ არა პირველი ს ი ტ ყ - 

ვ ი ს, არამედ იმ პირველი ც ნ ე ბ ი ს მოსაძებნად, 

რომლის სახელდებაც, უწინარეს ყოვლისა, უნდა 

დასჭირვებოდა ამ „მეტყველუსობაზე“ პრეტენზიის 

მქონე ჩვენს შორეულ წინაპარს!  

 აქვე შევნიშნავთ, რომ ძიებათა პროცესისგან სა-

სურველი შედეგის მისაღებად ზემო აბზაცში ხაზ-

გასმული სხვაობა ფრიად არსებითად მიგვაჩნდა და 

მიგვაჩნია. გარდა ამისა, კვლევების პროცესში ჩვენ 

მიერ, უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება მახვილდე-

ბოდა ობიექტებსა და მოვლენებს შორის არსებულ 

იმ კავშირებზე, რომელთა გამოვლენაც, ცხოვრების 

წესიდან გამომდინარე, უნდა სურვებოდათ და შეძ-

ლებოდათ კიდეც ადამიანებს და, ბუნებრივია, მათი 

დაკვირვების შედეგი ენაშიც ასახულიყო მეტო-

ნიმიის, კონტამინაციის, გადააზრების თუ სიტყვათა 

წარმოქმნის სხვა მექანიზმების მეშვეობით. შესაბა-

მისად, ზოგიერთი უძველესი ტერმინის ეტიმოლო-

გიაში გასარკვევად ფასეულად ჩავთვალეთ, დავკვ-

ირვებოდით დღევანდელ პირობებშიც კი ნაკლებად 

ცივილიზებული წესით მცხოვრები ზოგიერთი ტო-

მის საქმიანობას: როგორ ეძებენ ეს ადამიანები 

წყალს, აჩენენ ცეცხლს, აგებენ საცხოვრებელს და 

სხვა. ინტენსიურად მივმართავდით ჯგუფური ემპა-

თიის მეთოდსაც – რესპოდენტებს ვთავაზობდით, 

თავი წარმოედგინათ იმ არსების ადგილას, რომე-

ლიც ახლა აპირებს „ენის ადგმას“...  

კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან გარემოებას 

გვსურს გავუსვათ ხაზი: 

- როგორც ენათა სამყაროს ლექსიკის პირველი, 

ფესვური ელემენტის მოძიების, ასევე ამა თუ 

იმ კონკრეტული ტერმინის ეტიმოლოგიის და-

დგენის მცდელობისას ვეძებდით და ვაანალი-

ზებდით ფაქტებს მითოლოგიებიდან, ბიბლი-

იდან, სხვადასხვა მეცნიერული დარგიდან [3-

4, 7-10], ხოლო ერთმანეთთან მათი შეჯერების 

მიზნით ვიყენებდით იმ მეთოდებს, რომლე-

ბიც წლებია გამოიყენება ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების სპეციალისტების მიერ 

ამა თუ იმ საკვლევი ობიექტის შესწავლისა და  

მართვისთვის კომპიუტერული სისტემის 

შექმნის პროცესებში.  

- ლექსიკის მარაგის უპირველესი ცნების მო-

საძიებლად ინტენსიურად ვიყენებდით ასევე 

ანკეტირების მეთოდს, ვეყრდნობოდით რა 
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პრინციპს: „ის, რაც დაფარულია გენიოსე-

ბისთვისაც კი, შესაძლოა ვიცოდეთ ყველა 

ჩვენგანმა, თუნდაც ქვეცნობიერის დონეზე, 

ოღონდ... ერთობლიობაში“.  

ვაგრძელებთ აღნიშნული მიმართულებით 

კვლევებს. მიზნად ვისახავთ, ენების წარმოშობა-

განვითარების შესახებ ავტორის მიერ ადრე 

გამოქვეყნებულ შრომებში აღწერილ და ზოგ უახ-

ლეს კონცეფციაზე დაყრდნობით, მკითხველს წარ-

მოვუდგინოთ ახალი ვერსიები ზოგიერთი საინტე-

რესო ტერმინის ეტიმოლოგიური წარმოშობის შესა-

ხებ. ნაწილისთვის ვეყრდნობოდით მანამდე გაკვა-

ლულ იმ გზებს, რომელთა იქითაც მკვლევრები უკ-

ვე ვეღარ მიდიოდნენ. ეს ტერმინებია:  

ქართლი, ანატორი, ანატოლია, ანგელოზი, ინგ-

ლისი, კიევი, მოსკოვი და სხვა.  

შესავლის ბოლოს უპრიანია დავსვათ კითხვა: 

რატომ ვთვლით, რომ სწორედ ქართულ ენას 

ძალუძს ენათა სამყაროსათვის გზამკვლევად 

მოგვევლინოს ამ წიაღსვლებში?!  

მოგვყავს შემდეგი არგუმენტები:  

1. ჯერ ერთი, არავინ უარყოფს სხვა ეთნოსების 

და მათი ენების მიერ უკვე შეტანილ თუ მომავალში 

შესატან წვლილს ამ კვლევებში, განსხვავებით იმ 

ვითარებისგან, რომელიც დღეს შექმნილია ქართვე-

ლურ ენებთან მიმართებით. ნათქვამის დასტურად 

საკმარისია ასეთი ფაქტის მოყვანა: ვიკილექსიკონ-

ში – საიტზე, რომელმაც ბოლო ათწლეულში საო-

ცარი პოპულარობა მოიპოვა, ტერმინთა ეტიმოლო-

გიაზე მსჯელობისას ნაკლებად ან თითქმის არ 

მოიხმობენ არტეფაქტებს ჩვენი ენიდან, მაშინ, რო-

დესაც მათ ხშირ შემთხვევაში შესანიშნავად შეუძ-

ლიათ დამაკავშირებელი რგოლის ფუნქცია შეას-

რულონ სხვადასხვა ენაზე არსებულ, შინაარსობ-

რივად ერთმანეთისგან (თითქოსდა) მნიშვნელოვ-

ნად განსხვავებულ სიტყვებს შორის. მაგალითად, 

ასეთი ტერმინებია: ტაბ, ბრეგი, ლასი, ლაპ, დონე 

და მრავალი სხვა. 

2. ქართული ენა ათასწლეულების განმავლობა-

ში ყალიბდებოდა. იგი ენაა, გადატანითი და პირ-

დაპირი მნიშვნელობით, ცივილიზაციების გზაჯვა-

რედინზე მყოფი ხალხისა, რომელმაც კაცობრიობას 

შესძინა ღვინისა და ხორბლის კულტურა და, თუ არ 

შექმნა, წინ წასწია მეტალურგიისა და მედიცინის 

დარგები, ხელოვნების ნიმუშებად აქცია საყდრისსა 

და სვანეთში მოპოვებული ოქრო (ამ ქმედებებს კი, 

ცხადია, თან სდევდა ენაში შესაბამისი პლასტების 

გაჩენა). აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია მოსაზ-

რება – ჩვენს ძალიან ძველ ენას კაცობრიობისათვის 

გაცილებით მეტი ჰქონდეს სათქმელი, ვიდრე 

ხდება ეს დღეს, მით უფრო იმ ვითარების გათვა-

ლისწინებით, რომ, რაც უფრო შორს ვინაცვლებთ 

წარსულისკენ, მცირდება ეთნოსების ცხოვრების წე-

სებსა და, შესაბამისად, მათ ენებს შორის განსხვავ-

ება და უფრო რელიეფურად იკვეთება საერთო ნი-

შან-თვისებები.  

3. რა თქმა უნდა, ქართველმა ენათმეცნიერებმა 

ნიკო მარისა და დიდი ივანე ჯავახიშვილის შემდგო-

მაც მრავალი კვლევა ჩაატარეს და უზარმაზარი 

შრომა გასწიეს ჩვენი ენის ღირსების წარმოსაჩენად, 

მაგრამ დღეს კომპიუტერიზაციისა და ინტერნეტის 

ეპოქაში, როდესაც ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე 

დაყრდნობით ფართო გასაქანი ეძლევა ადამიანის 

მოღვაწეობის, ფაქტობრივად, ნებისმიერ სფეროში, 

ვთვლით, რომ ამ მიმართულებითაც უდავოდ მეტის 

გაკეთებაა შესაძლებელი და საჭიროც [5-6]. 
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ძირითადი ნაწილი 

მოცემული სტატია ავტორის მიერ ადრე გამო-

ქვეყნებულების გაგრძელებაა, რაც მისი სათაური-

დანაც ჩანს. ერთ-ერთ მათგანში, რომელშიც მტკვრის 

ეტიმოლოგიის საკითხს განვიხილავდით, აღნიშნუ-

ლი გვქონდა შემდეგი ფრიად საინტერესო და, რაც 

მთავარია, კვლევის სწორი მიმართულებით წასა-

ყვანად განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფაქტი [12]: 

აზიაში მიედინება მდინარე, რომლის 5-მარცვ-

ლოვან სახელში შემავალი თითოეული ელემენტი 

ახლომახლო მცხოვრები და უკვე გამქრალი ხალხის 

ენებზე აღნიშნავს წყალს ან მდინარეს!!!  

მოგვყავს ამონარიდი იმავე წყაროდან:  

„მრავლისმეტყველი ინფორმაციაა! ჩანს, რომ ამ 

მდინარისთვის (და არა მარტო მისთვის, მრავალი 

სხვა როგორც მდინარის, ისე მეტონიმიის წესით, 

ტოპონიმისთვისაც) სახელდების ფრიად გაწელილი 

პროცესი საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარე-

ობდა და, ბუნებრივია, დაექვემდებარებოდა მათემა-

ტიკაში კარგად ცნობილ ფენომენს – დიდ რიცხვთა 

კანონს, რომელიც შემთხვევითი პროცესების შესწავ-

ლისას გამოკვეთს მხოლოდ გლობალურ ფაქტორებს 

და ნიველირებას უკეთებს ფლუქტუაციებს, მაგალი-

თად, ხალხური ეტიმოლოგიისათვის ასე დამახასია-

თებელ და ლინგვისტებისათვის ცნობილ ე. წ. პოე-

ტური აზროვნების შედეგებს“. 

ენათა წარმოშობის შესახებ ათამდე მარტო მეც-

ნიერული თეორია არსებობს. ვთვლით, რომ თი-

თოეული მათგანი სწორია ზემოთ ციტატაში ნახსე-

ნები პოეტური აზროვნების ჩათვლით, თუმცა სწო-

რია მხოლოდ ნაწილობრივ (ამ თეორიების მნიშვნე-

ლობის შეფასება შესაძლებელია მოხდეს სიტყვათა 

მარაგის წარმოშობაში მათ მიერ შეტანილი წვლი-

ლის ოდენობით)! მაგრამ, პოეტურ აზროვნებას და 

მასთან დიდი დოზით კორელირებულ ხალხურ 

ეტიმოლოგიებს ხშირად მივყავართ აშკარად მცდარ 

დასკვნამდე. ნათქვამის დასადასტურებლად 

მრავალი მაგალითის მოყვანა შეიძლება: 

- არცთუ იშვიათად ადამიანები ამა თუ იმ ტო-

პონიმის წარმოშობას, „პრესტიჟული“ მიზნე-

ბიდან გამომდინარე, ეტიმოლოგიურად აკავ-

შირებდნენ რომელიმე ლეგენდარულ-მითუ-

რი გმირის სახელთან, მაგალითად ამ ქალა-

ქებისთვის: მცხეთა, რომი, პარიზი, კიევი, 

მოსკოვი, კრაკოვი... – მსგავსი, კონტამინა-

ციად წოდებული მოვლენის პროდუქტი გახ-

ლავთ ხალხური ეტიმოლოგიით „ახსნილი“ 

ისეთი ტერმინების წარმოშობა, როგორიცაა: 

მხარე რაჭა, სოფელი ლევიტანა, ზედსართავი 

არამზადა (ამჯერად მაგალითები მოგვყავს 

მხოლოდ ქართული სინამდვილიდან). 

საინტერესოა, რომ არცთუ იშვიათად სწორედ 

კონტამინაციის მოვლენა – განსხვავებული სიტყვე-

ბის ერთმანეთთან მიმსგავსების შედეგად მათი ეტი-

მოლოგიების გადააზრება – განაპირობებდა ენაში 

მოცემული ტერმინის დამკვიდრებას. გარდა ამისა, 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინ, როდესაც 

ხალხური ეტიმოლოგია, როგორც წესი, დავიწყებუ-

ლი გარემოებიდან ფრიად დაცილებულ განმარტე-

ბებს იძლევა, განსხვავებული ვითარებაა სიტყვების 

წარმოშობის პერიოდისათვის – ახალ ტერმინებს 

სწორედ ხალხი ქმნის და ამკვიდრებს (გამონაკლის 

შემთხვევებში კი კონკრეტული პიროვნებები, მაგა-

ლითად, დიდი მწერლები)! მართლაც, ტერმინების 

შექმნა-მოდიფიცირების, მით უფრო დამკვიდრების 



მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ – Decision Sciences – Наука о принятии решений 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 

www.shromebi.gtu.ge 65  №1 (515), 2020 

პროცესში უამრავი ადამიანი მონაწილეობს. ისინი 

საუკუნეების განმავლობაში იყენებენ როგორც ზე-

მოთ აღნიშნული მეტონიმიის, კონტამინაციის, გა-

დააზრების და მშობლიური ენისთვის დამახასია-

თებელ სიტყვათა მოდიფიცირების მექანიზმებს, 

ასევე ჩვენ მიერ შემჩნეულ, ქვემოთ აღწერილ ზო-

გიერთ ხერხსაც. მაგალითად, არ გამოვრიცხავთ, 

რომ, ვთქვათ, ჰიდრონიმების სახელდება-მოდიფი-

ცირების პროცესი განპირობებული ყოფილიყო არა 

მხოლოდ ასე მარტივად – არსებული სახელების უბ-

რალოდ „შეწებებით“ (ამაზე უფრო დაწვრილებით 

შემდგომ ვიმსჯელებთ). შესაძლებლად ვთვლით, 

ესა თუ ის ტერმინი საბოლოო სახით დამკვიდრებუ-

ლიყო შინაარსობრივად და/ან ფორმის მიხედვით, 

მსგავსი ტერმინების, ასე ვთქვათ, „საშუალო 

არითმეტიკული“. თუ პრობლემის ხედვისთვის 

უფრო ვიწრო კუთხეს შევარჩევთ, დაახლოებით 

ამგვარ ვითარებასთან გვქონდა საქმე ზემოთ მოხსე-

ნიებული რაჭა, ლევიტანა და არამზადა ტერმინების 

წარმოშობა-დამკვიდრების პროცესში.  

ზემოთ ნათქვამის უფრო ნათლად განსამარტა-

ვად მოვიშველიოთ ტერმინ მოსკოვის წარმოშობის 

მაგალითი (Москва ძველად რუსეთშიც მოიხსენიე-

ბოდა Московь-ის სახით, ხოლო საზღვარგარეთ 

მთელ ქვეყანას Московия-ს უწოდებდნენ). ეს სა-

კითხი თავისთავადაც არის საკმაოდ საინტერესო 

და ლოგიკური, რადგან მის შესახებ მრავალმა ენათ-

მეცნიერმა თუ უბრალოდ მოყვარულმა გამოთქვა 

თავისი აზრი. მოსაზრებათა სიმრავლის გამო, მოხ-

და მათი დაჯგუფება ტერმინის წარმოშობის სლა-

ვურ, ბალტიკურ და ფინურ-უგორულ თეორიებად. 

დაფიქსირდა ისეთი ცალკეული, ორიგინალური 

შეხედულებებიც კი, როგორიცაა, მაგალითად, მოს-

კოვის დაფუძნება ქართველების, კერძოდ მესხების 

მიერ. მაგრამ აქ განსაკუთრებით საინტერესო ისაა, 

რომ თითქმის ყველა მეცნიერი აღნიშნული ტოპო-

ნიმის წყაროდ მიიჩნევს ჰიდრონიმს, ამა თუ იმ 

ფორმით წარმოდგენილ მდინარე Москва-ს.  

ჩვენი მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან მიმარ-

თებით ასეთია (შევნიშნავთ, რომ განვიხილავთ 

კონკრეტულ ტერმინს, მაგრამ პრობლემა უფრო ზო-

გადი სახით გვაინტერესებს): 

1. პირველ ყოვლისა, აღვნიშნავთ, რომ არ გამო-

რიცხავთ არსებობის უფლებას აქამდე გამოთქმული 

თითქმის ყოველი ვერსიისთვის, შემდეგი ვითარე-

ბიდან გამომდინარე: ამ ქალაქში ასზე მეტი პატარა 

მდინარე და ათასამდე ტბა-ტბორი არსებობდა, რო-

მელთა დიდი ნაწილი დღეს ან მიწისქვეშაა მოქ-

ცეული, ან ამოშრობილია (დიდი ქალაქებისთვის 

ფრიად დამახასიათებელი, ნაცნობი სიტუაციაა). 

ბუნებრივია, რომ წყალსაცავების მიმდებარე ტერი-

ტორიებზე საუკუნეების განმავლობაში მნიშვნე-

ლოვნად იცვლებოდა როგორც მცხოვრებთა ეთნი-

კური შემადგენლობა, ისე დასახლებული პუნქტე-

ბის საზღვრებიც. ასევე ლოგიკურია, ჯერ კიდევ შო-

რეულ ეპოქაში ადამიანებს მათთვის სასიცოცხლო 

დანიშნულების ტბისა თუ მდინარისათვის დაერქ-

მიათ არა მარტო ეტიმოლოგიურად წყლის ცნე-

ბასთან დაკავშირებული, არამედ ფონეტიკურადაც 

ახლოს მდგომი სახელები (მით უფრო, როცა საუბა-

რია ძირითადად ინდოევროპული წარმოშობის 

ხალხებზე). ამასთან, ვთვლით, რომ ზოგიერთი ამ 

სახელწოდებათაგანი, მაგალითად, სლოვაკური 

mo^zgа (ტბორი) და პოლონური და გერმანული 

Моzgаwа (მდინარეთა დასახელება) უფრო საფუძვ-

ლიანი განსჯის საგნად უნდა ქცეულიყო... საქმე 
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ისაა, რომ სლავური და ბალტიკური ვერსიების გან-

ხილვისას (მოსკოვის სახელდებასთან მიმართებით 

სპეციალისტები მათ ანიჭებენ უპირატესობას) ყუ-

რადღება მახვილდება მოსაზრებაზე, რომ ჰიდრო-

ნიმის საფუძველი გახდა ტერმინები: «жидкий, 

топкий, сырой, слякотный» [13]. 

2. არსებობს ვერსია, რომ ტოპონიმის უძველესი 

ფორმა გახლდათ не засвидетельствованная в пись-

менных памятниках (ხაზი ჩვენია) форма Москы [13], 

რომელსაც შემდგომ ნათესაობითი ბრუნვის აღმ-

ნიშვნელი ფორმანტი დაემატა, მაგრამ იგი ტოპო-

ნიმის სახელდებისას წინააღმდეგობაში მოდის წყა-

როდ ჰიდრონიმის პრიორიტეტულობაზე.  

3. გარკვეულ ფაქტებსა და მათი გაანალიზების 

შედეგად გამოტანილ დასკვნებზე დაყრდნობით, 

ზემოთ აღნიშნული „არსებობის უფლების“ საფუძ-

ველზე, ამ ქალაქის სახელდებისთვის წარმოგიდ-

გენთ შემდეგ, ვფიქრობთ, ორიგინალურ ვერსიას, 

რომელშიც აქცენტი კეთდება Московь ტერმინში შე-

მავალ მეორე მარცვალ ковь-ზე, ჩვენი აზრით, იმავე 

гов (хов)-ზე. ეს მარცვალი ასეთი ან რამდენადმე 

მოდიფიცირებული სახით ფიგურირებს სლავურ 

არეალში მოქცეული საკმაოდ ბევრი ჰიდრონიმის 

სტრუქტურაში, მეტიც, არ გამოვრიცხავთ მის კავ-

შირს, მეტონიმიის წესით, ისეთ ტერმინებთან, რო-

გორიცა: რუსული говор, სომხური გავარ და ქარ-

თულ გვარი. მათი საერთო, შორეული წინაპარი კი, 

ჩვენი აზრით, უნდა იყოს უძველესი წარმოშობის 

ხევ/ტერმინი [12]. Ков მარცვალი სლავურ სივრცეში 

ფიგურირებს ისეთი მნიშვნელოვანი ჰიდრონიმე-

ბისა და ტოპონიმების დასახელებებში, როგორიცაა: 

Харьков, Псков, Краков,... სავსებით შესაძლებლად 

მიგვაჩნია ამ ნუსხაში კიევის გამწესებაც! განსაკუთ-

რებით საინტერესო ისაა, რომ ამ ტერმინების ეტი-

მოლოგიის შესახებ მეტ-ნაკლებად არგუმენტირებუ-

ლი ვერსიები არ არსებობს (თუ არ ჩავთვლით ე. წ. 

ლეგენდარულ, როგორც წესი, ზღაპრულ მოსაზრე-

ბებს, რომლებიც ტოპონიმ-ტერმინების წარმოშობას 

ამა თუ იმ მითური გმირის სახელთან აკავშირებს). 

გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ 

ბელორუსსა და პოლონეთში არსებობს Мостково სა-

ხელის მქონე დასახლებული პუნქტები, უკრაინაში 

კი Мостковский რაიონი. არ გამოვრიცხავთ, ამ სა-

ხელწოდებებში ფიგურირებდეს ტერმინი мостки, 

მაგრამ უფრო საფუძვლიანად მიგვაჩნია, შემდეგი 

გარემოებიდან გამომდინარე, ჩვენეული ვერსია: 

როგორც ცნობილია, დასახლებული პუნქტები მეტ-

წილად შენდებოდა მდინარის შევიწროებულ, 

შემაღლებულ ადგილას, საიდანაც ადვილდებოდა 

ხიდის გადება მეორე ნაპირზე გადასასვლელად. 

ასეთ ადგილს სლავურ ენებში мыс ეწოდება და 

ითვლება, რომ მისი ეტიმოლოგია უცნობია. ჩვენ კი 

ვთვლით, რომ мыс ტერმინის წარმოშობა წყლის 

ცნებას უკავშირდება და მან, თავის მხრივ, დაბადა 

место (ადგილი), мiсто (უკრ. ქალაქი) და мост სი-

ტყვები (ისე კი, ამ ტერმინის წყლის ცნებათან კავ-

შირი მრავალ ენაზე შეიმჩნევა, რაც მისი წარმოშო-

ბის უძველეს პერიოდზე მეტყველებს).  

4. ამრიგად, ჩვენი ვერსიით, Мос(т)+ковь-ად 

სტრუქტურირებულ ტერმინში არ გამოვრიცხავთ 

პირველი მარცვლის თავდაპირველად мост სახით 

არსებობას და Мост+ковь ტერმინით ქალაქის ამა თუ 

იმ ნაწილთა სახელდებას (ცნობილია, რომ ამ ქა-

ლაქში უამრავი მდინარე გადიოდა და მათზე ხი-

დების გადება მეტად საშური საქმე იქნებოდა!).  
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5. დასასრულ, როგორც ზემოთ აღვნიშნავდით, 

ე.წ. „საშუალო არითმეტიკულზე“ მსჯელობისას, შე-

საძლებლად ვთვლით Мос(т)+ковь ტერმინს 

(სხვებთან თანამშრომლობაში) ქალაქისთვის საბო-

ლოო სახელწოდების ფორმირებაში. 

შენიშვნა. ტერმინ „მოსკოვის“ ეტიმოლოგიის შე-

სახებ ზემოთ მოტანილი მსჯელობანი ორიენტირად 

გამოდგება სხვა, მსგავსი საკითხების განხილვის 

დროსაც. კერძოდ, შესაძლებლად ვთვლით, რომ 

ერთმანეთთან დაკავშირდეს დღეს „დაუკავშირებე-

ლი“ ისეთი ტერმინები, როგორებიცაა: გერმ. Berg, 

Burg (-burg), Brucke, სლავური берег და ქართული 

ენის სამყაროდან სიტყვები: ბრეგი, ბრეკი (იმერ. და 

ლეჩხ. დიალექტებში - შემაღლებული ადგილი, 

კონცხი), ბრგე, სავარაუდოდ ბურჯი (საბა შემოსუ-

ლად თვლის, ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ იგი კაცობ-

რიობის უძველესი ლექსიკის შემადგენელი ერთ-

ერთი ტერმინია), ბარჯი და დაბარჯვა. მაშასადამე, 

ამ საქმეში ქართულ ენაში არსებულ არტეფაქტებსაც 

ძალუძთ შეასრულონ გარკვეული როლი. 

სტატიის ამ მონაკვეთისათვის დასკვნის სახით: 

ჩვენ მიერ ადრინდელი თუ აქ აღწერილი კვლე-

ვების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გამოვდიო-

დით ასეთი მოსაზრებიდან - თუ ენების სამყაროში 

საწყისი ლექსიკის შემადგენელი ტერმინებისათვის, 

ხატოვნად რომ ვთქვათ, ნაპოვნი იქნება „არიადნას 

ძაფის წვერო“ (ასეთად კი ადრე ჩატარებული კვლე-

ვებით წყლის ცნებაზე გავედით), მაშინ მისი 

მეშვეობით უნდა გაადვილდეს ენათა სამყაროს 

ლაბირინთებში გზის გაკვლევა, ტერმინთა იმ 

უზარმაზარი გორგლის გაშლა, რომელშიც „მშო-

ბელი–შვილი–შვილიშვილი“ სქემით თუ რაიმე ასო-

ციაციით ლოგიკურად ერთმანეთს დაუკავშირდება 

აქამდე „ცა და მიწასავით განსხვავებულ“ სიტყვათა 

ერთეულები! 

წინამდებარე სტატია სწორედ ასეთი მიმართუ-

ლებით გაგრძელებულ კვლევათა შედეგების წარ-

მოჩენას ისახავს მიზნად. 

 

... 

 

თუ საუკუნეთა სიღრმისკენ ავიღებთ გეზს, ნა-

თელი გახდება, რომ ადამიანის მიერ ცნებების (პირ-

ველ რიგში, მდინარეების და, ზოგადად, წყალსაცა-

ვების) სახელდების და მომდევნო ხანებში ამ სახე-

ლების დივერსიფიცირების პროცესი გამორიცხავდა 

ზემოთ ნახსენები პოეტური აზროვნების გავლენას, 

რაც ნათლად იკვეთება უკვე აღნიშნული 5-მარცვ-

ლოვანი და ქვემოთ ჩამოთვლილი მრავალი ჰიდრო-

ნიმის ფორმირების მაგალითებზე. ჩანს, რომ საუ-

კუნეების განმავლობაში მათი სახელდების პროცესი 

წარიმართებოდა შემდეგ უმარტივეს ალგორითმზე 

დაყრდნობით:  

მდინარე /წყალი (ამა თუ იმ ტომის ენაზე) + მდი-

ნარე/წყალი (სხვა ტომის ენაზე) + ... 

5 მარცვლისგან შედგენილი კონკრეტული ჰიდ-

რონიმის სახეცვლილების მაგალითი დიდ რიცხვთა 

კანონის პრაქტიკაში რეალიზების ერთ ფრიად შთამ-

ბეჭდავ ილუსტრაციად წარმოგვიდგება, მაგრამ 

მარტო ქართული სინამდვილიდან (დანარჩენების 

შესახებ სხვა დროს ვიმსჯელებთ) შესაძლებელია 

მრავალი ისეთი ჰიდრონიმის დასახელება, რომელთა 

სტრუქტურა ერთმნიშვნელოვნად გვაუწყებს, რომ 

საქმე გვაქვს ორი (ზოგჯერ მეტი) კომპონენტისგან 

შედგენილ სახელთან [12]. 

ესენია: 



მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ – Decision Sciences – Наука о принятии решений 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (515), 2020 68 www.shromebi.gtu.ge 

1. 2-ელემენტიანი კომპოზიტის ფორმის მქონე 

შემდეგი ჰიდრონიმები; 

 არხოტისწყალი, აჭარისწყალი, ბაკურიანის-

წყალი, ..., ხობისწყალი;  

 ავანისხევი, აკუშოსხევი,..., ჭართლისხევი, ჭე-

რათხევი; 

 ადიშისჭალა, დოლრაჭალა და სხვა.  

2. საქართველოში ასევე გვხვდება 3 კომპონენ-

ტისგან შედგენილი ჰიდრონიმებიც: წყალ-

ტუბოსწყალი, შავწყაროსწყალი. 

ლინგვისტიკაში ცნობილია დიდ რიცხვთა კანო-

ნის გამოვლენის კიდევ ერთი მაგალითი – დადგე-

ნილია, რომ დიდი მდინარეების სახელები გაცი-

ლებით იშვიათად იცვლება, ვიდრე – მცირეთა, 

რასაც ასევე ფრიად ლოგიკური ახსნა აქვს.  

სწორედ ამგვარი, განზოგადებული სახის ფაქ-

ტოლოგიურ მასალაზე დაყრდნობით (რომელიც 

უკვე დაფიქსირებულია ენათმეცნიერთა მიერ) და 

ზოგიერთი, აქამდე შეუმჩნეველი კანონზომიერების 

გათვალისწინებით (აქ ძირითადად მხედველობაში 

გვაქვს სტატიის ავტორის მიერ ადრე გამოქვეყნე-

ბულ შრომებში ენის (ენების) წარმოშობისათვის 

შემოთავაზებული 3-ეტაპიანი სქემა [9,11]), ქვემოთ 

განვიხილავთ ახალ ეტიმოლოგიურ ვერსიებს რამ-

დენიმე საინტერესო სიტყვისთვის კაცობრიობის 

უძველესი ლექსიკის მარაგიდან. 

თავდაპირველად გვსურს, ხაზი გავუსვათ შემ-

დეგ გარემოებას: 

საერთოდ, სიტყვათა ეტიმოლოგიის დადგენა 

რომ რთული საქმეა, ამას მოწმობს ასეთი ფაქტიც – 

შესაბამისი პროფილის ლექსიკონებში დარგის სპე-

ციალისტები ტერმინთა უმრავლესობისათვის, რო-

გორც წესი, ამოსავალ ცნებად რამდენიმე და ხში-

რად სრულიად განსხვავებული დატვირთვის მქონე 

(ანუ ურთიერთგამომრიცხავ) ვერსიას ასახელებენ.  

აქედან გამომდინარე, მიზნად დავისახეთ: 

არა იმდენად, მაგალითად, რომელიმე კონკრე-

ტული მდინარის ეტიმოლოგიაში გარკვევა (თუმცა, 

ცხადია, ესეც!), არამედ, საერთოდ, ჰიდრონიმების 

სახელდების პროცესის უფრო ფართო კუთხიდან 

დანახვა (მასში მეტი ზოგადობის აღმოსაჩენად), 

შემდეგ კი, დედუქციის მეთოდზე დაყრდნობით, 

„ქვემოთ დაშვება“ და კონკრეტული მდინარისთ-

ვის, არსებულებთან შედარებით, უფრო დამაჯე-

რებელი ეტიმოლოგიური ვერსიის შემოთავაზება. 

შენიშვნა. პრობლემის დანახვა-გადაწყვეტისად-

მი ასეთი მიდგომა შესაძლებელია შევადაროთ დე-

დამიწაზე მიმოქცევაში მყოფი წყლის უზარმაზარი 

მასის მოძრაობის მიმართულებაში გარკვევის მცდე-

ლობას. მაშინ, როდესაც „თვალსა და ხელს შუა ჩა-

ტარებული“ ექსპერიმენტის შედეგი, სად წავა 

იატაკზე თუ მიწაზე დაქცეული ჭიქა წყალი, დი-

დად ინფორმაციული ვერ იქნება, გაცილებით შორი 

მანძილიდან (კოსმოსიდან) დედამიწაზე არსებულ 

წყალსატევებზე დაკვირვება ადვილად გასცემს 

პასუხს კითხვაზე: როგორი გახლავთ პლანეტაზე 

წყლის მოლეკულათა უძირითადესი მასის (და არა 

რომელიმე კონკრეტული მოლეკულის) მოძრაობის 

ტრაექტორია. 

მოსაზრება, რომელიც გამოვთქვით ჰიდრონიმე-

ბის წარმოშობის შესახებ, ლოგიკურია გავავრცელოთ 

მრავალი კონკრეტული თუ ზოგადი შინაარსის ტო-

პონიმზეც. იგივე ითქმის ყველა იმ ტერმინის შესა-

ხებაც, რომელთა სახელდებას განაპირობებდა მათი 

ამა თუ იმ სახის შემხებლობა წყლის ცნებასთან.  



მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ – Decision Sciences – Наука о принятии решений 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 

www.shromebi.gtu.ge 69  №1 (515), 2020 

შემდეგ ჰიდრონიმის – ტოპონიმის  სახის გა-

დასვლები მხოლოდ ერთი მიმართულებით არ 

ხდებოდა. თუმცა, ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ 

უძველეს ხანაში მეტწილად ჯერ ხდებოდა მდი-

ნარის სახელდება ადგილზე დასამკვიდრებლად 

მოსული ტომის წარმომადგენლების მიერ (მათ 

ენაზე წყლის ცნების გამომხატველ ზოგად სახელზე 

დაყრდნობით), შემდეგ კი, მეტონიმიის წესით, 

ტოპონიმებისა და ადგილზე მდინარის (ტბის) 

თვისებების, თავისებურებათა გამომხატველი 

ქმედების, ატრიბუტების აღსანიშნავად ახალი, უკვე 

დამოუკიდებელი შინაარსის მქონე სიტყვების 

მოფიქრება [12]: 

1. მართლაც, ფრიად ლოგიკურია, რომ ენის შექ-

მნის იმ შორეულ პერიოდში, როცა ადამიანი მომთა-

ბარე ცხოვრებას ეწეოდა (მიწათმოქმედებით ის 

შემდგომ დაკავდა), სწორედ ჰიდრონიმები (ზოგადი 

სახის ტერმინები: წყალი, მდინარე, ტბა, წყარო, 

რუ,...) გამოსულიყო კონკრეტული ტოპონიმებისთ-

ვის „მშობლის“ როლში, მაგალითად, ვეძისისთვის – 

ვეძა ანუ მჟავე წყალი. მეტიც, სწორედ წყალთან პირ-

დაპირი თუ ირიბი შემხებლობის პროდუქტად გვე-

სახება ზოგადი სახის ტოპონიმებიც: მიწა (შდრ. სით-

ხესთან დაკავშირებულ სიტყვებს: მაწიერი, მაწონი, 

მაჭარი, მუჯა (მჟავე წყალი), მუჭი,...); დაბა (ტაფობი, 

დაბლობი) – წარმოშობილი უძველესი ტ(ა)ბა ტერ-

მინისგან, ასევე სიტყვები: რიყე, ვაკე და სხვა. 

2. მიგვაჩნია, რომ შორეულ წარსულში არა ტერ-

მინებმა თბილმა, ცივმა და სხვა მისცა დასახელება 

ჰიდრონიმებს და მეტონიმიით – ტოპონიმებს, არა-

მედ ტბებსა და მდინარეებში წყლის თვისებებმა 

(მოცემულ შემთხვევაში – ტემპერატურამ) განაპი-

რობა ზემოხსენებული ტერმინების წარმოშობა. 

დრონი მეფობენ... ტომი ტომს ცვლის, ადგი-

ლიდან განდევნის ან ერთი მეორეში ითქვიფება. 

შესაბამისად, ვთვლით, რომ უძველესი დროიდან 

მოყოლებული, მდინარის სახელდებისათვის პრიო-

რიტეტული უნდა ყოფილიყო იქ მოსახლე, სხვა-

დასხვა ენაზე მოსაუბრე ადამიანების მიერ მათი 

მაცოცხლებელი წყალსატევისათვის დარქმეული 

სახელების „შეწებების“ ის წესი, რომლის განსაკუთ-

რებით შთამბეჭდავი მაგალითი ზემოთ მოვიყვანეთ 

5-კომპონენტიანი ჰიდრონიმის სახით (და არა მარ-

ტო ეს მაგალითი).  

აღვნიშნავთ, რომ სახელთა დაწყვილების ფენო-

მენი არც ტოპონიმებისთვის გახლდათ უცხო. 

ოღონდ ამ შემთხვევაში, ტერიტორიული სიახლო-

ვის გარდა, კომპოზიტის დაბადების მიზეზად შე-

საძლოა ქცეულიყო მოცემულ პერიოდში არსებული 

პოლიტიკური ვითარებაც. 

მოვიყვანოთ შესაბამისი მაგალითები: 

ამერ-იმერი, ჭარ-ბელაქანი (ისტ. კაკ-ენისელი), 

კოლა-არტაანი, ქართლ-კახეთი, ფშავ-ხევსურეთი, 

ერწო-თიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია-სამეგრელო, 

ტაო-კლარჯეთი, ასევე, გარკვეულ ისტორიულ პერი-

ოდებში: ავსტრია-უნგრეთი, ჩეხოსლოვაკია და სხვა. 

ვაგრძელებთ: 

ძალიან ხშირად ჰიდრონიმებისა და ტოპონიმე-

ბის სახელდებას განაპირობებდა ის გარემოება, რომ 

ადამიანების მიერ სამოსახლო მეტწილად ფუძნდე-

ბოდა ორი მდინარის შეერთების ადგილას, გამომ-

დინარე შემდეგი ფაქტორებიდან:  

 ასეთი ადგილი, როგორც წესი, გახლდათ შე-

მაღლებული პუნქტი, მტრის თავდასხმების-

გან დაცული ბორცვი, სიმაგრე, ციხე, საი-

დუმლო გვირაბების მეშვეობით წყლით უზ-
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რუნველყოფილი და, როგორც წესი, იქვე 

მდებარე მეორე ნაპირზე გადასასვლელი ხი-

დის დაცვის ფუნქციის მქონეც (ხშირად მათ 

სახელდებაში ამ აბზაცში ხაზგასმული ტერ-

მინები მონაწილეობდა). 

 მდინარეთა შეერთების ადგილის მიმდებარე 

ტერიტორია (წყალ-ჭალა) გაზაფხულზე ნო-

ყიერდებოდა წყლის მიერ მოტანილი შლა-

მით, რასაც, მიწათმოქმედებისათვის გამოსა-

დეგი ადგილების შერჩევისას, განსაკუთრე-

ბული მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ლოგიკუ-

რია, შეერთებული ნაკადისა და დასახლების 

სახელად შერჩეულიყო ამ მდინარეთა სახე-

ლებისგან წარმოქმნილი კომპოზიტი [12].  

საცხოვრებელი ადგილისთვის სახელის დარქმე-

ვისას მოქმედებდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორი: 

ადგილზე დაფუძნებული, მიწათმოქმედი ადა-

მიანებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენდა 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის (ხვნა-

თესვა და ა. შ.) დაწესებული ვადების ცოდნა (არ 

გამოვრიცხავთ არც თვით შთამომავლობის ჩასახ-

ვისთვის დაწესებული „ლიმიტების“ აღსრულების 

დროში გარკვევას!).  

ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენში უძველესი დროი-

დან გამოიყენებოდა მეტად პრიმიტიული სახის 

ნაგებობა – მზის საათი, წარმართული ძეგლების ის 

პირველსახე, რომელთა ნაშთები ჩვენს მთიანეთში 

დღემდეა შემორჩენილი.  

მკვლევარ გიორგი გიგაურის თქმით, მთაში 

„ამინდის ‘სამინისტროს’ განაგებდა მემარგე, რომე-

ლიც მზესა და მთვარეზე დაკვირვებით პროგნოზი-

რებდა, როდის დადგებოდა ახალი წელი; თვე, 

სეზონი წვიმიანი იქნებოდა თუ ცხელი და ა. შ. ანუ 

ეს ნაგებობა ერთგვარი ხალხური ობსერვატორია 

იყო ხევში...“.  

მემარგის მიერ ჩაბარებული ანგარიშების (და-

ვიხსომოთ ეს ტერმინი!) სისწორეს სასიცოცხლო 

მნიშვნელობა ჰქონდა ადგილობრივი მოსახლეო-

ბისთვის. 

მნათობებზე დაკვირვება მოითხოვდა საუკუნე-

ების განმავლობაში დაგროვილი დიდი ცოდნის 

ათვისება-გამოყენებას. ჩანს, რომ ჩვენი მემარგე-

ები, ვარსკვლავთმრიცხველები, ქურუმები (საბას 

მიხედვით, მისნები) ამ ცოდნას თავისი დროი-

სათვის საკმაოდ კარგად ფლობდნენ, რის შესახე-

ბაც მეტყველებს: 

- შოთას პოემა და საბას ლექსიკონი; 

- ის ფაქტი, რომ ე. წ. განდობილებისგან საკრა-

ლური ცოდნის მოსაპოვებლად საქართველოს სტუმ-

რობდნენ გრაფი ვალევსკი თუ სხვა ეზოთერი-

კოსები; 

- აკად. ნიკო ბერძენიშვილის გადმოცემით, ი. 

სტალინი სწორედ ქართველ ქურუმთა ინსტიტუტს 

მიიჩნევდა ვარსკვლავთმრიცხველური და იმდრო-

ინდელი ინჟინრული ცოდნის მფლობელად.  

ამრიგად, დასტურდება ფაქტი, რომ უძველესი 

ცივილიზაციების მიერ „ორჯერ ამომავალი მზის 

ქვეყნად“ შერაცხულ საქართველოში ცხოვრობდნენ 

ადამიანები, რომლებიც ასტრონომიის სფეროში 

ცოდნას და მნათობებისადმი თაყვანისცემას ფრიად 

პრაგმატულ მიზნებთან ათავსებდნენ. ამასთან, 

ამინდის პროგნოზის გათვლა-გაანგარიშება ჯერ კი-

დევ უძველესი პერიოდიდან ხდებოდა იმ წარმარ-

თულ სალოცავებში (უძველეს ობსერვატორიებში), 

რომლებისთვისაც სპეციალურად შერჩეული ადგი-
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ლები შემდგომში, პირდაპირი და გადატანითი 

მნიშვნელობით, ქრისტიანულმა ტაძრებმა დაიკავა. 

ადრე გამოქვეყნებულ სტატიებში [2,14] გა-

მოვთქვით მოსაზრება, რომ ჩვენი წინაპრების სა-

თაყვანო ობიექტებისგან შემდგარ სამკუთხა სტრუ-

ქტურას – სამეულს, მთებზე განთავსებული მზისა 

და მთვარის (ხშირად ქალსა და მამაკაცთან გაიგი-

ვებული) კერპებით, მესამე წვეროში კი ამ ნიშნუ-

ლებზე დაკვირვების პუნქტით, ლოგიკურია, გამო-

ძახილი ეპოვა თეონიმ-ტოპონიმების დასახელებასა 

და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ტერ-

მინების შექმნისას. 

კერძოდ, მივიჩნიეთ, რომ „მზის ორჯერ ამოსვ-

ლის“ ადგილას მდებარე ხევსურეთის სოფელ ანა-

ტორის სახელი კომპოზიტია და მასში ფიგურირებს 

ან (მთვარის) და ტორ (მზის) აღმნიშვნელი კომ-

პონენტები. შდრ. სიტყვები: ტაროსი, ტარი, დრო, 

თარიღი. საინტერესოა, რომ ბოლო ტერმინი სხვა 

ენებშიც გვხვდება, რაც მის შორეულ წარსულში 

წარმოშობაზე მეტყველებს. 

იმავე აზრის ვართ ანატოლიის, ისტორიული 

საქართველოს მხარის სახელწოდების შესახებაც! 

ასევე არ გამოვრიცხავთ, რომ ზემოთ აღნიშნული 

ფაქტორი მოქმედებდა ბასკეთის მეზობელი, უც-

ნობი ეტიმოლოგიის სახელწოდების მქონე ქვეყნის, 

ანდორას (Andorra) სახელდებისას. 

მიზანშეწონილად ვთვლით კიდევ ერთი საინ-

ტერესო ფაქტს, რომელიც, ვფიქრობთ, საფუძვლიან 

არგუმენტს სძენს ზემოთ გამოთქმულ მოსაზრებას:  

ახალ ზელანდიაში, ერთ-ერთ სამხრეთ კუნძულ-

ზე, ტასმანიის ზღვასთან პატარა მდინარის შეერთე-

ბის ადგილას გაშენებულია ანატორის სახელის 

მქონე პატარა დასახლება (პუნქტის სახელდება, 

უნდა მომხდარიყო იქ ევროპიდან ჩასულ ახალმო-

სახლეთა მიერ). მასზე გამავალ მდინარესაც ანატო-

რი (Anatori River) ჰქვია და განსაკუთრებით საინტე-

რესო ისაა, რომ ისიც წარმოიშვა ორი ნაკადულის 

შერწყმით.  

ვაგრძელებთ თემას: 

რადგან დასახლებული პუნქტები ძირითადად 2 

მდინარის გადაკვეთის ადგილას შენდებოდა, ზე-

მოთ ხსენებულ „სამკუთხედში“ დაკვირვების პუნქ-

ტისთვის ადგილი აპრიორი განესაზღვრათ, დანარ-

ჩენი ორი წვეროსთვის კი, ბუნებრივია, უფრო მო-

ხერხებულია ნიშნულებად მდინარეთა გაყოლებაზე 

მდებარე ქედებისა თუ გორაკების შერჩევა. ამრი-

გად, გამორიცხული არ არის მდინარეთა შეერთე-

ბული სახელები ქცეულიყო როგორც ჰიდრო-

ნიმ/ტოპონიმად, ისე თეონიმად და, დაკისრებული 

ფუნქციებიდან გამომდინარე, ამ ნიშნულებისთვის 

დაერქმიათ მზის და მთვარის (ქალის და მამაკაცის) 

აღმნიშვნელი კომპოზიტი სახელები.  

ზემოთ თქმულზე დაყრდნობით, შესაძლებელია 

როგორც ტერმინი ანატორი, ისე, ამა თუ იმ ასოცია-

ციით, „წყვილმდინაროვან არეალთან“ დაკავშირე-

ბული მეტად ძველი, სხვადასხვა შინაარსის მქონე 

სიტყვები 2-მარცვლოვან კომპოზიტად წარმოვად-

გინოთ!  

ჩანს, რომ უხსოვარი (არაისტორიული) დროიდან 

ადამიანები არა მარტო ჰიდრონიმებისა და ტოპო-

ნიმების სახელდებისათვის მიმართავდნენ უკვე არ-

სებულ სახელწოდებათა ერთმანეთთან მიერთების 

ხერხს. გარკვეულ შემთხვევაში კონტამინაციის, გა-

დააზრების ან რაიმე სახის ფონეტიკური ცვლილე-

ბების შედეგად იქმნებოდა სხვა, სრულიად ახალი 

შინაარსის კომპოზიტ-ტერმინებიც, მაგალითად: 
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თერ + გ(ვ)-იდან (შდრ. თერგვაული) - თერგი და 

თორღვა; 

მიჟ + ან-იდან (მიჟ – სვანურად მზის აღმნიშვნე-

ლია) – მიზანი და მისანი; 

მატ+კურ-იდან – მტკვარი, მატკვარცანა, მტკნარი; 

ენ + გურ-იდან კი (ჩვენ ამ მდინარის სახელწო-

დებაც კომპოზიტად გვესახება, რომლის „ენ“ და 

„კურ“ მდგენელები, დიდი ალბათობით, წყლის 

აღმნიშვნელი ტერმინები უნდა იყოს, ამასთან, არა 

მარტო დასავლეთი შავიზღვისპირეთის არეალის 

ფარგლებში);  

 - ანკარა (ზედსართავი სახელი, ძირითადად 

წყალსატევებისთვის);  

- ანკარა (ტოპონიმი – თურქეთის დედაქალაქი, 

მდებარეობს ანატოლიის ცენტრში, ორი მდინარის 

შეერთების ადგილას, რომელთგან ერთ-ერთის სა-

ხელი ასევე ანკარაა);  

- ანკარა (ტოპონიმი – მიტოვებული სოფელი 

ონის მუნიციპალიტეტში);  

- ანარკია (ტოპონიმი – დღევანდელი ანაკლია. ეს 

სოფელი მდებარეობს ენგურის ზღვასთან შეერთე-

ბის ადგილას. სახელწოდების აკივლებულად 

(მეგრ.) გადააზრება ხალხური ეტიმოლოგიის „ქმე-

დითობის“ ტიპური ნიმუშია. საყურადღებოა, რომ 

იქვეა სოფელი ე(ნ)გრეტა),  

- ანგურა (იგივე აგუნა, სამეგრელოში - ჯუჯე-

ლია), დასავლეთ საქართველოსა და კლარჯეთში 

მევენახეობა-მეღვინეობის მფარველად აღიარებუ-

ლი ღვთაება [16]. ჩვენი ვარაუდით, ამ სიტყვიდან 

უნდა მომდინარეობდეს: 

 სიტყვა ანგლობა - მეღვინეობის, შესაძლოა, 

ზოგადად, მოსავლის მფარველი ღვთაები-

სადმი მიძღვნილ დღესასწაულთან კავშირში 

მყოფი ტერმინი (ქართული ენა მდიდარია 

წარმართთა ზეობის ეპოქაში წარმოშობილი 

და შემდგომ ხანებში შერისხულ-დისკრედი-

ტირებული სიტყვებით [15]).  

 აგუნა/ანგურა ღვთაება ჩვენში ბახუს-დიო-

ნისეს ტოლფასი ფიგურაა, საინტერესოა, რომ 

ზოგ შორეულ ეთნოსში (ინდონეზია, იავა, 

სუდანი) სიტყვა anggur ღვინის აღმნიშვნე-

ლად გვევლინება! 

 ერთ-ერთ ნაშრომში ვწერდით, რომ გადმო-

ცემით ხევისბერებს და ქადაგებს საკრალური 

ინფორმაციის მისაღებად დაწესებული რი-

ტუალების აღსრულებისას თავიანთ აღქ-

მებში სულიწმიდა ევლინებოდათ მტრედის 

სახით [2]. ვვარაუდობთ, რომ სწორედ ამ 

ფენომენმა მისცა საფუძველი სიტყვა ანგე-

ლოზის/ἄγγελος სახელდებას (γγ ასოთა წყვი-

ლი ბერძნულში იკითხება, როგორც ნგ), ტერ-

მინის, რომელიც მკვლევართა ვარაუდით, 

ძველმა ბერძნებმა უცნობი აღმოსავლური 

ენიდან ისესხეს! აღსანიშნავია ის ფაქტიც, 

რომ ანგელოზს საბა ქადაგთან აიგივებს. 

 ანგარიში – მემარგეთა მიერ ამინდის პროგ-

ნოზისთვის საჭირო ქმედებების (გათვლების) 

აღმნიშვნელი სიტყვა (გადააზრებით - ანგა-

რება). საქმე ისა, რომ მზის, მთვარის, პლანე-

ტების მოძრაობაზე დაკვირვებისას განსაკუ-

თრებული როლი ენიჭება მნათობთა მიერ 

შექმნილი კუთხის და ფიქსირებას სპეცია-

ლურად შერჩეულ ნიშნულებთან მიმართე-

ბით და, ვფიქრობთ, შემთხვევითი არ გახ-

ლავთ ანგურ, ანგარიშ და მრავალ ინდოევ-
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როპულ ენაზე კუთხის (ასევე, ღუზის) აღმ-

ნიშვნელი ტერმინების ურთიერთმსგავსება.  

 შესაძლებლად ვთვლით, ბერძნების მიერ ნა-

სესხები ეს ტერმინი (დღემდე დაუდგენელია, 

სახელდობრ რომელი აღმოსავლური ენიდან) 

წარმოადგენდეს მთვარისა და მზის ღვთაებე-

ბის მაიდენტიფირებელი ან და გურ (გერ, 

გელ, ხელ, ჰელ) ტერმინების შეერთებით მი-

ღებულ კომპოზიტს. ამასთან, არ გამოვრიც-

ხავთ, რომ შემდგომ ხანებში ეს თეონიმი გარ-

კვეული სახეცვლილებით ტოპონიმადაც იქ-

ცა აქამდე გაურკვეველი ეტიმოლოგიის მქო-

ნე ტოპონიმ ინგლისისათვის. ამ ქვეყნის უძ-

ველესი სახელწოდება დაფიქსირებულია ლა-

თინურ ენაში და გახლავთ Anglia, მაგრამ, 

ჩვენი ვარაუდით, „ნათლიების“ როლში მოგ-

ვევლინენ ქართველების (პროტოქართველე-

ბის) შორეული ნათესავები: ბასკები და/ან 

კელტები. 

. . . 

რა თქმა უნდა, სიტყვათა ეტიმოლოგიების 

კვლევები ზუსტ მეცნიერებათა სფეროს არ განე-

კუთვნება და ძნელია ამა თუ იმ ტერმინის წარმო-

შობის შესახებ ჭეშმარიტების ფლობაზე პრეტენზია 

განაცხადონ დარგის თუნდაც მეტად კვალიფი-

ციურმა სპეციალისტებმაც კი! მაგრამ, თუ ძიების 

პროცესში მოცემული ჰიპოთეზის სასარგებლოდ 

დაგროვდება საკმაო რაოდენობის ფაქტები (წარმო-

ვიდგინოთ ისინი ვითარების ამსახველი მოზაიკის 

ელემენტებად!), რაღაც მომენტში ძალაში შევა ამ 

სტატიაში ზემოთ ნახსენები დიდ რიცხვთა კანონი, 

რის შედეგადაც სურათის ბუნდოვნება იმდენად 

შემცირდება, რომ უკვე წარმატებით შეგვეძლება 

ვამტკიცოთ – ჩვენს წინაშეა, მაგალითად, არა აფრი-

კის (ან არქტიკის) პეიზაჟი, არამედ ადამიანის პო-

რტრეტი (ეტაპობრივად: ჯერ მხოლოდ მამაკაცის, 

მერე წვეროსნის, ბოლოს მარქსის და არა ენგელსის 

(ან პირიქით)).  

აქვე შევნიშნავთ, რომ (ზოგადად გაგებული) გა-

მოსახულებების გამოცნობა ინფორმატიკისა და 

მომიჯნავე დისციპლინების ერთობლივი კვლევის 

საგანია ანუ გახლავთ რთული პრობლემების გადა-

საწყვეტად ინტერდისციპლინური მიდგომის გამო-

ყენების ასპარეზი. ბოლო ათწლეულებში მეცნი-

ერთა ძალისხმევით ამ სფეროსათვის შეიქმნა ზე-

მოთ მოხსენიებული სპეციალური მეთოდების მთე-

ლი არსენალი, რომელთა ეფექტიანობა არაერთხელ 

დამტკიცდა. 

ლირიკულ-მათემატიკური გადახვევა(?) თე-

მიდან: თუ რა ძალა აქვს მათემატიკას და მისი 

ლოგიკის პრაქტიკულ რეალიზებას, ერთი-ორი მა-

გალითიც მოვიყვანოთ: ადამიანის ხელით, გონე-

ბით (უფრო ორივეთი) შექმნილი მთელი სიმდიდ-

რე, იქნება ეს შოთას პოემა, ლეონარდო და ვინჩის 

თუ მიქელ-ანჯელოს ან ბეთჰოვენის შემოქმედება 

(გნებავთ, მათ ჩვენ მიერ ვორდსა თუ ექსელში 

შექმნილი ფაილებიც მივათვალოთ), კომპიუტე-

რის მეხსიერებაში შესაძლებელია შევინახოთ 

ორად-ორი სიმბოლო - „0“ და „1“-ის მეშვეობით. 

მეტიც, თეორიულად ისიც კი შესაძლებელია, 

ფურცელზე ავსახოთ ერთადერთი წერტილის დას-

მითაც კი! 

სწორედ ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე და-

ყრდნობით შევიმუშავეთ ენების წარმოშობა-განვი-

თარების 3-ეტაპოვანი სქემა, საიდანაც ხშირ შემთხ-

ვევაში შესაძლებელი ხდება ტერმინის ეტიმოლო-
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გიური წარმოშობის ვერსიის ძიება დავიწყოთ არა 

„ქვემოდან“ (გნებავთ, არა მხოლოდ ამ საწყისი პო-

ზიციიდან), არამედ წინასწარ გამოვთქვათ საფუძვ-

ლიანი ვარაუდი, თუ საიდან შეიძლება მომდინა-

რეობდეს როგორც ეს სიტყვა, ისე მის ეტიმონობაზე 

„ეჭვმიტანილი“ პირველწყაროს ამ თუ სხვა ენებში 

გაფანტული „ნამსხვრევები“. 

ასეთი მიდგომა მკვლევრებს რომ საქმეს მნიშვ-

ნელოვნად გაუადვილებს, არაერთხელ დავრწმუნ-

დით! 

ახლა ასეთ ძირეულ ტერმინებზე გასვლა იყო 

ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიზანი. 

 

. . . 

დასასრულ, ქართველებისათვის განსაკუთრე-

ბით საინტერესო სიტყვა საქართველოს ეტიმოლო-

გიის შესახებ: 

ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი დიდი ხნის 

წინ გადაიდგა - გავდივართ ტერმინ ქართლზე და 

ვთვლით, რომ მისი მართებულობა არავითარ ეჭვს 

არ იწვევს.  

იგივე ითქმის მეორე ნაბიჯზეც, რომელსაც მივ-

ყავართ სიტყვა ქართ-თან (ეგრისში ტერმინმა რო-

გორც ფორმით, ისე სემანტიკურად მცირეოდენი სა-

ხეცვლილება განიცადა და ქორთუს სახით ქართვე-

ლის, ქართლელის აღმნიშვნელ სიტყვად იქცა). 

შემდეგ კი ეტიმონისკენ მიმავალი ბილიკი იკარ-

გება, თუმცა მკვლევრების მიერ გამოთქმულია რამ-

დენიმე ვარაუდი, მაგალითად, ტერმინის ფუძედ 

ქალდეა/ხალდის მიჩნევის შესახებ... შესაძლოა, სა-

ბოლოო ტერმინის დამკვიდრებაში სიტყვა ქორედ-

მაც მოახდინა გავლენა (საბა, ბიბლიაზე დაყრდნო-

ბით, ამ ტერმინს ასე განმარტავს: [1 ნეშტ. 28, 20] 

სახლზედ სახლი აგებული; ქორედ–ქორედი – ოთ-

ხ(ი)–ხუთი სახლი სახლზედ შენებული).  

სტატიაში ადრე მოყვანილი მოსაზრებიდან გა-

მომდინარე, ქართ/ქართლ ტერმინის საბოლოო სა-

ხით ჩამოყალიბებაში არ გამოვრიცხავთ ამ თითოე-

ული ვერსიის წვლილს, მაგრამ აქვე თავს უფლებას 

ვაძლევთ, ქვემოთ მოტანილ არგუმენტებზე დაყრ-

დნობით, ქართ ტერმინის წარმოშობის შესახებ გა-

მოვთქვათ ზოგიერთი მოსაზრება: 

უპირველეს ყოვლისა, აღვნიშნავთ, რომ ქართ-ის 

სახელდებისათვის მთავარ ორიენტირად მივიჩ-

ნევთ ტერმინ თარგამოსს.  

ჩვენი ვარაუდით, ამ ლეგენდარული გმირის სა-

ხელი მომდინარეობს თარ+გამ სტრუქტურის მქონე 

უძველესი წარმართული კერპის აღმნიშვნელი თე-

ონიმისაგან.  

თეონიმებისა და ტოპონიმების ორკომპონენ-

ტიან კომპოზიტებად წარმოდგენის მოტივებზე ამა-

ვე სტატიაში ზემოთ გვქონდა საუბარი. აქ კი აღვ-

ნიშნავთ, რომ განსახილველი ტერმინის წარმოშო-

ბისათვის შესაძლებლად მიგვაჩნია, გამოყენებული-

ყო როგორც ერთი, ისე მეორე გზა (ცნობილია, რომ 

გადასვლა ტოპონიმისა თეონიმში და, პირიქით, 

იშვიათი მოვლენა არ გახლდათ): 

1. ტოპონიმური წარმოშობის ვერსია. საქართ-

ველოს შუაგული იყო და არის ქართლი. მის 

გულად კი შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც 

მცხეთა, ისე მასთან სიახლოვეში მყოფი 

ისეთი დასახლებული პუნქტები, როგორიცაა 

სოფლები: ხოვლე და კავთისხევი, აგრეთვე 

მხარეები: თორი და ხევი. ამ ტერმინების 

(ასევე გამ  ქავ (კავ) სახის ვარიაციის) კომ-

პოზიტად გადაქცევით შესაძლებლად მიგ-
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ვაჩნია თარ + გამ (თარ + ქავ) ტოპონომის წარ-

მოშობა. ქავ ტერმინი ქართულში დამოუ-

კიდებლადაც არსებობს, მაგალითად ქავის 

ციხის სახით (აღნიშნავს შემოზღუდულ, და-

კავებულ, დაცულ ტერიტორიას). არ გამოვ-

რიცხავთ, რომ კავთისხევი კიდევ უფრო 

რთული სტრუქტურის კომპოზიტიც იყოს, 

რომელმაც დროთა განმავლობაში ცვლილე-

ბები განიცადა და თავდაპირველად მოიხსე-

ნიებოდა, როგორც ქავ+თარის ხევი. საინტე-

რესოა, რომ ადრე საქართველოში არსებულა 

დასახლებული პუნქტი ქავთარი. შემორჩე-

ნილია XIII ს-ის დროინდელი საბუთი იმის 

შესახებ, რომ ქართლის მსხვილმა ფეოდალმა 

გრიგოლ სურამელმა შიომღვიმის მონასტერს 

მეწისქვილედ შესწირა სოფ. ციხედიდის 

მცხოვრები გლეხი ქავთარელი. ამრიგად, 

შესაძლოა მომხდარიყო ასეთი სახის გა-

დასვლები:  

 

ქავ+თორ  ქავ+თარ  ქავთარელი 

(ჰაპლოლოგიით)   

ქავთრელი (მეტათეზისით)  ქართველი. 

 

2. თეონიმური წარმოშობის ვერსია. რელი-

გიური წარმოდგენები ძალიან დიდი ხნის 

ჩაისახა, მაგრამ განსაკუთრებული ადგილი 

და პატივი ჩანს, მაშინ ერგო, როდესაც ადა-

მიანი ჯერ კიდევ სულებს, ღვთაებებს, შემ-

დეგ ღმერთს არა „უბრალოდ“ შეწევნა-დახ-

მარების თხოვნით მიმართავდა, არამედ, რო-

გორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მის საპატივცემუ-

ლოდ აგებულ საკულტო ნაგებობებს ასტრო-

ნომიული დაკვირვებისთვისაც იყენებდა. 

ასევე, ვწერდით, რომ ადამიანები ხშირად 

მათთვის ირჩევდნენ მდინარეთა შეერთების 

ადგილს (ასეთი ტერიტორია გაზაფხულზე 

წყლის მიერ მოტანილი შლამით ნოყიერდე-

ბოდა). სწორედ ამ ფაქტორზე უნდა მიგვი-

თითებდეს მეგრულში შემორჩენილი სიტყვა 

ხვითორი - ხვითოს მდებელი, ნაყოფიერი 

ადგილი [17].  

ზემოთ საუბარი გვქონდა, თუ ერთი ეტიმონი-

დან წამოსულმა სიტყვებმა როგორი ცვლილებები 

შეიძლება განიცადოს როგორც ფონეტიკური, ისე 

სემანტიკური თვალსაზრისით, მით უფრო მაშინ, 

როდესაც ამ ეტიმონით სახელდებული არსი, მოცე-

მულ შემთხვევაში ტოპონიმურ-თეონიმურ-ასტრო-

ნომიული დანიშნულების ობიექტი, თავის დროზე 

განსაკუთრებულ როლს ასრულებდა ადამიანების 

ცხოვრებაში, მათი ყოველდღიური საქმიანობის 

ჩათვლით.  

საქმე ისაა, რომ, ჩვენი ვარაუდით, ქავთარ ეტი-

მონის ჩამოყალიბება მაშინ მოხდა, როდესაც ერები 

ჯერ კიდევ არ იყვნენ დიდად დიფერენცირებული 

და სავსებით შესაძლებელია, აღნიშნული თეონიმი 

ბევრი ერისთვის ქცეულიყო ქვეყნის ცნების აღმ-

ნიშვნელ ზოგადი სახის ტოპონიმად თუ, ამა თუ იმ 

ასოციაციიით, სხვა შინაარსობრივი დატვირთვის 

მატარებელ ტერმინად.  

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, 

რომ განხილვის ღირსია ისეთი, ერთი შეხედვით, 

ფანტასტიკური ვერსიაც კი, როგორიცაა ქავთარ 

ტერმინთან (ჩვენი ვარაუდით, უძველეს სიტყვა-

ეტიმონთან) ნათესაურ კავშირზე „ეჭვის მიტანა“ 

რიგი ტერმინებისთვის, ამასთან, სხვადასხვა ენაზე, 
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რომელთა ეტიმოლოგიური წარმოშობა მკვლევრე-

ბისთვის სრულიად უცნობია ან ფუძისკენ მიმავა-

ლი ბილიკი ორიოდე ნაბიჯის შემდეგ უჩინარდება. 

ქვემოთ მოგვყავს ზოგიერთი ტერმინის სია:  

Country (ინგლ.) - ქვეყანა; 

Ху(в)тор (რუს., უკრ., პოლ. ხუტორი) – არის ვა-

რაუდი, რომ ტერმინი მომდინარეობს ძვ.-ზ.-გერმ. 

Huntari-დან (ოლქის ნაწილის აღმნიშვნელია); 

სხვიტორი, ქვიტირი, კინტრიში, ქუ(ვ)თა(რ)ისი;  

 гу(в)тарить (?) – ტერმინის ირონიული შეფერი-

ლობა, მისი წარმოშობის იმ შორეულ წარსულზე 

მეტყველებს, როდესაც ადამიანები ქავთარ და მისი 

მსგავსი ფუნქციების მქონე კერპების საპატივცემუ-

ლოდ შემდგომ ხანებში შერისხულ ცეკვა-სიმღე-

რებს ასრულებდნენ! ასეთი ტერმინების რიგში 

მოვიაზრებთ ასევე ლათინურ cantare-ს, ქართულ 

კუნტრუშს, სპარსულიდან შემოსულ კინტოს (გაი-

გივებულს ცუღლუტ, ლაზღანდარა, მასხარა პერ-

სონებთან). 

  

დასკვნა 

სტატიაში გამოთქმულ მოსაზრებებთან დაკავ-

შირებით საკამათო და გამოსაკვლევ-გამოსაჩხრეკ-

დასამტკიცებელი ჯერ კიდევ ბევრია (ცხადია, 

უპირველეს ყოვლისა, ენათმეცნიერთა, თუმცა არა 

მხოლოდ მათ მიერ), მაგრამ ის ფაქტი, რომ 8 ათასი 

წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა (სავარაუდოდ, პროტო-

იბერებმა და კელტებმა) კაცობრიობას აჩუქეს 

კულტურული ვაზი და მისგან დაწურეს ღვინო, 

ასევე ხორბალი/პური და ხელი მოკიდეს მეთაფ-

ლეობასაც, ჩვენი ჰიპოთეზები (და მომავალში აღმო-

საჩენი კიდევ ბევრი სხვა რამ) მთლად გასაოცრად 

არ უნდა მოგვეჩვენოს! 

(კარგი იქნება, თუ ლინგვისტები იმსჯელებენ ამ 

ვერსიების შესახებ და კიდევ უკეთესი, თუ მათი და 

ჩვენი მოზრებები/ არგუმენტები ერთმანეთთან 

დაემთხვევა). 

ამრიგად, სტატიაში გამოთქმული ცალკეული 

მოსაზრებების აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე პრე-

ტენზიას არ ვაცხადებთ, თუმცა დარწმუნებული 

ვართ, რომ თითოეული მათგანი საფუძვლიანად 

განხილვის ღირსია. გვსურს აქ ერთ მომენტსაც გა-

ვუსვათ ხაზი: 

საყოველთაოდ ცნობილია, თუ რაოდენ დიდი 

როლი შეასრულეს ბერძნულმა და რომაულმა ცივი-

ლიზაციებმა მთელი კაცობრიობის წინსვლის საქ-

მეში. დასტურად ერთადერთი ფაქტის მოყვანაც 

კმარა - დღეს განვითარებულ ერებს მათი ენებიდან 

უამრავი სიტყვა აქვთ ნასესხები. როდესაც ქართვე-

ლები (გნებავთ, პროტოქართველები) თუ პირველნი 

არა ერთ-ერთნი მაინც იყვნენ, ვინც მომთაბარეობი-

დან გადავიდნენ ადამიანების ცხოვრების თვისებ-

რივად ახალ წესზე – მიწათმოქმედებაზე, რის შედე-

გადაც კაცობრიობა განვითარების ახალ საფეხურზე 

ავიდა. საკვირველი სწორედ ის იქნებოდა, ამ პროცე-

სის თანამდევი ცვლილებები ჯერ ჩვენს ენაში არ 

მომხდარიყო, ხოლო შემდეგ, ზემოთ აღნიშნული 

პროცესის მსგავსად, სხვა ერების ენებშიც არ 

ასახულიყო.  

 

იქნებ სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრებოდა 

იოანე-ზოსიმე? 
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Abstract. The article considers new versions of the etymological origins for a number of words both in 

Georgian and in other languages on the basis of the theory of the origin of languages proposed by its author. 

 In addition to the abovementioned theory the author used an interdisciplinary approach during the search for 

the etymons of words. In particular, the necessary information from various spheres of human activity was selec-

ted. Then for their comparison, analysis and final decision making were used the methods that are succesfully 

applied by system analysts in the development of computer systems. These methods are used not only to find out 

meaningful facts about the research field, but also to evaluate proposed solutions, namely, the instruments, such as 

questionnaire methods, Delphi, brainstorming, Six Thinking Hats of de Bono, etc. Resume:  
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Аннотация. В данной статье, на основе предложенной ее автором теории происхождения языков, для 

ряда слов как на грузинском, так и в других языках, предлагаются новые версии их этимологического про-

исхождения. Кроме отмеченной выше теории, во время поисков этимонов слов автором статьи применялся 

интердисциплинарный подход; в частности, подбирались нужные сведения из различных сфер людской 

деятельности, а для их сопоставления, анализа и принятия окончательных решений на их основе, были 

задействованы те методы, которые успешно используются системными аналитиками при разработке 

компьютерных систем, и не только для поиска значимых фактов об области исследований, но и для оценки 

предлагамых решений, в частности, такие инструменты, как методы анкетирования, Дельфи, мозговой 

атаки, 6 шляп доктора де Боно и др.  
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