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ემერიტუს-პროფესორი;  

ო. გაო. გაო. გაო. გამყრემყრემყრემყრელილილილიძეძეძეძე  – იურიდ. მეცნ. დოქტ., სახელმწიფოსა და  
სამართლის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;    

გ. გეგ. გეგ. გეგ. გელაშლაშლაშლაშვივივივილილილილი  –  ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტ., ელ. ანდრონიკაშვილი 
სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი; 

გ. გოგ. გოგ. გოგ. გოგოგოგოგოლაშლაშლაშლაშვივივივილილილილი – ფილოლ. მეცნ. დოქტ., ენათმეცნიერების  
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დ. თვალდ. თვალდ. თვალდ. თვალთვათვათვათვაძეძეძეძე  – ფილოლ. მეცნ. დოქტ., თსუ ჰუმანიტარული 
ფაკულტეტის დეკანი;   

ივ. კიივ. კიივ. კიივ. კიღუღუღუღურარარარაძეძეძეძე – მათ. მეცნ. დოქტ., აკადემიკოსი, საქართველოს 
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წ ი ნ ა თ ქ მ ა   

 ტერმინოლოგიის – როგორც ცნებათა სისტემის საჭიროება და 
ტერმინოლოგიური ამოცანები თავს იჩენს მაშინვე და, შეიძლება ით-
ქვას, წინაც კი უსწრებს იმ დროს, როდესაც, ერთი მხრივ, საფუძველი 
ეყრება სახელმწიფოებრიობას, ხოლო მეორე მხრივ – ფეხს იდგამს, 
პირველ ხნულს ავლებს ეროვნული მწიგნობრობა. და რაც უფრო 
ძლიერდება ამ ორი მიმართულებით ქვეყნის ძალისხმევა, მით უფრო 
მწყობრი, სისტემური ხასიათი ენიჭება ენობრივი სტანდარტების 
ჩამოყალიბებას. სხვათა შორის, ტერმინოლოგიური აქტივობის შემცი-
რებაც სწორედ ამ ორი უმნიშვნელოვანესი სფეროს კრიზისთან არის 

განუყოფლად დაკავშირებული... 
უეჭველია, რომ იმ დროს, როდესაც ენაში ჩნდება ცნებები – მემემემე----

ფე, ხელფე, ხელფე, ხელფე, ხელმწიმწიმწიმწიფე, ხეფე, ხეფე, ხეფე, ხელილილილისუსუსუსუფაფაფაფალი, უფლი, უფლი, უფლი, უფლელელელება, ხება, ხება, ხება, ხელილილილისუფსუფსუფსუფლელელელება, მხედბა, მხედბა, მხედბა, მხედრორორორობა, ბა, ბა, ბა, 

სასასასაზღაზღაზღაზღაუუუურირირირი... სახელმწიფო ორგანიზაციის შეგნება უკვე სააზროვნო, 
შემეცნებით სისტემად მკვიდრდება. ხოლო ქართული ქრისტიანული 
მწიგნობრობის პირველივე ფურცლები გვიჩვენებს ამ ახალი კულტუ-
რის მიმართულებით მაღალ ეროვნულ პოტენციალს. ორიგინალურ 
ქართულ მწერლობას რომ თავი დავანებოთ, ცხადია, პირველივე 
ქრისტიანული ტექსტის მთრგმნელი დგება ამ დილემის წინაშე: ისეს-
ხოს, მექანიკურად გადმოიღოს დედნის ენიდან ის ახალი ცნებები, 
რომლებიც ამ ენაში უკვე შეუქმნიათ (ან თავადაც უსესხებიათ), თუ 
საკუთარი ენის რესურსები დაახვედროს ახალ ცნებათა სისტემას, სა-
კუთარ ენობრივ საძირეზე დაამყნოს ახალი კულტურის ყლორტები?..  

სრულიად აშკარაა, რომ უამრავი ბერძნული და სხვაენოვანი 
ტერმინი ასე შემოვიდა ქართულში ქრისტიანული კულტურის გა-
ვრცელების კვალდაკვალ. მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა ის, რომ ამ 
პროცესის დასაწყისიდანვე და შემდგომ – მუდმივად ჩანს ძიება, 
მცდელობა ქართული ენის შესაძლებლობების გამოყენებისა. სწორედ 
ამგვარი ძიების დასტურია ის, რომ, მართალია, დიდიდიდიააააკოკოკოკონინინინი იმთავითვე 
ბერძნულიდან შემოდის, მაგრამ იმავე ქრისტიანობის გარიჟრაჟზე 
ქრისტიანი ღვთისმსახურის აღმნიშვნელი ორი მოცილე, სინონიმური 
ტერმინი ვლინდება და ორივე – ქართული: მღდემღდემღდემღდელილილილი და ხუხუხუხუცეცეცეცესისისისი;  
ტერმინები, როგორც ჩანს, ნამემკვიდრევი ქრისტიანობამდელი საზო-
გადოებრივ-კულტურული ურთიერთობებიდან. ასევე ქართულად 
მკვიდრდება ცნებები: აღაღაღაღდგოდგოდგოდგომა, ხამა, ხამა, ხამა, ხარერერერება, საბა, საბა, საბა, სახახახახარერერერება, წირბა, წირბა, წირბა, წირვა, მივა, მივა, მივა, მირქრქრქრქმა, ნამა, ნამა, ნამა, ნა----



4 წინათქმა 

თლისთლისთლისთლისღეღეღეღება, ნაბა, ნაბა, ნაბა, ნათლისთლისთლისთლისცეცეცეცემა, აღმა, აღმა, აღმა, აღთქთქთქთქმა, აღმა, აღმა, აღმა, აღსასასასარერერერება, ხილბა, ხილბა, ხილბა, ხილვავავავა და მრავალი სხვა. 
ისიც აშკარაა, რომ ამგვარი ძიება მუდმივი თანმხლები ჩანს მთარ-
გმნელობითი თუ სხვა საღვთისმეტყველო პროცესებისა. მაგალითად, 
იმთავითვე დამკვიდრდა ნასესხები ტერმინები ეკეკეკეკლელელელესიასიასიასია და ტატატატაძაძაძაძარირირირი, 
მაგრამ სახარების ადიშური რედაქცია ადასტურებს ამ ცნების ქართუ-
ლი ეკვივალენტის ძიების ფაქტს: „და შევიდა იერუსალემდ სასასასამღდემღდემღდემღდე----
ლოლოლოლოსასასასა მას“ (მარკ. 11, 11) (შდრ. DE: „შევიდა... ტაძარსა მას“). ასევე - 11, 
16: „და არა ვის უფლობდა, ვითარმცა ვის შინაგანა-ქუნდა ჭურჭელი 
სამღდელოით“. 

ქართული მწიგნობრობის მთელი ისტორია დასტურია მუდმი-
ვი, მიზანმიმართული ტერმინოლოგიური ძიებისა და, რაც მთავარია, 
ამისათვის ქართული ენის მდიდარი შესაძლებლობების გამოყენები-
სა. საქართველოსა თუ უცხოეთში არსებული სამონასტრო-მწიგნობ-
რული კერები, ათონის ივერთა მონასტერი, პეტრიწონის ლავრა, გე-
ლათისა და იყალთოს აკადემიები, ათონის მთის წმიდა წინამძღვარ-
ნი, ეფრემ მცირე, არსენ იყალთოელი, იოანე პეტრიწი და მრავალი 
სხვა ხილული თუ უხილავი მოღვაწე რუდუნებით ეძებდა და ავლენ-
და მშობლიური ენის იმ პოტენციალს, რომელიც აუცილებელი იყო 
მოწინავე საღვთისმეტყველო-ფილოსოფიური აზრის ქართულ შემეც-
ნებით სივრცეში დასამკვიდრებლად, ეროვნული სააზროვნო, მსოფ-
ლმხედველობრივი სისტემის ჩამოსაყალიბებლად. 

ასე შეიქმნა უამრავი ცნებითი ერთეული, რომელნიც იმდენად 
ზუსტად მიგნებული აღმოჩნდნენ და ისე ჩაექსოვნენ ქართული ენის 
სიტყვა-ფორმათა სისტემაში, რომ მათი ერთგვარად ხელოვნური 
წარმომავლობა, გამიზნულად შექმნილობა ძნელად დასანახია. უკვე 
რამდენი საუკუნეა, ისინი ჩვეულებრივ ქართულ სიტყვებს, ბუნებრივ 
სალექსიკონო ერთეულებს წარმოადგენენ; მაგალითად: 

სიტყვა, მეტყველება, მეტყველებითი, მჭევრმეტყველება, სი-
ტყვიერება, მეტყველი,    პირუტყვი...  

წერილი, მწერალი, მწერლობა...  
არსი, არსობა, არსებითი, არსებობა, საარსო, უარსო, არარსი, 

არარაობა... 
გონი, გონება, გონიერი, გონიერება...  
ცნობა, ცნობიერი, ცნობიერება, მეცნიერება, შემეცნება, უმეცრე-

ბა... 
ძლიერება, (მ)შვენიერება, უძლურება, აგებულება, მადლიერება...  
განცდა, გრძნება, გრძნობა, გრძნობიერი, მგრძნობელობა... 
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მსგავსი, მსგავსება, უმსგავსი, უმსგავსოება...  
ხილული, სახე, სახება, სახიერი, სახიერება... ხედვა, მხედველობა...          
ცნობა, ცნობადი, ცნობიერება...  
მოძღვარი, მოძღვრება, სამოძღვრო, მოძღვრებითი...       
წრფელი, სიწრფო, გულწრფელება... სივრცე, სიზრქე, სისრულე, 

სიმარტივე...  
კეთილი, უკეთური, სიკეთე, უკეთურება... უპირატესი, უპირა-

ტესობა...   
მდგომარეობა, ვითარება, გარემოება, წარმოება...  
მოძრავი, მოძრაობა, უძრავი, უძრაობა, საძრაობა...  
ჭამადი, სუმადი, ხრწნადი, ცვალებადი, ქმნადი, ქმნადობა...  
მოქმედებითი, მსგავსებითი, ხორციელი, სულიერი, მყისიერი...  
გულისხმა, გულისხმიერება, უგულისხმო, უგულისხმოება...  
თვითმპყრობელი, თვითმპყრობელობა, თვითმყოფობა, თანამ-

ზრახველობა, შუამდგომ(ე)ლობა, ჭეშმარიტება, სხვადასხვაობა და 
სხვ. და სხვ. 

აქ წარმოდგენილი ერთეულების ზედაპირული ანალიზიც აშკა-
რად წარმოაჩენს, თუ რაოდენ მრავალგვარი ენობრივი, სიტყვაწარმო-
ებითი და სემანტიკური პოტენციაა ამოქმედებული ცნებათა სისტემა-
ში ახალი, ჯერ კიდევ ცარიელი „უჯრების“ შესავსებად და რაოდენ 
ზუსტსა და მოქნილ ტერმინოლოგიურ ერთეულებს ვიღებთ ამ შესაძ-
ლებლობების სწორად რეალიზებისას. 

სრულიად ნათელია, რომ სპეციალური და დარგობრივი ტერმი-
ნოლოგიის თავმოყრისა და ზუსტი განსაზღვრებების თვალსაზრი-
სით განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობა აქვს სულხან-საბა 
ორბელიანის „სიტყვის კონას“, მაგრამ ამ ლექსიკონის გამორჩეული 
როლი მაინც იმაში მდგომარეობს, რომ არსებითად პირველად მოხდა 
ქართულ მწიგნობრობაში დროთა განმავლობაში დაგროვილი ტერმი-
ნების სამეცნიერო კლასიფიკაცია და ცნებითი სისტემატიზაცია შინა-
განი სემანტიკური კავშირების (ველების) მიხედვით. სულხან-საბას 
დაკვირვებები ამ თვალსაზრისით დღესაც საუკეთესო ორიენტირია 
ტერმინოლოგიური ამოცანების ანალიზსა და გადაწყვეტაში. ტერმი-
ნოლოგიის ისტორიის თვალსაზრისით ასევე საყურადღებოა XVII-
XVIII საუკუნეების ქართველ ჰუმანიტართა თუ ბუნებისმეტყველთა 
არცთუ უმნიშვნელო მემკვიდრეობა. 

XIX საუკუნის ინტენსიურმა სამეცნიერო-ტექნიკურმა პროცე-
სებმა, მართალია, ძირითადად ჩამორჩენილი იმპერიის პროვინციაში 



6 წინათქმა 

მოქცეული საქართველოს გარეშე ჩაიარა, მაგრამ ინტელექტუალურად 
მან მაინც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. 
ქართველი მოღვაწენი, უეჭველია, აქტიურად ადევნებდნენ თვალ-
ყურს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და თავიანთ პუბლიკაციებ-
ში აღბეჭდავდნენ (მათ შორის, ენობრივადაც) სამეცნიერო აზრის ინ-
ტენსიური განვითარებისა და დარგობრივი დიფერენციაციის პროცე-
სებს. ქართველმა 60-იანელებმა, მაგალითად, არაერთი ძველი ტერმი-
ნის გააქტიურებასა და ახლის დამკვიდრებას შეუწყვეს ხელი;  სახელ-
დობრ, ამის დასტურია ილია ჭავჭავაძის მიერ დამკვიდრებული ცნე-
ბები: მიმიმიმიმარმარმარმართუთუთუთულელელელება, ღიბა, ღიბა, ღიბა, ღირერერერებუბუბუბულელელელება, სიბა, სიბა, სიბა, სინამნამნამნამდვიდვიდვიდვილე, შილე, შილე, შილე, შინანანანაარარარარსი, თვალსი, თვალსი, თვალსი, თვალთათათათა----

ხედხედხედხედვა ვა ვა ვა და სხვ. 
მაგრამ ეს პერიოდი მაინც მოსამზადებელი ეტაპი აღმოჩნდა 

იმისათვის, რომ ქართულ სამეცნიერო აზრს და, შესაბამისად, ქართუ-
ლი ენის განვითარებას ამ თვალსაზრისით შესაფერისი ასპარეზი და 
მასშტაბები მისცემოდა. 

XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება 
ტერმინოლოგიური ძიებები ცალკეულ პროფესიულ დარგებში. საყუ-
რადღებო მემკვიდრეობა დარჩა ვ. პეტრიაშვილის, პ. მელიქიშვილის, 
გ. ნიკოლაძის და სხვათა მოღვაწეობის შედეგად. იგრძნობა, რომ 
ეროვნული ენერგია რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენებისათვის ემზა-
დება... 

განსაკუთრებულ ისტორიულ ნიშანსვეტად მოევლინა ქვეყანას 
პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი.  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსება, უპირვე-
ლეს ყოვლისა, მოასწავებდა სამეცნიერო დარგების განვითარებას სა-
მამულო ნიადაგზე და, შესაბამისად, მეცნიერული (დარგობრივი) ენე-
ბის შემუშავებას, ყოველი სპეციალობის ცნებითი ანუ ტერმინოლოგი-
ური საფუძვლების ჩამოყალიბებას; შესაბამისად, ეს მოასწავებდა ქარ-
თული სალიტერატურო (სახელმწიფო) ენის განვითარების სრულიად 
ახალი ეტაპის დადგომას. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამგვარად, გახდა ქარ-
თული ენის პოლიფუნქციურობის, მისი სრულფასოვანი განვითარე-
ბის საფუძველთა საფუძველი. ეროვნული სამეცნიერო სკოლები, რო-
მელთაც სწორედ უნივერსიტეტის წიაღში ჩაეყარა საძირკველი, დაუ-
ყოვნებლივ მოითხოვდა სრულ ტერმინოლოგიურ უზრუნველყოფას, 
პროგრამებისა და კურსების დამუშავებას ეროვნული ენის საფუძველ-
ზე; და ეს მოთხოვნა მით უფრო იზრდებოდა, რაც უფრო ძლიერდე-
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ბოდა და ფართოვდებოდა ქართული სამეცნიერო სკოლების სამოღვა-
წეო არე, რაც უფრო ჩამოყალიბებულ სახეს იღებდა ცალკეული დარ-
გობრივი მიმართულებები. ხოლო ქართული მეცნიერული აზრის გან-
ვითარების საქმე სრულიად ახალ მასშტაბებს იძენს მას შემდეგ, რაც 
უნივერსიტეტის წიაღში განვითარებული სამეცნიერო სკოლები აკა-
დემიური სისტემის ინსტიტუტებად ყალიბდება.  

ასე იქმნება ქართული სამეცნიერო ენები, დაწყებული უნივერ-
სიტეტის პირველივე სალექციო კურსებიდან და გაგრძელებული ინ-
სტიტუტებისა და ლაბორატორიების სპეციალური სამუშაოებით, არ-
სებითად, ყველა ძირითად დარგსა და სპეციალობაში – მათემატიკასა 
და ფიზიკაში, ბიოლოგიასა და ფიზიოლოგიაში, ლინგვისტიკასა და 
ისტორია-არქეოლოგიაში, ფილოსოფიასა და სოციოლოგიაში, იურის-
პრუდენციასა და პოლიტოლოგიაში, მეტალურგიასა და არქიტექტუ-
რაში, გეოლოგიასა და მინერალოგიაში, მედიცინასა და ფარმაციაში... 
ერთი სიტყვით, ყველა სფეროში, რაც კი ეროვნული სახელმწიფოს 
სრულფასოვან ფუნქციონირებას უკავშირდება და განაპირობებს. 

ეს არის დიდი მემკვიდრეობა (ყოველგვარი გადაჭარბების გარე-
შე): ასზე მეტი აკადემიური სპეციალური ლექსიკონი, უამრავი მო-
ნოგრაფია ყველა ამ დარგში, სახელმძღვანელოები, დისერტაციები, 
სასწავლო კურსები... რაც მთავარია, ეს მემკვიდრეობა უტყუარი დას-
ტურია იმისა, რომ ქართული ენის შესაძლებლობები ნებისმიერი 
ტერმინოლოგიური სირთულის დასაძლევად შემოწმებულია, გამოც-
დილი და განმტკიცებული. სურვილის შემთხვევაში, ეს მემკვიდრეო-
ბა უტყუარი დასაყრდენია ახლის შესაქმნელად, განვითარების ახალი 
ეტაპის დასაწყებად. 

ისტორიულმა პროცესებმა თავისთავად განაპირობა ამ ახალი, 
თანამდროვე ეტაპის დაწყება. მოსამზადებელი დრო მისი დაწყებისა-
თვის ქვეყანას არ ჰქონია. იმდენად სწრაფად და ექსტრემალურად იც-
ვალა გეოპოლიტიკური პარადიგმა, იმდენად ინტენსიურად განვი-
თარდა პოლიტიკური და კულტურული მოვლენები, რომ ყოველივე 
ამას უპირატესად მხოლოდ ძველის საფუძვლიანი მოშლა მოჰყვა, ახ-
ლით კი ან არ ჩანაცვლებულა, ანდა იმდენად ფორსირებულად ჩანაც-
ვლდა, კარგად გააზრებაც არ მოხერხდა... 

ეს პროცესები განსაკუთრებულად შეეხო განათლებისა და მე-
ცნიერების სისტემას. თითქმის არ არსებობს დღეისათვის დარგი და 
სფერო, რომელსაც პროფესიული, დარგობრივი ენის რეფორმის მწვა-
ვე აუცილებლობა არ ჰქონდეს, რომელსაც ახალი დარგობრივი ტერ-
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მინოლოგიური ლექსიკონი არ სჭირდებოდეს. თანამედროვე საქარ-
თველოში ძირითადად სწორედ ამ დარგობრივმა „თეთრმა ლაქებმა“ 
შექმნა სახელმწიფო ენის ის კრიზისი, რომლის დაძლევის აუცილებ-
ლობას დღეს ყველა ხედავს და აღიარებს.  

ამ თვალსაზრისით ისტორია მართლაც ყველაზე საიმედო ორი-
ენტირია. როდესაც ჩვენ ყურადღებას მივაქცევთ ქართული ენის ხან-
გრძლივ, ფაქტობრივ უწყვეტ, გამოცდილებას ახალი წელთაღრი-
ცხვის დასაწყისიდან XX საუკუნებამდე, ეს მხოლოდ კონკრეტული 
მაგალითების წარმოჩენა არ არის, ეს არის ისტორიული ცოდნა იმისა, 
თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება (და უნდა) წარიმართოს 
პროცესები, როდესაც კარდინალურად იცვლება პოლიტიკური და 
კულტურული განვითარების სისტემა და მიმართულება. სწორედ 
ამის მაგალითია ქრისტიანობის პირველი საუკუნეებიც, ქართული 
შუა საუკუნეებიც და XIX-XX საუკუნეც, როდესაც ფაქტობრივი ახალი 
სახელმწიფოებრივი ხედვის ფორმირების პირობებში ყალიბდებოდა 
და ვითარდებოდა სწორი და მიზანმიმართული ენობრივი პოლიტი-
კა. 

სწორედ ამ ისტორიული გამოცდილებისა და მდიდარი მე-
მკვიდრეობის საფუძველზე, გარდამტეხ ეპოქათა გაკვეთილების გა-
თვალისწინებით, ქვეყნის უახლესი საგანმანათლებლო ამოცანა დარ-
გობრივი ენების უსწრაფეს ჩამოყალიბებასთან, ახალი ტერმინოლო-
გიის მოწესრიგებასთან არის დაკავშირებული. სწორედ აქ იყრის თავს 
პროფესიული განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სამამუ-
ლო ამოცანები და ეს უნდა იყოს სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილი...  

ამ მიმართულებით მართლაც მნიშვნელოვანი როლის შესრუ-
ლება შეუძლია წარმომადგენლობით ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიურ საურ საურ საურ საბჭოს ენათბჭოს ენათბჭოს ენათბჭოს ენათ----

მეცმეცმეცმეცნინინინიეეეერერერერების ინბის ინბის ინბის ინსტისტისტისტიტუტტუტტუტტუტთანთანთანთან და პირველ სპეციალურ კრებულს „ტერტერტერტერ----

მიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიის საის საის საის საკიკიკიკითხეთხეთხეთხებიბიბიბი“. მან უნდა შეკრიბოს და ერთი მიმართულე-
ბით წარმართოს ყველა აზრი და მცდელობა იმ ამოცანების გადასა-
წყვეტად, რაც თანამედროვე ეროვნული სამეცნიერო-საგანმანათლებ-
ლო სივრცის მოსაწესრიგებლად არის აუცილებელი. იმედია, ის შე-
ძლებს ამ როლის შესრულებას. 

 
                                                          ავთანდილ არაბული 

 



    

ავავავავთანთანთანთანდილდილდილდილ    არაარაარაარაბუბუბუბულილილილი,    თათათათამარმარმარმარ    ვავავავაშაშაშაშაკიკიკიკიძეძეძეძე,    თეათეათეათეა    ბურბურბურბურჭუჭუჭუჭულალალალაძეძეძეძე 
 

ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    ენისენისენისენის    სისისისიტყვათტყვათტყვათტყვათშეშეშეშემოკმოკმოკმოკლელელელებაბაბაბათათათათა    ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონინინინი        

((((აგეაგეაგეაგებისბისბისბის    პრინპრინპრინპრინციციციციპეპეპეპებიბიბიბისასასასათვისთვისთვისთვის))))    

    

საერთაშორისო საინფორმაციო ენის ფართოდ გავრცელებამ, 
ენობრივი და ინფორმაციული ეკონომიის საყოველთაო ტენდენციამ 
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის მოსაგვარებელ პრობ-
ლემათა რიგში ბუნებრივად დააყენა უახლესი სამეცნიერო-ტექნიკუ-
რი ენებისათვის ესოდენ ნიშანდობლივი აკრონიმებისა და აბრევია-
ტურების ქართულად გადმოღებისა და გადმოცემის საკითხი. კერ-
ძოდ, აქტუალურია როგორც მრავალრიცხოვან უცხო შემოკლებათა 
ქართულად გადმოცემისა (დაწერილობისა) და გამოთქმის, ისე მათი 
ქართული შესატყვისების მიზანმიმართული წარმოების (გადმოღე-
ბის) პრობლემა. 

სიტყვის შემოკლება მწიგნობრულ ენათა უძველესი ტრადიციაა. 
იმთავითვე ის უპირატესად საწერი საშუალებებისა და დროის ეკონო-
მიას ემსახურებოდა. შესამოკლებლად შეირჩეოდა განსაკუთრებით 
ხშირად ხმარებული სიტყვები და მწიგნობართა წრეში ასე მკვიდრდე-
ბოდა სტანდარტული შემოკლებები და ისინი ხელნაწერიდან ხელნა-
წერში გადადიოდა. მაგალითად, ძველი ქართული ხელნაწერები სა-
ვსეა სპეციალური ნიშნით გამოხატული შემოკლებული სიტყვებით, 
რომლებსაც ქარაგმებს უწოდებენ: რრრრ˜̃̃̃აააა    – რაჲთა, ვვვვ˜̃̃̃აააა – ვითარცა, ღღღღ˜̃̃̃იიიი – 
ღმერთი,    აააა˜̃̃̃დდდდ    – არამედ, აააა˜̃̃̃ნნნნ    – ამენ, რრრრ˜̃̃̃    – რამეთუ და სხვ. 

სიტყვათა შემოკლებამ თანამედროვე ეპოქაში, როცა ზემოაღ-
ნიშნული ეკონომიის ინტერესი აღარ არის არსებითი, გარკვეული სა-
მეცნიერო ტექნიკური სტილის ნიშნები შეიძინა. პრესა, ტელე- და ინ-
ტერნეტსივრცე, რეკლამები, აბრებზე გამოფენილი წარწერები, საკა-
ნონმდებლო ენა, ოფიციალურ-საქმიანი დოკუმენტები, სხვადასხვა 
დარგის სამეცნიერო ნაშრომები თუ პროექტები სახელმწიფო ენის 
ფუნქციონირების ის სფეროებია, რომლებიც სიტყვათშემოკლებათა 
მთელ სისტემას წარმოგვიდგენს. ამგვარი „პირობითი ენა“ დღევან-
დელ ვითარებაში იმდენად მრავალრიცხოვანი და ნაირგვარია, რომ 
ცალკე ლექსიკონის შექმნასაც საჭიროებს, რათა ერთხელ და სამუდა-
მოდ მოწესრიგდეს სიტყვათა შემოკლებებისა და აბრევიატურების 
მართლწერის საკითხები საქართველოში. საამისოდ კი, უპირველეს 
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ყოვლისა, საჭიროა ყველა სახის ახლად შემოსული სიტყვათშემოკლე-
ბისათვის შესაბამისი წესების დადგენა (რომლებიც ფაქტობრივად 
ნორმატიულ ფუნქციას შეასრულებს ამ სფეროში). მათი გათვალისწი-
ნებით ჩასწორდება და გაიმართება ყველა ახლად შექმნილი თუ შემო-
სული აბრევიატურა და შემოკლებული სიტყვა. ზემოთქმული, რა 
თქმა უნდა, ითვალისწინებს აღნიშნული სფეროს გამოწვლილვით შე-
სწავლასა და ანალიზს, რათა ნიადაგი მომზადდეს სიტყვათშემოკლე-
ბათა ქართულისათვის ბუნებრივი და მოქნილი წესების შესამუშავებ-
ლად.  

ამ მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაწყვეტა აუცილებლად მოი-
თხოვს აბრევიაციის ქართული ენის ბუნებისათვის ორგანული, მისა-
ღები წესების ჩამოყალიბებას. სწორედ ამ წესებმა უნდა უზრუნველ-
ყოს, ჯერ ერთი, ენაში დღემდე არსებული სიჭრელის, არაერთგვაროვ-
ნების მოგვარება, სხვადასხვა გზითა და ფორმით დამკვიდრებულ ერ-
თეულთა უნიფიცირება, მეორე მხრივ – იმ მექანიზმის ამოქმედება, 
რომელიც შესაძლებელს გახდის ახალი აკრონიმისა თუ აბრევიატუ-
რის შექმნისთანავე მოვაქციოთ ის ქართული ენის ნორმატიულ ჩარ-
ჩოებში და ამით შევზღუდოთ აღნიშნული ტიპის ერთეულების უკონ-
ტროლო გავრცელება და დაწერილობის სიჭრელე. 

ქართულში სიტყვათა შემოკლების რამდენიმე სახეობა გვაქვს: 
ა) ნებისმიერი რეგულარულად ხმარებული საზოგადო სახელის 

შემოკლება (მაგ., მისამართის მითითების დროს: კვარტკვარტკვარტკვარტ. – კვარტალი, 
სართსართსართსართ. – სართული...); 

ბ) სახელისა და მამის სახელის (ზოგჯერ გვარისაც) ინიციალებით 
გამოხატვა (აააა. წერეთელი, ივივივივ. ჯავახიშვილი, ლლლლ. ნნნნ. ტოლსტოი, იიიი. ჭჭჭჭ.);  

გ) სხვადასხვა სახის ტექსტობრივი შემოკლებანი (გვგვგვგვ. – გვერდი, 
შდრშდრშდრშდრ. – შეადარე, ეეეე. წწწწ. _ ეგრეთ წოდებული...);  

დ) წოდებათა და თანამდებობათა აღმნიშვნელი სახელების 
შემოკლებანი (აკადაკადაკადაკად. – აკადემიკოსი, ლაბლაბლაბლაბ. – ლაბორანტი...) და სხვ. 

სიტყვათშემოკლების განსხვავებული სახეობაა აბრევიატურები. 
ამ შემთხვევაში ორი ან რამდენიმესიტყვიანი სახელწოდება მოკლდე-
ბა შემადგენელ სიტყვათა პირველი ასო-ბგერებისა თუ მარცვლების 
(აგრეთვე ბგერათკომპლექსების) შეერთებით (თემთემთემთემქაქაქაქა – თთთთბილისის ეეეელ-

მავალმმმმშენებელი ქქქქარხანაააა, ჰეჰეჰეჰესისისისი – ჰჰჰჰიდროეეეელექტროსსსსადგურიიიი...).  
თანამედროვე ქართულში საკმაოდ მრავლად დასტურდება 

უცხო ენებიდან შემოსული აბრევიატურები (იუიუიუიუნესნესნესნესკოკოკოკო – UNESCO: 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – გაერთია-
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ნებული ერების ორგანიზაცია განათლების, მეცნიერებისა და კულ-

ტურის დარგში; ერერერერ-ტეტეტეტე-ერიერიერიერი – РТР – Российское телерадиовещание...).  
პრესაში, რეკლამებსა და ოფიციალურ-საქმიან დოკუმენტებში 

აბრევიატურები დიდი სიჭრელით გამოირჩევა. დასტურდება წერტი-
ლებიანი (აააა. . . . პეპეპეპე. . . . ენიენიენიენი....) ან უწერტილო და ერთად დაწერილი (აპეაპეაპეაპეეეეენინინინი), 
დეფისებიანი ((((ენენენენ----ტეტეტეტე----ვევევევე) ან უდეფისო (ენენენენტეტეტეტევევევევე), ბრჭყალებიანი (`ოპეოპეოპეოპე----

კიკიკიკი~) ან უბრჭყალებო (ოოოო----პეპეპეპე----კიკიკიკი) ვარიანტები (აააა----პეპეპეპე----ენიენიენიენი    – АПН: Агентство 
печати „Новости“  – რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო; ენენენენ----ტეტეტეტე----ვევევევე – НТВ: 
Независимое телевидение; ოპეოპეოპეოპეკიკიკიკი – OPEC: Organization of Petroleum 
Exporting Countries: ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია).  

შეცდომები კიდევ უფრო იმატებს, როცა ასეთი ერთეულები წი-
ნადადების წევრად გვევლინება და აუცილებელი ხდება აბრევიატუ-

რების ბრუნვის ნიშნებითა და თანდებულებით გაფორმება. მაგ., 
გვხვდება შემდეგი სახის დაწერილობანი: სისისისიეეეენენნენნენნენ----მამამამა, სისისისი----ენენენენ----ენენენენ----მამამამა, `სისისისი----

ენენენენ----ენენენენ----იმიმიმიმ“, `სისისისიეეეენენნენნენნენ~-იმიმიმიმ, `სისისისიეეეენენენენენინინინი~-მმმმ; `სისისისიეეეენენნენნენნენ~-ზეზეზეზე, სისისისი----ენენენენ----ენენენენ----ზეზეზეზე, `სისისისი----ენენენენ----

ენენენენ----იიიი~-ზეზეზეზე... (სისისისი----ენენენენ----ენიენიენიენი – CNN: Cable News Network – აშშ-ის ახალი ამბე-
ბის სატელევიზიო კომპანია); ენენენენბიბიბიბისისისისი----მმმმ, ენენენენ----ბიბიბიბი----სისისისი----მმმმ, ენენენენბისბისბისბის----იმიმიმიმ, „„„„ენენენენბიბიბიბი----

სისისისი““““----მმმმ, „„„„ენენენენ----ბიბიბიბი----სისისისი““““----მმმმ, ენენენენბიბიბიბისიმსიმსიმსიმ    და მრავალი სხვა. 
ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    ენისენისენისენის    სისისისიტყვათტყვათტყვათტყვათშეშეშეშემომომომოკლეკლეკლეკლებაბაბაბათათათათა    ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონისნისნისნის    აუცილებ-

ლობა უდავოა. საამისოდ კი, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა აბრევია-
ციის წესების შემუშავება, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ქართული 
ენის ფონემატურ (resp. მორფოფონემატურ) კანონებს და წარმოადგენ-
დეს საფეხურებრივ ურთიერთშემავსებელ სისტემას. 

წარმოგიდგენთ ქართული აბრევიატურების შედგენისა და 
გადმოცემის რამდენიმე ძირითად წესს:  

1. აბრევიატურა შედგება მრავალსიტყვიანი სახელწოდების 
კომპონენტთა პირველი ასო-ბგერებისა ან, აუცილებლობის შემთხვე-
ვაში, პირველი ღია მარცვლებისაგან.  

შეშეშეშენიშნიშნიშნიშვნავნავნავნა: ცალკეულ შემთხვევებში ბოლო სიტყვა შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს სრულად ან შემოკლებულად (პედსაბჭო...) 

2. აბრევიატურა იკითხება ისევე, როგორც იწერება და – პირი-
ქით. 

3. აბრევიატურა იწერება ერთ სიტყვად, სასვენი ნიშნების გარეშე.  
4. აბრევიატურებისათვის ამოსავალი შესიტყვების (სახელწო-

დების) ბოლო კომპონენტი წარმოდგენილია პირველი ღია მარცვლის 
სახით (მაგ., დამატებითი ღირებულების გადასახადი – დადადადაღგაღგაღგაღგა). 

შეშეშეშენიშნიშნიშნიშვნვნვნვნაააა 1 1 1 1: ამ მარცვლის ბოლო ხმოვანი არის აბრევიატურის 
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ფუძის ნაწილი, რომელიც უკვეცელია (დადადადაღგაღგაღგაღგასისისისი). 
შეშეშეშენიშნიშნიშნიშვნავნავნავნა 2 2 2 2: თუ ბოლო კომპონენტის პირველი მარცვალი შეი-

ცავს თანხმოვანთკომპლექსს, აბრევიატურაში შევა მხოლოდ პირველი 
თანხმოვანი. 

5. აბრევიატურის შიდა გახმოვანების საკითხთან დაკავშირებით 
აღსანიშნავია: 

ა) თუ აბრევიატურის შემადგენელ ასო-ბგერებს შორის ბუნებ-
რივად აღმოჩნდება რომელიმე კომპონენტის დასაწყისი ხმოვანი, აბ-
რევიატურის დამატებითი გახმოვანების საკითხი, ბუნებრივია, არ 
დაისმის (თემთემთემთემქაქაქაქა). 

შეშეშეშენიშნიშნიშნიშვნავნავნავნა: თანხმოვანთკომპლექსი მისაღებია, თუ ის ექვემდება-
რება ქართული ენის ფონოტაქტიკის წესებს. 

ბ) თუ აბრევიატურის შედგენისას წარმოქმნილი თანხმოვან-
თკომპლექსი მისაღები არ არის, იხსნება პირველი სიტყვის პირველი 
ღია მარცვალი: ცესცესცესცესკოკოკოკო    (ცენტრალური საარჩევნო კომისია), დადადადასსსსთათათათა    (და-
მოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა), დადადადაღგაღგაღგაღგა    (დამატებითი 
ღირებულების გადასახადი), ციგციგციგციგმამამამა    (ციფრული გამომთვლელი მანქა-
ნა) და სხვ. 

გ) თუკი მეოთხე და მეხუთე (ბ) წესების გამოყენების შემდეგ 
კვლავ იქმნება მიუღებელი თანხმოვანთკომპლექსი, დამატებით გაიხ-
სნება ამ სიტყვის პირველი ღია მარცვალიც, რომელიც აღნიშნულ და-
ბრკოლებას ქმნის. 

6. თუ ამ წესების საფუძველზე შედგენილი აბრევიატურა გა-
რკვეულ უხერხულობას ქმნის ომონიმურობის ან სკაბრეზულობის 
თვალსაზრისით, მაშინ შემოგვაქვს დამატებითი მარცვლოვნობა ან 
უარს ვამბობთ ერთ-ერთ იმ წესზე, რომელიც ქმნის ამ უხერხულობას. 
მაგალითად, ციფციფციფციფრურურურულილილილი    დიდიდიდიფეფეფეფერენრენრენრენციციციციაააალულულულურირირირი    ანაანაანაანალილილილიზიზიზიზი შეიძლება ასე 
შემოკლდეს: ცდაცდაცდაცდა, ციციციციდადადადა, მაგრამ ომონიმურობის გამო უმჯობესი იქნე-
ბა ციფციფციფციფდადადადა. 

7. უკვე დამკვიდრებული ქართული აბრევიატურები, რომლე-
ბიც ამ წესებს არ აკმაყოფილებს, შეიძლება დარჩეს უცვლელად. 

ალალალალტერტერტერტერნანანანატიტიტიტიუუუულილილილი    ვავავავარირირირიანანანანტიტიტიტი: 
თანხმოვანზე დაბოლოებული ყველა აბრევიატურა გაფორმდეს 

-ოოოო სუფიქსით: ცესცესცესცესკოკოკოკო    (ცენტრალური საარჩევნო კომისია), ამოამოამოამო (ამოუც-
ნობი მფრინავი ობიექტი) და სხვ. 

-ოოოო-ს სასარგებლოდ უნდა ითქვას: 
ა) უნიფიკაცია დაბოლოების საკითხს გაამარტივებს;  
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ბ) -იიიი შექმნის ერთფეროვნებას ბრუნვის ფორმასთან ასოცირების 
გამო (იგი შეიძლება გაგებულ იქნეს როგორც ბრუნვის ნიშნად, ისე 
ფუძისეულ ხმოვნად); 

გ) -ოოოო უკვეცელია და ამიტომ უფრო მყარიც; 
დ) -ოოოო-ს მეტი მიდრეკილება აქვს სუფიქსობისაკენ; 
ე) -ოოოო უშუალოდ საკუთარ სახელებში აქტიურად გვხვდება რო-

გორც დაბოლოება და როგორც კნინობითობის მაწარმოებელი (რო-
გორც წოდებითში სხვა ბრუნვათაგან ცალკე მდგომი). 

უცხოური აბრევიატურების ქართულად გადმოცემის წესებია: 
1. უცხოური აბრევიატურა იწერება ქართული ასოებით (ტრან-

სლიტერაციით). 
2. უცხოური აბრევიატურის ქართული დაწერილობა უნდა შეესა-

ბამებოდეს მის საერთაშორისო (უცხოურ) გამოთქმას (ნანანანატოტოტოტო...). 
3. აბრევიატურა უნდა დაიწეროს ერთ სიტყვად – დეფისების, 

წერტილებისა და ბრჭყალების გარეშე (თითითითიბიბიბიბისისისისი...). 
4. თანხმოვანფუძიან უცხოურ აბრევიატურას დაერთვის სახე-

ლობითი ბრუნვის ნიშანი (სისისისიეეეენენენენენინინინი...). 
თანამედროვე ოფიციალურ-საქმიანი და სპეციალური ენების 

განვითარების ყველაზე შესამჩნევი ტენდენცია სიტყვათშემოკლებებ-
თანაა დაკავშირებული. აბრევიაციათა ფართოდ გამოყენება ცივილი-
ზებული მსოფლიოს ცხოვრების ტემპისა და ინტენსივობის მიმართ 
ენის ბუნებრივი რეაქცია, დროით გამოწვეული ენობრივი პროცესია. 

ერთიანი სისტემური წესების არარსებობის პირობებში სიტვათშე-
მოკლებათა უსისტემოდ, ქაოსურად შექმნა და გამოყენება ქართულის 
დამახინჯების ერთ-ერთი სამწუხარო ფაქტია, ხოლო მართებულად შე-
დგენილი აბრევიატურები და აკრონიმები ენობრივი პოტენციალის 
დროულ გამოვლინებას წარმოადგენს.  

სიტყვათშემოკლებათა საერთაშორისოდ აღიარებული მყარი 
თეორია არ არსებობს. ამის მიზეზ-შედეგი (სხვა თანაბარ პირობებში) 
თვით ეროვნული ენების ანბანთა სახელწოდებებია. არსებობს ორგვა-
რი სიტყვათშემოკლება: გრაფიკული და ლექსიკური. გრაფიკული, 
ბუნებრივია, მხოლოდ წერისას გამოიყენება, ხოლო ლექსიკური სახის 
აბრევიატურა, უპირველეს ყოვლისა, ინიციალური ტიპისაა, მაშასა-
დამე, შედგება (როგორც უკვე ითქვა) შესამოკლებელი სიტყვების 
პირველი ასოებისაგან (ან მარცვლებისაგან).  

მეცნიერულ დარგებში აბრევიატურა, როგორც ცნობილია, პირვე-
ლად ლათინური ანბანის მქონე ქყვეყნებში დაინერგა. ეს განაპირობა ამ 
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ენების სტრუქტურულმა ბუნებამ და ანბანთსისტემამ.  
აბრევიატურებს, სამწუხაროდ, ჟურნალისტები თუ სხვა დარგის 

სპეციალისტები სტიქიურად ქმნიან – გრამატიკული წესების დაუცვე-
ლად. უსისტემოდ, ქაოსურად სიტყვათშემოკლების შემოტანა ენის-
თვის მეტად საზიანო ქმედებაა. მშობლიური ენის სიწმინდის დასაცა-
ვად კი ჩვენ ერთი მიზნისკენ მიმავალი საქმიანობით – ქართული ენის 
ნორმების დაცვით – უნდა შევიმუშაოთ შემოკლებული სიტყვებისა 
და აბრევიატურების მართლწერის წესები. ამავდროულად უნდა გა-
სწორდეს არსებული რეკლამებისა და ფირნიშების წარწერები, სლენ-
გისა და სოციალური ჟარგონის დონეზე დაყვანილი აბრევიატურები. 

რა თქმა უნდა, თავიდან უნდა ავიცილოთ სიტყვათშემოკლება-
თა ქართული ასო-ნიშნების ლათინურ-რუსული ანბანური სახელწო-
დებებით „წაკითხვისა“ და ამის ბაზაზე უცხოენოვანი მოდელის შემო-
ტანის მცდელობა. 

ქართული ენის სიტყვათშემოკლებათა ლექსიკონი შემდეგი 
პრინციპებით აიგება: 

1. ლექსიკონში გათვალისწინებული იქნება სიტყვათშემოკლე-
ბის ყველა სახეობა. თითოეულ ორთოგრამას (შემოკლებულ სიტყვასა 
თუ სიტყვებს) მიეწერება შესაბამისი გაშიფრული ვარიანტი (მითითე-
ბული იქნება მათი უცხოური სრული დასახელებაც), მაგ., სმამსმამსმამსმამ – სა-
ქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე; ფიფიფიფიდედედედე – FIDE : Fédération 
Internationale des Échecs – ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაცია... 

2. დამოუკიდებელ სიტყვებად ქცეულ აბრევიატურებს ფრჩხი-
ლებში მიეთითება ბრუნვის ნიშნებით, თანდებულებით, ნაწილაკე-
ბით, აგრეთვე – თანდებულებითა და ნაწილაკებით გაფორმებული ვა-
რიანტები (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნება მოკლე 
კომენტარი თუ რეკომენდაცია): სახ. თეთეთეთელალალალასისისისი, მოთხრ. თეთეთეთელასლასლასლასმამამამა, მიც. 
თეთეთეთელასსლასსლასსლასს((((აააა)))), ნათ. თეთეთეთელალალალასისსისსისსის((((აააა)))), მოქმ. თეთეთეთელალალალასითსითსითსით((((აააა)))), ვით. თეთეთეთელალალალასადსადსადსად; თეთეთეთე----

ლასლასლასლასშიშიშიში, თეთეთეთელასლასლასლასზეზეზეზე,,,, თეთეთეთელალალალასსსსთანთანთანთან, თეთეთეთელალალალასისსისსისსის((((აააა))))განგანგანგან, თეთეთეთელალალალასისსისსისსის((((აააა))))კენკენკენკენ, თეთეთეთელალალალა----

სისსისსისსის((((აააა))))თვისთვისთვისთვის, თეთეთეთელალალალასისისისიდანდანდანდან, თეთეთეთელალალალასასასასამდემდემდემდე; თეთეთეთელალალალასიცსიცსიცსიც, თეთეთეთელასლასლასლასმაცმაცმაცმაც, თეთეთეთელალალალა----

სსაცსსაცსსაცსსაც...  
3. ტიპობრივი შეცდომები გასწორებული იქნება „დადადადა    არაარაარაარა“, „კიკიკიკი    

არაარაარაარა“ აღნიშვნათა გამოყენებით, რაც შესაძლებლობას მისცემს მომხმა-
რებელს, საინტერესო სიტყვა იპოვოს არა მხოლოდ სწორი, არამედ 
უმართებულო ფორმის მიხედვითაც (მეტადრე მაშინ, როცა მართებუ-

ლი და მცდარი ვარიანტების ანბანური რიგი ერთმანეთს არ ემთხვე-
ვა). 
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4. მართებულ ფორმებს ფრჩხილებში მიეწერება დასაშვები ვა-
რიანტებიც (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

პირველი აბრევიატურული ტიპის ლექსიკონი გამოიცა ლონ-
დონში 1886 წელს. დღეს ამ სახის ლექსიკონები ფართოდ გამოიყენება 
უცხოეთში. შემოთავაზებული ნაშრომი (ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    ენისენისენისენის    სისისისიტყვათტყვათტყვათტყვათშეშეშეშე----

მოკმოკმოკმოკლელელელებაბაბაბათათათათა    ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონინინინი) იქნება პირველი ამ სახის ლექსიკონი საქარ-

თველოში.  
 
 

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა  
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Avtandil Arabuli, Tamar Vashakidze, Tea Burchuladze 

 
Vocabulary of Georgian Word Abbreviations 

(building principles) 
 

Summary 
 
Since the ancient times word-shortening has been used in the literary 

languages for the purpose of saving of material (parchment, paper…) and time. 
From this standpoint the abbreviation rules (r˜a „in order“, v˜a „because“, γ˜i 
„God“…) attested in the Georgian literary works are noteworthy.  

Today word-shortening became a characteristic feature of scientific-
technical style. Press, TV, internet, commercials, inscription displayed on the 
banners, a legislative language, official and business documents, scholarly 
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works and projects of various fields are those spheres of a state language’s 
functioning which present a whole word-shortening system. 

In Georgian there are several types of word-shortening: a) shortening of 
any word (e. g. during the time reference: ḳvarṭ. ‒ „block“, sart. „floor“…); b) 
initials expression of a name and a middle name (surname, as well) (e.g. 
A.Tsereteli, Iv. Javakhishvili, L. N. Tolstoy, I. Ch. …); c) different text 
abbreviations (gv. ‒ „page“, šdr. „compare“, e. c. „so called“…); d) shortening 
of the names denoting titles and positions (aḳad. „academician“, lab. 
„laboratory assistant“…); e) shortening of the names denoting time, weight and 
length measures (cm. „second“, st. „hour“, gr. „gram“, sm. „centimeter“…).  

Abbreviations are different type of word-shortening. In this case a name 
with two or more words is shortened by separating of the first letters and 
syllables (sound-complexes, as well) (temka ‒ Tbilisi Electric-locomotive 
Building Factory, hesi ‒ Hydro Electric Station…).  

In the Modern Georgian language there are a large number of foreign 
abbreviations (iunesḳo ‒ UNESKO, er-ṭe-eri ‒ РТР: Russian Tele-Radio 
Broadcast…). 

In press, commercials and official/business documents abbreviation is 
characterized by diversity. There are attested the variants: with dots (a.pẹ.eni ‒ 
Russian Informational Agency) and without dots (apẹeni) , with one hyphen 
(en-ṭeve ‒ НTВ: Independent TV), without a hyphen (enṭeve), with quote 
marks („opeḳi“ ‒ OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries) and 
without quote marks, with a dash (o-pẹ-ḳi). 

Errors increase when it needs to write abbreviations with case markers 
and post-positions: e.g. sienen-ma, si-en-en-ma, „si-en-en-i“-m, „sienenen“-
im, „sieneni“ -m; „si-en-en“-ze, „si-en-en-i“-ze… (CNN: Cable News 
Network). 

Need of compiling dictionary of Georgian word abbreviations is 
undisputed. 

1. A dictionary will consider all types of word shortenings. Each 
orthogram ( abbreviated word or words will be submitted with relevant 
decoded variant (foreign full name will be given, as well), e.g. smam ‒ 
„Bulletin of the Georgian Academy of Sciences“), pide ‒ FIDE: Fédération 
Internationale des Échecs. 

2.  The abbreviates which have turned into independent words will be 
given with the variants with case markers, post-positions, particles in the 
brackets. If needed, a brief comment or recommendation will be submitted, e.g. 
telasi, Narrative ‒ telasma, Dative ‒ telass, Genitive ‒ telasis, Instrumental ‒ 
telasit, Adverbial ‒ telasad; trlasši, telasze, telasisavit, telastan, 
telasis(a)gan, telasis(a)ḳen, telasis(a)tvis, telasidan, telasamde, telasic, 
telasmac, telassac... 

3. Standard errors will be corrected using da ara – „and not“ and ḳi 
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ara „not“ notes that will give an user to search interesting for him/her a word 
not only according to correct but incorrect form (especially then when an 
alphabet order of correct and incorrect variants does not coincide with each 
other), (e.g. si-ai-ei [and not ce-er-u, ceeru, ce-re-u], a letter c will show: [not 
ce-er-u, ceeru, ce-re-u] si-ai-ei (CIA: Central Intelligence Agency).  

4. Other acceptable variants will be given in the brackets at the correct 
forms (if any exists): ḳa-ge-be (// ḳagebe) (non-syncopating: Gen. ‒ ḳa-ge-
bes(i), Instrumental ‒ ḳa-ge-beti...). 

The proposed work (Dictionary of Georgian word abbreviations) will 
be the first dictionary of this kind.  



    

გიგიგიგიორორორორგი ანგი ანგი ანგი ანთეთეთეთელალალალავავავავა    

    

უცხოუცხოუცხოუცხოეეეენონონონოვავავავანი ნანი ნანი ნანი ნასესსესსესსესხეხეხეხები ლექბი ლექბი ლექბი ლექსისისისიკის ადკის ადკის ადკის ადგიგიგიგილი თურლი თურლი თურლი თურქუქუქუქული ლი ლი ლი     

ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიის განის განის განის განვივივივითათათათარერერერებისბისბისბის    პროპროპროპროცესცესცესცესშიშიშიში    

 
რესპუბლიკად გამოცხადების შემდეგ (1923 წლის 29 ოქტომ-

ბერს) თურქეთში დაიწყო მნიშვნელოვანი რეფორმების პროცესი. ქვე-
ყანა დაადგა განახლების გზას. თურქეთისათვის, რომელიც XX საუ-
კუნის დამდეგს ჯერ კიდევ ოსმალეთის იმპერია იყო, ამ რეფორმებით 
განისაზღვრა ევროპაზე ორიენტირებული ქვეყნის მომავალი განვი-
თარების გზა.  

თავისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე თურქული 
ენა განიცდიდა აღმოსავლური და დასავლური განსხვავებული სის-
ტემების ენათა ძლიერ გავლენას. შეიძლება ითქვას, რომ თურქული 
ენის ლექსიკურ ფონდში ნათლად აირეკლა ოსმალეთის იმპერიის 
ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან. წარმომავლობის მიხედვით ნასეს-
ხები ლექსიკა დღევანდელ თურქულში წარმოდგენილია არაბული, 
სპარსული, ბერძნული, იტალიური, ფრანგული, გერმანული, ინგლი-
სური და სხვა ენებიდან შემოსული სიტყვებით. ამათგან არაბული და 
სპარსული საფუძვლად დაედო ოსმალეთის იმპერიის სახელმწი-
ფო/ოფიციალური ენის osmanlıca-ს (ოსმალური ენა) ჩამოყალიბებას. 
„მაღალი სტილის“ (fasıh türkçe) ამ „ნარევმა“ ენამ (melez dil), რომელ-
შიც საკუთრივ თურქული ლექსიკურ-გრამატიკული ელემენტი ნუ-
ლამდე იყო დაყვანილი, უდიდესი გავლენა იქონია თურქული კულ-
ტურის განვითარებაზე.     

ოსმალურში არაბულ-სპარსული ლექსიკის დამკვიდრება პირ-
დაპირ უკავშირდება თურქული ტომების პროგრესულ ისლამიზაციას 
(არა უგვიანეს X საუკუნისა). პროფ. ნ. დმიტრიევი შენიშნავს, რომ „ის-
ლამმა, რომელმაც შეცვალა ძველი შამანიზმი, ძლიერი დაღი დაასვა 
თურქულ ლექსიკას“ (დმიტრიევი, 1960: 26). არაბული ენა ყურანის 
ენაა. ყურანთან ერთად თურქულში შემოვიდა არაბული ანბანი და 
არაბული ენა, როგორც რელიგიის სამართლის, მეცნიერების, განათ-
ლების, მედიცინის, ფინანსურ-ეკონომიკური, ადმინისტრაციის ენა, 
რამაც განაპირობა თურქულში შესაბამისი მიმართულებების თუ 
დარგების ტერმინოლოგიის დამკვიდრება. ოსმალური პერიოდის 
თურქულ ლიტერატურაზე უდიდესი გავლენა იქონია სპარსულმა 
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ლიტერატურამ, რომლის „ტყვეობაში“ აღმოჩნდნენ შუა საუკუნეების 
თურქი პოეტები. ოსმალურში სპარსული ლექსიკის გავრცელებას 
უთუოდ ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სპარსული „მაღალი პორტას“ 
(სულთნის კარის) ოფიციალური ენა იყო. 

 ბიზანტიასთან და შემდგომ საბერძნეთთან ხანგრძლივი, გა-
ცხოველებული ურთიერთობები შესაბამისად აისახა თურქულ ლექ-
სიკაში. უმთავრესად ეს არის საზღვაო, ყოფითი ხასიათის ტერმინები, 
თევზების, მცენარეების სახელები. ბერძნულიდანაა აღებული აგრეთ-
ვე ქრისტიანული რელიგიური ტერმინებიც. 

XV საუკუნიდან მოყოლებული იტალიის რესპუბლიკებთან ხან-
გრძლივი ურთიერთობების შედეგად თურქულში შემოვიდა იტალი-
ური სიტყვების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ძირითადად ეს სავაჭრო, 
საზღვაო-სანაოსნო, სამრეწველო, ფინანსური, მუსიკალური ტერმინე-
ბია. აღსანიშნავია, რომ თურქული ეროვნული ფულის ერთეულის სა-
ხელწოდება – ლირა (lira) იტალიურია. 

ფრანგულ ლექსიკას თურქულში განსაკუთრებული ადგილი 
უკავია. ენაში ფრანგული ელემენტის შემოსვლა უშუალოდაა დაკავ-
შირებული ოსმალეთის იმპერიასა და საფრანგეთს შორის საუკუნეე-
ბის განმავლობაში არსებულ ურთიერთობებთან. სულეიმან I, სელიმ 
III, მაჰმუდ II ფართოდ გაუღეს კარები ფრანგებს, რომლებმაც ახალ 
კულტურასთან ერთად ენაში ახალი ლექსიკა შემოიტანეს.  

ევროპისაკენ კულტურული ორიენტაცია განსაკუთრებით გა-
ძლიერდა თანზიმათის ეპოქასა და „ახალგაზრდა თურქების“ მმარ-
თველობის პერიოდში, რაც შესაბამისად აისახა ენაში. ამ დროს ენაში 
შემოსული უცხოენოვანი ლექსიკა გამოხატავდა თურქულისათვის 
სრულიად უცხო ან ნაკლებად ცნობილ რეალიებს (ტექნიკის, სამხედ-
რო, ყოფითი, ფუფუნების საგნების, ტანსაცმლის, ხელოვნების და 
ა.შ.). განსაკუთრებით თვალში საცემი გახდა საზოგადოებრივ-პოლი-
ტიკური, სამეცნიერო-ტექნიკური, კულტურული ცნებების გამომხატ-
ველი სიტყვა-ტერმინების მოზღვავება. აღსანიშნავია, რომ ამ პერი-
ოდში ფრანგულმა სიტყვებმა ენიდან „განდევნა“ ბევრი არაბიზმი. XX 
საუკუნის 20-იანი წლებისთვის ენაში ფრანგული ლექსიკის რაოდე-
ნობამ, გაზრდილმა ფრანგულმა კულტურულმა გავლენამ ფრანგული 
ენა ქვეყნის ლამის მეორე ენად აქცია. 

ერთი შეხედვით, ერთობ უცნაურია, რომ მიუხედავად გერმანი-
ასთან საკმაოდ აქტიური ურთიერთობებისა, პირველ მსოფლიო ომა-
მდე და „ახალგაზრდა თურქების“ ბატონობის დროს, გერმანული 
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ლექსიკა თურქულში პრაქტიკულად არ შემოსულა. რამდენიმე სა-
მხედრო, ტექნიკურმა, წიაღისეული ნედლეულის აღმნიშვნელმა სი-
ტყვა-ტერმინმა ენის ლექსიკის სურათი ვერ შეცვალა. ვფიქრობთ, ეს 
შეიძლება აიხსნას გერმანული სიტყვების გამოთქმის სირთულითაც.  

ცალკე საუბრის თემაა ინგლისური ლექსიკა, რომლის რაოდე-
ნობა თურქულში მეორე მსოფლიო ომამდე მეტად მცირე იყო (უმთავ-
რესად საზღვაო, საზღვაო-სამხედრო, სავაჭრო, პოლიტიკური, სპორ-
ტული სიტყვა-ტერმინები). ანგლიციზმების რაოდენობა განსაკუთრე-
ბით მომრავლდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რაზედაც ქვემოთ 
გვექნება საუბარი. 

თუ გავითვალისწინებთ უცხო ენებიდან ნასესხები სიტყვების 
რაოდენობას და იმას, რომ მათი დიდი ნაწილი ტერმინების კატეგო-
რიას ეკუთვნის, ჩნდება კითხვა: საერთოდ არსებობს თუ არა თურქუ-
ლი ტერმინოლოგია? მკვლევარი აგიაჰ ლევენდი შენიშნავს, რომ ჯერ 
კიდევ XIV საუკუნეში იყო საკუთრივ თურქული ტერმინების დაძებ-
ნა/შექმნის ერთგვარი მცდელობა. მაგალითისთვის მას მოჰყავს რამ-
დენიმე ტერმინი (ძირითადად, დიალექტებიდან), რომელთაც უნდა 
შეეცვალათ ადამიანის სხეულის ნაწილების/ორგანოების და ზოგიერ-
თი სნეულების არაბული სახელები, თუმცა ამ მცდელობას გაგრძელე-
ბა არ ჰქონია (ლევენდი, 1949: 13). ვერც სხვადასხვა დროის მწერლებ-
მა, მეცნიერებმა, კულტურის მოღვაწეებმა, რომლებიც ძლიერ განიც-
დიდნენ ენაში შექმნილ მდგომარეობას, ვერ მიაღწიეს თურქული ენის 
„გამარტივებას“ (sadeleşme ანუ თურქული სალიტერატურო ენის „გა-
თავისუფლებას“ უცხო სიტყვებისა და ლექსიკურ-გრამატიკული კონ-
სტრუქციებისაგან). ამის უპირველესი მიზეზი იყო არაბული ენის სა-
კრალურობა და უდიდესი ავტორიტეტი. 

თურქეთის რესპუბლიკად გამოცხადების შემდეგ უშუალოდ ქე-
მალ ათათურქის ინიციატივით და ძალისხმევით ენის პრობლემა სა-
ხელმწიფო მნიშვნელობისა გახდა. ქემალისტების ერთ-ერთი უმნიშ-
ვნელოვანესი რეფორმა სწორედ ენის რეფორმა (Dil Devrimi) იყო. 1932 
წლის 12 ივლისს დაარსდა თურქული საენათმეცნიერო საზოგადოება 
(Türk Dil Kurumu), რომელსაც ევალებოდა ამ რეფორმის განხორციე-
ლება. საზოგადოების დაარსების დღიდან დაიწყო მიზანდასახული 
ბრძოლა „თურქულ ენაში უცხო ლექსიკის ბატონობის წინააღმდეგ“. 

საზოგადოებამ მიიღო პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავდა 
ენის ყოველმხრივ კვლევას. ფართო მეცნიერული მუშაობა წარიმართა 
არაბულ-სპარსული სიტყვების, ლექსიკურ-გრამატიკული კონსტრუქ-
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ციების თურქული შესატყვისების დადგენისა და შემუშავების მიმარ-
თულებით იმისთვის, რომ „მეცნიერების და კულტურის ნებისმიერი 
ცნება ხალხისთვის გასაგები გამხდარიყო“ (ანთელავა, 2010-2011: 505).  

III ლინგვისტური კონგრესის (გაიხსნა 1936 წლის 24 აგვისტოს) 
შემდეგ ათათურქის მითითებით დაიწყო სისტემური მუშაობა თურ-
ქული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნა/დადგენისთვის. განსა-
კუთრებული ყურადღება დაეთმო მათემატიკის, საბუნებისმეტყვე-
ლო/სამედიცინო და ტექნიკის ტერმინოლოგიას. საენათმეცნიერო სა-
ზოგადოების მიერ დადგენილი ტერმინები 1937-1938 წლებში შე-
იტანეს სხვადასხვა ტიპის სახელმძღვანელოებსა და ლექსიკონებში. ამ 
ტერმინების ნაწილი ენაში დამკვიდრდა. თუმცა მათი დიდი ნაწილი 
ენამ ვერ იგუა აშკარა ხელოვნურობის გამო. 

ტერმინოლოგიური ლექსიკონების გამოცემა, შეფერხებული მე-
ორე მსოფლიო ომის დროს, განახლდა გასული საუკუნის 60-იან 
წლებში. გამოიცა მაღალ სამეცნიერო-ლექსიკოგრაფიულ დონეზე იუ-
რიდიული, ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, საენათმეცნიერო, ტექნი-
კური, მათემატიკური, სპორტული ტერმინების ლექსიკონები. თუმცა 
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ლექსიკონებში შეტანილი ტერმინების 
უმრავლესობამ ენაში ფეხი ვერ მოიკიდა და დარჩა სალექსიკონო ერ-
თეულებად.  

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თურქეთის სოციალურ-ეკონომი-
კურ, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში მო-
ხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ეს პროცესები კიდევ უფრო გააქ-
ტიურდა XX საუკუნის დამლევს და დღესაც მეტად სწრაფი ტემპით 
მიმდინარეობს. ბუნებრივია, რომ ამ პროცესებმა მნიშვნელოვანი გა-
ვლენა იქონია უახლესი პერიოდის თურქულ ენაზე, რაც გამოიხატა, 
პირველ რიგში, მასში უცხოენოვანი (ძირითადად, ანგლო-ამერიკუ-
ლი) ლექსიკის მოჭარბებით. ეს ნათლად დასტურდება პრესის, რა-
დიო-ტელევიზიის და სხვადასხვა დარგის სამეცნიერო (ნაკლებად, 
მხატვრული) ლიტერატურის ენით. თურქი ენათმეცნიერი თაჰსინ 
ბანგუოღლუ აღნიშნავდა, რომ „თურქი ხალხის განვითარებასთან ერ-
თად ენაში იზრდება ინგლისური და საერთაშორისო ლექსიკის (მე-
ტწილად სამეცნიერო ტერმინების) რაოდენობა. თანამედროვე თურ-
ქულში ნასესხები სამეცნიერო და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
ტერმინების რიცხვი აღემატება თურქულძირებიანი სიტყვების რაო-
დენობას“ (ბანგოოღლუ, 1974).  

დღეს თურქულ ენაში შემოსული ანგლიციზმები ქმნიან თემა-
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ტურად განსხვავებულ ლექსიკური ერთეულების ჯგუფებს. ეს ჯგუ-
ფებია: 

1. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგია, რომელიც სისტემა-
ტიზირებულია საგნობრივ-თემატური ქვეჯგუფებით, როგორიცაა: 

ა) სამედიცინო ტერმინები (ადამიანის სხეულის ნაწილები/ორ-
განოები, გენეტიკა, ბიოლოგია); 

ბ) კომპიუტერული, ელექტრონული, საინფორმაციო ტექნოლო-
გიის ტერმინები; 

გ) ეკოლოგია, ბუნება, ბუნებრივი მოვლენები; 
2. ტერმინები, რომლებიც გამოხატავენ ბიზნესში, საბაზრო ურ-

თიერთობებში, თანამედროვე ეკონომიკაში შექმნილ რეალიებს. 
3. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტყვა-ტერმინები. 
4. სპორტული და სპორტთან დაკავშირებული ტერმინები (საინ-

ტერესოა, რომ სპორტის ისეთ ეროვნულ სახეობებში, როგორებიცაა ცხე-
ნოსნობა და ჭიდაობა, მთლიანად შენარჩუნებულია თურქული ტერმი-
ნები). აქვე აღვნიშნავთ, რომ ცალკეული პურისტის ცდები დაამკვიდ-
რონ ენაში ზოგიერთი მათ მიერ შექმნილი ტერმინი წარუმატებელი 
აღმოჩნდა. ენამ არ მიიღო ისეთი კალკები, როგორებიცაა ayaktop ‒ ფეხ-
ბურთი, sepettop ‒ კალათბურთი, uçantop ‒ ფრენბურთი და სხვ.  

5. შოუბიზნესი და მასთან დაკავშირებული რეალიების (ახალ-
გაზრდული მოდა, მუსიკა...) გამომხატველი სიტყვები. 

ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ამ ჩამონათვალის გაზრდა, თუმცა ეს 
სიაც ნათლად გვიჩვენებს, რომ თანამედროვე თურქულ ენაში ფარ-
თოდ გავრცელდა ანგლიციზმები (ანგლო-ამერიკული ლექსიკა). 

თანამედროვე თურქული ტერმინოლოგია ფორმირების პრო-
ცესშია. ეს პროცესი დღესაც საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს, 
რაც ნაკარნახებია სხვადასხვა, მათ შორის ექსტრალინგვისტური ფაქ-
ტორით. 

უცხო (არაბულ-სპარსული!) სიტყვების ენიდან „განდევნა“ შე-
საძლებელია, თუ კი ენას გააჩნია მათი სუბსტიტუტები. შეკრებილმა 
და დამუშავებულმა მასალამ მოგვცა შესაძლებლობა დაგვედგინა ამ-
გვარი სუბსტიტუტების შერჩევის შემდეგი პრინციპები: 

1. ძველი თურქული სიტყვების აქტუალიზაცია;  
2. დიალექტიზმების და სხვა თურქული ენებიდან აღებული სი-

ტყვების „შემოყვანა“ სალიტერატურო ენაში (აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ გასული საუკუნის 50-იანი წლების დამლევს საენათმეცნიერო სა-
ზოგადოებამ პრაქტიკულად უარი თქვა სხვა თურქული ენებიდან სი-
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ტყვების სესხებაზე, რადგან მათი უმრავლესობა ხალხისთვის გაუგე-
ბარი იყო (ჰეიდი, 1956:92);  

3. ახალი სიტყვა/ტერმინების შექმნა თურქული ენის სიტყვათ-
წარმოების საშუალებებით: 

ა) აფიქსაცია; – ამ ხერხით შექმნილი სიტყვა/ტერმინების რაო-
დენობა პრაქტიკულად ულევია.  

ბ) კომპოზიტები;  
4. სიტყვა/ტერმინების სესხება ევროპული ენებიდან. 
5. კალკები. 
რეფორმის პროცესში ყველა ჩამოთვლილი ხერხი ინტენსიურად 

გამოიყენება. რაც დოკუმენტურად დასტურდება საენათმეცნიერო სა-
ზოგადოების პუბლიკაციებსა და გამოცემულ ლექსიკონებში. სხვა სა-
კითხია, თუ რამდენად მკვიდრდება ენაში „ახალი“ სიტყვა ‒ არაბულ-
სპარსულის შესატყვისი? 

ენის რეფორმის დაწყებისთანავე „სიტყვათშემოქმედებამ“ მიაღ-
წია არნახულ მასშტაბებს, რასაც ერთგვარი ანარქია მოჰყვა. „ახალი“ 
სიტყვების გარკვეული ნაწილი ენაში დამკვიდრდა, თუმცა ბევრი 
მათგანი, როგორც გაუგებარი, ენამ ვერ მიიღო და ისინი დარჩნენ სუ-
ბიექტური სიტყვათწარმოების ნიმუშებად. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ 
სიტყვების უდიდესი ნაწილი იყო შექმნილი აფიქსაციის ხერხით ან 
დიალექტებიდან აღებული (აფიქსაცია, ყველაზე პროდუქტული სა-
შუალებაა ახალი სიტყვების/ ტერმინების საწარმოებლად), თუმცა 
არცთუ იშვიათია კომპოზიტებიც. 

სხვადასხვა ფაქტორის არსებობამ, ბუნებრივია, განაპირობა ენა-
ში უცხო სიტყვა/ტერმინების მოზღვავება, რომლებსაც უნდა გამოეხა-
ტათ მეცნიერების, კულტურის, ტექნიკის, ხელოვნების, სპორტის და 
ა.შ. მოვლენები თუ ფაქტები. ამავე დროს საენათმეცნიერო საზოგა-
დოება ცდილობდა საკუთრივ თურქული ტერმინების შექმნას და ამ 
ტერმინებით ნასესხები სიტყვების შეცვლას. გაზეთი „Milliyet“-ი 1980 
წლის 2 თებერვალს მკითხველებს ამცნობდა, რომ თურქული საენათ-
მეცნიერო საზოგადოება ცვლის „atom“ და „nötron“ სიტყვებს და მომა-
ვალში ატომურ ყუმბარას ეწოდება „öğecik bombası“, ხოლო ნეიტრო-
ნულს ‒ „ilincik bombası“. ამ ტერმინთაგან არც ერთი (და ბევრი სხვა) 
ენაში არ დამკვიდრდა. ამავე დროს თურქებმა შექმნეს და ენამ შეით-
ვისა რიგი სიტყვა/ტერმინებისა, რომელთა ანალოგები შეეძლოთ პირ-
დაპირ აეღოთ ინგლისურიდან, მით უმეტეს, რომ ეს ტერმინები საერ-
თაშორისო მიმოქცევაში მყარად არის შესული. ასეთებია: bilgisayar ‒ 
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კომპიუტერი, cep telefonu ‒ მობილური ტელეფონი, akaryakıt ‒ თხევა-
დი საწვავი და სხვ. 

უცხო სიტყვების რაოდენობის თვალსაზრისით თურქული ენა 
განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ამ შემთხვევაში საუბარია მხო-
ლოდ ევროპეიზმების სიმრავლეზე. ჩნდება კითხვა: რამდენად გამარ-
თლებულია ენაში მათი არსებობა? ბუნებრივია, როცა საქმე ეხება სა-
ერთაშორისო მიმოქცევაში დამკვიდრებულ ტერმინებს (internet, 
dijital, charter, hot dog, FOB, ROR, FAS, antienflasyonist politika, 
interaktif, lobi, ipotek და ა.შ.), ამგვარი კითხვა არც იბადება. მაგრამ 
ბევრი სიტყვის ენაში გამოჩენა, ხშირად კონკრეტული პირების „ინტე-
ლექტუალური კეკლუცობის“ შედეგია (avantaj, prestij, edisyon, 
vizyon...) აქ შეიძლება გავიხსენოთ გასული საუკუნის დასაწყისი 
(ფრანგული გავლენის პერიოდი), როდესაც პრესაში გაჩნდა ამ ტიპის 
წინადადებები: Ekspozisyona ekspoze edebilecek bir tablo (გამოფენაზე 
გამოსაფენი სურათი). მსგავსი ევროპეიზმების მოზღვავება განსაკუთ-
რებით დაეტყო პრესას. (სპორტულ, შოუბიზნესის, „ვარსკვლავთა“ 
(star) ცხოვრების ამსახველ პუბლიკაციებში). პრესის, ტელე- და რადი-
ოს ენამ დიდი გავლენა იქონია ყოველდღიურ/სასაუბრო ენაზე. ამ 
თვალსაზრისით განსაკუთრებით გამოირჩევა რეკლამის ენა, რომე-
ლიც მნიშვნელოვნად მოქმედებს საზოგადოებაზე. სწორედ მედიის 
„ძალისხმევის“ შედეგად თურქულ სასაუბრო ენაში დამკვიდრდა ინ-
გლისურ/ამერიკული უამრავი ლექსიკური შტამპი.  

დღევანდელი ენის ერთი საინტერესო თავისებურებაა ტერმინ-
სინონიმთა დიდი რაოდენობა, თუმცა, თუ ჩავიხედავთ თურქული 
სინონიმების ნებისმიერ ლექსიკონში, დავრწმუნდებით, რომ ეს არის 
არა თურქული სიტყვების თურქული სინონიმები (პირდაპირი მნიშ-
ვნელობით), არამედ მათი უცხოენოვანი (არაბულ-სპარსული ან ევ-
როპული) შესატყვისები. დღეს სხვადასხვა ხასიათის პუბლიკაციებში 
ერთი და იმავე სიტყვის გადმოსაცემად შეიძლება იყოს გამოყენებუ-
ლი სამი განსხვავებული (მათი წარმომავლობის თვალსაზრისით: 
„ახალი“ თურქული, არაბულ-სპარსული, ევროპეიზმი) სიტყვა.  

yazman თურ. – katip არ. – sekreter  
yöntem თურ. – usul არ. – metot  
bildiri თურ. – beyanname არ.-სპ. – deklarasyon  
özlem თურ. – hasret არ. – nostalji 
bunalım თურ. - buhran არ. – kriz 
uygarlık თურ. – medeniyet არ. – kültür 
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უცხო სიტყვების თურქული შესატყვისების შექმნის ერთ-ერთი 
უმარტივესი საშუალებაა კალკირება. ამ ხერხით შეიქმნა და ენაში და-
მკვიდრდა ბევრი ახალი სიტყვა/ტერმინი. მაგ. demiryol (ფრანგ. 
chemin de fer), dörtnala enflasyon (თურ. dört, არაბ. nal, ევრ. enflasyon 
„გაჭენებული“ ინფლაცია), buzdağı (iceberg), denizaltı (submarine), 
güneybatı (არაბ. cenub-u garbi -სამხრეთ-დასავლეთი)...  

ახალი სიტყვების დიდი რაოდენობა შექმნილია კომპოზიციის სა-
შუალებებით. ამ კატეგორიის ნეოლოგიზმების შესაქმნელად გამოყენე-
ბულია სხვადასხვა კონსტრუქცია: არსებითი სახელი არსებითთან, ზედ-
სართავი სახელი არსებითთან, დამხმარე სიტყვა არსებითთან, რიცხვი-
თი სახელი არსებითთან, მიმღეობა მიმღეობასთან, დამხმარე სიტყვა მი-
მღეობასთან, არსებითი სახელი მიმღეობასთან და სხვ. 

ბევრი უცხო სიტყვა თურქულში მკვიდრდება ფონეტიკურად 
სახეცვლილი. შეიძლება ითქვას, რომ ხდება მათი „თურქიზაცია“. მაგ. 
nomal (normal), sayistik (statistique), ankes (en caisse), pretaporte (pret à 
porter), motamo (mot à mot), desen ‒ ნახატი, belleten ‒ კრებული, okul... 

ენის რეფორმის მახვილი მიმართული იყო ენაში უცხოენოვანი 
(უმთავრესად არაბული და სპარსული) ლექსიკის წინააღმდეგ. მიუხე-
დავად ოპოზიციონერების/კონსერვატორების ძლიერი წინააღმდეგო-
ბისა, თურქული საენათმეცნიერო საზოგადოების ძალისხმევის შედე-
გად შედარებით მოკლე დროში თურქული ენის ლექსიკური ფონდი 
შესამჩნევად შეიცვალა: მნიშვნელოვნად შემცირდა ნასესხები (არაბუ-
ლი და სპარსული) სიტყვების და ლექსიკურ-გრამატიკული კონ-
სტრუქციების რიცხვი. ენიდან „განდევნილი“ უცხო სიტყვების ადგი-
ლი „საკუთრივ“ თურქულმა ლექსიკამ დაიკავა. რაც შეეხება ტერმი-
ნებს, აქ ვითარება განსხვავებულია. ზემოთ ნახსენები ტერმინოლოგი-
ური ლექსიკონების სალექსიკონო სტატიები შედგენილია ერთი პრინ-
ციპით: „ახალი“ სიტყვა/ტერმინი, წარმოდგენილია, როგორც წესი, 
ორი ან სამსიტყვიანი კომპლექსით (რაც მათ გამოყენებას ართულებს) 
ან კალკა/კომპოზიტით, რომელიც განმარტებულია უცხოენოვანი 
ტერმინით (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ბერძნული) მითი-
თებულია ის არაბული ან სპარსული ლექსემა, რომლის მაგივრად 
შემოდის ეს „ახალი“, საკუთრივ თურქული სიტყვა/ტერმინი. ეს ამგვა-
რი ლექსიკონების შედგენის ზოგადი პრინციპია. გამონაკლისს 
წარმოდგენს „სამართლის ენის ლექსიკონი“ (Yasa Dili Sözlüğü. შემდგე-
ნელი Ali Rıza Önder. Ankara,1966), რომელშიც „ახალი“ თურქული სი-
ტყვა/ტერმინებით მხოლოდ არაბული ტერმინებია განმარტებული.  
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ფაქტობრივი მასალის კვლევის საფუძველზე შეიძლება დავას-
კვნით, რომ: 

I. სხვადასხვა დარგისა თუ მიმართულების თურქული ტერმი-
ნოლოგიის ფორმირება დასრულებული არ არის. თანამედროვე თურ-
ქული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი 
პრობლემაა მისი ჩამოყალიბება და სრულყოფა, რასაც უდიდეს ყურა-
დღებას უთმობს თურქული საენათმეცნიერო საზოგადოება. 

II. თანამედროვე თურქული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბე-
ბა/განვითარება მიმდინარეობს ორი გზით: 

1) საკუთრივ თურქული ტერმინების შექმნა თურქული საენათ-
მეცნიერო საზოგადოების ტერმინოლოგიური კომისიის, სხვა ორგანი-
ზაციების სპეციალისტების და თურქი მეცნიერების მიერ. 

2) სიტყვა/ტერმინების სესხება ევროპული ენებიდან (მე-2 მსოფ-
ლიო ომამდე უმთავრესად ფრანგულიდან, ხოლო ომის დასრულების 
შემდეგ დღემდე - ინგლისურიდან); 

დღევანდელ ენაში აშკარად შეიმჩნევა ევროპეიზმების გაზრდი-
ლი რიცხვი და ამ ზრდის ტენდენცია. ევროპეიზმები მაშინაც ჩნდება 
ენაში, როდესაც მათი თურქული შესატყვისები არსებობს. უკანას-
კნელ პერიოდში პრესაში ჩნდება არაბიზმების გამოყენების ერთგვარი 
მოდა. მხედველობაში გვაქვს ისეთი სიტყვები, რომლებიც არ არის შე-
ტანილი თურქული ენის ლექსიკონებში. თურქ მკითხველს ამგვარი 
არაბიზმები მიეწოდება ინგლისურიდან აღებული შესატყვისით. მაგ. 
nmühteşem, რომელიც განმარტებულია ანგლიციზმით simetrik. ამ შე-
მთხვევაში უარყოფილია ოსმალურიდან შემოსული და ენაში და-
მკვიდრებული არაბული tenazur, რომელიც თავის დროზე რეფორმა-
ტორებმა შეცვალეს ნეოლოგიზმით bakışım. ვფიქრობთ, ეს შეიძლება 
უკავშირდებოდეს თურქეთის რესპუბლიკის (საერო სახელმწიფოს) 
ხელისუფლების უმაღლესი რანგის პირების აშკარა ისლამისტურ გან-
წყობას და მათი მფარველობით მოსარგებლე ზოგიერთი მედიასაშუა-
ლების პოზიციას. ეს შედარებით კარგად ჩანს თურქული ავიახაზების 
(Türk Hava Yolları) ორენოვან (თურქულ-ინგლისურ) ჟურნალში 
SKAYLİFE.  

ნასესხები ანგლიციზმების რიცხვი და სისწრაფე, რომლითაც ეს 
სიტყვები ჩნდება დღევანდელ თურქულ ენაში, ერთგვარად მიგვანიშ-
ნებს იმაზე, რომ ეს პრინციპი შეიძლება გახდეს განმსაზღვრელი სხვა-
დასხვა დარგის თურქული ტერმინოლოგიის ფორმირების მიმდინა-
რე პროცესში. 
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Giorgi Antelava 

A Role of the Foreign Adopted Vocabulary in the Process  
of Development of Turkish Terminology 

Summary 

Through its centuries-old history the Turkish language experienced the 
strong influence of Eastern and Western languages with different systems. It 
can be said that in the Turkish lexical fund the Ottoman Empire's relations with 
other countries was clearly reflected. The adopted vocabulary includes Arabic, 
Persian, Greek, Italian, French, German, English and other adopted words. 
Among them the Arab and Persian lexical - grammatical elements have a 
special place. The establishment of the Arabic - Persian vocabulary is directly 
linked to the Turkish Islamization. Together with Islam, the Arabic alphabet 
and the Arabic language, as a language of religion, law, science, education, 
medicine, financial - economic fields, administration, entered the Turkish 
culture. It resulted in the establishment of the terminology of these fields. 

 In XX century and in the end of XIX century, the important changes in 
the socio - economic, political and cultural life of the Turkish society led to the 
active processes in the modern Turkish. As a result, anglicisms inflooded in the 
newest language (in its various functional styles). 



    

შუქიაშუქიაშუქიაშუქია    აფრიდონიძეაფრიდონიძეაფრიდონიძეაფრიდონიძე 
 

გეოგრაფიულიგეოგრაფიულიგეოგრაფიულიგეოგრაფიული    ტერმინოლოგიისტერმინოლოგიისტერმინოლოგიისტერმინოლოგიის    ზოგიზოგიზოგიზოგი    საკითხისაკითხისაკითხისაკითხი    ქართულშიქართულშიქართულშიქართულში 
 
1918 წელს თბილისში დაარსებული სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის ამოქმედების პირველ ხანებში მრავალი საორგანიზაციო საკითხი 
იყო გადასაჭრელი. ერთ-ერთი პირველი იყო ქართული მრავალდარ-
გობრივი სამეცნიერო ტერმინების შექმნა, რომელთა ნაკლებობაც უნი-
ვერსიტეტის პროფესურას იმთავითვე მთელი სიღრმით ჰქონდა გა-
ცნობიერებული.  

მიუხედავად იმისა, რომ სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლო-
გიის შექმნა უკვე კარგა ხანია დღის წესრიგში იდგა, ამ ამოცანის გან-
მახორციელებელი ტერმინოლოგიური კომიტეტის ჩამოყალიბება 
უნივერსიტეტის დაარსებიდან მხოლოდ სამი წლის შემდეგ, 1921 
წელს მოხერხდა და მას სათავეში ჩაუდგა    თავად ივაივაივაივანენენენე    ჯაჯაჯაჯავავავავახიშხიშხიშხიშვივივივილილილილი; 
და თუმცა სწორედ იმ წელს დაკარგა საქართველომ დამოუკიდებლო-
ბა, მეცნიერები მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდნენ და მთელი თავი-
ანთი გონებრივი თუ სულიერი ძალები ჩააყენეს საუნივერსიტეტო სა-
ქმის შეუფერხებელი წინსვლის სამსახურში. 

მოგვიანებით, როცა 20 წლის შემდეგ, 1941 წელს, საქართველოში 
შეიქმნა მეცნიერებათა აკადემია, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მუ-
შაობის ერთ-ერთი გამწე ძალა გახდა სწორედ ტერმინოლოგიის გან-
ყოფილება, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ვუვუვუვუკოლკოლკოლკოლ    ბებებებერირირირიძეძეძეძე (მისი გარდა-
ცვალების შემდეგ იგი როგროგროგროგნენენენედადადადა    ღამღამღამღამბაბაბაბაშიშიშიშიძემძემძემძემ შეცვალა).  

ტერმინოლოგიური მუშაობის ავანგარდში ე. წ. ტექნიკურ დარ-
გებს შორის მოექცა მათემატიკური ტერმინოლოგია, რომელიც ყურა-
დღებას იპყრობდა არა მარტო ეროვნული ლექსიკის მაქსიმალური 
გამოყენებით და გამოსახატავ შინაარსთან ტერმინთა მისადაგების მა-
ღალი ხარისხით, არამედ შიდასისტემურობითაც. ქვესისტემებში 
მსგავსი სიტყვაწარმოების გამოყენება უაღრესად მოქნილს და ამიტომ 
მოსახმარად ადვილს ხდიდა ამ ტერმინოლოგიას: რად ღირს თუნდაც 
მრიცხველ-მნიშვნელის, ანდა სამრავლ-მამრავლ-ნამრავლის, ან კიდევ 
გასაყოფ-გამყოფ-განაყოფის ტიპების არსებობა! მაგრამ იმის გამო, რომ 
ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი აქტიური 
შემოქმედი _ გიგიგიგიორორორორგიგიგიგი    ნინინინიკოკოკოკოლალალალაძეძეძეძე _ ამავე დროს სპორტის, კერძოდ, 
ტანვარჯიშისა და მთამსვლელობის ერთგული მიმდევარიც (და პო-
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პულარიზატორიც) იყო, მის სახელს დაუკავშირდა სპორტის ტერმი-
ნებიც, თუმცა მათს შექმნაში სხვებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს. 
გავიხსენოთ ქართული ეროვნული ტერმინები სპორტის სხვადასხვა 
სახეობიდან: გარბენი, წვართვა, ატაცი, აკვრა, ხუთჭიდი, მრავალჭი-
დი, წინმკლავი, ზემკლავი, უკუმკლავი, ზურგისაკენ! ნაბიჯით იარ!    
და    მრავალი სხვა.  

 

* * * 
წინამდებარე წერილის განხილვის საგანია გეგეგეგეოგოგოგოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    ტერტერტერტერ----

მიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია, უფრო ზუსტად, ზოგი ფიზიკურგეოგრაფიული ობიექ-
ტის სახელწოდებასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიური საკი-
თხები. ამგვარი ბუბუბუბუნებნებნებნებრირირირივივივივი ობიექტების აღმნიშვნელ ტერმინებზე 
იმიტომ ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ მათში თავს იჩენს გარკვეუ-
ლი სიხშირით განმეორებადი ელემენტები, რომელთაც აქვთ მიდრე-
კილება, იქცნენ ლოკალურ ტერმინთმაწარმოებელ ელემენტებად.   

ერთ-ერთი ასეთი სუფიქსია -ობობობობ. შეიძლება ითქვას, რომ სიხში-
რით ეს ბოლოსართი აჭარბებს ეროვნული გეოგრაფიული ტერმინე-
ბის მაწარმოებელ ყველა სხვა სუფიქსს ქართული ბოლოსართების არ-
სენალიდან. -ეთეთეთეთ სუფიქსი (თავისი თთთთანიანი ვარიანტებით) საკუთრივ 
ტოპონიმებს უფრო აწარმოებს, ვიდრე აპელატივებს, ანუ საზოგადო 
სახელებს, რომელთაც ეფუძნება ტერმინები. 

განვიხილოთ -ობობობობ ელემენტის დართვით მიღებული გეოგრაფი-
ული ტერმინები (მასალა დალაგებულია ანბანურ რიგზე): 

    

ბებებებეგოგოგოგობიბიბიბი    //    ბებებებექოქოქოქობიბიბიბი  მლამლამლამლაშოშოშოშობიბიბიბი 

გვერგვერგვერგვერდოდოდოდობიბიბიბი   ტატატატაფოფოფოფობიბიბიბი  

დაბდაბდაბდაბლოლოლოლობიბიბიბი   ფარფარფარფართოთოთოთობიბიბიბი     

ვავავავაკოკოკოკობიბიბიბი    ფერფერფერფერდოდოდოდობიბიბიბი     

ვევევეველოლოლოლობიბიბიბი    ქაქაქაქანონონონობიბიბიბი 

ვიწვიწვიწვიწრორორორობიბიბიბი    ქვიშქვიშქვიშქვიშრორორორობიბიბიბი 

მაღმაღმაღმაღლოლოლოლობიბიბიბი   ყაყაყაყანონონონობბბბიიიი 

საინტერესოა, რომ ამ ტერმინების ამოსავალი ფუძეები უმეტეს 
შემთხვევაში თავად არის გეოგრაფიული საზოგადო სახელები: მო-
გვყავს ამ აპელატივთა განსაზღვრა ქართული ენის განმარტებითი 
ლექსიკონიდან (ქეგლ). ამ ფუძეთაგან ზოგიერთს სხვა დაბოლოებე-
ბიც (-აააა,    -ოოოო) შეიძლება ჰქონდეს:  
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ბეგბეგბეგბეგ-იიიი    [1] _ ამაღლებული ადგილი ველზე, _ გორაკი, ბორცვი1. 

ბებებებეგობგობგობგობ-იიიი _ იგივეა, რაც ბებებებექოქოქოქობიბიბიბი. 

ბექბექბექბექ-იიიი    _    ამაღლებული ადგილი, _ ბორცვი, გორაკი. 
ბექბექბექბექ-ბუქბუქბუქბუქ-იიიი _ ბექებიანი, გორაკებიანი ადგილი. 
ბებებებექობქობქობქობ-იიიი _ ბექი, გორაკი. 
ბუბუბუბუდოდოდოდობიბიბიბი _ ადგილი, სადაც ესა თუ ის სასარგებლო ნამარხი (ქვა-

ნახშირი, ნავთობი, რკინის მადანი და მისთ.) მოიპოვება, _ საბადო.  
ბუბუბუბუცოცოცოცობიბიბიბი _კუთხ. (რაჭ.) _ ჭიანჭველებისაგან ამოტანილი ფხვიე-

რი მიწა.  
გვერგვერგვერგვერდობდობდობდობ-იიიი _ დაქანებული, დაფერდებული ადგილი, _ ფერდო-

ბი (შდრ. გვერგვერგვერგვერდადადადა,    გვერგვერგვერგვერდოდოდოდო).  
გვერდგვერდგვერდგვერდ-იიიი    _    2.    გადატ.    რისამე ერთ-ერთი განაპირა მხარე, _ კიდე. 
გვერგვერგვერგვერდადადადა    _    ძალიან დაქანებული ადგილი, _ ფერდობი. 
გვერგვერგვერგვერდოდოდოდო    _    იგივეა, რაც    გვერგვერგვერგვერდადადადა. 

დაბდაბდაბდაბლოლოლოლობიბიბიბი    _    დაბალი, დაცემული ადგილი, ზღვის დონიდან არა 
უმეტეს 200 მ-ის სიმაღლისა (ასეთივეა ქართული. ენციკლოპედიის 
განმარტებაც). 

ვავავავაკეკეკეკე _ „სწორი, გაშლილი, უმთაგორაკო ადგილი“ (ქეგლ); „ხმე-
ლეთის ერთი მნიშვნელოვანი ზედაპირის, ზღვისა და ოკეანის ფსკე-
რის რელიეფის ერთ-ერთი მორფოგრაფიული ერთეული“.  

ვავავავაკოკოკოკობიბიბიბი    _    ვაკე ადგილი (შდრ. ფერდობი, მაღლობი);  
ვევევეველილილილი    _    დიდ ფართობზე გადაშლილი უტყეო ვაკე, ჩვეულებ-

რივ, ბალახიანი, _ დიდი მინდორი.  
ვევევეველოლოლოლობიბიბიბი _ ძვ. მინდორი ტყეში (საბა). 
ვიწვიწვიწვიწრორორორობიბიბიბი    _    ვიწრო გასავალი მთებში, კლდეებში.     
მაღმაღმაღმაღლოლოლოლობიბიბიბი _ 1. მაღალი ადგილი; გორა; 2. მთიანი ადგილი, მთია-

ნეთი    (ქეგლ); დედამიწის ზედაპირის მონაკვეთი, რომელიც მეზობ-
ლად მდებარე ზედაპირთან შედარებით ამაღლებულია (ქსე). 

მლამლამლამლაშოშოშოშობიბიბიბი _ მლაშე ნიადაგი, _ ბიცი, აღდაჭი (ქეგლ); ხსნადი მა-
რილებით დამლაშებული ნიადაგი (ქსე). 

ტატატატაფოფოფოფობიბიბიბი    –    დაცემული, ჩავარდნილი ადგილი (მთებს შორის). 
ფარფარფარფართოთოთოთობიბიბიბი _ 3. მიწის ნაკვეთი, სივრცე.  

                                                           

1
 ქსექსექსექსე-ში ტერმინ ბეგბეგბეგბეგ-ს სპეციფიკური განმარტება ახლავს: `მაღალი მიწის 

კაშხალის, არხის ან კარიერის ფერდოზე გაკეთებული საფეხური~; ბუდობიბუდობიბუდობიბუდობი კი 
ასეა განმარტებული: `შემცველი ქანებისაგან განმხოლოებული წიაღისეულის 
დანაგროვი დედამიწის ქერქში~.  
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ფერფერფერფერდოდოდოდობიბიბიბი    _    დაფერდებული ადგილი, _ გვერდობი.  
ქაქაქაქანონონონობიბიბიბი _ დაღმართი, დაქანებული ადგილი.  
ქვიშქვიშქვიშქვიშრორორორობიბიბიბი _ 1. ქვიშიანი ადგილი, _ ქვიშნარი. 2. მთამადნეულის 

შემცველი ფენა ნიადაგში.  
ჭაჭაჭაჭაოოოობიბიბიბი    _    დამდგარწყლიანი ადგილი დაბლობში.  
ჭენჭენჭენჭენჭყიჭყიჭყიჭყი    _ მინდორში დამდგარი წყალი.  
ჭენჭენჭენჭენჭყოჭყოჭყოჭყო _    ნესტიანი, ჭაობიანი ადგილი.  
ჭენჭენჭენჭენჭყოჭყოჭყოჭყობიბიბიბი    _    ნესტიანი, ჭაობიანი ადგილი.  
ჭუჭუჭუჭურორორორობიბიბიბი    _    კლდიანი ადგილი, სადაც მინდორიც არის.  
ჩამოთვლილ სახელთაგან რამდენიმე გვხვდება საქართველოს 

ზოგიერთი რაიონის მიკროტოპონიმიაშიც (ჭაჭაჭაჭაოოოობიბიბიბი, , , , ფარფარფარფართოთოთოთობიბიბიბი, , , , ფერფერფერფერდოდოდოდო----

ბიბიბიბი, , , , ჭენჭენჭენჭენჭყლოჭყლოჭყლოჭყლობიბიბიბი    (ჭინჭინჭინჭინჭყლოჭყლოჭყლოჭყლობიბიბიბი    ვარიანტითაც),    ჭაჭაჭაჭარორორორობიბიბიბი..., რაც უტყუარი 
სიმპტომია იმისა, რომ -ობობობობ ბოლოსართს მკაფიოდ გამოკვეთილი ფუნ-
ქცია აქვს რელიეფის ამა თუ იმ ადგილის ჩვენებისა. ამავე სუფიქსი-
თაა ნაწარმოები თითო-ოროლა ზოგი სხვა სახელიც, რომლის ამოსა-
ვალი ფუძე მაინცდამაინც ადგილს არ მიუთითებს. ესენია: ბუბუბუბუდოდოდოდობიბიბიბი, , , , 

ბუბუბუბუცოცოცოცობიბიბიბი, , , , მნამნამნამნათოთოთოთობიბიბიბი, , , , ნანანანავთოვთოვთოვთობიბიბიბი, , , , ღაღაღაღამიმიმიმიოოოობიბიბიბი... ადგილის გაგებას უფრო უახ-
ლოვდება განმარტებით ლექსიკონში შეტანილი ამ ორი სახელის 
მნიშვნელობა:     

ბუბუბუბუდოდოდოდობიბიბიბი _ ადგილი, სადაც ესა თუ ის სასარგებლო ნამარხი (ქვა-
ნახშირი, ნავთობი, რკინის მადანი და მისთ.) მოიპოვება, _ საბადო; 
ბუბუბუბუცოცოცოცობიბიბიბი _კუთხ. (რაჭ.) _ ჭიანჭველებისაგან ამოტანილი ფხვიერი მიწა.  

აღსანიშნავია, რომ ამ წარმოების ზოგიერთი სიტყვა ზედსართა-
ული ანტონიმებისგან იწარმოება, თუმცა მიღებული ფორმები არ 
არის აუცილებელი, რომ ყოველთვის ანტონიმურად იყვნენ ერთმა-
ნეთთან დაკავშირებულნი (იხ. ფარფარფარფართოთოთოთო    >    ფართფართფართფართ-ობობობობ-იიიი)    _    ვიწვიწვიწვიწრორორორო (> ვიწრვიწრვიწრვიწრ-

ობობობობ----იიიი). შდრ. ამ მხრივ სრული ანტონიმები _ ფუძითაც და აღსანიშნი 
ობიექტითაც: მამამამაღაღაღაღალილილილი (> მაღმაღმაღმაღლოლოლოლობიბიბიბი)    _    დადადადაბაბაბაბალილილილი    (>    დაბდაბდაბდაბლოლოლოლობიბიბიბი). 

 

* * * 
კიდევ ერთი სუფიქსი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს გეოგრა-

ფიულ ტერმინთა მაწარმოებლად, არის -თთთთ----იიიი დაბოლოება (ცხადია, 
ამოსავლად ვიღებთ სახელობითის ფორმას). ეს არის ერთგვარი სახეს-
ხვაობა წმინდა ტოპონიმიკური სუფიქსური მოდელისა „ხმოხმოხმოხმოვავავავანინინინი +  +  +  + თთთთ“ 
(რომლის ყველაზე გავრცელებული ვარიანტია -ეთეთეთეთ (თავისი ვარიანტე-
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ბით: -ათათათათ, -ითითითით, -ოთოთოთოთ, -უთუთუთუთ). ისინი, შეიძლება ითქვას, ყველაზე უკეთაც 
არის შესწავლილი1. 

ცნობილია, რომ დარგობრივი ტერმინები ხშირად ხელოვნურად 
იქმნება. ხელოვნურობის ერთგვარი ელფერი დაჰკრავს არაერთ გეოგ-
რაფიულ ტერმინსაც, მათ შორის მოკლე, ერთსიტყვიან ზეზეზეზემომომომოთითითითი და 
ქვექვექვექვემომომომოთითითითი    ტერმინებსაც, რომლებიც იხმარება მდინარის ზეზეზეზემომომომო/ზეზეზეზედადადადა 
წეწეწეწელილილილისასასასა და ქვექვექვექვემომომომო    /ქვექვექვექვედადადადა წეწეწეწელისლისლისლის აღსანიშნავად. ზედმეტია იმის მტკი-
ცება, რომ ეს ტერმინი ყველა ენას სჭირდება იმ რეალობის ასასახავად, 
რომელსაც უქმნის ცალკეულ ქვეყანასა თუ მთელს მსოფლიოს დიდი 
(გრძელი) მდინარეების არსებობის ფაქტი. ზოგი მდინარე, როგორი-
ცაა, მაგალითად, ევროპაში დუნაი, 11 ქვეყნის საზიარო მდინარედ 
ითვლება და ამ ქვეყნების ლოკალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კრიტერიუმია, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სათანადო ქვეყნების ად-
გილმდებარეობას ევროპაში, მომიჯნავე ქვეყნების საზღვრებთან ერ-
თად, განსაზღვრავს მათი ამ მდინარესთან მიმართებაც. საქართველოს 
კონტექსტში ტერმინების – ზეზეზეზემომომომოთითითითისასასასა    და    ქვექვექვექვემომომომოთისთისთისთის    –    ხმარებისას    და-
მატებით ლოკალურ ფაქტორად შემოდის დიალექტოლოგიური მო-
მენტი, კერძოდ: საქართველოს იმ სოფლების სახელწოდებანი, რომ-
ლებსაც განასხვავებს ეს კრიტერიუმი, ზეზეზეზედადადადა და ქვექვექვექვედადადადა მსაზღვრელებს 
მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში (ლიხს იქით) იყენებენ, ხოლო 
მათი ალტერნატიული ზეზეზეზემომომომო და ქვექვექვექვემომომომო ამგვარი ლოკალიზაციით არ 
იზღუდება: მთელს საქართველოშია გავრცელებული და, შესაძლოა, 
ზეზეზეზემოთმოთმოთმოთ----ისა    და    ქვექვექვექვემოთმოთმოთმოთ----ის    ტერმინებად ქცევაც სწორედ ამან განაპი-
რობა.2222 მათვე აჯობეს მოსალოდნელ შესაბამის სინონიმურ *ზეზეზეზევივივივითითითითი 
და *ქვექვექვექვევივივივითითითითი ერთეულებსაც: ისინი როგორც ზმნისართებად, ისე აააა////იიიი 
ხმოვნის ბოლოში დართვით ზედსართავებად ქცევის დროსაც ადვი-
ლად ენაცვლებიან ზეზეზეზემოთმოთმოთმოთ////ქვექვექვექვემოთმოთმოთმოთ ზმნისართებს (შდრ.: ზეზეზეზემომომომოთათათათა    // ზეზეზეზე----

ვივივივითათათათა, ქვექვექვექვემომომომოთათათათა    // ქვექვექვექვევივივივითათათათა). რუსულში მათს ადეკვატებად შესაბამისად 
გამოიყენება: верховьеверховьеверховьеверховье და низовьенизовьенизовьенизовье....  

საერთოდ, ერთ-ერთი აქტიური მაწარმოებელი რუსული გეოგ-

                                                           

1 იხ. ფფფფ.    მაკალათიასმაკალათიასმაკალათიასმაკალათიას შენიშვნა-კომენტარები -თთთთ-ს შემცველ სუფიქსებზე 
სათანადო რუკებითურთ (ერთვის შ. აფრიდონიძისა და ფ. მაკალათიას 
ერთობლივ ნაშრომს “ქართული ოიკონიმები” (კრებ. “ტოპონიმიკა”, II, 1980, 243-
250). 

2    ზედაზედაზედაზედა და ზემოზემოზემოზემო მსაზღვრელთა განაწილებისათვის საქართველოს ოიკო-
ნიმებში იხ.  კრებ. “ტოპონიმიკის” II ტომზე დართული მე-2 რუკა.  
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რაფიული ტერმინოლოგიისა არის სუფიქსი -ье ье ье ье სხვადასხვა პრეფიქს-
თან შეხამებაში. ყველაზე ხშირად ამ სუფიქსს ეხამება პრეფიქსები зазазаза----, , , , 

приприприпри----, , , , предпредпредпред- და попопопо----.  

იმის მიხედვით, თუ რა სახის ფუძეს ეხამება ეს კონფიქსები, ვი-
ღებთ სხვადასხვაგვარ თარგმანსაც. მაგ., ეს აფიქსები მდინარის აღ-
მნიშვნელ საზოგადო სახელთან заречьезаречьезаречьезаречье შეხამებისას    იძლევა ასეთ 
თარგმანს: გაგაგაგაღღღღმამამამა    მხამხამხამხარერერერე (რაკი სიტყვა გაგაგაგაღღღღმამამამა ძირითადად მდინარესთან 
მიმართებით იხმარება).   

მაგრამ ტოპონიმურ ფუძესთან ერთად მოდელი зазазаза- _ -ьеьеьеье შეიძ-
ლება მთელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონის აღსანიშნავად იქნეს 
გამოყენებული. მაგ., ამიერამიერამიერამიერკავკავკავკავკაკაკაკასიასიასიასია (ევროპულ ენებზე ტრანტრანტრანტრანსკავსკავსკავსკავკაკაკაკასისისისი----

ადადადად წოდებული) რუსულად გადადის, როგორც ЗакавказьеЗакавказьеЗакавказьеЗакавказье (ევროპული 
ენების კალკი!), რუსული ЗаЗаЗаЗабайбайбайбайкальекальекальекалье კი ქართულად გადმოდის იმიიმიიმიიმი----

ერერერერბაბაბაბაიიიიკაკაკაკალეთლეთლეთლეთ-ად, ЗакарЗакарЗакарЗакарпатьепатьепатьепатье _ იმიიმიიმიიმიერერერერკარკარკარკარპაპაპაპატეთტეთტეთტეთ-ად, ЗаполярьеЗаполярьеЗаполярьеЗаполярье _ იმიიმიიმიიმი----

ერერერერპოპოპოპოლალალალარერერერე-თად და ა. შ. როგორც ვხედავთ, აღნიშნულ რუსულ სუ-
ფიქსს ქართულში ყველაზე უკეთ მიესადაგა უნივერსალური    ----ეთეთეთეთ    სუ-
ფიქსი.  

აქვე არ შეიძლება გაკვრით მაინც არ შევეხოთ ორიენტაციის სა-
კითხს ამ სახის მაკროობიექტების სახელდებისას. ქართული მაკრო-
ტოპონიმი ამიამიამიამიერერერერკავკავკავკავკაკაკაკასიასიასიასია ასახავს ამ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ რეგიონ-
ში მცხოვრების პოზიცია-ორიენტაციას, მაშინ როცა დიდი კავკასიო-
ნის გადაღმა მცხოვრებთა პოზიციაზე მდგომთათვის იგივე მაკროტო-
პონიმი წარმოდგება ტრანტრანტრანტრანსკავსკავსკავსკავკაკაკაკასისისისიაააად, ანუ იმიერკავკასიად (ЗакавЗакавЗакавЗакав----
казьеказьеказьеказье)))).  

ერთი და იმავე მაკროობიექტის სხვადასხვაგვარად მოხსენიება 
სხვადასხვა გეოგრაფიული პოზიციიდან ამოსვლით გარკვეულ უხერ-
ხულობას ქმნის. ამიტომ გასაგები და გასათვალისწინებელია თვალ-
საზრისი, დიდი კავკასიონის გაღმა-გამოღმა მხარეებს სახელები ეწო-
დოს რუკაზე მათი მიმართების მიხედვით – ჩრდიჩრდიჩრდიჩრდილოლოლოლოეეეეთითითითი    კავკავკავკავკაკაკაკასიასიასიასია და 
სასასასამხრემხრემხრემხრეთითითითი    კავკავკავკავკაკაკაკასიასიასიასია....1111    აკი ამავე    მიზეზით გარდაიქმნა აზიის ერთ-ერთი 
სახელმწიფოს სახელი    იორიორიორიორდადადადანინინინიადადადად, რომელსაც ევროპელებმა თავი-
დან ტრანტრანტრანტრანსისისისიორორორორდადადადანიანიანიანია უწოდეს.  

რაც შეეხება приприприпри----    და    ----ьеьеьеье    კონფიქსის    ქართულ ეკვივალენტს, ეს 

                                                           

1
 Mმაგრამ ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ ტერმინი ამიერამიერამიერამიერკავკავკავკავკასიაკასიაკასიაკასია ისტორიულ 

წყაროებშიც უნდა გაუქმდეს.  
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საკითხი მარჯვედ გადაჭრეს ქართველმა სპეციალისტებმა, როცა 
წყლის (ზღვის, მდინარის...) პირის, ნაპირის აღსანიშნავად წყლის სა-
ხელის მომდევნოდ კომპონენტი პიპიპიპირერერერეთითითითი შემოიღეს. ასე გაჩნდა 
ПрибалтикаПрибалтикаПрибалтикаПрибалтика-ს ქართულ ეკვივალენტად ბალბალბალბალტიტიტიტიისისისისპიპიპიპირერერერეთითითითი, აგრეთვე, 
ანალოგიურ შემთხვევებში მდინარეების _ ვოლვოლვოლვოლგისგისგისგის,    დნეპდნეპდნეპდნეპრისრისრისრის,,,, დნესდნესდნესდნეს----

ტრისტრისტრისტრის, , , , ამუამუამუამურირირირისასასასა და სხვა დიდ მდინარეთა სახელების ჩართვით მივი-
ღეთ მაკროტოპონიმები, რომლებიც კომპოზიტების სახით გაფორმდა 
ქართულში (განსხვავებით ამოსავალი ენების სათანადო სახელებისა-
გან): ვოლვოლვოლვოლგისგისგისგისპიპიპიპირერერერეთითითითი, დნეპდნეპდნეპდნეპრისრისრისრისპიპიპიპირერერერეთითითითი, დნესდნესდნესდნესტრისტრისტრისტრისპიპიპიპირერერერეთითითითი, , , , ამუამუამუამურისრისრისრის----

პიპიპიპირერერერეთითითითი...  
მაგრამ როცა იგივე აფიქსები დედანში სხვა ობიექტის – არა 

ჰიდროგრაფიული, არამედ ოროგრაფიული ობიექტის აღსანიშნავად 
გამოიყენება, თანაც, საზოგადო სახელთათვის, – საკითხი    შეიძლება    

სხვაგვარად გადაწყდეს. მაგ., ტერმინი предгорьепредгорьепредгорьепредгорье ქართულად გადმო-
დის წინწინწინწინ ელემენტის გამოყენებით: მთისმთისმთისმთისწიწიწიწინენენენეთითითითი. . . . მაგრამ    ზედსართავი    

предгорнаяпредгорнаяпредгорнаяпредгорная    ითარგმნება,    როგორც    მთისმთისმთისმთისპიპიპიპირარარარა    (предгорнаяпредгорнаяпредгорнаяпредгорная    равнинаравнинаравнинаравнина    –    

მთისმთისმთისმთისპიპიპიპირარარარა    ვავავავაკეკეკეკე).    ასევე,    იმ    ტერმინთა საკითხი,    რომლებიც იწარმოება 
попопопо----    და ----ьеьеьеье    თავსართ-ბოლოსართით,    ინდივიდუალურად წყდება ამ-
გვარი შემთხვევებისათვის მიღებული წესების დაცვით. მაგალითად, 
რუსეთის დიდი სამეურნეო ტერიტორიის სახელი ПолесьеПолесьеПолесьеПолесье    ქართულ-
ში გადმოდის, როგორც საკუთარი სახელი პოპოპოპოლელელელესიესიესიესიე (შდრ.: подлесьеподлесьеподлесьеподлесье _ 
ტყისპირი), მაგრამ ამავე წარმოების ტერმინი поморьепоморьепоморьепоморье ქართულში 
გადმოდის როგორც ზღვისზღვისზღვისზღვისპიპიპიპირერერერეთითითითი (შდრ. ბალტიისპირეთი), ხოლო 
побережьепобережьепобережьепобережье (ისევე როგორც набенабенабенабережрежрежрежнаянаянаяная), ტრადიციულად ითარგმნება 
სასასასანანანანაპიპიპიპირორორორო-დ და მისი სხვაგვარად გადმოტანის საკითხი დღესდღეო-
ბით არ დგას. ოღონდ მდინარის მხარეთა ჩვენებისას _ правобережьеправобережьеправобережьеправобережье, 

левобережьелевобережьелевобережьелевобережье – მეორე კომპონენტი ნანანანაპიპიპიპირირირირი ირთავს -ეთეთეთეთ სუფიქსს: მარმარმარმარ----

ჯვეჯვეჯვეჯვენანანანანანანანაპიპიპიპირერერერეთითითითი,    მარმარმარმარცხეცხეცხეცხენანანანანანანანაპიპიპიპირერერერეთითითითი.  
სხვა კერძო შემთხვევებში პრაქტიკულად ხორციელდება წლე-

ბის მანძილზე ჩამოყალიბებული პრინციპების გატარება მსოფლიოს 
სხვადასხვა არაქართული გეოგრაფიული სახელის ქართულად 
გადმოცემისას სხვადასხვა სახის სპეციალურ ლექსიკონებში, მათ შო-
რის საქართველოს, ყოფილი საბჭოეთის, აგრეთვე საზღვარგარეთის 
ქვეყნების გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიულ ლექსიკონებში.     

* * * 
დასასრულ, არ შეიძლება არ შევეხოთ გეოგრაფიულ ტერმინო-

ლოგიაში ფართოდ გავრცელებულ ზედსართაულ, კერძოდ, მხარეთა 
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აღმნიშვნელ მსაზღვრელურ ტერმინებს, რომლებიც იმის მიხედვით, 
თუ რა სახის საზღვრულ არსებით სახელებს შეეხამებიან, სხვადასხვა 
ფორმას გვიჩვენებენ.  

საკითხი ეხება -ეთეთეთეთ-ზე ფუძეგათავებულ სახელებს: აღმოაღმოაღმოაღმოსავსავსავსავლელელელე----

თითითითი, დადადადასავლესავლესავლესავლეთითითითი, ჩრდიჩრდიჩრდიჩრდილოლოლოლოეეეეთითითითი და სსსსაააამხრემხრემხრემხრეთითითითი.  
თუ ეს მსაზღვრელები ამა თუ იმ გეოგრაფიული ობიექტის დე-

დამიწის ნახევარსფეროს, კონტინენტისა თუ ქვეყნის სათანადო მხა-
რე-ნაწილებს აღნიშნავენ, შესაბამისი ობიექტის დასახელებისას ისინი 
აქ მოყვანილი ფორმით (ე. ი. სახელობითში) შეეწყობიან თავიანთ სა-
ზღვრულებს და ორენოვან გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიურ ლექსი-
კონშიც სწორედ ამგვარად გაფორმებული სალექსიკონო შეხამებები 
გვხვდება: 

აღმოაღმოაღმოაღმოსავსავსავსავლელელელეთითითითი    ნანანანახეხეხეხევარვარვარვარსფესფესფესფერორორორო 

დადადადასავსავსავსავლელელელეთითითითი    ნანანანახეხეხეხევარვარვარვარსსსსფეფეფეფერორორორო     

ჩრდიჩრდიჩრდიჩრდილოლოლოლოეეეეთითითითი    ნანანანახეხეხეხევარვარვარვარსფესფესფესფერორორორო 

სასასასამხრემხრემხრემხრეთითითითი    ნანანანახეხეხეხევარვარვარვარსფესფესფესფერორორორო. 

ამავე ფორმით შეიწყობენ სათანადო მხარეთა სახელებს სა-
ზღვრულები _ პოპოპოპოლულულულუსსსსი და ოლოლოლოლქიქიქიქი:  

ჩრდიჩრდიჩრდიჩრდილოლოლოლოეეეეთითითითი    პოპოპოპოლულულულუსისისისი  
სასასასამხრემხრემხრემხრეთითითითი    პოპოპოპოლულულულუსისისისი.  
აღმოაღმოაღმოაღმოსავსავსავსავლელელელეთითითითი    ოლოლოლოლქიქიქიქი 

დადადადასავსავსავსავლელელელეთითითითი    ოლოლოლოლქიქიქიქი... 

თუკი მხარეების აღმნიშვნელი სახელებით განისაზღვრება 
გრძეგრძეგრძეგრძედიდიდიდი და განეგანეგანეგანედიდიდიდი, ქაქაქაქარერერერებიბიბიბი, პაპაპაპასასასასატუტუტუტურირირირი    დიდიდიდინენენენებაბაბაბა,    ანდა    მდიმდიმდიმდინანანანარერერერე, გზაგზაგზაგზა, 
რომლებიც მომდინარეობას გვიჩვენებს, მაშინ მხარეთა სახელები ნა-
თესაობითის ფორმით წარმოდგება:  

  აღმოაღმოაღმოაღმოსსსსავავავავლელელელეთისთისთისთის    გრძეგრძეგრძეგრძედიდიდიდი    

  ჩრდიჩრდიჩრდიჩრდილოლოლოლოეეეეთისთისთისთის    განეგანეგანეგანედიდიდიდი 

  დადადადასავსავსავსავლელელელეთისთისთისთის    გრძეგრძეგრძეგრძედიდიდიდი   

სასასასამხრემხრემხრემხრეთისთისთისთის    განეგანეგანეგანედიდიდიდი.  

უნდა ითქვას, რომ რუსულში საზღვრულის რაობას და სემან-
ტიკას არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს დერივაციის თვალსაზრი-
სით, ყველა შემთხვევაში მხარეთა აღმნიშვნელი მსაზღვრელები ზედ-
სართაული წარმოების ერთსა და იმავე ფორმას გვიჩვენებს. ამის მი-
ზეზი, ჩვენი აზრით, ის უნდა იყოს, რომ რუსულში ზედსართავი უსა-
თუოდ უნდა შეეთანხმოს თავის საზღვრულს გრამატიკულ სქესში, 
შესაბამისად, მხარეთა სახელები ეხამება სხვადასხვა გრამატიკული 
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სქესის საზღვრულებს. შდრ.: 
    ЮжноеЮжноеЮжноеЮжное    полушариеполушариеполушариеполушарие                

    ЮжныйЮжныйЮжныйЮжный    полюсполюсполюсполюс    

    ЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжная    областьобластьобластьобласть    

და: 
სასასასამხრემხრემხრემხრეთითითითი    ნანანანახეხეხეხევარვარვარვარსფესფესფესფერორორორო     

სასასასამხრემხრემხრემხრეთითითითი    პოპოპოპოლულულულუსისისისი      

სასასასამხრემხრემხრემხრეთითითითი    ოლოლოლოლქიქიქიქი. 

სამაგიეროდ, როგორც გეოგრაფიული ტერმინოლოგიის ორენო-
ვანი ლექსიკონი გვიჩვენებს, მხარეთა აღმნიშვნელი მსაზღვრელები 
ქართულში განარჩევენ ობიექტის სემანტიკას: „უძრავი“, ტერიტორი-
ულად „მიჯაჭვულ“ ობიექტთა აღმნიშვნელ სახელებს ბრუნვაში შე-
თანხმებული მსაზღვრელი შეეხამება, ხოლო „მოძრავი“ ობიექტების 
აღმნიშვნელ სახელებს (ქარი, მდინარე, დინება, ციკლონი...) – ნათესა-
ობითში დასმული მსაზღვრელი. მაშასადამე, ერთგვარ სტატიკა-დი-
ნამიკის ნიშნის მიხედვით დიფერენცირებასთან გვაქვს საქმე. უთუ-
ოდ ამით აიხსნება ნათესაობითის სტაბილურად დამკვიდრებული 
გენიტიური ფორმები ევროპაში ჩრდიჩრდიჩრდიჩრდილოლოლოლოეეეეთისთისთისთის    დვიდვიდვიდვინინინინისასასასა და დადადადასავსავსავსავლელელელე----

თისთისთისთის    დვიდვიდვიდვინისნისნისნის, საქართველოში კი აღმოაღმოაღმოაღმოსავსავსავსავლელელელეთითითითისასასასა და დადადადასავსავსავსავლელელელეთისთისთისთის    

ფროფროფროფრონენენენეეეეებისბისბისბის გასამიჯნავად.  
*   *   * 

დასასრულ, რომ შევაჯამოთ ორენოვანი (რუსულ-ქართული და 
ქართულ-რუსული) გეოგრაფიული ტერმინოლოგიის მიხედვით მსამსამსამსა----

ზღვრეზღვრეზღვრეზღვრელელელელებადბადბადბად    გამოგამოგამოგამოყეყეყეყენენენენებუბუბუბულილილილი    მხამხამხამხარერერერეთათათათა    სასასასახეხეხეხელელელელებისბისბისბის    ფორფორფორფორმემემემებადბადბადბად სასასასახეხეხეხე----

ლოლოლოლობიბიბიბითითითითი    დადადადა    ნანანანათეთეთეთესასასასაოოოობიბიბიბითითითითი    ფორფორფორფორმემემემებისბისბისბის    შეშეშეშეფარფარფარფარდედედედებაბაბაბა    ქარქარქარქართულთულთულთულშიშიშიში, ასეთ 
სურათს მივიღებთ:  

აააა)))) მხამხამხამხარერერერეთათათათა    სასასასახეხეხეხელელელელებიბიბიბი სასასასახეხეხეხელოლოლოლობითბითბითბითშიშიშიში    გვხვდება, როცა საზღვრუ-
ლებია: ნანანანახეხეხეხევარვარვარვარსფესფესფესფერორორორო, , , , ოლოლოლოლქიქიქიქი,,,,    პოპოპოპოლულულულუსისისისი, აგრეთვე ტოპონიმები (გარდა 
ჰიფრონიმებისა). მაგ.: სსსსაააამხრემხრემხრემხრეთითითითი    პოლუსი /ოლქი / ნახევარსფერო; 
სამხრეთი კავკასია; 

ბბბბ) ) ) ) მხამხამხამხარერერერეთათათათა    სასასასახეხეხეხელელელელებიბიბიბი    ნანანანათეთეთეთესასასასაოოოობითბითბითბითშიშიშიში    გვხვდება, როცა საზღვრუ-
ლებია:    განეგანეგანეგანედიდიდიდი,,,,    გრძეგრძეგრძეგრძედიდიდიდი, ქარ(ებ)ი, ციკლონი, ტროპიკი, პასატური დინე-
ბა, პოლარული წრე, აგრეთვე ჰიდრონიმი    (მდინარე).    

ეს პრინციპები გატარებულია გეოგრაფიულ სახელთა ყველა 
ქართულენოვან ორთოგრაფიულ ლექსიკონში და ისინი ნორმატიუ-
ლადაა მიღებული.  

 



გეოგრაფიული ტერმინოლოგიის ზოგი საკითხი ქართულში 37 

 

 

 
ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა  

 

შშშშ.    აფაფაფაფრირირირიდოდოდოდონინინინიძეძეძეძე,    ფფფფ.    მამამამაკაკაკაკალალალალათიათიათიათია.    ქართული ოიკონიმები:    კრებ. 
„ტოპონიმიკა“, II,    რედაქტორები: ბიძ. ფოჩხუა, ალ. ჭინჭარაული, თსუ 
გამ-ბა, თბ., 1980. 

გეგეგეგეოგოგოგოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია (შემდგ. დ. უკლება, გ. დონდუას 
რედაქციით), თბ.,    1967. 

სასასასაბჭობჭობჭობჭოთათათათა    კავკავკავკავშიშიშიშირისრისრისრის    გეგეგეგეოგოგოგოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    სასასასახეხეხეხელელელელებისბისბისბის    ორორორორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    

ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონინინინი,    რედ. შ. აფრიდონიძე, თ. ზურაბიშვილი, თბ., 1987. 
სასასასაზღვარზღვარზღვარზღვარგაგაგაგარერერერეთისთისთისთის    ქვეყქვეყქვეყქვეყნენენენებისბისბისბის    გეგეგეგეოგოგოგოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    სასასასახეხეხეხელელელელებისბისბისბის    ორორორორთოგთოგთოგთოგ----

რარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონინინინი,    რედ.: ა. კობახიძე, მ. ჭაბაშვილი, თბ., 1989.  
სასასასაქარქარქარქართვეთვეთვეთველოსლოსლოსლოს    სსრსსრსსრსსრ    გეგეგეგეოგოგოგოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    სასასასახეხეხეხელელელელებისბისბისბის    ორორორორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    

ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონინინინი,    ი. აფხაზავა, ი. გიგინეიშვილი, ა. კობახიძე, დ. უკლება,  
მ. ჭაბაშვილი, თბ., 1987; II გამოცემა _ 2009. 

სასასასაქარქარქარქართვეთვეთვეთველოსლოსლოსლოს    სსრსსრსსრსსრ    ტოტოტოტოპოპოპოპონინინინიმიამიამიამია (მასალები), ტ. I. ზემო იმერეთი. 
გამოსაქვეყნებლად მოამზადეს და ინვერსიული ლექსიკონი დაურ-
თეს ი. ბაქრაძემ, შ. აფრიდონიძემ, ვ. ჯოჯუამ. ტომის რედაქტორი _  
პ. ცხადაია, თბ., თსუ, 1987. 

ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    ენისენისენისენის    განგანგანგანმარმარმარმარტეტეტეტებიბიბიბითითითითი    ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონინინინი,    I-VIII (არნ. ჩიქო-
ბავას საერთო რედაქციით), თბ., მეცნიერება, 1950-1964.    

ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    სასასასაბჭობჭობჭობჭოთათათათა    ენენენენციკციკციკციკლოლოლოლოპეპეპეპედიადიადიადია, I-XI, თბ., 1973-1987. 
რრრრ.    ღამღამღამღამბაბაბაბაშიშიშიშიძეძეძეძე,    ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    სასასასამეცმეცმეცმეცნინინინიეეეერორორორო    ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია    დადადადა    მიმიმიმისისისისი    

შეშეშეშედგედგედგედგენისნისნისნის    ძიძიძიძირირირირითათათათადიდიდიდი    პრინპრინპრინპრინციციციციპეპეპეპებიბიბიბი,    თბ., მეცნიერება, 1986. 
 
 
 

    
Shukia Apridonidze 

Questions of Georgian Geographical Terminology 

Summary    

This article examines a number of questions of Georgian geographical 
terminology. Particular attention is paid to certain functional affixes, above all 
the active suffix -et, which is used to form names of parts of the world 
(aghmosavleti, dasavleti, chrdiloeti, samkhreti – east, west, north, south)  as  
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well  as  ethnic-dialect  regions  (Svaneti, Tusheti, Imereti), and  Georgian  
oikonyms  

(Dusheti, Kiketi, Teleti). Depending on what they denote, terms referring 
to parts of the world, when used as adjectives, are differentiated by case: when 
combined with terms indicating poles, provinces, hemispheres they are in the 
nominative case, but when used with dimensional terms (longitude or latitude), 
they are in the genitive case (e.g. samkhreti polusi South Pole; chrdiloeti polusi 
North Pole, but dasavletis ganedi latitude west; aghmosavletis ganedi, latitude 
east). We find the same correlation between the names of territories and of 
rivers: the first combination is in  the  nominative  (dasavleti evropa Western  
Europe),  but  the  second is in the genitive  case (dasavletis dvina the Western 
Dvinaj. 

The suffix -ob, when attached to geographical terms, indicates that a 
geographical object is diminished in physical size (vake, plain ‒ vakobi; veli, 
field ‒ velobi, etc). Of particular interest  is  the treatment  in Georgian of  
Russian  geographical  terms  with the affixes za ‒ 'e, po ‒'e and pri ‒ 'e. As 
examples of  viable  corresponding  forms, we can point  to,  e.g.: amier-
kavkasia  Transcaucasia;  imierpolareti the Arctic; imierkarpateti Transcar-
pathia; volgispireti the Volga region; dnestripireti the Dniester region; 
baltispireti the Baltics. 



    

ციციციციუუუურირირირი    ახახახახვლევლევლევლედიდიდიდიაააანინინინი 
 

სასასასაფრანფრანფრანფრანგეგეგეგეთისთისთისთის    ლინლინლინლინგვისგვისგვისგვისტუტუტუტურირირირი    პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკისკისკისკის    ასასასასპექპექპექპექტეტეტეტებიბიბიბი     

XXI სასასასაუუუუკუკუკუკუნენენენეშიშიშიში 

 
საქართველოს მსგავსად საფრანგეთშიც მრავალი სხვადა- 

სხვა ეროვნების, ანუ სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე, ხალხი, ცხოვ-
რობს. სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული და 
გამოქვეყნებული აღწერის, 2001 წლის მონაცემების მიხედვით, მოსახ-
ლეობის 86 % – სათვის ფრანგული ენაა მშობლიური, დანარჩენი 14 %-
სათვის კი – სხვა ენები: ოქსიტანური (ლანგედოკური, გასკონური, 
პროვანსული და სხვ.) – 1,33 %, ბრეტონული – 0,61%, ოილის ენები 
(პიკარდული, გალური და სხვ.) – 1,25%, იტალიური (ასევე დიალექ-
ტებიც) – 1,19%, ესპანური – 1,06%, პორტუგალიური – 1,27%, გერმა-
ნული (დიალექტები – ელზასური, ლოტარინგული და სხვ.) – 2,12%, 
არაბული (განსაკუთრებით, მაღრიბული დიალექტი) – 2,05%, და და-
ახლოებით 400 სხვა ენა (პოლონური, ბერბერული, აღმოსავლეთ-აზი-
ური, კატალანური, ფრანკო-პროვანსული, კორსიკული, ბასკური და 
სხვ.) – 5,12%. 

საფრანგეთის ლინგვისტური პოლიტიკა ცენტრისტულია, მი-
მართული ერთადერთი – ფრანგული – ენისაკენ; ეს დადგენილება 
ოფიციალურადაა მიღებული და მკაცრად კონტროლდება ცენტრალი-
ზებული სახელმწიფოს მიერ. 

2003 წელს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟ.-პ. რაფარენის მი-
ერ მკაფიოდ ფორმულირებულ და გამოქვეყნებულ დოკუმენტში – 
«2003 წლის 14 თებერვლის ცირკულარულ წერილში» – ნათქვამია, 
რომ ფრანგული ენის მიმართ მიღებული დადგენილებები გრძელვა-
დიანია, მკაცრად განსაზღვრულია და ეხება ფრანგული ენის სტატუსს 
არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც. ამგვარი 
ენობრივი პოლიტიკის გატარების მიზანია „ფრანგული ენის მეთაური 
პოზიციის უზრუნველყოფა საფრანგეთის ტერიტორიაზე და ფრანგუ-
ლი ენის ადგილის შენარჩუნება საერთაშორისო დონეზე“ (Circulaire 
du 14 février 2003 relative à l’emploi de la langue française). 

საფრანგეთის ტერიტორიაზე ფრანგული ენის პირველობის უზ-
რუნველსაყოფ ზომებად ჟ.-პ. რაფარენი მიიჩნევს: 
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• იმ მითითებათა ზუსტ შესრულებას, რომლებიც ეხება ფრანგუ-
ლი ენის ხმარებასა და განვითარებას;  

• შესაბამისი ორგანოებისაგან «განსაკუთრებულ სიფხიზლეს» 
1994 წლის 4 აგვისტოს კანონის «ფრანგული ენის გამოყენების 
შესახებ» დოკუმენტთა პაკეტის შესრულების მიმართ; 

• ფრანგული ენის ლექსიკონის გამდიდრებას «ტერმინოლოგიისა 
და ნეოლოგიის კომისიის მოღვაწეობის შედეგად, რომელიც უნ-
და გააქტიურდეს»; 

• შექმნილ ტერმინთა გამოყენებას სახელმწიფო სტრუქტურების 
მიერ ინფორმირებისა და კომუნიკაციის პროცესში, პუბლიკაცი-
ებსა და ინტერნეტში; 

• ფრანგული ენის გამოყენების უზრუნველყოფა სამეცნიერო სფე-
როში (ფრანგულ ენაზე სამეცნიერო პუბლიკაციათა გავრცელე-
ბა, 1994 წლის 4 აგვისტოს კანონის – «ფრანგული ენის გამოყენე-
ბის შესახებ» – სამეცნიერო კონფერენციებზე ფრანგული ენის 
გამოყენების შესაბამის დებულებათა შესრულება). 
ახალი ენობრივი პოლიტიკა მჭიდროდ უკავშირდება სახელ-

მწიფოს განახლებულ იმიგრაციულ პოლიტიკას, რომელშიც გათვა-
ლისწინებულია მაქსიმალური კონტროლი იმიგრანტთა ნაკადის მი-
მართ და აუცილებელი პირობების უზრუნველყოფა ფრანგულ საზო-
გადოებაში მათი ინტეგრაციისათვის. სოციალური ინტეგრაციის 
ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია ფრანგული ენის ცოდნა. 2006 წლის 
24 ივლისის კანონში – «იმიგრაციისა და ინტეგრაციის შესახებ» – გა-
თვალისწინებულია, რომ უცხოელმა, რომელიც პირველად ჩადის სა-
ფრანგეთში, ხანგრძლივი ცხოვრების მიზნით, სახელმწიფოსთან უნ-
და დადოს მისი მიღებისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება, რომე-
ლიც ვარაუდობს ენის შესწავლასაც. ამ საკითხთან დაკავშირებით 
2006 წლის 23 დეკემბრის დადგენილებაში წერია, რომ «ხელშეკრულე-
ბის გაფორმების პროცედურისას, იმიგრირებულს უნდა ჩაუტარდეს 
ტესტირებული გამოცდა ფრანგული ენის (ზეპირი და წერითი) ცოდ-
ნის სფეროში. ფრანგული ენის ცოდნის დამაკმაყოფილებელი დონე 
იმიგრანტს ათავისუფლებს უფასო ენობრივი კურსების აუცილებელი 
გავლისაგან, რომელსაც ახორციელებს უცხოელთა მიგრაციისა და მი-
ღების ნაციონალური სააგენტო». სწავლების ხანგრძლივობა არ აღემა-
ტება 400 საათს და შედეგი დამოკიდებულია ტესტირებისას გამოვლე-
ნილი ცოდნის დონეზე, ასევე შემსწავლელის უნარზე. სწავლების და-
სასრულს, ზეპირი და წერითი გამოცდის საფუძველზე, შემსწავლელი 



საფრანგეთის ლინგვისტური პოლიტიკის ასპექტები XXI საუკუნეში  41 

 

 

იღებს სერტიფიკატს. გამოცდის უფასოდ ჩაბარების უფლება მხო-
ლოდ ერთჯერ აქვს იმიგრანტს. კონტრაქტის დებულებათა დარღვევა 
წარმოადგენს საცხოვრებლად დარჩენაზე უარის თქმის საფუძველს. 
2007 წლიდან იმიგრაციული პოლიტიკის გამკაცრებამ განსაზღვრა 
ენობრივი ხასიათის ახალი დებულებების შემცველ შესაბამის საკა-
ნონმდებლო დოკუმენტთა შექმნა. 2007 წლის 20 ნოემბრის «კანონი 
იმიგრაციული ნაკადების, ინტეგრაციისა და თავშესაფრის მიცემის 
კონტროლის შესახებ» ითვალისწინებს: ნებისმიერი უცხოელისათვის, 
16-დან 65 წლის ასაკამდე, რომელიც იღებს ვიზას ოჯახის შექმნის სა-
ფუძველზე, აუცილებელია ჩააბაროს გამოცდა «ფრანგული ენისა და 
რესპუბლიკის ფასეულობათა ცოდნის დონის» შესაფასებლად. ვიზის 
მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ამ გამოცდის დამაკმაყოფილებლად 
ჩაბარების შემთხვევაში. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების 
შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებულია სწავლის კურსის გავლა, 
არა უმეტეს 2 თვისა, რომლის დასრულების შემდეგ ინიშნება განმეო-
რებითი გამოცდა. ამგვარი ზომების აუცილებლობა კანონში განმარ-
ტებულია, როგორც შესაძლებლობის მიცემა უცხოელისათვის, რათა 
«მოემზადოს ფრანგულ საზოგადოებასთან ინტეგრაციისათვის». ახა-
ლი იმიგრაციული პოლიტიკის ჩარჩოებში საფრანგეთის ხელისუფ-
ლება ცდილობს შეამციროს არაკვალიფიცირებულ იმიგრანტთა რაო-
დენობა და შექმნას სასიკეთო, ხელსაყრელი პირობები იმათთვის, ვი-
სითაც დაინტერესებულია საფრანგეთი. ნიკოლა სარკოზის მიხედ-
ვით, ამგვარი პოლიტიკის რეალიზაციაში, ფრანგული ენის ცოდნის 
საკითხი ერთგვარი ბარიერია საფრანგეთისათვის არასასურველი 
იმიგრაციისათვის. ეს თეზისი დასტურდება სტატისტიკური მონაცე-
მების მიხედვით. ფრანგული ენის აუცილებელი ცოდნა, რომელიც 
კონტროლდება ხელისუფლების მიერ, იმიგრანტებს აძლევს შესაძ-
ლებლობას გამოიყენონ ფრანგული ენა მოღვაწეობის ყველა სფეროში, 
რაც განაპირობებს ორი ურთიერთდამოკიდებული პროცესის მიმდი-
ნარეობას – ენობრივი სრულყოფისა და სოციალური ინტეგრაციისა.  

1998 წელს ხელისუფლებამ დაამტკიცა და მიიღო საფრანგეთის 
საინფორმაციო საზოგადოებაში შესვლისათვის მზადების პროგრამა. 
ამ პროგრამის ერთ-ერთ ელემენტს წარმოადგენს ინტერნეტში ინფორ-
მაციის მოპოვების უზრუნველყოფა ფრანგულ ენაზე. ინტერნეტსფე-
როში ფრანგული ენის დანერგვა განიხილება, როგორც ფრანგული 
ენის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის პრინციპულად ახალი კომპო-
ნენტი. 
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საფრანგეთის ახალი ენობრივი პოლიტიკის განსჯა შესაძლებე-
ლია იმ ყოველწლიური ანგარიშების მიხედვით, რომლებსაც წარად-
გენს ფრანგული ენისა და საფრანგეთის ენების მთავარი სამმართვე-
ლო. 1999 წლიდან ანგარიშებში გამოჩნდა რეგიონალური ენების 
პრესტიჟის ამაღლების პოლიტიკისადმი მიძღვნილი პასაჟები, მრავა-
ლენოვნების პროპაგანდის საერთო კურსის ჩარჩოებში. 1998 წელს 
კულტურისა და კომუნიკაციის მინისტრმა კ. ტროტმანმა ფრანგული 
ენის მთავარ სამმართველოს მოუწოდა ამ მიმართულებით მუშაობი-
საკენ. 2001 წლიდან დაიწყო ამ პოლიტიკის გატარება, რასაც მოწმობს 
ის ფაქტიც, რომ „ფრანგული ენის მთავარ სამმართველოს“ შეეცვალა 
სახელი და ეწოდა „ფრანგული ენისა და საფრანგეთის ენების მთავა-
რი სამმართველო“; ეს კი ადასტურებს ხელისუფლების მხრიდან ქვეყ-
ნის ტერიტორიაზე ენობრივი მრავალფეროვნების ფაქტის ოფიცია-
ლურ აღიარებას. 1999 წლიდან პარლამენტში წარმოდგენილი ყოველი 
წლიური ანგარიში შეიცავს ინფორმაციას რეგიონალურ ენათა წარმო-
მადგენლობის ხარისხის შესახებ კულტურის, მასობრივი ინფორმაცი-
ის საშუალებებსა და განათლების სფეროებში. 

რეგიონალურ ენებთან ურთიერთობის პოლიტიკის რეალიზა-
ცია განპირობებულია ევროპული კავშირის ზემოქმედებით, რომლის 
წევრიც საფრანგეთი 1957 წლიდანაა. ამ ორგანიზაციის ჩარჩოებში ყო-
ველგვარი ეთნიკური საკითხი და აქედან გამომდინარე ევროპის 
კულტურული და ენობრივი მრავალფეროვნება ლობირებულია ევ-
როპულ ეთნიკურ უმცირესობათა ფედერალური კავშირით, რომლის 
გავლენა უდიდესია ყველა ევროპულ ინსტიტუტზე. 

1998 წელს რასიზმთან ბრძოლის ევროპის კომისიამ წარმოადგი-
ნა ანგარიში, რომელშიც გაისმა მუქარა ფრანგ ხელისუფალთა მი-
მართ, რადგან საფრანგეთმა არ მოაწერა ხელი „რეგიონალურ და მი-
ნორულ ენათა ევროპულ ქარტიას“ და არ მოახდინა მისი რატიფიკა-
ცია. 1999 წელს საფრანგეთის ხელისუფლებამ მოაწერა ხელი „ქარტი-
ას“, მაგრამ ამ დოკუმენტს არა აქვს იურიდიული ძალა ქვეყნის ტერი-
ტორიაზე, რადგან არ გაუვლია რატიფიკაციის პროცედურა. საფრან-
გეთის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო საბჭომ ამ გადაწყვეტილებას 
ასეთი მოტივაცია დაუდო საფუძვლად: „რეგიონალურ და მინორულ 
ენათა ევროპული ქარტია“ ანიჭებს რა განსაკუთრებულ უფლებას იმ 
ჯგუფებს, რომლებიც ლაპარაკობენ რეგიონალურ ან უმცირესობათა 
ენებზე იმ ქვეყნის ტერიტორიის ფარგლებში, რომელშიც გამოიყენება 
ეს ენები, „ბღალავს რესპუბლიკის განუყოფლობის კონსტიტუციურ 
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პრინციპებს, კანონის წინაშე თანასწორობასა და ფრანგი ხალხის ერ-
თიანობას“. ფრანგი ხელისუფლების ასეთი მიდგომა სრულად შეესა-
ბამება საფრანგეთის სახელმწიფოს ტრადიციულ პოზიციას ამ საკი-
თხთან დაკავშირებით. საფრანგეთი მუდამ უარყოფდა იმ დოკუმენტ-
თა რატიფიკაციას, რომლებიც განსაკუთრებულ უფლებებს ანიჭებ-
დნენ ფრანგულისაგან განსხვავებულ ენაზე მოლაპარაკე ჯგუფებს. 

საფრანგეთი აღიარებს რა რეგიონალურ ენებს ნაციონალური ავ-
ლადიდების ნაწილად (შესაბამისად იმ შესწორებისა, რომელიც შევი-
და კონსტიტუციის 75-ე მუხლის პირველ პუნქტში 2008 წელს) და არ 
აბრკოლებს რა მათ გამოყენებას საგანმანათლებლო და კულტურულ 
სფეროებში, უარს ამბობს, რომ რეგიონალურ ენებს მიენიჭოს ოფიცია-
ლური სტატუსი სახელმწიფო სფეროში. 

ამგვარად, საფრანგეთის თანამედროვე ენობრივი პოლიტიკა შე-
იცავს შიდა და გარე მიმართულებებს. ნაციონალურ დონეზე შეინიშ-
ნება ენობრივი და იმიგრაციული პოლიტიკის სინთეზი, ქვეყნის ტე-
რიტორიაზე ეროვნული მრავალფეროვნების აღიარების ფაქტი და 
ამის შედეგად იმ ღონისძიებათა გატარება, რომლებიც საშუალებას აძ-
ლევენ რეგიონალურ ენებს წარმოჩნდნენ კულტურის, მასობრივი ინ-
ფორმაციის საშუალებებსა და განათლების სფეროებში; ასევე მუშავ-
დება და რეალიზდება ფრანგული ენის დანერგვის ღონისძიებები ინ-
ტერნეტსფეროში. საგარეო პოლიტიკა შეიცავს ახალი გზების ძიებას 
ფრანგული ენის პროპაგანდისათვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.  

 
 

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა  
 

Circulaire du 14 février 2003 relative à l’emploi de la langue française, 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/France-circulaire. 

Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, http://discours. viepubli-
que.fr/notices/073000867.html. 
    

    

    

    

    

    

    



44 ც. ახვლედიანი  

    
Tsiuri Akhvlediani 

 
 Aspects of Language Policy of France in XXI Century 
 

Summary 
 
1. Like Georgia, population of France consists of various nationalities 

or, in other words, it is inhabited by people speaking various languages. 
According to the data of 2001 census conducted by National Institute of 
Statistics, for 86% of population French is a national language; for the rest 
14% – other languages – Provence, Elzas-Lotaringian, Bretonian, Basque, etc. 

2. Language Policy of France is centrist, directed to one language – 
French; Such a resolution is officially adopted and controlled by a Central 
Government.  

3. «Circulaire du 14 février 2003 relative à l’emploi de la langue 
française» by Prime-Minister J.P. Rafarren says that all the resolutions 
adopted, concerning the French language, are to be long-term,they are strictly 
defined and apply the status of the French language not only within the 
country, but outside of it as well. The goal of fulfilling such language policy is 
to provide the dominant position of French on the territory of France and 
preserve its place on the international level.  

4. To guarantee the dominant role of French on the territory of France 
J.P. Rafarren considers:  

• Accurate accomplishment of those instructions that are closely 
connected with the usage and development of the French Language; 

• “Special vigilance” from the authorities responsible for the exact 
implementation of the package of documents of the act of August 4, 
1994 “ About the usage of the French language”; 

• Enrichment of the French language as a result of activities of “ the 
Commission of Terminology and Neology that must be activated”; 

• Usage of created terms by State Institutions, in the process of 
information and communication, publications and Internet; 

• Providing usage of the French Language in scientific sphere 
(distribution of scientific publications concerning the act of August 
4, 1994 „About the usage of the French language“ – fulfilling of 
relevant provisions of usage of the French language at the scientific 
conferences).  

5. New language policy is closely connected with the renewed 
immigration policy, which provides, both, maximum control over the flows of 
immigrants and all necessary conditions for their integration within the French 
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society. One of the most important factors for social integration is the French 
language maintenance.  

6. Realisation of relation policy with regional languages is determined 
by the influence of European Union, the member of which France has been 
since 1957. In the frames of this Organization any ethnic issue, and hence, 
cultural and linguistic diversity of Europe has been lobbied by Federal Union 
of European Ethnic Minorities, whose impact is the greatest of all European 
institutions.  

7. Contemporary language policy of France consists of inner and outer 
directions. Synthesis of linguistic and immigration policy is observed on the 
national level i.e. the fact of recognition of national diversity within the 
country area. The result of which is the implementation of those measures that 
enable regional languages to be presented in cultural, educational spheres and 
mass media. Besides, a number of issues are realized to implement French 
language in the internet. Foreign policy is seeking for the new ways for the 
French language propaganda outside the state. 

 
 



    

მამამამანანანანანნნნაააა    ბუბუბუბუკიაკიაკიაკია    

    

ენათაენათაენათაენათა    შერევისშერევისშერევისშერევის    ტენდენციატენდენციატენდენციატენდენცია    ზანურზანურზანურზანურ    დარგობრივდარგობრივდარგობრივდარგობრივ    ლექსიკაშილექსიკაშილექსიკაშილექსიკაში 
 

ენათა ურთიერთობის აუცილებელი შედეგია ენათა ურთიერ-
თგავლენა, რომელიც ენის სხვადასხვა რგოლზე სხვადასხვა ინტენსი-
ვობისაა (ფოჩხუა, 1974: 343). ბუნებრივია, ეს ურთიერთგავლენა, უპირ-
ველეს ყოვლისა, ლექსიკაში იჩენს თავს. 

სხვადასხვაენოვან კოლექტივთა ურთიერთობას ბუნებრივად 
მოსდევს ენათა ურთიერთგავლენა. 

ის თვალში საცემი სხვაობა, რომელიც ლაზურისა და მეგრულის 
ლექსიკურ შედგენილობაში შეიმჩნევა და ცალკეულ შემთხვევაში 
კვლევისას არასწორ მიმართულებას უდებს სათავეს, უცხო ენათა 
(ლაზურისთვის _ ბერძნულისა და თურქულის, მეგრულისათვის _ 
სხვადასხვა ქრონოლოგიურ დონეზე აფხაზურისა და რუსულის) ზე-
გავლენის შედეგია. 

ძალზე საინტერესოდ არის წარმოდგენილი ამ ზეგავლენების 
შეფასება თავად ენის მატარებლის, ინფორმატორის მიერ. მოვიყვანთ 
მცირე ამონარიდს ი. ასათიანის `ლაზური ტექსტებიდან~: ლალალალაზუზუზუზურისრისრისრის    

თურთურთურთურქუქუქუქულილილილი    მიმიმიმიშოშოშოშოკაკაკაკათუნთუნთუნთუნ    დოდოდოდო    ემუემუემუემუშეშეშეშენინინინი    ლალალალაზუზუზუზურისრისრისრის    დოდოდოდო    მემემემეგრეგრეგრეგრელელელელეფესფესფესფეს    ნენენენენასნასნასნას    

ჭიჭიჭიჭიტატატატა    განგანგანგანცხვაცხვაცხვაცხვავევევევებაბაბაბა    უღუნუღუნუღუნუღუნ.    აღააღააღააღანინინინი    მუმუმუმუთუნთუნთუნთუნ    ტეხტეხტეხტეხნინინინიკაკაკაკა,    ვავავავარარარარა    მამამამატეტეტეტერირირირიაააალილილილი,    ვავავავა----

რარარარა    მუმუმუმუთუთუთუთუნუნუნუნუ-ნანანანა    ყვანყვანყვანყვან,    თურთურთურთურქიქქიქქიქქიქ    მუმუმუმუშიშიშიში    ჯოჯოჯოჯოხოხოხოხო    ქოქოქოქოგეგეგეგედუდუდუდუმერსმერსმერსმერს,    მუმუმუმუშეშეშეშენინინინი    დოდოდოდო    

მუმუმუმუშიშიშიში    ალალალალფაფაფაფაბებებებეტიტიტიტი    ვავავავა    უღუნუღუნუღუნუღუნ `ლაზურს თურქული ურევია და ამიტომ 
ლაზურს და მეგრელების ენას ცოტა განსხვავება აქვს. ახალი რამე 
ტექნიკა ან მასალა, ან რამე რომ გააკეთონ, თურქი თავის სახელს არ-
ქმევს, რადგან (ლაზურს) თავისი ანბანი არ აქვს~ (ასათიანი, 1974: 208).  

ბუნებრივია, ჯერ ბერძნული, შემდეგ კი 5 საუკუნის თურქულე-
ნოვანი სამყაროს უშუალო გარემოცვამ და პოლიტიკურმა ექსპანსიამ 
თავისი კვალი დაატყო ლაზურს. ეს კარგად ჩანს ჩვენს საკვლევ დარგ-
ში _ მწყემსურ ლექსიკაში. ისტორიულად მესაქონლე თურქებს საკმა-
ოდ მდიდარი დარგობრივი ლექსიკა მოეპოვებათ. ეს აისახა შესაბამი-
სი დარგის ლაზურ ტერმინოლოგიაში. 

იგივე პროცესი მიმდინარეობდა ბოლო დრომდე მეგრულში, 
რომელმაც ბოლო საუკუნე ან საუკუნე-ნახევრის განმავლობაში პო-
ლიტიკურად გაბატონებული რუსული ენის მნიშვნელოვანი ზეგავ-
ლენა განიცადა. ფაქტობრივად, რუსულის დამკვიდრების ხარჯზე 
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ჩვენ თვალწინ დაიკარგა საკმაო რაოდენობის მეგრული ლექსიკური 
ერთეული, მაგრამ ლაზურისგან განსხვავებით, ეს ენობრივი ექსპანსია 
მეგრულში ნაკლებად შეეხო მწყემსურ ლექსიკას. 

ამის ერთ-ერთი მიზეზი, ჩვენი აზრით, არის ის, რომ იმ დროი-
დან, რაც რუსული იწყებს თავისი გავლენის გავრცელებას მეგრულზე, 
მესაქონლეობა უკვე აღარ არის უწინდებურად მნიშვნელოვანი და სა-
სიცოცხლო ფუნქციის მატარებელი სამეურნეო დარგი. შესაბამისად, 
აქტუალური აღარ არის მასთან დაკავშირებული ლექსიკა. ამას ალბათ 
სოციალურ-პოლიტიკური ხასიათი ჰქონდა. სამეგრელოშიც და მთელ 
საქართველოშიც ცარიზმის რეჟიმის დამყარების შემდეგ მწყემსური 
მთაბარობა (ე. წ. ტრანსჰუმანსე) გაჭირდა ბიუროკრატიული და კო-
რუფციული მიზეზების გამო, რაც კოლონიური პოლიტიკის საშუა-
ლება იყო. ამან გამოიწვია მესაქონლეობის ხასიათის (ტრანსჰუმანსეს) 
შეცვლა საბინადრო _ `საბოსლოთი~, რასაც მოჰყვა ამ დარგის დაკნი-
ნება. შეიძლება სხვა მიზეზების დადგენაც (შდრ. მიუხედავად რამდე-
ნიმესაუკუნოვანი პოლიტიკურ-ენობრივი ურთიერთობისა, მეგრუ-
ლის მესაქონლეობის ლექსიკაში ვერ ვპოულობთ ბერძნიზმებს). 

მართალია, მეგრულის მწყემსურ ლექსიკაში ისევე, როგორც სა-
მსავე ქართველურ ენაში, გვხვდება რუსიზმების ცალკეული შემთხვე-
ვები (მაგ., კნუკნუკნუკნუტიტიტიტი `მათრახი~, სედსედსედსედლოლოლოლო `ქალის უნაგირი~, ხხხხაააამუმუმუმუტიტიტიტი `თა-
ფხუნზე შემოჭერილი თასმა~...), მაგრამ მას მასობრივი ხასიათი არა 
აქვს. სამაგიეროდ, მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკას ეტყობა აფხა-
ზური ენის მეტ-ნაკლები გავლენა. 

მიუხედავად თურქიზმების სიმრავლისა, ლაზურმა შემოგვინა-
ხა არქაული ფორმები, რომლებიც არც მეგრულში გვხვდება და არც 
სალიტერატურო ქართულში, მაგრამ დასტურდება ზოგ დიალექტში. 
ამ თვალსაზრისით ყურადღებას იქცევს ლაზურში დაცული ბებებებერირირირი 
`ძროხის საწველი ადგილი~: ბებებებერირირირი    _    ფუფუფუფუჯჯჯჯიიიი    ნანანანა    ნჭვანჭვანჭვანჭვალულულულუფანფანფანფან,    გოგოგოგოღოღოღოღობებებებერირირირი 
_ `ბერი _ ძროხას რომ წველიან, გაღობილი~ (ასათიანი, 1974 : 139). ეს 
ლექსემა გვაქვს ძველ ქართულში: ბებებებერარარარა `შუა გასასვლელი~ (საბა, 1991 : 
101), აგრეთვე ქართული ენის მიკროსისტემებში: ბებებებერარარარა `1. მოზღუ-
დულში დატოვებული ვიწრო გასავალი (ჩვეულებრივ ცხვრის სა-
თვლელად და საწველად) ბერაში წველა ბაკში დამწყვდეული ცხვრის 
თითო-თითოდ გატარება ბერაში და რიგ-რიგობით მოწველა~ (ქეგლ, I : 
1033); ბებებებერარარარა    (ფშ., თუშ., გუდამ., მთ.) `ცხვრის საწველი ალაგი ისე შემო-
ფარგლული ლასტებით ან ქვის ყორეთი, რომ საწველი ცხვარი შედის 
ერთის მხრივ და გადის მეორეთი~ (ლეონიძე, 1925 : 8), აჭარ. ბებებებერარარარა `სა-
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ზაფხულო საძოვრებზე სახელდახელოდ გაკეთებული სადგომი~ (ნი-
ჟარაძე, 1957 : 135), ქიზიყ. ბებებებერარარარაშიშიშიში    წვეწვეწვეწველალალალა `ცხვარს ბაკში შეყრიან, მწვე-
ლავები ბაკის კარებში დგებიან. თითო ცხვარს იჭერენ, ჯერ ერთი 
მწველავი მოსწველის, მერე მეორე...~ (მენთეშაშვილი. 1943: 16), ჯავახ. 
ბებებებერარარარა-ბებებებერარარარა `ცხვრის მოხმობა, მორეკვა ბერისაკენ~ (ბერიძე, 1981: 19). 

საერთოქართველური ლექსემის _ ქართ. მარმარმარმართვეთვეთვეთვე, მეგრ. მომომომოთათათათა, 
ლაზ. მომომომოთათათათალილილილი    /    მომომომონნნნთათათათა    /    მომომომოთათათათა (ფენრიხი, სარჯველაძე, 1990: 209) – 
მნიშვნელობა მეგრულში დავიწროებულია და მხოლოდ შვილიშვილს 
აღნიშნავს (ჭარაია, 1997: 95), ლაზური ფორმა კი არქაული სემანტიკის 
შემცველია და ნაშიერს ნიშნავს: ცხეცხეცხეცხენიშნიშნიშნიშ    მომომომოთათათათალილილილი    /    მომომომონნნნთათათათა `კვიცი~, ფუფუფუფუ----

ჯიშჯიშჯიშჯიშ    მომომომოთათათათა `ხბო~ (ასათიანი, 1974: 215). კინჩი გამოÁონამს გუგულიში 
მომომომოთათათათალილილილი-თი დო მუში მომომომოთათათათალილილილი-თი `ჩიტს გამოჰყავს გუგულის მარ-
თვეც და თავისი მართვეც~ (ჩიქობავა, 2008: 48). 

სემანტიკური დატვირთვითა და წარმოების თვალსაზრისით 
საინტერესოა შემდეგი ტერმინები:  

ოთიოთიოთიოთიაააალელელელე `ბაგა, სადაც საქონელს თივას აჭმევენ~ (მარი, 1910: 147). 
შესაძლოა, დანიშნულების ამ სახელში ძირად გამოიყოფა თიათიათიათია, რაც მე-
გრულში `ულუფას~ ნიშნავს (ჭარაია, 1997: 71), მაგრამ სიტყვა ოთიოთიოთიოთიაააალელელელე 
ამ სახით მეგრულში არ გვხვდება. არანაკლებ სავარაუდოა, რომ ძი-
რად მოიაზრებოდეს საერთოქართველური თითითითივავავავა    :    თითითითიფიფიფიფი `თივა~. ოთიოთიოთიოთი----

აააალელელელე    <    *ოთიოთიოთიოთიფაფაფაფალელელელე `სათივე~, `თივის ჩასაყრელი~.  
ორანორანორანორანწკიწკიწკიწკილოლოლოლონინინინი (მარი, 1910: 177) // ოღოღოღოღრანრანრანრანწკაწკაწკაწკალოლოლოლონინინინი (ნარაკიძე, 1983:  

67) `ეჟვანი, სარეკელა~. გასუბსტანტივებულ მიმღეობაში ძირად მოი-
აზრება ხმაბაძვითი მეგრულ-ლაზური რანწკრანწკრანწკრანწკ- (მასდარი ლაზ. ორანორანორანორან----

წკუწკუწკუწკუ, მეგრ. რანრანრანრანწკუაწკუაწკუაწკუა), რაც `რეკვას~ ნიშნავს. მეგრულში მას ქართული 
ეჟეჟეჟეჟვანვანვანვან-ის შესატყვისი ორორორორჟვეჟვეჟვეჟვენინინინი ჩაენაცვლება. 

ონონონონჩაჩაჩაჩახუხუხუხულელელელე `თიხის ჭურჭელი, რაშიც მზადდება მაწონი~: 
მემემემეÁაფეაფეაფეაფერირირირი    დოდოდოდოლოლოლოლობუბუბუბუმანმანმანმან,    არიარიარიარიაააანინინინი    იქოიქოიქოიქომამამამანნნნ    `მაწონს ასხამენ და (ნარჩენი-
დან) დღვებენ (ზედმ. აკეთებენ) ონჩახულეში~ (მარი, 1910: 209). ოოოო    _    ეეეე 
ცირკუმფიქსით ნაწარმოებ დანიშნულების სახელში ძირად შემონა-
ხულია ჩახჩახჩახჩახ- ფორმა, რაც მეგრულად (resp. მეგრულ-ლაზურად 
`ნჯღრევას~ ნიშნავს. ე. ი. ონონონონჩაჩაჩაჩახუხუხუხულელელელე ნიშნავს `სანჯღრევს~, `სა-
დღვებს~. ეს ძალზე გამჭვირვალე ტერმინი მეგრულს არ შემოუნახავს.  

ფუფუფუფუჯონჯონჯონჯონჯეეჯეეჯეეჯეე `ძროხების საწოლი~ (ასათიანი, 1974: 131). კომპოზი-
ტი შედგება სახელისა (ფუფუფუფუჯიჯიჯიჯი `ძროხა~) და მიმღეობისაგან (ონონონონჯეეჯეეჯეეჯეე `სა-
წოლი, დასაწოლი~). ეს სიტყვები მეგრულში გვაქვს, მაგრამ ამგვარი 
კომპოზიტი ჩვენ მიერ მოკვლეულ მასალაში არ დასტურდება, თუმცა 
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მეგრულ მწყემსურ ლექსიკაში ონონონონჯიჯიჯიჯირურურურუ `ტყეში გამართულ ღორის სა-
ზაფხულო ბუნაგს~ ნიშნავს.  

 მეგრულ-ლაზურში ძირითადად შენარჩუნებულია მესაქონლე-
ობის ლექსიკის საერთოქართველური ფუძე-ძირები, ოღონდ იქვე 
გვხვდება ნასესხები და ძირეული მასალისაგან შემდგარი სინონიმუ-
რი წყვილები. ლაზურ გამოქვეყნებულ ტექსტებში ადვილად შეიმჩნე-
ვა შეთვისებული ლექსიკის დომინანტი: 

ქართ. ბაბაბაბაგაგაგაგა, მეგრ. ბობობობოგაგაგაგა, ლაზ. ბობობობოგაგაგაგა; Áემემემემლულულულუღიღიღიღი // Áომომომომლულულულუღიღიღიღი < yemyemyemyem----

liklikliklik, 

ქართ. ბატბატბატბატკაკაკაკანინინინი, მეგრ. ბატბატბატბატკიკიკიკი, ლაზ. ბატბატბატბატკიკიკიკი; კუკუკუკუზიზიზიზი < kukukukuzuzuzuzu, 

ქართ. დერდერდერდერგიგიგიგი, მეგრ. დერდერდერდერგიგიგიგი, ლაზ. დერდერდერდერგიგიგიგი //    დედედედეგიგიგიგი; ქქქქééééფიფიფიფი < kkkküüüüpppp, 

ქართ. მოზმოზმოზმოზვევევევერირირირი, მეგრ. მოზმოზმოზმოზვევევევერარარარა, ლაზ. მომომომოზაზაზაზარირირირი // მუმუმუმუზაზაზაზარირირირი; თოთოთოთო----

სუსუსუსუმიმიმიმი < totototosumsumsumsum, 

ქართ. მწყემმწყემმწყემმწყემსისისისი, მეგრ. ჭყიჭყიჭყიჭყიშიშიშიში, ლაზ. ჭკეჭკეჭკეჭკეშიშიშიში    //    ჭეჭეჭეჭეშიშიშიში; ჩოჩოჩოჩობაბაბაბანინინინი < cocococobanbanbanban, 

ქართ. ნანანანაღეღეღეღებიბიბიბი, ლაზ. მომომომოღაღაღაღაფეფეფეფერირირირი; კაკაკაკაიიიიმამამამაღიღიღიღი < kakakakayyyymakmakmakmak, 

ქართ. ტყატყატყატყავივივივი, მეგრ. ტყეტყეტყეტყებიბიბიბი, ლაზ. ტკეტკეტკეტკებიბიბიბი // ტეტეტეტებიბიბიბი; ფოსფოსფოსფოსტიტიტიტი < postpostpostpost, 

ქართ. ღოღოღოღორირირირი, მეგრ. ღეღეღეღეჯიჯიჯიჯი, ლაზ. ღეღეღეღეჯიჯიჯიჯი; დოდოდოდომუმუმუმუზიზიზიზი < dodododomuzmuzmuzmuz, 

ქართ. ყვეყვეყვეყველილილილი, მეგრ. Gვავავავალილილილი, ლაზ. ყვაყვაყვაყვალილილილი    //    კვაკვაკვაკვალილილილი    //    ვავავავალილილილი;    ფეფეფეფენინინინი----

რირირირი < peypeypeypeynirnirnirnir, 

ქართ. ცხვაცხვაცხვაცხვარირირირი, მეგრ. შხუშხუშხუშხურირირირი, ლაზ. მჩხუიმჩხუიმჩხუიმჩხუი;    კოკოკოკოÁნინინინი < kokokokoyunyunyunyun, 

ქართ. ძაღძაღძაღძაღლილილილი, მეგრ. ჯოჯოჯოჯოღოღოღოღორირირირი, ლაზ. ჯოჯოჯოჯოღოიღოიღოიღოი;    ქოქოქოქოფაქფაქფაქფაქ < kokokokopekpekpekpek, 

ქართ. ჯოჯოჯოჯოგიგიგიგი, მეგრ. ჯოჯოჯოჯოგიგიგიგი, ლაზ. ჯოჯოჯოჯოგიგიგიგი;    მამამამალილილილი < მალმალმალმალ, სუსუსუსურირირირი < ssssürrrr, 

ქართ. ჯოჯოჯოჯორირირირი, მეგრ. ჯოჯოჯოჯორირირირი, ლაზ. ნჯონჯონჯონჯორირირირი;    კაკაკაკატიტიტიტირირირირი < kakakakatirtirtirtir. 

მეგრულში, ისევე, როგორც ლაზურში, გვაქვს ლექსიკურ ერთე-
ულთა სინონიმური წყვილი, რომელსაც საერთოქართველურ ფორ-
მებთან ქმნის აფხაზურიდან შეთვისებული სიტყვები: 

ქართ. ბობობობოსესესესელილილილი, მეგრ. ბობობობოსესესესელილილილი / ბობობობოსესესესეÁ; აგაგაგაგვავავავარარარარა < აფხ. აააა-გგგგ°°°°არაარაარაარა, ეს 
უკანასკნელი სამეცნიერო ტერმინად ჩამოყალიბდა აგაგაგაგვავავავარარარარა კი `სამე-
ურნეო ნაგებობის ტიპი~M(შამილაძე, 1986: 152) 

ქართ. გაგაგაგაზაზაზაზაფხუფხუფხუფხულილილილი, მეგრ. გაგაგაგაზარზარზარზარხუხუხუხულილილილი; აფუაფუაფუაფუნინინინი < აფხ. ააფააფააფააფHHHHნნნნ    (შდრ.    

სასასასაააააფუფუფუფუნონონონო    `საზაფხულო საძოვარი~ (შამილაძე, 1986: 152) 
ქართ. (დიალ.) ბიბიბიბიგიგიგიგი    /    ბიბიბიბიგაგაგაგა, მეგრ. ბიბიბიბიგაგაგაგა; ლალალალაბაბაბაბაშაშაშაშა < აფხ. აააა-ლალალალაბაბაბაბაშაშაშაშა, 

ქართ. სასასასაწუწუწუწურირირირი, მეგრ. ოწიოწიოწიოწირარარარალილილილი; ხახახახარარარარაძაძაძაძაგაგაგაგა < აფხ. აააა-რარარარაძაძაძაძაგაგაგაგა, 

ქართ. ტლატლატლატლაპოპოპოპო    /    ტყლატყლატყლატყლაპოპოპოპო, მეგრ. ონონონონტყოტყოტყოტყოლელელელეშიშიშიში; აზაზაზაზმამამამახიხიხიხი `გუბე, სა-
ქონლის დასარწყულებელი~ < აფხაზ. აააა-ძმახძმახძმახძმახ `ჭაობი~. 

ხშირად ლაზურში დაკარგულია, ან ჩვენ მიერ მოძიებულ მასა-
ლაში არ გვხვდება ის საერთოქართველური ან შეთვისებული ფორმე-
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ბი, რომლებიც გვაქვს ქართულში, მეგრულში, ნაწილობრივ, სვანურ-
ში. ლაზური `დანაკლისს~ ძირითადად თურქული (resp. აღმოსავლუ-
რენოვანი), ხანდახან კი ბერძნული ლექსიკით ივსებს: 

ქართ. ბერბერბერბერწიწიწიწი, მეგრ. ბურბურბურბურჭიჭიჭიჭი, სვან. ბრბრბრბრÍÍÍÍჭჭჭჭ, ლაზ. კიკიკიკისისისისირირირირი < თურქ. kikikikisirsirsirsir, 

ქართ. ერერერერბობობობო, მეგრ. ერერერერბობობობო    /    ებებებებრორორორო, ლაზ. Áაღიაღიაღიაღი < თურქ.    yayayayağ, 

ქართ. კრაკრაკრაკრავივივივი, მეგრ. კიკიკიკირირირირიბიბიბიბი, ლაზ. შიშიშიშიშეშეშეშეღიღიღიღი    < თურქ. şiiiişekekekek, 

ქართ. კურკურკურკურტატატატანინინინი, მეგრ. კურკურკურკურტატატატანინინინი, ლაზ. სესესესემემემემერირირირი < თურქ. sesesesemermermermer, 

ქართ. მამამამაწოწოწოწონინინინი, მეგრ. მარმარმარმარწვეწვეწვეწვენინინინი, ლაზ. Áოღუოღუოღუოღურრრრთითითითი    < თურქ. yoyoyoyoğurturturturt, 

ქართ. მათმათმათმათრარარარახიხიხიხი, მეგრ. მარმარმარმართათათათახიხიხიხი, სვან. მმმმHHHHრდახრდახრდახრდახ, ლაზ. კამკამკამკამჭიჭიჭიჭი < 
თურქ. kamkamkamkamҫҫҫҫiiii, 

ქართ. უნაუნაუნაუნაგიგიგიგირირირირი, მეგრ. ონანონანონანონანგეგეგეგერირირირი, სვან. ჰჰჰჰHHHHნგირნგირნგირნგირ, ლაზ. ეეეეÁერიერიერიერი < 
თურქ. eyereyereyereyer, 

ქართ. ჭაჭაჭაჭაკიკიკიკი, მეგრ. ჭაჭაჭაჭაკიკიკიკი, სვან. ჭჭჭჭøøøøგგგგ, ლაზ. კისკისკისკისრარარარაღიღიღიღი    < თურქ. kiskiskiskisrakrakrakrak, 

ქართ. ძარძარძარძარღვიღვიღვიღვი, მეგრ. ჯერჯერჯერჯერღვიღვიღვიღვი, სვან. ჯჯჯჯøøøøრღრღრღრღEEEE, ლაზ. დადადადამამამამარირირირი < 
თურქ. dadadadamarmarmarmar, 

ქართ. ბობობობოსესესესელილილილი, მეგრ. ბობობობოსესესესელილილილი, ლაზ. მანმანმანმანდრედრედრედრე < ბერძ.    μανδρ, 

ქართ. კუკუკუკუჭიჭიჭიჭი, მეგრ. კუკუკუკუჭიჭიჭიჭი, სვან. კკკკEEEEიჭიჭიჭიჭ, ლაზ. ორექორექორექორექსისისისი < ბერძნ. ορεξις. 

ქართ. ძუძუძუძუძუძუძუძუ, მეგრ. ძუძუძუძუძუძუძუძუ, ლაზ. ბუბუბუბუძიძიძიძი < ბერძნ. βυςι. 

იგივე ვითარება გვაქვს მეგრულში, ოღონდ აქ აფხაზური ენის 
გავლენა გაცილებით ნაკლები ინტენსივობისაა: 

ქართ. ხსეხსეხსეხსენინინინი, ლაზ. ცხოცხოცხოცხონინინინი, მეგრ. ხიხიხიხიჯაჯაჯაჯაჯაჯაჯაჯა < აფხაზ.    აააა-ხჯახჯახჯახჯაჯაჯაჯაჯა. 
ქართ. თითითითიკაკაკაკანინინინი, ლაზ.  ტიტიტიტიკაკაკაკანინინინი, მეგრ.  ქვაშქვაშქვაშქვაშდიდიდიდი < აფხაზ. აააა-ქქქქ°°°°აშთაშთაშთაშთ. 

ხანდახან ლაზური ნასესხებ ფორმას ჰიბრიდული კომპოზიტის 
კომპონენტად იყენებს: თურქული წარმოშობის ჯიჯიჯიჯიგეგეგეგერირირირი (cicicicigergergerger) ლა-
ზურში `ღვიძლს~ ნიშნავს. იმავე სემანტიკისაა შერეული კომპოზიტი 
უჩაუჩაუჩაუჩაჯიჯიჯიჯიგეგეგეგერირირირი, ზედმ. `შავი ღვიძლი~ (შდრ. თურქ. kakakakararararacicicicigergergerger `ღვიძლი~ 
კომპოზიტია: kakakakarararara `შავი~, cicicicigergergerger    `ღვიძლი~) და მის გვერდით გვაქვს 
ქჩექჩექჩექჩეჯიჯიჯიჯიგეგეგეგერირირირი    /    ხჩეხჩეხჩეხჩეჯიჯიჯიჯიგეგეგეგერირირირი `ფილტვი~, ზედმ. `თეთრი ღვიძლი~ (მარი, 
1910: 195). თურქულად ფილტვი გადმოიცემა კომპოზიტით akakakakcicicicigergergerger (akakakak 
`თეთრი~, cicicicigergergerger `ღვიძლი~). ფაქტობრივად, ორივე კომპოზიტი თურ-
ქულის კალკია. შევნიშნავთ, რომ ფილტვის აღსანიშნავად ლაზურს სა-
კუთარი ფურფურფურფურფუფუფუფუ-ც შემოუნახავს (მარი, 1910: 195). 

ჰიბრიდული სინტაგმა კაკაკაკაბუბუბუბულალალალაშიშიშიში    ყვიყვიყვიყვილელელელეფეფეფეფე `ზურგის ძვლებია~ 
(ასათიანი, 1974, 119), კაკაკაკაბუბუბუბუღაღაღაღა    <    /    კაკაკაკაბურბურბურბურღაღაღაღა (კაკაკაკაბურბურბურბურგაგაგაგა) თურქულად 
`ნეკნს~ ნიშნავს, ყვიყვიყვიყვილილილილი კი საერთოქართველური ლექსემაა: ქართ. (დი-
ალ.) ყვლიყვლიყვლიყვლივივივივი `ბარძაყის ან მხრის ძვალია~ (გაჩეჩილაძე, 1976: 148), ლაზ. 
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ყვიყვიყვიყვილილილილი    /    ყიყიყიყილილილილი    /    ილიილიილიილი `ძვალი~ (მარი, 1910: 203), მეგრ. ყვიყყვიყყვიყყვიყვივივივილილილილი `მე-
ნჯის ძვალი~. ეს უკანასკნელი ნასესხობის სახით გვაქვს აფხაზურში: 
აააა-ყყყყ°°°°HHHHყყყყ°°°°HHHHლლლლ `ცხენის მენჯის ძვალი~ (არშბა, 1980: 38).  

ჰიბრიდულ სინტაგმას იყენებს მეგრულიც. შესიტყვებაში აფხაშაფხაშაფხაშაფხაშ    

დუდუდუდუდიდიდიდი `ბეჭისთავი~, მსაზღვრელი აფხაზურიდანაა შეთვისებული 
(ბუკია, 1999: 10) და გამსესხებელ ენაში `ზურგს~ ნიშნავს (აფხაზ. აააა-ბღაბღაბღაბღა 
`ზურგი~, ადიღ. ბღბღბღბღ°°°°HHHHH, ყაბარდ. ბღბღბღბღ°°°°HHHH `ბეჭისთავი~), დუდუდუდუდიდიდიდი კი ქართუ-
ლი თავთავთავთავ-ის მეგრული ლექსიკური შესატყვისია.  

ჰიბრიდულ კომპოზიტია ხსენის აღმნიშვნელი მეგრული ფორმა 
ხიხიხიხიჯებჯებჯებჯებჟაჟაჟაჟა, რომელშიც პირველი კომპოზიტი ხიხიხიხიჯეჯეჯეჯე    <    ხიხიხიხიჯეჯეჯეჯეჯაჯაჯაჯა    <    ხხხხHHHHჯაჯაჯაჯაჯაჯაჯაჯა 
`ხსენია~, მეორე კი _ მეგრული `რძე~. 

ჩვენ შევეცადეთ, გვეჩვენებინა სესხებისას მომხდარი ის პროცე-
სები, რომლებიც ყველა ენაში მეტნაკლებად იჩენს თავს. ასევე ხდება 
ჩვენს საკვლევ მასალაში. ეს ცვლილებები, ერთი შეხედვით, ლექსიკუ-
რად საკმაოდ აშორებს ერთი ენის ორ დიალექტს ერთმანეთისაგან და 
ქმნის მკვეთრი განსხვავებულობის ილუზიას. 

ჩვენ მიერ საანალიზოდ შერჩეული მასალა ლექსიკის ის ნაწი-
ლია, რომელიც სასწრაფო აღნუსხვასა და შესწავლას საჭიროებს. 
აფხაზური, როგორც სახელმწიფო ენა აფხაზეთის ტერიტორიაზე 
(ქართულთან ერთად _ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად), 
სამომავლოდ ასევე საჭიროებს ტერმინოლოგიური სტანდარტების 
შემუშავებას, ამიტომაც დარგობრივი ლექსიკის ისტორიულ ანალიზს 
შეუძლია მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწიოს ამგვარ სამუშაოებს. 

 
' 
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Tendency of Language Mixing in Zan Occupation-related  
Vocabulary 

 
Summary 

 
Collaboration in multi-language groups naturally results in mixed 

vocabularies. 
Notable difference in Megrelian and Laz vocabularies is a result of 

influence of foreign languages (Turkish and Greek – for Laz and Russian and 
Abkhaz in different chronologies – for Megrelian).  

The paper discusses the part of the Megrelian-Laz cattle-breeding 
vocabulary. 

Influence of Greek language from ancient times and later of Turkish is 
obvious for Laz cattle-breeding vocabulary.  

Similar development occurred in Megrelian language during past two 
centuries influenced by politically dominant Russian language and Abkhazian 
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language with rich cattle-breeding vocabulary. 
The common Kartvelian stems and roots of the cattle-breading 

vocabulary are mainly preserved in Laz and Megrelian, but synonymic pairs 
consisting of borrowed words also occur. One can easily trace a dominant 
language influence in Laz:  

Georg. bagabagabagabaga, Megr. bogabogabogaboga, Laz bogabogabogaboga; jemluGemluGemluGemluGi / jomluGomluGomluGomluGi    < Turk. yemlik – 
barn. 

Georg. batkanibatkanibatkanibatkani, Megr. batkibatkibatkibatki, Laz batkibatkibatkibatki; kuzikuzikuzikuzi < Turk. kuzu – lamb. 
Georg. GoriGoriGoriGori, Megr. GeJiGeJiGeJiGeJi, Laz GeJiGeJiGeJiGeJi; domuzidomuzidomuzidomuzi < Turk. domuz – pig. 
Georg. KveliKveliKveliKveli, Megr. Gvalivalivalivali, Laz KvaliKvaliKvaliKvali    /    kvalikvalikvalikvali     /    valivalivalivali;    finirifinirifinirifiniri < Turk. peynir – 

cheese… 
Similarly in Megrelian, there exist pairs or lexical items consisting of 

common Kartvelian and Abkhaz roots: 
Georg. gazafxuligazafxuligazafxuligazafxuli, Megr. gazgazgazgazarxuliarxuliarxuliarxuli; afuniafuniafuniafuni < Abkh. aapǝn  - spring. 
Georg. (dail.) bigibigibigibigi    /    bigabigabigabiga, Megr. bigabigabigabiga; labaSalabaSalabaSalabaSa < Abkh. aaaalabaSalabaSalabaSalabaSa – stick. 
The common-Kartvelian forms, which occur in Georgian, Megrelian and 

partially in Svan, are often lost in Laz. Laz language “fills this loss" mainly 
with the Turkish (oriental) vocabulary: 

Georg. berwiberwiberwiberwi, Megr. buriyiburiyiburiyiburiyi, Svan br‚ybr‚ybr‚ybr‚y, Laz kisirikisirikisirikisiri < Turk. kisir – barren. 
Georg. erboerboerboerbo, Megr. erboerboerboerbo    /    erboerboerboerbo, Laz jaGiaGiaGiaGi < Turk.    yağ - melted butter. 
Georg. kravikravikravikravi, Megr. kiribikiribikiribikiribi, Laz SiSeGiSiSeGiSiSeGiSiSeGi    < Turk. şişek – lamb. 
The analogous situation is in Megrelian, but in this case influence of 

Abkhazian is less intensive: 
Georg. xsenixsenixsenixseni, Laz cxenicxenicxenicxeni, Megr. xiJaJaxiJaJaxiJaJaxiJaJa < Abkh.    aaaa----xJaJaxJaJaxJaJaxJaJa  - colostrum. 
Georg. TikaniTikaniTikaniTikani, Laz tikanitikanitikanitikani, Megr. qvaSdiqvaSdiqvaSdiqvaSdi < Abkh. aaaa----qqqq°°°°aSTaSTaSTaST ‒  goat kid. 
The study should be done in integrity, not separating Megrelian and Laz, 

because valuable results of studies of interlanguage relations of Megrelian-Laz, 
with common Kartvelian and other languages, can be achieved only in this 
integrity.  
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ქართულ ენაზე დღემდე არ მოგვეპოვება ისეთი ნაშრომი ლათი-
ნური იურიდიული ტერმინოლოგიის შესახებ, რომელიც დააკმაყო-
ფილებდა სპეციალისტთა და ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკი-
თხველთა მოთხოვნებს. ამჟამად არსებული ორიოდე საცნობარო ხასი-
ათის იურიდიული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი მცირე მოცულო-
ბისაა და ფაქტობრივი თუ ტერმინოლოგიური სახის უზუსტობის 
გამო ამ პრობლემის გადასაჭრელად ვერ გამოდგება.  

თანამედროვე ევროპული ქვეყნების ეროვნული სამართლისა 
და საერთაშორისო სამართლის იურიდიული ტერმინოლოგია, ძირი-
თადად, რომაული სამართლის მიერ გამომუშავებული ფორმულები-
თა და ცნებებით საზრდოობს. რომაული სამართლის საფუძვლების 
ღრმა ცოდნის გარეშე შეუძლებელია მაღალი დონის პროფესიონალი 
იურისტის ჩამოყალიბება.  

ქართულ ენაზე ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგიის შე-
სახებ ნაშრომის შექმნა მნიშვნელოვანია არა მარტო სპეციალისტები-
სათვის, არამედ ყველასთვის, ვინც სამართალმცოდნეობის საკითხე-
ბით არის დაინტერესებული.  

ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია წარმოადგენს 2011 

წელს რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტს (ხელ-
მძღვანელი პროფ. ლ. ალექსიძე), რომელიც მიზნად ისახავს ორი წლის 
მანძილზე სალექსიკონო ფორმატის ნაშრომის შექმნას. ამ ეტაპისა-
თვის დასრულებულია ლათინური იურიდიული ტერმინების გამო-
კვლევა (დაახლოებით 5000 სალექსიკონო ერთეული), რასაც მოსდევს 
ლათინური ფრაზეოლოგიზმებისა და გამონათქვამების ლექსიკონი 
ქართული თარგმანითურთ. ნაშრომს დაასრულებს დანართი, რომე-
ლიც იქნება ორგანყოფილებიანი: პირველში შევა ინფორმაცია ცნო-
ბილ სამართალმცოდნეთა შესახებ, რომელთა სახელებთან არის და-
კავშირებული ამა თუ იმ კანონის შექმნა, მეორე ნაწილში გათვალის-
წინებულია ლათინური გრამატიკის მოკლე ცნობარის დართვა, რომე-
ლიც დახმარებას გაუწევს ლექსიკონით სარგებლობისას მას, ვინც კარ-
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გად (ან საერთოდ) არ იცის ლათინური ენის გრამატიკა.  
ნაშრომის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს იურიდიულ ტერმინ-

თა ლექსიკონი, რომელიც ასეთი სახისაა: ჯერ მოცემულია ლათინური 
ტერმინი ქართული ტრანსკრიფციით, მახვილის მითითებით, შემდეგ 
ტერმინის თარგმანი ქართულად, რასაც მოსდევს ლათინური ტერმი-
ნის ქართული შესატყვისი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შემდეგ 
მოცემულია სამნაწილიანი განმარტება. პირველში წარმოდგენილია 
ლათინური ტერმინის განმარტება რომის სამართალში, მეორეში _ 
ტერმინის მნიშვნელობა მოქმედ კანონმდებლობაში, მესამეში _ ტერ-
მინის ქართულ სამართლებრივ სივრცეში პირველად დადასტურების 
შემთხვევა. ნიმუშისათვის დავასახელებთ ორ მაგალითს: 

codexcodexcodexcodex, dicisdicisdicisdicis [ კო’დექს „დაფა“] კოდექსი 
I. წიგნად აკინძული, ცვილით დაფარული ხის ფირფიტა, პაპი-

რუსის ან პერგამენტის გრაგნილი. c. accepti et expensi შემოსავლისა და 
გასავლის წიგნი; 

II. საკანონმდებლო აქტი, რომელშიც გაერთიანებულია და სის-
ტემატიზირებულია ერთგვაროვან სამართლებრივ ურთიერთობათა 
მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები. „საქართველოს საარ-
ჩევნო კოდექსი“ (2011) 

III. „ხოლო კოდიკოი არს სახელი ჰრომაული და ეწოდების გუ-
ჯარსა გავრცელებით მქონებელსა სამეფოთა რათმე პირთასა და სჯუ-
ლის-დებათასა და ესეცა მრავალ წიგნებად არს განყოფილ სიმრავლი-
სათვის, რომლისა წიგნებისა ნაწილები და თავები ფერად-ფერადთა 
მიზეზთათვის წარმოიტყვის“ (დიდი სჯულ., 1975 : 137) 

ამ მაგალითში ჯერ მოცემულია ტერმინი სახ. ბრუნვაში (codex), 
შემდეგ _ ნათ.-ის ფორმა არასრულად (dicis), რაც მიუთითებს, რომ 
სახ.-ში სრულად არ ჩანს სახელის ფუძე; შემდეგ კვადრატულ 
ფრჩხილში წარმოდგენილია მახვილიანი ფორმა და ტერმინის ქარ-
თული თარგმანი, „დაფა“. შემდეგ მოდის ტერმინის განმარტებები. 

constitutio,onisconstitutio,onisconstitutio,onisconstitutio,onis [კონსტიტუ’ტიო, კონსტიტუ’ციო „დადგენილე-
ბა“, „ნორმა“, „წესი“] კონსტიტუცია 

I. დადგენილება, ნორმა, კანონი; როგორც ჩანს, რომის სამარ-
თალში რესპუბლიკის ხანაშივე არსებობდა კონსტიტუციები (მაგ. c. 

Rutiliana). 

II. სახელმწიფოს ძირითადი და უზენაესი იურიდიული ძალის 
მქონე კანონი. “საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი 
კანონია. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს 
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კონსტიტუციას” (საქ. კონსტ., 1995, მე-6 მუხლი). 
III. „კონსტიტუცია საქართველოს უზენაესი კანონია. არ შეიძ-

ლება გამოქვეყნებულ იქნეს კანონი, დეკრეტი, ბრძანება ან განკარგუ-
ლება, რომელიც კონსტიტუციის დებულებათა და მათი დედააზრის 
წინააღმდეგია“ (საქ. კონსტ., 1921, მე-8 მუხლი). 

მოცემულ მაგალითში ლათინური ტერმინის ორი ტრანსკრიფ-
ცია არის მოცემული: კონსტიტუტიო და კონსტიტუციო, პირველი 
წარმოთქმა კლასიკური ლათინურის შესაბამისია, მეორე კი _ შუასაუ-
კუნეებისა (დაახ. ახ. წ. IV ს.). 

ლექსიკონში შევიდა შუასაუკუნეებში და გვიანდელ ლათინურ-
ში ჩამოყალიბებული სიტყვები, რომლებიც არ გვხვდება კლასიკური 
ხანის ლათინური ენის ლექსიკონებში, მაგრამ ისინი გამოიყენება თა-
ნამედროვე იურიდიულ ტერმინოლოგიაში. მაგ. advocatura, 
procuratura, attestatio, beneficiarius, condificatio, certificatio და სხვ., ლექ-
სიკონში არ შევიტანეთ ლათინური ძირის სიტყვები, რომელთა ტერ-
მინებად ჩამოყალიბებაში სხვა ენები მონაწილეობდნენ. მაგ. საერთო 
ნუსხაში არ მოხვდა: პლურალიზმი, კონსტიტუციონალიზმი, მუნიცი-
პალიტეტი, არც ბოლო ხანებში ჩვენში გავრცელებული ტერმინი 
cohabitatia კოჰაბიტაცია, რომელიც ფრანგულიდან არის შემოსული 
და ნიშნავს თანაცხოვრებას. იგი აშკარად ლათინური სიტყვაა, რომე-
ლიც კლასიკური ხანისა და შუასაუკუნეების ლათინურში არ გვხვდე-
ბა, თუმცა ამ პერიოდის ლათინურში დადასტურებულია ზმნა 
cohabitare თანაცხოვრება. არსებობს ასეთი იურიდიული სენტენცია: 
Fraus et ius nunquam cohabitabant – ტყუილი და სამართალი ერთად ვე-
რასდროს თანაარსებობდნენ. 

საყურადღებოა ლათინური ტერმინის ქართულ სამართლებრივ 
სივრცეში პირველად დადასტურების საკითხი, რომელიც ლექსიკონ-
ში მესამე პუნქტადაა შეტანილი. ამ მიზნით დამუშავდა ქართული სა-
მართლის ძეგლები. უნდა აღინიშნოს, რომ ლათინური ტერმინების 
ქართულ სამართლებრივ სივრცეში გამოჩენა საეკლესიო სამართლის 
ძეგლებში XI-XII საუკუნეებიდან დასტურდება, კერძოდ: პეტრიწონის 
მონასტრის ტიპიკონში და მცირე და დიდი სჯულის კანონში; მაგ: 
codex კოდიკოი, curator კურატორი, domesticus დომესტიკოსი, legatus 
ლიღატი, institutiones ისტიტუტიონნი, kalendae კალენდობანი, titulus 
ტიტლოსი, tribunus ტრივუნუსი, optio ოფტიონი და სხვ., რომლებიც 
ქართულ საეკლესიო სამართალში ბერძნული ენიდან უნდა დამკვიდ-
რებულიყო ზეპირი გზით.  



ლათინური იურიდიული ტერმინების გადმოცემისათვის  ქართულად 57 

 

 

ლათინური იურიდიული ტერმინების მეორე ტალღა ქართულ 
დოკუმენტებსა და კანონებში შემოიჭრა საქართველოს რუსეთთან 
მჭიდრო ურთიერთობის შედეგად. ამ დროს მკვიდრდება ტერმინები: 
appelatio აპელაცია, caeremonia ცერემონია, collegium კოლლეღია, 
corpus კორპუზი, deputatus დეპუტატი, gubernator ღუბერნატორი, 
mediator მედიატორი და სხვ. 

რამდენიმე იურიდიული ტერმინის გამოჩენა საქართველოს და-
მოუკიდებლობის პერიოდს უნდა უკავშირდებოდეს: annexio ანექსია, 
naturalisatio ნატურალიზაცია. უნდა აღინიშნოს, რომ ლათინურ ტერ-
მინთა დამკვიდრება ქართულ საკანონმდებლო დოკუმენტებში დღე-
საც გრძელდება, რაც მეტყველებს ლათინური ენის მნიშვნელოვან 
როლზე იურიდიული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებაში.  

ლათინური ტერმინების ქართულად გადმოცემისას ვითვალისწი-
ნებდით ტრადიციულად დამკვიდრებულ წესებს, რომელთა თანახმად: 

1) -ia-ze დაბოლოებული სახელი ქართულადაც -იაიაიაია-თი ბოლოვდე-
ბა, რაც ბუნებრივია ქართულისთვისაც და მისი გადმოცემა არავითარ 
სირთულეს არ ქმნის. მაგ. materia მატერია, მასალა, რისგანაც არის და-
მზადებული რაიმე; memoria მემორია, მეხსიერება, ხსოვნა, მოგონება.  

2) -tia სუფიქსიანი ტერმინები ქართულად ტრადიციულად -ციაციაციაცია 
დაბოლოებით გადმოდის: სენტენტია სენტენცია, აზრი, განაჩენი; 
indulgentia ინდულგენცია, შეწყალება; patientia პაციენცია, მოთმინება; 
potentia პოტენცია, ძალა.  

3) -tio სუფიქსიანი სახელებიც -ციაციაციაცია-თი გადმოდის ქართულად: 

probatio პრობაცია, მოწონება; degustatio დეგუსტაცია, დაგემოვნება; 
ovatio ოვაცია (მცირე ტრიუმფი); frustratio ფრუსტრაცია, შეცდომაში 
შეყვანა; eruditio ერუდიცია, განათლება.  

4) -sio სუფიქსიანი ტერმინები -სიასიასიასია-თი გადმოიცემა: expansio ექ-
სპანსია; expressio ექსპრესია, გამომსახველობა; excisio ექსცისია, და-
ნგრევა (ქალაქის); remissio რემისია, შესუსტება.  

5) ზოგჯერ -tio და -io სუფიქსიანი სახელები ინარჩუნებენ ფუძი-
სეულ -n თანხმოვანს, რომელიც სახელობითში არ ჩანს და სხვა ბრუნ-
ვებში (წოდებითის გარდა) აღდგება: decurio (ნათ. decurionis) დეკური-
ონი, ათეულის მეთაური; regio (ნათ. regionis) რეგიონი, მხარე; motio 
(ნათ. motionis) მოციონი, მოძრაობა; მაგრამ ამავე ძირის სიტყვა emotio 
(ნათ. emotionis) გადმოდის სახელობითის ფორმით: ემოცია, ამოძრავე-
ბა, რომელიც ფრანგულის გზით არის შეთვისებული.  

6) -(i)um სახელები საშუალო სქესისაა, მათი ნაწილი ინარჩუნებს 
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-um დაბოლოებას: beneficium, ბენეფიციუმი, წყალობა; praesidium პრე-
ზიდიუმი, დაცვა; consilium კონსილიუმი, რჩევა, თათბირი.  

7) ნაწილი ამ სუფიქსიანი სახელებისა ჩამოიცილებს -(i)um და-
ბოლოებას: argumentum არგუმენტი, საბუთი; documentum დოკუმენ-
ტი, ნიმუში; testamentum ტესტამენტი, ანდერძი; suicidium სუიციდი, 
თვითმკვლელობა; plebiscitum პლებისციტი, ხალხის გადაწყვეტილება.  

8) ნაწილი ამ ტიპის სახელებისა -იაიაიაია დაბოლოებით გადმოდის: 
imperium იმპერია, ძალაუფლება; stipendium სტიპენდია, სამხედრო მო-
სამსახურეთა ქირა; praemium პრემია, ჯილდო; subsidium სუბსიდია, 
დახმარება. ამ სახელებისათვის -ia მრავლობითი რიცხვის ფორმანტია: 
imperia, stipendia, praemia, subsidia.  

9) -fex (ნათ. -cis) სუფიქსიანი სახელები მხოლობითის ფორმი-
თაც გადმოიცემა და მრავლობითისაც: pontifex პონტიფექსი, უმაღლე-
სი ქურუმი (მხოლ. რიცხვის სახელობითი), pontifices პონტიფიკები 

(მრავ. რიცხვი; ამოსავალია სახელის ფუძე pontific-), შესაძლებელია 

პონტიფექსებიც (მხოლ. რიცხვის ფორმიდან); მაგრამ princeps პრინცეპ-
სი, პირველი პირი (მხოლ. რიცხვში) და principes პრინცეპსები (ამოსა-
ვალია სახელის ფუძე princip-).  

10) -arius სუფიქსიან სახელთა ნაწილი არსებითია, ნაწილი კი _ 
ზედსართავი. ზოგიერთი სახელობითის ფორმით გადმოდის, ზოგი-
ერთი სახელი კი -us-ის გარეშე გადმოიცემა: archivarius არქივარიუსი, 
არქივის გამგე; notarius ნოტარიუსი, მდივანი, მაგრამ beneficiarius ბენეფი-
ციარი, გარკვეული შეღავათებით მოსარგებლე; emisarius ემისარი, საგან-
გებო დავალებით გაგზავნილი პირი.  

11) ასევეა -arium-ze დაბოლოებული სახელებიც. ზოგი ინარჩუ-
ნებს -um დაბოლოებას, ზოგიც ჩამოიშორებს: compendium კომპენდიუ-
მი, მოკლე შინაარსი, მაგრამ commentarium კომენტარი, შენიშვნა. 

12) -ns (ნათ. ntis) სუფიქსიან    სახელთა    უმრავლესობა ინარჩუნებს 
ფუძისეულ -t თანხმოვანს: patiens (patientis) პაციენტი, მომთმენი; 
migrans (migrantis) მიგრანტი, გადასახლებული, მაგრამ გვაქვს რამდე-
ნიმე არა იურიდიული ტერმინი სახელობითის ფორმით; (homo) 
sapiens (ჰომო) საპიენსი, (Iuppiter) Omnipotens (იუპიტერ) ომნიპოტენსი, 
ყოვლისშემძლე; მათემატიკური ტერმინები: secans (secantis) სეკანსი, 
გადამკვეთი, tangens (tangentis) ტანგენსი, მხები.     

არის შემთხვევები, როცა სახელი აშკარად ლათინურია, მაგრამ 
წარმოთქმა არ შეესაბამება არც კლასიკურს და არც შუასაკუნეების 
ლათინურს. მაგ. გვაქვს mancipatio, რაც ქართულად გვაძლევს მანციპა-



ლათინური იურიდიული ტერმინების გადმოცემისათვის  ქართულად 59 

 

 

ცია-ს, მაგრამ იმავე ძირიდან ნაწარმოები emancipatio გადმოვიდა ემან-
სიპაციად (ci-ს si-დ წაკითხვა არ არის დამახასიათებელი ლათინურის-
თვის). ეს აიხსნება იმით, რომ ეს ტერმინი რუსულიდან არის შეთვი-
სებული, სადაც რომელიმე ევროპული ენიდან მოხვდა.  

ჩვენ მხოლოდ ისეთი სუფიქსები განვიხილეთ, რომლებიც ყვე-
ლაზე მეტად გამოიყენება ტერმინთა წარმოებაში და ვნახეთ, რომ მა-
თი გადმოცემისას აბსოლუტური ერთგვაროვნება არ არის. ამის მიზე-
ზი ის არის, რომ ეს ტერმინები სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა 
გზით შემოვიდა ქართულში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ტრადიციას ვითვა-
ლისწინებთ ამ სახელთა გადმოცემისას, მაგრამ პრობლემის წინაშე 
ვდგებით, როცა ახალი ტერმინის გადმოცემა გვიხდება, მაგ. 
hereditarius ჰერედიტარი თუ ჰერედიტარიუსი, მემკვიდრე; fructuarius 
ფრუქტუარიუსი თუ ფრუქტუარი, პირი, რომელსაც დროებით აქვს 
მინიჭებული უფლება ფლობდეს ნივთს. როგორ უნდა გადმოვცეთ 
ratio (rationis) გონება, აზრი, როცა მისი არც რაცია-დ გადმოტანა შეიძ-
ლება, რადგან ასეთი სიტყვა სხვა შედგენილობისა და სხვა მნიშვნე-
ლობისაა, მას არც რაციონი შეესაბამება, რომელიც გერმანულის გზი-
თაა შემოსული და ულუფას ნიშნავს, ამიტომ გვრჩება მხოლოდ სახე-
ლობითის ფორმა, რაციო. 

როცა ლათინურ ტერმინს არ ეძებნება ქართული შესატყვისი, 
ვუწერთ მხოლოდ თარგმანს და განმარტებას. მაგ. iussum [იუ’სსუმ 
“ბრძანება”] ბრძანება, განკარგულება. 

 ვფიქრობთ, ამგვარად შედგენილი იურიდიულ ტერმინთა ლექ-
სიკონი გარკვეულ სამსახურს გაუწევს არა მარტო იურისტებს, არამედ 
ყველა დაინტერესებულ პირს. 
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Towards the Equivalences of Latin Legal Terms 
 

Summary 
 

Production of work on legal Latin terminology is important not only for 
students and specialists studying law but also generally for people interested in 
legal issues. Roman law includes almost perfect model of classification, which 
consists of general part of legal forms. Though, along with development of 
civilization during the centuries and different changes, legal forms have been 
changed but mainly, roman classification has still preserved its importance. 
Therefore, legal terminology of national and international law of modern 
European countries have source from forms and concepts of Roman law. 
Nowadays, it is considered impossible to become a high professional in law 
without deep knowledge of basics of Roman law. Those specialists and 
students, who are interested in these issues have problems concerning with 
writing and translation of legal terms and phraseological forms. It is important 
to have knowledge as far as of law and of Latin, as a language of legal terms 
for preventing mistakes in translation of Latin legal terms. At present we do 
not have any work which will completely satisfy interests of legal community. 
Today we have some reference type of works, but because of small amount and 
factual or terminological mistakes, they do not satisfy requirements of those 
students and specialists, who have to use legal terms during their studying or 
researches. Therefore, it will be somehow novelty in Georgian scholarship to 
create academic type of work with exquisite language and terms, which will 
include not only translation of terms, definition and Georgian equivalents, but 
also information about the source, documentation of primary introduction of 
the term in Georgian legislative space and approving of certain cases of usage 
of Latin terms in Georgian legal acts. The article is dedicated to the ways of 
solving and analyzing the problems, arisen during the project ("Latin legal 
terms") regarding the fundamental researches, funded by Shota Rustaveli 
National Foundation in 2011.  

 



    

ოთაროთაროთაროთარ    გამგამგამგამყრეყრეყრეყრელილილილიძეძეძეძე 
 

ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    სასასასამარმარმარმართლებთლებთლებთლებრირირირივივივივი    ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიისისისის        

სასასასაკითხკითხკითხკითხეეეებიბიბიბი    
    

ქართული ენა მდიდარია თავისი შესაძლებლობებით სრულყო-

ფილად გამოხატოს ესა თუ ის მოვლენა. მათ შორის, რასაკვირველია, 
ხალხის სამართლებრივი ცხოვრების ამსახველი სიტყვებიც იგულის-
ხმება. ქართული სამართლებრივი ენა საკმაოდ დახვეწილია და კარ-

გად ასახავს შესაბამის მოვლენებს, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ 
ჩვენი ენა ნაკლებად არის დაცული უცხო ენების ზეგავლენისაგან, რაც 
ჯერ კიდევ უხსოვარი დროიდან შეინიშნება.  

ქართული სამართლებრივი ტერმინოლოგია განსაკუთრებით 
ნაგვიანდება უკანასკნელ ხანებში, როცა სამართლებრივად ძლიერად 
განვითარებულ ქვეყნებში შექმნილი სამეცნიერო ლიტერატურა და 
საკანონმდებლო ტექსტები ჩვენს სამეცნიერო თუ პრაქტიკულ საქმია-
ნობაში ხშირად გამოიყენება.  

უფრო მეტიც: არის შემთხვევები, როცა ქართველი ავტორი ქარ-

თული ენის მდიდარ შესაძლებლობებს ვერ აცნობიერებს და ბრმად 
გადმოაქვს ქართულად უცხო ტერმინოლოგია. მოვიყვან ერთ მეტად 
საგულისხმო მაგალითს: 2012 წელს თბილისში დაიბეჭდა „გერმანულ-

ქართული და ქართულ-გერმანული იურიდიული ლექსიკონი~, რო-
მელშიც გერმანული ტერმინი objektives recht თარგმნილია, როგორც 
ოოოობიბიბიბიექექექექტუტუტუტურირირირი    უფუფუფუფლელელელებაბაბაბა, ხოლო subjektives recht, როგორც სუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტუტუტუტურირირირი    

უფუფუფუფლელელელებაბაბაბა. 

ქართულმა სამართლებრივმა ენამ არ იცის უფლების დაყოფა 
„ობიექტურ~ და „სუბიექტურ~ უფლებად. საქმე ის არის, რომ ასეთი 
დაყოფა ქართულ ენას არც სჭირდება. ქართულ სამართლებრივ ენაში 
ერთმანეთისაგან გამიჯნულია უფუფუფუფლელელელებაბაბაბა და სასასასამარმარმარმართათათათალილილილი. არც გერმა-
ნულ ენას, არც რუსულს არ შეუძლია ერთმანეთისაგან გამიჯნოს ეს 
ორი მოვლენა, ამიტომ გერმანელი იძულებულია სიტყვა უფუფუფუფლელელელებაბაბაბა ასე 
გამოხატოs _ das subjektives recht, ხოლო სასასასამარმარმარმართათათათალილილილი das objektives 
recht. რუსულადაც ასევე გამოითქმება: Субъективное право და 
Объективное право. 

გერმანულ სამართალში დამკვიდრებულია აგრეთვე ტერმინი 
Unrecht, რომლის რუსული შესატყვისია Неправда. ნახევარ საუკუნე-
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ზე მეტია, რაც ამ ტერმინის ქართულ შესატყვისად მიღებულია უუუუმარმარმარმარ-

თლოთლოთლოთლობაბაბაბა, რომელიც ენობრივადაც და სამართლებრივი შინაარსითაც 
ზუსტად გამოხატავს შესაბამის მოვლენას1. სამწუხაროა, რომ ზემოთ 
მითითებულ „გერმანულ-ქართულ იურიდიულ ლექსიკონში~ ეს ქარ-

თული ტერმინი მიგნებული არ არის. Unrecht ასეა განმარტებული: 1. 
„უსამართლობა; 2. უკანონობა~. ფართო გაგებით უუუუმარმარმარმართლოთლოთლოთლობაბაბაბა,    უუუუსასასასა-

მარმარმარმართლოთლოთლოთლობაბაბაბასაცსაცსაცსაც გულისხმობს, მაგრამ უუუუმარმარმარმართლოთლოთლოთლობაბაბაბა უფრო სამეცნიერო 
ტერმინია და მას სულ სხვა დანიშნულება აქვს, ვიდრე ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში გამოსაყენებელ უუუუსასასასამარმარმარმართლოთლოთლოთლობასბასბასბას. ამიტომ იურიდიული 
ლექსიკონის შემდგენელმა ეს უნდა გაითვალისწინოს.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-5 მუხლში 
ვკითხულობთ: `1. საქართველოს მოქალაქეს, აგრეთვე საქართველოში 
მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირს..." ტერმინი მომომომოქაქაქაქა-

ლალალალაქექექექეოოოობისბისბისბის    არარარარმქომქომქომქონენენენე    პიპიპიპირირირირი გვხვდება აგრეთვე კოდექსის მე-6 მუხლშიც. 
დასახელებული კოდექსის მე-15 მუხლში გამოყენებულია მსგავ-

სი ტერმინი: ნანანანასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლევივივივი    პიპიპიპირირირირი. ეს ტერმინი მეორდება მე-17 მუხ-
ლშიც და სხვ. 

აქ სიტყვა პიპიპიპირირირირი სრულიად ზედმეტია. თუკი ვამბობთ სასასასაქარქარქარქართვეთვეთვეთვე-

ლოსლოსლოსლოს    მომომომოქაქაქაქალალალალაქექექექე, რატომ არ შეიძლებოდა, გამოგვეყენებინა სიტყვა პიპიპიპი-

რისრისრისრის გარეშე მომომომოქაქაქაქალალალალაქექექექეოოოობისბისბისბის    არარარარმქომქომქომქონენენენე???? ასევე შეიძლებოდა გვეხმარა 
სიტყვა ნანანანასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლევიცვიცვიცვიც სიტყვა პიპიპიპირისრისრისრის გარეშე. განა სიტყვები მომომომოქაქაქაქალალალალა-

ქექექექეოოოობისბისბისბის    არარარარმქომქომქომქონენენენე და ნანანანასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლევივივივი, პირის გარეშე რომ გამოვიყენოთ, 
პირს, ე. ი. ადამიანს არ გულისხმობენ? ბუნებრივია, ცხოველი ვერ იქ-
ნება ნანანანასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლევივივივი ან მომომომოქაქაქაქალალალალაქექექექეოოოობისბისბისბის    არარარარმქომქომქომქონენენენე....    

უფრო მეტიც, სულ ახლახან საქართველოს სისხლის სამარ-

თლის კოდექსის მე-5 მუხლის მდგომარეობა ტერმინოლოგიური 
თვალსაზრისით კიდევ უფრო დამძიმდა: 2012 წ. 25 მაისის კანონით ამ 
მუხლის პირველი ნაწილი ასე ჩამოყალიბდა: `1. საქართველოს მოქა-
ლაქეს და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 
პირს...“ და ა. შ. სტასტასტასტატუტუტუტუსისისისი უცხო სიტყვაა და „მდგომარეობას~ აღნიშ-
ნავს. „სტატუსის~ მქონედ მიიჩნევენ საქართველოში სხვა ქვეყნის წარ-

მომადგენელს. ტერმინი სტასტასტასტატუტუტუტუსისისისი ხშირად გამოიყენება აგრეთვე ქარ-

                                                           

1
 მაგონდება გალაკტიონის ლექსი „ახალგაზრდობას~, რომელშიც პოეტი 

ახალგაზრდობას ასეთი სიტყვებით მიმართავს: „სადაც უმართლობას ნახავს, შუ-

რისგებით იალებდეს~. 
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თულ სამეცნიერო ლიტერატურაშიც. 
სისხლის სამართლის კოდექსის მე-6 მუხლის სათაურია „დამნა-

შავის გადაცემა და ექსტრადიცია~. ექექექექსტრასტრასტრასტრადიდიდიდიციციციციისისისის მნიშვნელობა კო-

დექსის ამავე მუხლითაა განმარტებული. მე-6 მუხლის მე-2 ნაწილის 
თანახმად „დანაშაულის ჩამდენი უცხო ქვეყნის მოქალაქე, აგრეთვე 
მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომლებიც საქართველოს ტერიტორია-
ზე იმყოფებიან, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესა-
ბამისად სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მისაცემად ან სასჯე-
ლის მოსახდელად შეიძლება ექსტრადირებული იყვნენ სხვა სახელ-

მწიფოში ან გადაეცნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამარ-

თლოს~. 
როგორც ვხედავთ, გაგაგაგადადადადაცეცეცეცემამამამა და ექექექექსტრასტრასტრასტრადიდიდიდიციციციციაააა შინაარსობრივად 

ერთმანეთისაგან განსხვავებული სიტყვები ყოფილა. თურმე დამნაშა-
ვე საერთაშორისო სასამართლოს „გადაეცემა~, ხოლო სხვა სახელმწი-
ფოში ხდება მისი „ექსტრადირება~. სინამდვილეში ლათინური სიტყ-
ვა „ექსტრადიცია~ ნიშნავს `უცხო სახელმწიფოსათვის გადაცემას იმ 
პირისა, რომელმაც ამ სახელმწიფოს კანონები დაარღვია~, ნათქვამია  
მ. ჭაბაშვილის `უცხო სიტყვათა ლექსიკონში~. ექექექექსტრასტრასტრასტრადიდიდიდიციციციციაააა იგივე გაგაგაგა-

დადადადაცეცეცეცემამამამააააა. ასე რომ, დასახელებული კოდექსის მე-6 მუხლის სათაური, 
თუ ექექექექსტრასტრასტრასტრადიდიდიდიციციციციასასასას გადმოვაქართულებთ, ასე უნდა წავიკითხოთ: 
„დამნაშავის გადაცემა და გადაცემა~! 

2004 წლის 24 ივნისის კანონით საქართველოს სისხლის სამარ-

თლის კოდექსს დაემატა 171 მუხლი სათაურით _ „რეკეტი, რეკეტული 
დაჯგუფება, რეკეტირი~. რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ჩვენს კა-
ნონმდებლობაში ამ უცხო ტერმინების შემოტანა, ძნელი ასახსნელია. 
რატომ არ შეიძლებოდა ამ ტერმინში ჩაქსოვილი აზრის ქართულად 
გამოხატვა? რერერერეკეკეკეკეტიტიტიტი, ქ. მჭედლიშვილის აზრით, „გამოძალვას, ძალა-
დობით მოქმედებას უკავშირდება~ (მჭედლიშვილი, 2011: 394) 

სისხლის სამართლის კოდექსის 138-ე მუხლით პასუხისმგებლო-

ბაა დაწესებული მამამამამათმათმათმათმავმავმავმავლოლოლოლობისბისბისბის, ლესლესლესლესბობობობოსესესესელოლოლოლობისბისბისბის ან სხვაგვარი სექ-
სუალური კონტაქტისათვის გაუკუღმართებული ფორმით. სიტყვა 
ლესლესლესლესბობობობოსესესესელოლოლოლობაბაბაბა ბერძნულიდან მომდინარეობს და ნიშნავს „სქესობრივ 
ურთიერთობას დედაკაცისა დედაკაცთან“ ისევე, როგორც მამამამამათმათმათმათმავმავმავმავ-

ლოლოლოლობაბაბაბა _ „სქესობრივი ურთიერთობაა მამაკაცისა მამაკაცთან“.  
მამამამამათმათმათმათმავმავმავმავლოლოლოლობაბაბაბა ქართული ტერმინია და ზუსტად გამოხატავს 

თავის შინაარსს. მაგრამ ლესლესლესლესბობობობოსესესესელოლოლოლობისბისბისბის ქართული შესატყვისი ამ ბო-

ლო დრომდე ცნობილი არ იყო. სულ რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ მივაკ-
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ვლიეთ ამ ტერმინის ქართულ შესატყვისს. ეს არის დედედედედათდათდათდათმავმავმავმავლოლოლოლობაბაბაბა, 
რომელიც ზუსტად გამოხატავს მოვლენის არსს. ტერმინი დედედედედათდათდათდათმავმავმავმავ-

ლოლოლოლობაბაბაბა უკვე შემოვიტანეთ სამართლებრივ მწერლობაში და, იმედია, ის 
უახლოეს მომავალში კანონმდებლობაშიც დაიკავებს თავის კუთვნილ 
ადგილს (დანაშაული, 2008: 47; თავდიშვილი, 2011 : 3).  

ამის საპირისპიროდ გვხვდება ისეთი შემთხვევებიც, როცა ესა 
თუ ის მოვლენა გამოიხატებოდა ქართული ტერმინით, მაგრამ შემ-
დეგ თანდათანობით შეიცვალა უცხო ტერმინით. ამის ნიმუშს წარმო-

ადგენს ტერმინი კაკაკაკანონონონონისნისნისნის    განგანგანგანმარმარმარმარტეტეტეტებაბაბაბა, რომელიც თითქმის აღარ გამო-

იყენება. მის ნაცვლად იწერება კოკოკოკოდექდექდექდექსისსისსისსის    კოკოკოკომენმენმენმენტატატატარერერერებიბიბიბი. 

1922 წ. საქართველოში ჩამოყალიბდა ორგანიზაცია, რომელსაც 
დამდამდამდამცველცველცველცველთათათათა    კოკოკოკოლელელელეგიგიგიგიაააა დაარქვეს. შემდეგში ქართული სიტყვა დამდამდამდამ-

ცველცველცველცველთათათათა შეიცვალა უცხო სიტყვით და ამ დაწესებულებას სასასასაქარქარქარქართვეთვეთვეთვე-

ლოსლოსლოსლოს    ადადადადვოვოვოვოკატკატკატკატთათათათა    კოკოკოკოლელელელეგიგიგიგიაააა უწოდეს (დღევანდელი სასასასაქარქარქარქართვეთვეთვეთველოსლოსლოსლოს    ადადადად-

ვოვოვოვოკატკატკატკატთათათათა    ასოასოასოასოციციციციააააციციციციაააა). 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2021 მუხლში 

გვხვდება ტერმინი მომომომონინინინიტოტოტოტორინგსრინგსრინგსრინგს    დაქდაქდაქდაქვემვემვემვემდედედედებაბაბაბარერერერებუბუბუბულილილილი    გაგაგაგარირირირიგეგეგეგებაბაბაბა, სასასასა-

ქარქარქარქართვეთვეთვეთველოსლოსლოსლოს    ფიფიფიფინანნანნანნანსუსუსუსურირირირი    მომომომონინინინიტოტოტოტორინრინრინრინგისგისგისგის    სამსამსამსამსასასასახუხუხუხურირირირი. უცხო სიტყვათა 
ლექსიკონებში „მონიტორინგის~ ქართული შესატყვისი არ დასტურ-
დება. რაც შეეხება იურიდიულ ლიტერატურას, არც მეცნიერები არ 
განმარტავენ ამ ტერმინის შინაარსს (დანაშაული, 2008: 47; თავდიშვი-
ლი, 2011 : 3).  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2231 მუხლით პა-
სუხისმგებლობაა დაწესებული კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერირირირი    ქურქურქურქურდოდოდოდობიბიბიბისათსათსათსათვისვისვისვის (იხ. მე-2 
ნაწ.). ჯერ ერთი, სად გაგონილა „კანონიერი ქურდობა~? შეიძლება 
გვითხრან, რომ ქურდობა გამართლებულია, ესე იგი კანონიერია, რო-

ცა ადამიანი იმყოფებოდა უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეო-

ბაში, როცა მას შიმშილით სული ხდებოდა და მოიპარა სხვისი ნივთი 
საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად. ასეთ დროს მისი მოქმედება კა-
ნონიერია და ქურდობასაც შეიძლება ვუწოდოთ კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერირირირი    ქურქურქურქურდოდოდოდობაბაბაბა.     

მეორეც, თუ ეს მართლაც ასეა, მაშინ ადამიანი კი არ უნდა დაი-
საჯოს, არამედ უნდა გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისაგან, რად-

გან სხვისი ქონების (საჭმლის) საფასურად მან გადაარჩინა საკუთარი 
სიცოცხლე. თანამედროვე მსოფლიოში ერთხმად არის მიღებული ეს 
პრინციპი, რადგან ადამიანი უფრო დიდი სიკეთის (სიცოცხლე) გა-
დარჩენის მიზნით სხვის უფრო მცირე სიკეთეს (საჭმელს) აზიანებს. 

სინამდვილეში აქ სულ სხვა რამ იგულისხმება. 2231 მუხლით პა-



ქართული სამართლებრივი ტერმინოლოგიის საკითხები 65 

 

 

სუხს აგებს ის, ვინც „ქურდულ სამყაროში~ მოქმედი კანონების შესა-
ბამისად იქცევა, ვინც „ქურდულ კანონებს~ იცავს. ასე რომ, ვერაფერი 
საქმეა, როცა ქურდებს ციხეში ვყრით, ხოლო „ქურდული სამყაროს~ 
ტერმინი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოგვაქვს. ვერაფერი საქ-
მეა, როცა „კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობისათვის ხელის შეშლა~ 
(190-ე მუხლი) ისევე იწვევს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლო-

ბას, როგორც „კანონიერი ქურდობა~.  
ტერმინი კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერირირირი    ქურქურქურქურდოდოდოდობაბაბაბა სხვა მხრივაც არის მიუღებელი. 

კოდექსის 177-ე მუხლის სათაურია „ქურდობა~. გამოდის, რომ აქ „უკა-
ნონო ქურდობა~ იგულისხმება, ხოლო 2231 მუხლით კი _ „კანონიერი 
ქურდობა~. ერთი სიტყვით, საბოლოოდ უნდა დავასკვნათ, რომ ტერ-

მინი კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერირირირი    ქურქურქურქურდოდოდოდობაბაბაბა ქურდული სამყაროს შემოქმედების ნაყო-

ფია და ის დაუყოვნებლივ უნდა ამოვიღოთ კოდექსიდან. 
გარდა ამისა, მე-171 მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, რეკეტირი 

არის ის, ვინც `უკანონოდ წყვეტს ან მონაწილეობს რეკეტულ დაჯგუ-
ფებათა ან რეკეტულ დაჯგუფებასა და სხვა პირთა შორის დავების 
გადაწყვეტაში“. 

უბრალო თვალითაც ადვილი დასანახია ამ ტექსტის შინაარსი. 
ამ მუხლის მიხედვით, პასუხისმგებლობა ეკისრება დამნაშავეს, თუ ის 
`უკანონოდ“ გადაწყვეტს დავას რეკეტულ დაჯგუფებებს შორის. მაშა-
სადამე, თუ დამნაშავეთა ერთი ჯგუფი მეორეს `უკანონოდ“ ედავება, 
მაშინ ის, ვინც `უკანონოდ დავობს, უნდა დაისაჯოს სისხლის სამარ-
თლის წესით. რას ნიშნავს დამნაშავეთა სამყაროში კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერერერერებაბაბაბა და 
უკაუკაუკაუკანონონონონონონონობაბაბაბა, რამდენად მისაღებია ეს ტერმინები სახელმწიფოებრივ 
ცხოვრებაში. ისე გამოდის, რომ უნდა დაისაჯოს ის, ვინც ქურდული, 
ესე იგი დანაშაულებრივ სამყაროში მიღებულ კანონს არ იცავს. ამით 
ხომ ჩვენ ხელს ვუწყობთ წესრიგის დამყარებას დანაშაულებრივ სა-
მყაროში და ვეხმარებით დამნაშავეებს, რომ მათ ნაქურდალი თუ ნა-
ძარცვი ქონება ერთმანეთში სამართლიანად გაინაწილონ. 

ტერმინი დადადადავევევევებისბისბისბის    უკაუკაუკაუკანონონონონოდნოდნოდნოდ    გადაგადაგადაგადაწყვეწყვეწყვეწყვეტატატატა რეკეტულ დაჯგუფე-
ბათა შორის გამოყენებულია აგრეთვე საქართველოს სისხლის სამარ-
თლის კოდექსის 2241 მუხლშიც (რეკეტულ დაჯგუფებაში მონაწილე-
ობა) 

საბჭოთა პერიოდში ქართული სამართლებრივი ტერმინოლო-

გია, სხვა ენებზეც რომ არაფერი ვთქვათ, რუსულის დიდ გავლენას გა-
ნიცდიდა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღ-
დგენის შემდეგ, როცა საქართველოში სამართლებრივი რეფორმა და-
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იწყო, სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტის შემმუშავებელი სამ-
თავრობო ქვეკომისია ყველაფერს აკეთებდა ქართული სამართლებრი-
ვი ტერმინოლოგიის დახვეწისა და უცხო ენების ზეგავლენისაგან გა-
თავისუფლებისათვის. მაგრამ კოდექსს მაინც შემორჩა ქართულისათ-

ვის შეუფერებელი ზედმეტი სიტყვები, რომლებიც ქართული ენისათ-

ვის მიუღებელია. 
მაგალითად, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-

ე მუხლის მე-3 ნაწილში ნათქვამია: `3. ცეცხლსასროლი იარაღის, საბ-
რძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყო-

ბილობის მართლსაწინააღმდეგო დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავ-
ნა ან გასაღება~. მიაქციეთ ყურადღება აქ სიტყვებს „გადაზიდვა, გა-
დაგზავნა~. რსფსრ-ის 1960 წ. კოდექსის 224-ე მუხლში ზუსტად ასეთი-
ვე სიტყვებია გამოყენებული: „перевозка или пересылка“. რუსულად ამ 
სიტყვებში სხვადასხვა აზრია გამოხატული. "перевозка" ტრანსპორ-

ტით ტვირთის გადაზიდვაა. ქართულად კი გადაზიდვასა და გადატა-
ნას შორის არსებითი განსხვავება არ არსებობს. მაგალითად, „იური-
დიულ ტერმინოლოგიაში~ ვკითხულობთ: „перевоз, перевозка _ გადა-
ტანა, გადაზიდვა, გადაყვანა~. ამიტომ „გადაზიდვასა და გადატანას~ 
შორის მკვეთრი შინაარსობრივი განსხვავების დანახვამ სასამართლო 
პრაქტიკაში შეიძლება ერთგვარი უხერხულობა შექმნას.  

სიტყვები გაგაგაგადადადადაზიდზიდზიდზიდვავავავა,    გაგაგაგადაგდაგდაგდაგზავზავზავზავნანანანა გვხვდება აგრეთვე სისხლის 
სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლში, რომელიც ნარკოტიკული საშუა-
ლების ერთი ადგილიდან მეორეში გადატანისათვის აწესებს პასუხის-
მგებლობას (იხ. აგრეთვე კოდექსის 261-ე მ.). ერთ-ერთ განაჩენში 
წერია: „დამნაშავემ ცხრა გრამი მარიხუანა თბილისიდან ზუგდიდში 
გადაზიდა~. განა ტერმინი „გადაგზავნა~ „გადაზიდვას~ თავისთავად 
არ მოიცავს? ორივე სიტყვა გულისხმობს ნივთის ერთი ადგილიდან 
მეორეზე გადაადგილებას.  

დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტზე მუ-

შაობის დროს კოდექსის პროექტის შემდგენელი სახელმწიფო კომისი-
ა, როგორც უკვე ვთქვით, დიდ ყურადღებას აქცევდა ქართული სამარ-

თლებრივი ტერმინოლოგიის და საზოგადოდ ენის დახვეწის საკითხს. 
პროექტზე მუშაობის დროს ჩვენ წინაშე დადგა ასეთი საკითხი: 

როგორი შესატყვისი უნდა მოგვეძებნა ქართულად ისეთი რუსული 
ტერმინისათვის, როგორიცაა порча земли. ბევრი ფიქრის შემდეგ მი-
ვაგენით სწორ გზას. მიწის სავარგული, ვარგისი, უვარგისი, მიწის გა-
უვარგისება. ასე შემოვიდა საქართველოს სისხლის სამართლის კო-
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დექსის 297-ე მუხლში ახალი ტერმინი მიმიმიმიწისწისწისწის    გაგაგაგაუუუუვარვარვარვარგიგიგიგისესესესებაბაბაბა. ეს ტერმი-
ნი გამოყენებულია აგრეთვე 278-ე მუხლში, რომლის სათაურია „სატ-

რანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისათვის გაუვარგისება~. ქარ-

თული ენის განმარტებითი ლექსიკონებში სიტყვა „გაუვარგისება~ 
შეტანილი არ არის. 

საქართველოს 1999 წ. 22 ივლისის სისხლის სამართლის კოდექ-
სის პროექტზე მუშაობის დროს სამთავრობო კომისიამ ყურადღება გა-
ამახვილა ერთ ასეთ საკითხზე. 1960 წ. კოდექსში ხშირად გვხვდებოდა 
ასეთი ტერმინი თუ გამოთქმა, ტრანსპორტის მოძრაობის    წეწეწეწესესესესებისბისბისბის    

დარდარდარდარღვეღვეღვეღვევავავავა, ნადირობის    წეწეწეწესესესესებისბისბისბის    დარდარდარდარღვეღვეღვეღვევავავავა და ა. შ. მაგრამ ხომ შეიძლე-
ბოდა, ადამიანს ერთი წესი დაერღვია. გამოდის, რომ მას პასუხს ვერ 
ვაგებინებდით, რადგან კანონი ითვალისწინებდა „წესებს~, ესე იგი 
რამდენიმე წესის და არა ერთი წესის დარღვევას. ამიტომ პროექტში 
შემოვიტანეთ ტერმინი წეწეწეწესისსისსისსის    დარდარდარდარღვეღვეღვეღვევავავავა, რაც საკანონმდებლო ტექნი-
კის თვალსაზრისით სავსებით გამართლებულია და სრულად შეესაბა-
მება ქართული ენის ბუნებას. 

კოდექსის ბოლო წლების გამოცემებში 177-ე მუხლს (ქურდობა) 
დართული აქვს შენიშვნა _ `1. კოდექსის ამ თავში დიდ ოდენობად 
ითვლება ნივთის (ნივთების) ღირებულება 10 000 ლარის ზევით~. აქე-
დან ჩანს, რომ კანონის პროექტს ადგენს ადამიანი, რომელმაც ქართუ-

ლი ენა არ იცის. მას ჰგონია, რომ სიტყვა „ნივთი~ ამ შემთხვევაში მხო-

ლოდ ერთ ნივთს გულისხმობს. მისი გაგებით, ქართული გამოთქმა _ 
ადამიანი მოკვდავია, მხოლოდ ერთ ადამიანს გულისხმობს. ქართულ 
ენას, როგორც ცნობილია, სხვა დადებით თვისებებთან ერთად, აქვს 
ერთი საუკეთესო თვისებაც: მხოლობითით გამოხატოს სიმრავლე. 

ამჟამად მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
მე-3 მუხლით მოცემულია ამ კოდექსში გამოყენებული ძირითადი 
ტერმინების განმარტება. აქ განმარტებულია ტერმინები ბრალბრალბრალბრალდედედედებისბისბისბის    

მხამხამხამხარერერერე, დაცდაცდაცდაცვისვისვისვის    მხამხამხამხარერერერე,,,, მაგრამ ცოტა ქვევით განმარტებულია ტერმინი 
ადადადადვოვოვოვოკაკაკაკატიტიტიტი, ე. ი. „პირი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით იცავს 
ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, გამართლებულის ინტერესებს და 
უწევს მას იურიდიულ დახმარებას~. როგორც აქედან ვხედავთ, კანონ-
მდებელი ქართულ ტერმინს დაცდაცდაცდაცვავავავა, დამდამდამდამცვეცვეცვეცველილილილი, მაინც ვერ ასცდა. ჯერ 
გამოიყენა ტერმინი დაცდაცდაცდაცვისვისვისვის    მხამხამხამხარერერერე, მერე გვაუწყა, რომ ადადადადვოვოვოვოკაკაკაკატიტიტიტი ი-
ცავს. თუ ეს ასეა, მაშინ რას ვერჩოდით ქართულ ტერმინს დამდამდამდამცვეცვეცვეცველილილილი 
და რატომ შემოგვაქვს მის ნაცვლად უცხო სიტყვა ადადადადვოვოვოვოკაკაკაკატიტიტიტი???? 

ამავე კოდექსის მე-3 მუხლით განმარტებულია აგრეთვე ტერმი-
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ნი დადადადასასასასაბუბუბუბუთეთეთეთებუბუბუბულილილილი    ვავავავარარარარაუუუუდიდიდიდი. მე-5 მუხლი კი ასეა დასათაურებული: 
„უდანაშაულობისა და თავისუფლების პრეზუმფცია~. მიხეილ ჭაბაშ-
ვილის უცხო სიტყვათა ლექსიკონში პრეპრეპრეპრეზუმზუმზუმზუმფციფციფციფციაააა ასეა განმარტებუ-

ლი: `1. ვარაუდზე დამყარებული მოსაზრება~. მაშასადამე, პრეპრეპრეპრეზუმზუმზუმზუმ-

ფციფციფციფციაააა ქართულად ვავავავარარარარაუუუუდიდიდიდიაააა. ჩვენ ვერ ვამტკიცებთ, მაგრამ ვვარაუ-

დობთ, რომ მავანმა ჩაიდინა დანაშაული. ამიტომ, რა საჭირო იყო ამ 
სიტყვის ნაცვლად უცხო ტერმინის პრეპრეპრეპრეზუმზუმზუმზუმფციფციფციფციისისისის შემოტანა? ხომ შეგ-
ვეძლო მე-5 მუხლის სათაური ასე ჩამოგვეყალიბებინა: „უდანაშაულო-

ბისა და თავისუფლების ვარაუდი~. 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის სათა-

ურია „სისხლისსამართლებრივი დევნის დისკრეციულობა~ (იხ. აგ-
რეთვე 166-ე, 167-ე და 168-ე მმ). რას ნიშნავს „დისკრეციულობა~? ზე-
მოთ დასახელებული უცხო სიტყვათა ლექსიკონის თანახმად დისდისდისდის-

კრეკრეკრეკრეციციციციუუუულილილილი ფრანგული სიტყვაა და ქართულად ასე ითარგმნება: „თა-
ვისი შეხედულებისამებრ მოქმედი~. მე-16 მუხლის ტექსტი ასეა ჩამო-

ყალიბებული: „სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებისა და შეწყ-
ვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას პროკურორი სარგებ-
ლობს დისკრეციული უფლებამოსილებით, რა დროსაც ხელმძღვანე-
ლობს საჯარო ინტერესებით~. ხომ შეიძლებოდა, რომ სიტყვა დისდისდისდისკრეკრეკრეკრე-

ციციციციუუუულილილილი ამოგვეღო და ეს ტექსტი ასე დაგვეწერა: „სისხლისსამარ-

თლებრივი დევნის დაწყებისა და შეწყვეტის გადაწყვეტილებას პრო-

კურორი იღებს საკუთარი მიხედულებით, რა დროსაც ხელმძღვანე-
ლობს საჯარო ინტერესებით~. როგორც ვხედავთ, ასეთი ტექსტი მარ-

ტივი და ყველასათვის ადვილად გასაგებია. უცხო სიტყვის შემოტანა 
აქ არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს.  

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომელიც 2009 
წელსაა მიღებული, შემოიტანეს კიდევ ერთი უცხოური ტერმინი _ მამამამა-

გისგისგისგისტრატრატრატრატიტიტიტი    მომომომოსასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლე (იხ. მე-20 მუხლი). უცხო სიტყვათა ლექსი-
კონში სიტყვა მამამამაგისგისგისგისტრატრატრატრატიტიტიტი ასეა განმარტებული: მაგისტრატი ლათი-
ნური სიტყვაა და სხვადასხვა მნიშვნელობით გამოიყენება. ერთ-ერთი 
მნიშვნელობაა: `2. ინგლისსა და საფრანგეთში: მოსამართლე~. 

რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ამ ტერმინის ქართულ სა-
მართლებრივ ენაში შემოტანა. სამართლებრივი ტერმინოლოგიის გან-
მარტებით ლექსიკონში, რომელიც 2012 წელსაა გამოცემული, მამამამაგისგისგისგის-

ტრატრატრატრატიტიტიტი    მომომომოსასასასამარმარმარმართლისთლისთლისთლის განმარტებას რამდენიმე გვერდი აქვს დათმო-

ბილი (იურიდიული, 2012:463) ამ განმარტებიდან ირკვევა, რომ მამამამაგისგისგისგის-

ტრატრატრატრატიტიტიტიაააა ის მოსამართლე, რომელიც საქალაქო ან რაიონულ სასამარ-
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თლოში იხილავს საქმეებს. მამამამაგისგისგისგისტრატრატრატრატიტიტიტი არ ეწოდება იმ მოსამართლეს, 
რომელიც სააპელაციო ან საკასაციო სასამართლოში მუშაობს. ამიტომ, 
რატომ არ შეიძლებოდა ამ მოსამართლისათვის გვეწოდებინა არა მამამამა-

გისგისგისგისტრატრატრატრატიტიტიტი    მომომომოსასასასამარმარმარმართლთლთლთლეეეე, არამედ ჩვეულებრივ რარარარაიიიიოოოონუნუნუნულილილილი ან სასასასაქაქაქაქალალალალა-

ქოქოქოქო    სასასასასასასასამარმარმარმართლოსთლოსთლოსთლოს    მომომომოსასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლე და უფრო მაღალი საფეხურის მოსა-
მართლისაგან თავისი უფლება-მოვალეობების მიხედვით გაგვემიჯნა.  

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 29-ე მუხლში კიდევ 
ერთი ახალი უცხო ტერმინია შემოტანილი. აქ ნათქვამია: „საქართვე-
ლოს სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებულია, 
როგორც 18 წელს გადაცილებული პირი~. სიტყვა დადადადაფიქფიქფიქფიქსისისისირერერერებუბუბუბულილილილიაააა 
გვხვდება აგრეთვე 101-ე მუხლშიც. ეს უცხო ტერმინი იმდენად ახლად 
შემოსულია ქართულ ენაში, რომ ის უცხო სიტყვათა ლექსიკონებშიც 
კი არ არის შეტანილი. მიხეილ ჭაბაშვილის უცხო სიტყვათა ლექსი-
კონში გვხვდება მხოლოდ ფიქფიქფიქფიქსასასასაციციციციაააა და აქედან წარმოებული სიტყვა 
ფიქფიქფიქფიქსისისისირერერერებაბაბაბა. როგორც ვხედავთ, ბოლო ხანებში ეს სიტყვა კიდევ უფრო 
განავითარეს და ასე მივიღეთ: ფიქფიქფიქფიქსასასასაციციციციაააა,    ფიქფიქფიქფიქსისისისირერერერებაბაბაბა    დადადადა    დადადადაფიქფიქფიქფიქსისისისირერერერებაბაბაბა. 
კანონმდებელს არ მოფიქრებია, რომ, ქუჩაში მოსმენილი „დაფიქსირე-
ბულიას~ ნაცვლად, კანონის ტექსტში ჩაეწერა ქართული სიტყვა 
„დადგენილია~, „აღნიშნულია~ და ა. შ. 

ამ ბოლო დროს ქართულ სამართლებრივ ლიტერატურაში დამ-
კვიდრდა უცხო ტერმინი რორორორომისმისმისმის    სტასტასტასტატუტუტუტუტიტიტიტი. ეს ტერმინი 2012 წ. გამოცე-
მულ „განმარტებით იურიდიულ ლექსიკონში~ შეტანილი არ არის. სა-
მაგიეროდ აქ ტერმინ „სტატუტის~ განმარტებაა მოცემული: „საერთა-
შორისო ხელშეკრულება~. მიხეილ ჭაბაშვილის უცხო სიტყვათა ლექ-
სიკონის მიხედვით სტასტასტასტატუტუტუტუტიტიტიტი ლათინური წარმოშობის სიტყვაა და 
ქართულად უნდა ითარგმნოს, როგორც „წესდება, დებულება...~ და ა. 
შ. ამიტომ ტერმინი რორორორომისმისმისმის    სტასტასტასტატუტუტუტუტიტიტიტი ქართულად რორორორომისმისმისმის    წესწესწესწესდედედედებადბადბადბად 
უნდა გვეთარგმნა. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის განყოფი-
ლება, რომელსაც ეწოდება „საქართველოს შსს ცენტრალური კრიმინა-
ლური პოლიციის დეპარტამენტი~. აქედან ჩანს, რომ საქართველოში 
ყოფილა კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალულულულურირირირი    პოპოპოპოლილილილიციციციციაააა. სიტყვა „კრიმინალი~, „კრიმინალუ-

რი~ ზემოთ დასახელებულ „განმარტებით იურიდიულ ლექსიკონში~ 
ნახსენები არ არის. რაც შეეხება მიხეილ ჭაბაშვილის უცხო სიტყვათა 
ლექსიკონს, იქ ტერმინი კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალულულულურირირირი ასეა განმარტებული: კრიმინა-
ლური ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს „სისხლის სამართალთან და-
კავშირებული; დანაშაულებრივი~. თუ ამ განმარტების მიხედვით ვიმ-
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სჯელებთ, რომ არ მივიღოთ დადადადანანანანაშაშაშაშაუუუულებლებლებლებრირირირივივივივი    პოპოპოპოლილილილიციციციციაააა, ქართულად 
ამ დაწესებულებას უნდა ვუწოდოთ სისსისსისსისხლისხლისხლისხლის    სასასასამარმარმარმართლისთლისთლისთლის    პოპოპოპოლილილილიციციციციაააა. 
აქედან ნათელია, რომ ეს არის ის პოლიცია, რომელიც სისხლის სამარ-

თლის დამნაშავეთა წინააღმდეგ იბრძვის და თვითონ არ არის „დანა-
შაულებრივი პოლიცია~.  

სულ ახლახან ქართულ სამართლებრივ ლიტერატურაში კიდევ 
ერთი უცხო ტერმინი შემოვიდა. „ფრუსტრაცია _ აგრესიის თეორიის 
მიხედვით, _ წერს მორის შალიკაშვილი _ დამნაშავე მოზარდები უფ-

რო ფრუსტრირებული არიან, ვიდრე უდანაშაულოები~ (შალიკაშვი-
ლი, 2012: 25). როგორც ნაშრომიდან ჩანს, ეს ტერმინი ფროიდის თეო-

რიიდან მომდინარეობს. სამწუხაროდ, ვერცერთ განმარტებით და 
უცხო სიტყვათა ლექსიკონში ვერ ვნახეთ ამ ტერმინის ქართული შე-
სატყვისი თუ განმარტება. ამიტომ უნდა ითქვას, რომ, როცა მეცნიერი 
თავის ნაშრომში უცხო ლიტერატურას იყენებს, იგი უნდა ეცადოს, 
უცხო ტერმინს ქართულად თავისი შესატყვისი მოუძებნოს. ცოტა ქვე-
მოთ მ. შალიკაშვილი ფრუსფრუსფრუსფრუსტრატრატრატრაციციციციისისისის ქართულ შესატყვისად იყენებს 
იიიიმედმედმედმედგაცგაცგაცგაცრურურურუეეეებასბასბასბას. ~თვითმკვლელობა არის იმედგაცრუების (ფრუსტრა-
ციის) შედეგი~  (შალიკაშვილი, 2012: 25).  

მ. შალიკაშვილი წიგნში ასახელებს ტერმინს მიმიმიმიმემემემეტუტუტუტურირირირი    თეთეთეთეოოოორირირირიაააა 
და იქვე გვიხსნის მიმიმიმიმემემემეტუტუტუტურისრისრისრის ქართულ მნიშვნელობას. სიტყვა მიმე-
ტური ძველი ბერძნული სიტყვაა და „ნიშნავს მიბაძვას~ (შალიკაშვი-
ლი, 2012: 26). იქნებ სჯობდა, რომ ავტორს სწორედ აქედან დაეწყო. 
ტერმინი ჯერ ქართულად დაეწერა _ მიმიმიმიბაძბაძბაძბაძვისვისვისვის    თეთეთეთეოოოორირირირიაააა _ და, თუ სა-
ჭირო გახდებოდა, შემდეგ აეხსნა მისი წარმომავლობა. 

დასახელებულ წიგნში აღმოჩნდა კიდევ ერთი უცხო სიტყვა, 
რომელიც ქართულ ენაში არ გამოიყენება. ეს არის მასმასმასმასკუკუკუკულილილილინონონონობაბაბაბა. „გა-
მოთქმები, _ წერს მ. შალიკაშვილი, _ `ცოლს რას აბედინებ~, `ქალს 
ცხვირს რატომ აყოფინებ~ და ა. შ. პირდაპირ მიუთითებს მამაკაცების 
მხრიდან საკუთარი მეგობრების თვალში საკუთარი მასკულინობის 
დაცვის აუცილებლობას...~ (შალიკაშვილი, 2012: 28). რატომ არ შეეძლო 
ავტორს ამ სიტყვის შინაარსი ქართულად გამოეხატა და ეთქვა: ზოგჯერ 
მამაკაცებს თავის მხრიდან „საკუთარი ძლიერების გამოხატვა ეამაყე-
ბათ...~ და სხვ. რა საჭიროებას წარმოადგენდა უცხო სიტყვა მასმასმასმასკუკუკუკულილილილინონონონო-

ბისბისბისბის ქართულ ენაში შემოტანა. 
უახლეს ქართულ სამართლებრივ ლიტერატურაში შემოვიდა 

კიდევ ახალი ტერმინი ემემემემბრიბრიბრიბრიონონონონ////////ფეფეფეფეტუტუტუტუსისისისი (ჭელიძე, 2002) 
 ეს სიტყვები, როგორც ჩანს, ერთსა და იმავე მოვლენას ასახავს. 
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ემემემემბრიბრიბრიბრიოოოონინინინი მიხეილ ჭაბაშვილის უცხო სიტყვათა ლექსიკონში განმარ-

ტებულია, როგორც ადამიანის ან ცხოველის „ჩანასახი~. რაც შეეხება 
ფეფეფეფეტუსსტუსსტუსსტუსს, ამ სიტყვის ქართულ შესატყვისს ვერ მივაგენით, თუმცა და-
სახელებული წიგნის სათაურიდან და შინაარსიდან ჩანს, რომ აქაც 

ცოცხალი ორგანიზმის (ადამიანის ან ცხოველის) ~ჩანასახი~ უნდა იყოს 

ნაგულისხმევი. 
ზემოთ ჩვენ დავასახელეთ ტერმინი კოკოკოკოდექდექდექდექსისსისსისსის    კოკოკოკომენმენმენმენტატატატარირირირი, რომე-

ლიც ხშირად გამოიყენება ჩვენს სამართლებრივ ლიტერატურაში. ამ 
ტერმინის ქართული შესატყვისი კოკოკოკოდექდექდექდექსისსისსისსის    განგანგანგანმარმარმარმარტეტეტეტებაბაბაბა თითქმის მი-
ვიწყებულია და იშვიათად გამოიყენება. 

ასევე ხშირად გამოიყენება მეცნიერულ ლიტერატურაში კაკაკაკანონონონო-

ნისნისნისნის    ინინინინტერტერტერტერპრეპრეპრეპრეტატატატაციციციციაააა, რომლის ქართულ შესატყვისად უცხო სიტყვათა 
ლექსიკონებში დასახელებულია განგანგანგანმარმარმარმარტეტეტეტებაბაბაბა. ასე ნელ-ნელა იკარგება 
ქართული წარმოშობის ტერმინოლოგია და მათ ადგილს თანდათანო-

ბით იკავებს უცხო სიტყვები. 
რუსული ენის ზეგავლენით ადრე ქართულ ენაზე გამოქვეყნე-

ბული წიგნების სათაურები ასე იწერებოდა: „შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში~ (Введение в гражданское право), „შესავალი სისხლის სა-
მართალში~ (Введение в уголовное право), „მოძღვრება დანაშაულზე~ 
(Учение о преступлении). ამ ბოლო დროს მდგომარეობა თანდათანო-

ბით შეიცვალა. 2011 წ. გამოიცა პროფესორ მერაბ ტურავას წიგნი სათა-
ურით „დანაშაულის მოძღვრება~. ეს სათაური სავსებით გამართულია 
ქართულად. 2013 წ. დაიბეჭდა ჩემი ნაშრომი სათაურით „სისხლის სა-
მართლის შესავალი~. 

მიუხედავად ამისა, მდგომარეობა ამ მხრივ მაინც მძიმეა. ქარ-

თული სამართლებრივი ტერმინოლოგია, რაც დრო გადის, მით უფრო 
მეტად განიცდის უცხოენოვან ზეგავლენას. ამიტომ საჭიროდ მიგვაჩ-
ნია, დავიცვათ ის ამ ზეგავლენისაგან. მართალია, ჩვენ ამ შემთხვევაში 
ვლაპარაკობთ სამართლის ტერმინოლოგიის დაცვაზე, მაგრამ ეს თა-
ვისთავად გულისხმობს ქართული ენის დაცვას მთლიანად, მაგრამ 
დგება საკითხი, რა ხერხით, რა საშუალებით დავიცვათ ქართული ენა. 
როგორც ყოველ სიკეთეს იცავს სამართალი, კანონი, აქაც დროა, მივ-
მართოთ ამ საშუალებას. თუმცა შეიძლება გვითხრან, რომ საქართვე-
ლოს კონსტიტუციის მე-8 მუხლის თანახმად ~საქართველოს სახელ-

მწიფო ენა არის ქართული...~ მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. კონსტიტუ-

ციის მე-8 მუხლის საფუძველზე უნდა შემუშავდეს საგანგებო კანონი, 
რომელიც განსაზღვრავს ენის დაცვის ცალკეულ შემთხვევებს. რამდე-
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ნადაც ჩემთვის ცნობილია, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანას აქვს ამის კარგი 
გამოცდილება.  

ზემოთქმულის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტს უნდა 
ეთხოვოს ჩამოაყალიბოს საქმის მცოდნე ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც 

ენის დაცვის კანონის პროექტს შეიმუშავებს.  
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Otar Gamkrelidze 

 
Issues of the Georgian Legal Terminology 

 
Summary 

 
Georgian language is rich of its capabilities to express any phenomenon 

to its full degree, including the words belonging to the sphere of the legal life 
of the society. Georgian legal language is quite flexible to reflect relevant 
events, but it should be noted that our language is not duly protected from the 
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influence of the foreign terminology and this can be observed beginning from 
the ancient times.  

But nowadays, the Georgian legal terminolgy is under particularly 
strong foreign influences, as scientific writings and  legislative regulations 
written in the countries with highly developed legislation system are frequently 
used in our scientific and practical activities. Even more, sometimes the 
Georgian author is not familiar with the great term-creating capabilities of the 
native language and automatically borrows a foreign term. 

In course of time, the Georgian legal terminolgy is subjected to stronger 
influences of foreign terminology influences. So, we consider it our ultimate 
goal to protect the native terminology and native language in general; of 
course, it means protecting the language on the basis of the clause 8 of the 
constitution. The special legislation act should be created defining the cases 
when the language should be protected. As far as we know, many countries in 
the world have obtained good experiences in this area. On the ground of the 
above mentioned,  we think, it should be requested from our parlaiment to 
establish a group of experts in order to develop the draft of the law about the 
language protection.  

  



    

ზაზაზაზაალალალალ    გიგიგიგიგიგიგიგინენენენეიშიშიშიშვივივივილილილილი    

    

რაგრაგრაგრაგბისბისბისბის    ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია    

 
აქამდე რაგბის ქართული ტერმინოლოგია თამაშში უშუალოდ 

ჩაბმულთა და მასზე მწერალ-მოსაუბრეთა ურთიერთობით, სტიქიუ-
რად, მეტწილად პირადი გემოვნებით, ოღონდაც მაინც გარკვეული 
პრინციპების დაცვით, დგინდებოდა: 

რაგბის მონაწილეებს: მოთამაშეებს, მწვრთნელებს, მსაჯებს, 
მმართველ აპარატს ტერმინთა შექმნა და შეთვისება ოდითგან ლამის 
ექსპრომტად, გაგანია თამაშში, ვარჯიშზე, შინაურული კამათის 
დროს ან კიდევ კაბინეტურ სხდომაზე უწევდათ, რის გამოც მეტწი-
ლად ჟარგონს ვერ გასცდნენ, რაკი მაკონტროლებელი არავინ ჰყავ-
დათ.  

მედიას კი – გაზეთებსა და ინტერნეტში მწერალსა და ტელე-რა-
დიოში მოსაუბრე ჟურნალისტებს – რაგბული და, ზოგადად, სპორ-
ტული ცნებებისთვის ქართულ ტერმინთა შერჩევა, იდეურ-პატრიო-
ტულ მოსაზრებათა გარდა, თანამდებობრივადაც მართებდათ.  

ამას გარდუვალად მოჰყვა ტერმინთა სიჭრელე და ალაგ-ალაგ 
წინააღმდეგობრიობაც. თვითცენზურის გამო რადიკალურად გან-
სხვავდება ლექსიკაც, რომელსაც რაგბის თემის წევრი პირად საუბარ-
სა და საჯარო გამოსვლაში იყენებს, მარეგულირებლად და სტანდარ-
ტის დამდგენად კი მუდმივად ცვალებადი რაგბის წესებისა და მეთო-
დური წიგნაკების პერიოდულად გამოცემაღა გვევლინება. 

ინინინინფორფორფორფორმამამამაციციციციისისისის    ოკეოკეოკეოკეაააანენენენე    

ქართული რაგბი ნებაყოფლობით (არა ძალდატანებითა და კამ-
პანიურად) და უწყვეტად 1959 წლიდან არსებობს. რაკი საწყისი სამი 
ათეული წელი საბჭოეთის განუყოფელი ნაწილი ვიყავით და იშვიათი 
გამონაკლისის გარდა, ვეთამაშებოდით მხოლოდ სლავებს; მსაჯობა 
და საქმეთა განხილვა რუსულად წარმოებდა და სასწავლო ლიტერა-
ტურაც მოსკოვში დგებოდა - ამად ქართული ტერმინოლოგია მეტწი-
ლად რუსულის უხეირო კალკი ან უგემოვნო ჟარგონი იყო. 

საბჭოეთის რღვევა-დაშლის, ზეპური რაგბის გლობალიზაციისა 
და თანამგზავრული ტელევიზიისა და ინტერნეტის გავრცელების 
კვალად, ქართული რაგბის თემისთვის ხელმისაწვდომი გახდა სა-
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ზღვარგარეთული ინფორმაციის ოკეანე. მისი მეტი წილი ინგლისუ-
რადაა და ნაკლები ფრანგულად, მაგრამ რაკი ჩვენს ჭაბუკებს თვალი 
უფრო საფრანგეთზე უჭირავთ და კარიერას იქ აგრძელებენ, ამიტომ 
რაგბული ტერმინოლოგიის განვითარებაზე ერთბაშად ორი უცხო ენა 
ზემოქმედებს. 

დღესდღეობით რაგბის თემის უცხო ენის მცოდნე ნაწილს ინ-
გლისურ-ფრანგულად უწევს საერთაშორისო მიმოწერა; საუბარი და 
მსჯელობა აქ მოწვეულ და მოვლინებულ სპეციალისტებსა და მოხელე-
ებთან; ურთიერთობა მსაჯებთან მოედანზე და მის გარეთაც; ტელევი-
ზიით მოსმენილის აღქმა; ინტერნეტში მასალების კითხვა და იქით 
გამოქვეყნებაც; ფორუმებზე დისკუსიებში მონაწილეობა; ხოლო ლეგიო-
ნერებს - გუნდელებთან, უფროსობასთან, საზოგადოებასთან ნებისმიე-
რი ურთიერთობაც. 

ოთხი პრინოთხი პრინოთხი პრინოთხი პრინციციციციპიპიპიპი    

წესების წიგნსა და მედიაში ვცდილობთ მივდიოთ შემდეგ 
პრინციპებს: 

1) ტერმინი უნდა იყოს სხარტი, მოკლე და ერთსიტყვიანი; 
2) ზუსტად ასახავდეს ცნების არსს; 
3) ემყარებოდეს ქართულ ენობრივ მასალას; 
4) თუ ჯერჯერობით ვერ მოვიფიქრეთ ან ვერ აგვიგია ქართუ-

ლი შესატყვისი, ვტოვებთ დედნისეულ ინგლისურს და გადმოსაქარ-
თულებლად მომავალ თაობას ვუტოვებთ. 

თვალსაჩინოებისთვის მოვიყვანოთ მაგალითები: 

ლელელელელობურლობურლობურლობურთითითითიდანდანდანდან    

თავის დროზე ინგლისური "ინ გოულ ერია", ფრანგული "ან ბი-
უტ", რუმინული "ტერენ დე ცინტა" რუსულად ითარგმნა, როგორც 
"ზაჩოტნოე პოლე" და აქედან ქართულად მივიღეთ ჩაჩაჩაჩათვლის მთვლის მთვლის მთვლის მოოოოეეეედადადადა----

ნი.ნი.ნი.ნი. რაკი ტერმინი გრძელი და ორსიტყვიანია და, ამდენად, მოუხერხე-
ბელი, რაგბის თემში ფეხი ვერ მოიკიდა და იქცა გონჯ "ზაჩოტკად". 

არადა, რუსებმაც კი იმთავითვე პარალელურად დანერგეს არა-
ფორმალური "გოროდ" - რაკი თავიანთ ეროვნულ თამაშ ლაპტაში 
ჰქონდათ ეგ ცნება, და მხოლოდ 1989 წელსღა შეიწყნარა იმხანად ერ-
თადერთმა ქართულმა სპორტულმა გაზეთმა "ლელომ" ტერმინად 
ლელელელელოლოლოლო მოედნის იმ ნაკვეთის აღსანიშნად, სადაც ბურთი უნდა დაამი-
წო. 
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ამ შემთხვევაში ტერმინი გადმოვიღეთ ჩვენივე ეროვნული საგან-
ძურიდან: ლელელელელობურლობურლობურლობურთითითითი ხომ იგივე რაგბია, ოღონდაც - ქართული, და 
ლელელელელოცლოცლოცლოც ის ადგილია, სადაც ბურთი უნდა მიიტანო. ძნელი ასახსნელია, 
ამდენ ხანს არავის აზრად რად არ მოუვიდა, ტერმინს ლელობურთს და-
სესხებოდა, მით უფრო, თუ ერთი ხანობა (1977-79) ერთიანი, "ლელო - 
რეგბის ფედერაციაც" კი არსებობდა. 

    

წიგწიგწიგწიგნუნუნუნური რი რი რი „„„„მგემგემგემგეზაზაზაზავივივივი““““    

 
აწ უკვე ოლიმპიური რაგბი ინგლისურად არის "სევენ ე საიდ" ან 

უბრალოდ "სევენს". მორაგბეთა წრეში ერთი პირობა გაჩნდა ტენდენ-
ცია, ხელბურთის სახეობათა ანალოგიით, ამ თამაშისთვის რაგრაგრაგრაგბი 7ბი 7ბი 7ბი 7 
(ანაც 7x7, 7x7, 7x7, 7x7, შვიდი შვიდზეშვიდი შვიდზეშვიდი შვიდზეშვიდი შვიდზე) ეწოდებინათ, მაგრამ იყოჩაღა პრესამ და 
დროულად დანერგა შვიდშვიდშვიდშვიდკაკაკაკაცა,ცა,ცა,ცა, ანუ სხარტმა და ძირშივე ქართულმა 
ტერმინმა დამკვიდრება არ აცალა არაბუნებრივ, ჩინოვნიკურ სიახ-
ლეს. გამოხდა აქედან ორი ათეული წელი და რუსებმაც ანალოგიუ-
რად მოიფიქრეს "სემიორკა".  

მეათე ნომრად მოთამაშე მორაგბეს ინგლისურად ბევრი სახელი 
აქვს: "სთენდ ოფ, ფლაი ჰავ, აუთსაიდ ჰავ, ფერსთ ფაივ-ეით, პივოთ" და 
უბრალოდ "თენ" (ათი). საბჭოთა ხანაში ამ პოზიციას ჯერ მომომომოხეხეხეხეტიტიტიტიაააალე ლე ლე ლე 

თავთავთავთავდამდამდამდამსხმესხმესხმესხმელილილილი ერქვა, მერე გაგაგაგარე რე რე რე ნანანანახეხეხეხევარვარვარვარმცვემცვემცვემცველილილილი და ხანაც –    გაგაგაგამთამთამთამთამამამამაშეშეშეშე----

ბებებებელილილილი. პირველი ორი ტერმინი შინაარსობრივი აბსურდია, ბოლო კი 
მეათე ნომერზე მეტად მეცხრეს შეეფერება, რის გამოც თემი ამ ორ ამ-
პლუას აქამდეც რიცხვებად მოიხსნიებს – ათიათიათიათი და ცხრაცხრაცხრაცხრა ("ნომრის" მიმა-
ტებით, ანუ უამისოდ). 

მეათე ნომრის აღსანიშნად პარალელურად შევქმენით წიგნური 
ტერმინიც – მმმმგეგეგეგეზაზაზაზავივივივი, რაიც „პივოთის“ (ბრუნვის წერტილის) აზრობრი-
ვად გაუმჯობესებული თარგმანია: მეათე ნომერი სწორედ რომ გეზავს, 
გეზს უდგენს, აბურთავებს მთელ უკანა ხაზს.  

მეორე მხრივ, მეცხრე ნომერი მთლად გაგაგაგამთამთამთამთამამამამაშეშეშეშებებებებელილილილი რომ ვე-
რაა, ხოლო საბჭოური შეშეშეშერკირკირკირკინენენენების ნაბის ნაბის ნაბის ნახეხეხეხევარვარვარვარმცვემცვემცვემცველილილილი გრძელი და უზუს-
ტოა, ამიტომ ჯერხნობით დავიტოვეთ ინგლისური „ჰავბექი“, ჰავბექ – 
მგეზავის წყვილს კი, ფრანგულის მოხმობით, ვუწოდეთ ღერღერღერღერძიძიძიძი (საბჭოუ-
რად ერქვა „ნახევარდაცვა“, რაც პარადოქსია). 
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მომომომოთათათათამამამამაშეშეშეშეზე ალაზე ალაზე ალაზე ალალიალიალიალია    

 
მორაგბე ნახტომში თუ იხელთებს მეტოქის მიერ ფეხით და-

რტყმულ ბურთს, ჯილდოდ ოდითგან „თავისუფალი დარტყმა“ ერგე-
ბა. ინგლისურად ასე დაჭერას „ფეარ ქეჩ“ ჰქვია, რაც ქართულად 
ვთარგმნეთ, როგორც „ალალად ჭერა, ალალზე დაჭერა“, რაკი მოთამა-
შეზე მართლაც ალალია ოსტატურად მოპოვებული ოვალი. 

შერკინებაში გუნდი სამ რიგად ეწყობა. მწყობრის წინა, „პირვე-
ლი ხაზის“ შუა მოთამაშე ტერფის დახვედრებით შეგორებული ბურ-
თის მოგებას ცდილობს. ფეხის ამგვარ მოძრაობას ინგლისურად „ჰუ-
ქინგ“ ჰქვია, ამპლუას კი - „ჰუქერ“.  

ჩვენში ამ პოზიციას თავიდან ერქვა პირპირპირპირვევევეველი ნოლი ნოლი ნოლი ნომემემემერი რი რი რი (მას აქეთ 
ნუმერაცია შეიცვალა და ჰუქერი უკვე მეორე ნომერია), ამჟამად კი სა-
ერთაშორისო „ჰუქერის“ თანაბრად იხმარება კვაკვაკვაკვაჭიჭიჭიჭი, რაკი ინგლისურ 
სიტყვას ეს მნიშვნელობაცა აქვს და მაგ ხელობის მორაგბესაც კვაჭან-
ტირაძის დარი ვირეშმაკობა სჭირდება. 

    

ჩოგჩოგჩოგჩოგბურბურბურბურთეთეთეთელელელელების ნაბის ნაბის ნაბის ნაცვლადცვლადცვლადცვლად    

    

საკუთრივ რაგბულ ტერმინთა გარდა თემსა და მედიას ბრენდე-
ბის გადმოქართულებაც უწევს. სამხრეთი ნახევარსფეროს სამი ბუმბე-
რაზი სკოლის (ახალი ზელანდია, სამხრეთი აფრიკა, ავსტრალია) სა-
ზიარო საკლუბო პირველობას დედანში თავიდან ერქვა სუსუსუსუპერ 12პერ 12პერ 12პერ 12, ამ-
ჟამად კი სუსუსუსუპერ რაგპერ რაგპერ რაგპერ რაგბიბიბიბი ეწოდება, რაც ქართულად იყო ზე12 ზე12 ზე12 ზე12 (ზეთორმე-
ტი)))) და არის ზეზეზეზერაგრაგრაგრაგბიბიბიბი ზეკაცის, ზესახელმწიფოს, ზეცის ანალოგიით. 

ასევე ამ სამმა ბუმბერაზმა, მარაქაში რომ გაირია არგენტინა, სა-
ნაკრებო შეჯიბრს ამბიციურად უწოდა „ზი ჩემპიონ შიპ“, ესაო და ჩვე-
ნი შეჯიბრის ფალავანია ნაღდი ჩემპიონი და არა რაგინდარა სხვა 
ტურნირისო. აქ ქართულად რომ დაგვენერგა ჩემჩემჩემჩემპიპიპიპიოოოონანანანატიტიტიტი და გინდაც 
პირპირპირპირვევევეველოლოლოლობაბაბაბა, რაგბის თემი ვერ მიხვდებოდა, რაზე იყო საუბარი. ამად 
შემოვიღეთ ფაფაფაფალავლავლავლავნონონონობაბაბაბა, რაკი ეს ტერმინი გამოუყენებელი გვქონდა. 

ვაცოცხლებთ ძველ ტერმინებსაც. სულხან-საბას უწერია: აბაბაბაბრარარარა----

გაგაგაგანინინინი ბურთის მაღლა ატყორცნა ჩოგან-ბურთში. ტერმინი მოიძია გან-
სვენებულმა ავთანდილ ციბაძემ, მაგრამ ჩოგბურთელების ნაცვლად 
... ავიტაცეთ მორაგბეებმა, მსგავსი ილეთის აღსანიშნად. ამ ფანდს ინ-
გლისურად „აპ ენდა ანდა, ჰაი ბოლ, გარიოუენ“ ჰქვია და ფრანგულად 
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„შონდელ“, ქართულად კი „აბრაგანამდე“ საუბარში ვხმარობდით ჟარ-
გონებს - „სვეჩასა“ და „ბუმბასს“, ხოლო წერისას – „მაღალი ბურთის 
აწევას“.  

    

კალკს ვეკალკს ვეკალკს ვეკალკს ვერერერერევითვითვითვით    

 
ბოლო ჟამს თამაშის წესებში ჩაწერეს მორაგბეთა დასარწყულებ-

ლად მოედანზე შემავალი კაციც. ინგლისურად მას „ვოთერ ქერიერ“ 
ჰქვია, ჩვენ კი ტფილისური თუთუთუთულუხლუხლუხლუხჩიჩიჩიჩი შევუსაბამეთ. „ჯერზისა“ და 
„შერთის“ შესატყვისად „მაისურის“ თანაბრად ვიყენებთ კვართსკვართსკვართსკვართს, ხო-
ლო ერთმანეთისგან რომ გავარჩიოთ ქულები: სასასასაცხრიცხრიცხრიცხრილოლოლოლო (მოგება = 4), 
რაგრაგრაგრაგბუბუბუბულილილილი (ლელო = 5) და სასასასარერერერეიიიიტინტინტინტინგო გო გო გო (ათწილადებია) - ალტერნატი-
ვად გავაცოცხლეთ წერწერწერწერტიტიტიტი (პოინთ; პუენ) - იყენებდნენ შევარდენელე-
ბი და გრიგოლ რობაქიძე. 

კალკს ვუძალიანდებით და ვერევით. ინგლისური „დედ ბოლ“ 
და ფრანგული „ბალონ მოღ“ ქართულად უქუქუქუქმი ბურმი ბურმი ბურმი ბურთიათიათიათია და არამც და 
არამც "მკვდარი". ამ საუკუნეში მოგონილი ფანდი „პიქ ენდ გოუ“ 
გადმოვიღეთ, როგორც აიაიაიაიღე და მიღე და მიღე და მიღე და მიეეეეძაძაძაძალელელელე (და არა სიტყვასიტყვით, მიმიმიმი----

დიდიდიდი). ედედედედვანვანვანვანთიჯთიჯთიჯთიჯ, ერთი შეხედვით, „უპირატესობაა“, მაგრამ შინაარსით 
უფრო ხეხეხეხეიიიირიარიარიარია, რის გამოც ტერმინად ამ ვარიანტს ვამკვიდრებთ; 23-
კაცა სამატჩო რაზმსრაზმსრაზმსრაზმს კი 15-კაცა დამწყებ გუნდგუნდგუნდგუნდთან თან თან თან ისეთივე მიმართება 
აქვს, როგორიც ინგლისურ „სქვოდ“-ს და „თიმ“-თან. 

და მაინც, ჩვენს სითამამესა და შეძლებასაც აქვს ზღვარი. სათა-
ნადოდ რომ ვერ ვთარგმნეთ, უკაუკაუკაუკანა ხანა ხანა ხანა ხაზეზეზეზელისლისლისლის სინონიმად დავიტოვეთ 
ბებებებექიცქიცქიცქიც, მომომომორკირკირკირკინანანანალილილილისადსადსადსად კი - ფოფოფოფორრრრვარვარვარვარდიდიდიდი. ლელობურთის მიხედვით, 
"თერნოვერ" უნდა იყოს ((((ბურბურბურბურთის) შემოთის) შემოთის) შემოთის) შემობრუბრუბრუბრუნენენენებაბაბაბა, მაგრამ ორსიტყვიანი 
ტერმინი ვერ გავრცელდება, ერთსიტყვიანი კი ბუნდოვანია. ეგრევე: 
დროებითი (10 წუთით) გაძევება სინსინსინსინბიბიბიბინიანიანიანია და არა - სასასასაკაკაკაკანი ნი ნი ნი ან განგანგანგანსაწსაწსაწსაწ----

მენმენმენმენდედედედელილილილი, მაგრამ თემი ოფოფოფოფლოლოლოლოუუუუდისდისდისდის სინონიმად სულ უფრო ხშირად 
ხმარობს (ბურთის)    ამოამოამოამოგდეგდეგდეგდებას ბას ბას ბას და ეგებ ამ ხალხურმა ტერმინმა მარ-
თლაც გაიდგას ფესვი. 

    

სისისისიტყვატყვატყვატყვასისისისიტყტყტყტყვით ნავით ნავით ნავით ნათართართართარგმგმგმგმნინინინი    

 
დასასრულ, (არასრულ) დანართად მოვიტანოთ ტერმინები, რო-

მელთა (თითქმის) სიტყვასიტყვით თარგმნამ გაამართლა და ამიტომ 
უმტკივნეულოდ დაინერგა: 
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conversion ქონვერშენ გარდასახვა 
prop პროპ ბურჯი 
touch თაჩ კიდე 
grounding გრაუნდინგ დამიწება 
spear tackle სპეარ თექლ შუბური (ბოჭვა) 
wheel ვიილ დატრიალება 
tackle თექლ ბოჭვა 
gate გეით ჭიშკარი 
pile up პაილ-აპ ზედახორა 
breakaway ბრეიქევეი მარბიელი 
stomping სთომპინგ დაწიხლვა 
dive დაივ ჩაყვინთვა (ჩაწოლა) 
receiver რისივერ მიმღები 
fetcher ფეჩერ მღლეტელი 
loitering ლოითერინგ ზოზინი 
collapse ქოლეპს ჩაქცევა 
padding პედინგ შალითა 
reserves რიზერვზ მარქაფა 
marker, sentinel მარქერ, სენთინელ   ყარაული 
standing სთენდინგ ზეზეულად 
deliberate დილიბერეთ განგებ 
accidental ექსიდენთალ უნებლიე 

    

    

    

    
Zaal Gigineishvili 
 

The Georgian Terminology of Rugby 
 

Summary 
 

The Georgian rugby terminology has so far developed through the talks 
between the players, coaches, officials, administrators and media, i. e. native 
Georgian speakers and writers involved in dicussions about the Game. The 
terminology is created and developed far from what is meant as systematic 
terminological work, only on the basis of personal opinions and taste, albeit 
following certain principles.  
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This resulted in great diversity of the terms  and sometimes, contra-
dictions. Self-cenzorship also gives radical difference for terms when in 
informal interactions among professionals and when same people speaking in 
public. The terms are regulated and standartized only by means of periodical 
publication of permanently altering, complicated Laws of the Game, and 
technical manuals.   

When creating Georgian terms for the Lawbook and use by media, we 
try to maintain the following principles: 

1) A term should be smart, short and expressed only in one word; 
2) It should be precise in reflecting the essence of the notion; 
3) It should be based on the Georgian language data; 
4) In case, we could not manage to create the term or could not find the 

corresponding Georgian word, we leave the original English term hoping that 
next generations will reach the objective  - to find the accurate Georgian term 
for it. 



    

გუგუგუგურამ გორამ გორამ გორამ გოგიშგიშგიშგიშვივივივილი, თელი, თელი, თელი, თეიიიიმუმუმუმურაზ ვერაზ ვერაზ ვერაზ ვეფხვაფხვაფხვაფხვაძეძეძეძე    

    

ქარქარქარქართუთუთუთული მალი მალი მალი მათეთეთეთემამამამატიტიტიტიკუკუკუკური ტერრი ტერრი ტერრი ტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგია გია გია გია ‒    მდიმდიმდიმდიდადადადარი რი რი რი     

მემემემემკვიდმკვიდმკვიდმკვიდრერერერეოოოობა და საბა და საბა და საბა და სადღედღედღედღეიიიისოსოსოსო    აქაქაქაქტუტუტუტუაააალულულულური სარი სარი სარი საკიკიკიკითხეთხეთხეთხებიბიბიბი    

    

მათემატიკური ტერმინოლოგიის ათვისება, ძირითადად, სა-
სკოლო ასაკიდან იწყება. არასწორად ან დამახინჯებით აღქმული ცნე-
ბები და სათანადო ტერმინები ისე გამყარდება ხოლმე ზოგიერთი მო-
სწავლის მეხსიერებაში, რომ ისინი ბუნებრივადაც კი მიიჩნევა და ამი-
ტომ შემდეგ რთულდება სწორი ფორმების აღდგენა. ამ ვითარებას არ-
თულებს ისიც, რომ არ არსებობს დადგენილ ტერმინთა ნუსხა, დიდია 
მოზღვავებული უცხოურენოვანი ტერმინების გავლენა, არასაკმარი-
სია ქართული საზოგადოების ძალისხმევა ახალი ტერმინების დადგე-
ნასა და დამკვიდრებაში. 

მეოცე საუკუნეში ნათლად ჩამოყალიბდა აზრი ამ მიმართულე-
ბით ინტენსიური მუშაობის აუცილებლობისა, შეიქმნა მათემატიკურ 
ტერმინთა საყურადღებო ლექსიკონები. მათ შორის უპირველესი და 
თავისი მნიშვნელობით გამორჩეული იყო ნიკო მუსხელიშვილის, გი-
ორგი ნიკოლაძისა და არჩილ ხარაძის ლექსიკონი, გამოცემული 1925 
წელს. ქართველ მეცნიერთა ლექსიკონებში დედაენის წიაღში და-
მკვიდრებულ ტერმინებთან ერთად არაერთი ბრწყინვალედ მიგნებუ-
ლი ახალი ტერმინია - იმდენად დახვეწილი, რომ მათ ძირძველ ქარ-
თულ ტერმინებადაც კი მიიჩნევენ ხოლმე. ასეთებია, მაგალითად, 
ტოტოტოტოლლლლოოოობაბაბაბა, განგანგანგანტოტოტოტოლელელელებაბაბაბა, ალალალალბაბაბაბათოთოთოთობაბაბაბა. მრავალი გამოჩენილი ქართველი 
მათემატიკოსის ღვაწლის შეფასებისას მნიშვნელოვან მონაპოვრად 
მათ წვლილსაც აღიარებენ ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის 
განვითარებაში1. აღსანიშნავია, რომ ლაკონურობითა და გამომსახვე-
ლი ჟღერადობით გამორჩეულმა წრფემწრფემწრფემწრფემ საკმაოდ გვიან დაიბრუნა სა-
პატიო ადგილი მათემატიკურ ტერმინოლოგიაში სწოსწოსწოსწორი ხარი ხარი ხარი ხაზისზისზისზის ხან-
გრძლივი გამოყენების შემდეგ ((((სწოსწოსწოსწორი ხარი ხარი ხარი ხაზიზიზიზი, ალბათ, „Прямая линия“ –
სა და „Straight line“-ის სიტყვასიტყვითი თარგმნით შემოვიდა ქარ-
თულში). წრფემწრფემწრფემწრფემ ერთბაშად მოხსნა არაერთი ტერმინოლოგიური სირ-

                                                           

1
 მაგალითად, ნიკო მუსხელიშვილის დამსახურებას ეხება ი. კიღურაძე 

სტატიაში „დიდი მეცნიერი და ეროვნული მოღვაწე (კიღურაძე, 1991: 78) 
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თულე. ასე მივიღეთ, მაგალითად, წრფიწრფიწრფიწრფივი ფუნვი ფუნვი ფუნვი ფუნქცია. ქცია. ქცია. ქცია. ამ ტერმინმა სა-
თანადო ცნების შინაარსი წარმოაჩინა ნათლად და სრულად – გაცი-
ლებით უკეთ, ვიდრე წარმოგვიდგენდა არცთუ შორეულ წარსულში 
შემოღებული ქართული ტერმინი ხახახახაზოზოზოზოვავავავანი ფუნნი ფუნნი ფუნნი ფუნქციაქციაქციაქცია და ამჟამადაც 
წარმოგვიდგენენ ანალოგიური რუსული და ინგლისური ტერმინები: 
„Линейная функция“ და „Linear function“. წრფემწრფემწრფემწრფემ ასეთივე წარმატებით 
აწარმოვა წრფიწრფიწრფიწრფივი განვი განვი განვი განტოტოტოტოლელელელება,ბა,ბა,ბა, არაწარაწარაწარაწრფირფირფირფივივივივი    განგანგანგანტოტოტოტოლელელელებაბაბაბა და სხვა არაერ-
თი ტერმინი. 

წიწიწიწირირირირი და მისგან ნაწარმოები ტერმინებიც რთულად იკვალავ-
დნენ გზას ხაზხაზხაზხაზთანთანთანთან დაპირისპირებისას. ერთხანს სახელმძღვანელოებ-
ში შუშუშუშუაააახახახახაზის ზის ზის ზის ადგილი შუა წრფემ შუა წრფემ შუა წრფემ შუა წრფემ დაიკავა, მაგრამ ტერმინთა ინერცი-
ულობით უნდა აიხსნას, რომ ამჟამად კვლავ შუშუშუშუაააახახახახაზიაზიაზიაზია (სამკუთხედი-
სა და ტრაპეციის) დაბრუნებული1. ჩვენი აზრით, შუშუშუშუაააახახახახაზის,ზის,ზის,ზის, როგორც 
გეომეტრიული ფიგურის არსს, უკეთ წარმოაჩენს ტერმინი შუშუშუშუაააამომომომონაკნაკნაკნაკ----

ვევევევეთი.თი.თი.თი. ამ მოსაზრებას აძლიერებს ისიც, რომ დღეს, ძირითადად, ხახახახა----

ზითზითზითზით იწარმოება წირის გავლებასთან დაკავშირებული ტერმინები. მა-
გალითად, ჩაჩაჩაჩახახახახაზუზუზუზული წრელი წრელი წრელი წრეწიწიწიწირირირირი, ნანანანახახახახაზი,ზი,ზი,ზი, მხაზმხაზმხაზმხაზვევევეველოლოლოლობიბიბიბითი გეთი გეთი გეთი გეოოოომეტმეტმეტმეტრია.რია.რია.რია. 
ამრიგად, შუშუშუშუაააახახახახაზისზისზისზის შეცვლა ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ტერმინით 
მეტ გარკვეულობასა და სისტემურობას შემოიტანდა ტერმინთა გამო-
ყენებაში. 

გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ტერმინი დრომ უნდა გამო-
ცადოს – ტერმინებს შორის საუკეთესო თავად გამოდევნის მასზე უა-
რესებსო. ჩვენი აზრით, მხოლოდ დროის იმედად ყოფნამ შესაძლოა 
დააკნინოს ენა, რადგან თვითდინებაზე მიშვებული, სათანადო 
ზრუნვას მოკლებული ენა კარგავს თავდაცვის უნარს, ითვისებს მრა-
ვალ უგერგილო, გაუმართავ, ენისთვის შეუფერებელ ტერმინს.  

მსგავსმა მიდგომამ მოადუნა კრიტიკული დამოკიდებულება 
ტერმინთა და სახელთა მოძიებისა და გამოყენების მიმართ და მივი-
ღეთ არაერთი გაუმართლებელი ტერმინი. ერთ-ერთ ნიმუშად დავასა-
ხელებთ ვივივივიეეეეტას თეტას თეტას თეტას თეოოოორერერერემასმასმასმას. იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოში ამ 
დებულებას ეცნობოდნენ, ძირითადად მხოლოდ რუსული მათემატი-
კური წყაროები გამოიყენებოდა (ისიც– სათანადო კრიტიკული ანა-
ლიზის გარეშე), ქართული ენა გაჯერებული იყო რუსიციზმებით. 

                                                           

1
 არაერთი მოსაზრება წირისწირისწირისწირის, წრფისაწრფისაწრფისაწრფისა და ხაზისხაზისხაზისხაზის შესახებ გადმოცემულია 

ფილიპე ხარშილაძის წერილში (ხარშილაძე, 1974: 3-13). 
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გამოჩენილი ფრანგი მათემატიკოსი ვივივივიეეეეტიტიტიტი (VieteVieteVieteViete, 1563-1603. ეს გვარი 
გამოითქმის ასე – ვივივივიეტ)ეტ)ეტ)ეტ) რუსულ მათემატიკურ ლიტერატურაში თა-
ვიდანვე სწორად მოიხსენიებოდა და, შესაბამისად, მის ერთ-ერთი 
ცნობილ დებულებას დღესაც Теорема ВиетаТеорема ВиетаТеорема ВиетаТеорема Виета ეწოდება. ალბათ ამ სა-
ხელწოდებამ განაპირობა, რომ ჩვენში ეს თეორემა მრავალი წლის მან-
ძილზე მოიხსენიებოდა დამახინჯებული ქართულით – ვივივივიეეეეტას თეტას თეტას თეტას თეოოოო----

რერერერემამამამა. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ქართულმა ტერმინოლოგიამ ვივივივიეეეეტატატატა 
ლათინურიდან გადმოიღო (ლათინურ წყაროებში ვივივივიეტეტეტეტ მოიხსენიებო-
და, როგორც ვივივივიეეეეტა ტა ტა ტა ‒ Vieta) Vieta) Vieta) Vieta). ცხადია, ამ შემთხვევაშიც ქართულ ენას 
უპირატესობა ფრანგული სახელისთვის უნდა მიენიჭებინა. 

სხვა მაგალითებიც დავასახელოთ. დღეს რთულად იმკვიდრებს 
კუთვნილ ადგილს არითარითარითარითმემემემეტიტიტიტიკუკუკუკული სალი სალი სალი საშუშუშუშუაააალო,ლო,ლო,ლო, რადგან დღევანდელი 
მასწავლებლებისა და მშობლების თაობა რუსულიდან გაუაზრებლად 
გადმოღებულ, ქართული ენისთვის სრულიად მიუღებელ სასასასაშუშუშუშუაააალო ლო ლო ლო 

არითარითარითარითმემემემეტიტიტიტიკულკულკულკულზეაზეაზეაზეა აღზრდილი. ჩვენ ხომ არ ვამბობთ: „ჯეჯილი მწვა-
ნე“ „მწვანე ჯეჯილის“ ნაცვლად? „ყმაწვილი გონიერი“ „გონიერი ყმაწ-
ვილის“ ნაცვლად? – მსაზღვრელი უნდა უსწრებდეს საზღვრულს. მაშ, 
რატომ დავამკვიდრეთ სასასასაშუშუშუშუაააალლლლო არითო არითო არითო არითმემემემეტიტიტიტიკუკუკუკული,ლი,ლი,ლი, სასასასაშუშუშუშუაააალო გელო გელო გელო გეოოოომეტმეტმეტმეტ----

რირირირიუუუული?ლი?ლი?ლი? ქართულ მათემატიკურ ლიტერატურაში ორორორორდიდიდიდინანანანატისტისტისტის ნა-
ცვლად ორორორორდიდიდიდინანანანატასტასტასტას დამკვიდრებაც, ალბათ, რუსული „Ордината“-ს 
გავლენით აიხსნება. რუსულენოვან სამყაროში ორ საუკუნეზე მეტი 
ხნის განმავლობაში დამახინჯებით იკითხებოდა მრავალი არარუსუ-
ლი სახელი და ტერმინი. რუსულის გავლენით კი ქართულ ენაში 
შემოდიოდა: ფეფეფეფეიიიიერერერერვერვერვერვერკი, ლეკი, ლეკი, ლეკი, ლეიბიბიბიბნინინინიცი, გენცი, გენცი, გენცი, გენდედედედელი, ეილი, ეილი, ეილი, ეილელელელერი, ვერი, ვერი, ვერი, ვეიიიიერერერერშტრაშტრაშტრაშტრა----

სი, ეინსი, ეინსი, ეინსი, ეინშტეშტეშტეშტეიიიინი, ფრედნი, ფრედნი, ფრედნი, ფრედგოლგოლგოლგოლმი, გერმი, გერმი, გერმი, გერმან ვემან ვემან ვემან ვეიიიილი, ვლი, ვლი, ვლი, ვაააარინრინრინრინგიგიგიგი და სხვა მრავა-
ლი. დღესაც კი მდგომარეობა სრულად არ არის გამოსწორებული. მა-
გალითად, სახელები დაუბრუნდა ლალალალაიბიბიბიბნიცს, ჰენნიცს, ჰენნიცს, ჰენნიცს, ჰენდელს, ვადელს, ვადელს, ვადელს, ვაიიიიერერერერშტრასს, შტრასს, შტრასს, შტრასს, 

აინაინაინაინშტაშტაშტაშტაინსინსინსინს, თუმცა ზოგიერთ ხარვეზს დღემდე ვერ ელევა ქართული 
სამეცნიერო ენაც კი. სახელები არ უნდა დავუმახინჯოთ ოიოიოიოილერს, ლერს, ლერს, ლერს, 

უოუოუოუორინგს, ჰერრინგს, ჰერრინგს, ჰერრინგს, ჰერმან ვამან ვამან ვამან ვაილილილილსასასასა და სხვა მრავალ მეცნიერს.  
მხემხემხემხები ბი ბი ბი პედაგოგთა არცთუ მცირე ნაწილს მხამხამხამხას მრავლობითი 

ფორმა ჰგონია და მოსწავლეებში ახდენს მის ტირაჟირებას. გაკვე-
თილზე გაიგონებთ ტანტანტანტანგესსგესსგესსგესს (ტანტანტანტანგენგენგენგენსისსისსისსის ნაცვლად), აბაბაბაბციციციცისასსასსასსას (აბაბაბაბსცისცისცისცისასსასსასსას 
ნაცვლად). ხშირია ჯაჯაჯაჯამიმიმიმისასასასა და შეშეშეშეკრეკრეკრეკრებისბისბისბის, ნანანანამრავმრავმრავმრავლილილილისასასასა და გაგაგაგამრავმრავმრავმრავლელელელებისბისბისბის 
აღრევის შემთხვევები. მაგალითად, შეშეშეშეკრეკრეკრეკრების თვიბის თვიბის თვიბის თვისესესესებებებებების ბის ბის ბის (მოქმედე-
ბის თვისებების) ნაცვლად მოსწავლეებს სთავაზობენ ჯაჯაჯაჯამის თვიმის თვიმის თვიმის თვისესესესე----

ბებსბებსბებსბებს (მოქმედების შედეგის თვისებებს). ეს პედაგოგები ივიწყებენ, 
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რომ საშუალო და უმაღლეს სკოლებში მოქმედ სახელმძღვანელოებში 
მოცემული მასალაცა და ენაც სახელმძღვანელოა მოსწავლეებისთვის 
და, მით უმეტეს, თავად პედაგოგებისთვისაც.  

ხშირია რირირირიცხვიცხვიცხვიცხვისასასასა და ციფციფციფციფრისრისრისრის მნიშვნელობათა აღრევის შე-
მთხვევებიც. მათი ნიმუში შეიძლება ასეთი წინადადებითაც წარმო-
ვადგინოთ: „37 კენტი ციფრია“ (უნდა იყოს: „37 კენტი რიცხვია“). აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ მათემატიკოსები გაგებით უნდა შევხვდეთ 
ციფციფციფციფრერერერებისბისბისბის ამჟამად ფართოდ დამკვიდრებულ (თუმცა საკმაოდ უხერ-
ხულ) კიდევ ერთ მნიშვნელობას, რომელიც რიცხვით გამოსახულ 
რაიმე მონაცემს, რისამე მაჩვენებელს წარმოადგენს. მაგალითად, ეკო-
ნომიკური ვითარების ამსახველი მონაცემები ეკონომიკური ვითარე-
ბის ამსახველ ციფრებადაც მოიხსენიება ხოლმე. ამას ადასტურებს 
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (ქეგლი, 1990)  

ზოგიერთი სახელმძღვანელო ვერ ელევა ენის გასატეხ პერპერპერპერპენპენპენპენ----

დიდიდიდიკუკუკუკულარსლარსლარსლარს და კეთილხმოვან ქართულ მარმარმარმართობსთობსთობსთობს არ იყენებს. უფრო 
მეტიც, დროდადრო პერპერპერპერპენპენპენპენდიდიდიდიკუკუკუკულალალალარისრისრისრის ქომაგები აქტიურად უტევენ 
ხოლმე მარმარმარმართობსთობსთობსთობს. ამ ჭიდილის ფრაგმენტები აღწერილია თამაზ ება-
ნოიძის წერილში (ებანოიძე, 1980: 1-52) 

რთულად იკავებს კუთვნილ ადგილს ცენცენცენცენტრუტრუტრუტრული კული კული კული კუთხეთხეთხეთხე (ცენცენცენცენ----

ტრატრატრატრალურ კულურ კულურ კულურ კუთხეს თხეს თხეს თხეს ზოგიერთი სახელმძღვანელო პოზიციას არ ათმო-
ბინებს). მყარადაა დამკვიდრებული ევევევევკლიკლიკლიკლიდუდუდუდური სივრი სივრი სივრი სივრცერცერცერცე, თუმცა ამ-
ჟამად ანალოგიური კონსტრუქციები იცვლება უფრო მარტივით. ასე-
თია, მაგალითად, ჰილჰილჰილჰილბერბერბერბერტის სივტის სივტის სივტის სივრცე,რცე,რცე,რცე, ბაბაბაბანანანანახის სივხის სივხის სივხის სივრცე.რცე.რცე.რცე. ძველი და ახა-
ლი ფორმების ასეთ თანაარსებობას, ალბათ, ქართული ტერმინოლო-
გია დაუშვებლად არ მიიჩნევს. ანალოგიურად, პროპროპროპროექექექექციციციციასასასას სრულად 
ვერ ცვლის გეგგეგგეგგეგმიმიმიმილილილილი (ვამბობთ: „პროექციული გეომეტრია“, „პროექ-
ტორი“), თუმცა, სადაც ეს შესაძლებელია, პროპროპროპროექექექექციციციციასასასას გეგგეგგეგგეგმიმიმიმილილილილი უნდა 
ვამჯობინოთ. მაგალითად, სჯობს ვთქვათ: „მონაკვეთის გეგმილი 
წრფეზე“ და არა: „მონაკვეთის პროექცია წრფეზე“.  

ზოგიერთი ადამიანი ყოფით თემებზე საუბარს „ამდიდრებს“ 
ხოლმე მათემატიკური ტერმინებით, რათა თავი მოაწონოს მსმენე-
ლებს თავისი „განსწავლულობით“. მაგალითად, ყოველთვის, როცა 
ერთი სიდიდის ზრდა იწვევს მეორე სიდიდის ზრდას, ისინი აცხადე-
ბენ, რომ მეორე სიდიდე პირველის პირდაპირპროპორციულად იზ-
რდება. ასეთი დასკვნა ხშირად არასწორ ინფორმაციას გვაწვდის, 
რადგან არ შეესაბამება ამ მათემატიკური ცნების შინაარსს. 

ქართული ენის მდიდარი ლექსიკა ახალი მათემატიკური ტერ-
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მინების შექმნისა და ძველი ტერმინების დახვეწის შესაძლებლობას 
იძლევა. ამ შესაძლებლობის გამოყენება მნიშვნელოვანი ეროვნული 
საქმეა. ის მათემატიკოსთა და ენათმეცნიერთა ერთობლივი, მუდმივი 
ძალისხმევით უნდა წარმოებდეს. უფრო მეტიც, მათვე უნდა ჩამოაყა-
ლიბონ გადაწყვეტილებათა მიღების ზოგადი პრინციპები და დაამ-
კვიდრონ, ნორმად აქციონ დადგენილი ტერმინები. ეს სამუშაო ქარ-
თული სალიტერატურო ენის სტანდარტიზაციის მნიშვნელოვანი შე-
მადგენელი ნაწილია. 
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On Some Topical Questions about Usage and  
Refining of Georgian Mathematical Terms 

 
Summary 

 
Digestion of Mathematical terminology mainly begins from the school-

age. Incorrect concepts are embedded in one’s memory and later it is difficult 
to replace them with correct ones. This situation is complicated by the fact that 
there is no strictly defined list of currently used terms, the impact of 
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widespread foreign terms is strong and the attempt of Georgian society to find 
and establish new ones is insufficient. 

It is generally agreed that the term is tested by time – the best one will 
displace the worse one. In our opinion, just relying on time may spoil the 
language as when it is not cared about it becomes unprotected and incorporates 
unsuitable terms. For example, searching and using terms without a critical 
approach gives rise to such curiosities as „ვიეტას თეორემა“ (a miserable 
translation of Russian „Теорема Виета“ denoting French „Viete’s propo-
sition“) instead of „ვიეტის თეორემა“. The wrong term, was used in Georgian 
for years.  

Rich Georgian vocabulary gives an opportunity to create new 
mathematical terms and refine the old ones, which represents important 
national work requiring common and constant efforts on the part of 
mathematicians and linguists. Their involvement in establishment of these 
terms is important too. 

 
 
    

    

    

 



    

ნინო დათეშიძე, მარინენინო დათეშიძე, მარინენინო დათეშიძე, მარინენინო დათეშიძე, მარინე    ოსაძეოსაძეოსაძეოსაძე    

შიდა და შიგა მსაზღვრელიან ტერმინთა შიდა და შიგა მსაზღვრელიან ტერმინთა შიდა და შიგა მსაზღვრელიან ტერმინთა შიდა და შიგა მსაზღვრელიან ტერმინთა     

დაზუსტებისათვისდაზუსტებისათვისდაზუსტებისათვისდაზუსტებისათვის    

ტერმინოლოგიის თეორიული კვლევა გულისხმობს როგორც 
ზოგად, ასევე ცალკეულ საკითხთა შესწავლას, რასაც განსაკუთრებუ-
ლი მნიშვნელობა ენიჭება ტერმინოლოგიური მოდელების შექმნისას. 

ტერმინის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი მონოსემიუ-
რობაა. ეს მისი განსაკუთრებული ფუნქციითაა შეპირობებული – 
გადმოსცეს კონკრეტული ცნებები. სწორედ ამიტომ სინონიმები ხან-
დახან აღრევის მიზეზად იქცევა ხოლმე. დროთა განმავლობაში ტერ-
მინოლოგიური სისტემა ერთგვარ არჩევანს აკეთებს და ერთ მათგანს 
ანიჭებს უპირატესობას. მართალია, სინონიმია არასასურველია ტერ-
მინოლოგიაში, მაგრამ მისი სრულიად უგულებელყოფა ალბათ შეუძ-
ლებელია. 

დარგობრივ ლექსიკონებში ტერმინოლოგიური დუბლეტების 
არსებობა მიზანშეწონილი არ არის. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ხში-
რია შემთხვევები, როდესაც ერთი რომელიმე დარგის სისტემაში თა-
ნაარსებობს საერთაშორისო ტერმინი და მისი ქართული შესატყვისი, 
მაგალითად, იზოლაცია და განმხოლოება, არქიტექტურა და ხუროთ-
მოძღვრება, იარაღი და ინსტრუმენტი. სინონიმთაგან რომელს მიეცეს 
უპირატესობა ან რომლის გამოყენება შეიზღუდოს, ეს, რა თქმა უნდა, 
სპეციალისტებისა და ენათმეცნიერების ჩარევის გარეშე შეუძლებე-
ლია.  

სინონიმიის თავიდან აცილება კიდევ უფრო რთულია, როდე-
საც ქართული ენის ლექსიკურ ერთეულებთან გვაქვს საქმე. საჭირო 
ხდება ერთ-ერთს მიენიჭოს უპირატესობა. ასეთი სინონიმებიდან რო-
მელიმეს უგულებელყოფის მყარი საფუძველი უნდა არსებობდეს, ეს 
კი ყოველთვის ადვილი გადასაწყვეტი არ არის. ასეთ შემთხვევებში, 
უპირველეს ყოვლისა, ანგარიში უნდა გაეწიოს ტერმინის გამოყენებას 
დარგობრივ ლექსიკონებში (ღამბაშიძე, 1988: 40-44). 

ამ ბოლო ხანს ძალზე თვალში საცემია შიდა და შიგა სინონიმუ-
რი წყვილით გაფორმებული ტერმინების პარალელური გამოყენების 
შემთხვევები. მათი თავისუფალი მონაცვლეობა შეინიშნება სხვადას-
ხვა დარგის ლექსიკონებში. 
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ძველ დარგობრივ ლექსიკონებში უპირატესობა ენიჭება შიდა 
ზმნისართს. მაგალითად, 1935 წელს გამოცემულ ტექნიკურ ტერმინო-
ლოგიაში გვაქვს შიდა აგებულება, შიდა გვერდი, შიდა პროცესი, შიდა 
სიმრუდე, შიდაწვის ძრავა, თუმცა იქვე დასტურდება შიგას ხმარების 
რამდენიმე შემთხვევა: შიგა ჩარხვა, შიგა კოტა. 

მოგვიანო წლების დარგობრივ ლექსიკონებში უმეტესად შიგა 
ზმნისართით გაფორმებული ტერმინები გვხვდება, მაგალითად, გეო-
ლოგიის ტერმინოლოგიაში: შიგა დინამიკა, შიგა პირი, შიგა მორენა; 
მათემატიკის ტერმინოლოგიაში: შიგა ძალა, შიგა გაყოფა, შიგა ნორმა-
ლი, შიგახახუნი, შიგანამრავლი. 1977 წლის ტექნიკურ ტერმინოლო-
გიაში სრულიად განიდევნა შიდა და მისი ადგილი შიგამ  დაიკავა: 
შიგა ანტენა, შიგადინამიკური, შიგა ბლოკირება.    

შიდა და შიგა ფორმების სრული აღრევაა ამ უკანასკნელ ხანს 
გამოცემულ ლექსიკონებში. ერთსა და იმავე ლექსიკონში დასტურდე-
ბა როგორც შიდა, ასევე შიგა ფორმები. მაგალითად, ერთი მხრივ, 
არის შიგა წნევა, შიგა ჯართი, მეორე მხრივ, შიდა ანაშრევი, შიდა ნა-
რჩენი, შიდა ძაბვა, შიდა წნევა (მეტალურგ., 2011). 

შიგა და შიდა ზმნისართების გამოყენების არეალი ძალიან ფარ-
თოა, მათი პარალელური გამოყენების შემთხვევები ძალიან ხშირია 
არა მარტო ლექსიკონებში, არამედ სამეცნიერო ტექსტებში, მედიის 
ენაში. 

ერთსა და იმავე სამეცნიერო თუ საგაზეთო სტატიაში მათი თა-
ვისუფალი მონაცვლეობა შეინიშნება, საილუსტრაციოდ წარმოვად-
გენთ ერთი საგაზეთო სტატიიდან ამოკრებილ მასალას: „შიგა ვალის 
მოცულობა ძალზე დიდია ... შიდა ვალი ქვეყნისთვის ნაკლები ტვირ-
თია.“ ,,...მნიშვნელოვანია ადგილობრივი შიდა ინვესტიციები“... 
„მთლიანი შიგა წყაროები მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს...“, 
„მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა ექვს მილიონ ლარს შეად-
გენს...1 

სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ პირველადი 
ზმნისართები ხშირად გამოიყენება ზედსართავის ფუნქციით. მათი 
წარმომავლობა შესწავლილია (შანიძე,1953: 612, 616).    ისინი ტერმინო-
ლოგიურ სისტემაში მყარ მოდელებს ქმნიან. მაგალითად, გვაქვს შიგა 
შეხება, წინა ბურღი, გარე საცობი, ზედა ზღვარი. 

                                                           

1
 ამონარიდი წარმოდგენილია ინტერნეტრესურსებიდან. 
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ტრადიციულ ნორმატიულ თუ თარგმნით ლექსიკონებში შიგა 
ზმნისართი ასეა წარმოდგენილი: ქართულ განმარტებით ლექსიკო-
ნებში: შიგა იგივეა, რაც შიგნითა (შდრ. შიდა), ასევე შიდაც იგივეა, 
რაც შიგნითა. ტერმინოლოგიური ერთეულთა მნიშვნელობები ში-
დასთან არის თავმოყრილი: შიდასარემონტო, შიდასეკრეცია, შიდაწ-
ვა, შიდაწნევა. 

რუსულ – ქართულ სამტომეულ ლექსიკონში ასეთი სურათია: 
внутренний – შინაგანი, შიგა, შიდა, შინა, შიგნითი, საშინაო, ხოლო 
მნიშვნელობები ასეა განაწილებული: внутренняя дверь შიდა კარი, 
внутренний голос შინაგანი ხმა, внутренний смысл შინაგანი აზრი, 
внутренний угол შიგაკუთხე, внутренняя торговля შინა ვაჭრობა, 
внутренняя политика შინაპოლიტიკა, ამავე ლექსიკონში ცალკე სალექ-
სიკონო ერთეულად არის გამოტანილი внутри-, როგორც რთული სი-
ტყვის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ნიშნავს შიგა-, შინა-, შიგნითა. 
აქვე უნდა გამოვყოთ კიდევ ერთი ზმნისართი შინა, რომელიც სამეც-
ნიერო ლიტერატურაში შიგა/შიდას პარალელურ ფორმად მიიჩნევა 
(ვეშაპიძე, 1963: 98). არაერთ დარგობრივ ლექსიკონში ისინი იდენ-
ტურ ერთეულებად არის გააზრებული, მაგალითად, შინამოხატულო-
ბა შემდგომ შეიცვალა შიგამოხატულობით, შინამოპირკეთება – შიგა-
მოპირკეთებით. 

დღესდღეობით აშკარად გამოკვეთილია შინასა და შიგა/შიდას 
სემანტიკური დიფერენციაცია. შინამ უფრო საშინაოს, შინაურის 
მნიშვნელობა შეიძინა. ახალ სასკოლო ორთოგრაფიულ ლექსიკონში 
შიდა ზმნისართი შინამ ჩაანაცვლა, ალბათ მისი სემანტიკიდან გამო-
მდინარე, მაგალითად, შინაპარტიული (და არა შიდაპარტიული), ში-
ნაპოლიტიკური (და არა შიდაპოლიტიკური), შინაუწყებრივი (და არა 
შიდაუწყებრივი). 

რაც შეეხება შიდასა და შიგას, ტერმინოლოგიურ სისტემაში 
უპირატესობა აშკარად შიგა ზმნისართს მიენიჭა. ამას ადასტურებს 
მისი გამოყენების სიხშირე ტერმინოლოგიურ სისტემაში, რაც სემან-
ტიკური გამჭვირვალობით აიხსნება. ის აწარმოებს საგნის კატეგორი-
ის ტერმინებს: შიგასახეხი, შიგა კბილი, შიგაანტენა; პროცესის კატე-
გორიის ტერმინებს: შიგაშეხება, შიგამოდება, შიგა მოხმარება, აწარმო-
ებს თვისების კატეგორიის ცნებებს, რომლებთანაც გვხვდება როგორც 
პირველ, ისე მეორე კომპონენტად, მაგალითად, შიგაკრისტალური, ში-
გამოლეკულური, შიგასაქარხნო...; ცვლისშიგა, წყალშიგა, ქერქშიგა... 

შიგას უპირატესობას შესაძლებელია ისიც განაპირობებს, რომ მისი 
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სინონიმი შიგ თანამედროვე ქართულში დამოუკიდებლადაც აქტიურად 
იხმარება, რაც შეეხება შიდ ფორმას, ის სალიტერატურო ქართულში არ 
არის აქტიური და მხოლოდ დიალექტურ ფორმებად დასტურდება. 

შიგას უპირატესობაზე მეტყველებს ასევე მისი ხმოვანმოკვეცი-
ლი ფორმებიც ტერმინებში: შიგსაზომი, შიგსახრახნი, შიგჩარხი...ამას-
თან, არცერთ ლექსიკონში არ დასტურდება შიდ - ხმოვანმოკვეცილი 
ფორმები, შესაძლებელია მათი დიალექტური ელფერის გამო, მნიშ-
ვნელოვანია ისიც, რომ კომპოზიტებში მეორე კომპონენტად მხოლოდ 
შიგაა დადასტურებული დარგობრივ ლექსიკონებში. 

გარდა ამისა, შიგა ზმნისართი აფიქსოიდის ფუნქციასაც ასრუ-
ლებს, ცნობილია, რომ ტერმინოლოგიურ სისტემაში აფიქსოიდიანი 
სიტყვაწარმოება ტერმინთა შექმნის ერთ-ერთი საშუალებაა. უცხო 
წარმომავლობის აფიქსოიდებთან ერთად აქტიურად იქმნება და 
მკვიდრდება მათი ქართული შესატყვისები, რომლებსაც ძალიან დი-
დი სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია აქვს, შიგასაც სწორედ ასეთი ფუნ-
ქცია ენიჭება. მას შეესატყვისება ლათინური intra – და ბერძნული 
endo. ამას ადასტურებს სინონიმური წყვილები, რომლებიც ლექსიკო-
ნებშია დადასტურებული: ენდოდინამიკური, შიგადინამიკური; ინ-
ტრავენური, შიგავენური. 

სირთულეს ვაწყდებით ასევე დაწერილობის თვალსაზრისი-
თაც. ერთსა და იმავე დარგობრივ ლექსიკონში ისინი გაფორმებულია 
სხვადასხვაგვარად. ძირითადად დადასტურებულია ორი მოდელი - 
ზოგან ტერმინები კომპოზიტად არის მიჩნეული, მაგალითად, შიგასა-
ხეხი, შიგამოძრაობა, შიგამოდება, ზოგჯერ – შესიტყვებად: შიგა ბლო-
კირება, შიგა ანტენა, შიგა ნორმალი, ნორმა არსად არ არის დაცული. 
თუ შიგა ზმნისართი პრეპოზიციული წყობისაა და მოსდევს მაწარმო-

ებლიანი სახელი ან პროცესის აღმნიშვნელი სახელი, ასეთი ფორმები 

ერთად იწერება, მაგალითად, შიგაატომური, შიგაუჯრედული, შიგაწ-

ვა, შიგამოძრაობა, საგნის აღმნიშვნელ კატეგორიებთან მსაზღვრელა-

დაა წარმოდგენილი და ცალკე იწერება: შიგა კონუსი, შიგა კუთხე, ში-

გა ანტენა, მაგრამ ერთგვაროვნება აქაც არ არის დაცული.ზოგიერთ 

დარგობრივ ლექსიკონში იმავე საგნის აღმნიშვნელ კატეგორიებთან 

შიგა კომპოზიტად არის ქცეული, მაგალითად, შიგა ნორმალი, რომე-

ლიც მათემატიკური ტერმინია, ორგან არის დადასტურებული და 

ისიც სხვადასხვა დაწერილობით, ერთგან ერთად, მეორეგან – შესი-

ტყვებად, ასევე შიგა ზომა, შიგანამრავლი, შიგახახუნი, შიგაძალა, ზო-

გან ერთად არის გაფორმებული, ზოგან – ცალ-ცალკე. 
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აშკარად თვალში საცემია, რომ შიგა ზმნისართი პოზიციურად 
მერყეობას იჩენს, ის გვხვდება როგორც პირველ, ასევე მეორე კომპონენ-
ტად. ერთგან შესიტყვებები გვაქვს, მეორეგან შესიტყვებები კომპოზი-
ტად არის ქცეული. ამგვარი მერყეობა დაწერილობისას გვავარაუდები-
ნებს, რომ შესაძლებელია კომპოზიტად ქცევის პროცესი დაწყებულია, 
მით უმეტეს, რომ შესიტყვებებს კომპოზიტად ქცევის მიდრეკილება 
აქვს. უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ისიც, რომ შიგა აფიქსოიდის ფუნ-
ქციასაც ასრულებს, რასაც მისი გამოყენების ინტენსიურობაც განსა-
ზღვრავს. დღეს ტერმინოლოგიურ სისტემაში ძირითადად ის ნორმაა 
დაცული, რომ აფიქსოიდიანი ტერმინები ერთად უნდა დაიწეროს.  

ამგვარად, ტერმინოლოგიურ სისტემაში მიზანშეწონილია, რომ 
შიგა ზმნისართს მიენიჭოს უპირატესობა, რასაც უხვი საილუსტრა-
ციო მასალა წარმოაჩენს, ჩანს, მას უფრო გამჭვირვალე სემანტიკა აქვს 
და უკეთ მიუთითებს სივრცულ ლოკალიზაციას. გარდა ამისა, შიგ 
ზმნისართი დღესაც აქტიურია ქართულ სალიტერატურო ენაში, 
შიდ(შით) კი მხოლოდ დიალექტურ მეტყველებაში შემორჩა. ამ მო-
საზრებას ისიც ამყარებს, რომ კომპოზიტურ ტერმინებში ნებისმიერ 
პოზიციაში, ხმოვანმოკვეცილ ფორმებში მხოლოდ შიგა დასტურდება. 

რაც შეეხება ამგვარ ტერმინთა დაწერილობას, ტერმინოლოგი-
ურ ლექსიკონებში ძირითადად დადასტურებულია ორი მოდელი: 
დერივაციულ და პროცესის აღმნიშვნელ ტერმინებთან კომპოზიტუ-
რი წარმოება გვხვდება, ხოლო საგნის აღმნიშვნელ ტერმინებთან - 
სინტაგმატური. ჩანს, რომ ამგვარ შესიტყვებებში გაკომპოზიტების 
პროცესი დაწყებულია, რაც მათ არაერთგვაროვან დაწერილობაში 
ვლინდება. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შიგა პოტენციურად აფიქსო-
იდია, რომელიც გარდამავალ საფეხურზეა დღეს, შემდგომ კი ენა 
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For Clarification of Terms with Determiners  
shida and shiga 

 
Summary 

 
This article refers to the unification of terms composed with shida and shiga 

synonymous pair. Concurrent use of such terms is quite common not only in 
dictionaries, but in scientific texts and media language. This is undesirable for the 
terminology system.  

Special normative dictionaries clearly favor shiga, which can probably be 
explained by its semantic transparency. In addition, adverb shig is still active in 
Georgian literary language, whereas shid is merely preserved in dialect. The 
advantage of using shiga is also supported by the fact that in composite terms, in 
any position, only shiga is verified. 



    

რურურურუსუსუსუსუდან ზედან ზედან ზედან ზექაქაქაქალაშლაშლაშლაშვივივივილი ლი ლი ლი     

    

ქარქარქარქართუთუთუთული სალი სალი სალი სამემემემედიდიდიდიციციციცინო ტერნო ტერნო ტერნო ტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგია და ზოგია და ზოგია და ზოგია და ზოგიგიგიგიერერერერთი თი თი თი     

მომომომოსაგსაგსაგსაგვავავავარერერერებებებებელი სალი სალი სალი საკიკიკიკითხითხითხითხი    

    

სამედიცინო ტერმინოლოგია იქმნებოდა და ყალიბდებოდა 
მსოფლიო მედიცინის მრავალსაუკუნოვანი განვითარების განმავლო-
ბაში. „ავადმყოფობათა სახელწოდებებში აისახა სამედიცინო ცოდნის 
შესაბამისი პერიოდები“ (გ. ფ. ლანგი), აირეკლა ცოდნა ადამიანის ბუ-
ნების, ორგანიზმის აგებულებისა და ფუნქციების, ავადმყოფობათა 
წარმოშობის მიზეზებისა და მათი მკურნალობის მეთოდების შესახებ.  

თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგია გამოირჩევა ლექსი-
კურ ერთეულთა მრავალფეროვნებით. ის ინტენსიურად მდიდრდება 
მედიცინის განვითარებასთან ერთად. ამის გამო კიდევ უფრო აქტუა-
ლური ხდება ტერმინოლოგიის მოწესრიგების საკითხი. 

როგორც ცნობილია, სამედიცინო ტერმინოლოგიაზე უდიდესი 
გავლენა მოახდინა ორმა ენამ: ძველბერძნულმა და ლათინურმა, ამი-
ტომ სამედიცინო ტერმინოლოგიის ძირითადი ნაწილი ინტერნაციო-
ნალურია. ეს ენები იქცა ტერმინთქმნადობის საფუძვლად სხვა ენებ-
შიც.  

სამედიცინო ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებას საქართველოში 
ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ ძველ კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო კერებში ეწეოდნენ სამედიცინო საქმია-
ნობას (მარტვირი საბაწმიდელი – VIს., სირიელი მამები – VI ს., ილა-
რიონ ქართველი – IX ს.,    გრიგოლ ხანძთელი და მისი მოწაფე ეპიფანე 
– VIII-IX სს.    და სხვ.), იწერებოდა და ითარგმნებოდა სამედიცინო-ბი-
ოლოგიური ხასიათის შრომები, იქმნებოდა შესაბამისი ტერმინოლო-
გიაც. აღსანიშნავია იოიოიოიოაააანენენენე, , , , ექექექექვთივთივთივთიმემემემე    დადადადა    გიგიგიგიორორორორგიგიგიგი    მთაწმთაწმთაწმთაწმიდმიდმიდმიდლელელელებისბისბისბის (X (X (X (X----XI XI XI XI 

სსსსსსსს.), .), .), .), ეფეფეფეფრემრემრემრემ    მციმციმციმცირისრისრისრის (XI (XI (XI (XIსსსს.), .), .), .), იოიოიოიოაააანენენენე    პეტპეტპეტპეტრირირირიწისწისწისწის (XI (XI (XI (XI----XII XII XII XII სსსსსსსს.), .), .), .), არარარარსენსენსენსენ    იყალიყალიყალიყალ----

თოთოთოთოეეეელისლისლისლის (XI (XI (XI (XI----XIIXIIXIIXIIსსსსსსსს.).).).) თარგმანები. უნდა გამოიყოს: იოიოიოიოაააანენენენე    დადადადამასმასმასმასკეკეკეკელისლისლისლის    

„გარდამოცემაჲ“    (VIIIს.), მარმარმარმარტვიტვიტვიტვირირირირი    სასასასაბაწბაწბაწბაწმიმიმიმიდედედედელისლისლისლის „სინანულისათჳს 
და სიმდაბლისა“    (VI-VII სს.),    გრიგრიგრიგრიგოლ ნოგოლ ნოგოლ ნოგოლ ნოსესესესელისლისლისლის (IVს.) „კაცისა შე-
საქმჱ“ და „დაბადებისათვის კაცისა“, ნენენენემემემემესისისისიოსოსოსოს    ემეემეემეემესესესესელისლისლისლის    (IVს.) „ბუნე-
ბისათვის კაცისა“    და სხვ. მნიშვნელოვანია ქართულ ენაზე შექმნილი 
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პრაქტიკული სამედიცინო წიგნები: ქაქაქაქანანანანანენენენელისლისლისლის    „უსწორო კარაბადინი“ 
(XIს)1, ხოხოხოხოჯაჯაჯაჯაყოყოყოყოფიფიფიფილისლისლისლის    „წიგნი სააქიმოჲ“ (XIIს.), ზაზაზაზაზაზაზაზა    ფაფაფაფანასნასნასნასკერკერკერკერტელტელტელტელ----

ციციციციციშციშციშციშვივივივილისლისლისლის    „სამკურნალო წიგნი – კარაბადინი“ (XVს.), დადადადავითვითვითვით    ბაბაბაბატოტოტოტო----

ნიშნიშნიშნიშვივივივილისლისლისლის    „იადიგარ დაუდი“ (XVIს.) და ვახვახვახვახტანგტანგტანგტანგ VI VI VI VI----ისისისის    „სამედიცინო 
პარაგრაფები“ (XVIIIს.).    თითოეულმა ნაშრომმა გარკვეული წვლილი 
შეიტანა არა მარტო მედიცინის განვითარებაში, არამედ დარგობრივი 
ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებაშიც, მაგრამ მათში ჭარბობდა არა-
ბულ-სპარსული წარმოშობის ლექსიკა.  

ძალზე საინტერესოა ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით სულსულსულსულ----

ხანხანხანხან----სასასასაბაბაბაბა    ორორორორბებებებელილილილიაააანისნისნისნის    (1658-1725) „სიტყვის კონა“. მასში ვხვდებით სა-
მედიცინო-ბიოლოგიურ და ანატომიურ-ფიზიოლოგიურ ტერმინებს, 
დაავადებათა და სიმპტომთა სახელწოდებებს. 1814 წელს იოიოიოიოაააანენენენე    ბაგბაგბაგბაგ----

რარარარატიტიტიტიონონონონმამამამა    (1768-1830) შეადგინა ბუნებისმეტყველების რუსულ-ლა-
თინურ-ქართული ლექსიკონი (3.000 სალექსიკონო ერთეული) ეტი-
მოლოგიითა და განმარტებებით. მედიცინისათვის საინტერესო მასა-
ლას შეიცავს მისი ვრცელი რუსულ-ქართული ლექსიკონი (1807). სა-
მედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარებაში დიდი დამსახურება 
აქვთ ლექსიკოგრაფებს: ნინინინიკოკოკოკო    (1720-1847)    და    დადადადავითვითვითვით    ჩუჩუჩუჩუბიბიბიბინაშნაშნაშნაშვივივივილებსლებსლებსლებს    

(1814-1891). 
ევროპული მედიცინის განვითარებამ XIX-XX საუკუნეებში სა-

ქართველოში განაპირობა რუსული ენის გზით შემოსული საერთაშო-
რისო ტერმინოლოგიისა და კალკირებული ცნებების დამკვიდრება. 
თანდათან დავიწყებას მიეცა ძველი სამედიცინო წიგნების არაბულ-
სპარსული ტერმინები, რამდენიმეს გარდა.  

დღევანდელი სამედიცინო ტერმინოლოგიური ფონდის მოწეს-
რიგება-გამდიდრებაში დიდია ივივივივ. . . . ჯაჯაჯაჯავავავავახიშხიშხიშხიშვივივივილისლისლისლის, , , , სსსს. . . . ყაყაყაყაუხუხუხუხჩიშჩიშჩიშჩიშვივივივილის, ლის, ლის, ლის, 

ლ.ლ.ლ.ლ.    კოკოკოკოტეტეტეტეტიშტიშტიშტიშვივივივილისლისლისლის, , , , მ.მ.მ.მ.    შეშეშეშენგენგენგენგელილილილიასასასას    და სხვათა დამსახურება. როგორც 
ცნობილია, ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ფუძემდებლად 
ითვლება ივაივაივაივანენენენე    ჯაჯაჯაჯავავავავახიშხიშხიშხიშვივივივილილილილი,    რომლის    პირად არქივში დაცულია 
დიდძალი მასალა საბუნებისმეტყველო-საექიმო ტერმინოლოგიის შე-
სახებ, თავმოყრილია ტერმინები ნენენენემიმიმიმისისისისიოსოსოსოს    ემეემეემეემესესესესელისლისლისლის თხზულებიდან 
„„„„ბუბუბუბუნენენენებიბიბიბისასასასათვისთვისთვისთვის    კაკაკაკაციციციცისასასასა““““, ანატომიური ტერმინები „„„„კაკაკაკაციციციცისასასასა    შეშეშეშესაქსაქსაქსაქმემემემედანდანდანდან““““ 
(ბერძნული შესატყვისებით), სამკურნალო და საბუნებისმეტყველო 
ტერმინები ჟამთააღმწერლის თხზულებიდან, თვალთან დაკავშირე-

                                                           

1 ბოლო დროს ათარიღებენ X საუკუნით. 
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ბული ტერმინები იოიოიოიოაააანენენენე    ბაბაბაბატოტოტოტონიშნიშნიშნიშვივივივილისლისლისლის ბუნებისმეტყველებიდან. მი-
სი ხელმძღვანელობით დაიწყო ვრცელი სამეცნიერო ტერმინოლოგი-
ური ლექსიკონის შედგენაც1.  

მეცნიერების ინტენსიურმა განვითარებამ, ქართული უნივერსი-
ტეტისა და სხვა სასწავლებლების დაარსებამ განსაკუთრებით გამოა-
აშკარავა ეროვნული ტერმინოლოგიის შემუშავებისა და დახვეწის სა-
ჭიროება. დაიწყეს სახელმძღვანელოებისა და სამეცნიერო შრომების 
შექმნა ქართულად. ამ საქმეში დიდი წვლილი შეიტანეს ივ.ივ.ივ.ივ.    თითითითიკაკაკაკანანანანა----

ძემ, აძემ, აძემ, აძემ, ა. . . . ალაალაალაალადაშდაშდაშდაშვივივივილმა, ა.ლმა, ა.ლმა, ა.ლმა, ა.    ნანანანათითითითიშშშშვივივივილმა, ვლმა, ვლმა, ვლმა, ვ. . . . კუკუკუკუჭაჭაჭაჭაიიიიძემძემძემძემ, ვვვვ. . . . ჟღენჟღენჟღენჟღენტმა, ზ.ტმა, ზ.ტმა, ზ.ტმა, ზ.    მამამამაიიიი----

სუსუსუსურარარარაძემძემძემძემ, აააა. . . . უსუსუსუსტიტიტიტიაშაშაშაშვივივივილმა, ბლმა, ბლმა, ბლმა, ბ. . . . კოკოკოკოპაპაპაპალელელელეიშიშიშიშვივივივილმა, ი.ლმა, ი.ლმა, ი.ლმა, ი.    ქუქუქუქუთათათათათეთეთეთელალალალაძემ, ძემ, ძემ, ძემ,     
თთთთ. . . . ღლონღლონღლონღლონტმატმატმატმა, , , , იიიი. . . . მამამამალაშლაშლაშლაშხიხიხიხიამამამამ, , , , გგგგ. . . . ჯიჯიჯიჯიბუბუბუბუტმა, ს.ტმა, ს.ტმა, ს.ტმა, ს.    აბააბააბააბაშიშიშიშიძემ, ლ.ძემ, ლ.ძემ, ლ.ძემ, ლ.    აბააბააბააბაშიშიშიშიძემ,ძემ,ძემ,ძემ,  
რ. დგერ. დგერ. დგერ. დგებუბუბუბუააააძემ, ა. აბეძემ, ა. აბეძემ, ა. აბეძემ, ა. აბესასასასაძემძემძემძემ და სხვებმა2. დღეს სამედიცინო სფეროში შე-
დგენილია 60-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის დარგობრივი ლექსიკონი: 
ანატომიური, გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური, ემბრიოლოგიუ-
რი, ვირუსოლოგიური, თერაპიული, ონკოლოგიური, ოფთალმოლო-
გიური, სამკურნალო პრეპარატების, ფარმაცევტული, ფსიქიატრიუ-
ლი, ქირურგიული, ციტოლოგიური, ეპონიმთა და სხვ.  

სამედიცინო ტერმინებს შედარებით მოკრძალებული ადგილი 
უკავია ძველი ქართული ენისა და დიალექტების ლექსიკონებში. ამ 
ლექსიკურ ერთეულებს უმეტესად ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. 
თანამედროვე ქართულ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში მცირე რაო-
დენობით დამკვიდრდა ეს ლექსიკა, რაც განპირობებულია მედიცი-
ნის ენის ინტერნაციონალიზაციით. 

ქართულ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში წარმოშობა-წარმომავ-
ლობის მიხედვით ყველაზე დიდი რაოდენობისაა კლაკლაკლაკლასისისისიკუკუკუკურირირირი    ენეენეენეენებიბიბიბი----

დანდანდანდან    ნასესხები ლექსიკა, გვხვდება ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    სიტყვები, ჰიბჰიბჰიბჰიბრირირირიდუდუდუდულილილილი    

ტერმინები, ასევე    სხვა ენებიდან    ნასესხები ან    უცვლელად გამოყენე-
ბული ე. წ. termini technici.    ქართულ ტერმინთა რაოდენობა პროცენ-
ტულად მცირეა და უდიდესი ნაწილი მოიცავს ანატომიურ-ფიზიო-
ლოგიურ ლექსიკას3. სიტყვათა ნაწილი ანატომიაში გამოყენებულია 

                                                           

1 სამკურნალო და საბუნებისმეტყველო ტერმინების შეგროვება-დამუ-
შავება დაავალეს ექიმ ვვვვ. ღამბაშიძესღამბაშიძესღამბაშიძესღამბაშიძეს (სამწუხაროდ, ლექსიკონი არ გამოცემულა).  

2 სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორიის შესახებ იხ. და-

თეშიძე, შენგელია და სხვ., 2010.  
3 ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ლ. გელენიძის ნაშრომი (გელენიძე, 

1974).  
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გადატანითი მნიშვნელობით (ლათინური ტერმინების მიხედვით). 
მაგ., აბაბაბაბგაგაგაგა (თეძო-ქედის აბგა, სინოვიური აბგა), აბაბაბაბჯაჯაჯაჯარირირირი (მყესოვანი აბ-
ჯარი), აფაფაფაფრარარარა (ნამგლისებური აფრა), ბორბორბორბორცვიცვიცვიცვი (საძილე ბორცვი), ბუბუბუბუდედედედე 
(მყესის ბუდე), გუმგუმგუმგუმბაბაბაბათითითითი (პლევრის გუმბათი), თასთასთასთასმამამამა (მყესის თასმები), 
კაკაკაკარირირირი (თირკმლის კარი), კაკაკაკარიბრიბრიბრიბჭეჭეჭეჭე (შუა გასავლის კარიბჭე), კუკუკუკუდიდიდიდი (სა-
თესლე დანამატის კუდი), ლალალალაგაგაგაგამიმიმიმი (ტუჩის ლაგამი), ნანანანამგამგამგამგალილილილი (ძგიდის 
ნამგალი), ნანანანამიმიმიმი (მინისებრი ნამი), რქარქარქარქა (გავის რქა), ტბატბატბატბა (ცრემლის ტბა), 
ტოტოტოტოტიტიტიტი (შუბლის ტოტი, თხემის ტოტი), ფრთაფრთაფრთაფრთა (სახნისის ფრთა), 
გრდემგრდემგრდემგრდემლილილილი, , , , ჩაჩაჩაჩაქუქუქუქუჩიჩიჩიჩი, , , , უზანუზანუზანუზანგიგიგიგი შიგნითა ყურში, ჩანჩანჩანჩანთათათათა (სასახსრე ჩანთა), 
ძაბძაბძაბძაბრირირირი (ცხავის ძაბრი), ჭაჭაჭაჭაღიღიღიღი (კუნთის ჭაღი), ჯჯჯჯიიიიბებებებე (ელენთის ჯიბე, ბა-
დექონის ჯიბე, ჯალღუზის ჯიბე, პლევრის ჯიბე)1. 

შედარებით ნაკლებადაა დამკვიდრებული ქართული სიტყვები 
დაავადებების, სიმპტომებისა და სინდრომების, მკურნალობის ხერ-
ხების, სამედიცინო ხელსაწყოების აღსანიშნავად, თუმცა გამოიყენება 
ინტერნაციონალიზმების პარალელურად. ქართულია დადადადააააავავავავადედედედებებებებებისბისბისბის 
სახელწოდებათა ნაწილი: წითელა, ყივანახველა, ქუნთრუშა, ყელჭირ-
ვება, შავი ჭირი, ყვავილბატონები, ჩუტყვავილა, ჭლექი, ნიკრისის ქა-
რები, ბნედა, ავი ზნე; სიმსიმსიმსიმპტოპტოპტოპტომემემემებისბისბისბის,,,, სინდრომების სახელწოდებები: 
თავბრუ, სისხლდენა, სისხლჩაქცევა, შეკრულობა, ბოდვა, ბოყინი, 
ხველება, ჭინთვა, პირღებინება, გულის რევა, ნაწლავების გაუვალობა, 
სულის ხუთვა, ჰაერის უკმარისობა, უმადობა, ხიხინი, ქოშინი, შეშუ-
პება, ჭვალები; მკმკმკმკურურურურნანანანალოლოლოლობისბისბისბის მეთოდები და ხერხები: აცრა, გაუტკი-
ვარება, ამორეცხვა, დათესვა, ამოთესვა, შეშხაპუნება, დაზელა, მოწვა; 
სასასასამემემემედიდიდიდიციციციცინონონონო    ხელსაწყოების სახელები: არტაშანი, კოტოშები, მაშა, ოყ-
ნა, ლახტი; სასასასამკურმკურმკურმკურნალნალნალნალწამწამწამწამლოლოლოლო საშუალებების დასახელებები: ნაყენი, 
ნახარში, მალამო, სალბუნი, გამონაწვლილი, ფხვნილი, გამხსნელი, 
ხსნარი და სხვ. 

თუკი მანამდე სამედიცინო დარგის ლექსიკური ერთეულები 
შემოდიოდა რუსული ენის გზით, ამ ბოლო დროს გაიზარდა ინგლი-
სური ენის როლი, თუმცა წამოიჭრა თარგმნისა და მართლწერის ახა-
ლი პრობლემებიც. 

არსებული სამედიცინო ლექსიკონები საშუალებას გვაძლევს, 
გამოიყოს ამ სფეროში დამკვიდრებული ძირითადი ტერმინოლოგიუ-

                                                           

1 სპეციალურ ტერმინთა შედგენის ზოგად პრინციპებსა და სიტყვაწარმოე-

ბის საკითხებზე იხ. ამირანაშვილი, 2006. 
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რი ყალიბები და სპეციფიკური მატერმინირებელი აფიქსები. მაგალი-
თად, თვალში საცემია ----ობა (ობა (ობა (ობა (----ება), ება), ება), ება), ----ა, ა, ა, ა, -ურ, ურ, ურ, ურ, ----ადადადად სუფიქსების, ნანანანა---- და სასასასა---- 
პრეფიქსების პროდუქტიულობა1.  

მაგალითად, ----ობა ობა ობა ობა სუფიქსის ძირითადი მნიშვნელობაა აბსტრაქ-
ტულ სახელთა წარმოება, მაგრამ ზოგჯერ ის აღნიშნავს მოვლენის 
განგანგანგანმემემემეოოოორერერერებაბაბაბადოდოდოდობასბასბასბას, , , , სიხშირეს, პერიოდულობას, მრავალგზისობას. ის 
დაერთვის როგორც მარტივ, ისე ნაწარმოებ და რთულ ფუძეებს, 
გვხვდება უცხოურ ძირებთანაც (ეს მოდელი ინტენსიურად გამოიყე-
ნება მეცნიერებისა და ტექნიკის ენაში): ავადობა, ბლუობა, დებილო-
ბა, მიზეზობა, ფაღარათობა, ყაბზობა... რთულრთულრთულრთულ    ფუფუფუფუძეძეძეძეებებებებთანთანთანთან: : : : ავხორცო-
ბა, ბრტყელტერფიანობა, ენაბლუობა, ენაჩლუნგობა, კაცთმოშიშობა, 
სისხლნაკლებობა... ხშირად ის კომბინირებულია სხვა სუფიქსებთან:  
-იანიანიანიან++++ობაობაობაობა:::: მჟავიანობა, ეჭვიანობა, სიცხიანობა, ბანჯგვლიანობა, ძილი-
ანობა, ორსქესიანობა, კეთილთვისებიანობა, ბრტყელტერფიანობა;  
----ოვანოვანოვანოვან++++ობაობაობაობა: : : : ბუდოვანობა, წყლულოვანობა; ----ოს(ა)ოს(ა)ოს(ა)ოს(ა)ნნნნ++++ობაობაობაობა:::: ბაცილოსნობა; 
----ურურურურ((((ლლლლ)+ )+ )+ )+ ობაობაობაობა::::  აპათიურობა, იმპულსურობა, ინდიფერენტულობა, 
მთვარეულობა, პოლიტროპულობა, პოლიმორფულობა, კალორიუ-
ლობა; ----ელელელელ++++ობაობაობაობა:::: ვეგეტარიანელობა; ----ითითითით++++ობაობაობაობა: : : : მემკვიდრეობითობა, 
შთამომავლობითობა; ----ადადადად++++ობაობაობაობა2222: მონელებადობა, აგზნებადობა, შე-
ხორცებადობა, გრძნობადობა, შექცევადობა, შობადობა, გაჟონვადობა; 
----იიიი((((ვვვვ)+)+)+)+ობაობაობაობა: : : : მუდმივობა, ჩანასახობრიობა; უუუუ----        ----((((ოოოო)+)+)+)+ობაობაობაობა:::: უმადობა, უძი-
ლობა, უსიცხობა; მიმიმიმიმღემღემღემღეოოოობებბებბებბებთანთანთანთან: ----ულულულულ++++ობაობაობაობა:::: გახევებულობა, და-
მტვრეულობა, აბნეულობა, დაქანცულობა, დასენიანებულობა, შე-
კრულობა; ----ილილილილ++++ობაობაობაობა:::: შებერილობა, გამობერილობა; მმმმ----    ----ელელელელ++++ობაობაობაობა:::: ბა-
ცილმატარებლობა, ამთვისებლობა; უუუუ----    ----((((ელელელელ)+)+)+)+ობაობაობაობა:::: წყალუდეგობა, გა-
უვალობა. 

ქოქოქოქონენენენებიბიბიბისსსს მაწარმოებელთაგან დადასტურებულია ----აააა,,,,    ----იანიანიანიან, , , , ----ოვანოვანოვანოვან 
(შედარებით იშვიათად ----ოსანოსანოსანოსან) სუფიქსები. ყველაზე ინტენსიურად 
გამოიყენება ----აააა    სუფიქსი, რომელიც დაერთვის სხვა სუფიქსებსაც და 
აწარმოებს ახალ ლექსიკურ ერთეულებს. მარმარმარმარტიტიტიტივვვვ    ფუფუფუფუძესძესძესძესთანთანთანთან:::: წითელა, 
მღვრივა, სირსველა, (ბრილიანტის) მწვანა; ----იანიანიანიან++++აააა:::: რძიანა, მტვრიანა;  
----ოვანოვანოვანოვან++++აააა: : : : ლორწოვანა, რქოვანა, შარდოვანა; ----ურურურურ++++აააა: : : : ბადურა, მგლურა, 

                                                           

1 სამედიცინო ტერმინთა დერივაციის საკითხებზე იხ. Зекалашвили, 2011: 
140-142.  
            2 სპეციალურ ლიტერატურაში ხაზგასმულია ამ მოდელის ინტენსიურობა 
სამეცნიერო ენაში. 
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ნუშურა, წითურა, ჭიქურა; მიმღმიმღმიმღმიმღ. (. (. (. (----ელ)+ელ)+ელ)+ელ)+აააა: : : : მჭამელა, მწოლელა; რთულრთულრთულრთულ    

სისისისიტყვებტყვებტყვებტყვებთანთანთანთან:::: კისერმრუდა, სამთავა (კუნთი), ფერიმჭამელა, ჩუტყვა-
ვილა, ძვლისაზრდელა; 

----იანიანიანიან: : : : ერთფრთიანი (კუნთი), კუდიანი (წილი);  
----ოვანოვანოვანოვან: : : : კეთროვანი, ბუშტუკოვანი (ნამქერი), ბუდოვანი (ცვენა), 

აიროვანი (განგრენა), კეროვანი (ინფექცია), ლულოვანი (ძვლები), მყე-
სოვანი (აბჯარი), წყლულოვანი (ართრიტი), კუკუხო-მღვიმოვანი 
(კუნთი), ბოლქვ-ღრუბლოვანი (კუნთი).     

ბევრი ახალი ტერმინია ნაწარმოები ----ურურურურ((((ლლლლ)))) სუფიქსით. ამ სუ-
ფიქსის სემანტიკა მრავალგვარია: აღნიშნავს წარმოშობა-წარმომავ-
ლობას, ნიშან-თვისებასა და მსგავსებას. მაგალითად, ქარქარქარქართუთუთუთული ლი ლი ლი ძირე-
ბისგან ნაწარმოები სიტყვები: გვამური (ლაქები), გუგური (რეფლექ-
სი), თბური (დაკვრა); გაარსებითებულია: თვიური, თურქული; ნანანანასესსესსესსეს----

ხეხეხეხებიბიბიბი სიტყვებისგან: აბდომინური (სუნთქვა), აბერაციული (ჩიყვი), 
ადაპტაციური (დაავადება), აკომოდაციური (სპაზმი), ალერგიული 
(დერმატიტი), ალკოჰოლური (ბოდვა), აპლასტიკური (ანემია), არ-
თროგენური (კონტრაქტურა), ატაქსიური (პარაპლეგია), იშემიური 
(დამბლა), კრუპოზული (ანთება)... მსგავსების გამომხატველი: : : : ელიფ-
სური სახსარი, ტრაპეციული კუნთი, თერძული ნაკერი, სიგმოიდური 
კოლინჯი, ქუსლ-კუბური სახსარი... 

ქართულ სამედიცინო ტერმინებში მრავალფეროვანია მსგავსე-
ბის გამომხატველი სხვა საშუალებებიც: ----ოვან:ოვან:ოვან:ოვან:    მეჭეჭოვანი (ენდოვას-
კულიტი), რკალოვანი (შემაღლება); ----აააა    სუფიქსი: ჯვარედინა (მაღლო-
ბი), უნაგირა (სახსარი), ჭიაყელა (კუნთები), თითისტარა (კუნთი);     
მსგავსების აღსანიშნავად ფორმასთან, მოძრაობასთან, ხმიანობასთან 
გამოიყენება ----ებრებრებრებრ ( ( ( (----ებურებურებურებურ)))): ოსპისებრი მარყუჟი, ნუშისებრი ჯირკვლე-
ბი, მტევნისებრი წნული, სოკოსებრი ართრიტი, ფარისებრი მორჩი, 
სოლისებრი ძვალი, ბადისებრი შრე, ნამგლისებრი აფრა, მშვილდი-
სებრი იოგი, ნალისებრი თირკმელი, დოლის ჩხირისებრი თითები, 
რძისებრი ლაქები, ძაბრისებრი წყლული, სადგისისებრი მორჩი, ჭა-
ღისებრი ნერვი, „მამლისებრი“ ან „იხვისებრი“ სიარული, „მწყრისებ-
რი“ რიტმი, ლითონისებრი წკარუნი, წვეთისებრი გული, ცხვირში 
ლაპარაკისებრი ხმაური.  

მაკლასიფიცირებელი ფუნქცის მქონე ტაქტაქტაქტაქსოსოსოსონონონონომიმიმიმიურიურიურიური ერთეუ-
ლების (ტიპის, კლასის, რიგის, ოჯახის, გვარისა და მათი ქვესახეო-
ბების) აღსანიშნავად გვხვდება ----ამამამამგვაგვაგვაგვარირირირი, , , , ----მსგავმსგავმსგავმსგავსისისისი, , , , ----ნანანანაიიიირირირირი სუფიქსოი-
დებით შედგენილი კომპოზიტები. 
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დანიშნულების მაწარმოებელთაგან გავრცელებულია სასასასა----    ----ეეეე, , , , სასასასა----    

----ო ო ო ო (იშვიათია სასასასა----    ----ურურურურ)    აფიქსები.  სასასასა----    ----ეეეე:::: საცრემლე (ჯირკვალი), სა-
ტვინე (შემაღლება), სანერწყვე (ჯირკვალი), საუღლე (ვენები), სასახ-
სრე (ჩანთა), საქალწულე (აპკი), საძილე (არტერია); სასასასა----    ----ოოოო: : : : სანაყოფო 
(ბუშტი), სამშობიარო (არხი), სასქესო (ორგანო), საფაღარათო (საშუა-
ლება), სასიცოცხლო (ციკლი), სანარკოზო (ნივთიერება), სადიაგნოზო 
(ოყნა), საკეისრო (კვეთა), სასქესო (ნიშნები); აშკარაა ტენდენცია ამ 
წარმოების ზედსართავი სახელების გასუბსტანტივებისკენ. სასასასა----    ----ეეეე: სა-
კაცე, საკვერცხე, სასულე; სასასასა----    ----ურურურურ:::: საბეწური, სათბური; სასასასა----    ----ოოოო: : : : საშვი-
ლოსნო, სავნებო, საშო. 

ცალკე უნდა გამოიყოს    ----ადადადად სუფიქსის მატერმინირებელი ძალა 
სამედიცინო ტერმინოლოგიაში1: აგზნებადი, აქროლადი, მონელება-
დი, შეხორცებადი, ჩაყენებადი, ჭიმვადი, განუკურნებადი, ჩაუყენება-
დი (თიაქარი) და სხვ.  

პროდუქტიულია -ითითითით წარმოებაც: ანთებითი (პროცესი), აფურ-
ცვლითი (ანთება), ბრუნვითი (კრუნჩხვა), გამონელებითი (ტემპერა-
ტურა), კრუნჩხვითი (ხამხამი), ლპობითი (ბრონქიტი), მიბაძვითი 
(ქორეა), თავის დაქნევითი (სუნთქვა), შეგრძნებითი (არხი), შთა-
ნთქმითი (უნარი). 

დაავადების ან პათოლოგიური პროცესის წარმომავლობა აღი-
ნიშნება ----მიმიმიმიერერერერ აფიქსოიდით, რომელიც მიღებულია ნათესაობითი 
ბრუნვის თანდებულისაგან. ის გადმოსცემს თვისებას და მიუთითებს 
გამომწვევ მიზეზზეც. მაგ., დიაბეტისმიერი (წყლული, შდრ. დიაბე-
ტური წყლული), საშვილოსნოსმიერი (ქლოაზმა), მზისმიერი (ასფიქ-
სია), ექიმისმიერი (დაავადება), შრატისმიერი (ავადმყოფობა), წა-
მლისმიერი (ჩიყვი), ვერცხლისმიერი (დერმატიტი), თირკმლისმიერი 
(ჭვალვა), თივისმიერი (ცხელება), ცხელებისმიერი (ტაქიკარდია), წა-
მლისმიერი (ჩიყვი), ჭრილობისმიერი (ინფექცია). იმავე ფუნქციისაა  
----ეულეულეულეულ სუფიქსიც: ანილისეული (კიბო), აცრისეული (როზეოლა). 

დიდ ადგილს იკავებს ქართულ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში 
მიმღეობები2, განსაკუთრებით – ნანანანა---- პრეფიქსიანი: ნაბარტყი (სიმსივ-
ნე), ნაბეგვი (ჭრილობა), ნაკვეთი (ჭრილობა), ნაჟეჟი (ჭრილობა), ნა-
                                                           

1 ეს წარმოება ფართოდ არის გავრცელებული მეცნიერებისა და ტექნიკის 
ენაში (იხ. რ. ღამბაშიძე, 1986). 

2 მიმღეობათა შესახებ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში იხ. ზექალაშვილი, 
სირაძე, 2010: 75-78.  
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წვეთი (აბსცესი). ამ წარმოების მიმღეობათა ნაწილი უკვე გაარსები-
თებულია და ეს პრეფიქსი შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ სპეციფი-
კურ მატერმინირებელ მაწარმოებლად: ნახვევი, ნაკერი, ნაყენი, ნადე-
ბი, ნაკაწრი, ნაწოლი, ნამქერი, ნაფენი, ნაფიფქი, ნახარში, ნახველი, 
განავალი, ნაცხი; ნანანანა----    ----ილილილილ:::: გამონაწვლილი; ნანანანა----    ----ურურურურ:::: ნაწიბური. 

ინტერნაციონალური აფიქაფიქაფიქაფიქსოსოსოსოიიიიდედედედებისბისბისბის პარალელურად გამოიყე-
ნება მათი ქართული ეკვივალენტებიც: super – ზეზეზეზე---- (ზეზღურბლოვანი, 
ზემგრძნობიარობა), auto – თვითთვითთვითთვით---- (თვითგახსნა, თვითკვება, თვითმო-
წამვლა, თვითჩასახვა), sub – ქვექვექვექვე---- (ქვეზღურბლოვანი, ქვემწვავე, ქვექ-
რონიკული), anti – წიწიწიწინანანანააღაღაღაღმდეგმდეგმდეგმდეგ---- (წინააღმდეგჩვენება), pseudo – ცრუცრუცრუცრუ 
(ცრუ აგლუტინაცია, ცრუ კრუპი, ცრუ ორსულობა, ცრუაპკოვანი), 
thermia – თბოთბოთბოთბო---- (თბოწარმოება, თბორეგულაცია), contra – უკუუკუუკუუკუ---- (უკუ-
განვითარება, უკუბიძგი, უკუსვლა), co – თათათათანანანანა---- (თანააგლუტინაცია, 
თანაგრძობა, თანაცხოვრება); პრეპრეპრეპრეფიქფიქფიქფიქსოსოსოსოიიიიდედედედებადბადბადბად გამოიყენება ქართუ-
ლი სიტყვები: დადადადაბალბალბალბალ----    (დაბალწნევიანი, დაბალმჟავიანობა, დაბალინ-
ტენსიური), მამამამაღალღალღალღალ---- (მაღალწნევიანი, მაღალსიხშირიანი), მრამრამრამრავალვალვალვალ- 
(მრავალმშობიარე, მრავალნაყოფიანი), მსხვილმსხვილმსხვილმსხვილ---- (მსხვილმარცვლოვა-
ნი), სრულსრულსრულსრულ----    (სრულასაკოვანი, სრულწლოვანი), წიწიწიწინანანანა---- (წინამხარი, წი-
ნაგული), წვრილწვრილწვრილწვრილ---- (წვრილმარცვლოვანი), ჭარბჭარბჭარბჭარბ---- (ჭარბმჟავიანობა, 
ჭარბბალნიანობა). 

რთული სიტყვების მაწარმოებლებია ზმნიზმნიზმნიზმნიზეზეზეზედედედედები დაბი დაბი დაბი და    თანთანთანთანდედედედე----

ბუბუბუბულელელელებიბიბიბი:::: ----ზეზეზეზედადადადა:::: წამწამზედა, თირკმელზედა, ბორცვზედა, ლავიწზე-
და; ----შუაშუაშუაშუა: : : : ფალანგშუა, ლავიწთშუა, ნეკნთშუა, ბორცვთაშუა; ----შოშოშოშორირირირისისისისი:::: 
ნეკნთაშორისი, მუხლთაშორისი, პარკუჭთაშორისი, უჯრედშორისი, 
კბილთშორისი, ძვალთშორისი, კუნთებშორისი; ----ქვექვექვექვეშაშაშაშა:::: ბორცვისქვე-
შა, ენისქვეშა, კანქვეშა, კუჭქვეშა, ლავიწქვეშა, ლორწქვეშა, მკერდქვე-
შა, მუხლქვეშა, ნიკაპქვეშა, ყბისქვეშა; ----შეშეშეშემდგომდგომდგომდგომიმიმიმი:::: ოპერაციისშემდგო-
მი (თიაქარი); ----წიწიწიწინანანანარერერერე: : : : კიბოსწინარე (დერმატოზი); ----წიწიწიწინანანანა: : : : კიბოსწინა;  
----შიშიშიშიგა (გა (გა (გა (----შიშიშიშიდადადადა):):):): კანშიგა (რეაქცია), საავადმყოფოსშიგა (ინფექცია), ვე-
ნისშიდა, კუნთშიდა (შეშხაპუნება); ----ახახახახლოლოლოლო:::: პარკუჭახლო (ბირთვი), 
ფარისებახლო (ჯირკვლები); ----უკაუკაუკაუკანანანანა: : : : კუჭუკანა (ჯირკვალი), ბროლი-
სუკანა, მხრის ბორცვისუკანა (მიდამო); ----გაგაგაგარე(თა)რე(თა)რე(თა)რე(თა):::: საშვილოსნოსგარე 
(ორსულობა), გულისგარეთა (გარსი). 

სუფიქსუფიქსუფიქსუფიქსოსოსოსოიიიიდედედედებადბადბადბად გამოყენებულია მიმღეობები: ----გამგამგამგამტატატატარირირირი:::: თეს-
ლგამტარი, ----მბამბამბამბადიდიდიდი:::: ჩირქმბადი, სისხლმბადი, ----სასასასადედედედენინინინი:::: შარდსადენი, 
 ----სასასასადიდიდიდინანანანარირირირი:::: შარდსადინარი, ----სასასასავავავავალილილილი: : : : კვერცხსავალი, ----სასასასაწვეწვეწვეწვეთითითითი: : : : შარ-
დსაწვეთი... ნაწარმოები არსებითი სახელები: -მემემემეტოტოტოტობაბაბაბა: : : : სისხლმეტობა, 
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----ნანანანაკლეკლეკლეკლებობობობობაბაბაბა: : : : სისხლნაკლებობა, თითნაკლებობა და სხვ. 
სამედიცინო ტერმინოლოგიის ინტენსიურმა ზრდამ და უცხო-

ურიდან მათმა თარგმნამ წარმოაჩინა ორთოგრაფიის მოწესრიგების 
აუცილებლობა. ცხადია, მარტო ამ დარგის წარმომადგენელი ვერ შე-
ძლებს არსებული პრობლემების მოგვარებას, აუცილებელია ლინ-
გვისტ-ტერმინოლოგთან თანამშრომლობა. უნდა გამოიცეს სამედიცი-
ნო ტერმინთა ორთოგრაფიული ლექსიკონი, რომელიც თვალნათლივ 
დაგვანახვებს ამ დარგის განვითარების ძირითად ტენდენციებსა და 
გადასაწყვეტ პრობლემებს1. 

სამედიცინო სფეროს მუშაკებისთვის დახმარების გაწევა შეუძ-
ლია სამედიცინო ტერმინთა ორთოგრაფიის ელექელექელექელექტროტროტროტრონულნულნულნულ    ცნოცნოცნოცნობარს,ბარს,ბარს,ბარს, 
რომელიც განთავსებულია www.medgeo.net    საიტზე და შექმნილია 
პროექტ „„„„ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    ელექელექელექელექტროტროტროტრონუნუნუნულილილილი    სასასასამემემემედიდიდიდიციციციცინონონონო    ენენენენციკციკციკციკლოლოლოლოპეპეპეპედიდიდიდიისისისის““““ 
ფარგლებში. სამედიცინო-ორთოგრაფიული ლექსიკონი მოამზადა 
ლალალალალილილილი    დადადადათეთეთეთეშიშიშიშიძემძემძემძემ (მანანა კიკნაძის რედაქციით)2.  

ელექტრონულ ლექსიკონს იწყებს სამედიცინო ტერმინთა ორ-
თოგრაფიის სახელმძღვანელო (შესავალი), რომელსაც მოსდევს ლექ-
სიკონის    წიწიწიწინანანანასისისისიტყვატყვატყვატყვაოოოობაბაბაბა,    შემდეგ კი – ორთოგრაფიული ლექსიკონი. 
მკითხველის დასახმარებლად განხილულია ორთოგრაფიული წესე-
ბის ძირითადი ჯგუფები (იხ. http://www.medgeo.net/2012/04/19/wesebi/) 
და მოცემულია კომენტარები. ყურადღება გამახვილებულია არასწორ 
და პარალელურად ხმარებულ ფორმებზე, ზოგჯერ მითითებულია 
ამოსავალი სიტყვა და საჭიროების შემთხვევაში – ტრადიციულად გა-
ვრცელებული ვარიანტიც. ორორორორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიუუუულილილილი    წეწეწეწესესესესებისბისბისბის    ძიძიძიძირირირირითადთადთადთად    ჯგუჯგუჯგუჯგუ----

ფებფებფებფებშიშიშიში განხილულია შემდეგი საკითხები: საზოგადო სახელთა ბრუნე-
ბა, ფუძის კუმშვა, ფუძის კვეცა, ბერძნულ-ლათინურ ელემენტებიანი 
სიტყვების მართლწერა, -ურ(ლ) სუფიქსიანი ზედსართავების წარმოე-
ბა, რუსული დიფთონგების გადმოცემა, კომპოზიტების მართლწერა, 
ეპონიმებიან ტერმინთა მართლწერა3. სამედიცინო ტერმინთა მარ-
                                                           

1 კარგა ხანია, გამოსაცემად მომზადებულია ამ ტიპის ლექსიკონის ვრცელი 

ვარიანტი, თუმცა ვერ ხერხდება გამოქვეყნება (შემდგენლები – პროფესორები 

გურამ კიკნაძეგურამ კიკნაძეგურამ კიკნაძეგურამ კიკნაძე და გივი ჯავაშვილი)გივი ჯავაშვილი)გივი ჯავაშვილი)გივი ჯავაშვილი). 
2 სამუშაო ჯგუფმა კონსულტაცია გაიარა სტატიის ავტორთან. 
3 ელექტრონული ლექსიკონის შესავალში აღნიშნულია, რომ ალგორით-

მების მომზადებისას ავტორებმა ისარგებლეს ა. შანიძის. გ. შალამბერიძისა და  
რ. ზექალაშვილის ნაშრომებით, ხოლო ორთოგრაფიული პრინციპების შესამუშა-
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თლწერის წესები მოცემულია ალგორითმის ფორმით. თითოეულს ახ-
ლავს საილუსტრაციო მაგალითები, რომელთა სანახავად გამოიყენება 
შესაბამისი ლინკი.  

შემდგენელთა გადაწყვეტილებამ, დამუშავებულიყო სიხსიხსიხსიხშიშიშიშირურურურუ----

ლილილილი ლექსიკონი „ქართული ელექტრონული სამედიცინო ენციკლოპე-
დიის“ ტექსტების ბაზაზე, გაამართლა, რადგან დასახელებულ ლექ-
სიკონს საფუძვლად დაედო გავრცელებულ შეცდომათა ანალიზი.  

ამ ლექსიკონის არსებობა უკვე წინგადადგმული ნაბიჯია, მაგ-
რამ მაინც აუცილებელია სამედიცინო ტერმინთა ორთოგრაფიული 
ლექსიკონის წიგნად გამოცემა. 

სპეციალური ტექსტების, დარგობრივი და ელექტრონული ორ-
თოგრაფიული ლექსიკონების ანალიზის შედეგად შეიძლება გამოვყოთ 
რამდენიმე მოსაწესრიგებელი საკითხი სამედიცინო ტერმინოლოგიაში:  

1. ლალალალათითითითინურნურნურნურ----ბერბერბერბერძნუძნუძნუძნულილილილი წარმოშობის სიტყვების ქართულად 
გადმოტანის წესების დახვეწა და ცალკეულ გრაფემათა თუ თანხმო-
ვანთკომპლექსთა მიღებული შესატყვისების გამოყენება1. მაგალი-
თად: გვხვდება ქქქქ-ს მაგივრად ხხხხ: უნდა იყოს ექოსექოსექოსექოსკოკოკოკოპიაპიაპიაპია და მემემემენარნარნარნარქიქიქიქი და 
არა: ეხოსკოპია და მენარხი.  

2. ნანანანასესსესსესსესხეხეხეხებიბიბიბი ტერმინების გადმოქართულების ერთიანი პრინციპე-
ბის შემუშავება (მაგალითად, კომპოზიტების უდეფისოდ წერა: რისრისრისრისკფაქკფაქკფაქკფაქ----

ტოტოტოტორი, რერი, რერი, რერი, რეზუსზუსზუსზუსფაქფაქფაქფაქტოტოტოტორირირირი (და არა: რისკ-ფაქტორი, რეზუს-ფაქტორი). 
3. აბაბაბაბრერერერევივივივიაააატუტუტუტურარარარათათათათა გადმოტანისა და წაკითხვის ნორმების და-

დგენა2, რადგან სამედიცინო ტექსტებში მომრავლდა აბრევიატურები, 
რომელთა გაშიფვრა არც ისე ადვილია, მაგალითად:  

აი – ათეროგენობის ინდექსი 
გკდ – გულის კორონარული დაავადება 
დსლ – დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები 
ექო-კგ – ექოკარდიოგრაფია 
ზფმ – ზოგადი ფიზიკური მუშაობისუნარიანობა 
მგი – მიოკარდიუმის გადატანილი ინფარქტი 

                                                                                                                                      

ვებლად გამოყენებულია სტატიის ავტორის ნაშრომი (რ. ზექალაშვილი, 2000; 
2005).  

1 ეს საკითხი კარგა ხანია პრობლემურია, მაგრამ ახლაც ძალზე ხშირად 

იყენებენ უმართებულო ფორმებს. 
2 აუცილებელია მედიცინაში გავრცელებულ აბრევიატურათა ლექსიკონის 

გამოცემა ინგლისურ შესატყვისთა მითითებით. 
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მკს – მწვავე კორონარული სინდრომი  
მპ – მარცხენა პარკუჭი 
მპმმ– მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის მასა 
მრტ – მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია  
მწზ – მარცხენა წინაგულის ზომა 
პშძს – პარკუჭთაშუა ძგიდის სისქე 
სქ – საერთო ქოლესტერინი 
ჰკმ – ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია და სხვ. 
ზოგჯერ შემოკლებულ სიტყვებს ინგლისურად წერენ, რაც 

არასწორია. თუკი ეს აუცილებელია, მაშინ შესაძლებელია ფრჩხილებ-
ში მიეთითოს ინგლისური ვარიანტი და აიხსნას კიდეც. მაგალითად: 
CMV – ადამიანის ციტომეგალოვირუსი, EBV – ეპშტეინ-ბარის ვირუსი, 
HSV-I – მარტივი ჰერპესის ვირუსი. 

4. სისისისიტყვატყვატყვატყვაწარწარწარწარმომომომოეეეებისბისბისბის ზოგიერთი საკითხის გადაჭრა: 
ა) უპირველეს ყოვლისა, მოსაწესრიგებელია უცხოური სიტყვე-

ბისგან ----ურურურურ სუფიქსიან ტერმინთა წარმოება. პარალელურად 
გამოიყენება: აბაბაბაბდოდოდოდომიმიმიმინანანანალულულულური რი რი რი და აბაბაბაბდოდოდოდომიმიმიმინუნუნუნური რი რი რი (აბდომინალური ქი-
რურგია, აბდომინალური სიმსუქნე და აბდომინური სინდრომი, აბ-
დომინური ანგინა), დიდიდიდიაფაფაფაფრაგრაგრაგრაგმამამამალულულულური რი რი რი და დიდიდიდიაფაფაფაფრაგრაგრაგრაგმუმუმუმული ლი ლი ლი (დიაფრაგ-
მალური ხვრელის თიაქარი, დიაფრაგმალური ინტენსტინალური 
სტრიქტურები და დიაფრაგმული ნერვის სინდრომი), ბრონბრონბრონბრონქიქიქიქიაააალულულულური რი რი რი 

და ბრონბრონბრონბრონქუქუქუქული ლი ლი ლი (ბრონქული ასთმა და ბრონქიალური ვენები), ასევე: 
ცერებრალური ათეროსკლეროზი და ცერებრული დამბლა, კარდია-
ლური ტკივილი და კარდიული ასთმა, ბულბარული დამბლა და 
ბულბური სინდრომი, გასტრალური არხები და გასტრული მილი, 
გულ-აორტალური და გულ-აორტული, გულ-არტერიალური და 
გულ-არტერიული, ლატერალური და ლატერული,    ვაგინალური და 
ვაგინური, ჰიპერტონული და ჰიპერტონიული, ფსიქიური და ფსიქი-
კური და ა. შ. ნორნორნორნორმადმადმადმად უნდა დადგინდეს ერთი ფორმა: ბაქტერიული, 
ბრონქული, დიაფრაგმული, ემბრიონული, ექსპერიმენტული, ინ-
სტრუმენტული, კატარული, მოლეკულური, რუდიმენტული, ჰორმო-
ნული, ჰიპერტონიული, ფსიქიკური...  

შეინიშნება სიჭრელე ----ურურურურ    სუფიქსიანი კომკომკომკომპოპოპოპოზიზიზიზიტეტეტეტებისბისბისბის მარ-
თლწერაშიც, როცა პრეფიქსოიდის შემადგენლობაში შედის ----რრრრ თან-
ხმოვანი: გვხვდება როგორც დისიმილირებული ფორმები, ისე უც-
ვლელი ----ურურურურ სუფიქსი. სანიმუშოდ დავასახელებთ ----გენგენგენგენ ძირისაგან ნა-
წარმოებ კომპოზიტებს და გამოვყოფთ ორ შემთხვევას:     
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I. როცა პრეფიქსოიდი ან კომპოზიტის პირველი ნაწილი არ შეი-
ცავს ----რრრრ-ს, მაშინ სიტყვის მეორე ნაწილში ----ურურურურ სუფიქსი რჩება: გლიკო-
გენური, დიზონტოგენური, ეგზოგენური, ენდოგენური, კოკოგენური, 
მიოგენური1; 

II. როცა ფუძის პირველი ნაწილი შეიცავს ----რრრრ-ს, მაშინ სიტყვის 
მეორე ნაწილში ხან ----ურურურურ სუფიქსია გამოყენებული, ხან კი ----ულ:ულ:ულ:ულ: აერო-
გენული ინფექცია და აეროგენული ალერგია, ანთროპოგენული ზე-
მოქმედება და ანთროპოგენური ფაქტორი, ართროგენული აბსცესი 
და ართროგენური სტენოზი, ბრონქოგენური მოთესვა და ბრონქოგე-
ნული კისტა, ინტრასპინური გამოკვლევა და ინტრასპინული ფლები-
ტი, კარდიოგენური შოკი და კარდიოგენული შეშუპება, კრიპტოგენუ-
რი ეპილეფსია და კრიპტოგენული სეფსისი, ნევროგენული ანორექ-
სია და ნევროგენური დიარეა, ნეფროგენული ჰიპერტონია და ნეფრო-
გენური ოსტეოდისტროფია, პიროგენული ცხელება და პიროგენური 
მოქმედება, რეაქტოგენული ვაქცინა და რეაქტოგენური პრეპარატი, 
უროგენული სეფსისი და უროგენური გზა, ქრომოფობული ადენომა 
და ქრომოფობური ენდოკრინოციტი, ჰეტეროგენული რეაქცია და ჰე-
ტეროგენური სიმპტომთკომპლექსი...  

არაერთგვაროვნება და სიჭრელე შეიმჩნევა მსგავსი წარმოების 
დროს სხვა დარგის ტერმინებშიც. შდრ. პრეპოზიციური და პრეპოზი-
ციული, ინტერდენტალური, ინტერლობური და ინტერლობული, 
რეფლექსოგენური და რეფლექსოგენული, ფარინგალური და სხვ.2. 

III. როცა ----რრრრ-ს შეიცავს როგორც პრეფიქსოიდი, ისე კომპოზიტის 
მეორე ნაწილი, მაშინ გამოყენებულია დისიმილირებული სუფიქსი  
----ულ: ულ: ულ: ულ: ათეროსკლეროზული, გასტროენტერორაგიული, ენდოკრინუ-
ლი, ენტერეპიდერმული, ენტეროვირუსული, ვაგოტროპული (შე-
ცდომა არაა მოსალოდნელი ასეთ ტერმინებშიც). 

არაა ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ლინგვისტთა შორის მე-
ორე ჯგუფის წარმოებისადმი. ზოგი უმჯობესად მიიჩნევს დისიმი-
ლირებულ ფორმას (----ულულულულ სუფიქსიანს), რათა ტერმინი ერთ სიტყვად 
აღიქმებოდეს და ქართულ და უცხოურ ფუძეებთან დაცულ იქნეს ერ-
თიანი პრინციპი, ზოგი კი მხარს უჭერს ----ურურურურ სუფიქსის შენარჩუნებას 
მსგავს ფუძეებში. ჩვენც ვფიქრობთ, რომ ასეთ სიტყვებს უნდა დაერ-

                                                           

1 ასეთ ტერმინებში შეცდომა არცაა მოსალოდნელი. 
2 ამის შესახებ იხ. ზექალაშვილი, 2007: 3-23.  



ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგია და ზოგიერთი... 105 

 

 

თოს ----ურურურურ სუფიქსი, რითაც ფუძის მეორე ნაწილის სემანტიკა გამჭვირ-
ვალე იქნება და შენარჩუნდება კავშირი კომპოზიტის ამოსავალ 
სიტყვასთან, მით უმეტეს, რომ ბევრია ერთი ფუძისგან ნაწარმოები 
კომპოზიტი და ყველა გაერთიანდება წარმოების ერთ ბუდეში. 

ვფიქრობთ, ნორმად უნუნუნუნდა და და და დაკანონდეს:    აეროგენური, ართრო-
გენური, ბაქტერიციდური, დერმატოგენური, ენტეროპათიური, ენტე-
როჰეპატური, ეროგენური, ესტროგენური, იატროგენური, ინტერლო-
ბური, ინტერსტიციური, კრიპტოგენური, მიკროციტური, ნევროგენუ-
რი, ნევროპათიური, ნეფროგენური, პიროგენური, რეფლექსოგენური, 
ქონდროგენური, ჰიპერემიური და ა. შ.1 

ბ) კომკომკომკომპოპოპოპოზიზიზიზიტებტებტებტებშიშიშიში მაკავშირებელ ხმოვანთა არსებობისა და სი-
ტყვაწარმოების საკითხი. მაგალითად, არასწორადაა    გამოყენებული 
მაკავშირებელი    ----ო: ო: ო: ო: მედიკო-ბიოლოგიური და მედიკობიოლოგიური 
(უნდა იყოს: სამედიცინო ბიოლოგიური), ფიზიკო-ქიმიური (უნდა 
იყოს: ფიზიკურ-ქიმიური); 

5.    ეპოეპოეპოეპონინინინიმებმებმებმებშიშიშიში გამოყენებულ გვარ-სახელთა ტრანსლიტერაციის 
წესების შემუშავება. დავასახელებთ ერთ მაგალითს: სპეციალურ ლი-
ტერატურაში ვხვდებით ალალალალცჰაცჰაცჰაცჰაიიიიმემემემერისრისრისრის ნაირგვარ დაწერილობას: ალ-
ცჰეიმერის, ალცგეიმერის, ალც-გეიმერის (დაავადება). ეპონიმისთვის 
ამოსავალია გერმანელი ფსიქიატრისა და ნევროპათოლოგის, ალოალოალოალოის ის ის ის 

ალალალალცჰაცჰაცჰაცჰაიიიიმემემემერისრისრისრის (Alois Alzheimer) გვარი. რუსული ენის გავლენით 
ხშირად ჰ ჰ ჰ ჰ ქართულადაც    გადმოტანილია გგგგ-თი (Болезнь Альцгеймера), 
ხოლო დიფთონგი ei ei ei ei ––––    ეიეიეიეი-თ. გერმანულ სიტყვებში კი ის აიაიაიაი-თ 
იკითხება და ქართულადაც ასე უნდა გადმოვიდეს. მსგავსი ტიპის შე-
ცდომა საკმაოდ ხშირია ეპონიმებში, როცა არაა გათვალისწინებული 
გვარის წარმომავლობა და მართლწერა. 

ჩვენ მიმოვიხილეთ ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგიის 
სიტყვაწარმოების ძირითადი მოდელები, პროდუქტიული აფიქსები 
და გამოვყავით ზოგიერთი მოსაგვარებელი ორთოგრაფიული საკი-
თხი. ვფიქრობთ, ამ პრობლემების გადაჭრა აუცილებელია, რაც ლინ-
გვისტთა და სამედიცინო დარგის მუშაკთა ერთობლივ მუშაობას მოი-
თხოვს.  

                                                           

1 ვფიქრობთ, შეიძლება ჩვენი მოსაზრების განხილვა საბოლოო გადაწყვე-
ტილების მისაღებად. სიტყვაწარმოებაში კიდევ ბევრია მოსაწესრიგებელი 
პრობლემა, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ ამ საკითხს შევეხეთ. 
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Rusudan Zekalashvili  
 

Georgian Medical Terminology and some  
Urgent Problems  

 
Summary 

 
Medical terminology is characterized by diversity of the lexical units 

and it continues enriching intensively. The main feature is multiplity of the 
Latin and Greek terms and their usage as the basis for terms creation in other 
languages as well. The amount of the original Georgian medical terms is quite 
few. They mainly involve the vocabulary related with the human anatomy. The 
majority of the clinical terms (symptoms of diseases, names of syndromes) are 
of Greek origin, but they are regarded as international terms and because of 
practical needs, are often translated, thus enriching the terminological fund of 
the branch lexis.  

For a long period of time medical specialists in Georgia used to exploit 
the terminology which had come to Georgian through Russian terminology, 
replicated concepts. All these jeopardized improving and implementing 
Georgian medical terminology. Nevertheless, due to the dedicated attempts of 
the Georgian scientists (I. Javakhishvili, S. Kaukhchishvili, L. Kotetishvili,  
M. Shengelia, A. Natishvili, Z. Maisuradze, N. Kipshidze, I. Kutateladze,  
L. Abashidze, S. Abashidze, A. Abesadze, R.Dgebuadze and others) the 
Georgian terminological fund is today sufficiently enriched.  

Parallel with the advance of Medicine, the branch terminological 
dictionaries have also been developed, containing great number of the new 
terms. We should note that more than 50 dictionaries were compiled in the 
area: explanatory, encyclopedia, translating, terminological and so on. This 
process is now speeding up but the qualified approach is needed. There are 
some problems in orthography, terminology and others. It is clear that only a 
representative of the medical branch, however skilled and educated, cannot 
resolve all the problems. Collaboration with linguists-terminologists is 
necessary. It can be easily verified by the orthographic dictionary of the 
medical terms, showing the basic directions of the development and existing 
problems (the expended version of such dictionary is already ready but still it 
could not be published so far). 

The electronic reference dictionary of the medical terms orthography 
can be of certain help. It can be seen on the site www.medgeo.net. This 
orthographic dictionary is created within the project “ Georgian Electronic 
Medical Encyclopedia”,  the author Lali Dateshidze (On the early stage of 
work this group had some consultations with the author of the represented 
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thesis). In this dictionary the rules of orthography are presented in the form of 
algorithm. Each algorithm is equipped with illustration examples, for which the 
corresponding link is given. We consider that the decision to process the 
frequency dictionary, on the texts basis of the “Georgian Electronic Medical 
Encyclopedia,” was right. The frequency data of the revealed mistakes have 
made the foundation for the mentioned electronic dictionary.  

We think that analyzing the special texts, branch and electronic 
orthographic dictionaries, portrays some problems in the medical terminology, 
which should be arranged in the shortiest time possible, namely: improving the 
rules of transferring the Latin and Greek terms into Georgian (e.g. determining 
the correspondences for separate graphemes and consonant complexes); 
developing the unified principles for determining Georgian correspondences 
for the terms borrowed from English; specific considerations for abbreviations; 
solving some issues of word derivations (e.g. deriving terms with -ur suffix 
from the foreign terms; affixation of the nouns; linking vowels and derivations 
in the word-composites); overcoming the problems, resulting from non-
homogeneous prefixoids and affixoids; developing the rules of transliterations 
for the names used in eponyms and so on.  

Existing medical dictionaries allow us to distinguish the basic 
terminological forms and special terminological afixes (both foreign and 
Georgian affixoids, words with -ad affixes, participles with na- and sa- 
prefixes and others).  



    

თათათათამარმარმარმარ    მამამამახახახახარობრობრობრობლილილილიძეძეძეძე    

    

ტერტერტერტერმინმინმინმინთა პრობთა პრობთა პრობთა პრობლელელელემა ქარმა ქარმა ქარმა ქართულ ჟესთულ ჟესთულ ჟესთულ ჟესტურ ენატურ ენატურ ენატურ ენაშიშიშიში    

    

 ყრუები საქართველოში წარმოადგენენ ლინგვისტურ უმცირე-
სობას, რომელთა უფლებების დაცვას სახელმწიფო ცდილობს შესაბა-
მისი კანონებით. საქართველოს კანონში ,,შეზღუდული შესაძლებლო-
ბის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ (მუხლი #5) აღნიშნუ-
ლია: ,,სახელმწიფო ცნობს ჟესტების ენას პიროვნებათშორისი ურთი-
ერთობის საშუალებად და უზრუნველყოფს აუცილებელი პირობების 
შექმნას მისი გამოყენებისა და განვითარებისათვის“. საერთოდ, მსოფ-
ლიოს ყველა ქვეყანაში ჟესტურ ენებს გამოიყენებენ ყრუ და სმენადაქ-
ვეითებული ადამიანები. საქართველოში ყოველი სახელმწიფო დაწე-
სებულება ვალდებულია, უზრუნველყოს ყრუთა მომსახურება სურ-
დოთარჯიმნებით. შესაბამისად, საჭიროა, რომ საგანმანათლებლო და-
წესებულებებში ისწავლებოდეს ასეთი სპეციალობა. მნიშვნელოვანია 
ის ფაქტიც, რომ განათლების კანონში 2010 წელს შევიდა ცვლილება, 
რომლის მიხედვითაც `სენსორული დარღვევის მიმართულებით სპე-
ციალიზებულ სკოლაში, სადაც განათლებას იღებენ სმენის დარღვე-
ვის მქონე მოსწავლეები, გამოიყენება ჟესტების ენა და მისი ანალოგე-
ბი“. იმისთვის, რომ სწავლება ქართულ ჟესტურ ენაზე რეალურად შე-
საძლებელი გახდეს, საჭიროა ამ ენის გამოკვლევა და რიგი სამეცნიე-
რო სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ, ლექსიკონების შექმნა, გრამატი-
კული კატეგორიების დეტალური ანალიზი, ენის ნორმების დადგენა, 
მეთოდიკის შემუშავება, ენის დონეების განსაზღვრა, და ა.შ. 

საერთოდ, ყრუთა თემების წევრები კრეატიული ბუნების ხალ-
ხია და ხშირად ისინი თავად ქმნიან ჟესტებს. არის ოჯახები, რომელ-
თაც არ იციან იმ ქვეყნის ჟესტური ენა და თავისი ოჯახის ყრუ წევ-
რებთან ურთიერთობენ გამოგონილი ჟესტებით ან, უმეტეს შემთხვე-
ვაში, იზოლაციაში არიან კომუნიკაციური პრობლემის გამო. ამდენად, 
ჟესტური ენის ცოდნა ყრუთათვის აუცილებელია მათივე საზოგადო-
ებაში სრულფასოვანი წევრობისთვის. საერთოდ, ყრუთა თემის წევ-
რებისათვის დამახასიათებელია ბილინგვიზმი – ჟესტური და სამე-
ტყველო ენების ცოდნა. ამრიგად, სათანადო ჟესტური ტერმინებისა 
და, საერთოდ, ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონის შექმნა არის ამ 
თემისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი, რადგანაც ყრუთა 
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და სმენადაქვეითებულ ადამიანთა ყველა პრობლემა კომუნიკაციას 
უკავშირდება. ამ პრობლემების გადაჭრა კი შესაბამისი ლინგვისტური 
სამუშაოებითაა შესაძლებელი. ამჟამად მსოფლიოს წამყვან უნივერსი-
ტეტებში წარმატებით მიმდინარეობს ჟესტური ენების კვლევები და 
ძალზე სამწუხაროა, რომ დღესდღეობით ქართული ჟესტური ენის მი-
მართულებით მხოლოდ ორიოდე წიგნი გვაქვს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოთა პერიოდში ქართული ჟესტური 
ენა განიცდიდა რუსულის გავლენას. ამ ენობრივი დომინანტის კვალი 
ნათლად ჩანს როგორც ძველ ანბანში, ასევე ლექსიკაშიც. ფაქტობრი-
ვად, რუსული ჟესტური ენა საფუძვლად დაედო საბჭოთა კავშირის 
ხალხების ჟესტურ ენებს და საბოლოოდ მივიღეთ ერთიანი საბჭოთა 
ჟესტური ენა, რომელიც წარმატებით გამოიყენებოდა ყრუთა საკომუ-
ნიკაციოდ ამ სივრცეში. ყრუ ადამიანები დღესაც ინარჩუნებენ ურთი-
ერთობას ამ ენაზე. თუმცა უკვე მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა ნაციო-
ნალიზაცია და დაწყებულია რეინტეგრაციის პროცესი. ლექსიკისაგან 
განსახვავებით, ჟესტური ენის გრამატიკული დონეები შედარებით 
თავისუფალია რუსული ზეგავლენისა და ნასესხობებისაგან. თუმცა 
მიმდინარე ეტაპზე ლექსიკაში მომხდარი ცვლილებები ყველაზე 
უკეთ ასახავენ ამ ნაციონალიზაციის პროცესს.  

ლექსიკონზე მუშაობისას ყველაზე მეტი ძალისხმევა სჭირდება 
ტერმინთა საკითხს. ამ ენაზე ტერმინთა უმეტესობა არ არსებობს. ამ 
კუთხით დგას მრავალი პრობლემა, დაწყებული სასკოლო სახელ-
მძღვანელოების დონეზე საგნობრივი ტერმინოლოგიიდან და და-
მთავრებული პროფესიული ტერმინებით. აქ ჩასატარებელია სამეცნი-
ერო ტიპოლოგიური კვლევები და დიდი შემოქმედებითი ხასიათის 
სამუშაო ყრუ წყაროებთან ერთად, რათა შეირჩეს საბოლოო ვერსიები 
ამა თუ იმ კონკრეტულ ტერმინთან დაკავშირებით.  

ქართულ ჟესტურ ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონის პრო-
ექტი ყრუთა ფართო საზოგადოებაზე დაყრდნობით შეიმუშავებს და 
წარმოადგენს ტერმინებს. უნდა შეიქმნას სპეციალური პროგრამული 
ვებსაიტი და დესკტოპ აპლიკაცია ქართულ ჟესტურ ტერმინთა ლექ-
სიკონისთვის. საიტს ექნება ფორუმი, სადაც ყველა დაინტერესებულ 
პირს შეეძლება თავისი ვერსიის ვიდეო ფორმატის ან ვერბალური 
ფორმატის შემოთავაზება. შემოთავაზებული ვერსიები განიხილება 
ენობრივი აზროვნების თვალსაზრისით და კინეტიკური ნავიგაციის 
თვალსაზრისით. ყოველი ტერმინის საბოლოო ვერსია თემის უმრავ-
ლესობის დასტურით უნდა იყოს მიღებული. ტერმიონთა შემუშავე-
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ბის პროექტის სამუშაოები მოიაზრებს:  
 

� ტიპოლოგიურ სამუშაოებს, რაც გულისხმობს ტერმინთა სხვა-
დასხვა ენაზე (ძირითადად ამერიკული, ბრიტანული, გერმანუ-
ლი და ასევე სხვა ევროპული ჟესტური ენების ბაზები) არსე-
ბულ ფორმათა ანალიზსა და შეპირისპირებას და უცხოური გა-
მოცდილების გაზიარებას;  

� ქართული ჟესტური ენის წყაროებთან ლინგვისტურ მუშაობას;  
� ონლაინრეჟიმში ყრუთა ფართო წრეების ჩართულობას კონკრე-

ტული ტერმინის შესახებ მსჯელობაში;  
� ქართველი ენათმეცნიერებისა და საძიებო მიმართულებების 

სპეციალისტთა ფართო სპექტრის ჩართულობას ჟესტშემოქმე-
დებით პროცესში;  

� სიტყვა-ჟესტის საბოლოო ფორმის ჩამოყალიბებას, მის ვერბა-
ლურ აღწერას და საბოლოო რედაქტირებას;  

� სიტყვა-ჟესტის ფოტო, გრაფიკული, ანიმაციური და ვიდეო-
ფორმატების შექმნას საიტზე საბოლოო ვერსიის განთავსებას;  

� პროგრამული საიტისა და აპლიკაციის შექმნის ტექნიკურ სამუ-
შაოებს. 
ამ ტიპის პროექტის განსახორციელებლად უნდა განხორციელ-

დეს ტექნიკური სახის შემდეგი აქტივობები:  
� საიტის დიზაინის შექმნა და აწყობა (HTML, CSS, Photoshop);  
� ბაზის სტრუქტურის შექმნა ( MySQL);  
� ადმინ პანელის შექმნა და მისი ოფციები: წაშლა, ჩასწორება, 

დამატება (PHP);  
� საძიებო სისტემის პროგრამული ნაწილის ნავიგაციის შექმნა 

და client-საიტზე  
�  გამართვა (PHP);  
� ფორუმის შექმნა (PHP, javascript);  
� სტატისტიკის სერვერის ინსტალაცია საიტზე – აღმრიცხველი 

სკრიპტი (ქაუნთერი);  
� საიტის გატესტვა და გამართვა;  
� დესკტოპაპლიკაციის მომზადება;  
� ოფლაინ ინტერფეისის შექმნა (visual studio, c#);  
� ოფლაინ ნავიგაციის შექმნა (c#);  
� აპლიკაციურ ლექსიკონში სიტყვების დამატება / რედაქტირება;  
� აპლიკაციური საინსტალაციო პაკეტის შექმნა (visual studio).  
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საწყის ეტაპზე დესკტოპ აპლიკაციის ფორმატით წარმოდგენი-

ლი უნდა იყოს სოციალურ-პოლიტიკური, იურიდიული, ეკონომიკუ-
რი და საკომუნიკაციო სფეროთა ტერმინების მინიმალური ბაზა სი-
ტყვა-ჟესტების შესაბამისი ვიზუალური ფორმატით: გრაფიკული, 
ანიმაციური და ფოტო-ვიდეო სახით. ტერმინთა ლექსიკონი უნდა 
იყოს მაღალი მეცნიერული ღირებულების პროდუქტი, რომელიც 
პრაქტიკულად დაეხმარება საქართველოში მცხოვრებ ყრუ და სმენა-
დაქვეითებულ ადამიანებს სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრაცი-
ის პროცესში. უშუალო ბენეფიციარები იქნებიან საქართველოში 
მცხოვრები ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანები და ყველა კონ-
კრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, მათთან საქმიან კონტაქტში 
მყოფი სმენიანი ადამიანები. ამდენად, პროექტის პროდუქტის მოსა-
ლოდნელი მომხმარებელია:  

 
� საქართველოს ყრუ და სმენადაქვეითებული მოსახლეობა;  
� ყრუთა ოჯახის წევრები;  
� სურდოპედაგოგოები;  
� სურდოთარჯიმნები;  
� სხვადასხვა მიმართულების ქართველი ლინგვისტები;  
� საერთაშორისო საენათმეცნიერო წრეები;  
� უნარშეზღუდულ ადამიანების თემებზე მომუშავე არასამთავ-

რობო ორგანიზაციების თანამშრომლები.  
ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონის ინსიტიტუციური მო-

მხმარებლები იქნებიან: საქართველოს ყრუთა კავშირი, ბიბლიოთეკე-
ბი საქართველოში და საზღვარგარეთ, უნივერსიტეტები საქართვე-
ლოში და საზღვარგარეთ, ყრუთა სკოლები, სახელმწიფო ტელევიზია, 
სახელმწიფო დაწესებულებები, უნარშეზღუდული ადამიანების თე-
მებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და საქართველოს 
საპატრიარქო.  

 ტერმინთა ნიმუშებად მოგვყავს რამდენიმე შემუშავებული 
ფორმა: 
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ალალალალგებგებგებგებრარარარა „მათემატიკის დარგი“ 

 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრი-

ული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უჯრა“ – ხელისგულები ქვემოთაა 
მიმართული და ერთმანეთის პარალელურად ხელები გაშლილი თი-
თების მონაცვლებითი რხევით წინ და ქვევით მიემართება. ჟესტის მე-
ორე ნაწილში წარმოდგენილია სიტყვა-ჟესტი „ანგარიში“ – ხელისგუ-
ლი ზევითაა მიმართული, მარჯვენა თითის წვერებს ცერი ეხება გან-
მეორებითი მოძრაობით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 

 

 
აგიაგიაგიაგიტატატატატოტოტოტორირირირი    „პირი, რომელიც აგიტაციას ეწევა“ 

 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრი-

ული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აგიტაცია“ – ხელისგულები ქვემო-
თაა მიმართული, ძ-პოზიცია: გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარ-
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ჩენი თითები კრავენ მუშტს (ძ დაქტილის ფორმა), ამავე კონფიგურა-
ციით ხელები იწევა განზე, მოძრაობა სრულდება ორჯერ. ჟესტის ბო-
ლო ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ – 
ხელისგული მიმართულია ქვემოთ, ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი და 
ცერი თითები გამოსახავენ ღია წრეს და ხელი ქვემოთ ეშვება. ჟესტი 
წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე. 

 

 
    

აგაგაგაგრარარარარურურურულილილილი    „მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული“ 
 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრი-
ული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სოფელი“ ‒ ხელისგულები ერთმა-
ნეთისკენაა მიმართული, პირველ პოზიციაში გაშლილი ხუთი თი-
თით მარჯვენა ხელი ეხება გაშლილ მარცხენა ხელისგულს და ქვე-
მოთ ჩამოცურდება. ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიუ-
ლი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მრავალფეროვნება“ – ხელისგულები 
მიმართულია სხეულისკენ, ხუთი გაშლილი თითი თანმიმდევრუ-
ლად მოძრაობს და ხელები განზე იწევა და შორდება ერთმანეთს. ჟეს-
ტის მესამე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-
ჟესტი „დანიშნულება“ ‒ ხელისგულები მიმართულია წინ, მოხრილია 
საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი 
სრულდება მკერდის დონეზე. 
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აგაგაგაგრერერერესოსოსოსორირირირი    „თავდამსხმელი“ 

 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრი-

ული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აგრესია“ / „დაპყრობა“ – ხელისგუ-
ლები ქვემოთაა მიმართული, პირველ პოზიციაში ოდნავ ფალანგებში 
მოხრილი გაშლილი ხუთი თითით მოძრაობა სრულდება რკალურად 
შიგნიდან გარეთ, მომდევნო ფაზაში არის შეკრული მუშტები. ჟესტის 
ბოლო ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ 
- ხელისგული მიმართულია ქვემოთ, ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი 
და ცერი თითები გამოსახავენ ღია წრეს და ხელი ქვემოთ ეშვება. ჟეს-
ტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე. 

 

 
ალუალუალუალუმიმიმიმინინინინი    „„„„ჭედადი, მსუბუქი ლითონი“ 

 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტ-

რიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „რკინა“ – ხელისგულები მიმარ-
თულია სხეულისკენ, პირველ ფაზაში თითები მუშტადაა შეკრული, 
მხოლოდ საჩვენებელი თითებია გაშლილი, ზემოთ აწეული მარჯვენა 
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ხელის საჩვენებელი თითი განმეორებითი მოძრაობით ეხება მარცხენა 
ხელის გაშლილ საჩვენებელ თითს. ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელია-
ნი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დრეკადი“ – ხელისგუ-
ლები მიმართულია სხეულისკენ, მუშტად შეკრული ხელები რკალუ-
რი ტრაექტორიით ეხება სხეულს და განმეორებითი მოძრაობით ზე-
მოთ-ქვემოთ მიემართება. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე. 

 
ალეალეალეალეგოგოგოგორიარიარიარია    „აზრის ქარაგმულად გამოხატვა“ 

 
რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, 

დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წარმოსახვა“ – პირველ ფაზაში არის სი-
მეტრიული ჟესტი, გაშლილი ხელისგულები მიმართულია წინ და 
სრულდება წრიული მოძრაობები. ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელია-
ნი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გამომდინარე“ – მარ-
ჯვენა დომინანტი ხელის ხელისგული ქვემოთაა მიმართული, მუშ-
ტად შეკრული თითებითა და გაშლილი საჩვენებელი თითით მარ-
ჯვენა ხელი ქვემოთ მიემართება და მარცხენა ხელის ქვემოდან გამო-
ტარებით ზემოთ ამოდის. მარცხენა პასიური ხელის ხელისგული ქვე-
მოთაა მიმართული ოდნავ მოხრილი თითებით. ჟესტის ბოლო ნაწი-
ლია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ ‒ ხელის-
გული მიმართულია ქვემოთ, ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი და ცერი 
თითები გამოსახავენ ღია წრეს და ხელი ქვემოთ ეშვება. ჟესტი წარმო-
დგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე. 

აქვე მოვიყვანთ ამერიკელ ყრუთა საზოგადებაში გავრცელე-
ბულ ძირითად აბრევიატურულ ტერმინებს: 

CODA – მოზარდი, ყრუს ბავშვი ან ვისაც ოჯახის ყრუ წევრი 
ჰყავს;  

SEE- Signed Exact English – ზუსტი ჟესტური ინგლისური;  
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NMM or NMS- Non Manual Markers or Non Manual Signals. გრამატი-
კის ელემენტები, მორფემები – არამანუალური (მიმიკა, სხეული, თა-
ვის ქნევა);  

IP Relay –  ყრუთა სატელეფონო სერვისი საკომუნიკაციო ასის-
ტენტის (CA) მეშვეობით ინტერნეტით მსმენელებთან დასაკავშირებ-
ლად; 

TDD – ყრუთა სატელეკომუნიკაციო ფორმატი (და TTY); 
TRS- სატელეკომუნიკაციო სარელეო სერვისი საკომუნიკაციო ასის-
ტენტის (CA) მეშვეობით;  

TTY – ტელეტაიპის მანქანა – ყრუთა საკომუნიკაციოდ. სარელეო 
სერვისი;  

VRI – ვიდეო ინტერპრეტაცია, სატელეფონო კონტაქტებისთვის 
არ გამოიყენება, არამედ ადგილობრივი თარგმანებისთვის;  

VRS – ვიდეო სარელეო სერვისი, რომელიც ყრუს აერთებს სმენი-
ან აბონენტთან VRS ცენტრით და არ იკარგება ინფორმაცია.  

ზემოთ მოყვანილი ამერიკული ფორმები საერთაშორისო ტერ-
მინებად გამოიყენება ყრუთა საზოგადოებაში. 

ქართული ჟესტური ენის ტერმინთა საკითხი დროულ გადა-
წყვეტას მოითხოვს. 
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Tamar Makharoblidze 
 

The problem of terms in the Georgian Sign language 
 

Summary 
 

The deaf and hard of hearing people are the linguistic minority in 
Georgia, whose biggest problem is lack of communication. The state tries to 
solve their problems with the proper laws. The law "About Social Protection of 
Disabled Persons" says: "The State recognizes the sign language as the means 
for inter-person relationship and guarantees to provide the necessary conditions 
for its usage and development” (Article 15). Usually the sign languages are 
used by the deaf and hard of hearing people all over the world. The state 
organizations should provide such citizens by the interpreters from the sign 
languages. It’s also important that some changes were made in educational 
law: “In the specialized schools of sensor disabilities where the deaf and hard 
of hearing pupils receive the education the sign language is used and its 
analogs.” (15.12. 2010. N4042; Georgian Education Law, article 4. The 
language of teaching) In order to overcome the problem of communication for 
the deaf and hard of hearing people, it is necessary to provide the scientific 
investigations of Georgian sign language, to learn its grammar providing the 
detailed analysis for the each grammatical category, creating the dictionaries, 
finding out the norms for this language, defining the language levels, working 
on the methodology of teaching Georgian sign language, etc. The most 
important goal is to have a dictionary of Georgian sign language with the 
investigated terminology for different fields.  

Usually the deaf people are very creative and often they are inventing 
the signs, and their family members are using these individual signs don’t 
knowing the existed sign language in their country. Such people can’t 
communicate with the other members of the deaf community in Georgia and 
they stay isolated because of communication problem. That’s why it’s very 
important for the deaf and hard of hearing people to know the sign language 
and to be the full right members of their own community. Usually these people 
are bilingual using both languages – spoken and sign. Taking into conside-
ration all aforementioned lexical and terminology problems are very important 
for these people. Many leading Universities are investigating and teaching the 
sign languages worldwide and it’s a very pity that till now we have a very few 
number of books about the Georgian sign language.  

In the Soviet period the sign languages were under the influence of 
Russian. This Russian influence is easy to find in the old Georgian dactyl 
alphabet, which was totally based on the Russian one and in the lexical units as 



120 თ. მახარობლიძე 

well. From one hand the deaf people could communicate in this “Soviet sign 
language” and they care to keep this possibility, but from another hand the 
process of nationalization began everywhere in post Soviet space and the sign 
languages are reintegrating. Although the grammar of Georgian sign language 
was free from the Russian elements unlike the lexical level, but this process of 
reintegration is better reflected on the lexical level of the language.  

While working on the dictionary of the Georgian sign language we’ll 
need to have some special efforts for terminology as this language has a very 
poor number of the sign units – as terms and in this regard, there are the 
problems in each field, starting form the school textbooks and including the 
professional terminology. The scientific typological researches accompanied 
with some creative works should be performed together with the language 
sources for the each term in order to select the final versions for any concrete 
case.  



    

დადადადამამამამანანანანა    მემემემელილილილიქიშქიშქიშქიშვივივივილლლლიიიი    
 

ძვეძვეძვეძველილილილი    ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    მწიგმწიგმწიგმწიგნობნობნობნობრურურურულილილილი    სკოსკოსკოსკოლელელელებისბისბისბის        

გაგაგაგამოცმოცმოცმოცდიდიდიდილელელელებისბისბისბის    მნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნელოლოლოლობაბაბაბა    თათათათანანანანამედმედმედმედროროროროვევევევე        

ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    სპესპესპესპეციციციციაააალულულულურირირირი    ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიისისისის        
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ტერმინოლოგია სპეციალური დანიშნულების ენაა, რომელიც 
ფორმალურ-სემანტიკური სისტემურობით ხასიათდება. მეცნიერული 
ენის მთავარ კომპონენტს სპეციალური ტერმინოლოგია წარმოადგენს. 
ტერმინოლოგიური ლექსიკა სპეციალური სახელწოდებების ისეთი 
ერთობლიობაა, რომელიც მეცნიერების გარკვეული დარგის ტერმი-
ნოლოგიურ სისტემებს ქმნის. ტერმინთა სისტემა მოცემული მეცნიე-
რების, მეცნიერული მიმდინარეობებისა თუ სკოლების მიერ გამომუ-
შავებულ ცნებებს ასახავს. ნებისმიერი მეცნიერული ცნების შემუშავე-
ბა აუცილებლად გულისხმობს მისთვის ადეკვატური ტერმინის შე-
რჩევას ან შექმნას, რადგანაც, სანამ ცნებას არა აქვს მოპოვებული თა-
ვისი საკუთარი დასახელება-ტერმინი, მას აკლია გარკვეულობა. თა-
ვის მხრივ, განსაზღვრული ტერმინი მეცნიერული ცნების მომწიფებას 
უწყობს ხელს და, ამდენად, თვით ამ მეცნიერების განვითარებასაც. 
შეიძლება ითქვას, რომ ტერმინოლოგიის განვითარების დონე პირდა-
პირი მაჩვენებელია ამა თუ იმ მეცნიერული დარგის განვითარების 
დონისა. 

სპეციალური ტერმინოლოგია მეცნიერული ენის ძირითადი შე-
მადგენელი ნაწილია, მეცნიერული ენა კი ისტორიული ცნებაა. მისი 
ლექსიკა თავისი განვითარების მანძილზე გარკვეულ ცვლილებებს 
განიცდის ამ ცვლილებებს კი, გარდა იმ პროცესებისა, რომლებსაც სა-
კუთრივ ენის განვითარების შინაგანი კანონები განსაზღვრავენ, ხში-
რად ექსტრალინგვისტური ფაქტორებიც განაპირობებენ, როგორიცაა, 
მაგ. თვით ამა თუ იმ მეცნიერების განვითარების დონე, პირობები და 
თავისებურებანი ერის (// სახელმწიფოს) ისტორიის სხვადასხვა პერი-
ოდში, სხვადასხვა უცხოენოვან კონტაქტებისა და, შესაბამისად, გა-
ვლენების მონაცვლეობა, და ბოლოს, თვით სახელმწიფოს ნება (აქტი-
ურობა თუ ინერტულობა, და ზოგჯერ ინდიფერენტიზმიც კი).  

ქართული მეცნიერული ტერმინოლოგია საუკუნეების განმავ-
ლობაში ყალიბდებოდა. ამ პროცესს შეიძლება თვალი გავადევნოთ 



122 დ. მელიქიშვილი 

პირველი წერილობითი ძეგლებიდან მოყოლებული, V საუკუნიდან. 
ფილოსოფიური /თეოლოგიური ტერმინოლოგიის სისტემური დამუ-
შავება წინაპირობა იყო (და დღესაც არის) ფილოსოფიურ-თეოლოგი-
ური ხასიათის ნაშრომების შექმნისა თუ თარგმნისათვის, ქართული 
ფილოსოფიური /თეოლოგიური აზრის განვითარებისა და სრულყო-
ფისათვის. ბერძნულ ცივილიზაციასთან და ბერძნულ მეცნიერულ 
ენასთან უშუალო კავშირის შედეგად ჩამოყალიბებული ფორმალუ-
რად და სემანტიკურად გამართული ქართული მეცნიერული ტერმი-
ნოლოგია, სამწუხაროდ, სხვადასხვა (ძირითადად ექსტრალინგვის-
ტური მიზეზების გამო) სათანადოდ არ არის გამოყენებული თანა-
მედროვე ქართული მეცნიერების ენობრივ სისტემებში. თანამედროვე 
ქართული მეცნიერული ტერმინოლოგია სარგებლობს სრულიად 
სხვადასხვა სისტემათა მონაცემებით, რომლებშიც ერთმანეთშია აღ-
რეული, ერთი მხრივ, ნასესხები, უცხოენოვანი ძირები და აფიქსები, 
ამას გარდა, ახალი კალკები ევროპული (განსაკუთრებით რუსული და 
ამ ბოლო დროს ინგლისური) ენებიდან. ამასთანავე, თანამედროვე 
ქართული მეცნიერული ენა თანდათან სულ უფრო იტვირთება ნასეს-
ხები ტერმინებით, ყოველივე ეს კი, გარდა ზემოთ დასახელებული 
მიზეზებისა, შედეგია მეცნიერების დარგების განვითარების სწრაფი 
ტემპებისა, უცხო ენების ძლიერი ექსპანსიისა და აგრეთვე სპეცია-
ლისტების სხვადასხვაგვარი პოზიციისა ტერმინთა წარმოების პრინ-
ციპებისა და დამუშავების პრობლემისადმი. 

ასეთ პირობებში დღეს განსაკუთრებით საჭიროდ გვესახება 
ძველ ქართველ მოღვაწეთა გამოცდილების გაზიარება, გამოწვლილ-
ვით შესწავლა (როგორც ფორმალური, ასევე სემანტიკური თვალსაზ-
რისით), ათვისება და გატარება მათ მიერ შემუშავებული სიტყვათშე-
მოქმედების პრინციპებისა, რაც მოითხოვს ენობრივი მასალისადმი 
თამამ შემოქმედებითს მიდგომას, ენის შესაძლებლობათა წარმოჩენი-
სა და მათი ახლებურად გამოყენების გზით ენის სასიცოცხლო ძალე-
ბის გააქტიურებას. ამ მხრივ უმდიდრეს საუნჯეს წარმოადგენს წინა-
რეათონური, ათონის წმინდა მამების, შავი მთისა და იყალთო-გელა-
თის სკოლის ნამოღვაწარი. 

 ძველ მოღვაწეთა ტერმინშემოქმედებაზე დაკვირვება გვიჩვე-
ნებს, რომ  

1.  მათი პრინციპების მიხედვით ტერმინი უნდა შექმნილიყო 
ქართული ძირებისა და აფიქსების საშუალებით: ტრანსლიტერაცია 
და სესხება იშვიათი გამონაკლისი იყო;  
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2. ტერმინს ზუსტად უნდა აესახა შესაბამისი ცნების შინაარსი, 
უნდა ყოფილიყო გამჭირვალე, მოტივირებული;  

3. ტერმინი გამორჩეული უნდა ყოფილიყო ყოფითი ლექსემისა-
გან როგორც სტრუქტურული, ისე სემანტიკური სისტემურობით;  

4. ტერმინსა და ცნებას შორის ცალსახა მიმართება უნდა 
არსებულიყო: ტერმინი მონოსემიური უნდა ყოფილიყო;  

5. ტერმინი უნდა ყოფილიყო მოკლე და სხარტი. 
 ამ პრინციპების განხორციელება ყოველთვის შეუძლებელი იყო 

და დღესაც შეუძლებელია, რამდენადაც მეცნიერული ენა ისევე, რო-
გორც საზოგადოდ, ყოველი ცოცხალი ენა, არ არის სტატიკური და 
განვითარების კანონებს ემორჩილება, მაგრამ ამ იდეალური სისტემუ-
რობისაკენ სწრაფვა მოითხოვდა `ენის Ãელოვნებისა და ღრამმატიკო-
სობის~ დაუფლებას, ენის `აობისა (არსის) და ქცევის (ფორმაცვალე-
ბის)~ შესწავლას, სიტყვათა `შეწყობისა და დაშლის~ (სინტაქსის) ოს-
ტატობაში გაწაფვას, სიტყვის არსში წვდომას და ამ გზით ტერმინის 
`ეტიმოლოგიის~ (`მზამეტყველების~) ანუ მოტივაციის დადგენას (იოა-
ნე პეტრიწი).  

ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოება გაცნობიერებული პროცე-
სია. ყოველი მეცნიერება, მათ შორის, ფილოსოფიური, მიისწრაფვის 
გამოიმუშაოს თავისი საკუთარი, სპეციალური ენა, სადაც ინფორმაცი-
ის სემანტიკური განსაზღვრულობა უნდა ეყრდნობოდეს ენობრივი 
ნიშნისა და აღსანიშნი ცნების ცალსახა მიმართებას. იოანე პეტრიწის 
`მდაბრიონთაგან მესხუე~ ენა პირველ რიგში, გულისხმობდა სწორედ 
ყოფითი, სალაპარაკო ენისაგან განსხვავებული ფილოსოფიური ლექ-
სიკის შექმნას იმავე, საერთო-სახალხო ენის მასალაზე დაყრდნობით. 
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ფილოსოფიურ ენაში მოქმედი ტერმინი მარ-
კირებული უნდა ყოფილიყო: მას უნდა ჰქონოდა საკუთარი მოდელი, 
იდეალურ შემთხვევაში იგი თავისი ფორმით განსხვავებული უნდა 
ყოფილიყო ყოფითს ენაში უზუალური მნიშვნელობით ხმარებული 
შესაბამისი ლექსემისაგან. ტერმინს უნდა ჰქონოდა თავისი საკუთარი 
სტრუქტურა-აგებულება, რომელიც გარკვეულ ფორმალურ-სემანტი-
კურ სისტემაში ცალსახა მიმართებაში იქნებოდა ამ სისტემის სხვა 
ელემენტებთან. ამგვარად, პეტრიწი იდეალურ შემთხვევაში მოი-
თხოვდა ყოფითი და მეცნიერული ლექსიკის ლინგვისტურ დიფერენ-
ცირებას (თუმცა ამის განხორციელებას, როგორც მოსალოდნელია, 
ყოველთვის ვერ ახერხებდა). ამასთან, დაცული უნდა ყოფილიყო ერ-
თი აუცილებელი პირობა, რაც ძირითადი პრინციპია იოანე პეტრიწის 
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სიტყვათშემოქმედებისა: ქართული ფილოსოფიური ტერმინი უნდა 
შექმნილიყო საკუთარი, ქართული ძირეული მასალისაგან, ქართული 
დერივაციული აფიქსების გამოყენებით (თუ სესხება ხანდახან მაინც 
გარდაუვალი ხდებოდა, სრულიად გამორიცხული იყო უცხო _ ბერ-
ძნულ აფიქსთა კომბინაცია ქართულ ძირთან). ეს კი დიდ შემოქმედე-
ბითს სითამამეს მოითხოვდა: ფართო გასაქანი უნდა მიეცათ თავის-
თავად მდიდარი და მრავალფეროვანი ქართული სიტყვაწარმოებითი 
საშუალებებისათვის, მაქსიმალურად გამოემზეურებინათ და გამოე-
ყენებინათ მისი შესაძლებლობანი, გაეცოცხლებინათ არქაული, მივი-
წყებული და გაქვავებული ფორმები და მოდელები, ამასთანავე ერ-
თად, გზა გაეხსნათ ცოცხალ, სალაპარაკო ენაში არსებული პერსპექ-
ტიული ფორმებისათვის. სწორედ აქედან მოდის პეტრიწისა და გელა-
თის სკოლის სხვა მოღვაწეთა მიერ უზუალური აფიქსების გვერდით 
ანომალიურის, არქაული ან დიალექტური აფიქსების გააქტივება და 
მათი დისტრიბუციული შესაძლებლობების გაზრდა. საერთოდ, ცნო-
ბილია, რომ აფიქსების ფუძეებთან დისტრიბუციის გარკვეული თავი-
სუფლება დამახასიათებელია ტერმინოლოგიური წარმოებისათვის, სა-
დაც ასეთი შეზღუდვები მოხსნილია. ამიტომაა, რომ გელათის სკოლის 
ნაწერებისათვის დამახასიათებელია მოზღვავებულ ნოვაციებთან ერ-
თად არქაული ფორმებისა და მაწარმოებლების მოძალებაც. 

ყველაზე დიდ ასპარეზს ამ თვალსაზრისით იძლეოდა მიმღეო-
ბურ ფორმათა წარმოების დიდი მრავალფეროვნება ქართულში. დია-
ლექტურ საფუძველზე ისტორიულად ჩამოყალიბებული პარალელუ-
რი წარმოების მოდელები ახალწარმოებისათვის მეტად ფართო შესაძ-
ლებლობებს იძლეოდა და ფილოსოფიურ ცნებათა ლინგვისტური 
დიფერენცირებისათვის ხელსაყრელი საშუალება იყო. მიმღეობის 
ფორმათა პარალელური, სინონიმური წარმოებიდან ნამყო დროის ნა- 
პრეფიქსიანი მიმღეობები განსაკუთრებულ მიდრეკილებას იჩენენ 
სუბსტანტივაციისადმი (შდრ. დაგვილი, გაცრილი, გაკვეთილი, და-
ჭრილი, დაშთენილი, დამჭნარი... მაგრამ: ნაგავი, ნაცარი, ნაკვეთი, ნა-
შთი, ნაჭერი...). ხოლო ტერმინთა ფუნქციური დატვირთულობა, რო-
გორც ცნობილია, ძირითადად არსებით სახელზე მოდის. ამიტომ ნა- 
პრეფიქსიანი მიმღეობის ფორმათა ტერმინოლოგიზაცია ადვილად და 
სწრაფად ხდება. სპეციალურ ტერმინთა საწარმოებლად ეს ხერხი ფარ-
თოდ აქვს გამოყენებული და დანერგილი იოანე პეტრიწს: ნაკუეთი 
(ფიგურა, სქემა), ნათხზი, ნაქუსი (მწკრივი, რიგი, სერია)... 

ცნებათა დიფერენცირებისათვის ამ საშუალების გამოყენების 
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ნათელ ილუსტრაციას წარმოადგენს გელათური ბიბლიის ხელნაწე-
რებში ერთმანეთის პარალელურად ნახმარი პრეფიქსიანი და სუფიქ-
სიანი წარმოების მიმღეობის სინონიმური ფორმები მორდომილი და 
ნარდომი (მო-ვრდ-ომ-ა ზმნისაგან): მოგეცინ შენ ბარკალი შენი მო-
რდომილად (რიცხ. 5, 21). აქვეა ნახმარი ჩვენთვის საინტერესო ნა- პრე-
ფიქსიანი ფორმა იმავე ვრდომა ზმნისაგან: ნარდომისა ცხორებისა სა-
სწაულ არს ფქÂლი ქრთილისაÁ, რომლისათÂსცა ნარდომისა ცხორები-
სათÂს შესმენილი დედაკაცი ამას შესწირვიდა (1108, 103). აქედან პირ-
ველი ფორმა _ მორდომილი ჩვეულებრივი, ყოფითი მნიშვნელობი-
თაა ნახმარი (`მოვარდნილი”), მას ჩვეულებრივი მიმღეობის მნიშვნე-
ლობა აქვს. მეორე ფორმაში (ნარდომი) კი ეს გაგება წაშლილია. ამ 
ფორმას სპეციალური აზრი აქვს მიღებული: ნარდომი ნიშნავს `ჭეშმა-
რიტი, კანონიერი გზიდან გადავარდნილს, გადაცდენილს~. აქედან 
მომდინარეობს მისი ტერმინოლოგიური მნიშვნელობაც: `ყალბი, 
პლაგიატი, ფალსიფიცირებული~. სწორედ ამ სპეციალური მნიშვნე-
ლობითაა იგი ნახმარი ამონიოს ერმიასის თხზულების თარგმანშიც: 
ვთქუა თუ ნარდომ-ყოფაÁ წიგნისა ამის, იგიცა თანვანარდომნეთ 
ამისსა, ანუ უკუეთუ იგინი საკუთრებ, ესეცა, ცხად არს, ვითარმედ, 
მათთანა (ამონ. 106,36). ამ კონტაქსტში, როგორც ვხედავთ, ნარდომი 
დაპირისპირებულია საკუთართან, მისი ანტონიმია. მთელს კონტექ-
სტში კი ლაპარაკია არისტოტელეს ავტორობის საკითხზე. კერძოდ, 
ნატაცი ანუ საკუთარი არს წიგნი ფილოსოფოსისაÁ (101, 28). მოყვანილ 
კონტექსტებში ერთმანეთის სინონიმებად ჩანს ნატაცი და ნარდომი, 
რომელთაც ბერძნულ დედანში შეესატყვისება νόθος ლექსემა, რაც 
ნიშნავს `არასწორს, ცრუს, უკანონოს, ყალბს“ _ ჩვენს შემთხვევაში _ 
`მიტაცებულს მითვისებულს, პლაგიატს“ (შდრ. ლათ. plago `ვიტა-
ცებ”). ნარდომი რომ ტერმინოლოგიური `ყალბი“-ს მნიშვნელობით 
დამკვიდრებულია გელათური, კერძოდ _ არსენ იყალთოელის წრის 
ძეგლებში, ეს მის მიერ შედგენილი `დიდი სჯულის კანონის“ ერთ-

ერთი სტატიიდანაც ჩანს (კერძოდ, ამფილოქე ეპისკოპოსის იამბიკო-
ში): ვითარ მტყუარნი და ნარდომნი დრაჰკანნი 522,11 (როგორც ვხე-
დავთ, მასთან სინონიმურ წყვილშია ნახმარი `მტყუარი“). ამგვარად, 
ნათელი ხდება, რომ მიმღეობათა წარმოების ქართულში არსებული 
ორი სხვადასხვა ტიპი გამოყენებულია ცნებათა დიფერენცირებისა-
თვის: ნა- პრეფიქსიანი მიმღეობის ფორმები ტერმინ-სუბსტანტივთა 
მნიშვნელობითაა გამოყენებული, საკუთრივ მიმღეობის ჩვეულებრივი, 
ყოფითი მნიშვნელობით კი -ილ სუფიქსიანი მიმღეობა გამოიყენება. 
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მეცნიერული ენა გარკვეული აზრით, კონსტრუირებული ენაა. 
თავდაპირველად ნებისმიერი ფილოსოფოსის მიერ შექმნილი ტერმი-
ნები, შესაძლებელია, ხელოვნურად გამოიყურებოდეს, მაგრამ დროთა 
განმავლობაში ისინი ეთვისებიან ენის ქსოვილს, თუ შესაბამისი მე-
ცნიერება განაგრძობს განვითარებას და შთამომავლობას ექნება სათა-
ნადო პირობები ამ მეცნიერების მემკვიდრეობის ასათვისებლად.  

დღეს ქართული სიტყვის, ქართული ენის ბედი ეროვნულ სკო-
ლას და უმაღლეს სასწავლებლებს, პირველ რიგში ქართულ უნივერ-
სიტეტსა და ქართულ ენათმეცნიერულ სკოლას აბარია. ამ უკანას-
კნელთა ბედი კი სახელმწიფოსა და მისი მესვეურების ხელშია. არაერ-
თხელ გვითქვამს და კიდევ გავიმეორებთ: ისტორია გვიჩვენებს, რომ 
სახელმწიფო პოლიტიკა და, საზოგადოდ, სახელმწიფოს მდგომარეო-
ბა პირდაპირ აისახება ენაზე და განსაზღვრავს ამ სახელმწიფოს ენის 
მდგომარეობას _ და პირიქით, ენის მდგომარეობა სახელმწიფოს 
მდგომარეობის, მისი პოლიტიკური ნების მაჩვენებელია. რა თქმა უნ-
და, კონტაქტებისა და გავლენების გარეშე, თავის თავში ჩაკეტვით მე-
ცნიერული ენა ვერ განვითარდება. მთელი შუა საუკუნეების მანძილ-
ზე ბერძნული ენა ასაზრდოებდა და დღესაც ასაზდოებს უშუალოდ 
თუ შუალობითი გზით ევროპული ენების სპეციალურ ლექსიკას. ად-
რე მისგან იყო დავალებული არაბული ფილოსოფიური ენაც. საქარ-
თველო ერთი პირველთაგანი იყო, რომელსაც უშუალო და მჭიდრო 
პოლიტიკური და კულტურულ-ლიტერატურული კონტაქტები ჰქონ-
და ისეთ მაღალგანვითარებულ კულტურულ სამყაროსთან, როგორიც 
იმ ეპოქაში ბიზანტია იყო. ამ ურთიერთობაზე გადიოდა ბუნებრივი 
გზა ქართული მეცნიერების განვითარებისა და სრულიად კანონზო-
მიერი იყო, რომ ამ დროს ქართველი მოღვაწენი ეროვნული ფილოსო-
ფიური ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების გზაზე მისაბაძ მაგალითად 
სწორედ საუკუნეების განმავლობაში ფილოსოფოსთა არაერთი თაო-
ბის მიერ დამუშავებულ ბერძნულ ფილოსოფიურ ენას თვლიდნენ. 
ამდენად, მოულოდნელი არ არის, რომ ახალ ცნებათა შესაბამისი 
ტერმინების საწარმოებლად ყველაზე პროდუქტიული გზა ბერძნულ 
ტერმინთა კალკირება იყო _ გზა, რომელსაც დაადგა ლათინურენოვა-
ნი მეცნიერული სამყარო და აქედან – მთელი თანამედროვე ევროპა. 
მაგრამ, როგორც ცნობილია, ეს უშუალო კავშირი ბიზანტიასთან, თან-
დათან სუსტდება და ბოლოს, ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შემდეგ 
(1453 წ.) სრულიად წყდება და იცვლება სპარსეთ-თურქეთთან პოლი-
ტიკურ-კულტურული კონტაქტებით და შესაბამისად – გავლენები-



ძველი ქართული მწიგნობრული სკოლების გამოცდილების... 127 

 

 

თაც: მძიმე პოლიტიკურ-ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, ქვეყნის და-
ქსაქსულობამ, სახელმწიფოებრივი მმართველობის კრიზისმა და 
არასტაბილურობამ თავისი მძიმე კვალი დაუტოვა ქართულ ენას, 
კერძოდ, მის ლექსიკურ ფონდს, რომელშიც ქართული სიტყვის ადგი-
ლი დაიჭირა სპარსულ-თურქულმა ლექსიკურმა ნასესხობებმა. ძველ 
ქართველ მოღვაწეთა შეგნებული და პრინციპული დამოკიდებულება 
_ მხოლოდ ქართულ ძირებზე დაყრდნობით შეექმნათ სპეციალური 
ტერმინოლოგია, შეიცვალა სრული ინდიფერენტიზმითა და უკონ-
ტროლობით: ამ დროიდან მოყოლებული, ქართულ სპეციალურ ლი-
ტერატურაში _ სამართლის ძეგლებში, სიგელ-გურჯებში, სამკურნა-
ლო წიგნებში _ დიდი მოძალებაა აღმოსავლური ენებიდან ნასესხები 
სპეციალური ტერმინებისა, რომელთაგან უმრავლესობა დამკვიდრე-
ბულია თანამედროვე ქართული ენის ლექსიკურ ფონდში. ამ პერი-
ოდში არ ჩანს არავითარი ძალისხმევა ქართული შესატყვისი ტერმი-
ნების მოძიებისა თუ შექმნისა, როგორც ამას ვხედავთ წინა, კლასიკუ-
რი პერიოდის (XIII საუკუნის ჩათვლით) ლიტერატურულ-მთარგმნე-
ლობითს სკოლებში. სალიტერატურო ენა, თუ შეიძლება ითქვას, მდი-
ნარებასაა მიცემული, მიშვებულია თავის ნებაზე, ემორჩილება ცო-
ცხალ მეტყველებას, რადგანაც აღარ არსებობს გეზის მიმცემი და ენის 
`კანონის დამდები” სალიტერატურო სკოლები, მკაცრი დამცველი სა-
ლიტერატურო ენის ნორმებისა და მთარგმნელობითი პრინციპებისა. 
ამიტომაცაა, რომ გარდამავალი პერიოდის (ე. წ. საშუალი ქართულის) 
ტექსტების ენისათვის დამახასიათებელია ფორმათა დიდი სიჭრელე 
და ენობრივი მასალისადმი განურჩევლობა, რაც, როგორც ზემოთაც 
ვთქვით, ქართული სახელმწიფოებრიობის დაკნინებისა და არასტაბი-
ლური მდგომარეობის შედეგია და სრულიად განსხვავდება XI-XII სა-
უკუნეთა ძლიერი საქართველოს მთარგმნელ-ავტორთა ღრმად გაცნო-
ბიერებული დამოკიდებულებისაგან ქართული მეცნიერული ენისად-
მი.  

მსოფლიო ისტორია გვიჩვენებს, რომ კულტურული თუ პოლი-
ტიკური გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესი ყოველ ეპოქას 
ახასიათებს. ჩვენს ერს მრავალგზის მოუხდა ამ პროცესების გავლა და 
გადალახვა: ელინიზაციის ეპოქაში, როდესაც ფარნავაზ მეფემ შემოი-
ღო `მწიგნობრობა ქართული~ და მას შემდეგ `ქართლსა შინა არა იზ-
რახებოდა ენა, თვინიერ ქართულისა~; არაბობისა და ბიზანტიურ ხა-
ნაში, როდესაც შეიქმნა ქართული ეროვნული თვითშეგნების ბრწყინ-
ვალე ნიმუშები, რომლებიც გვაუწყებენ, რომ ქართულ ენაზე ამე-
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ტყველდა სრულიად ახალი მსოფლმხედველობა; ქართული სახელ-
მწიფოს ძლიერების პიკში, წმ. მეფეთა _ დავით აღმაშენებელისა და 
და თამარის ბრწყინვალე ეპოქაში, როდესაც ქართული ენა მეტოქეობ-
და `ელინთა ენამზეობასთან“; აღმოსავლური (თურქულ-სპარსული) 
გლობალიზაციის პროცესსაც როგორღაც გაუძლო და თავი დააღწია 
ქართულმა ენამ; ილია ჭავჭავაძისა და სამოციანელთა წყალობით რუ-
სიფიკაციის ძლიერ შემოტევასაც დააღწია თავი, დაბოლოს, კომუნის-
ტური გლობალიზაციის ეპოქაში, სულ ორმოციოდე წლის წინ იყო 14 
აპრილი _ ქართული ენის გამარჯვების დღე, რომელმაც დაგვარწმუ-
ნა, რომ სამოცდაათწლიანმა მარწუხებმა ვერ შეძლეს სამიათასწლიანი 
ქართული ეროვნული ცნობიერების ჩახშობა, რომ ეს არც ისე ადვილი 
ყოფილა. 

იმედია, რომ დღესაც, ამ `კომპიუტერულ ეპოქაში“, როდესაც 
ქართული ენის წინაშე სრულიად ახალი ურთულესი ამოცანები და-
დგა საინფორმაციო სივრცეში სრულფასოვანი ჩართვისა, იგი ამ ახა-
ლი გლობალიზაციის უძლიერეს შემოტევასაც გაუძლებს, მიიღებს 
თავისთვის სასარგებლოს, გამამდიდრებელს და  `ჯერკუალს განაგ-
დებს“, მაგრამ ამისათვის უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ, მან ხელი უნ-
და შეუწყოს სკოლას, მეცნიერებას, მწერლობას და მთელს ერს, რომ-
ლის კონსოლიდირებულ პოზიციას საქართველოს ისტორიის უმძი-
მეს ეტაპებზე გადამწყვეტი როლი შეუსრულებია.  
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გამოსაცემად მოამზადეს ნათელა კეჭაღმაძემ და მაია რაფავამ. 
გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო მაია რაფავამ, 
თბილისი, 1983.  

დიდიდიდიდიდიდიდი    სჯულისკანონისჯულისკანონისჯულისკანონისჯულისკანონი, გამოსაცემად მოამზადეს ე. გაბიძა-
შვილმა, ე. გიუნაშვილმა, მ. დოლაქიძემ, გ. ნინუამ, მეცნიერება, 
თბილისი,  1975. 
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The meaning of the experiences of the old Georgian  
Literacy schools for the development of the  

Georgian special terminology 
 

Summary 
 

Georgian scientific terminology was coined during the centuries. We 
can observethe process of term development since the first written monuments 
(the 5thcentury). 

Nowadays, the doom of the Georgian word and Georgian language is in 
the hands of the high schools: First of all, I have into the consideration the 
Georgian University and the Georgian Linguistic school. Both of them аre 
managed by the politicians and statesmen. The history shows us that the state 
politics is immediately reverberated on the language and defines its state. 
Accordingly, the state of the language is the mirror of the State itself and its 
political will.  

According to the global history, cultural or political process of 
globalization and intergration is characteristic to all the epochs. Our nation has 
many times suvived from the similar proceses. Nowadays – in the 
„computational epoch“ the Georgian language has to resolve the most 
complicated tasks in order integrate in the informational space. I hope, it will 
survive from the offensives of the globalization and will get only the useful, 
enriched lexics and will ignore the harmful ones.  

Although, the only one, who can manage the language politics is the 
government body: The corresponding authorities should help the Georgian 
school, Georgian science, Georgian writers… All of them and their 
consolidated positions were always significant determinant in the heaviest 
moments of the history of Georgia.  
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დღეს, როცა ცნებათა და ტერმინთა მოზღვავებაა, ნორმირებუ-
ლი და უნიფიცირებული ლექსიკონების შედგენა და მომხმარებლის-
თვის მიწოდება უმნიშვნელოვანესი საქმეა. ტერმინთა შექმნისა და 
დამკვიდრების სირთულე ყველა დარგის ტერმინოლოგიას ახასია-
თებს. ხშირად ტერმინები რომელიმე ენის მცოდნის მიერ ითარგმნება 
სპეციალისტებთან შეუთანხმებლად და ეს მეტად ჭრელ სურათს იძ-
ლევა, რადგან არცთუ იშვიათია შემთხვევები, როცა სხვადასხვა ლექ-
სიკონში ერთსა და იმავე ცნებას განსხვავებული ტერმინი შეესატყვი-
სება. ეს სიჭრელე განსაკუთრებით იგრძნობა ინგლისური ენიდან 
შემოსულ ტერმინებში. ამ შემთხვევაში მეტად ყურადსაღები და გა-
სათვალისწინებელია ვუკოლ ბერიძის სიტყვები: „ერთიანი ტერმინო-
ლოგიის უქონლობა არც ერთ სხვა დარგში არ იწვევს ისეთ მძიმე შე-
დეგს, როგორსაც ტექნიკურ სინამდვილეში. ჭრელი ტერმინოლოგია 
აქ ყველაზე უფრო აუტანელია“ (ვ. ბერიძე, 1935: 3-5). 

ასეთი „ჭრელი ტერმინოლოგიის“ ნიმუშად შეიძლება დავასახე-
ლოთ ამ ბოლო დროს გამოცემული ლექსიკონები, რომლებშიც 
ტერმინთა არაერთგვაროვნება არასასურველ სურათს იძლევა. მაგ. ინ-
გლისური „barrier layer“ ერთგან „ბარიერულ შრეს“ ნიშნავს, სხვაგან 
იგი თარგმნილია, როგორც „თარჯშრე“ ან „ზღუდური შრე“; gradient 
რუსული перепад ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში ნიშნავს „ვარდნილს“ 
და „სხვაობას“, სხვა ლექსიკონში იგი „შხივია“, არ შეესაბამება 
„перепад“-ს, რადგანაც „შხივი“ ქეგლის მიხედვით, რაც შხუის ისაა ან 
იგივეა, რაც შიშხინებს. ინგლ. replenishement - ერთგან დამატებითი 
კვებაა, მეორეგან – „მიკვება“ ან „ვსებკვება“; ასეთივეა подкачка, რო-
მელსაც ერთგან „მიტუმბვის“ სახით ვხვდებით, მეორეგან “დამატე-
ბით ტუმბვას“ ნიშნავს; იმავდროულად ხშირია ენობრივი ნორმების 
დარღვევის ნიმუშებიც: ნახევრად კოჰერენტული || ნახევრადკოჰერენ-
ტული, მჟავით მოწამვლა || მჟავათი მოწამვლა; ტანგენციური || ტან-
გენციალური || ტანგენსური; პნევმატიკური || პნევმატური; ტოქსიური 
|| ტოქსიკური და სხვ. 
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ტექნიკურ დისციპლინათა სირთულე და მრავალფეროვნება სა-
თანადო ტერმინოლოგიის დამუშავების სიძნელეს განაპირობებს. ამ 
თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია ზოგადი ტექნიკური ტერმინო-
ლოგიის შექმნა. ამ მიზნით გამოიცა 1977 წლის ტექნიკური ტერმინო-
ლოგია, რომელსაც საფუძვლად დაედო 1920 წლის ტექნიკური ტერ-
მინოლოგიის სიტყვარი, 1935 წ. გამოცემული ტექნიკური ტერმინო-
ლოგია და 1957 წლის ამავე სახელწოდების გამოცემა. 

1977 წლის ტექნიკური ტერმინოლოგია, რომელიც 60 000-მდე 
ტერმინს მოიცავდა, ახალი ეტაპი იყო ტექნიკური სამეცნიერო ენის 
სრულყოფის თვალსაზრისით. ეს ნაშრომი დარგის სპეციალისტთა და 
ენათმეცნიერთა 10-წლიანი დაუღალავი შრომის შედეგი იყო. იგი მო-
მზადდა სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილებაში. ეს ლექსიკო-
ნი დღესაც მეტად აქტუალურია და სამაგიდო წიგნად მიაჩნიათ არა 
მარტო ტექნიკოსებს, არამედ ფართო მომხმარებლებსაც. 

60-იან წლებში ტექნიკის განვითარების ახალმა ეტაპმა და ახალ 
ტექნიკურ დისციპლინათა განვითარებამ დღის წესრიგში დასვა ტექ-
ნიკურ ტერმინოლოგიაზე მუშაობის გაგრძელება და ახალი ლექსიკო-
ნის გამოცემის საკითხი. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
პრეზიდიუმმა დაადგინა ახალი გამოცემის მომზადება და დაამტკიცა 
ტექნიკური ტერმინოლოგიის სარედაქციო კოლეგია: აკადემიის წევრ-
კორესპონდენტი ლ. აბელიშვილი, აკადემიკოსი რ. აგლაძე, მეცნიერე-
ბის კანდიდატები: ქ. ავალიშვილი, კ. გიგინეიშვილი, ფილოლოგიის 
მეცნ. კანდიდატი თ. გონიაშვილი, პროფესორი ა. გულისაშვილი, აკა-
დემიკოსი რ. დვალი, ტექნიკის მეცნ. კანდ. ა. ელიაშვილი, პროფესო-
რი ვ. კაკაბაძე, პროფესორი დ. კვესელავა, აკადემიკოსი ვ. მახალდია-
ნი, ტექნიკის მეცნ. კანდიდატი გ. მიქელაძე, ტექნიკის მეცნ. კანდ.  
ე. ნადირაძე, პროფესორი რ. ნიკოლაძე, აკადემიკოსი ო. ონიაშვილი, 
ფილ. მეცნ. კანდ. რ. ღამბაშიძე, აკადემიკოსი ა. ძიძიგური, აკადემიკო-
სი გ. ჭოღოშვილი, ინჟინერი დ. ხმიადაშვილი. რედაქტორები იყვნენ: 
რაფიელ დვალი და როგნედა ღამბაშიძე. 

წიგნის რედაქტორებმა 30-ზე მეტ სამეცნიერო დაწესებულებას 
მიმართეს, რათა მათ წარმოედგინათ დამატებითი მასალა და შენიშ-
ვნები, რომლებიც მათ ჰქონდათ ადრეულ გამოცემებთან დაკავშირე-
ბით. მასალა თავს იყრიდა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიე-
რო ტერმინოლოგიის განყოფილებაში, სადაც განყოფილების თანამ-
შრომლების მიერ სარედაქციო კოლეგიის სხდომებზე განხილული მა-
სალა შეუდარდებოდა ადრე გამოცემულ ლექსიკონებს. მოძველებუ-
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ლი ტერმინები იცხრილებოდა, ზუსტი შესატყვისები დგინდებოდა. 
მოწვეული დარგის სპეციალისტებთან ერთად სხდომებს ესწრებოდ-
ნენ: მეტყველების კულტურის განყოფილების გამგე ი. გიგინეიშვი-
ლი, ლექსიკოლოგიის განყოფილების გამგე მ. ჭაბაშვილი და თარ-
გმნითი ლექსიკონის განყოფილების გამგე ალ. კობახიძე. შენიშვნებს 
აწვდიდნენ: აკადემიკოსი ფ. თავაძე, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 
ვ. გომელაური, აკადემიკოსი ა. ძიძიგური და სხვ. 

მოძველებულ და ამოსაღებ ტერმინებს, მაგ.: „ყვითელი რკინა-
ციანიდის მარილი“, „სიჩქარის ავტომატიზაცია“; „ჰაერნაოსნობა, ჰა-
ერნაოსნური, ჰაერნაოსნობისა“; „გაფანტული მერქანი“, „დაკალიბრე-
ბული ჟიკლიორი“, „სანაცრე ნამწვი“ და სხვ., ზემოდან ყველას მიწე-
რილი აქვს ”მოძველებული და ამოსაღებია”. 

ამავე დროს დაემატა ბევრი ახალი ტერმინი და, ამასთან ერთად, 
ზოგს დამატებითი მნიშვნელობაც დაერთო. изделие-ს ჰქონდა მიწე-
რილი „ნაკეთი“ და „ნაკეთობა“, დაემატა „ნაწარმი“. ზოგიერთ გამო-
თქმაში „ნაკეთი“ შესწორდა „ნაკეთობით“, ხოლო სხვა დარგებში 
ყველგან დარჩა „ნაკეთობა“ ან „ნაწარმი“. ასევე სიახლეა излом-ის ბუ-
დეშიც: „ტეხილს“ დამატებითი მნიშვნელობად მიეწერა – „რღვევის 
რელიეფი“, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მეტალურგიაში, სხვაგან 
იმავე излом-ს შესატყვისად „ტეხს“ აქვს, რაც, ჩვენი აზრით, შეცდომა 
უნდა იყოს. ასევე დაემატა მასალას ეკონომიკური ტერმინი соизме-
рение – „თანაშეზომვა“. линия силовая, ფიზიკოსების რჩევით, შე-
სწორდა „ძალწირად“. вспышка 1977 წლის გამოცემაში იყო „აფეთქე-
ბა“, ეს ტერმინი დარჩა, ხოლო вспышка-ს მიეწერა: „უეცარი ანთება“ 
взрыв-თან. „დაზვერვა“ და „სადაზვერვო სამუშაოები“ ყველგან გა-
სწორდა „ძიებითა“ და „საძიებო სამუშაოებით“ разведк-ისა და 
разведочный შესატყვისად. რაც შეეხება „საწვავსა“ და „სათბობს“, აქაც 
გავმიჯნეთ ეს ორი ცნება. იქ, სადაც საწვავი სათბობიცაა, ვთქვათ „გა-
ზი“, ყველგან მიეწერა топливо და горючее-ც, ხოლო „ბენზინი“ ყველ-
გან горючее-დ დარჩა, როგორც საწვავი. 

რაც შეეხება ინტერნაციონალურ ტერმინებს, ახალ გამოცემაში 
შეძლებისდაგვარად სინონიმური მნიშვნელობის ქართული ტერმინე-
ბი მიეწერება, მაგ.: „დეკაედრი“, „ათწახნაგა“ (მათ.); „პიკერი“, „ტარო-
სატეხი“; „კოვარიანტული“, „თანავარიანტული“; „კოაქსიალური“, 
„თანაღერძული“; „კომუტაციური“, „გადანაცვლებითი“; „პიგმენტაცია, 
შეფერილობა“; „ინვერსია, შებრუნება, შექცევა“; „ინდექსი“, „მაჩვენებე-
ლი“ და სხვ.  
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1957 წლის ტერმინოლოგიაში რუსული ნაწილის არსებით სახე-
ლებს სქესის დაბოლოებები ერთვოდა, 1977 წლის გამოცემაში სარე-
დაქციო კოლეგიამ უარი თქვა არსებითი სახელების სქესის დაბოლო-
ების დართვაზე, რაც იმდროინდელ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებში 
უკვე უარყოფილი იყო. 

1977 წლის ტექნიკური ტერმინოლოგიის გამოცემის შემდეგაც არ 
შეწყვეტილა მუშაობა განყოფილებაში. ჩვენი ლექსიკონის სამუშაო ცა-
ლის თითქმის ყოველ გვერდზეა მიწერილი შენიშვნები ამა თუ იმ ტერ-
მინთან დაკავშირებით. ცვლილებებს განაპირობებდა შესაბამისი დარ-
გის სპეციალისტების მოწოდებული შენიშვნები, რომლებიც განიხილე-
ბოდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით გამართულ ერთობლივ სხდომებზე. 

1990 წლიდან განყოფილებაში არსებულ ფონდზე მუშაობა ინ-
ტენსიურად განახლდა. ქ-ნ როგნედა ღამბაშიძის გარდაცვალების შემ-
დეგ ჩვენს მუშაობას ხელმძღვანელობდნენ სამეცნიერო ტერმინოლო-
გიის განყოფილების გამგე ინგა ჯიბუტი და აკად. არჩილ ძიძიგური, 
რომელმაც შეადგინა სამუშაო ჯგუფი დარგის სპეციალისტებისგან: 
ქიმიაში – აკადემიკოსი გიორგი ციციშვილი, ფიზიკაში – აკადემიკოსი 
გიორგი ხარაძე, სამთო გეოლოგიაში-თავად ბატონი არჩილ ძიძიგუ-
რი, რკინიგზის ტრანსპორტში – ბატონი მიხეილ გურგენიძე, სამშე-
ნებლო საქმეში – ბატონი გაბრიელ ნინუა, მართვის სისტემებში – 
აკად. მინდია სალუქვაძე, გამოთვლით ტექნიკაში – პროფესორი კოტე 
კამკამიძე და სხვ. 

თითქმის ათი წლის განმავლობაში არ შეწყვეტილა მუშაობა. 
კვირაში ერთხელ იმართებოდა სხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ მე-
ტყველების კულტურის განყოფილების გამგე შუქია აფრიდონიძე და 
თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების გამგე ბატონი ალ. კობახიძე. 
ზოგი ტერმინი ენობრივი ნორმების მიხედვით გაიმართა. შეიქმნა ძალი-
ან დიდი ფონდი, რომელიც დღეს სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყო-
ფილებაშია, თუმცა მას, ბუნებრივია, დაემატება უკანასკნელ ათწლეულ-
ში გაჩენილი ახალი ცნებების ამსახველი ტერმინები. განყოფილება ამ 
მიმართულებით სპეციალისტებთან ერთად მუშაობს.  

ტერმინთშემოქმედება რთული პროცესია. იგი უნდა ემყარებო-
დეს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. ტერმინის უმთავრესი მახასი-
ათებელი გამჭვირვალობა და სიმოკლეა. უახლესი ტექნიკური ტერმი-
ნოლოგიის ახალი მასალაც ტრადიციულად ცნებისა და ტერმინის 
ზუსტ შესატყვისებს დაემყარება, რაც დაფუძნებული იქნება ლინ-
გვისტურ კვლევებზე. აღსანიშნავია, რომ განყოფილების თანამშრომ-
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ლებს არაერთი სტატია აქვთ გამოქვეყნებული ტერმინოლოგიური სა-
კითხების შესახებ: 1. შესწავლილია შემაერთებელხმოვნიან კომპო-
ზიტთა ქართულად გაფორმება: რერერერეზინზინზინზინტექტექტექტექნინინინიკუკუკუკურირირირი თუ რერერერეზიზიზიზინონონონოტექტექტექტექნინინინი----

კუკუკუკურირირირი; ამინამინამინამინმჟამჟამჟამჟავავავავა თუ ამიამიამიამინომნომნომნომჟაჟაჟაჟავა,ვა,ვა,ვა, რორორორობოტბოტბოტბოტტექტექტექტექნინინინიკაკაკაკა თუ რორორორობობობობოტოტოტოტოტექტექტექტექნინინინიკა.კა.კა.კა. 
2. ასევე შესწავლილია უცხო წარმომავლობის ზედსართავთა ქართუ-
ლად გაფორმების საკითხი. პნევპნევპნევპნევმამამამატუტუტუტურირირირი თუ პნევპნევპნევპნევმამამამატიტიტიტიკუკუკუკური,რი,რი,რი, სინსინსინსინთეთეთეთეტუტუტუტუ----

რირირირი თუ სინსინსინსინთეთეთეთეტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი. 3. დადგენილია უცხო წარმომავლობის მიმღეო-
ბათა გაფორმების საკითხები: მამამამასინსინსინსინქროქროქროქრონინინინიზეზეზეზებებებებელილილილი თუ მამამამასინსინსინსინქროქროქროქრონინინინიზიზიზიზირერერერე----

ბებებებელილილილი, სპესპესპესპეციციციციაააალილილილიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი თუ სპესპესპესპეციციციციაააალილილილიზიზიზიზირერერერებუბუბუბული.ლი.ლი.ლი. 
გაანალიზდა კომპრესიული სიტყვაწარმოების, ანუ ტერმინთა 

სიმოკლისაკენ სწრაფვის ინტენსიურობა: ინინინინტერტერტერტერნეტნეტნეტნეტ----ანანანანგაგაგაგარირირირიში || ინში || ინში || ინში || ინ----

ტერტერტერტერნენენენეტანტანტანტანგაგაგაგარირირირიში || ინში || ინში || ინში || ინტერტერტერტერნეტ ანნეტ ანნეტ ანნეტ ანგაგაგაგარირირირიშიშიშიში და სხვ. 
ლექსიკონი გააერთიანებს 100 000-მდე ზოგად ტექნიკურ ტერ-

მინს თუ ტერმინოლოგიურ გამოთქმას. უახლესი ტერმინების მოძიე-
ბას დარგების მიხედვით აადვილებს ის, რომ ბოლო წლებში განყოფი-
ლებაში რამდენიმე დარგის ტერმინოლოგია სპეციალისტებთან ერ-
თად დამუშავდა, რომლებიც უკვე გამოცემულია. ესენია: ქიმიის, მე-
ტალურგიის, ენერგეტიკის, წყლის რესურსების, საავიაციო, ნავთობი-
სა და გეზის, პოლიგრაფიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონები. 

შეიქმნება 18 დარგის უნიფიცირებული ზოგადი ტექნიკური 
ტერმინოლოგია, რომელიც სახელმძღვანელო იქნება დარგობრივი 
ტექნიკური ტერმინების დამუშავებისას. წინა    ტექნიკური ტერმინო-
ლოგიებისაგან განსხვავებით ლექსიკონი სამენოვანი იქნება: ქარ-
თულ-რუსულ-ინგლისური. 
 
 
    
Natela Muzashvili, Inga Jibuti 
 

New Edition of Multi-field Technical,  
Terminological Dictionary 

 
Summary 

 
1. Nowadays it is difficult to coin and establish technical terms of any 

fields. The aim of this new edition is to solve such problems. 
2. Unified, general technical terminology of eighteen fields was collected 

and it will be a guide for working on sectoral dictionaries. 
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3. Joint work of field specialists and linguists will be restarted to avoid 
terminological gaudiness. 

4. Aidless terms will be determined together with technical field 
specialists and also a number of new concepts will be discussed and 
accordant terms will be found at the meetings. 

5. The work will be based on linguistic researches. 
6. The fact, that the dictionary will be trilingual with the electronic 

version on the internet consisting of 80 000 general terms and 
terminological expressions, will be innovation. 



    

სასასასალოლოლოლომე ომიმე ომიმე ომიმე ომიააააძეძეძეძე    

    

ლექლექლექლექსესესესემა მა მა მა „„„„ტერტერტერტერმიმიმიმინისნისნისნის““““    ხმახმახმახმარერერერებიბიბიბისასასასათვისთვისთვისთვის    

    

კომუნიკაციური პრაქტიკისათვის მნიშვნელოვანია ორი ტიპის 
ცოდნის დაპირისპირება – სიღრმისეულისა და ზედაპირულის, რო-
მელსაც სხვაგვარად მაორიენტირებელი ცოდნაც შეიძლება ეწოდოს. 
ამ უკანასკნელის არე გაცილებით ფართოა, ვიდრე სიღრმისეულისა. 
მათ შორის არსებითი სხვაობა ისაა, რომ სიღრმისეული ცოდნა სტაბი-
ლურია, იგი რწმენაში გადაიზრდება და პიროვნების საფუძველი 
ხდება, ზედაპირული ცოდნა კი, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, 
მუდმივ ცვლილებას განიცდის. შეგვიძლია ავხსნათ და აღვწეროთ 
მხოლოდ ის, რაც კარგად ვიცით, მაგრამ თემატურად, ზოგადად, მი-
ახლოებით ვახასიათებთ იმას, რაც ნაკლებად ვიცით. ენაში არსებული 
წყვილი „ცოდნა–ცნობა“ კარგად გვიჩვენებს ამ სხვაობას. სწორედ 
სხვადასხვა ცოდნის არსებობის დასტურია შემდეგი ერთეულებიც – 
ვხვდევხვდევხვდევხვდები, მები, მები, მები, მესმის, ვისმის, ვისმის, ვისმის, ვიგებ, ჩაგებ, ჩაგებ, ჩაგებ, ჩახეხეხეხედუდუდუდული ვარლი ვარლი ვარლი ვარ, რომელთა მიერ გამოხატული 
შინაარსის მოცულობა ნაკლებია, ვიდრე „„„„ვივივივიციციციცი““““ ფორმაშია ნაგულის-
ხმევი. 

თანამედროვე დისკურსზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ ენის 
მომხმარებელთა დიდ ნაწილს ლექსემა „ტერმინის“ შესახებ მხოლოდ 
მიახლოებითი წარმოდგენა აქვს. სიტყვა „ტერმინის“ მონაწილეობით 
შექმნილმა უმართებულო კონტექსტთა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ აღ-
ნიშნული მაორიენტირებელი ცოდნა სხვადასხვა შემთხვევაში გან-
სხვავებულია. ტიპობრივი უზუსტობები დავაჯგუფეთ იმის მიხედ-
ვით, სიღრმისეული ცოდნის რომელი ფრაგმენტია საორიენტაციოდ 
გამოყენებული და რისი გაუთვალისწინებლობა ხდება შეცდომის წყა-
რო. 

ყველაზე მრავალრიცხოვანი აღმოჩნდა ჯგუფი, რომელმაც გაა-
ერთიანა „ტერმინით“ „ცნების“ ჩამნაცვლებელი კონტექსტები, აქაც და 
ყველგან მაგალითებს ბეჭდური და ელექტრონული მედიაგამოცემე-
ბიდან დავიმოწმებთ: „სიყვარული ხელწამოსაკრავი ტერმინი არ 
არის“; „პოლიტიკაში არ არსებობს ტერმინები „მეგობრობა“, „ერთგუ-
ლება“, „ღალატი“ და მისთანები. პოლიტიკაში არის ერთადერთი 
ტერმინი, ვიმეორებ, ერთადერთი ტერმინი და ეს არის „ინტერესები“ 
და სხვ. ამ ტიპის კონტექსტებში, ცხადია, რომ მოსაუბრეს ტერმინე-
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ბად წოდებული ერთეულებით გამოხატული არსის ხაზგასმა სურდა 
და არა გარეგანი მხარისა. გამოსახატავ შინაარსს კი ამგვარ წინადადე-
ბებში ცნეცნეცნეცნება ბა ბა ბა ესადაგება. გარდა აღსანიშნისა და აღმნიშვნელის – ცნები-
სა და ტერმინის – აღრევისა, საგულისხმოა კიდევ ერთი რამ – რატომ 
ტერტერტერტერმიმიმიმინინინინი და არა სისისისიტყვა, ტყვა, ტყვა, ტყვა, რომელიც ასევე არის გამოსახატავი შინაარ-
სის გარეგანი მხარე? სწორედ ამ არჩევანში გამოკრთის ბუნდოვანი, 
ზედაპირული ცოდნის მარცვალი, რომ სიტყვაში საგნობრიობაა დო-
მინანტური, ტერმინში კი ცნებითობა. 

დამოუკიდებელ ჯგუფს ქმნის ის სინტაგმები, რომლებიც ტერ-
მინოლოგიურ შესიტყვებათა მსგავსად დეფინიციურობით ხასიათდე-
ბა. მაგალითად: „ტერმინი „კაცური კაცი“ უნიკალურია და მსოფლიოს 
არც ერთ ქვეყანასა და არც ერთ ენაში არ გვხვდება“; „ტერმინი „კაცუ-
რად აზროვნებ“ ნიშნავს, რომ სულელი არ ხარ და არც სენტიმენტა-
ლურობა გახასიათებს“; „ტერმინ „კაი ყმას“ ალტერნატივა არ გააჩნია 
ვაჟკაცობის შესაფასებლად“; „თუ შეიძლება ასეთი ტერმინი გამოვიყე-
ნო, უფრო ვაჟკაცური საქციელი იქნებოდა მათი მხრიდან“ და სხვ. 

ამავე ჯგუფში უნდა გავაერთიანოთ ანტიკური ფრთიანი გამო-
ნათქვამები და ბიბლეიზმები, რომელთა ტერმინებად კვალიფიცირე-
ბა მასმედიის ენაში იშვიათი არ არის: „განხეთქილების ვაშლი“ ნა-
მდვილად დამკვიდრებული ტერმინია და სულაც არ ეკუთვნის ეკა 
კვესიტაძეს“; „მათ კარგად იციან, რომ ვერ გაიმარჯვებენ, მაგრამ, ჩვენ-
თან, ხომ იცით, დამკვიდრებულია ტერმინი – მთავარია მონაწილეობა 
და არა გამარჯვება“; „სწორედ ამ ლეგენდის შემდეგ გაჩნდა ტერმინი 
პანდორას ყუთი ან პანდორას სკივრი“; „ამ შეკრებას ტერმინ „საიდუმ-
ლო სერობას“ მივუსადაგებდი, მაგრამ რაღა საიდუმლო, როცა ბიზ-
ნესცენტრის სიახლოვეს ტელეკამერებს ვერ დაითვლიდი“; „მან ესპა-
ნეთის ნაკრებს, მხატვრული ტერმინი რომ ვიხმაროთ, სულ სხვა სუ-
ლი შთაბერა“ და სხვ. მოხმობილ კონტექსტებს ვერ გავამართლებთ 
იმით, რომ ტერმინოლოგიურსა და ნომენკლატურულ სისტემებში 
ხშირად გვხვდება ანტიკურობიდან და ბიბლიიდან მომდინარე სი-
ტყვა-გამოთქმები, მაგალითად, „აქილევსის მყესი“ ქუსლის მყესის აღ-
მნიშვნელ ტერმინად, ტერმინი „ადამის ვაშლი“ ფარისებრი ხრტილის 
აღსანიშნავად; ბოტანიკურ ნომენკლატურაში: „ადამის ფესვი“; „სამო-
თხის ვაშლი“, „ქრისტესგვირგვინა“, „ქრისტესბეჭედა“, „ქრისტესის-
ხლა“ თუ სხვ. 

საანალიზო მასალაში შეგვხვდა ჩვეულებრივი გამონათქვამების 
ტერმინად მოხსენიების მაგალითებიც: „ყველა თავისას მიიღებს“ – ეს 
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ტერმინი მუქარასავით გაისმა“; „გავიხსენოთ ტერმინი „ქურდებს 
ეროვნება არა აქვთ ისევე, როგორც კომუნისტებს“ და სხვ. 

თანამედროვე კომუნიკანტთა ენობრივ ცნობიერებაში არსებობს 
ცოდნა იმის შესახებ, რომ სიტყვები დღეს არ იბადება, მათი დასაბამი 
შორეულ წარსულშია, მაგრამ ტერმინის შექმნისა და დამკვიდრების 
მომსწრე შეიძლება გახდე. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მივიჩნიოთ 
იმის საფუძვლად, რომ ნებისმიერი ინდივიდუალური სიტყვათშე-
მოქმედების შედეგი, არაერთი ოკაზიონალიზმი მედიადისკურსში 
ტერმინადაა შეფასებული, მაგალითად, „ნინო ბურჯანაძეს ეკუთვნის 
ახალი პოლიტიკური ტერმინი „დენაციფიკაცია“; „ამას განსაკუთრე-
ბულ ტონს აძლევს პრეზიდენტის „ბრიყვინგები“ (შოთა გლურჯიძის 
ტერმინი)“; „ტერმინი „ნასტალინარი“ მართლაც შესანიშნავია“; „სწო-
რედ აზროვნების ასეთმა დარღვეულმა სტრუქტურამ წარმოშვა ტერ-
მინი შუაშისტი“ (ნეიტრალური პოლიტიკური პოზიციის მქონე მოქა-
ლაქის აღსანიშნავად – ს. ო.); „სააკაშვილის ხელისუფლებამ გამოიყვა-
ნა ახალი ყაიდის ზონდერ-ჟურნალისტები, რომლებიც უკვე ჩემს მი-
ერ ადრე გამოყენებულ ტერმინს – „ურნალისტებს“ აღარ აკმაყოფილე-
ბენ“ თუ სხვ. 

ამავე ჯგუფში გაერთიანდება ის მაგალითები, რომლებშიც ჩვე-
ულებრივი ლექსიკური ერთეულები ან სიტყვათშეთანხმებები ტერ-
მინებად მხოლოდ იმ ნიშნითაა სახელდებული, რომ ამა თუ იმ პოლი-
ტიკოსმა ისინი განსხვავებულ კონტექსტში ან უბრალოდ ხშირად 
გამოიყენა, მაგალითად: „ჩარეცხილები“ სააკაშვილის მიერ დამკვიდ-
რებული ტერმინია“; „ჩაკითხვა“ ბიძინა ივანიშვილის ტერმინია“; „საა-
კაშვილის ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, დღეს თავად სააკაშვილია გა-
ფარჩაკებული“; „კბილაშვილის საყვარელი ტერმინი რომ გამოვიყე-
ნოთ, ივანიშვილი მეტისმეტ ინფორმირებულობას ამჟღავნებს“ და 
სხვ. 

„სიტყვის“ ნაცვლად „ტერმინის“ გამოყენების სხვა შემთხვევე-
ბიც მრავლადაა: „იოტისოდენა“ როგორც უმნიშვნელოს გამომხატვე-
ლი ტერმინი აქტიურად გავრცელდა პროზაში“; „უფრო უპრიანი არ 
იქნება ან – „ფლიდები“, ან – „ვერაგები“, ან – „ახვრები“, ან – „თუქსუ-
სები“? აი, აქ დამჭირდება დახმარება იმის გასარკვევად, ჩამოთვლილ-
თაგან რომელი ტერმინი უფრო სწორია მათთან მიმართებაში“ და სხვ. 

განხილული მაგალითებისაგან განსხვავდება ის რამდენიმე შე-
მთხვევა, როდესაც მთქმელს ლექსემა „ტერმინით“ სხვისი შეცდომის 
აქცენტირება სურს, ამგვარ კონტექსტთა ნაწილს ირონიაც ახლავს: 
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„განტევების ვაცი“ აქ ბრჭყალებში ზის, რადგან, ჩვეულებრივ, ეს კაცი 
სრულიად უდანაშაულოა და შემთხვევითაა შერჩეული. ამ კონკრე-
ტულ შემთხვევაში იქნებ სჯობდეს ედუარდ შევარდნაძის ტერმინი 
„გაშვების თხა“ გამოვიყენოთ, რადგან ჩვენს შემთხვევაში ბ-ნი გულაშ-
ვილი ნამდვილად დამნაშავეა“; „ანეგდოტები“ ასეთი ტერმინი არც 
დიალექტურია და არც ლიტერატურული, უბრალოდ უცოდინარო-
ბის ისეთი დასტურია, წყალი რომ არ გაუვა“ და ა. შ. 

არაერთი კონტექსტი შეგვხვდა, რომელშიც „ლექსიკის“ ან 
„გამონათქვამის“ ნაცვლად უმართებულოდაა ნახმარი „ტერმინოლო-
გია“: „ეს არის პრეზიდენტის აგრესიულ-ირონიული ტერმინოლოგია, 
რომელიც მას პერიოდულად, განსაკუთრებით კი პოლიტიკურ ოპო-
ნენტებზე საუბრისას ახასიათებს“; „ – მართლა მოითხოვეთ, ზურაბ 
ცხოვრებაძის ტერმინოლოგიას თუ დავესესხებით, „დედაკაცის ხელ-
დასხმა“?; „თქვენ დაუკვირდით „ნაცმოძრაობის“ ლიდერების ტერმი-
ნოლოგიას: „ჩვენ ძალიან მალე დავბრუნდებითო“; „ჩემი მოკრძალე-
ბული სურვილია, მოვუწოდო ყველა ძალას, ჩვენი „შემკობის“ ტერმი-
ნოლოგია უფრო ცივილიზებული გახადონ“, „შეურაცხმყოფელი სი-
ტყვები ხომ მათი ტერმინოლოგიის განუყრელი ნაწილია!“ და სხვა 
მრავალი. 

დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ტიპობრივ უზუსტობებს საორიენ-
ტაციოდ გამოყენებული სიღრმისეული ცოდნის განსხვავებულ ფრაგ-
მენტთა მიხედვით დავაჯგუფებდით. ამგვარმა კლასიფიკაციამ საერ-
თო ნიშანიც გამოაჩინა – ყოველი ჯგუფის ცალკეულ მაგალითში ლექ-
სემა „ტერმინი“ მეტად გამოყოფს მისით განსაზღვრულ ერთეულს, 
ვიდრე ის მსაზღვრელები, რომელთა გამოყენებაც ბუნებრივი და მარ-
თებული იქნებოდა, რაც გვაფიქრებინებს, რომ მთქმელთა ინტენცია, 
ზემოთ დასახელებულ სხვა ფაქტორებთან ერთად, შესაძლოა ესეც 
იყო. თუ ასეა, მაშინ გაანალიზებულ შემთხვევებს სიღრმისეული 
ცოდნის ის ფრაგმენტი აერთიანებს, რომლის მიხედვითაც ტერმინი 
განსაკუთრებული და არა ჩვეულებრივი ნიშანია, მაგრამ ნაწილობრი-
ვი ცოდნა, რომელსაც ჩვენ მაორიენტირებელი ვუწოდეთ, მედიადის-
კურსში საკმარისი არ არის, მით უფრო, რომ ლექსემა „ტერმინის“ შე-
სახებ ჟურნალისტების მიერ გამოყენებული ინფორმაციის მოცულობა 
ბევრად ჩამორჩება სიღრმისეული ცოდნის სისრულეს, სახელდობრ, 
საანალიზო ტექსტებში სრულიად უგულებელყოფილია ტერმინის, 
როგორც განსაკუთრებული ენობრივი ნიშნის, ორი ძირითადი მახასი-
ათებელი – კონვენციურობა და სისტემურობა. 
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Salome Omiadze 
 

About Use of the Lexeme „„„„Term““““ („„„„termini ““““) 
 

Summary 
 

For communicative practice it is important to contrast two kinds of 
knowledge – in-depth and surface or, in other words, orientating knowledge. 
The latter one has a wider area. The essential difference between them is that 
in-depth knowledge is stable. It turns into the belief and becomes the basis of a 
person while surface knowledge, because of its nature, is a subject of a 
continuous change. We can explain and describe only what we know well, but 
thematically,in general, we approximately characterize what we know less.The 
pair “knowledge-recognition” illustrates this difference well. The lexical units 
– vxvdebivxvdebivxvdebivxvdebi, mesmis, vigeb, čaxeduli var themeaning of whichhas less 
capacitythan the word form’s - “to know”,are proofs of existing different 
knowledges. It is not a problem to use just orienting knowledge during the 
everyday discourse.The reason is that the minimum number of verbal signs is 
sufficient to satisfy everyday needs and requirements. What’s more,these signs 
often have an additional, complemental function. They have a phatic role and 
mostly indicate just the contact between talkers. The same cannot be said about 
other types of discourses, especially scientific and mass media ones. 

The paper discusses the cases of misusing terms. In particular, 
contextsare analyzed, in which the main structural-semantic units (any word or 
expression, idioms of the common literary language) are designated as terms 
and as a result the main characteristics (being definitive, conventional and 
systematic) of aterm as a special lingual sign are neglected.  



    

ვლავლავლავლადიდიდიდიმერ პამერ პამერ პამერ პაპაპაპაპავავავავა    

თათათათანანანანამედმედმედმედროროროროვე ქარვე ქარვე ქარვე ქართუთუთუთული ეკოლი ეკოლი ეკოლი ეკონონონონომიმიმიმიკუკუკუკური ტერრი ტერრი ტერრი ტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგია: გია: გია: გია:     

ახაახაახაახალი პრობლი პრობლი პრობლი პრობლელელელემემემემები და ძვები და ძვები და ძვები და ძველი შელი შელი შელი შეცდოცდოცდოცდომემემემებიბიბიბი    

 
 თანამედროვე ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ფორ-

მირება სათავეს მე-20 საუკუნის 20-30-იან წლებში იღებს, როდესაც 
ქართულად ითარგმნა და გამოიცა კარლ მარქსის ცნობილი ნაშრომის, 
„კაპიტალის“ პირველი ტომი. 1947 წელს კი პირველად გამოიცა რუ-
სულ-ქართული და ქართულ-რუსული ეკონომიკური ტერმინოლო-
გია აკად. პ. გუგუშვილისა და პ. კუჭაიძის ავტორობით. ამ პერიოდში 
ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ფორმირება ხდებოდა 
გერმანულენოვანი და რუსულენოვანი ეკონომიკური ტერმინების სა-
ფუძველზე. 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესმა ქართული ეკონო-
მიკური ტერმინოლოგიის გაფართოების ობიეტური პირობები შექმნა. 
ეს პერიოდი შეიძლება დავყოთ ორ ეტაპად: მე-20 საუკუნის 90-იანი 
წლები, როცა ახალი ქართული ეკონომიკური ტერმინები ყალიბდე-
ბოდა ძირითადად მაინც რუსული ენის ზეგავლენით (მაგალითად, 
ინგლისური „Gross Domestic Product“ ქართულად დამკვიდრდა არა 
როგორც მთლიმთლიმთლიმთლიაააანი სანი სანი სანი სამამამამამუმუმუმულო პროლო პროლო პროლო პროდუქდუქდუქდუქტი,ტი,ტი,ტი, არამედ რუსული ”Валовый 
внутренний продукт”-ის ზეგავლენით როგორც მთლიმთლიმთლიმთლიაააანი შინი შინი შინი შიდა პროდა პროდა პროდა პრო----

დუქდუქდუქდუქტიტიტიტი; საყურადღებოა, რომ მოცემულ ტერმინში „შიდას“ ნაცვლად 
უმჯობესია გამოვიყენოთ სიტყვა „შიგა“); 2000-ანი წლები, როცა ქარ-
თული ეკონომიკური ტერმინების ფორმირება ხდება უშუალოდ ინ-
გლისური ენის ზეგავლენით, არც თუ იშვიათად, ქართული ტერმინე-
ბის უხეში „გამოდევნის“ გზით (მაგალითად, ტერმინი მარმარმარმართვათვათვათვა პრაქ-
ტიკულად განდევნა ტერმინმა – მემემემენეჯნეჯნეჯნეჯმენმენმენმენტიტიტიტი). 

ახალი ეკონომიკური ტერმინები ხშირად გამოიყენება მცდა-
რად. კერძოდ, ტერმინი „მენეჯერი“ გამოიყენება არა მარტო იმ პირის 
აღსანიშნავად, ვინც კომპანიას მართავს, არამედ, მადალითად, მინის-
ტრის მისამართითაც. ინგლისურში გამოიყენება ორი ტერმინი - 
”Manager” და ”Governor”. პირველი არის ის პირი, ვინც ფირმას მარ-
თავს, ხოლო მეორე - ვინც სახელმწიფო უწყებას. იმის გათვალისწინე-
ბით, რომ თანამედროვე ქართულში ტერმინი მემემემენენენენეჯეჯეჯეჯერირირირი დამკვიდრე-
ბულად შეიძლება ჩაითვალოს, სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანე-
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ლად უმჯობესია ტერმინი მმარმმარმმარმმართვეთვეთვეთველილილილი გამოვიყენოთ, რომელიც ინ-
გლისური „Governor“-ის ქართული შესატყვისი ტერმინი იქნება.  

4. ახალი ტერმინების ფორმირების პარალელურად გრძელდება 
ძველი შეცდომები, როცა ქართული ენის მარავალფეროვნება არ გამო-
იყენება. მაგალითად, ტერმინი გადაგადაგადაგადასასასასახახახახადიდიდიდი გადმოიყენება გადაგადაგადაგადასახსახსახსახ----

დედედედელისლისლისლის მნიშვნელობითაც, მაშინ როცა ინგლისურში მკაფიოდ არის 
გამიჯნული ტერმინები „Tax“ და „Payment“, ხოლო რუსულში „Налог“ 
და „Платёж“; ქართულში ტერმინი ეფექეფექეფექეფექტუტუტუტური რი რი რი გამოიყენება ეფექეფექეფექეფექტიტიტიტიაააა----

ნისნისნისნის ნაცვლადაც, მაშინ როცა რუსულში გამოიყენება ორი ტერმინი 
„Эффектный“ და „Эффективный“. ხდება მცდარი ტერმინებით სწორი 
ტერმინების ჩანაცვლება (მაგალითად, ტერმინ მომომომობიბიბიბილულულულურორორორობისბისბისბის ნა-
ცვლად გამოიყენება აშკარად გაუგებარი მომომომობიბიბიბილოლოლოლობაბაბაბა). 

ხშირია შეცდომები სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდები-
სას. კერძოდ, ტერმინ რირირირიცხვისცხვისცხვისცხვის ნაცვლად გამოიყენება - ციფციფციფციფრირირირი, ხოლო 
ტერმინი პროპროპროპროცენცენცენცენტიტიტიტი ტერმინ პროპროპროპროცენცენცენცენტუტუტუტული პუნლი პუნლი პუნლი პუნქტის ქტის ქტის ქტის ნაცვლადაც 
გამოიყენება (მაგალითად, ფრაზა „10 პროცენტი 7 პროცენტზე 3 პრო-
ცენტით მეტია“ მცდარია, უნდა იყოს: „10 პროცენტი 7 პროცენტზე 3 
პროცენტული პუნქტით მეტია“). 

ეკონომიკურ (და არა მარტო ეკონომიკურ) ტერმინებს შეცდო-
მით იყენებენ როგორც პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები, ასევე, სა-
მწუხაროდ, თავად ეკონომისტებიც. 

თანამედროვე ქართული ტერმინების შექმნისა და დამკვიდრე-
ბის მიზნით მიზანშეწონილია არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათ-
მეცნიერების ინსტიტუტის როლის გაძლიერება, რისთვისაც აუცილე-
ბელია სპეციალური სამთავრობო გადაწყვეტილების მიღება, რომლის 
საფუძველზეც ინსტიტუტს, შესაბამისი დარგის სპეციალისტებთან 
ერთად, ექნება ტერმინშემოქმედების ექსკლუზიური უფლება.  

 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ბაზაზე უნდა შეიქმნას დარ-
გობრივი ტერმინოლოგიური კომისიები, რომლებიც შესაბამისი დარ-
გის ექსპერტებთან ერთად ამ დარგის ტერმინოლოგიის საკითხებზე 
იმუშავებენ. ამ კომისიების სათანადო რეკომენდაციები კი ენათმეცნი-
ერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს უნდა წარედგინოს. 

    

    

    

    
    



თანამედროვე ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგია: ახალი... 143 

 

 

    
Vladimer Papava    

 
Modern Georgian Economic Terminology: 

New Problems and Old Mistakes 
 

Summary 
 
The formation of the modern Georgian economic terminology originates 

from the 20-30s of the 20th century, when the first volume of Karl Marx’s 
famous work – “Capital” was translated into Georgian and published. In 1947, 
Russian - Georgian and Georgian - Russian economic terminology was 
published for the first time authored by Acad. P. Gugushvili and P. Kuchaidze. 
During this period, the formation of Georgian economic terminology went on 
the basis of the Russian and German economic terms. 

The process of transition to a market economy created objective 
conditions of expanding Georgian economic terminology. This period can be 
divided into two stages: the 20s of the 20th century, when new Georgian 
economic terms were forming still under the influence of the Russian language 
and the 2000s, when new Georgian economic terms were forming under the 
influence of English with frequent displacement of Georgian ones.  

New economic terms are often misused. Their formation is paralleled by 
the old mistakes as Georgian language diversity is not used. There are frequent 
mistakes in reporting statistical information. Economic (and not only 
economic) terms are misused even by politicians and journalists, as well as, 
sadly, by economists. 
In order to create and establish modern Georgian terms it is advisable to 
strengthen the role of Arnold Chikobava Institute of Linguistics. For that 
reason, the government should make a special decision on the basis of which 
the institute will have an exclusive right of creating terms together with the 
relevant specialists. 

On the basis of Linguistics Institute, specified terminological 
commissions, which will work on the terminology of a specific field with the 
relevant experts, should be created. The recommendations of these 
commissions should be submitted to the Scientific Council of the Institute of 
Linguistics. 

 



    

რურურურუსუსუსუსუდან რადან რადან რადან რამიშმიშმიშმიშვივივივილილილილი    

    

ენობენობენობენობრირირირივივივივი    პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკაკაკაკა    ირანირანირანირანშიშიშიში    
 

ირანის ისლამური რესპუბლიკა მრავალეროვანი ქვეყანაა. სპარ-
სული ენა მშობლიურია ირანის მოსახლეობის 57%-სათვის (40 მილი-
ონზე მეტი ადამიანისათვის), დანარჩენი მოსახლეობისათვის (ირანში 
სახლობს 75 მილიონზე მეტი კაცი) სპარსული მეორე ენაა. მათ შორის 
არიან როგორც ირანულენოვანი ხალხები (ქურთები, ბელუჯები, ლუ-
რები, მაზანდარანელები...), ისე არაირანულენოვნები (აზერბაიჯანე-
ლები, თურქმენები, არაბები, ქართველები, სომხები...). 

სპარსული ირანის ისლამური რესპუბლიკის სახელმწიფო ენაა. 
X-XI  საუკუნიდან სპარსული ასრულებდა საერთაშორისო ურთიერ-
თობების, კულტურისა და მეცნიერების ენის ფუნქციას აღმოსავლურ 
ისლამურ სამყაროში. მას დიდი გავლენა ჰქონდა რეგიონის ყველა ენა-
ზე _ დაწყებული თურქეთიდან, კავკასიიდან და ყირიმიდან, დამთავ-
რებული ცენტრალური აზიითა და ინდოეთით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ისლამურ რევოლუციამდე სპარსული 
მხოლოდ დე ფაქტო ასრულებდა მრავალნაციონალური ქვეყნის სა-
ხელმწიფო ენის ფუნქციას. რევოლუციის შემდგომ პერიოდში გამყარ-
და სპარსული ენის სტატუსი და ახალი კონსტიტუციის მიხედვით 
(1979 წ.) გამოცხადდა ირანის ისლამური რესპუბლიკის სახელმწიფო 
ენად. 

ისლამურ რევოლუციამდე ირანში უპირატესობა ენიჭებოდა ევ-
როპულ ენებს, განსაკუთრებით ინგლისურს. 1979 წლის ისლამური 
რევოლუციის შემდეგ ევროპულმა ენებმა ადგილი დაუთმო არაბულს, 
რომელმაც გაბატონებული ადგილი დაიკავა უცხო ენათა შორის.  

რევოლუციის შემდგომ ირანში სპარსული ენის განვითარების 
მნიშვნელოვან ფაქტორად გვევლინება მისი ურთიერთობა არაბულ 
ენასთან. აქამდე არაბულს, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა სპარ-
სულზე მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, ირანში არანაირი 
სტატუსი არ ჰქონია. გარკვეულ პერიოდში, კერძოდ, 1935-1941 წლებში, 
ირანში გაჩნდა პურისტული ტენდენციები, რომელიც მიმართული 
იყო არაბიზმების წილის შემცირებისაკენ სპარსულ ენაში. ირანის ის-
ლამური რევოლუციის შემდეგ ოფიციალურად ამაღლდა არაბული 
ენის ფორმალური სტატუსი. ირანის 1979 წლის კონსტიტუციით (მე-16 
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ნაწილი, მე-2 სტატია), არაბული ენის სწავლება აუცილებელი იყო 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ყველა კლასში. ამგვარად, არაბუ-
ლი რელიგიურ ურთიერთობათა ენიდან თანდათანობით იქცა მნიშ-
ვნელობით მეორე საურთიერთო საშუალებად. 

ტოტალურმა ისლამიზაციამ ქვეყნის კულტურული ცხოვრების 
ყველა სფეროში დიდი გავლენა მოახდინა სპარსულ ენაზე, პირველ 
რიგში, მის ლექსიკურ-სემანტიკურ სტრუქტურაზე. სპარსულში სულ 
უფრო და უფრო ხშირად იხმარებოდა რელიგიური და რელიგიურ-

ფილოსოფიური ტერმინები. ენაში დამკვიდრდა თავისებური „ისლა-
მური სტილი“, ხშირად გამოიყენებოდა არაბული მსხვრეული მრავ-
ლობითის ფორმები. 

ბოლო წლების განმავლობაში ირანის ხელისუფლება დიდ ყუ-
რადღებას უთმობს სპარსული ენის განვითარებასა და ფუნქციონირე-
ბას. ეს არის ირანის სახელმწიფოს ენობრივი პოლიტიკა, რომელიც მი-
მართულია სპარსული ენის, როგორც ერთადერთი სახელმწიფო ენის, 
პოზიციის განმტკიცებისაკენ. სპარსპარსპარსპარსუსუსუსულილილილი    ენისენისენისენის    განგანგანგანვივივივითათათათარერერერებაბაბაბა    ირაირაირაირანისნისნისნის    

ხეხეხეხელილილილისუფსუფსუფსუფლელელელებისბისბისბის    მიმიმიმიერერერერ    მომომომოიიიიაზაზაზაზრერერერებაბაბაბა,    როროროროგორცგორცგორცგორც    ერთერთერთერთ-ერერერერთითითითი    ღოღოღოღონისნისნისნისძიძიძიძიეეეებაბაბაბა    

ქვეყქვეყქვეყქვეყნისნისნისნის    ერერერერთითითითიაააანონონონობისბისბისბის    შეშეშეშესასასასანარნარნარნარჩუჩუჩუჩუნებნებნებნებლადლადლადლად. 

სპარსულის ლექსიკური შედგენილობა ივსება ახალი ტერმინე-
ბით, რომლებშიც ასახულია თანამედროვე ტექნოლოგიის ტერმინები. 
ირანში ცდილობენ, მიაღწიონ მდგომარეობას, როცა ყველა ახალი 
ცნება გადმოცემული იქნება სპარსული ძირებითა და სპარსული მა-
წარმოებლებით. ასე შეიქმნა რიგი სიტყვებისა, როგორებიცაა : ,-.1را  – 
iārāne – სუბსიდია; 1.-,را  -rāi āne – კომპიუტერი; 2314ر -kārbar – პროვაი-
დერი ; 89درو – xodrou – ავტომობილი; 1:,-.1 - pāyāne – ტერმინალი ; 

ی=2د=>1;ر - mardomsālāri – დემოკრატია;  2?:1@ - čāpgar – პრინტერი; 1A92@ 
2Dاčarxbāl – ვეტმფრენი; - -C- ل arāše - ჩიპი. 

ტერმინოლოგიის შექმნის საქმეში განსაკუთრებით მნიშვნელო-
ვანია ირანის სამი აკადემიის როლი. პირველმა აკადემიამ, ანუ ირანის 
აკადემიამ (1935-1941) თავისი მოღვაწეობა დაიწყო უცხოენოვან სი-
ტყვათაგან სპარსული ენის გაწმენდით, განსაკუთრებით არაბიზმები-
საგან. ამ აკადემიის მოღვაწეობის პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი სა-
მეცნიერო-ტექნიკურ ტერმინთა შექმნას. პირველი აკადემიის მიერ 
შექმნილი ტერმინები შესულია რუსულ-სპარსულ და სპარსულ-რუ-
სულ ლექსიკონებში. 

მეორე აკადემიამ, ანუ ირანის აკადემიამ (1970-1980) სპარსული 
ენის ლექსიკური ფონდი შეავსო ახალი სიტყვებით, რომლებიც იხმა-
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რება ევროპულ და არაბულ ენათა პარალელურად. შეიქმნა სინონიმ-
თა მთელი რიგი, თუმცა ზოგი მათგანი ვერ დამკვიდრდა სპარსულში. 

რევოლუციის შედგომ ირანში სპარსული ენისა და ლიტერატუ-
რის აკადემიის (მესამე აკადემიის) დაარსება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 
იყო სპარსული ენის განვითარებისა და ენობრივი პოლიტიკის გატა-
რებისათვის. აკადემიას, რომელიც ოფიციალურად 1990 წელს დაარ-
სდა, კულტურული რევოლუციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მრავა-
ლი სამეცნიერო და სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელობა 
დაეკისრა. მიმიმიმისისისისი    მთამთამთამთავავავავარირირირი    პრინპრინპრინპრინციციციციპიაპიაპიაპია    სპარსპარსპარსპარსუსუსუსულილილილი    ენისენისენისენის    განგანგანგანმტკიმტკიმტკიმტკიცეცეცეცებაბაბაბა    დადადადა    

დაცდაცდაცდაცვავავავა,    ეროვეროვეროვეროვნუნუნუნულილილილი    დადადადამომომომოუუუუკიკიკიკიდებდებდებდებლოლოლოლობისბისბისბის    შეშეშეშენარნარნარნარჩუჩუჩუჩუნენენენებაბაბაბა    დადადადა    ქვეყქვეყქვეყქვეყნისნისნისნის    სასასასა----

მეცმეცმეცმეცნინინინიეეეერორორორო    პოპოპოპოტენტენტენტენციციციციაააალისლისლისლის    განგანგანგანვივივივითათათათარერერერებაბაბაბა.    სპარსული ენისა და ლიტერა-
ტურის აკადემიის ძირითადი ამოცანაა სპარსული ენის ლექსიკური 
შედგენილობის შევსება, პირველ როგში, ტერმინების ხარჯზე. სპარ-
სულისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სპეციალური ტერმინო-
ლოგიის შექმნა, რომელიც საშუალებას მისცემს, ჩაანაცვლოს უცხოე-
ნოვანი ნასესხები ტერმინები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ აკადემიის მიდგომა ტერმინთშემოქმე-
დების მიმართ არაერთგვაროვანია. უცხოენოვან ტერმინთა შექმნის 
მომხრეები წინააღმდეგობას ხვდებიან იმ ენათმეცნიერთა მხრიდან, 
რომელთა აზრითაც, ყველა ნასესხებ ტერმინს არ უნდა ჩაენაცვლოს 
შესაბამისი სპარსული ვარიანტი. ერთსულოვნება მხოლოდ ევროპუ-
ლი ტერმინების მიმართ დამოკიდებულებაშია, მათ განდევნას ყველა 
მხარს უჭერს. 

დასავლეთ ევროპული ლექსიკის მიმართ განსაკუთრებით 
პრინციპული პოზიცია უკავია ქვეყნის რელიგიურ ლიდერს, აიათო-
ლა ალი ხამენეის, რომელიც მას (დასავლეთ ევროპის ლექსიკის შემო-
ჭრას) “დასავლეთის კულტურული ექსპანსიის” რეციდივად, “თავი-
სებურ შხამად” მიიჩნევს. ამ კონტექსტში უნდა აღინიშნოს ისლამური 
საბჭოს კრების გადაწყვეტილება (ირანის პარლამენტისა), რომლითაც 
1995 წლის 18 ოქტომბრიდან უნდა აიკრძალოს დასავლეთ ევროპული 
ლექსიკის გამოყენება სახელმწიფო დაწესებულებებში. 

ირანის ხელისუფლება დიდ ყურადღებას უთმობს სპარსული 
ენის გავრცელებას საზღვარგარეთ, რომელსაც ხელმძღვანელობს სპე-
ციალური სახელმწიფო სტრუქტურა _ ისლამური კულტურისა და 
კავშირის ორგანიზაცია (sazmane farhang va ertebatate eslami). მის შემად-
გენლობაში შედის საზღვარგარეთ სპარსულის გავრცელების ცენტრი. 
ამ ცენტრის თანამშრომლები მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყანაში ირანის 
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კულტურულ წარმომადგენლობებში. ირანში დიდი ტირაჟით გამო-
დის მრავალტომეული ინგლისურენოვანი სპარსული ენის სახელ-
მძღვანელოები უცხოელ სტუდენტთა და სპეციალისტთათვის. 

საკმაოდ ნაყოფიერია ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელ-
ჩოს კულტურის განყოფილების მუშაობა თბილისშიც. ამ განყოფილე-
ბის ინიციატივით ისწავლება სპარსული ენა თბილისის რამდენი-
მე სკოლაში (I გიმნაზიაში, 51-ე, 55-ე, 195-ე საჯარო სკოლებში); 
სკოლის მოსწავლეებისა და პედაგოგებისათვის ირანის დაფინანსე-
ბით ეწყობა ექსკურსიები ირანში ამ ქვეყნის კულტურის გასაცნო-

ბად; ირანის საელჩოს კულტურის განყოფილებაში გახსნილია 
სპარსული ენის შემსწავლელი უფასო კურსები; ეწყობა ირანული 
ფილმების ჩვენება; უნივერსიტეტებიდან სტაჟირებაზე იგზავნებიან 
სტუდენტები ირანის უნივერსიტეტებში. 

 სპარსული ენის ფართო პროპაგანდა გაშლილია როგორც ტრა-
დიციულ ისლამურ ქვეყნებში, ასევე იმ ქვეყნებშიც, რომელთაც ირან-
თან ისტორიული ფესვები აკავშირებთ.  
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Rusudan Ramishvili 
 

Terminology Questions in Iran 
 

Summary 
 

Persian language, the leading regional language in the past centuries, 
encounters terminology issues as well. It is of utmost importance for Persian 
language to develop specific terminology to become able to substitute foreign 
loanwords. 

In Iran, the efforts are made to reach the condition when every single 
new concept is expressed using Persian word stems and Persian derivational 
suffixes or affixes.  

Three Iranian Academies have played particularly important roles in 
creation of terminology. The first academy or the Academy of Iran (1935-
1941) started its functioning with removing foreign words, especially Arabic 
ones, from Persian language. The foundation for creation of scientific-technical 
terms was laid during the period of functioning of this academy. 

The second academy or the Academy of Iran (1970-1980) filled the 
lexical fund of Persian language with words that are used in parallel with 
European and Arabic languages. The academy has created a wide range of 
synonyms though certain words failed to establish themselves in Persian. 

The key task of the Academy of Persian Language and Literature (the 
third academy) is to fill the lexical storage of Persian language and firstly, its 
terminological part. 

 
 



    

მემემემერაბრაბრაბრაბ    რორორორობაბაბაბაქიქიქიქიძეძეძეძე 
 

სასასასაერერერერთათათათაშოშოშოშორირირირისოსოსოსო    ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიისისისის    სომსომსომსომხუხუხუხურირირირი     

ეკეკეკეკვივივივივავავავალენლენლენლენტეტეტეტებიბიბიბი 

 

ახალ-ახალი დარგობრივი ტერმინების შექმნა ცოცხალი პროცე-
სია. დღევანდელი სომხეთის რესპუბლიკაში ტერმინთმშენებლობა, 
შეიძლება ითქვას, ტრადიციულად სახელმწიფოებრივი ყურადღების 
ცენტრშია მოქცეული და ინტენსიურად ხორციელდება. 

სომხური ენის შესწავლა იწყება VI საუკუნის დასაწყისში დიო-
ნისე თრაკიელის `გრამატიკის ხელოვნების~ თარგმნით, რითაც სა-
ფუძველი ეყრება გრამატიკულ კომენტატორულ (განმარტებით) ლი-
ტერატურას, რომელშიც შეისწავლება გრაფარი (კლასიკური, ძველი 
სომხური ენა) ბერძნული ენის ყალიბით. 

ელინოფილური სკოლა, ელინური სკოლის თარგმანების ენა 
გამოირჩევა ბერძნულის გავლენით დამკვიდრებული ენობრივი ნორ-
მებით. ბერძნული სამეცნიერო-ფილოსოფიური. ლიტერატურის სა-
თარგმნელად აუცილებელი იყო ბერძნულის შესაბამისი სამეცნიერო 
ენა და სისტემური ტერმინოლოგია. კლასიკური სომხურის ამ ნაკლის 
შესავსებად, ტერმინოლოგიის შექმნის საქმის შესამსუბუქებლად და 
ერთგვაროვნობის (შესატყვისობების) დაცვის მიზნით ელინოფილუ -
რი სკოლის წარმომადგენლებმა შექმნეს (შეიმუშავეს) ახალი მოდელე-
ბი, რომელთა საფუძველზე ჩამოყალიბდა კლასიკურის შემდგომი 
ლიტერატურული სომხური ენის ვარიანტი _ ელინოფილური სომხუ-
რი. პრეფიქსებით მდიდარი ბერძნული ენის გავლენით მათ შექმნეს 
მრავალი პრეფიქსი, რომელთაგან ბევრი დამკვიდრდა და გააფართო-
ვა სომხური ენის სიტყვათშემოქმედებითი საშუალებები, გაამდიდრა 
ლექსიკა მრავალი მნიშვნელოვანი ლექსიკური ერთეულით, შესაძ-
ლებლობა შექმნა ბერძნულიდან კალკირების საშუალებით შექმნილი-
ყო მეცნიერების რიგი სფეროების (გრამატიკის, ხუროთმოძღვრების, 
ლოგიკის, ფილოსოფიის) მრავალი ტერმინი. XII-XIII საუკუნეებში 
სომხური თავისუფლდება ბერძნული ენის ბრმა გავლენისგან და 
იწყება სომხური ენის მოვლენების ორიგინალური გაშუქება. XIV-XV 
საუკუნეებში შეინიშნება ამგვარი მიდგომის შესუსტება და სქოლას-
ტიკის გაძლიერება. ამ დროს ჩაისახა ლათინოფილური გრამატიკა. 
ლათინურის გავლენის მატარებელ გრაფარზე დაწერილი თხზულე-
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ბების ენა ძირითადად ჩამოყალიბდა XVII საუკუნეში დასავლეთ ევ-
როპაში. ლათინურენოვანი სომხურისთვის დამახასიათებელია ლა-
თინური ნასესხობანი და კალკები. ლათინოფილობა სომხურ ენაში 
განპირობებული იყო რიგი ევროპული ქვეყნების და კათოლიკური 
ეკლესიის მზარდი ინტერესებით სომხეთისა და სომეხთა მიმართ. ამ 
მიმართულებამ XVIII საუკუნეში შეწყვიტა არსებობა.  

XIX საუკუნის 40_70-იანი წლებში მიმდინარეობდა დისკუსია 
სომხური ლიტერატურული ენის შესახებ. სომეხი ინტელიგენციის 
ერთი ნაწილი ეკლესიასთან ერთად იცავდა ახალ ეპოქაში გრაგრაგრაგრაფაფაფაფარისრისრისრის 
(ძველი სომხურის), როგორც ლიტერატურული ენის, პროგრამას, ინ-
ტელიგენციის მეორე ნაწილი კი მხარს უჭერდა ახალი სომხური ენის 
_ აშაშაშაშხახახახარარარარაბაბაბაბარისრისრისრის (საერო ენის) დამკვიდრებას, რომელიც ორი განშტოე-
ბით (დასავლური და აღმოსავლური) გახდა საერთო ეროვნული ენა 
(უფრო ადრე ლიტერატურულ ენად XVII ს.-დან ჩამოყალიბდა  
დასავლური სომხური კონსტანტი ნეპოლის სომხური დიალექტის 
საფუძველზე, XIX ს.-ის შუა წწ.-დან კი _ აღმოსავლური სომხური 
სალიტერატურო ენა, დაფუძნებული ერევნის სომხურ დიალექტზე). 
ეს ბრძოლა უკავშირდებოდა სომხური ენის უმნიშვნელოვანეს სა-
პროგრამო საკითხს _ რა პრინციპით უნდა მომხდარიყო სომ ხური 
ენის კარდინალური რეფორმა გრაფარის თუ აშხარაბარის საფუძველ-
ზე. საბოლოოდ გაიმარჯვა აშხარაბარის იდეამ. 

თანამედროვე სომხურ ენობრივ სინამდვილეში ორი ლიტერა-
ტურული ენაა (ვარიანტია) _ ტერმინ აშხარაბარში მოიაზრება რო-
გორც დასავლური, ისე აღმოსავლური ლიტერატურული ენე ბი 
(სომხეთის რესპუბლიკაში ფუნქციონირებს აღმოსავლური სომხური, 
ხოლო მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გაბნეული სომხობა, გარდა 
ზოგიერთი გამონაკლისისა, იყენებს დასავლურ   სომხურს). მარ თა-
ლია, მთელი რიგი ენობრივი ნიშნებით (ფონეტიკური, მორფოლოგი-
ურ-სინტაქსური, ლექსიკით) ისინი ერთმანეთისგან საგრძნობლად 
სხვაობენ, მაგრამ ორივე მოიცავს სომხური ენის ძირითადი ლექსიკუ-
რი ფონდის ტრადიციულ ბირთვს.  

სომხური ენის ტერმინოლოგიას დასაბამიდანვე ჰქონდა უპირა-
ტესად ეროვნული ხასიათი. სომხურის დღევანდელი ტერმინოლოგია 
შედგება სამი ფენისაგან: წმინდა ეროვნული, ნასესხები და შერეული.    
სომხეთის რესპუბლიკაში    გამოქვეყნებულია    ტერმინოლოგიური ლექ-
სიკონები _ მიძღვნილი მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი ცხოვრე-
ბის ამა თუ იმ სფეროსადმი. სომხურად გა მოცემულია სამედიცინო, 
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ბოტანიკური,    ლიტერატურათმცოდნეობითი, მათემატიკური, სასოფ-
ლო-სამეურნეო, სამხედრო, სპორტული, პოლიტექნიკური, ფსიქოლო-
გიური, იურიდიული და სხვა ხასიათის ტერმინოლოგიური ლექსი-
კონები; გამოქვეყნებულია რამდენიმე ფუნდამენტური ხასიათის _ 
სტ. მალხასიანცის, აღაიანის, აკადემიის განმარტებით ლექსიკონები.    
ტერმინოლოგიის დაკანონებაში მონაწილეობდნენ სპეციალური კო-
მისიები, კომიტეტები, როგორებიცაა სომხეთის რესპუბლიკის სამეც-
ნიერო ტექნიკური ტერმინოლოგიის კომიტეტი, სახსტანდარტი, იუ-
ნესკოს ინფორბიურო. მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ტერმინო-
ლოგიური კომიტეტი. იქმნებოდა ცალკეულ სფეროთა საერთაშორისო 
ტერმინოლოგია, რომელიც ქვეყნდებოდა სპეციალურ ცნობარებში. ეს 
მუშაობა დღესაც ინტენსიურ ხასიათს ატარებს.  

სომხურ ენაში სიტყვა ტერმინი    აღინიშნება    ცნებით    եզր [ეზრ] = 
საზღვარს (შდრ. ლათ. terminus = საზღვარი), ხოლო ტერმინოლოგია    =    

եզրաբանություն [ეზრაბანუთÁუნ]. სხვადასხვა ენაში მეცნიერულ-

ტექნიკურ პროგრესთან ერთად იქმნება ახალი ტერმინები. ამ მოვლე-
ნას უწოდებენ ტერმინთმშენებლობას. სომხური ტერმინების შექმნა 
იწყება V საუკუნიდან, რა დროიდანაც საფუძველი ეყრება უცხო სიტყვა-
თა თუ სიტყვათკავშირების სომხური ეკვივალენტებით გამოხა- ტვის 
ტრადიციას. ახალი ტერმინები იქმნება სომხური სიტყვათქმნადობის 
პრინციპებით _ კომპოზიტების შექმნით, წარმოქმნით, აგრეთვე ძველი, 
`მკვდარი~ სიტყვებისთვის ახალი მნიშვნელობის მინიჭებით, დიალექ-
ტური სიტყვების სემანტიკური შემოსაზღვრით, ახალი სიტყვათკავში-
რების შექმნით, გადმოაქვთ ტერმინები უთარგმნელადაც. 

სომხური ენის ტერმინთმშენებლობის ნორმირების, ტერმინთ-
ქმნადობის ხელმძღვანელობის მიზნით გასული საუკუნის 1920_30-
იან წლებში შეიქმნა ტერმინოლოგიური კომისიები (საბჭოები, კომი-
ტეტები). ამათგან თავისი მოღვაწეობით უმნიშვნელოვანესი და აღია-
რებული იყო მეცნიერებათა აკადემიის შემადგენლობაში მოქმედი 
ტექნიკის ტერმინოლოგიური კომიტეტი. ტერმინთმშენებლობას ხელ-
მძღვანელობდა განათლების სახალხო კომიტეტი. 1933 წელს ამ უკა-
ნასკნელის შემადგენლობაში შეიქმნა ტერმინოლოგიის საბჭო, შე-
მდგომ _ ტერმინოლოგიის კომიტეტი, რომელიც 1955 წლიდან მოქმე-
დებდა სომხეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოსთან. მის შემად -
გენლობაში შედიოდნენ ენათმეცნიერები, სხვადასხვა მეცნიერების 
წარმომადგენელნი. `ტერმინოლოგიის კომიტეტი~ სომხური ენის მო-
ქმედი ნორმებისა და პრინციპების შესაბამისად განიხილავდა, იკ-
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ვლევდა და წყვეტდა სომხური ენის ახალი ტერმინების სადავო საკი-
თხებს, არჩევანს აკეთებდა მეცნიერულ და ტერმინოლოგიურ ლექსი-
კონებში პარალელურ ტერმინთა და სიტყვათა შორის, განიხილავდა 
ამასთან დაკავშირებულ სუბიექტურ და კოლექტიურ წინადადებებს 
და ღებულობდა შესაბამის გადაწყვეტილებას. ტერმინოლოგიის კომი-
ტეტი კოორდინაციას უწევდა სამინისტროებსა და მეცნიერებათა აკა-
დემიის შემადგენლობაში მოქმედ განშტოებულ (მათემატიკის, ენათ-
მეცნიერების, სამედიცინო, სამეცნიერო-ტექნიკურ და სხვ.) ტერმინო-
ლოგიურ კომისიებს. ტერმინოლოგიური კომიტეტის გადაწყვეტილე-
ბები პერიოდულად ქვეყნდებოდა პრესაში და ცალკეულ გზამკვლევ 
ცნობარებში1. ლ. მელიქსეთბეგი სომხურ-ქართული ლექსიკონის (თბ. 
1996) წინასიტყვაობაში აღნიშნავდა, რომ სიტყვანის დადგენისას იგი 
სხვათა შორის `სარგებ ლობს საგზაო (სარკინიგზო) ტერმინების, მათ 
შორის ტერმინოლოგიური ლექსიკონებით, რომელ თაგან განსაკუთ-
რებით აღსანიშნავია 1931 წელს გამოცემული ე. წ. `შრომის ლექსიკო-
ნი~. ტერმინების სომხური შესატყვისები განპირობებულია ენის სიწ-
მინდის დაცვით, რასაც სომხურში მდიდა რი ტრადიცია აქვს. 

სომხურ ტერმინოლოგიურ ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ 
ამა თუ იმ ენის ტერმინები მისი ლექსიკის ნაწილია და ექვემდებარება 
კონკრეტული ენის სიტყვათქმნადობისა და გრამატიკულ წესებს. 
იმავდროულად, ყოველი ტერმინული სისტემა დაკავშირებულია გან-
ვითარებადი მეცნიერების, კულტურისა და საზოგადოებრივი ცხოვ-
რების ცნებათა სისტემასთან. მაგ. թոքաբորբ [თოქაბორბ] (ფილტვების 
ანთება) შედის სომხური ენის ლექსიკის შემადგენლობაში და იმავ-
დროულად მედიცინაში ერთ-ერთი ავადმყოფობის აღმნიშვნელი ცნე-
ბაა. ტერმინები ჩვეულებრივი სიტყვებისაგან ხშირად არ განსხვავდე-
ბა. ჩვეულებრივი სიტყვა შეიძლება იქცეს ტერმინად და პირუკუ. მა-
გალ. ջուր [ჯურ] (წყალი) სიტყვა ქიმიაში ტერმინს წარმოადგენს. თა-
ვის მხრივ, რომელიმე სფეროს სიტყვა შეიძლება გამოიყენებოდეს, 
როგორც ჩვეულებრივი სიტყვა. სხვადასხვა ენაში მეცნიერულ-ტექნი-
კურ პროგრესთან ერთად იქმნება ახალი ტერმინები.  

ქვემოთ წარმოვადგენთ ზოგიერთ საერთაშორისო ტერმინს სომ-
ხური ენის საკუთარი სიტყვათშემოქმედებითი პრინციპებით. 

                                                           

1
 იხ. ღაზარიანი, 1945; ბარსეღიანი, 1978; მაცნე, 1978; იშხანიანი, 

1981; მელიქსეთბეგი, 1966.  
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მემემემეცნიცნიცნიცნიეეეერერერერებისბისბისბის    დარდარდარდარგეგეგეგებიბიბიბი: 

    

ფილოლოგიაფილოლოგიაფილოლოგიაფილოლოგია    բանասիրություն [banahÁusuTÁun] Philology 
филология filologi բանասեր Philologist filologiuri 
բանասիրական Philological filologi 

ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    գրականություն [grakanuTÁun] literature литера-
тура  

ისტორიაისტორიაისტორიაისტორია    պատմություն [patmuTÁun] history история 
ასტრონომიაასტრონომიაასტრონომიაასტრონომია    (ძვ. varskvlavTmricxveloba)στաստղագիտ-

ություն [astRagituTÁun]    Astronomy астрономия astronomi 
աստղագետ [astRaget] (Zv. varskulavis-metyueli, varskulavT-

mricxuveli//mrიცხვeli) Astronomer астроном astronomiuli 
աստղագիտական  

ბოტანიკაბოტანიკაბოტანიკაბოტანიკა    բուսաբանություն [busabanuTÁun] botany ботаника 
botanikosi բուսաբան [busaban] botanist  ботаник 

ზოოლოგიაზოოლოგიაზოოლოგიაზოოლოგია կենդանաբանություն [kendanabanuTÁun} zoology 
зоология zoologi կենդանաբան [kendanaban] zoologist  зоолог 

არქიტექტურაარქიტექტურაარქიტექტურაარქიტექტურა    (xuroTmoZRvreba)    ճարտարապետություն 
[WartaraპეტuTÁun]    Architecture    архитектура arqiteqtori (xuroT-
moZRvari) ճարտարապետ [Wartarapet]  architect  архитектор 

ეთნოგრაფიაეთნოგრაფიაეთნოგრაფიაეთნოგრაფია ազգագրություն [azgagruTÁun] ethnography 
этнография eTnografiuli ազգագրական [azgagrakan] ethno-
graphic  этнографический  

გეომეტრიაგეომეტრიაგეომეტრიაგეომეტრია երկրաչափություն [erkraCafuTÁun] Geometry 
геометрия geometriuli երկրաչափական [erkraCafakan] geometric  
геометрический 

სტატისტიკასტატისტიკასტატისტიკასტატისტიკა վիճակագրություն [viWakagruTÁun] ստատ-
իստիկա statistics статистика 

ბიბლიოგრაფიაბიბლიოგრაფიაბიბლიოგრაფიაბიბლიოგრაფია մատենագիտություն [matenagituTÁun] biblio-
graphy библиография bibliografi մատենագետ [matenaget] Biblio-
grapher библиограф bibliografiuli մատենագիտական [matena-
gitakan] Bibliographic библиографический 

ფსიქოლოგიაფსიქოლოგიაფსიქოლოგიაფსიქოლოგია    հոգեբանություն [hogebanuTÁun] психология 
Psychology fsiqologi հոգեբան [hogeban] psychologist 
հոգեբանական fsiqologiuri psychological  психологический 

ფილოსოფიაფილოსოფიაფილოსოფიაფილოსოფია    փիլիսոփայություն [filisofaÁuTÁun] philo-
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sophy философия    filosofosi փիլիսոփա [filisofa] filo-
sofiuri փիլիսոփայական  philosofic  философический 

პალეოგრაფიაპალეოგრაფიაპალეოგრაფიაპალეოგრაფია    (damwerlobaTmcodneoba) հնագրագիտություն 
[hnagragituTÁun] Paleography палеография հնագրագիտական [hna-
gragitakan] პალეოგრაფიული palaeographic палеографический  
հնագրագետ [hnagraget] 

ეთნოგრაფიაეთნოგრაფიაეთნოგრაფიაეთნოგრაფია    ազգագրություն [azgagრუთÁუნ] Ethnography 

этнография ეთნოგრაფი  ազգագրա գետ [აზგაგრაგეტ] etnographer 
этнографист  ազգագրական ეთნოგრაფიული ազգագրական [აზგაგ-
რაკან]   etnographic этнографический   

გეოგრაფიაგეოგრაფიაგეოგრაფიაგეოგრაფია    աշխարհագրություն [աշխարհագիր] Geography 
география გეოგრაფი  աշխարհագիր [აშხარჰაგირ] geographer географ  
გეოგრაფიული աշխարհագրական [აშხარჰაგრაკან] geographic(al)  
географический 

ექსპერტიზაექსპერტიზაექსპერტიზაექსპერტიზა Փորձաքննություն [forZaqnnuTÁun] փորձա- 
գիտություն [ფორძაგიტუთÁუნ] Expertise экспертиза  ექსპერტი  փոր-
ձագետ  [ფორძაგეტ] expert   эксперт 

ფიზიოლოგიაფიზიოლოგიაფიზიოლოგიაფიზიოლოგია բնախոսություն [bnaxosuTÁun]  physiology 
физиология  ფიზიოლოგი բնախոս [ბნახოს] phosiologist физиолог  ფი-
ზიოლოგიური [ბნახოსაკან] phisiological физиологический 

არქეოლოგიაარქეოლოგიაარქეოლოგიაარქეოლოგია հնագիտություն [hnagituTÁun] archeology архео-
логия  არქეოლოგი հնագետ [ჰნაგეტ] archeologist  археолог  არქეოლო-
გიური  հնագիտական [ჰნაგიტაკან]  arch(a)eologic(al)  археологичес-
кий    

არითმეტიკაარითმეტიკაარითმეტიკაარითმეტიკა թվաբանություն [TvabanuTÁun] arithmetic ари-
фметика  არითმეტიკული  թվաբանական [თვაბანაკან] 

მათემატიკამათემატიკამათემატიკამათემატიკა մաթեմատիկա [maTematika] 
ეპიგრაფიკაეპიგრაფიკაეპიგრაფიკაეპიგრაფიკა    (warweraTmcodneoba) արձանագրագիտություն 

[arZanagragituTÁun], վիմագրագիտություն [vimagragituTÁun] 
Epigraphy эпиграфика 

ლოგიკალოგიკალოგიკალოგიკა    տրամաբանոթյուն [tramabanuTÁun] Logic логика  
ლოგიკური  տրամաբանական [ტრამაბანაკან] logical логический 

პალეონტოლოგიაპალეონტოლოგიაპალეონტოლოგიაპალეონტოლოგია    հնէաբանություն [hneabanuTÁun] հնէա-
խոսություն    Paleontology палеонтоло гия paleontologi [հնէաբան] 
paleontologi հնէաբանական [hneabanakan] paleontologi uri  

paleontological  палеонтологический  
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ენათმეცნიენათმეცნიენათმეცნიენათმეცნიერებაერებაერებაერება: 

    

ტერმინოლოგიატერმინოლოგიატერმინოლოგიატერმინოლოგია    եզրաբանություն [ezrabanuTÁun], եզրա-
բառություն [ezrabaruTÁun], տերմինաբանություն [terminaba-
nuTÁun] terminology терминология termini եզր [ezr]  

ლინგვისტილინგვისტილინგვისტილინგვისტი (enaTmecnieri) լեզվագետ [lezvaget] linguist 
языковед lingvistika (enaTmecniereba) լեզվագիտություն [lezva-

gituTÁun]   linguistics языковедение   
ლექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფია    բառարանագրություն [bararanagruTÁun]  

lexicography  лексикография    leqsikografi      բառարանագիր [bara-
ranagir]  lexicographer  лексикограф 

ლექსიკონილექსიკონილექსიკონილექსიკონი բառարան [bararan], բառգիրք [bargirq] dictionary 

словарь 
გრამატიკაგრამატიკაგრამატიკაგრამატიკა քերականություն [qerakanuTÁun] grammar грам-

матика 
ფონეტიკაფონეტიკაფონეტიკაფონეტიკა հնչյունաբանություն [hnCunabanuTÁun] phonetics 

фонетика 
მორფოლოგიამორფოლოგიამორფოლოგიამორფოლოგია ձևաբանություն [ZevabanuTÁun] մորֆոլոգիա 

morphology морфология 
სინტაქსისინტაქსისინტაქსისინტაქსი շարահյուսություն [SarahÁusuTÁun] syntax синтаксис 
ფონემაფონემაფონემაფონემა հնչույթ [hnCuÁT] phoneme фонема fonologia 

հնչույթաբանություն [hnCu ÁTabanuTÁun]  
პრეფიქსიპრეფიქსიპრეფიქსიპრეფიქსი (TavsarTi) նախածանց [naxawanc] prefix префикс 
სუფიქსისუფიქსისუფიქსისუფიქსი (bolosarTi) վերջածանց [verjawanc] suffix суффикс 
ინფიქსიინფიქსიინფიქსიინფიქსი    միջածանց [mijawanc] միջամասնիկ [mijamasnik] 

ներածանց [nerawanc] infix laT. in fixus инфикс infiqsuri 
միջածանցավոր [mijawancavor] infiqsacia միջածանցում [mijawan 
cum] ներմասնիկավորում [ნერმასნიკაvorum] infixation инфиксация  

აფიქსიაფიქსიაფიქსიაფიქსი (sarTi) ածանց [awanc]  affix  аффикс 
არტიკლიარტიკლიარტიკლიარტიკლი    հոդ [hod] article  артикль 
აბსტრაქციააბსტრაქციააბსტრაქციააბსტრაქცია վերացություն [veracuTÁun] աբստրակցիա 

abstraction абстракция 
აბსტრაქტულიაბსტრაქტულიაბსტრაქტულიაბსტრაქტული վերացական [veracakan] abstract абстрактный 
კონკრეტულიკონკრეტულიკონკრეტულიკონკრეტული կոնկրետ [konkret] concrete конкретный 
სინონიმისინონიმისინონიმისინონიმი հոմանիշ [homaniS]  synonym синоним 
ლელელელექსიკოლოგიაქსიკოლოგიაქსიკოლოგიაქსიკოლოგია բառագիտություն [baragituTÁun] lexicology 

лексикология 
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სემსემსემსემაააანტიკანტიკანტიკანტიკა    (semasiologia) իմաստաբանություն [imasta-
banuTÁun] Semantics семантика 

მეტასემიამეტასემიამეტასემიამეტასემია    (mniSvnelobis Secvla)    իմաստափոխություն 
[imastafoxuTÁun] իմաստափո խում [imastafoxum] metasemie    

ლლლლექსიკაექსიკაექსიკაექსიკა բառապաշար [barapaSar] vocabulary  
დიალექტიდიალექტიდიალექტიდიალექტი բարբառ [barbar] dialect диалект dialeqtologi 

բարբառաբան [barbaraban] բարբառագետ [barbaraget] dialeq-
tologia բարբառաբանություն [barbarabanuTÁn] բարբառա-
գիտույուն [barbaragituTÁun]  dialectology диалектология 

ომონიმიომონიმიომონიმიომონიმი համանուն [hamanun]  նույնանուն [nuÁnanun]  homonym  
омоним  

ანტონიმიანტონიმიანტონიმიანტონიმი հականուն [hakanun] antonym антоним 
ეთნონიმიეთნონიმიეთნონიმიეთნონიმიE էթնոնիմ [eTnonim] ethnonym этноним 
ფორმაფორმაფორმაფორმა    Ձեւ [Zev]    form форма 
დიფთონგიდიფთონგიდიფთონგიდიფთონგი    երկբարբառ [erkbarbar]    դիֆտոնգ    diphthong 

дифтонг     

ტრიფთოტრიფთოტრიფთოტრიფთონგინგინგინგი եռաբարբառ [erabarbar]    triphthong трифтонг 
პალატალურიპალატალურიპალატალურიპალატალური    (ena-sasismieri)    քիմքային [qimqaÁin]    քմային 

[qmaÁin] palatal палатальный небный  
როგორც ამ მაგალითებიდანაც ჩანს, ქართულ ენაში უთარგმნე-

ლად დატოვებულ საერთაშორისო სიტყვებს სომხურში ხშირად სომ-
ხური შესატყვისები აქვს. უცნაურია ის, რომ, ქართულისაგან განსხვა-
ვებით, სომხურში უთარგმნელადაა გადატანილი სპორტული ტერმი-
ნები: ფეხბურთი, კალათბურთი, წყალბურთი, ფრენბურთი, ჩოგბურ-
თი, ხელბურთი. 

სომხური ტერმინოლოგიური სიტყვათქმნადობის ძირითადი 
პრინციპები ასეთია: 

1. სომხურ ენაში საერთაშორისო წარმოების სიტყვების გადმოცე-
მისას გამოიყოფა ერთცნებიანი და ორ- ან მეტცნებიანი კომპოზიტები;  

2. სომხური ცნებები წარმოიქმნება და შედგება მეტყველების 
სხვადასხვა ნაწილისგან. შედგენილი საერთაშორისო სიტყვები (კომ-
პოზიტები) იწარმოებიან ორი ან მეტი ფუძისგან (ძირიდან) სომხური 
კომპოზიტების წარმოების ზოგადი წესების შესაბამისად კომპოზი-
ტის შემადგენელი წევრები ერთმანეთს უკავშირდებიან აააა    მაკავშირე-
ბელი ხმოვნით (ფონეტიკური ვარიანტია ეეეე    ხმოვანი). გვხვდება უკავ-
შირო შეერთებაც.  

3.  სხვადასხვა მეტყველების ნაწილებისაგან წარმოებული სა-
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ერთაშორისო ცნებები გასომხურებისას მთავარია შინაარსობრივი 
პრინციპი. 

4. კომპოზიტებში მეტყველების სხვადასხვა ნაწილთა მონაწი-
ლეობის თვალსაზრისით მრავალფეროვანი სურათი წარმოგვიდგება: 
ა) ზმნის ძირი + არსებითი, ბ) არსებითი + არსებითი, გ) ზედსართვი + 
არსებითი დ) ნაცვალსახელი + არსებითი და სხვ. 

5.  საერთაშორისო სიტყვების წარმოებისას გამოიყენება სომხუ-
რი ენის ძირითადი ლექსიკური ფონდის სიტყვები (ძირები, ძირები + 
მაწარმოებლები, კომპოზიტები).  

6. საერთაშორისო ტერმინოლოგიური სიტყვაქმნადობა შეეხება 
მეცნიერების და სხვა ხასიათის დარგებს: ჰუმანიტარულ, ტექნიკურ, 
საბუნებისმეტყველო, სამედიცინო, პოლიტიკურ, სპორტულსა და სხვ. 

7. მეცნიერული შინაარსის არსებითი სახელის აბსტრაქტული 
ტერმინების წარმოებისას გამოიყენება მაწარმოებლები: ություն 
[უთÁუნ] , ում [უმ] = ობა, ება), խոսություն [ხოსუთÁუნ] = მეტყველება, 
գիտություն [გიტუთÁუნ] = მცოდნეობა), լոգիա [ლოგია].  

8.  მთელ რიგ შემთხვევებში სომხურად წარმოებულ საერთაშო-
რისო ტერმინების გვერდით გამოიყენება მათი უცხოური `დედანი~ 
სიტყვებიც (ლექსიკონებში მითითებულია). 

9. მიუხედავად იმისა, რომ სომხურს ორიგინალური საერთაშო-
რისო ტერმინების სიტყვაქმნადობის მდიდარი ტრადიცია აქვს, არ-
ცთუ იშვიათად სიტყვები უთარგმნელადაა დატოვებული. 

10.  გვაქვს შემთხვევები, როცა სომხურში გვხვდება ფრანგული 
ფორმით დამკვიდრებული საერთაშორისო სიტყვები _ սյուժե [სÁუჟე] 
`სიუჟეტი~ Siuzhe, კონფერენცია կոնֆերանս Conference  
    

    

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა  
    

ჰჰჰჰ.    ბარბარბარბარსესესესეღიღიღიღიაააანინინინი,    1964 - ჰ. ბარსეღიანი, ტერმინოლოგიის გზამ-
კვლევი, ერევანი.  

რრრრ.    იშიშიშიშხახახახანინინინიაააანინინინი, 1981 - რ. იშხანიანი, სომხური ენის ტერმინმშენებ-
ლობის ნარკვევი, ერევანი.  

მაცმაცმაცმაცნე, 1978ნე, 1978ნე, 1978ნე, 1978 - ტერმინოლოგიისა და მართლწერის მაცნე, 
ერევანი. 

მმმმ.    ღაღაღაღაზაზაზაზარირირირიაააანინინინი,    1945 - მ. ღაზარიანი, ტერმინოლოგიის კომიტეტის 
გადაწყვეტილებების გზამკვლევი, ერევანი.  
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Merab Robakidze 
 

Armenian equivalents of foreign terms  
 

Summary 
 

1. In the Armenian language in the formation of international 
equivalents of foreign terms are monosyllabic, two-syllable and more concepts.  

2. The terms are composed of different parts of speech. Components are 
represented by two or more roots under general rules for the preparation of 
composites Armenian _ connecting vowel a, or without it. 

3. Terminology of the Armenian language was initially predominantly 
national character. Modern terms consist of three parts_ purely national, 
borrowed and mixed. 

4. Among the different principles used to create Armenian equivalents 
for foreign words, the main is the principle of word content. 

5. To form composite Armenian international equivalents of foreign 
words presented different ways, traditional Armenian  

 6. different languages form terms from different sources . In compound 
words of armenian language in the sense of participation of different parts of 
speech the following variety: a) the root of the verb +noun b) noun+ noun c) 
noun+ adjective d) pronoun+ noun, etc. 

7. The terminology of the Republic of Armenia has traditionally been 
the center of national attention and ongoing. Armenian language learning 
begins in the fifth century. New - New Field Glossary create a live process. 
The terms of the creation of the Republic of Armenia, one might say, has 
traditionally been the center of national attention and continues to develop 
intensively 

8. Terminology of the Armenian language has traditionally always been 
in the center of attention of the Armenian state and even now continues to 
develop intensively. 

 
    



    

გიგიგიგიორორორორგიგიგიგი სასასასარარარარაჯიშჯიშჯიშჯიშვივივივილილილილი    

 
გიგიგიგიორორორორგიგიგიგი    ნინინინიკოკოკოკოლალალალაძეძეძეძე    ‒    ტექტექტექტექნინინინიკუკუკუკურირირირი    ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონისნისნისნის    თათათათანანანანაავავავავტოტოტოტორირირირი    

    
გიორგი ნიკოლაძე საქართველოს 

სინამდვილეში მათემატიკის რაინდია 
და  ასეთად  დარჩება ერის ისტორიაში 

 

თბილისში პოლიტექნიკური სასწავლებლის ბაზაზე დაარსდა 
„საქართველოს ტექნიკური საზოგადოება“ ინჟინერ გიორგი გედევა-
ნიშვილის თავმჯდომარეობით, ხოლო 1918 წელს კი „საზოგადოებას-
თან“ სატერმინო სექცია გაიხსნა ინჟინერ ვასილ კაკაბაძის ხელმძღვა-
ნელობით, რომელსაც ტექნიკური ტერმინოლოგიის შედგენა დაევა-
ლა. მან პრესის საშუალებით რამდენჯერმე მიმართა თხოვნით ქარ-
თველ საზოგადოებას მონაწილეობა მიეღო მუშაობაში. რამდენიმე პი-
რი სატერმინო სექციაში სამუშაოდ მივიდა, მაგრამ, როცა გაირკვა 
ტერმინოლოგიის შედგენის სირთულე, გარეშე პირებმა და „საზოგა-
დოების“ ბევრმა წევრმა უარი თქვეს. დარჩა მხოლოდ „საზოგადოე-
ბის“ ოთხი წევრი, ინჟინრები: ვასილ კაკაბაძე, გიორგი გედევანიშვი-
ლი, დავით ბერეკაშვილი და ირაკლი მჭედლიშვილი. 

1919 წელს თავისი მასალებით სექციაში შევიდა მეორე ჯგუფი: 
რუსუდან ნიკოლაძე-პოლიევკტოვისა არაორგანულ ბუნებასა და ქი-
მიაში 1918 წელს გაზ. „საქართველოში“ გამოქვეყნებული ტერმინე-
ბით; ინჟინერი გიორგი ნიკოლაძე (რუსუდანის თანადგომობით) ელე-
მენტარული მათემატიკის, ასევე ქართულად გადმოთარგმნილი „სა-
შევარდენო ტანვარჯიშის“ ტერმინოლოგიითა და ინჟინერი ივანე ბე-
რიძე 1911-13 წლებში სასოფლო სკოლის საჭიროებისათვის დამუშავე-
ბული მასალებით. იმავე პერიოდში ჯგუფს შეუერთდა მიხეილ შა-
ლამბერიძე გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“, 1918 წელს ქიმიაში 
და გაზ. „საქართველოში“ 1915 წელს „ქართულად ათეულობით აღრი-
ცხვის შესახებ“ გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით. 

„გაზრდილი“ და „მოღონიერებული“ სექცია ყოველდღიურ და-
ძაბულ შრომას შეუდგა. რვაკაციანი კოლექტივის ‒ ინჟ. ვ. კაკაბაძის, 
ინჟ. გ. გედევანიშვილის, დ. ბერეკაშვილის, ინჟ. ირ. მჭედლიშვილის, 
რ. ნიკოლაძე-პოლიევკტოვისას, ინჟ. გ. ნიკოლაძის, ინჟ. ივ. ბერიძის, 
მ. შალამბერიძის ‒  მიერ შექმნილი წიგნი: „რუსულ-ქართული ტეხნი-
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კური ლექსიკონი“, ანუ „სიტყვარი“, „საშევარდნო ტანვარჯიშის ტერ-
მინოლოგიის“ დამატებით 1920 წელს გამოქვეყნდა.  

Словарь-ს ბერძნული „ლექსიკონის“ და გერმანული Wörter 
buch-ისდაგვარად „სიტყვარი“, ე. ი. სიტყვათ კრებული დაარქვეს. 

ჯგუფის მუშაობა მიმდინარეობდა: პოლიტექნიკურ სასწავლე-
ბელში, ეკატერინე ნიკოლაძის ბინაში და დიდ-ჯიხაიშში, ნიკო ნიკო-
ლაძის სახლში. 

ტერმინოლოგიების უქონლობის გამო სიტყვებს ყველა თავისე-
ბურად ხმარობდა, ამიტომ არევ-დარევა სუფევდა. ჯგუფისათვის 
ტერმინების დადგენას არა მარტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამედ 
მეცნიერულ და სპეციალურ საკითხებში, აზრებისა და ცნებების გადმო-
ცემას, სიმარტივეს, სიცხადეს, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. მათ ტერმი-
ნოლოგიის შემუშავების საქმეში დაყოვნება შეუძლებლად მიიჩნიეს და 
შედგენა ააჩქარეს, ჯგუფის წევრებმა უკვე შემუშავებული ტერმინები სა-
ზოგადოების სამსჯავროზე წინასწარ წარადგინა. ტერმინებს გაზეთ 
„შრომაში“ ოთხი თვის (აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი) 
ნომრებში აქვეყნებდნენ, მაგრამ,  როგორც დღესაც ხდება, მათმა ცდამ 
მიზანს ვერ მიაღწია და საზოგადოების გამოხმაურება ვერ გამოიწვია. 

ჯგუფი გულს არ იტეხდა. მუშაობას განაგრძნობდა. პროცესში 
დარწმუნდა, რომ ტექნიკა იმდენად გადახლართულია მეცნიერების 
ბევრ დარგთან (მათემატიკა, მექანიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოლოგია-მი-
ნერალოგია და სხვ.) შეუძლებელია ტექნიკური ენის შექმნა, სანამ მე-
ცნიერების დარგთა ტერმინოლოგია არ შემუშავდება, იძულებული 
გახდნენ სამეცნიერო ტენმინოლოგიების შემუშავებისათვის ხელი მო-
ეკიდათ. აცხადებდნენ: „ამ მუშაობით ჩვენი ქვეყნის მომავლით, მისი 
განათლების, განვითარების და დაწინაურების პერსპექტივებით 
ვხელმძღვანელობთო~. ამით კოლექტივი ამართლებდა მათი მოღვაწე-
ობის გაფართოებულ არეალს მეცნიერების დარგებთან. 

დახმარებისათვის ჯგუფი მიმართავდა ივანე ჯავახიშვილს, 
რომელიც შესაფერის დახმარებას უწევდა და განმარტებებს აძლევდა. 
თხოვნით მიუმართავთ ანდრია ბენაშვილისა  და ანდრია რაზმაძისა-
თვის, რომელთა არაერთი ტერმინით ისარგებლეს. განსაკუთრებით 
ემადლიერებოდნენ მოსე ჯანაშვილს ტერმინების შესწორებისათვის. 
მიუმართავთ ვუკოლ ბერიძისათვის სიტყვების სწორად შედგენისა-
თვის. ჯგუფი მადლობას უხდიდა დიმიტრი ყიფიანის შვილს კოტეს 
და ლუარსაბ ბოცვაძეს საჭირო მასალების გადაცემისათვის. მადლო-
ბელნი იყვნენ: ინჟინერ ალექსანდრე გიჟიმყრელისა, რომელმაც მინე-
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რალოგიისა და გეოლოგიის ტერმინოლოგიის შემუშავების დროს 

თვალსაჩინო დახმარება გაუწია; ინჟინერ ივ. ყიფშიძისა (სამთამადნო); 
ინჟინერ ბ. ჭიჭინაძისა (მათემატიკა); ინჟ. ნ. გოკიელოვის (ნავთშენება); 
ინჟ. ალ. კანდელაკის თანადგომის. 

ჯგუფმა დაიწყო ტერმინოლოგიის შედგენა განსაკუთრებული 
პრინციპით შემუშავებული სისტემის მიხედვით, რაც შემდეგს 
გულისხმობდა:  

„1. ნამდვილი მეცნიერული ტერმინოლოგია თავიდან ბოლო-
მდის დედაენაზე უნდა გამოსახულიყო, მასში არც ერთი უცხო, ე.ი. 
სხვა ენებიდან და ხელოვნურად გადმოღებული სიტყვა არ უნდა შე-
დიოდეს; 

2. ასეთ პირობებში შედგენილი ტერმინოლოგია ჭეშმარიტად 
მეცნიერული, საყოველთაო და ეროვნული იქნება; 

3. არც ერთ იმ დარგს, რომელიც ტექნიკის ღერძს და საძირკველს 
შეადგენს, ქართული ენა ჯერ არ შეხებია. კერძო პირების და ჯგუფების 
შემუშავებული მეცნიერული ტერმინები და ლექსიკონები უსისტემო, 
შეუთანხმებელი და ცალმხრივი გამოდგა. თანამედროვე კულტურასთან 
დაახლოვებას და მის დონემდე ამაღლებას მეცნიერული ენის გაეროვნე-
ბა იწვევს და არა გაერთაშორისება; 

4. ცხოვრება და მეცნიერება მანამდე დაშორებული იყვნენ, აწი ერ-
თი უმეოროდ ვერც იხარებს და ვერც გაძლებს. ქვეყნის წინსვლა მათ 
სიმბიოზზეა დამყარებული. სახალხო ტერმინოლოგია ცნებების და აზ-
რების სახელთსახვას უნდა წარმოადგენდეს. მეცნიერებას ვერავითარი 
საყოველქვეყნო ენა არ შეუქმნია და კიდეც რომ შეექმნა, ვერაფრად გამო-
ადგებოდა. ყველა ხალხს თავისი საკუთარი ენა აქვს და ექნება; 

5. ყველა ქვეყნისათვის ერთი მთლიანი და სრული ტერმინო-
ლოგია არც არსად არის, ვერც გაჩნდება და კიდეც რომ გაჩნდეს, ვე-
რასგზით ვერ შესძლებს ყველა ქვეყნების მეცნიერების დაახლოებას 
და შეერთებას. ტერმინები კიდეც რომ მართლა საერთაშორისო იყოს, 
მათი გამოყენება ყოველ ხალხში და ქვეყანაში მაინც თავისებური და 
უცხოელთათვის გაუგებარი იქნებოდა; 

6. ევროპასთან დასალაპარაკებლად და მისგან ცოდნის გადმო-
საღებად მისი საკუთარი ენების შესწავლა და ხმარებაა საჭირო. რაც 
შეიძლება მეტი ევროპული ენები უნდა შევისწავლოთ“(სიტყვარი, 
1920: 2-7). 

ზემოთ გამოთქმულ მოსაზრებებზე დაყრდნობით ჯგუფი ფიქ-
რობდა: 



162 გ. სარაჯიშვილი 

„ა) რატომ უნდა მიგვაჩნდეს შეუწყნარებლად, თუ სამასხროდ 
ინტეგრალისათვის გასაგები სახელის ამორჩევა, როცა სავსებით ამავე 
კატეგორიის ცნებას ‒ производная-ს, ყველგან ეროვნული სახელი 
ჰქვია; 

ბ) რატომ უნდა დარჩეს ხელუხლებელი уравнения, როცა ყველ-
გან ეროვნული სახელი აქვს მითვისებული; 

გ) უცხო სიტყვების ფონზე ეროვნულ სახელებიან ცნებებს შენ-
დობა არა აქვთ, გაუგებარი ტერმინებით აღნიშნული კი ოლიმპის ხე-
ლუხლებელ არსებად გვეჩვენება; 

დ) გერმანიაში და საფრანგეთში მეცნიერთა თაოსნობით ხან ერ-
თი საერთაშორისო ტერმინი (ნომენკლატურა) იცვლება ეროვნულზე, 
ხან ‒  მეორე; 

ე) ტერმინი აზრის, ცნებების შეგნებას და შეთვისებას უნდა გვი-
ადვილებდეს; 

ვ) გერმანულ მათემატიკურ ლიტერატურაში სიტყვა „დიამეტ-
რი“, თითქმის აღარ იხმარება, მის ნაცვლად Durchmesser-ია შემოღე-
ბული. ბევრს გონია, რომ ისეთი სიტყვები, როგორიცაა დიამეტრი, ინ-
ტეგრალი, ან ლოგარითმი ყველა ქვეყნისათვის სამარადო და ურყე-
ვია. რადიუსსაც აქა-იქ ეროვნული სახელი გაუჩნდა ‒ Halbmesser კორ-
დინატებსაც ‒ zeiger  და სხვ.; 

ზ) მეცნიერებას ესაჭიროება ‒ ეროვნული ენა. მეცნიერება ინ-
ტერნაციონალურია. ცოდნა და ანგარიში ყველგან ერთია. ერთია ყველ-
გან მეცნიერული კვლევა. ერთია ბუნების და ცხოვრების კანონები. საერ-
თო უნდა გახდეს ზომები, ფული და დროის აღრიცხვა. ამას მოითხოვს 
კულტურის მომავალი გაერთაშორისება; 

თ) ვისაც ერთხელ უცდია დიდისა და პატარისათვის ცოდნის 
გადაცემა, მან კარგად იცის, რა დაბრკოლებას წარმოადგენს უცხო და 
გაუგებარი ტერმინები და მათზე დამყარებული სქოლასტიური სწავ-
ლება, რომელიც გონებას ჩაგრავს და ცარიელ მექანიკურ მეხსიერებას 
ავითარებს. საჭირო და აუცილებელი უნდა იყოს სამეცნიერო ენის 
სრული გაეროვნება. საერთაშორისო ტერმინოლოგია საფრთხეს უქ-
მნის ქართულ ენას, რადგან ჩვენი ენა იმდენად მდიდარი და მეტყვე-
ლია, მოკლესიტყვოვანი, მოქნილი და მხატავი, რომ მას ევროპაში 
ბევრი ტოლი არ მოეპოვება, უძნელესი აზრების და ურთულესი ცნე-
ბების რამდენიმე ელფერით, მარტივად გამოთქმის მხრივ“ (სიტყვარი, 
1920: 15). 

ეროვნული იდეოლოგიით შეპყრობილი ჯგუფი აცხადებდა: 
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„საქმე მთლიანად თავიდან დასაწყებია, ჯერ გვიან არ არის“ და საერ-
თაშორისო ტერმინების გაეროვნება დაიწყო. „უკეთეს მომენტს ვეღარ 
ვეღირსებით!“ (სიტყვარი, 1920: 20). 

ითვალისწინებდნენ რა ევროპულ ტერმინოლოგიას, ცნებებს 
ჯგუფებად ყოფდნენ და ამის შემდეგ იწყებდნენ სათანადო ქართული 
სახელების შექმნას. საჭირო ფესვების (ძირების) ამოსარჩევად და რამ-
დენიმე მსგავს მონათესავე ცნებებისათვის შეთანხმებული სახელების 
დასარქმევად მოსაზღვრე ცნებებს და მათთვის შესაფერ ფესვებს ყვე-
ლას ერთად სინჯავდნენ, ერთმანეთს ადარებდნენ, ამის შემდეგ ანაწი-
ლებდნენ ამორჩეულ ფესვებს. თუ არც ახალი და არც ძველი სიტყვა 
შეუცვლელად არ გამოადგებოდათ, ასწორებდნენ ან ამ სიტყვების 
ფესვებიდან ახალ ფორმებს ადგენდნენ „ენის კანონების მიხედვით“. 

სიტყვების შედგენაში სამი მიზანი ჰქონდათ. სიტყვები უნდა 
ყოფილიყო: „1. მტკიცე მეცნიერული, ე.ი. ცნების უძირითადესი თვი-
სების გამომსახავი; 2. ნამდვილი ქართული და მეტყველი; 3. რაც შე-
იძლება მარტივი, საყოველთაო ენიდან მკაფიოდ გამოსარჩევი, მოკლე 
და კარგი ნაწარმოები“ (სიტყვარი, 1920:22). 

მათ მუშაობას საფუძვლად დაედო: 1. ყველა დარგის მეცნიერუ-
ლი შინაარსი; 2. მოწინავე ქვეყნების და რუსეთის ტერმინოლოგიები; 
ერთმანეთში შედარებით საუკეთესოს და უახლესის ამორჩევა; 3. პე-
დაგოგიკის მოთხოვნილებანი და სამერმისო გეგმები; 4. მეცნიერული 
და პედაგოგიური კრიტიკა, რომელიც ყოველ დარგში ცალ-ცალკე აჩ-
ვენებს, თუ რა არის მოძველებული და შესაცვლელი ტერმინოლოგი-
ებში; 5. მომავალი საყოველთაო განათლების საჭიროებანი. ქართული 
ენის ხასიათი, კანონები და თავისებურებანი. ფილოლოგიის ნაკვლე-
ვი. 

მასალად იხმარეს: 1. ლექსიკონები (ს. ს. ორბელიანის, რ. ერის-
თავის, დ. ჩუბინაშვილის, ნ. ჩუბინაშვილის, კ. ყიფიანის და სხვ.);  
2. ძველი მეცნიერული ენის ნიმუშები (იოანე პეტრიწი და სხვ.); 3. ყვე-
ლაფერი, რაც მანამდე ქართულად გამოქვეყნებული იყო დარგებში, 
ტერმინოლოგიური ლექსიკონები, სახელმძღვანელოები, ჟურნალ-გა-
ზეთებში მოთავსებული სტატიები, საკითხავი წიგნები და სხვ.; 4. ხალ-
ხური კილოკავები, ქვეყნის სხვადასხვა მხარეში ნახმარი ხალხური 
სიტყვები; 5. ძველი მწერლობა; 6. სასულიერო წიგნები. გარდა ზემოთ 
ჩამოთვლილი ლიტერატურისა: გერმანული, ფრანგული, ინგლისური 
ლექსიკონები და ტერმინოლოგიები  (სიტყვარი, 1920: 20). 

ლიტერატურიდან ამოკრეფილ მასალებს ერთმანეთს ადარებ-
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დნენ, მისაღებს იღებდნენ, ცდილობდნენ მხედველობიდან არ გამოჰ-
პარვოდათ ის გარემოება, რომ ტერმინოლოგია ყოველ წელიწადს ვერ 
გამოიცვლება და რომ მათი საშვილიშვილო საქმე თავიდანვე მრავალ-
მხრივ მოფიქრებული და მტკიცე საფუძველზე შემუშავებული უნდა 
ყოფილიყო. 

Степень-ს სახელი ასე ამოურჩიეს: Ступень-ის მეორე სახელი 
„დანდალი“ აიღეს, სახმარ სიტყვად გადააქციეს და „დანდალი“ დაარ-
ქვეს. კვადრატულ, ანუ მეორე ხარისხის შეთანასწორებას „ორდანდა“ 
შეტოლება დაარქვეს. ბიკვადრატულს იოს. ავალიშვილის დარქმეუ-
ლი „ორორზომიანის“ ნაცვლად „ორფაორდანდა“ უწოდეს. 

გამოსახულებებს x5 ხარისხში ‒ x ხუთ დანდი, ხოლო x10 ხარისხში 

ათდანდი უწოდეს; „ხარისხის ამაღლებას“ ‒ ადანდება; „ფესვის ამოღე-
ბას“ ‒ ამოფესვა; „გალოგარითმებას“ ‒ დანდსახება დაერქვა, „ხარისხის 
ხარისხით ამაღლებას“ ‒ დანდის ადანდება, „მესამე ხარისხით ამაღლე-
ბას“ ‒ სამად ადანდება (სიტყვარი, 1920: 26). 

ჯგუფი აცხადებდა: „ყოველ ძირითად ცნებას თავისი საკუთარი 
ფესვი ან რაიმე სპეციფიკური და მარჯვედ სადრეკი ფორმა უნდა ამო-
ერჩეს. ტერმინების შეთხზვის დროს შორს წინხედვა არის საჭირო, 
ამასთან ერთად არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ენის გამდიდრებას ორი 
გზა აქვს: ერთი არის ახალი ფორმების შედგენა, მეორე კი ახალი ფეს-
ვების გაჩენა. ენის ჭეშმარიტი გამდიდრება ამ ფესვების შექმნაშია. 
სხვისი ფესვიანი სიტყვა თავის ბუნებრივ ნაწარმოებს ვეღარ შექმნის“ 
(სიტყვარი, 1920: 27-28). 

არ მოსწონდათ ჯგუფის წევრებს, რომ „უძველესი ქართული სა-
მეცნიერო ენის შემქმნელნი სიტყვა სიტყვით სთარგმნიდნენ ბერ-
ძნულ ტერმინებს და ფორმაზე არ ფიქრობდნენ, მათთვის მხოლოდ 
ამორჩეული სახელის შინაარსს ჰქონდა მნიშვნელობა. მათი ტერმინე-
ბი ხშირად რამდენიმე სიტყვისაგან შედგება“. მაგ. „ქვეყნის მზომელი“ 
‒ გეომეტრი, „სწორ საზომობა“ ‒ სიმეტრია, „პირველი ახსარებითი“ ‒ 
აქსიომა და ა.შ. 

„ჩვენი მოვალეობაა ტერმინების შედგენის დროს საქართველო-
ზე და მის მომავალზე ვიფიქროთ!“ 

„მრავალ კუთხედებს“ მრავალკუთხები, სამკუთხედს ‒ სამკუ-
თხი უწოდეს; многоугольник-ს ‒ მრავალკუთხედი; многогранник-ს ‒ 
მრავალწახნაგი და ა.შ. 

ჯგუფი ამაყობდა, რომ „უთავსართო სიტყვებმა სრულიად შე-
ცვალეს და გააევროპიელეს მთელი ჩვენი მეცნიერული ენა. რა დიდი 
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მნიშვნელობა ჰქონია ამ პატარა მარცვლების მოშორებას“. მაგ. 
отношение-ს შეფარდების მაგიერ ‒ ფარდობა დაარქვეს; „თანასწორო-
ბას“ ‒ ტოლობა. „ორი შეფარდების თანასწორობას“ ‒ равенство двух 
отношени-ეს ‒ ორფარდობის ტოლობა. ამრიგად, პროპორციის ნა-
ცვლად შეიქმნა ‒ ტოლფარდი, пропорциональный-ი ‒ ტოლფარდა 
გამოვიდა; პროპორციონალობა ‒ ტოლფარდობა გახდა; ეპროპორციო-
ნალებიან, ე. ი. пропорциональный-ს ‒ ეტოლფარდებიან. ფესვი ‒ „ტო-
ლი“ სხვაგანაც გამოადგათ, მაგალითად დაერქვა: Равенство-ს ‒ ტო-
ლობა; Уравнение-ს ‒ შეტოლება; Приравнивание-ს ‒ მიტოლება; 
Эквивалент-ს ‒ ტოლფასი; Равновелики-ს ‒ ტოლდიდი. 

Предель-ისათვის უნივერსიტეტში ხმარებული ტერმინი მიი-
ღეს ‒ ზღვარი, определеный ‒ განზღვრული, предельный ‒ ზღვარუ-
ლი; აქედან ‒ განუზღვარი, განუზღვარობა, განზღვრულობა აწარმო-
ეს. 

სიტყვიდან „გნება“-ში (ე-ს ო-ზე შეცვლით) მოკლე სახელი შე-
ადგინეს ‒ გნობა. პეტრიწის „ქვეყნის ზომვას“ ‒ გეომეტრიას ‒ სივ-
რცგნობა, ე.ი. სივრცის გნობა დაარქვეს. გეომეტრიისათვის ახალი ფუ-
ძე შეადგინეს ‒ სივრცგნ, геометрический ‒ სივრცგნური, геометр ‒ 
სივრცმგნელი. 

„მათემატიკის ენა ფოლადივით ბასრი და ბროლივით ანკარა 
უნდა იყოს“, _ აცხადებდა კოლექტივი. „თანასწორს“ ამოურჩიეს ‒ ტო-
ლი. აქედან равноугольный треуголник-ს ‒ ტოლკუთხა სამკუთხედი 
დაარქვეს, ხოლო прямой-ს პეტრიწის მიერ შემოღებული ‒ წრფე („წა-
იღუაროს რაჲ წენტილი შეიქმს წრფელსა...“). 

Прямой угол-ს „პერპენდიკულარობისაგან“ და არა „სწორობისა-
გან“ წარმოშობილი სახელი უწოდეს. „პერპენდიკულარს“ ‒ მართობი 
დაარქვეს, взаимно перпендикулярные-ს ‒ თანამართობი. Прямой 
угол-ს მართი კუთხე უწოდეს; прямоугольный треугольник-ს ‒ მარ-
თკუთხა სამკუთხედი. „მართ“ ფესვიდან ბევრი სხვა ტერმინი მიიღეს. 
სიტყვა „სწორი“ правильный-სთვის დატოვეს, რადგან „ეს სახელი 
მხოლოდ ამ ცნებას გამოსახავს“. 

ადრე правильное და прямое решение-ს ორივეს „სწორი ამოყვა-
ნა“, ანუ „ამოხსნა“, ერქვა, სიტყვა „სწორის“ მრავალმნიშვნელობის 
გამო ჯგუფი იძულებული გახდა правильные фигур-ებისათვის ‒ „წე-
სიერი“ ე.ი. „ნორმალური“ ფიგურები ეწოდებინა. Нормальная ფიგუ-
რაც წესიერი გამოდიოდა და правильная-ც, ამიტომ правильная 
фигура-ს სწორი ნაკვთი უწოდეს, нормальная-ს კი –  წესიერი. 
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Линия-ს იოანე პეტრიწის მიერ ხმარებული სახელი ‒ წირი 
უწოდეს, რადგან იოანეს ნაშრომში „ასე აქვს ნათქვამი“: „ველის-ზედა 
და წირი უსხეულოზედ შეეხებიან სხეულსა და განეყოფვიან“ 
(სიტყვარი, 1920: 37-38). 

მათემატიკური და ფიზიკური წერტილები ერთმანეთისაგან 
განასხვავეს ‒ გეომეტრიულს წერტი უწოდეს, წერტილი კი მისი ნივ-
თიერი გამოხატულებისათვის დატოვეს. მაგ. პოლუსი, ცენტრი, ფო-
კუსი ‒ წერტია, ხოლო გამრავლების ნიშანი წერტილი. მექანიკიდან 
„материальная точка“, ქართულად „ნივთიერი წერტი“ იქნება“. 

Поверхность-ს ფართეული უწოდეს. ზედაპირი კი ჩვეულებრი-
ვი მნიშვნელობისათვის დატოვეს. Площадь ромба, боковая повер-
хность, полная поверхность цилиндра და სხვ. ‒ ყველა ფართია. 
Квадрат-ისათვის შემოიღეს წესფართი, ე.ი. ერთეულად მიღებული 
ფართი; квадратная единица ‒ წესფართა ერთეული. ჯგუფს მიაჩნდა, 
რომ მათეული ცნებების განსაზღვრა და დაყოფა ამდიდრებდა მათე-
მატიკურ ენას, აძლევდა მეცნიერულ შინაარსს, ხოლო გეომეტრიული 
ტერმინოლოგია ყოველდღიური ცხოვრების ენიდან გამოირჩეოდა. 

ევროპაში შემოღებულ ათობით სისტემაზე, ნუმერაციაზე, უფ-
რო „თორმეტობითი“ ბევრად უკეთესი ეჩვენებოდათ. ქართული 
„ოცობითი“ ზეპირი თვლის დატოვება შეუძლებლად მიაჩნდათ, მით 
უმეტეს, რომ ასს ზევით ოცობითი თვლაც ათობითი ხდება და „უფრო 
მეტად აძნელებს ნუმერაციის შეგნებას. ათეულების სახელები სრუ-
ლიად არ შეესაბამება ანალოგიურ ასეულების, ათასეულების და სხვა 
разряд-ების სახელებს“. 

მიუღებლად მიაჩნდათ, რომ ზეპირი თვლა „ჩამორჩენილი“ და 
შეუსაბამო დარჩენილიყო. „ხალხს ეს თვლა არც ზეპირად ეხერხება. 
ფულს ის თუმნობით, ე.ი. იმავე ათეულებით და არა ოცეულებით ით-
ვლის. ორმოცი მანეთის მაგიერ ის ოთხ თუმანს ხმარობს. როცა რი-
ცხვების კარნახით ჩაწერაზე მიდგება საქმე ნუმერაციის ქართულად 
ახსნის საჭიროებამ ერთიანად შეურყია საფუძველი ქართულად 
თვლის სისტემას. ბავშვს უჭირს შეგნება სამ-ოცი „ექვსიანით“ და არა 
„სამიანი“ ციფრით რატომ იწერება, როცა სამიც, ცამეტიც, სამასიც და 
სამი ათასიც სამიანების შემწეობით ისახება. 60-ის მაგიერ ის აუცი-
ლებლად 320-ს წერს, 39-ის 2019-ს, 90-ის 42010,.. მანამ ცალცალკე არ 
მიეჩვევა თითოეული ამგვარი უცნაური რიცხვების წერას. ისე, რო-
გორც რამდენიმე საუკუნის წინ საქართველომ ასოიანი აღრიცხვა მია-
ტოვა და არაბული ციფრები შემოიღო. ასევე გადაჭრით და ერთბაშად 
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განათლებული ქვეყნების თვლაზე უნდა გადავიდეთ. ეს მით უფრო 
საჭიროა, რადგან ქართული ენა ბუნებრივი მართლწერით არის შესა-
ნიშნავი: სიტყვა როგორც გამოითქმის, ისე იწერება; ვინც ასოების გა-
რჩევას და წერას შეისწავლის, ის წერა-კითხვის სრული მცოდნეა. ამ 
მხრივ ჩვენი ენა, ფრანგული და ინგლისური ენების მოწინააღმდეგე 
პოლუსია. რიცხვების წერაში კი სწორედ ამის საწინააღმდეგო მოვლე-
ნას აქვს ადგილი. აქ ევროპას ჩვენი მართლწერის ადგილი უჭირავს, 
ჩვენ კი მათი ხელოვნურად და გაუგებრად გასაზეპირებელი“ (სიტ-
ყვარი, 1920: 26-27). 

ჯგუფს შეუწყნარებელად მიაჩნდა ასეთი შეუსაბამობის დატო-
ვება. „რიცხვების წერა ქართული წერა-კითხვის შესაფერად უნდა გა-
ვამარტივოთ“, რისთვისაც შვიდი ახალი ფესვი შემოიღეს: 30-ს ‒ სამ 
ათი დაარქვეს; 40-ს ‒ ოთხ ათი; 50-ს ‒ ხუთ ათი; 60-ს ‒ ექვს ათი; 70-ს ‒ 
შვიდ ათი; 80-ს _ რვა ათი; 90-ს ‒ ცხრა ათი. 

20-ისათვის ადრინდელი ოცი დატოვეს; 21-სათვის ‒ ოც-და-ერ-
თი; 31-ს სამათერთი და არა „სამათ-და-ერთი“; 45-ს ‒ ოთხათხუთი; 
98-ს ‒ ცხრათრვა დაერქვა. 

Сороковой-ს ‒ მეოთხათე; сорок первый-ს ‒ ოთხათპირველი; 
пятдесят шестой-ს ‒ ხუთათმეექვსე; шестидесятый-ს ‒ მეექვსათე; 
семидесятый-ს ‒ მეშვიდათე და ა.შ. ნულებიან ერთეულებზე გამრავ-
ლება, წინანდელი წაკითხვით: „ათჯერ ოთხმოცი ‒ რვაასია“, ახალით 
კი ‒ „ათჯერ რვაათი რვაასია“. მაგ. სამი ექვსიანით დაწერილი რიცხვი 
‒ 666, წაიკითხება ასე ‒ „ექვსას ექვსათ ექვსი“; 999 კი ‒ ცხრაას ცხრაათ 
ცხრა. 92 ‒ ქართულად ითქმის ოთხმოცდა თორმეტი, ბავშვი წერდა ‒ 
42012; 573-ტი ‒ ხუთას სამოცდა ცამეტი, ბავშვი წერდა ‒ 532013, ახა-
ლი ტერმინებით კი ეს სიძნელე „ერთბაშად ისპობა!“. ეხლა ‒ 92 ‒ 
ცხრაათ ორი, 573 ‒ ხუთას შვიდათ სამი.  

„რადგან ადრე „რაზრიადების“ წერაში ვარჯიში შეუძლებელი 
იყო ბავშვების მათემატიკაში გასაწრთვნელად, ევროპული მეთოდე-
ბის გამოყენებით, ახლა უკეთ იქნება რიცხვების კარნახი, რადგან 
უწინდელი რიცხვები, ამის საშუალებას არ იძლეოდა“ (სიტყვარი, 
1920: 44-45). 

მილიონს, ბილიონს, ტრილიონს და ა.შ. სახელები შეუცვალეს, 
ეს სიტყვები, როგორც შინაარსის, ისე ფორმის მხრივ, სრულიად გამო-
უდეგარიაო“. რადგან „მილიონია“ ‒ 1 000 000 = 10002, ამიტომ ‒ მილი-
ონს ორდანი ე.ი. ათასის მეორე „დანდი“ უწოდეს. ბილიონს ‒ სამდა-
ნი; ტრილიონს ‒ ოთხდანი და ა.შ. 
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ერთეულის ნაწილებს სახელები შეუმოკლეს: „მესამედის“ და 
„მეოთხედის“ მაგიერ, ‒ შესაბამისად სამედი და ოთხედი დაარქვეს. 
1/5-ს ‒ ხუთედი და არა მეხუთედი. 0,1, ანუ 1/10 ‒ ათედი და არა მეა-
თედი. წინსართი ‒ მე, რიგითი რიცხოვან სახელებისათვის დატოვეს: 
მესამე, მეოთხე და ა.შ. 

ნახევარს ‒ 1/2 ‒ ერგ დაარქვეს. ეს სიტყვა საღვთო წიგნებიდან ამო-
იღეს. მაგ. ერგასი ‒ ნახევარ ასი. მაგ., დაერქვა: полусумма-ს – ერგჯამი; 
полуразность-ს - ერგსხვაობა; полукруг-ს – ერგწრე. 

ალგებრას „ალჯებრი“ დავარქვითო, რადგან ეს სახელი არაბუ-
ლი ‒ „ალ ჯებრ ვ'ალმუკაბალა“-სგან არის წარმომდგარიო (algebr 
V’almucabala), რაც ნიშნავს востановление და противоположение-ს; 
„სიტყვა „ალგებრა“ ამ ფრაზის პირველი ნაწილის შეცდომით გამო-
თქმას წარმოადგენს და მხოლოდ გერმანიაში და რუსეთში იხმარება; 
საფრანგეთში და ინგლისში კი მას შესაბამისად „ალჟებრ“, ან „ალჯებ-
რი“ ჰქვია“ (სიტყვარი, 1920: 44). 

Отрицательный და положительный რიცხვების ქართული სახე-
ლები არ აკმაყოფილებდათ, რადგან ტერმინები „დადებითი“, „უარყო-
ფითი“ „სრულად ვერ სახავენ რიცხვებს“, მაგრამ სამაგიერო კარგი სახე-
ლები ვერ გამოუნახეს. „ევროპაში „პოზიტივი“ და „ნეგატივი“ ჰქვია. და-
დებითის წინააღმდეგი „დაუდები“ იქნება და მათ უნდა ჰოდებითი და 
უარდებითი ან დიახითი და უარითი ან რაიმე ამგვარი სახელები უნდა 
ეწოდოს“ (სიტყვარი, 1920:44). 

Бесконечно "малый"-ს და бесконечно "болшой"-ს ჩვეულებრივი 
„დაუბოლოვებლად მცირე“ და „დაუბოლოვებლად დიდის“ მაგიერ ამ 
ორი ძირითადი ცნების „ნამდვილი შინაარსის სათანადო სახელები 
ვუწოდეთ: უსასრულოდ მლევი და უსასრულოდ მზარდი, რადგან 
წინანდელი სახელები შემცდარ წარმოდგენებს ბადავენ“. 

მოქმედების სიმბოლოებს მოკლე და ადვილად სახმარი სახელები 
დაარქვეს: Плюсь (+) - მატ; минусь (-) ‒ კლებ, умножить или умноженный 
(ხ) - მრავლ; _ разделить или деленный (:) ‒ ყოფ; равняется (=) ‒ ტოლია 
(და არა უდრის); больше (>) ‒ დიდია; меньше (<) ‒ მცირეა. მაგ. [(5+3-2):7] 
x 3 წაიკითხება: ხუთი მატ სამი, კლებ ორი, ყოფ შვიდი (და არა შვიდად), 
მრავალ სამი (და არა სამზე). 

შენიშვნა: ფორმულის ამოკითხვაში რიცხვების და ასოების სა-
ხელები მოქმედებათა სახელების მიხედვით არ იბრუნვის, გარდა 
„ფესვის ამოღების“ სახელისა. 
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ax2 + cx - 3 b  = 
d

c
 წაიკითხება ასე: ა იქს ორდანდი, მატ c იქს, 

კლებ სამდანდა ფესვი ბესგან ტოლია ცე ყოფ დე. შენიშვნა: როცა ტოლო-
ბის ნიშანს მხოლოდ ერთი რიცხვი ან ასო მოჰყვება, მაშინ მისი სახელი 
იბრუნვის; მაგ. = ტოლია ბესი და არა „ტოლია ბე“. 

გამოსახულება: a + b +
d

c
 წაიკითხება ‒ ა მატ ბე, მატ ცე ყოფ დე, 

ხოლო a + 
d

cb +
 კი ა მატ წილარი ბე მატ ცე ყოფ დე. 

ფრჩხილებისათვის ასეთი სახელები შემოიღეს: фигурные 
скобки - { } _ გარე ფრჩხილები; квадратные ‒ [ ] ‒ დიდი; 
обыкновенные - ( ) ‒ უბრალო. 

„Открыть скобки“ ‒ წინა ფრჩხილები {, [. (, წინა გარე, წინა დი-
დი, წინა უბრალო ფრჩხილი. „Закрыть скобки“ ), ], } - ბოლო ფრჩხი-
ლები; ამრიგად, {[ა-(ბ+ც)-დ]-ც} ასე წაიკითხება: წინა გარე ფრჩხილი, 
წინა დიდი ფრჩხილი, აკლებ, წინა უბრალო ფრჩხილი, ბე მატ ცე, ბო-
ლო უბრალო ფრჩხილი, კლებ დე, ბოლო დიდი ფრჩხილი, კლებ ცე, 

ბოლო გარე ფრჩხილი. 5 ba +  извлечь корень 5-й степени из ა+ბ ‒ ა 
მატ ბეს ხუთ დანდად ამოფესვა; возвысить (ა-ბ) в кубе ‒ ა კლებ ბეს სა-

მად ადანდება; прологарифмировать 
b

a
 ‒ ა ყოფ ბეს დანდსახება 

(სიტყვარი, 1920: 45). 
დიდი შრომისა და გარჯის მიუხედავად, „სიტყვარს“ გამოქვეყ-

ნების დღიდან დიდხანს არ უარსებია. იგი დაიწუნეს და ამოიღეს ხმა-
რებიდან. წიგნის ეგზემპლიარები შემორჩენილია: ეროვნულ, უნივერ-
სიტეტის, ჯაფარიძის სახ. ბიბლიოთეკებში და ლიტერატურის მუზე-
უმში. 

შემდგენელი კოლექტივის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ 
შრომას უკვალოდ არ ჩაუვლია. მათი ბევრი ფუნდამენტური ტერმი-
ნით დღეს მათემატიკის ენა სარგებლობს. საბჭოთა კავშირში ტექნი-
კური ტერმინოლოგია 1925 წელს გამოვიდა. „სიტყვარის“ შესახებ 
საბოლოოდ გვინდა ვთქვათ, რომ რვაკაციანი ჯგუფის მიერ შედგე-
ნილ ამ ლექსიკონს დროისთვის რომ გაეძლო, ყველა ჩვენგანი იამა-
ყებდა მისი პირველობით. 
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Giorgi Sarajishvili 
 

Giorgi Nikoladze – Co-author of Technical Dictionary 
 

Summary 
 

In 1920, the first technical terminology was published, which was based 
on: 1. Dictionaries (S. S. Orbelini, R. Eristavi, D. Chubinshvili, N. Chubi-
nashvili, K. Kipiani etc.). 2. Ancient scientific language samples (Ioane Petritsi 
etc.). 3. Everything that had previously been published in Georgian in specific 
fields, terminological dictionaries, textbooks, magazine and newspaper articles, 
books etc. 4. Folk idioms, folk words of various parts of the country. 5. Anci-
ent writings; 6. Religious books. In addition, German, French, English dictio-
naries and terminology. 

The opinions of the dictionary compilers: “The root or any specific form 
for each basic concept should be chosen. It is important to be careful when 
coining terms. At the same time, we should not forget that the language 
enriches in two ways: the first is creating new forms and the second is the 
emergence of new roots. A word containing another word’s root cannot create 
its own natural formation.” 

“It is our duty to think about Georgia and its future while compiling 
terminology!” 

Despite the hard work, the first Georgian technical dictionary did not 
exist long. It was rejected and removed from use. It should be noted, to the 
credit of compiling team, that their efforts have not been lost. The terms, they 
created, are still used. 
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განგანგანგანმარმარმარმარტეტეტეტებიბიბიბითითითითი ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონინინინი 

 კავშირგაბმულობის დარგში თანამედროვე ტექნიკისა და ტექ-
ნოლოგიების მზარდი განვითარების პროცესში ლექსიკონის საჭირო-
ება სრულიად ცხადია და დარგის განვითარების ობიექტური მო-
თხოვნებით არის განპირობებული. გასული საუკუნის 90-იან წლება-
მდე ქართული ტექნიკური აზროვნება და აქედან გამომდინარე ტექ-
ნიკური და ტექნოლოგიური ტერმინები მნიშვნელოვანწილად დაკავ-
შირებული იყო რუსულ სივრცესა და ტერმინებთან, მაგრამ უკანას-
კნელ წლებში მდგომარეობა სრულიად შეიცვალა: კავშირგაბმულო-
ბის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ახალი სახეობები, ძირითადად, 
დასავლეთისა (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ფინე-
თი და სხვა) და აზიის (იაპონია, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა) ქვეყნებში 
იწარმოება და მათი დასახელებები და ტერმინებიც ინგლისურენოვა-
ნია, ხოლო საქართველოში 20-40 წლის წინ გამოცემული კავშირგაბ-
მულობის ტერმინოლოგიური ლექსიკონები მოძველდა და აუცილე-
ბელი გახდა ლექსიკონის შექმნა კავშირგაბმულობის ისეთ მიმართუ-
ლებებში, როგორებიცაა: მობილური კავშირი, ინტერნეტი, ბოჭკოვან-
ოპტიკური, საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, 
ტელერადიომაუწყებლობა და ა.შ. ამავე დროს საქართველოს კავშირ-
გაბმულობის დღევანდელი ქსელები (განსაკუთრებით ფიქსირებული, 
მაგისტრალური), ტელერადიოსამაუწყებლო ტექნოლოგიები ჯერ კი-
დევ რუსული წარმოებისაა, რომ არაფერი ვთქვათ ამ ქსელების გაყვა-
ნის, აპარატურის მონტაჟის ნორმებსა და წესებზე. ასევე უკანასკნელ 
ათწლეულში კავშირგაბმულობისა და გამოთვლითი ტექნიკის შე-
რწყმის გამო წარმოიშვა მრავალი საერთო ტერმინი; ბუნებრივია, ლექ-
სიკონში აუცილებელია ასეთი ტერმინების ასახვაც.  

თანამედროვე კავშირგაბმულობაში ყველა ძირითადი სტანდარ-
ტი, ნორმა, შემოკლება, განსაზღვრება, შესაბამისი ლიტერატურული წყა-
როები ინგლისურენოვანია. ამ ტერმინთა ძირითადი არსი, განსაკუთრე-
ბით შემოკლებები არა მარტო ფართო საზოგადოებისათვის, არამედ სპე-
ციალისტთა ვიწრო ჯგუფებისათვისაც კი რიგ შემთხვევაში ერთმნიშვნე-
ლოვნად განმარტებული არ არის. ბუნებრივია, განმარტებით ლექსიკონ-
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ში უნდა აისახოს კავშირგაბმულობის ტერმინთა დადგენილი, ნორმატი-
ული ფორმები.  

 კავშირგაბმულობის შემუშავებულ ტერმინთა სამენოვანი (ინ-
გლისურ-ქართულ-რუსული) განმარტებითი ლექსიკონი ამ ეტაპზე 
მოიცავს 8500-მდე სიტყვას, ტერმინს და განმარტებას: ტელეკომუნი-
კაციის სადენიანი, უსადენო, მობილური კავშირის, რადიოტექნიკის, 
ინტერნეტის, საკომუნიკაციო–საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კავ-
შირგაბმულობის დარგში სტანდარტიზაციის, სერტიფიცირებისა და 
მეტროლოგიის, ციფრული კავშირის, გადაცემის ბოჭკოვან–ოპტიკუ-
რი სისტემების, ინფორმატიკის, საკანონმდებლო, ეკონომიკური და 
სხვა მიმართულებით. ლექსიკონი, გარკვეულწილად, საცნობარო ხა-
სიათისაა, მრავალი სიტყვა და ტერმინი საკმაოდ ვრცლად არის გან-
მარტებული. 

 ლექსიკონით სარგებლობა, მისი დიზაინი (არქიტექტურა) მარ-
ტივი და მოხერხებულია. საჭირო სიტყვების მოძებნა შესაძლებელია 
როგორც ქართული, ისე ინგლისური ტერმინის აკრეფით.  გაფართოე-
ბული ძიების საშუალებით  ასევე შესაძლებელია ტერმინებისა და მა-
თი განმარტებების მოძიება ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა: 
საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო დოკუმენტები; სატელეკო-
მუნიკაციო სტანდარტების ევროპული ინსტიტუტის ტერმინები 
(ETSI), კავშირგაბმულობის საერთაშორისო გაერთიანება (ITU), ადგი-
ლობრივი კავშირის სატელეფონო ქსელები და ა.შ. ამავე დროს შესაძ-
ლებელია მოვძებნოთ ტერმინის წყარო (ლექსიკონში მითითებულია 
ლიტერატურული წყაროების ჩამონათვალი). 

კავშირგაბმულობის ტერმინთა ლექსიკონზე მუშაობისას გამო-
იკვეთა სხვადასხვა სახის სირთულე, რომლებიც შეიძლება დავყოთ 
რამდენიმე კატეგორიად:  

პირველი კატეგორია: ტერმინები, რომლებიც საქართველოს სა-
კანონმდებლო დოკუმენტებში ასახულია, მაგრამ, ჩვენი აზრით, საჭი-
როა მათი შეცვლა, მაგალითად:  

თათათათანანანანალოლოლოლოკაკაკაკაცია ცია ცია ცია ‒ ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის შესაბა-
მის ელემენტებთან დაშვების ან/და ურთიერთჩართვის მიწოდების 
მიზნით ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის მიერ 
გამოყოფილ სათანადო სიდიდის თანალოკაციის ფართობზე მსურვე-
ლი ავტორიზებული პირის დაშვება და მისი ტექნიკური საშუალებე-
ბის განთავსებისა და საოპერაციო მომსახურების განხორციელების 
უზრუნველყოფა. 
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ლი ოპერატორის შენობაში გამოყოფილ თანალოკაციურ ფართზე ურ-
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ტექნიკური საშუალებების განთავსება, მათი ელექტრონული მონიტო-
რინგი საკომუნიკაციო არხების საშუალებით.  

მეორე კატეგორია: ტერმინები, რომლებიც ფართოდ არის დანერ-
გილი მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა სფეროებში, მაგრამ მაინც 
საჭიროა მათი გარკვეული გადამუშავება, მაგალითად:  

ინინინინსტასტასტასტალალალალაციაციაციაცია ‒ ტექნიკური საშუალების (დანადგარი, აპარატურა) 

აპარატურული (პროგრამული) გაწყობა-გამართვა (დაყენება). 
პროპროპროპროტოტოტოტოკოკოკოკოლი ლი ლი ლი (Protocol, Протокол) ‒ წესების ნაკრები, რომელიც 

არეგულირებს მონაცემების მიღება/გადაცემის პროცესს. პროტოკოლი 
წარმოადგენს სტანდარტს, რომელიც განსაზღვრავს ფუნქციური 
ბლოკების ქცევას მონაცემების გადაცემის დროს.  პროტოკოლი მოცე-
მულია ერთ დონეზე განთავსებული ფუნქციური ბლოკების ურთი-
ერთქმედების წესების ნაკრების სახით; რეალიზდება პროგრამების 
ერთი ან რამდენიმე ჯგუფის  საფუძველზე: აღწერს შეტყობინებათა 
სინტაქსს,  მონაცემების ელემენტების სახელებს, მართვის მდგომარე-
ობის ოპერაციებს და ა.შ. არსებობს მრავალი სახის პროტოკოლი: მო-
ნაცემების გადაცემის, მობილური კავშირის და სხვა.   ეს ტერმინი 
ფართოდ არის დანერგილი არა მარტო კავშირგაბმულობაში, არამედ 
სახელმწიფოთა შორის  ურთიერთობებშიც.   

მესამე კატეგორია: ტერმინები, რომლებიც მკვიდრდება ქარ-
თულ ტექნიკურ ლიტერატურაში,  თუმცა არსებობს მათი შესატყვისი  
სხვა ტერმინებიც. მაგალითად: 

მულმულმულმულტიპტიპტიპტიპლექლექლექლექსოსოსოსორირირირი ‒ IEC 61931-1(6.52) სტანდარტების მიხედვით 
„ტალღური მულტიპლექსორი (MUX)- წარმოადგენს განტოტებას ორი 
ან მეტი შესასვლელი პორტით და ერთი გამოსასვლელი პორტით 
ისეთი სახით, როდესაც,  სხივური ნაკადი თითოეულ პორტში შე-
ზღუდულია წინასწარ არჩეული ტალღების დიაპაზონით, ხოლო 
გამოსასვლელი წარმოადგენს ამ პორტების სხივური ნაკადების კომ-
ბინაციას, ე.წ. აგრეგატულ ნაკადს.“  

დედედედემულმულმულმულტიპტიპტიპტიპლექლექლექლექსოსოსოსორი რი რი რი – ტალღური დემულტიპლექსორი: IEC 
61931-1(6.53) სტანდარტების მიხედვით „ტალღური დემულტიპლექ-
სორი (DEMUX) ‒ ეს არის მოწყობილობა, რომელიც ასრულებს მულ-
ტიპლექსორთან მიმართებით შებრუნებულ ფუნქციას,  სადაც შესას-
ვლელი წარმოადგენს ოპტიკურ სიგნალს, რომელიც აერთიანებს 
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ტალღათა ორ ან მეტ რაოდენობის და თითოეული პორტის გამოსას-
ვლელი შეესაბამება სხვადასხვა, წინასწარ არჩეული დიაპაზონის 
ტალღათა სიგრძეს“. 

კავშირგაბმულობის ტექნიკურ ლიტერატურაში მულტიპლექ-
სირების ნაცვლად ადრე გამოიყენებოდა ტერმინები: შშშშეეეემჭიდმჭიდმჭიდმჭიდროროროროვევევევებაბაბაბა, 
დადადადამკვრიმკვრიმკვრიმკვრივევევევებაბაბაბა, მაგრამ რა ვუწოდოთ ამავე ტერმინის მიხედვით დედედედე----

მულმულმულმულტიპტიპტიპტიპლექლექლექლექსორს სორს სორს სორს –    მულტიპლექსირების, ანუ შემჭიდროვების, და-
მკვრივების, შებრუნებულ ოპერაციას? 

მეოთხე კატეგორია: ტერმინები, რომლებიც გამოხატავენ მოცე-
მული მოქმედების, პროცესის შინაარსს, მაგრამ უჭირთ პრაქტიკაში 
დამკვიდრება, მაგალითად:  

გამოგამოგამოგამორერერერეცხვა (გამოცხვა (გამოცხვა (გამოცხვა (გამოხეხხეხხეხხეხვა)ვა)ვა)ვა) წყარო: ადგილობრივი კავშირის სატე-
ლეფონო ქსელების სახაზო ნაგებობები Рус: Прошпарка.  

ბობობობოძუძუძუძური რი რი რი სასასასაყრდეყრდეყრდეყრდენნნნის მიის მიის მიის მისაბსაბსაბსაბრჯერჯერჯერჯენი (ქვენი (ქვენი (ქვენი (ქვესაყსაყსაყსაყრდერდერდერდენი) ნი) ნი) ნი) – მოწყობილობა, 
რომელიც გათვალისწინებულია ადგილობრივი სატელეფონო ქსელის 
კუთხის, საკაბელო, დამაბოლოებელი (ბოლო) საჰაერო (ბოძებიანი) ხა-
ზებისათვის Рус: подпора столбовой опоры: Устройство, предназначенное 
для крепления угловой, кабельной, оконечной столбовых опор воздушной 
линии местной телефонной сети. 

ბოძბოძბოძბოძკინკინკინკინტი ტი ტი ტი ‒ Рус: тумба.  Рус: тумба.  Рус: тумба.  Рус: тумба.     

ბობობობოძის (დგაძის (დგაძის (დგაძის (დგარის) სარის) სარის) სარის) საყრდეყრდეყრდეყრდენის განის განის განის გაჭიმჭიმჭიმჭიმვავავავა – მავთული ან ბაგირი, რომ-
ლის დანიშნულებაა ადგილობრივი კავშირის სატელეფონო ქსელის 
საჰაერო ხაზის ბოძის (დგარის) საყრდენის გაძლიერება Рус: оттяжка 
столбовой [стоечной] опоры: Проволока или канат, предназначенные 
для укрепления столбовой [стоечной] опоры воздушной линии 
местной телефонной сети. 

განმარტებითი ლექსიკონის საბოლოო ვერსიის დადგენისას აუ-
ცილებელია ენათმეცნიერთა ჩართვა.  

კავშირგაბმულობის ინგლისურ-რუსულ-ქართული განმარტე-
ბითი ლექსიკონი (პირობითი სახელწოდებით ტეტეტეტელელელელესასასასაკოკოკოკომუმუმუმუნინინინიკაკაკაკაციო ციო ციო ციო 

ტერტერტერტერმიმიმიმინენენენების ლექბის ლექბის ლექბის ლექსისისისიკოკოკოკონი)ნი)ნი)ნი) განთავსებულია ვებგვერდზე  www.gncc.ge 
სასარგებლო ინფორმაციაში, ან შეგიძლიათ გადახვიდეთ  პირდაპირ 
ბმულზე   http://www.ena.ge/gncc-online2?gnccge=gnccge.   
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English – Russian – Georgian Explanatory Dictionary for 
Communication 

 
Summary 

 
In the communication field, during the process of growing development 

of modern techniques and technologies the need of a vocabulary is clear and 
caused by an objective demand of the field development. Till the 90s of the last 
century Georgian technical thinking and therefore, technical and technological 
terms were largely connected to the Russian space and Russian terms, but in 
the recent years the situation has completely changed: new kinds of 
communication techniques and technologies are mainly manufactured in the 
Western (U.S., UK, Germany, France, Finland etc.) and Asian (Japan, China, 
South Korea) countries and accordingly their names and terms are in English; 
In Georgia, the terms that were published 20-40 years ago are outdated, and it 
became necessary to create a dictionary of communication in areas such as 
mobile communication, the Internet, fiber-optical, information-
telecommunication technologies, radio and TV broadcasting etc. During the 
last decade due to the merging of communication and computing technology a 
number of common terms have been created. Naturally, it is necessary to 
reflect the terms in a dictionary. Communication trilingual English - Georgian - 
Russian and Georgian - English - Russian explanatory dictionary is a kind of a 
reference book. Using the vocabulary and its design (structure) are simple and 
efficient. One can find a right word by typing both Georgian and English 
words. You can find it at http://www.ena.ge/gncc-online2. 
 
 



    

ლია ქალია ქალია ქალია ქაროროროროსასასასანინინინიძეძეძეძე        

    

ტერტერტერტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგია გია გია გია ‒    ქარქარქარქართუთუთუთული ენის ხვალი ენის ხვალი ენის ხვალი ენის ხვალინლინლინლინდედედედელი დღელი დღელი დღელი დღე    

 
ცნობილია, რომ სალიტერატურო ენა უშუალოდაა დამოკიდე-

ბული სამეცნიერო ენის განვითარებაზე. თუ სამეცნიერო წრეები 
ზრუნავენ ენაზე, ქმნიან ტერმინებს, რომლებიც ქართული ენის ცო-
ცხალ ლექსიკას თუ ძველ ქართულ მწერლობაში არსებულ მასალებს 
ეყრდნობა, ენა სწორად ვითარდება, მრავალი ტერმინი დროთა გან-
მავლობაში სალიტერატურო ენის ბუნებრივი ნაწილი ხდება. სხვაგვა-
რად რომ ვთქვათ, სამეცნიერო ენის განვითარება სამეცნიერო წრეების 
დამსახურებაა, ენის დაცემა - მეცნიერული მუშაობის შესუსტების შე-
დეგი. ბოლო ოცი წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარე-
ბულმა მოვლენებმა განსაკუთრებით შეაფერხა ქართული ტერმინო-
ლოგიისა და, შესაბამისად, ქართული სამეცნიერო ენის განვითარება.  

ქართულ ტერმინთშემოქმედებას ხანგრძლივი ისტორია აქვს, 
მაგრამ ეს ისტორია სრულად ჯერჯერობით შესწავლილი არ არის. შე-
საძლოა ამიტომაც სამეცნიერო ლიტერატურაში ქართული ტერმინ-
თშემოქმედების სკოლების გამოყოფის საკითხი არასოდეს დასმულა. 
ჩემი აზრით, საკუთარი მეცნიერული ხედვისა და მიმართულების 
განსაზღვრით, ნათლად ჩამოყალიბებული სამოქმედო გეგმებით, ქარ-
თულ ტერმინთშემოქმედებაში თამამად შეგვიძლია გამოვყოთ ოთხი 
განსხვავებული სკოლა: 

1. X-XII საუკუნეებისა;  
2. ილია ჭავჭავაძისა და მის თანამედროვეთა;  
3. ე. წ. სიტყვარისტებისა;  
4. საბჭოთა პერიოდისა.  
როგორი უნდა იყოს ქართული დარგობრივი ტერმინოლოგია: 

ქართული, ქართულიც და საერთაშორისოც თუ საერთაშორისო ‒ ეს 
არის ის უმთავრესი საკითხი, რომლის შესახებ დავა იყო და იქნება მომა-
ვალშიც. მთავარი ისაა, რომელმა რა შედეგი მოუტანა ქართულ ენას, რო-
მელი გზა იყო გამართლებული, რომელი ‒ გაუმართლებელი. დღეს ამ 
საკითხის კვლევა და გარკვეული დასკვნების გაკეთება ქართული ტერ-
მინოლოგიის ისტორიის შესწავლით სავსებით შესაძლებელია. 

თითქმის ყველა, ვისაც ქართული ტერმინოლოგიის საკითხებსა 
თუ, ზოგადად, ისტორიაზე უმუშავია, ერთ რამეზე თანხმდება: საუ-
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კუნეების ქართული ტერმინთშემოქმედება ჩვენს დროისაზე წინწასუ-
ლია და სიშორის მიუხედავად, ბევრ რამეს გვასწავლის1. ეს პერიოდი 
სწორედ იმითი არის გამორჩეული, რომ მთელი ევროპული კულტუ-
რის, მეცნიერების, ტერმინოლოგიის საფუძვლად აღიარებული ბი-
ზანტიური კულტურა ქართველმა მთარგმნელებმა ისე გადმოიღეს, 
ქართული ენის ბუნება არასოდეს დავიწყებიათ. სწორედ ამ დროიდან 
იწყება ქართული ენის საკითხების კვლევა, ქართული სამეცნიერო 
ენის განვითარება. ეფრემ მცირემ, არსენ იყალთოელმა, იოანე პეტრიწ-
მა და სხვებმა მრავალი ახალი სიტყვა შემატეს ქართულს, ენობრივი 
საკითხებისადმი მათი მიდგომის შედეგია ისეთი სიტყვები, როგორე-
ბიცაა: არსი, არსებობა, ხედვა, ხედვითი, არარაობა, ძლიერება, გონი, 
გონიერება, განცდა, ვითარება, მეცნიერება, უმეცრება, იგივეობა და 
მრავალი სხვა. ამ დროს შეიქმნა ქართული ფილოსოფიური, გრამატი-
კული, მათემატიკური ტერმინები.  

ენა, ბუნებრივია, ცოცხალი ორგანიზმია. იგი ვითარდება სხვა-
დასხვა ეპოქასა და გარემოში. ნასესხობა ამდიდრებს თუ აღარიბებს 
ენას ‒ ამ საკითხზეც დავობდნენ და დავობენ  მეცნიერები. ერთი რამ 
ცხადია: უცხო ენების გავლენის ქვეშ მყოფი ენა, თუ მას ძველი ქარ-
თველი მთარგმნელების ან ილია ჭავჭავაძის მსგავსი გულშემატკივა-
რი არა ჰყავს, ბუნებრივი გზით ვერ განვითარდება. სწორედ ასე მო-
ხდა მე-13 საუკუნიდან: ქართულ ენაში შემოიჭრა თურქულ-სპარსუ-
ლი ნასესხობები, რომლებმაც, ცხადია, ქართული ენის ძირძველი სი-
ტყვობრივი საუნჯე შეცვალა. ამას დაერთო მე-19 საუკუნე, ქართული 
სალიტერატურო ენისთვის უმძიმესი ხანა.  

თუ რა შეუძლია ქართულ საზოგადოებას ენის გადასარჩენად, 

                                                           

1
 „რვა-ცხრა საუკუნის წინ ქართული მეცნიერული ენა ასეთი ღარიბი და 

უშნო არ ყოფილა; იმ დროის ხელნაწერები ნათლად გვიჩვენებენ, რამდენად 
მდიდარი და ეხლანდელზე უფრო განვითარებული ყოფილა მაშინდელი 
ქართული მეცნიერული ენა და რამდენად ჩვენზე უფრო სწორედ გრძნობდნენ 
ჩვენი განათლებული წინაპარნი თავიანთი ხალხის მოთხოვნილებებს და 
სამეცნიერო ტერმინები გაეროვნების აუცილებელ საჭიროებას („სიტყვარი“, 1920: 
15). 

„განსაკუთრებით დაძაბულ ტერმინოლოგიურ მუშაობას აწარმოებდნენ 
გიორგი მთაწმინდელი, ეფრემ მცირე და იოანე პეტრიწი. ჩვენ მოგვეპოვება არა 
მარტო მათ მიერ შექმნილი ტერმინები, არამედ მათი მსჯელობაც ამა თუ იმ 
ტერმინის დადგენისა და ვარგისობის შესახებ. ერთი სიტყვით, წარმოებდა 
ნამდვილი ტერმინოლოგიური მუშაობა“ (ბერიძე, 1952: 29).  
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ამისი შესანიშნავი მაგალითი გვაქვს, საბედნიეროდ, საქართველოს 
ისტორიაში. ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამედროვეებმა თითქმის 
თავიდან შექმნეს ქართული სალიტერატურო ენა. სკოლა, თეატრი, 
ბანკი თუ სხვა დაწესებულება ჩვენში, ნათარგმნი თუ ორიგინალური 
თხზულებები უნდა ემსახურებოდეს ქართველი ერის წინსვლასა და 
ეროვნული ნიშნის უფლებათა დაცვასა და წარმატებას, ე. ი. ქართუ-
ლი ენის მოვლასა და მზრუნველობას, ზრდასა და განვითარებას, 
აღორძინებასა და აყვავებას. ამას ითხოვდა ილია ჭავჭავაძე თანამედ-
როვეთაგან, ასე ქმნიდა ახალ სალიტერატურო ენას. სწორედ ამ საქმის 
შედეგი იყო ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების-
თანავე ქართველებმა შეძლეს ქართული სახელმძღვანელოების გამო-
ცემა.  

უეცრად მოპოვებულმა თავისუფლებამ თითქმის ამოუხსნელი 
საკითხები დაუყენა წინ ქართველ მეცნიერებს: სოციალური, ეკონომი-
კური თუ კულტურული. იმ ყველაფრის განვითარებისთვის კი სამეც-
ნიერო ენის საჭიროებას ხედავდნენ უპირველესად. „სამეცნიერო ტერ-
მინოლოგია ჩვენს საუკუნეში ამ ღერძს წარმოადგენს, რომელზედაც 
მთელი თანამედროვე კულტურული ცხოვრება ტრიალებს უმაღლესი 
პარლამენტარიზმიდან ქვანახშირის თიხამდე, უზენაესი მათემატიკა-
ფილოსოფიიდან წვრილ-ფეხას მოშენებამდე“, ‒ წერდა ვასილ კაკაბაძე 
(„სიტყვარი“, 1920: 1)  

უნივერსიტეტის დაარსების დღიდან დაიწყო ქართული ტერმი-
ნების შეგროვება, მოწესრიგება, დარგობრივი ტერმინოლოგიური 
ლექსიკონების შექმნა. ამ დროს ყველაზე მეტად გამწვავდა კამათი 
იმის შესახებ, თუ როგორი ტერმინები უნდა დაემკვიდრებინათ ქარ-
თულში: საზოგადოების ერთი ნაწილი ფიქრობდა, რომ ტერმინების 
შექმნა საჭირო არ არის, არაფერია იმაში ცუდი, თუ საერთაშორისო 
ტერმინებს შემოვიღებთო. სატერმინოლოგიო სექციის წევრები: ვა-
სილ კაკაბაძე, გიორგი გედევანიშვილი, რუსუდან და გიორგი ნიკო-
ლაძეები, ირაკლი მჭედლიშვილი, ივანე ბერიძე, მიხეილ შალამბერი-
ძე ეწინააღმდეგებოდნენ ამ აზრს და, ჩემი აზრით, შესანიშნავადაც ამ-
ტკიცებდნენ თავიანთ თვალსაზრისს. ვფიქრობთ, საერთაშორისო სი-
ტყვები დროთა განმავლობაში ესპერანტოს მსგავს ჟარგონს დაამსგავ-
სებდა ან ბაბილონური ზვავის ქვეშ მოიყოლებდა ქართულს 
(„სიტყვარი“, 1920: 19-20;  ქაროსანიძე, 2012: 75-82).  

მათ მიზნად დაისახეს უკლებლივ ყველა სიტყვის გაქართულე-
ბა და ამ გზით ახალი ქართული სამეცნიერო ენის შექმნა. როგორც რ. 
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ღამბაშიძე წერდა: „ეს იყო თავგანწირული შრომა, ნაკარნახევი საქმის 
სიყვარულითა და ერის ინტერესებით“ (ღამბაშიძე, 1981: 155). ივ. ჯა-
ვახიშვილი ხუმრობით მათ „ბანგნასვამ სიტყვარისტებს“ უწოდებდა.  

ივ. ჯავახიშვილი არსებითად სხვაგვარი ტერმინოლოგიური 
მუშაობის მომხრე იყო. იგი წინააღმდეგი იყო ხელოვნურად შექმნილი 
ტერმინებისა და ქართულ წყაროებში ეძებდა ახალი ცნებების შესა-
ტყვისებს. ასეთი განსხვავებული თვალსაზრისი ჰქონდათ მე-19 საუ-
კუნის საზოგადო მოღვაწეებსაც: რაფიელ ერისთავი, აკაკი წერეთელი 
და სხვები ამტკიცებდნენ: საჭიროა თავიდან შევიტყოთ, თუ რა და რა 
ტერმინები გვაქვს ჩვენს ქართულ ენაზე ძველ წიგნებში. ილია ჭავჭა-
ვაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ივანე მაჩაბელი და სხვები ამტკიცებდნენ, 
თუ აგრე შევუდექით ჩვენს საქმეს, შორს წავა და სარგებლობა კი დი-
დი არ იქნებაო (დროება, 1882:2) 

ვფიქრობთ, დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ „სიტყვარისტების“ 
დამოკიდებულება ამ საკითხებისადმი გაუმართლებელი არ იყო. ქარ-
თულმა ენამ ბუნებრივად შეითვისა მათ მიერ შექმნილი იმდროისა-
თვის ხელოვნური ტერმინები: დენი, წნეხი, წნევა, ხსნარი, მინარევი, 
ბრჯენი, სადენი, კუთრი, წინაღობა, ხრახნი, ნათურა, მართობი, მარ-
თი კუთხე და სხვ.  

შეიძლება მეტიც დამკვიდრებულიყო, მაგრამ ტერმინთშემოქმე-
დების ეს გზა საბოლოოდ უარყო საბჭოთა ეპოქამ. 1926 წლიდან სა-
ტერმინოლოგიო მუშაობას უშუალოდ ფილიპე მახარაძე ხელმძღვანე-
ლობდა. როგორც ვუკოლ ბერიძე წერდა 1935 წლის ტექნიკური ტერ-
მინოლოგიის შესავალში: „სატერმინოლოგიო კომიტეტს თავის მუშა-
ობაში იმთავითვე (1926 წლიდან) სახელმძღვანელო პრინციპად ჰქონ-
და ეს თვალსაზრისი: ინტერნაციონალური ტერმინების თარგმნა სა-
ჭირო არაა, უცხოური ტერმინების შემოტანა უფრო ამდიდრებს ქარ-
თულ ენას, ვინემ მისი თარგმნა. ამხ. ფ. მახარაძეს არაერთხელ მიუქ-
ცევია ყურადღება, რომ არაფერს მატებს ქართულს და უარსაყოფია 
ისეთი ხელოვნურად შექმნილი ტერმინები, როგორებიცაა: ბანჭვინი 
(ბენზინი), ძალარი (სპირტი), მენაკი (გრადუსი), თანწყობა (სისტემა) 
და სხვა ამგვარი“ (ტექნიკური, 1935: V-VI).  

ყველასთვის კარგადაა ცნობილი, რომ საბჭოთა ეპოქა განსა-
ზღვრავდა კინოს, თეატრის, მხატვრობის, ისტორიის, ენათმეცნიერე-
ბის და სადისერტაციო ნაშრომების თემატიკასაც კი. ამ ისტორიული 
ვითარების გათვალისწინება საშუალებას მოგვცემს ღრმად შევისწავ-
ლოთ და გავარჩიოთ, რომელი თვალსაზრისი იყო ნამდვილი და რო-
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მელი - საბჭოეთის იდეოლოგთა მითითება. ტერმინოლოგია ის სფე-
როა, რომელსაც პოლიტიზება ვერ ასცდებოდა. თითოელი ტერმინის 
ისტორიისა თუ, ზოგადად, ტერმინოლოგიის შესწავლისას ამ გარემო-
ებას ვერ უგულებელვყოფთ. ფილიპე მახარაძის ბრძანება-თვალსაზ-
რისის მიუხედავად, ამ ეპოქაში განსხვავებულად გაგრძელდა ქართუ-
ლი ტერმინთშემოქმედება. როგორც კი საშუალებას ნახავდნენ, ქარ-
თულ საქმეს აკეთებდნენ დიდი ქართველი მეცნიერები, თანაც თით-
ქოს მიგვანიშნებდნენ კიდეც ამაზე. 1952 წელს გამოქვეყნებულ სტა-
ტიაში ვუკოლ ბერიძემ ასე შეაფასა ძველი ქართული ტერმინთშემოქ-
მედება: „პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი წინაპარნი ‒ გიორგი 
მთაწმინდელი, ეფრემ მცირე, იოანე პეტრიწი ‒ გვჯობდნენ. ისინი 
ცდილობდნენ მეტ-ნაკლებად მშობლიური, ქართული ტერმინები და-
ედგინათ“ (ბერიძე, 1952:31).  ვფიქრობთ, ამ სიტყვებშიც იკვეთება მი-
სი თვალსაზრისი ქართული ტერმინოლოგიის შესახებ. ვუკოლ ბერი-
ძის რედაქტორობით გამოსულ ლექსიკონებში საერთაშორისო ტერმი-
ნების გვერდით ქართული შესატყვისებიც უწერია. მისი გამოკვეთი-
ლი დამოკიდებულება  ქართული ტერმინოლოგიის შესახებ სხვაგა-
ნაც ჩანს: „თუ ინტერნაციონალურ ტერმინს ქართულ ხალხურ სასაუბ-
რო ენაში გააჩნია თავისი პარალელი, ჩვენც უთუოდ უნდა შემოვი-
ღოთ იმ ვარაუდით, რომ ახლო მომავალში უცხო ტერმინი მოიხსნება 
და მარტო მშობლიური დარჩება სახმარებლად“ (ბერიძე, 1952:32). 

ვახტანგ ბერიძე იგონებს: „მძიმე სამუშაო იყო ტერმინოლოგიურ 
ლექსიკონებზე მუშაობა, მძიმე და გამოუჩენელი. ამ საქმისათვის ამ-
დენი დრო და ძალა რომ არ მიეძღვნა მამას, რა თქმა უნდა, ბევრად მე-
ტი შეეძლო გაეკეთებინა „თავისთვის“, ე. ი. მეტი „საკუთარი“ გამოკ-
ვლევა დაეწერა და დაებეჭდა. უთქვამს ხოლმე, ლექსიკონზე მუშაო-
ბას ქვის კოდვა სჯობსო, მაგრამ მას უყვარდა ეს საქმე იმიტომ, რომ 
ესმოდა მისი ეროვნული მნიშვნელობა და იმიტომ, რომ თავდავიწყე-
ბით უყვარდა ქართული ენა. ჰქონდა ენის საკვირველი ალღო, რაც, რა 
თქმა უნდა, დიდად შველოდა ტერმინოლოგიურ მუშაობაში. მეც მო-
მიხდა ჩემს ამხანაგებთან ერთად მამის ხელმძღვანელობით მუშაობა 
არქიტექტურის ტერმინოლოგიაზე და მაგონდება, როგორ შექმნა მან 
ჩვენ თვალწინ რამდენიმე ტერმინი, რომელთაც მალე მოიკიდეს ფეხი 
(მაგალითად, განაშენიანება - застройка, რომელმაც შეცვალა სულ სხვა 
აზრის მქონე გაშენება. კომისიისა და განყოფილების სხდომები, რო-
გორც გამიგონია, ცოცხლად, საინტერესოდ და ხალისიანად ტარდე-
ბოდა. იყო კამათიც, სერიოზული მსჯელობა და „აღმოჩენის სიხარუ-
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ლიც“, როცა მარჯვე ტერმინს მიაგნებდნენ. ამ სხდომათა მონაწილენი 
მხიარულად იგონებდნენ ხოლმე: როცა ახალი ტერმინი მიუჩვევლო-
ბის გამო გვეხამუშებოდა, ბატონი ვუკოლი გვეტყოდაო ‒ ნახევარი სა-
ათი იარეთ ოთახში დიაგონალურად კუთხიდან კუთხეში და იმეო-
რეთ ეს ტერმინი. ნახევარი საათის შემდეგ მოგეწონებათ და მოგეჩვე-
ნებათ, რომ მას უკვე დიდი ხანია იცნობთო. მამას შემოღებულია 
რამდენიმე ახალი უკვე სავსებით შეთვისებული ტერმინი-საშვები, 
მივლინება, შვებულება” (ბერიძე, 1987 :162)1.  

ვუკოლ ბერიძის შემდეგ ქართული ტერმინოლოგიურიმუშაობა 
როგნედა ღამბაშიძის ხელმძღვანელობით გაგრძელდა. შესანიშნავმა 
მეცნიერმა ქართულ ტერმინოლოგიას ნამდვილი სამეცნიერო კვლე-
ვითი ბაზები შეუქმნა მომავლისთვის. მის მიერ დასახული სატერმი-
ნოლოგიო მუშაობის წყობა ასეთი იყო:  

1. ძველი ქართული ტერმინოლოგიის შესწავლა;  
2. ქართულ დიალექტებში დადასტურებული ტერმინების შე-

კრება;  
3. მთელი რიგი ტერმინოლოგიური საკითხების საფუძვლია-

ნი მეცნიერული კვლევა.  
დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შექმნისათვის 

საჭირო მეცნიერული ბაზის მქონე ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
წარმატებით წარმართავდა მთელი ორმოცდაათი წლის განმავლობაში 
ტერმინოლოგიურ პოლიტიკას საქართველოში. ინსტიტუტში მიმდი-
ნარე ლექსიკოგრაფიული მუშაობა ერთ პრინციპს ემყარებოდა: ნების-
მიერი სახის ლექსიკონი - განმარტებითი, მთარგმნელობითი თუ 
ტერმინოლოგიური - მთელი ინსტიტუტის საქმედ იყო ქცეული. თან-
ხმდებოდნენ და ადგენდნენ ტერმინებს, რომლებიც ერთნაირად აისა-
ხებოდა ყველა სახის ლექსიკონში. დარგის სპეციალისტებისა და 
ენათმეცნიერთა ერთობლივი, შეთანხმებული მუშაობის შედეგი იყო 
ის ერთადერთი სწორი ნამდვილი ტერმინოლოგიური პოლიტიკა ქვე-
ყანაში: ცენტრის მიერ მართული, სამეცნიერო კვლევებზე, ისტორია-
ზე დაფუძნებული ტერმინთშემოქმედება.  

რას აკეთებს დღევანდელი ქართული სამეცნიერო საზოგადოება 
                                                           

1
 აქვე ვ. ბერიძე ერთ ამბავსაც იხსენებს: „ანეკდოტივით მიამბეს ერთი კაცის 

ამბავი: ქუჩაში მამამ ჩაიარა და იმ კაცის ნაცნობმა, რომელიც მამას მიესალმა, მას 

უთხრა: ამისი მოგონილია სიტყვა „შვებულებაო“. იმას უპასუხნია, მაგას რომ 
„შვებულება“ არ გამოეგონა, ოტპუსკში ვერ წავიდოდი, თუო?“  
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მომავლისათვის. რა ენით საუბრობს, რას ამკვიდრებს, რომელი მი-
მართულების მომხრეა? დაგეგმილი, შეთანხმებული სატერმინოლო-
გიო მუშაობის რღვევას მოჰყვა სწორედ ის, რომ 90-იან წლებში ი. ჯი-
ბუტის ხელმძღვანელობით მომზადებული დარგობრივი ტერმინო-
ლოგიური ლექსიკონები სავალდებულოდ ვერ იქცა.  

ამ დროიდან მოყოლებული დღემდე საქართველოში თვითნე-
ბურად მიმდინარეობს. „ვერავინ იტყვის, რომ ტერმინები არა გვაქვს, - 
ვკითხულობთ 1892 წლის „დროებაში“ ‒ მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს 
ტერმინები გაფანტულია. საჭიროა შეიკრიბოს, გადაიხედოს და ამ 
გზით გამოცხადდეს საყოველთაოდ სახმარებლად, რომ ყველგან ერ-
თგვარი ტერმინების ხმარება იქნეს შემოღებული და არა ხელმძღვანე-
ლობდეს მასწავლებელი თავისთავად მოგონებული ტერმინებით“. 
XIX საუკუნის ეს საგაზეთო წერილი თითქოს ზუსტად აღწერს XXI სა-
უკუნის 10-იანი წლების საქართველოს მდგომარეობას.  

დღევანდელ ქართულ ტერმინთშემოქმედებას ნამდვილად შე-
იძლება ვუწოდოთ საგანგაშო. ერთი მხრივ, თითქოს იქმნება ტერმი-
ნები, შესაძლოა შესანიშნავიც, მაგრამ ვერ მკვიდრდება, მეორე მხრივ, 
ენა ივსება უცხო სიტყვებით: კოგნიტური (ხანაც კოგნიტიური), კრეა-
ტიული, კონსენსი, ნონსენსი, დისკურსი, იდენტობა, იდენტიფიცირე-
ბა, ლოჯისტიკა და სხვა ამგვარი სიტყვების მოძალება სამეცნიერო 
წრეების სისუსტეზე მიგვანიშნებს. სამეცნიერო ენა უცხო სიტყვათა 
სიჭარბით არ ჩამოუვარდება პრესის ქართულს1. ამ და კიდევ მრავალ-
გვარ და მრავალფეროვან უცხო სიტყვას წააწყდებით ქართველ მეცნი-
ერთა ნაშრომებში. უცხო სიტყვების ასეთი მოზღვავება საფრთხეს უქ-
მნის თურქულ-სპარსულ-რუსულ ენობრივ იერიშს გადარჩენილ ძირ-
ძველ სიტყვათა მარაგს. თითქოს უწყინარი სიტყვა ინტენსიური ხმა-
რებიდან დევნის რამდენიმე ქართულ სიტყვას: კოკისპირული, ხში-
რი, მრავალფეროვანი, მრავალგვარი; კოგნიტურმა შემეცნებითი ჩაა-
ნაცვლა, კრეატიულმა - შემოქმედებითი, ნოვატორულმა – ახალი, და-
ფიქსირება ასევე რამდენიმე სიტყვის ნაცვლად იხმარება: დღეს ქარ-
თველი იშვიათად იტყვის „გამოვხატავ“, „აღვნიშნავ“, „გამოვთქვამ“, 
„გამოვკვეთ“, თითოელის ნაცვლად გამოიყენება „ვაფიქსირებ“. უკვე 
არსებულ (ხშირად უძველესი დროიდან დამკვიდრებულ) ტერმინებს 

                                                           

1
 პურიზმი აღიზიანებს ქართული საზოგადოების ნაწილს, თუმცა მისი შედეგები 

არავის უკვლევია  ქართულში (ამის შესახებ იხ.  ქაროსანიძე,  2013:  141-146). 
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უცხოური ენაცვლება: გაუგებარია, რა საჭიროა უკვე დიდ ხნის წინ 
არსებული ცნებებისათვის ასეთი ტერმინების შემოღება. ასე გაჩნდა 
XX საუკუნის ქართულ ენათმეცნიერებაშიც კი უამრავი უცხო ტერმი-
ნი: პრევერბი, ადვერბი, კორელატი, გასუბსტანტივება და მრავალი 
სხვ. ჩემი აზრით, ეს განმარტება ‒ „იგი იყენებს ბრუნვის ფორმანტებს 
დერივაციული აფიქსების ფუნქციით“ ‒ ისეთივე დამახინჯებაა ქარ-
თულისა, როგორიც: „ეს არის დრაივი ლაივში“ ან „თქვენი პერფომან-
სი რელევანტურია“.  

ჩვენ თვალწინ იქმნება უცხო და არაბუნებრივი, გაურკვეველი 
ენა, რომელსაც „საერთაშორისო ქართული“ შეიძლება ვუწოდოთ. ამას 
ბევრი ამჩნევს, ამის შესახებ ბევრი საუბრობს, მაგრამ, სამწუხაროდ, 
ყველა თავისებურად და მარტო ცდილობს სირთულის მოგვარებას. 
დღეს ყველა უნივერსიტეტში არსებობს სატერმინოლოგიო ჯგუფი, 
მეტიც: ყველა ბანკს თავის ტერმინთშემოქმედ-სტილისტი ჰყავს, სა-
ხელმძღვანელოების ავტორები თავად წყვეტენ, რომელი ტერმინი შე-
იტანონ წიგნებში, ამ ყველაფრის შედეგი, ცხადია, ვერ იქნება ერთიანი 
ტერმინოლოგია, ერთი სამეცნიერო ენა.  

დღევანდელობა არსებითად განსხვავდება იმ ეპოქისაგან, როცა 
რამდენიმე უცხო სიტყვის გამოყენების გამო მკაცრად გააკრიტიკა 
ბარბარე ჯორჯაძემ ილია ჭავჭავაძე. ილიას თავად ეპყრა ქართული 
სალიტერატურო ენის სადავეები და თითოეულ სიტყვას, შექმნილსა 
თუ უცხოს, თავის ადგილს უჩენდა ენაში.  

დღეს სხვა საშიშროება ემუქრება ქართულს. საქართველოს 
თითქმის დაცლილი სოფლები საფრთხეს უქმნის ქართული სალიტე-
რატურო ენის უმთავრეს მასაზრდოებელ ქართულ დიალექტებს, 
ხალხურ მეტყველებას. გლობალურ სამყაროში სხვა ერებიც ცხოვრო-
ბენ, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებით, ბევრმა მათგანმა თანამედროვე 
ტექნოლოგია მშობლიურ გარემოსთან შეთავსებით მიიღო. არაქარ-
თულ ვინდოუსზე გაზრდილ ახალგაზრდებს კი ქართული ანბანის 
გახსენებაც უჭირთ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე დღეს, როგორც 
არასდროს, ისე გვჭირდება ქართული სამეცნიერო ენის დახვეწა, გა-
მართვა, განვითარება. ამისთვის კი ქართული ტერმინოლოგიური 
სკოლების მიერ უკვე დასახული გზებიდან გადახვევა და რაღაც ახ-
ლისა და უჩვეულოს გამოგონება, ვფიქრობთ, საჭირო არ არის. ძველ 
მემკვიდრეობითობაზე აგებული სიახლე ‒ ეს არის ქართული ტერ-
მინთშემოქმედების დღევანდელი გზაც.  

როგორც ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ჩვენ ხომ ველურები არა 
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ვართ, რომ ყოველი საქმე მუდამ თავიდან დავიწყოთ და წინაპართა 
ნამუშევარს ზურგი შევაქციოთ. დაგეგმილი, შეთანხმებული, მეცნიე-
რულად განსაზღვრული ტერმინოლოგიური მუშაობის აღდგენა 
გადაუდებელ ამოცანად უნდა გვექცეს დაუყონებლივ თითოეულ 
ჩვენგანს, რადგან ხვალ, შესაძლოა, ყველაფერი დაგვიანებული აღმო-
ჩნდეს.  
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Lia karosanidze 
 

Terminology – the Morrow of the Georgian Language 
 

Summary 
 
It has been known that the literary language directly depends on the 

development of the scientific language. If the scientific societies care about the 
language, create the terms on the basis of the living language  or the sources of 
the Old Georgian Literature, the language is developing on the right track, 
many terms become the natural part of the literary language. In other words, 
when the scientific language is duely developed, the credit goes to the 
scientific circles and when it declines, this is the result of the insufficient 
efforts. During the last twenty years, the events that took place in Georgia 
seriously harmed the Georgian terminology and correspondingly, jeopardized 
development of the Georgian scientific language.  

Terminological work in Georgia has its long history, but it has not been 
studied thoroughly yet. Maybe it is the cause, that the question of 
distinguishing several terminological schools  never raised. To my mind, on the 
basis of the clearly outlined scientific approaches, courses of action, we can 
mark out four different schools in the Georgian terminological studies: 1. 
schools of the X-XII centuries, 2. Ilia Chavchavadze and his contemporaries; 3. 
the co-called word-ists; 4. the Soviet period.   

What kind should the Georgian terminology be? 1.Georgian; 2. Partly 
Georgian and partly international; 3. International – this is the main issue of 
debates which always existed and will exist in future. It is significant for us to 
find out which of the mentioned principles occurred more useful for the 
language, which of them proved to be the right way to follow. Today, with help 
of the modern researches it is easy to study the whole history of the Georgian 
terminology and make certain conclusions.  

It is well known that in the Soviet era the language and subject matter in 
the fields of theatre, cinema, literature, history, linguistics and the dissertation 
theses of all branches of science as well. Thorough historical studies will 
enable us to define which part of such approaches was useful and which was 
harmful, reflecting only the directives of the Soviet ideology. The sphere of 
terminology, by its character cannot avoid some political influence. We should 
not neglect this reality when studying history of separate terms or terminology 
in general.  

Nowadays we have the situation in the field of the terminological work 
which can be referred as really alarming. From one side, the terms are created, 
even very good terms, but they are not implemented, from another side, the 
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language is contaminated with foreign words. The scientific language does not 
lag behind the language of the mass media, from this viewpoint. Such flood of 
the foreign terms threatens the Georgian language, which managed to 
overcome the attacks of the Turkish, Persian and Russian languages, though 
with great difficulties.   Existing  (sometimes from the earlier periods) terms 
are replaced by the foreign words. There is no need to introduce such foreign 
terms as “preverb”, “adverb”, “corelate” and so on. Beginning from the end of 
the XX century, we observe development of some strange unnatural language 
which can be called the “international Georgian”. Many linguists notice that, 
many talk about it, but unfortunately everyone tries to solve such problems 
individually. There are terminological groups in every university, and even 
more, every bank has its terminological stylist redactor; the authors of the 
manuals and textbooks use any kind of terms as they like. It is impossible get 
used to such situation, which surely cannot bring unified terminology as a 
result.  

The Georgian language is exposed to other kind of threat too. The 
villages all over the territory of Georgia are almost emptied of population thus 
the Georgian dialects, the living colloquial language which has always been the 
source of the literary language, are endangered. Thus, nowadays there exists 
special need in correct Georgian terminology, correct scientific language. Our 
terminological schools should not turn off the determined ways of 
terminological work and there is no need of inventing new strange terms or 
copying foreign ones. The way of the Georgian terminology, in our opinion, is 
implementing novelty on the basis of terminological traditions.  



    

ომარ ძაგომარ ძაგომარ ძაგომარ ძაგნინინინიძე ძე ძე ძე     

    

ქარქარქარქართუთუთუთული მალი მალი მალი მათეთეთეთემამამამატიტიტიტიკუკუკუკური ტერრი ტერრი ტერრი ტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიის ის ის ის     

ჩამოჩამოჩამოჩამოყაყაყაყალილილილიბებებებების ისბის ისბის ისბის ისტოტოტოტორიისთვისრიისთვისრიისთვისრიისთვის    

    
(ეძღვნება აკად. გიორგი ჭოღოშვილის დაბადებიდან  

100 წლისთავს, 1914-1998) 
    

რაფიელ ერისთავის წერილმა ‒ „რაოდენათ მართალია, რომ 
ქართულს ენას სიღარიბე შესწამეს?“ ‒ მნიშვნელოვანი სტიმული მი-
სცა ქართულ მოწინავე საზოგადოებას, დროულად შეექმნათ ლექსი-
კონები (ერისთავი, 1880, 212: 1-2). ამ მიზნით დაიბეჭდა ქალაქის სახე-
ლოსნო სასწავლებლის მასწავლებლების ანდრ. ღულაძისა და იოს. 
მრევლიშვილის წერილი სათაურით „შენიშვნა“, რომელშიც გამოაშკა-
რავებულია როგორც სახელმძღვანელოების, ისე სათანადო ტერმინე-
ბის არარსებობა (დროება, 1882, 225: 2-3). წერილის ავტორები დაბე-
ჯითებით სთხოვდნენ ჩვენი ენის კარგად მცოდნეთ შეკრებილიყვნენ 
29 ნოემბერს და წარმოედგინათ ხელთ არსებული ტერმინები ნების-
მიერი დარგიდან. როგორც ამ წერილიდან ჩანს, ტერმინებზე მომუშა-
ვე ჯგუფის პირველი შეკრება უნდა გამართულიყო 20 ნოემბერს (შა-
ბათს) და კიდევაც შეკრებილან, სადაც აკაკი წერეთელს უთქვამს: „და-
ინიშნოს რამდენიმე კომისია და ამათგან გადაიხედოს ძველად შედგე-
ნილი სახელმძღვანელონი, სადაც შეიძლება ბევრი ისეთი ტერმინი 
აღმოჩნდეს, რომლების ნაცვლად ჩვენ ახლა სულ სხვა არმოსახდენი 
სიტყვები, ტერმინები შევიმუშავოთო“ (დროება, 1882, 246:2) 20 ნოემ-
ბრის სხდომის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია დაიბეჭდა მეორე დღეს-
ვე. წერილში ნათქვამია, რომ ამ სხდომას თფილისის საქალაქო სამ-
მართველოს დარბაზში (ქალაქის რჩევის ზალაში), რომლის მიზანი 
იყო ქართულ ენაზე ახალი ტერმინების შემუშავება-შემოღება, ესწრე-
ბოდნენ: ილია ჭავჭავაძე, რაფიელ ერისთავი, აკაკი წერეთელი, იაკობ 
გოგებაშვილი, ზაქარია ჭიჭინაძე, მაჩაბელი, ჭრელაშვილი, ღულაძე 
და სხვები, სულ 20 კაცამდე (დასწრება ჩაითვალა არადამაკმაყოფი-
ლებლად). კრების თავმჯდომარედ ერთხმად აირჩიეს რაფიელ ერის-
თავი. ამის შემდეგ ა. ღულაძემ კრებას მოახსენა, რომ ამ საღამოს უნდა 
განვიხილოთ არითმეტიკასა და ფიზიკაში სახმარი ტერმინები და ეს 
ტერმინები მე უკვე შევკრიბეო. ტერმინების გარჩევა დაიწყო არითმე-
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ტიკიდან (შრომა, 1882, 46: 3). გაზეთ „დროების“ რამდენიმე ნომერში 
დაბეჭდილია სხდომებზე მიღებული არითმეტიკული ტერმინები. მა-
გალითად მოვიყვანთ რამდენიმეს (დროება, 1882, 258: 2).  

Предметы однородные и разнородные ‒ საგნები ერთგვარნი და 
სხვადასხვა გვარნი;  

Единица ‒ ცალი, ერთეული, ერთი, ერთადი, ერთა;  
Числа отвлечённые и именованные ‒ უსაგნო და საგნიანი;  
Числа целые и дробные ‒ მთელი და წილადი;  
Счисление, счёт ‒ აღრიცხვა, თვლა;  
Словесное счисление ‒ ზეპირი აღრიცხვა, письменное - წერითი;  
Класс и разряд ‒ წყობა და რიგი;  
Цифра ‒ ციფრი;  
Числа однозначные, двузначные и многозначные ‒ რიცხვნი ერ-

თნიშნიანნი, ორნიშნიანნი და მრავალნიშნიანნი;  
Система ‒ წესი;  
действие ‒ მოქმედება;  
Сложение ‒ მითვლა;  
Вычитание ‒ გამოთვლა;  
Решение ‒ გამოანგარიშება;  
Умножение ‒ გამრავლება;  
Деление ‒ გაყოფა;  
Слагаемые числа ‒ რიცხვნი მისათვლელნი;  
Сумма ‒ ჯამი;  
Плюс ‒ ნიშანი მითვლისა;  
Задача ‒ სარკვევი.  

მეორე სხდომაზე, რომელიც იმავე დარბაზში შედგა 25 ნოემ-
ბერს, განიხილეს წინა სხდომაზე წარმოდგენილი ტერმინები და მიი-
ღეს ერთი ტერმინისთვის ერთი შესატყვისი: Единица-სთვის წარმო-
დგენილი შესატყვისებიდან: ცალი, ერთეული, ერთი, ერთადი, ერთა, 
აირჩიეს    ცაცაცაცალი. ლი. ლი. ლი. ამის შემდეგ    კრება შეუდგა ახალი ტერმინების გან-
ხილვას. 2 დეკემბერს გაიმართა მესამე სხდომა ქართული სამეცნიერო 
ტერმინების შესამუშავებლად (დროება, 1882, 261: 3).  

ტერმინების შექმნაში მონაწილეობას იღებდა მთელი საზოგა-
დოება. იყო გამოხმაურებები. მ. ქვლივიძე სტატიაში „ქართული სა-
მეცნიერო ტერმინების გამომკვლეველი კრების საყურადღებოდ“ წერს 
იმის შესახებ, რომ ქართული ზეპირი თვლა განსხვავდება რუსული 
ზეპირი თვლისაგან: ქართული ზეპირი თვლა ოცობითია, ხოლო რუ-
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სული – ათობითი. რუსები ამბობენ: ათი-ერთი, ათი-ორი, ათი-სამი 
და ასე შემდეგ, ვიდრე ოცამდის. ოციდან კი ოც-და-ათამდე რუსები 
ისევე ამბობენ, როგორც ჩვენ: ოც-და-ერთი, ოც-და-ორი და სხვა. შემ-
დეგი რიცხვები ორმოცამდე რუსებისთვის შედგება ოც-და-ათისაგან 
და რომელიმე ერთნიშნიანი რიცხვისგან, მაგალითად, ოც-და-ათი ერ-
თი, ოც-და-ათი ორი და სხვა. ქართველების თვლა ტრიალებს ოც-
პირველ რიცხვზე: ოც-და-თხუთმეტი, ორმოც-და-ცამეტი, სამოც-და-
ჩვიდმეტი, ოთხმოც-და-ცამეტი და არა: სამი-ათი ხუთი, ხუთი-ათი 
სამი, შვიდი-ათი შვიდი, ცხრა-ათი სამი, როგორც იტყვის რუსი: რუ-
სების ზეპირი თვლა და წერითი თვლა ერთმანეთს არ ღალატობენ. 
მოკლედ რომ ვთქვათ, რუსებიც და ქართველებიც წერითი თვლისას 
იყენებენ მნიშვნელობის მქონე ცხრა ციფრს 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, და 
უმნიშვნელო ციფრს 0, მაგრამ ქართული ზეპირი თვლა განსხვავდება 
რუსულისაგან (ქვლივიძე, 1882: 1-2). წერილის ავტორს შემოაქვს წინა-
დადება, რომ ქართველებმა ათი ციფრის ნაცვლად შემოიღონ ოცი 
ციფრი: „ათი ციფრის ხმარება შეადგენს ჩვენი წერითი თვლის ნაკლს. 
ჯობია შევცვალოთ ზეპირი თვლა, ე. ი. დავაჩვიოთ ხალხი, რომ ოც-
და-ერთის მაგივრად თქვას ორი-ათი ერთი; ოც-და-ცამეტის მაგივ-
რად, სამი-ათი სამი. მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან ამ წესით დაწე-
რილ რიცხვში პირველი რიგი არის ოცჯერ ნაკლები მეორეზე, მეორე 
რიგი ხუთჯერ ნაკლებია მესამეზე, ე.ი. რიგებს შორის სრული უწეს-
რიგობაა. მე ვთქვი, რაც სათქმელი მქონდა. ახლა ტერმინების გამო-
მკვლეველ კრებაზე ჰკიდია, რომელი წესი ირჩიოს რიცხვების გამოსა-
ხატავად“ (ქვლივიძე, 1882: 3).  

როგორც ჩანს, მ. ქვლივიძისთვის უცნობი იყო იოანე პეტრიწის 
ტერმინი სასასასამამამამათი თი თი თი ოცდაათის მაგივრად.    ამის შესახებ საუბარია ვუკოლ 
ბერიძის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ნაშრომში (ბერიძე, 1936: 328). სტა-
ტიაში მოყვანილია დავით რექტორის მიერ გალექსილი საბასეული 
ასტრონომიული განმარტებები: „ორათ სამსა მაისისას მარჩბივ იმოსს 
ჭრელ პეპერას“, „ორათხუთსა სეკდემბერსა სასწორშია შენატკეცი“, 
„ორათხუთსა დეკემბერსა თხის რქას მოაქვს წმინდოსანი...“ ამ ციტატ-
ების შესახებ ვ. ბერიძე შენიშნავს: „ლექსი პროზაულ ცნობას იმეო-
რებს, მაგრამ საყურადღებო აქ სხვა რამ არის, სახელდობრ: სამგან 
ათობითად ნახმარი რიცხვები ორათ-სამი და ორათ-ხუთი. მოგეხსე-
ნებათ, რა უხერხულობაა ქართულში იმის გამო, რომ რიცხვების გამო-
თქმასა და დაწერილობას შორის განხეთქილებაა, სახელდობრ: ზეპი-
რად ვითვლით ოცოოცოოცოოცობით ბით ბით ბით და ვწერთ    ათოათოათოათობით. ბით. ბით. ბით. ეს გარემოება უდიდეს 
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დაბრკოლებას ქმნის ბავშვთათვის ანგარიშის სწავლებისას და უკვე 
დიდი ხანია დაისვა საკითხი ათობით თვლაზე გადასვლის აუცილებ-
ლობის შესახებ. როგორც ჩანს, ეს საკითხი წინათაც ყოფილა დასმუ-
ლი, წინათაც უგრძვნიათ ათობითი თვლის საჭიროება. ასე მაგალი-
თად, იოანე სინელის „კლემაქსის“ ქართულ თარგმანში (პეტრიწი) ოც-
დაათის მაგივრად გვხვდება სამათნი: სამათნი გვარნი კიბისა აღსა-
ვალთაებრ თქმულნი; სამათნი კიბენი სათნოებათა და სხვა“ (ბერიძე, 
1936: 328).  

 მე-19 საუკუნეში ქართული ტერმინთშემოქმედება ძალიან მძი-
მედ და ნელი ტემპით მიმდინარეობდა. ამის მიზეზი კარგად აქვს ახ-
სნილი ვუკოლ ბერიძეს: „მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე ტერმინოლო-
გიის დამუშავება კერძო საქმედ იყო მიჩნეული. მუშაობდა მხოლოდ 
ესა თუ ის ცალკე პიროვნება თავისი საკუთარი ინიციატივით“ (ვ. ბე-
რიძე 1952: 29-30).  

იყო სუბიექტური, თანაც მძლავრი მიზეზიც ‒ რუსეთის მმარ-
თველობის მცდელობა ქართული ცნობიერების, პირველ რიგში, ქარ-
თული სიტყვის დაკნინებისა, რაც აისახა სხვადასხვა პუბლიკაციაშიც:  

1) ბ. სემიონოვის აზრით, სახალხო (საერო) სასწავლებლებში სწავ-
ლა უნდა იწყებოდეს და მთავრდებოდეს რუსულ ენაზე, რად-
განაც ქართულ ენაზე არ არსებობს წიგნებიო და არც ტერმინე-
ბიო (ერისთავი, 1880, 212: 1-2);  

2) „ზოგიერთი რუსი და ჩვენი გარუსებული ტეტიებიც კი გაიძა-
ხიან გულ-კეთილის მთავრობის წინაშე: რად უნდათ ქართვე-
ლებს დედა-ენაზედ სწავლების ნება რომ მიეცეთ, მაგათ ენაზედ 
არავითარი მეცნიერების გადაცემა არ შეიძლებაო. საჭიროა, ეს 
უბედურება ავიცილოთ თავიდან და ამისათვის ჩვენს ენაზედ 
სამეცნიერო ტერმინები შემოვიტანოთო... მაშინ ჩვენს მასწავ-
ლებლებსაც გაუადვილდებათ სწავლება და ყმაწვილებს კი 
სწავლა და ვერც ზოგიერთი რუსი და გარუსებულები დაგვიძა-
ხებენ, თქვენი ენა ბარბაროსული არის, იმაზედ მეცნიერების 
სწავლა შეუძლებელი არისო“ (შრომა, 1882, 46: 3);  

3) 1903 წლის 14 იანვარს დირექტორების, ინსპექტორების, პედა-
გოგების, მეურნეთა, სასულიერო პირთა, ინტელიგენტთა და 
ჟურნალისტთა დიდ შეკრებაზე ქართველმა პედაგოგმა ივანე 
პავლეს ძე როსტომაშვილმა განაცხადა: „სახელმწიფო ენის ‒ 
რუსულის სწავლება ცალკე საგნად საზიანოა სახელმწიფო ენის 
ინტერესებისთვის და რომ ყველა საგანი, დაწყებული მეორე 
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კლასიდან, უნდა ისწავლებოდეს რუსულ ენაზეო“ (გოგებაშვი-
ლი, 1954: 455-461).  
ზემოთქმულიდან გამომდინარე ცხადია, მთავრობის მიერ გატა-

რებული პოლიტიკის ფონზე შეუძლებელია მე-19 საუკუნეში გვქონო-
და ჩამოყალიბებული სამეცნიერო ენა, შექმნილიყო დარგობრივი 
ტერმინოლოგია.  

ქართული მათემატიკური ტერმინების ჩამოყალიბების ისტო-
რიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს იოსებ ავალიშვილის „მათე-
მატიკურ ტერმინებს“(ქართულ-რუსულ და რუსულ-ქართულ ლექსი-
კონს). ძალიან საინტერესოა წიგნის შესავალი, რომელშიც ი. ავალიშ-
ვილი წერს: „მე მგონი არ არის ისეთი კუთხე ქვეყნისა, სადაც კმაყო-
ფილი იყვნენ საგნების სწავლების კარგად დაყენებისა. საერთო უკმა-
ყოფილება ეხლანდელი სწავლების მდგომარეობით როგორც ევროპა-
ში, ისე რუსეთში, გამოწვეულია იმით, რომ ყველგან ცხოვრების ევო-
ლუციამ უსწრო პედაგოგიკის ევოლუციას. დიდი ხანი არ გასულა მას 
შემდეგ, რაც ევროპაში შეუდგნენ მათემატიკის სწავლების გაუმჯობე-
სებას, რისთვისაც დააარსეს საერთაშორისო კომისია. აქნობამდის 
სულ ხუთი საერთაშორისო კონგრესი იყო მოწვეული ევროპაში მათე-
მატიკის სწავლების გაუმჯობესების მიზნით, რუსეთში მარტო ორ-
ჯერ იყო ყრილობა მათემატიკოსებისა. ამ მხრივ ჩვენში უარესი მდგო-
მარეობა არის. არც გასაკვირველია, რადგანაც ჩვენ იმის უფლებაც არ 
გვქონდა, რომ საგნები ქართულ ენაზე გვესწავლებინა, ამიტომ ვიყა-
ვით ერთ წერტილზე გაჩერებული. ქართულად სწავლების საქმე რო-
გორ უნდა წასულიყო წინ, როდესაც არაფერს ვასწავლიდით ქართუ-
ლად. მაშასადამე ქართველებისათვის სწავლების ევოლუციაზე ლაპა-
რაკი სულ მეტია, თითქმის სულ ახლათ უნდა დავამუშაოთ ‒ შე-
ვქმნათ სუყველაფერი: სახელმძღვანელოები, სასწავლო წიგნები, 
თვალსაჩინო ხელსაწყოები და სხვა.  

დამუშავება-შეთხზვა წიგნებისა უქმად ჩაივლის, ან და ძალიან 
მალე მოუნდება საჩქაროდ გამოცემულ წიგნებს ხელ-მეორედ გადა-
მუშავება, თუ საჭირო ტერმინები ცალკე ეხლავე არ დავამუშავეთ. 
ტერმინების შემუშავება გაგვიადვილდება, თუ წარსულს არ დავივი-
წყებთ და გადავათვალიერებთ იმ წიგნებს, ხელნაწერებს, რომლებიც 
ინახება ქ. შ. წ. გ. საზოგადოების მუზეუმში. საჭიროა ყველა საგნების 
ტერმინების შესწავლა-დამუშავება.  

ამ მათემატიკური ტერმინების შემუშავების დროს გადათვალი-
ერებული იქმნა თითქმის ყველა კარგი და უვარგისი , ძველი და ახა-
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ლი ხელნაწერი და დაბეჭდილი წიგნები: „არითმეტიკის პრაქტიკა“ 
(ხელნაწერი ქ. შ. წ. გ. ს. მუზეუმი), „არითმეტიკის გაკვეთილები“ და 
„არითმეტიკის სახელმძღვანელო“ ე. ხრამელაშვილისა, „დასაბამითნი 
საფუძველნი ღეომეტრიისანი“ (ქ. შ. წ. გ. ს. მუზეუმი), „არითმეტიკულ 
ამოცანათა და რიცხვითი მაგალითების კრებული“ I და II ნაწ. ე. ხრა-
მელაშვილისა, „კრებული არითმეტიკულ ამოცანების, II ნაწ. ვ. რცხი-
ლაძისა, „კრებული არითმეტიკულის ამოცანებისა და რიცხვითის მა-
გალითების“ რ. ჯაჯანაშვილისა, „არითმეტიკა სახელმძღვანელოდ 
სოფლის მასწავლებელთათვის“ მ. ზ. ყიფიანისა, „არითმეტიკა“ ფოგე-
ლისა, „არითმეტიკული ამოცანებისა და რიცხვითი სავარჯიშოების 
კრებული“, I ნაწ. შედგენილი ქუთაისის სათავად-აზნაურო შკოლის 
მასწავლ. ჯგუფის მიერ, „თბილისის სათავად-აზნაურო გიმნაზიასთან 
არსებულ კომისიის შემუშავებული ტერმინები“, „საზოგადო მოგონე-
ბა ალგებრისათვის“ (ქ. შ. წ. გ. ს. მუზეუმი) ვოლფისა, „შემოკლებული 
ფიზიკა თეორეტიკებრი“ ანტ. კათალიკოზისა, „დაწყებითი ალგებრა“ 
ვ. რ. ყიფიანისა, „ვარსკვლავთ მრიცხველობა“ (ქ. შ. წ. გ. ს. მუზეუმი) 
(ავალიშვილი, 1917: 3-7).  

საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე ტექ-
ნიკურმა საზოგადოებამ ზრუნვა დაიწყო ტექნიკური ტერმინოლოგი-
ის შექმნაზე. 1918 წლის ივნისის მეორე ნახევარში ვასილ კაკაბაძის მე-
ცადინეობით დაარსდა სატერმინო სექცია, რომელიც პირველ ხანებში 
საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ ამათგან უმრავლესობამ ვერ 
გაუძლო სატერმინოლოგიო მუშაობას და გავიდა კომისიის შემადგენ-
ლობიდან, დარჩა საზოგადოების მხოლოდ ოთხი წევრი: ვასილ კაკა-
ბაძე (სატერმინო კომისიის თავმჯდომარე - ქიმიკოსი), გიორგი გედე-
ვანიშვილი (ლითონთა ტექნოლოგიის სპეციალისტი, ტექნიკური სა-
ზოგადოების თავმჯდომარე), დავით ბერიკაშვილი (სატერმინო 
სხდომის მდივანი)  და ირაკლი მჭედლიშვილი (თბილისის რუსული 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტი) (ღამბაშიძე, 1981:154-165).   

ეს ჯგუფი მალე დარწმუნდა, რომ შეუძლებელია ტექნიკური 
ტერმინოლოგიის შექმნა, სანამ არ შემუშავდებოდა მათემატიკის, მე-
ქანიკის, ფიზიკის, ქიმიის, მინერალოგიის და სხვა მონათესავე ტერ-
მინები. ამ დროიდან ჯგუფს შეურთდნენ: რ. ნიკოლაძე-პოლიევკტო-
ვისა, გ. ნიკოლაძე, ივ. ბერიძე და მ. შალამბერიძე.  

მიმდინარეობდა ყოველდღიური, შეუსვენებელი მუშაობა. საჭი-
როების შემთხვევაში ჯგუფთან თანამშრომლობდნენ: ივ. ჯავახიშვი-
ლი, ა. ბენაშვილი, ა. რაზმაძე. ეს დაძაბული და ძალიან საინტერესო 
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მუშაობა დამთავრდა იმით, რომ 1920 წელს თბილისში გამოიცა 280-
გვერდიანი წიგნი: „რუსულ-ქართული ტეხნიკური ლექსიკონი (სი-
ტყვარი) საშევარდენო ტანვარჯიშის ტერმინიოლოგიის დამატებით“.  

„აღსანიშნავია ქართული ტექნიკური საზოგადოების წევრთა 
თაოსნობით შედგენილი „ტექნიკური“ სიტყვარი, – წერს ვ. ბერიძე, – 
ამ წიგნის ნაკლი ცნობილია – იგი წარმოიშვა როგორც რეაქცია, რო-
გორც პასუხი თვითმპყრობელური გამარუსებელი პოლიტიკისა. აქე-
დან – ყველაფრის გაქართულება, ინტერნაციონალურ ტერმინთა სრუ-
ლი უგულებელყოფა...მაგრამ ვერავინ უარყოფს იმასაც, რომ ამ ძირი-
თადი ნაკლის მიუხედავად, აღნიშნულმა სიტყვარმა მაინც დადებითი 
როლო ითამაშა: ქართული ტექნიკური სიტყვა ითქვა, ქართულ ტექ-
ნიკურ ტერმინოლოგიას დასაბამი მიეცა. არას ვამბობ იმის შესახებ, 
რომ სიტყვარის მიერ შემოღებული ზოგი ტერმინი ისე ჩაინერგა ქარ-
თველის აზროვნებაში, ისე გაჯდა იგი მის არსებაში, რომ მას ვერც კი 
წარმოუდგენია, თუ უამსიტყვოდ ოდესმე არსებობდა ქართული ენა. 
ამგვარია, მაგალითად, დღეს ყველასათვის ცნობილი ტერმინი წნევა: 
ჰაერის წნევა, სისხლის წნევა და მისთან“ (ბერიძე, 1952: 29-30).  

 სიტყვარის შემდგენლები შესავალში დაწვრილებით განიხილა-
ვენ ტერმინებზე მუშაობის პრინციპებს. ცალკე ქვეთავი ეძღვნება მა-
თემატიკის ტერმინებს: „Прямой-ს სწორი ჰქვია. ამავე სიტყვით ისახე-
ბა правильный და ровный; ამავე ფესვით ხანდისხან წინსართი „თანა“-
ს მიმატებით ისახება равный-ც: „სწორი“, „თანასწორი“. ყველა ეს მე-
ტად ვნებს მათემატიკურ ენას. ის მღვრიე და გამოურკვეველი გამო-
დის. მაგალითად: „თანასწორკუთხეებიანი სამკუთხედი და სწორკუ-
თხიანი სამკუთხედი,“ან „ის კუთხე სწორია“, „ეს კუთხე იმის სწორია“, 
„სწორი ხაზები და თანასწორი ხაზები“, სულ სხვა-და-სხვა ცნებები 
თითქმის ერთი და იმავე სიტყვებით ისახება. ამიტომ გადავწყვიტეთ 
მკაფიოდ დაგვეყო და დაგვესაზღვრა ყველა ეს ძირითადი, მხოლოდ 
ერთმანეთთან სრულიად დაშორებული ცნებები: „თანასწორს“, რო-
გორც ზემოთ გვქონდა მოხსენებული, დამოუკიდებელი ფესვი ამო-
ვურჩიეთ ‒ ტოტოტოტოლილილილი. აქედან равноугольный треугольник – ტოლკუთხა 
სამკუთხი იქმნება. Прямой-ს იოანე პეტრიწის მიერ შემოღებული სა-
ხელი ‒ წრფე წრფე წრფე წრფე – დავარქვით. Прямой угол-ს კი „პერპენდიკულიარობი-
საგან“ და არა „სწორობისაგან“ წარმოშობილი სახელი ვუწოდეთ, რო-
გორც ამას გეომეტრიის თვალსაზრისი მოითხოვს. „სწორი“ ყოველი 
სწორხაზგვერდიანი კუთხეა; 90 გრადუსიანს კი უნდა ერქვას „перпен-
дикуляристый» კუთხე.  
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„პერპენდიკულიარს“ მარმარმარმართოთოთოთობიბიბიბი დავარქვით, перпендикулярный-
საც ‒ მარმარმარმართოთოთოთობიბიბიბი; взаимно перпендикулярные - თათათათანანანანამარმარმარმართოთოთოთობი, ბი, ბი, ბი, აქედან 
Прямой угол-ს მარმარმარმართი კუთი კუთი კუთი კუთხეთხეთხეთხე ეწოდა; Прямоугольный треугольник ‒ 
მარმარმარმართკუთკუთკუთკუთხა სათხა სათხა სათხა სამკუმკუმკუმკუთხთხთხთხიიიი“ (სიტყვარი, 1920: 37). 

სიტყვარის ავტორებმა მიზნად დაისახეს ეჩვენებინათ ქართუ-
ლი სიტყვის სიღრმე-სიმდიდრე. მართალია, ამ ლექსიკონში საკმაო-
დაა ისეთი ძნელად აღსაქმელი ტერმინი, რომლებიც გვეხამუშება კი-
დევაც, მაგრამ ასეთი ტერმინები შესაძლოა გამოდგეს სხვაგან, ე.ი. 
იყოს ენისთვის სათადარიგო ტერმინი. სიტყვარში ძალიან დიდი და 
მრავალმხრივი შრომაა ჩადებულ-გამოჩინებული. ვფიქრობთ, ამ ლექ-
სიკონით უნდა დაინტერესდნენ არამარტო ტექნიკოსები, არამედ 
ენათმეცნიერებიც. ლექსიკონში შემუშავებულია ძველი ქართული თუ 
დიალექტური სიტყვისგან მეცნიერული ტერმინის შექმნის მეთოდი-
კა.  

1925 წელს ივ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით გამოიცა „რუ-
სულ-ქართული და ქართულ-რუსული მათემატიკური ტერმინების 
ლექსიკონი“, რომლის შედგენაში მონაწილეობდნენ: ა. რაზმაძე, ნ. მუს-
ხელიშვილი, გ. ნიკოლაძე, ა. ხარაძე და ჰუმანიტარული დარგებიდან, 
ხელმძღვანელის გარდა, გ. ახვლედიანი და დ. უზნაძე. ლექსიკონი შე-
დგება ორი ნაწილისაგან. 244-გვერდიანი ლექსიკონის ღირსება ისაა, 
რომ თითოეულ მათემატიკურ ტერმინს თან ახლავს მრავალსიტყვია-
ნი მათემატიკური წინადადებები.  

 ნიკო მარის სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეც-
ნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილებამ პროფ. ვუკოლ ბერიძის რე-
დაქციით 1944 წელს გამოსაცემად მოამზადა 117-გვერდიანი „მათემა-
ტიკური ტერმინოლოგიის“ რუსულ-ქართული ნაწილი, რომელშიც 
უკუგდებულ იქნა წინა სამი ლექსიკონის „მოჭარბებული“ ქართულო-
ბა და გეზი აღებულ იქნა ტერმინთა ინტერნაციონალიზაციისაკენ.  

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ძალიან განვითარდა მათემა-
ტიკის მრავალი დარგი და უცხო ენებზე გაჩნდა უამრავი ახალი ტერ-
მინი, რამაც გამოიწვია შესაბამისი ქართული ტერმინების დამუშავე-
ბის აუცილებლობა. ასეთი მუშაობა დაიწყო 1963 წელს აკადემიკოს 
გიორგი ჭოღოშვილის ხელმძღვანელობით, საქართველოს მეცნიერე-
ბათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მატემატიკის ინსტიტუტის 
ბაზაზე. მათემატიკურ ტერმინოლოგიაზე კომისიის მუშაობის შესა-
ხებ გიორგი ჭოღოშვილმა მრავალჯერ მოახსენა საქართველოს მათე-
მატიკოსთა ყრილობებს. ტერმინოლოგიაზე მუშაობის დასრულების 
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შემდეგ მთელი მასალა განსახილველად გადაეცა საქართველოს მე-
ცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო 
ტერმინოლოგიის განყოფილების გამგეს რ. ღამბაშიძეს. გარკვეული 
დროის განმავლობაში განხილვაში განყოფილების წევრებთან ერთად 
კომისიის წევრებიც იღებდნენ მონაწილეობას. აღნიშნული რამდენი-
მეთვიანი შეხვედრები უმეტესად კამათში გადადიოდა. კამათი, ძირი-
თადად, იყო ამ ტიპის ტერმინებზე: ინინინინტეგტეგტეგტეგრერერერებაბაბაბა თუ ინინინინტეგტეგტეგტეგრირირირირერერერებაბაბაბა. მა-
თემატიკოსებს დიდი ხანია, არჩევანი გაკეთებული აქვთ ინინინინტეგტეგტეგტეგრერერერებაბაბაბა----

ზე.ზე.ზე.ზე. მუშაობა 1996 წელს დასრულდა. 1997 წელს გ. ჭოღოშვილმა გამო-
სცა მოკლე ექვსენოვანი „მათემატიკური მრავალენოვანი ლექსიკონი“, 
2500 ტერმინით.  

„რუსულ-ქართული მათემატიკური ლექსიკონი“, რომლის ავტო-
რები არიან: გიორგი ჭოღოშვილი, გივი თევზაძე, გურამ სულხანიშვი-
ლი, რამაზ აბდულაევი, ომარ ძაგნიძე და ადა მიჩიტაშვილი, დიდხანს 
იდო თაროზე. მისი გამოცემა 2010 წელს მოხერხდა შოთა რუსთაველის 
სახელობის ბათუმის უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის 
პროფესორ შოთა მახარაძის სპონსორობით, რისთვისაც იგი უეჭველად 
იმსახურებს დიდ მადლობას. 459-გვერდიან ლექსიკონში მრავალი ახა-
ლი ტერმინია და, გარდა ამისა, დაზუსტებულია და ქართული ენის 
ნორმების მიხედვითაა გამართული ბევრი ძველი ტერმინი.  

არნ. ჩიქობავს სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 
ორგანიზებულ და 2013 წლის 11-13 ივნისში ჩატარებულ კონფერენ-
ციაზე „ტერმინოლოგია - ქართული ენის ხვალინდელი დღე“ პროფ. 
შუქია აფრიდონიძემ მოხსენებაში „დარგობრივი ტერმინოლოგიის 
თემატური გაფორმებისათვის (გეოგრაფიული ტერმინოლოგიის მაგა-
ლითზე)“ აღნიშნა: „ტერმინოლოგიური მუშაობის ავანგარდში ე. წ. 
ტექნიკურ დარგებს შორის აღმოჩნდა მათემატიკისა და სპორტის 
ტერმინოლოგიები, რომლებიც ყურადღებას იპყრობდა არამარტო 
ეროვნული ლექსიკის მაქსიმალური გამოყენებით და გამოსახატავ ში-
ნაარსთან ტერმინთა მისადაგების მაღალი ხარისხით, არამედ შიდა-
სისტემურობითაც. ქვესისტემაში მსგავსი სიტყვაწარმოების გამოყენე-
ბა უაღრესად მოქნილს და ამიტომ მოსახმარად ადვილს ხდიდა ამ 
ტერმინოლოგიას (რად ღირს თუნდაც სამრავლ-მამრავლ-ნამრავლი-
სა, ანდა მრიცხველ-მნიშვნელის ტიპების არსებობა)“ (აფრიდონიძე, 
2013: 15-18) 

მათემატიკისა და სპორტის ტერმინოლოგიის ასეთი მაღალი შე-
ფასების გვერდით უნდა აღინიშნოს, რომ „ტექნიკური ლექსიკონის“ 
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ავტორების უზარმაზარი შრომა ვერ თუ არ იქნა სათანადოდ შეფასე-
ბული. ამას ხელი შეუწყო მთავრობის არამარტო გულგრილობამ, არა-
მედ პრინციპმაც: ინტერნაციონალური ტერმინების თარგმნა საჭირო 
არაა, უცხოური ტერმინების შემოტანა უფრო ამდიდრებს ქართულ 
ენას, ვინემ მისი თარგმნა (ფილიპე მახარაძე).  

მიუხედავად ამისა, მაინც ახერხებდნენ ინტერნაციონალური 
ტერმინების გვერდით მიეწერათ ქართული ტერმინები. ამასთან და-
კავშირებით საინტერესოა ვ. ბერიძის პოზიცია: „ თუ ინტერნაციონა-
ლურ ტერმინს ქართულ ხალხურ სასაუბრო ენაში გააჩნია თავისი პა-
რალელი, ჩვენ უთუოდ უნდა შემოვიღოთ იმ ვარაუდით, რომ ახლო 
მომავალში უცხო ტერმინი მოიხსნება და მარტო მშობლიური დარჩე-
ბა სახმარებლად (ბერიძე, 1952: 29-30).  

ჩვენი სტატია გვინდა დავასრულოთ თეიმურაზ ბაგრატიონის 
სიტყვებით: „დიდი ღვაწლი უნდა და დიდი ჯაფა აქვს ლექსიკონის 
კეთებას“. 

 
 

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა  
    

ავაავაავაავალიშლიშლიშლიშვივივივილი, 1917ლი, 1917ლი, 1917ლი, 1917 ‒ ი. ავალიშვილი, ქართულ-რუსული და 
რუსულ-ქართული „მათემატიკური ტერმინები“, თბილისი.  

აფრიდონიძე, 2013აფრიდონიძე, 2013აფრიდონიძე, 2013აფრიდონიძე, 2013 ‒ შ. აფრიდონიძე, დარგობრივი ტერმინო-
ლოგიის თემატური ჯგუფების გაფორმებისათვის (გეოგრაფიული 
ტერმინოლოგიის მაგალითზე), თეზისები კონფერენციისა 
„ტერმინოლოგია ‒ ქართული ენის ხვალინდელი დღე, თბილისი.   

ბერიძე, 1936ბერიძე, 1936ბერიძე, 1936ბერიძე, 1936 ‒ ვ. ბერიძე, დავით რექტორი ‒ ლექსიკოგრაფ საბა 
ორბელიანის გამგრძელებელი ‒ ტფილისის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის შრომები, I. 

 ბებებებერირირირიძე 1952ძე 1952ძე 1952ძე 1952    ‒ ვ. ბერიძე, ქართული სამეცნიერო ტერმინოლო-
გიისათვის, „მეცნიერება და ტექნიკა“, #7, თბილისი.  

გოგოგოგოგეგეგეგებაშბაშბაშბაშვვვვიიიილი, 1954ლი, 1954ლი, 1954ლი, 1954 ‒ ი. გოგებაშვილი, თხზულებანი, ტ. 3, 
თბილისი.  

ერისთავი, 1880ერისთავი, 1880ერისთავი, 1880ერისთავი, 1880 ‒ რ. ერისთავი, „რაოდენ მართალია, რომ 
ქართულ ენას სიღარიბე შესწამეს“, „დროება, #212. 

დროება, 1882დროება, 1882დროება, 1882დროება, 1882, 225, 225, 225, 225 – „შენიშვნა“, „დროება“, #225. 
დროდროდროდროეეეება, 1882ბა, 1882ბა, 1882ბა, 1882, 246, 246, 246, 246 - „დღიური“, „დროება“, #246.  
დროდროდროდროეეეება, 1882ბა, 1882ბა, 1882ბა, 1882, 258, 258, 258, 258 – „პირველ სხდომაზე მიღებული ტერმინები. 
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არითმეტიკა“, „დროება“, #258.  
დროება, 1882დროება, 1882დროება, 1882დროება, 1882, 261, 261, 261, 261    ‒    „მესამე სხდომაზე მიღებული ტერმინები“, 

„დროება“,#261. 
სისისისიტყვატყვატყვატყვარი, 1920რი, 1920რი, 1920რი, 1920 ‒ რუსულ-ქართული ტეხნიკური ლექსიკონი 

(სიტყვარი) საშევარდნო ტანვარჯიშის ტერმინოლოგიის დამატებით, 
თბილისი.  

ქვლიქვლიქვლიქვლივივივივიძეძეძეძე, 1882, 1882, 1882, 1882 ‒ მ. ქვლივიძე „ქართული სამეცნიერო ტერმინე-
ბის გამომკვლეველი კრების საყურადღებოდ“, „დროება“, #254.  

ღამბაშიძე, 1981 ღამბაშიძე, 1981 ღამბაშიძე, 1981 ღამბაშიძე, 1981 ‒        რ. ღამბაშიძე,    პირველი ტექნიკური ლექსიკონი 
და მისი როლი ქართული სამეცნიერო ტექნიკური ტერმინოლოგიის 
ჩამოყალიბებაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურა, ტ. V.  

შროშროშროშრომა, 1882მა, 1882მა, 1882მა, 1882  - „წერილები“, „შრომა“, #46;  
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For History of Formation of the Georgian     
Mathematical Terminology 

 
Summary 

  
The paper contains a brief account of the history of creation of 

Georgian mathematical terms. Originally, the work on scientific terminology 
was organized in 1882 and in the first place was concerned with terms of 
arithmetic and physics.  
 The newspaper article “About the Georgian Word-Stock” published in 
1915 and signed by 9 competent Georgian scientists had a great impact.  
 In 1917, the dictionary “Mathematical Terms” was published; in 1920 
and 1921, two editions of “Technical Dictionary” were published; in 1925, 
“Mathematical Terms” and “Dictionary of Mathematical Terms” appeared in 
print. The book “Mathematical Terminology” was published in 1944 and 
“Russian-Georgian Mathematical Dictionary” in 2010.  

The authors of these dictionaries had a different approach to the problem 
whether international mathematical terms should be translated or not into the 
Georgian language. 
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სამედიცინო წერილობითი ძეგლების მიხედვით ლ. კოტეტიშ-
ვილი მედიცინის ისტორიას ძირითადად სამ პერიოდად ყოფს. ესაა: I 
პერიოდი, საბერძნეთის, IX–XII საუკუნეები; II პერიოდი, არაბულ-
ირანული, XII–XV საუკუნეები, ამ პერიოდის ქართული მედიცინა ეყ-
რდნობა არაბულ-ირანულ სამედიცინო მიღწევებს; III პერიოდი იწყე-
ბა XVI საუკუნიდან და გრძელდება XIX საუკუნის დასაწყისამდე. ამ 
პერიოდიდან ქართული სამედიცინო აზროვნება უკვე ევროპულს ეყ-
რდნობა. XIX საუკუნე ამ თვალსაზრისით უკვე მკვდარია (ამ პერიოდ-
ში შესამჩნევი საექიმო ნაშრომი არ მოგვეპოვება. როგორც შენიშნუ-
ლია, ქართული მედიცინის აღმავლობა XX საუკუნის დასაწყისიდან 
იწყება (კოტეტიშვილი, 1937: XIX). ძველ ქართულ სამედიცინო ძეგ-
ლებს შორის ორი ძირითადი სახე შეიმჩნევა: 1. „სამკურნალო წიგნი“ – 
კარაბადინები, რომლებიც ექიმთა და მომხმარებელთათვის (მკი-
თხველთათვის პრაქტიკული გამოყენების საგანს წარმოადგენდა) 
დღევანდელი ,,თერაპიული ცნობარების“ მსგავსად;… 2. „საექიმო 
წიგნები“, რომლებიც, როგორც ირკვევა, სამედიცინო მეცნიერების შე-
მსწავლელთა სახელმძღვანელო იყო. ასეთი სახის წიგნია: XII-XIII ს. ს. 
ხოჯაყოფილის კლასიკური სამედიცინო ძეგლი „წიგნი სააქიმოჲ“ (შე-
ნგელია, 1981: 227).  

სტატიაში განვიხილავთ მეორე პერიოდისათვის დამახასიათე-
ბელ ზოგი არაბულ-ირანული ტერმინის ისტორიას ისტორიული 
ლექსიკოგრაფიის თვალსაზრისით, ე. ი. როგორ შემოინახა თანამედ-
როვე სალიტერატურო ენასა და მის დიალექტებში ძველ სამედიცინო 
ძეგლებში დადასტურებული უცხო წარმომავლობის (ამ შემთხვევაში 
არაბულ-ირანული) სიტყვები: 

დადადადამამამამაღი:ღი:ღი:ღი:  
დადადადამამამამაღიღიღიღი (არ.-თურქ. დამაღ) ,,იადიგარ დაუდში~ დასტურდება 

როგორც ანატომიური ტერმინი - სასა პირის ღრუს უკანა კედელი. 
მაგრა თუ კაცი ბევრსა დაიძინებს, დადადადამაღმაღმაღმაღსასასასა და ტანს დაუმძიმებს (ია-
დიგ.112, 15).◊  

ქეგლში ეს სიტყვა განმარტებულია შემდეგნაირად: დადადადამამამამაღიღიღიღი 
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(ცხენის) დასივებული მაგარი სასა (დამაღი ემართება ქერის ჭამას და-
ჩვეულ ცხენს, როცა ის ქერის მოლოდინშია). დადადადამამამამაღიღიღიღი    ჩამოჩამოჩამოჩამოუუუუვავავავა საუბ. 
გადატ. რაიმე კარგის (საჭმლის და მისთ.) დიდი ნდომისაგან საღერ-
ღელი აეშლება. ქურდბაცაცას… ჩიჩიის ( = ხორცის) ნდომით ლამის 
დამაღი ჩამოუვიდესო! (თ. რაზიკ.). || რამე სასურველის მოპოვების 
დიდი ხნის ლოდინისაგან გაბეზრდება, გული გადაელევა, მოთმინე-
ბას დაკარგავს. „როდისღა, ბატონო! ჩვენ კი დადადადამამამამაღიღიღიღი    ჩამოჩამოჩამოჩამოგვიგვიგვიგვივივივივიდადადადა და!“ 
(ილია).  

 ი. გრიშაშვილი დადადადამაღმაღმაღმაღ სიტყვის შესახებ აღნიშნავს: ქერ-ნაჩვევ 
ცხენს თუ დროზე არ მიუტანეს ქერი, დადადადამამამამაღაღაღაღა ჩამოუვა, ე. ი. ქვემო 
ტუჩზე შიგნით ძიძიბო ამოუვა, რომელსაც შემდეგ მოსჭრიან ხოლმე, 
თუ კაცს ბევრს ალოდინებენ, დანიშნულ დროს არ გამოჩნდება, 
ეტყვიან: სადა ხარ კაცო, ამდენი ხანი, შენს ლოდინში დადადადამამამამაღიღიღიღი    ჩამოჩამოჩამოჩამომიმიმიმი----

ვივივივიდაო. დაო. დაო. დაო. ,,ჩვენ კი    დადადადამამამამაღი ჩამოღი ჩამოღი ჩამოღი ჩამოგვიგვიგვიგვივივივივიდა და და და მაგდენ ლაპარაკში (,,ბნელო“, 
1891წ.) ,,მომაწოდე ეგ ღვინო, ნდომისაგან ლამის დადადადამამამამაღი ჩამოღი ჩამოღი ჩამოღი ჩამომიმიმიმივივივივი----

დესდესდესდეს”””” (,,ივ.“ 1894 წ.) – ( ქალაქ. გრიშ.). ცხენის ავადმყოფობის აღმნიშ-
ვნელი სიტყვა დადადადამამამამაღიღიღიღი გვხვდება ფშაურშიც (ფშ. ხორნ.). 

დადადადამაღმაღმაღმაღ-    სიტყვის მცირეოდენი    ფონეტიკური და სემანტიკური 
ცვლილებით დიალექტებში უნდა მიგვეღო შემდეგი ლექსიკური ერ-
თეულებიც:    ტატატატაბაბაბაბაღი: ღი: ღი: ღი: ,,საქონელს ემართება ტატატატაბაბაბაბაღიღიღიღი“ (ჩვენ. ფუტკ., ჯა-
ვახ. ბერ.). ტატატატაბაბაბაბახი:ხი:ხი:ხი: (აჭ. ნიჟ., გურ. შარაშ., ზ.-იმერ. ძოწ., იმერ. გაჩეჩ., 
ჯავახ. ბერ.). ვფიქრობთ საბასთან დადასტურებული ტატატატაბახბახბახბახტატატატა ,,ცხენის 
სასის ჩამოსლვა“ ასევე დიალექტიზმს უნდა წარმოადგენდეს (საბა, 
IV2). გვხვდება ტატატატაბახბახბახბახ---- ფუძიანი ზმნური ფორმაც: დადადადატატატატაბაბაბაბახეხეხეხებაბაბაბა ტაბახის 
ამოწვა (იმერ. გაჩეჩ.). მეგრულში დადადადამამამამაღი > ტაღი > ტაღი > ტაღი > ტამამამამაღისღისღისღის სახითაა წარმო-
დგენილი: ტატატატამამამამაღი ღი ღი ღი ტაბასტა სასის ჩამოსიება, რაც პირუტყვს ხელს უშ-
ლის ღეჭვაში, კურნავენ გასერვით, სისხლის გამოშვებით (მეგრ. ქობ.). 
ტატატატამამამამაღიღიღიღი იდიომის შემადგენილ ნაწილადაც გვევლინება. ტატატატამამამამაღიღიღიღი საქო-
ნელს ჩამოსდის თურმე მაშინ, როცა საჭმელი ახლოს უყრი და ვერა 
სწვდება. აქედან ტატატატამამამამაღიღიღიღი    ჩამოჩამოჩამოჩამოუუუუვივივივიდაოდაოდაოდაო – იტყვიან ლოდინის შემთხვე-
ვაში. ,,რაღაÓ მალოდინებთ, ტტტტაააამამამამაღიღიღიღი    ჩაჩაჩაჩამამამამამიმიმიმივივივივიდადადადა“ (ქიზ. მენთ.). 

როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაშია მითითებული, დადადადამამამამაღიღიღიღი    

<    damakdamakdamakdamak    საერთოდ სასას ნიშნავს, მაგრამ სალიტერატურო ქართულში 
მითითებულია როგორც სნეულების აღმნიშვნელი სიტყვა, ამასთან 
მისი მნიშვნელობა დავიწროებულია (რუხაძე, 1973: 223).  

დუდუდუდუბებებებელილილილი::::    

დუდუდუდუბებებებელილილილი ლექსიკოგრაფების მიერ სხვადასხვაგვარადაა განმარ-
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ტებული. დუდუდუდუბებებებელი ლი ლი ლი ,,ციებ-ცხელება“. შთავარდა იგი სენსა დუბელისა-
სა (A = 1103 169r, 30 – 31b) - სარჯვ. აღნიშნული სიტყვა ზაზა ფანას-
კერტელის სამკურნალო წიგნში, ,,კარაბადინი“ დასტურდება დუდუდუდუბებებებე----

ლასლასლასლას სახით და განმარტებულია როგორც ,,დაჩირქებული სიმსივნე“. 
და წაეკიდების კულა თირკმელთა დუდუდუდუბებებებელალალალა, და ჰქუიან სნება ჭურ-
ჭლისა (სამკურნ. 290, 31). დუდუდუდუბელბელბელბელ-ფუძე ფონეტიკური ცვლილებით 
შემონახული უნდა იყოს იმერულ დიალექტში დადასტურებულ სი-
ტყვაში დურდურდურდურბებებებელილილილი. დურდურდურდურბებებებელილილილი ავადმყოფობა (იმერ. უკლება). დურდურდურდურბებებებე----

ლილილილი,    დურდურდურდურბლისბლისბლისბლის    ქაქაქაქარირირირი, კისრის ავადმყოფობა, ძნელი მოსარჩენი (იმერ. 
ბერ.). ავადმყოფობა (სიმსივნე) ყელ-ყბის ჯირკვლებისა; შთამომავლო-
ბაზე გადადის. დურდურდურდურბელბელბელბელმამამამა კისრის ( = ყელის) გამოჭრა იცის (იმერ. გა-
ჩეჩ.).  

ქეგლში დურდურდურდურბებებებელილილილი მიჩნეულია კუთხურად (იმერული, რაჭული) 
და განმარტებულია როგორც (კისრის) ჯირკვლების ჭლექი.  

ამავე წარმომავლობისა ჩანს სვან. დურდურდურდურბებებებელილილილი    კანის კიბო, მჭამე-
ლი, ცუდი ნაფურთხი. ,,დურბედი“ ავადმყოფობა (სვან. ლიპარტ.) და 
მეგრ. დურდურდურდურბებებებელალალალა////////დრუდრუდრუდრუბებებებელალალალა, ასევე სინტაგმა დურდურდურდურბებებებელაშლაშლაშლაშ    ქაქაქაქარირირირი დაავა-
დებაა ერთგვარი (მეგრ. ქობ.). 

ვფიქრობთ, რომ დუდუდუდუბებებებელილილილი წარმომავლობით ძირმაგარას, ანთე-
ბის, აბცესის აღმნიშვნელ სპარსულ დომ(მ)დომ(მ)დომ(მ)დომ(მ)@@@@ლლლლ სიტყვას უკავშირდება. 
წყვილბაგისმიერთა მონაცვლეობა მმმმ    >    ბბბბ დამახასიათებელია როგორც 
საკუთრივ ქართული, ისე აღმოსავლური ენებიდან შემოსული ნასეს-
ხები ლექსიკისათვის. მაგ. კამათელი || კაბათენი, მელოტი || ბელოტი; 
არც ოოოო და უუუუ-ს მონაცვლეობაა უცხო ქართულში (მაგ. ჰონე || ჰუნე ორ-
დუ || ურდო და სხვ. (ქავთარაძე, 1964: 221, 225). 

ვასვასვასვასვავავავასასასასა:        

ქეგლში მითითებულია: ვასვასვასვასვავავავასასასასა ძვ. ,,მძიმე ფიქრებით შეპყრობი-
ლის მდგომარეობა, უძილობა (სენი)“ («წიგნი სააქიმოÓ»). ამ მნიშვნე-
ლობის ვასვასვასვასვავავავასა სა სა სა იგივე უნდა იყოს რაც არაბ. ვასვასვასვასვავავავასასასასა ,,ცთუნება“.  

 ვასვასვასვასვავავავასასასასა რომელ არს სიცოფე და სხვანიცა რამე უცხონი და სა-
კურველნი სალმობანი (უსწ. კარაბ. 8, 33). ვის საურავი და შეჭირვება 
შეექნას, შიში ეშმაკის მაგიერი, და ან ცნობის წასულა და ან ვასვასვასვასვავავავასასასასა 
მარმარმარმარცვაცვაცვაცვალილილილი ერთი უძრავისა წყლითა შემგბარითა (უსწ. კარაბ. 77, 9). 
ამავე წარმომავლობისა უნდა იყოს მოხეურში დადასტურებული ვასვასვასვას----

ვავავავასისისისი ცახცახი, კანკალი. ,,ცხორს შიმშილისაგან ვასვასვასვასვავავავასისისისი    გაჰქონდა“ 
(მოხ. ქავთ.). სიტყვის სემანტიკურად ცვლილება ნათელია. შეშლილო-
ბა, სიგიჟე > ცახცახი. სალიტ. ვასვასვასვასვავავავასასასასა;    დიალ.    ვასვასვასვასვავავავასისისისი. 
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ილაოილაოილაოილაო:    

ილაოილაოილაოილაო სენი არს უპეს ზეით წელის ნასკულობითა; ილაოილაოილაოილაო გამოი-
თარგმანების: ღ~თო შემიწყალე; ზოგნი სახელ-სდებენ მყრალად და 
ზოგნი ჰას(ა), და იტყვიან სიძნელით ტკივილსა მისსა ნაწლევის გამო-
სკვნისათვის. (საბა, I).  

    ზაზა ფანასკერტელი ზემოაღნიშნულ სიტყვას ხმარობს    ილაილაილაილაუუუუ----

სისისისისასასასა და ილუილუილუილუზისზისზისზის ფორმით. ილაილაილაილაუუუუსისისისი ერგების მას კაცსა, რომელი 
ათხევდეს მისა პატრონსა, და სახელ-სდებენ მას ილაილაილაილაუუუუსისისისი, და ერგების 
ყოველსა ტკივილსა გუამისასა. (სამკურნ. 138, 35). ნიშანი კოლინჯისა 
ილუილუილუილუზიზიზიზისასასასა, რომელი წურილთა ნაწლევთა შიგან შეექნების, რომელ არს 
წურილნი ნაწლევნი უპესა ზემოთ მუცელსა შიგან სტომაქის კერძ (სა-
მკურნ. 277, 13).  

ქეგლის მიხედვით: ილაოილაოილაოილაო ძვ. ავადმყოფობა – ნაწლავის გადა-
ნასკვა (საბა); ,,მუცლის ტკივილი, გვრემა“ (დ. ჩუბ.). დედამ რა შვას ძე, 
პირველთა ჭირთ აღარ მოიხსენებსა, ძის სიხარულით დაკარგავს ილაილაილაილა----

ოსოსოსოს მსგავსთა სენებსა (დ. გურამ.). || ფიგურ. ცრუმან საწუთრომ…შემყარა 
ძნელი ილაოილაოილაოილაო ჭირი (დ. გურამ.). 

ვფიქრობთ, ამავე სიტყვას უნდა უკავშირდებოდეს ქართლურში 
დამოწმებული    ილაილაილაილა ,,ნაკლი“, ,,ზადი“. დასანიშნათ რო ავედი, უთხა-
რი, რამე ილაილაილაილა თუ აქ თქვენ ქალს, ეხლავე მითხარით-მეთქი (თამ.). ალ-
ბათ ილაილაილაილა აქ რამე, თორემ რატომ არ წაიყვანა? (ძეგ., აგრეთვე ატ. 
ქართლ. ლექსიკ.). 

მაშასადამე, ძვ. ილაილაილაილაუუუუსისისისი,    ილუილუილუილუზიზიზიზი,    ახ. ქართული ილაოილაოილაოილაო;    დიალ.    

ილაილაილაილა.     

იაიაიაიარარარარაყაყაყაყანინინინი::::    

იაიაიაიარარარარაყაყაყაყანინინინი (არ. ერაყან) ერაყანი, სიყვითლე. ავადმყოფობაა, სიყ-
ვითლე. ხაჭო… მხურვალსა ცხელებასა, სნებასა, ხაფაყანსა და იარაყ-
ნებსა, და ყოვლისა ფერისა მხურვლის სენისა და ავად ყოფისათვის 
კარგი არის (იადიგ. 160, 25). …ბალღამსა ცოტასა გამოიღებს და    იარიარიარიარყანყანყანყან----

სასასასა უშველის (უსწ. კარაბ. 53, 30). 
დიალექტებში კი ეს სიტყვა შემდეგი სახით იხმარება:    ვავავავარარარარაყაყაყაყანინინინი,    

არაარაარაარაყაყაყაყანინინინი სიყვითლე; სიბრაზისა ან შეკრთომისაგან ფერის შეცვლა. ,,სა-
ხეზე ყვითელმა    ვავავავარარარარაყანყანყანყანმამამამა გადაÓკრა“ (ქიზ. მენთ.). ერეერეერეერეყაყაყაყანინინინი 1. ავადმყო-
ფობა; 2. გაუმაძღრობა. ,,რა ერეყანი დაგემართა, ამდენი ხანი იყლაპები 
და ვერ გაძეხი? (ლეჩხ. ალავ.). 

ვავავავარარარარაყიყიყიყი    (ვავავავარარარარაყაყაყაყანინინინი)    გადაგადაგადაგადასდისსდისსდისსდის (სახეზე). ყვითელი ფერი გადა-
ჰკრავს (სახეზე), გადაყვითლებულია. ძრიენ რო გადაყვითლებულია 
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ადამიანი ან ავანტყოფობით, ან გამხდრობითა, ან სხვა რითამე, 
იტყვიან, სუ ვავავავარარარარაყიყიყიყი არ გადაÓდის სახეზედაო?! (ერთაწმ.). რო გაყვით-
ლდება რამეი, ბუნებაცა, თუნდა ადამიანი, ვავავავარარარარაყაყაყაყანინინინი გადაზდიოდაო, 
ვიტყვით (კარალ., აგრეთვე მეჯვრ., ქართლ. ლექს.). 

ქეგლის მიხედვით ვავავავარარარარაყაყაყაყანინინინი    ძვ. სიყვითლე. || სიბრაზისა ან შე-
კრთომისაგან ფერის შეცვლა – ქეგლ. 

ე. ი. ძვ. ქართული იაიაიაიარარარარაყაყაყაყანი,ნი,ნი,ნი,    ახ. ქართული    ვავავავარარარარაყაყაყაყანინინინი;    ვავავავარარარარაყაყაყაყანისნისნისნის 
პარალელურად    დიალექტებში გვხვდება ასევე არაარაარაარაყაყაყაყანინინინი, ერაერაერაერაყაყაყაყანინინინი, ვავავავარარარარა----

ყიყიყიყი. 

სისისისილილილილი::::    

სისისისილილილილი    ((((არ. სილ ჭლექი) ,,ფილტვისა სიწყლულე“. 
სისისისილილილილი ამას ჰქვიან რომე, კაცსა qუელა დასძუელებოდეს და დუჟ-

სა სისხლსა ატანდეს (იადიგ. 160, 33). ნიშანი ჴუელისა და ზიყი ნაფა-
სისა, და ჴმა რომე წაუვიდეს, მისი, და სისისისილილილილისასასასა და წყურტისა (სა-
მკურნ. 98, 27). 

სისისისილილილილი ამ მნიშვნელობით შემონახულია ნაწარმოებ სიტყვაში სისისისი----

ლილილილიაააანი.ნი.ნი.ნი. სისისისილილილილიაააანინინინი ჭლექიანი. ,,აი, შე სილიანო“ (სილი ცალკე არ იხმა-
რება) (ქიზ. მენთ.). 

ვფიქრობთ, რომ გადატანით ეგევე სიტყვაა სისისისილილილილი უბედურება. 
სიმიდით ნასუქია [ინდაური] სისისისილილილილი და ჭირი არ მამეცეს (იმერ. ქავთ.). 
მიგვაჩნია, რომ სილსილსილსილ-სიტყვა გამოიყოფა დიალექტებში დადასტურე-
ბული შემდეგ ლექსემებშიც: სისისისილილილილი-სისისისილილილილი გასახელებლად ეტყვიან ბავ-
შვები ერთიმეორეს, ნიშნს უგებენ და თან საჩვენებელ თითებს უსვა-
მენ ერთმანეთზე. ,,სისისისილილილილი, სისისისილილილილი, ხო ვერ დამეწიე!“. ,,სისისისილილილილი-სისისისილილილილი, ჩომ-
პალო, სისისისილილილილი-სისისისილილილილი, ჩომპალო! (იმერ. გაჩეჩ.).  

ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯი.::::    

ქეგლის მიხედვით ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯი [არაბ. ფალაჯ ,,დამბლა“] ,,სენია 
დამგრეხელი“ (საბა), – ერთგვარი მკრუნჩხავი ავადმყოფობა. ფიფიფიფილენლენლენლენ----

ჯითჯითჯითჯით დამახინჯებული [ჭაბუკი] (ა. ჭუმბ. თარგმ.). ი. გრიშაშვილი კი 
ჩვენს მიერ გამოყოფილ სიტყვას განმარტავს, როგორც ,,ბნედას“. ,,მაგ 
სილამაზის დანახვაზედ გული იხლანკება, როგორც ფიფიფიფილენლენლენლენჯისჯისჯისჯის 
დროს~ (ალ. წინამძღვ.) – (ქალაქ. გრიშ.).  

ძველ სამედიცინო წიგნებში ,,დამბლის“ შინაარსით გვხვდება 
ფეფეფეფელენლენლენლენჯი || ფეჯი || ფეჯი || ფეჯი || ფელინლინლინლინჯიჯიჯიჯი    |||||||| ფიფიფიფილენლენლენლენჯი. ფეჯი. ფეჯი. ფეჯი. ფელენლენლენლენჯიჯიჯიჯი    წამალი რომელი ერგე-
ბის ფეფეფეფელენლენლენლენჯსაჯსაჯსაჯსა (სამკურნ. 57, 3). და რაცა ფეფეფეფელინლინლინლინჯსაჯსაჯსაჯსა და ლაყუასა წამა-
ლი ერგების, ამასცა ერგების (სამკურნ. 58, 38). უშუელის შაკიკსა, რო-
მე ნახევარ-თავი სტკიოდეს, ფიფიფიფილენლენლენლენჯსაჯსაჯსაჯსა (სამკურნ. 30, 7).    და ფიდა ფიდა ფიდა ფილენჯსლენჯსლენჯსლენჯს 
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შიაქს, ხელფეხისა და თავის თრთოლას მოგურის (იადიგ. 134, 33).        
ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯი    ქართულში სხვადასხვა იდიომის შემადგენელ ნაწი-

ლადაც დასტურდება: 
ფიფიფიფილენლენლენლენჯისჯისჯისჯის    ქაქაქაქარირირირი ორგანიზმის ერთი რომელიმე ადგილის დამ-

ბლა. შაჰაბაზმა რომ [ღალატის] ამბავი გაიგო, ფიფიფიფილენლენლენლენჯისჯისჯისჯის    ქარქარქარქარმამამამა მოუა-
რა (აკაკი) - ქეგლ. ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯი    ქაქაქაქარირირირი ერთგვარი სენია. ადამიანს გული წა-
უვა, წაიქცევა და მოაბრუნებენ; გაივლის რამდენიმე ხანი და ისევ მო-
უვლისო (ქიზ. მენთ.). 

ფიფიფიფილენლენლენლენჯეჯეჯეჯებიბიბიბი    მომომომოუვუვუვუვლისლისლისლის გაავდება, გააანჩხლდება, განერვიულდე-
ბა. ეხლა მოუვლიÓ თავი ფილენჯები და ვაი იმისი ბრალი, ვისაÓ დეე-
ტაკება (წილკ.). რარარარა    ფიფიფიფილენლენლენლენჯებჯებჯებჯებმამამამა მომომომოგიგიგიგიაააარესრესრესრეს!???? (ძეგ.). ფიფიფიფილენლენლენლენჯეჯეჯეჯებიბიბიბი    აქვსაქვსაქვსაქვს გი-
ჟია, გადარეულია. ფიფიფიფილენლენლენლენჯეჯეჯეჯებიბიბიბი    აქაქაქაქ, თუ მოიგდო ვინმე ხელში, ვაი იმის 
დედასა (ზ. ხანდ., ქართლ. ლექსიკ.).  

გვხვდება ფიფიფიფილენჯლენჯლენჯლენჯ-ფუძიანი ნაწარმოები სიტყვაც ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯიაააანინინინი 
ფილენჯით (ფილენჯის ქარებით) დაავადებული. შეპყრობილი. ღიმი-
ლის მაგივრად ფიფიფიფილენლენლენლენჯჯჯჯიიიიაააანინინინივითვითვითვით იღრიჭებოდა [თევდორა] (ვ. ბარნ.) ‒ 
ქეგლ. ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯიაააანინინინი ავი, ანჩხლი, მაჩხუბარი. ცეტი ადამიანი რუ არი, 
ჩხუბის მოყვარული, ანჩხლი, ამითანა ადამიან ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯიანანანან ვეტყვით 
ჩვენა (წილკ.). თქვე ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯიაააანენენენებობობობო, თქვენა, დიდი ხანია, აღარ გი-
ჩხუბნიათ და ახლა ჩემთან უნდა მაიკლათ გული ჭია!???? (წილკ.). აგ-
რეთვე ძეგ. ფიფიფიფილინლინლინლინჯეჯეჯეჯებიბიბიბიაააანინინინი გრძნეული, ჯადოსანი. დაÓკრა ქმარმა ერ-
თი ფიფიფიფილინლინლინლინჯეჯეჯეჯებიბიბიბიაააანინინინი ჯოხი და აქცია ვირათა (მერ.). ერთი ბებერი დედა-
კაცი ცხოვრობდა ჩვენ ეზოში, თურმე ფიფიფიფილინლინლინლინჯეჯეჯეჯებიბიბიბიაააანინინინი    იყო (ქართლ. 
ლექსიკ.).  

„დამბლის“, ,,კრუნჩხვის“ მნიშვნელობით ზემოდასახელებული 
სიტყვა დასტურდება როგორც მეგრულში, ისე სვანურში.    ფიფიფიფილენლენლენლენჯიჯიჯიჯი 
ფილენჯი (მეგრ.ქობ.).    ფეფეფეფელინჯლინჯლინჯლინჯ // ფეფეფეფელენჯლენჯლენჯლენჯ // ფილფილფილფილœნჯნჯნჯნჯ 1. კრუნჩხვა; ფი-
ლენჯი. ბობშს ფიფიფიფილენლენლენლენჯარდჯარდჯარდჯარდ ოხNზინე – ბავშვს კრუნჩხვებმა მოუარა. 
2. დამბლა. მიშგ–ა ამახ–ს ფეფეფეფელენლენლენლენჯოჯოჯოჯო– ხა–ხა! – ჩემს მტერს დამბლა და-
სცემოდეს! (სვან. თოფ., ქალდ.). 

კოკოკოკოლინლინლინლინჯი:ჯი:ჯი:ჯი:     

 ძველ სამედიცინო ძეგლებში კოლიტის მნიშვნელობით დას-
ტურდება როგორც კოკოკოკოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი, ისე ყოყოყოყოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი.  

    კოკოკოკოლინლინლინლინჯი:ჯი:ჯი:ჯი: რა კაცსა კოკოკოკოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი დაეემართების, ნიშანი ესე არის 
მუცელშიგან შეკრას და წელი ასტკივდეს (უსწ. კარაბ. 329, 25).…კოკოკოკოლინლინლინლინ----

ჯიჯიჯიჯი ფიცხელი, მღიერი და ცხრო დიად ძვალთა შექსოვილი (უსწ. კა-
რაბ. 8, 25). …სამ ფერი არის ესე კოკოკოკოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი. ერთი ბალღმისაგან და ქარი-
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საგან, მეორე ზაფრისაგან, მესამე ილაუზ ჰქვიან, ის მისგან იქნების 
რომე წელშიგან ანუ საბამი გამოვიდეს, ანუ წურილსა ნაწლევშიგან 
ჭია დაეჯაროს, ესე ერთობ ავი სენი არის და ძნელი (უსწ. კარაბ. 329, 
29). 

ყოყოყოყოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი (სპ. ყოლინჯ) თიაქარი ან მჭვალი, კოლიტი. აწე ყოყოყოყო----

ლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი ისი სენი არის, რომე ქართველნი უჩუხსა და თიაქარსა ვეძა-
ხით, რომე კაცსა მეტის მეტად მუცელშიგა შეჰკრავს და წელნი და წე-
ლები ასტკივდებიან (იადიგ. 412, 29). რაც წელშიგა ქარია ყუელას 
გამოსწმენდს და ყოყოყოყოლინლინლინლინჯსაჯსაჯსაჯსა    უშველის (უსწ. კარაბ. 443, 22).  

ქეგლში ორივე ეს სიტყვა სხვადასხვა კვალიფიკაციითა მითი-
თებული: კოკოკოკოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი 1. ანატ. მსხვილი ნაწლავის ნაწილი: ბრმა ნაწლა-
ვიდან სწორ ნაწლავამდე. 2. ამ ნაწლავის ავადმყოფობა, – კოლიტი. 
,,არაყსა ვსვამთ – წყალნარევს, მუცელში კოლინჯს გვიჩენს“ (ვაჟა). ყოყოყოყო----

ლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი ძვ. 1. იგივეა, რაც კოლინჯი. ნიშანი ყოყოყოყოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯისასასასა... არს: მუცელი 
უყურყურებდეს და მანკი და ტკივილი იარებოდეს («წიგნი სააქი-
მოÓ»). 2. ჭვალი, ჩხვლეტა. 

დიალექტებში კი მხოლოდ კოკოკოკოლინლინლინლინჯისჯისჯისჯის გამოყენების შემდეგი შე-
მთხვევები დასტურდება: 

კოკოკოკოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი    1. მსხვილი ნაწლავის ნაწილი; 2. ამ ნაწლავის სენი. ქა-
ლებს ემართებათ მშობიარობის შემდეგ. ხალხის თქმით, რაღაც ზღარ-
ბივით დადის მუცელში და ჩხვლეტს. თითქოს ზოგს უშობია კიდეც 
და განკურნებულა (ქიზ. მენთ.). კოკოკოკოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი საქონლის ავადმყოფობა, – 
კოლინჯის ტკივილი. კოკოკოკოლინლინლინლინჯიჯიჯიჯი    საქონლის ავანტყოფობაა, წენს მო-
წყვიტამს, უკანალს (პერევი, ზ.-იმერ. ძოწ.).  

საინტერესო სემანტიკური ცვლილებით გვხვდება კოკოკოკოლინჯლინჯლინჯლინჯ – 
ფუძიანი ზმნური ფორმები ქართლურ დიალექტში. დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯდეჯდეჯდეჯდებაბაბაბა: 
1. ვეღარ გაიზრდება, დაიგვალება; დამახინჯდება. რო დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯდეჯდეჯდეჯდე----

ბაბაბაბა, ადამიანია თუ სხვა რამა, აღარ იზრდება, პატარაა, მახინჯი, კოკოკოკო----

ლინჯსლინჯსლინჯსლინჯს ეძახიან იმასა (ატ.). დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯეჯეჯეჯებუბუბუბულილილილი: ე დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯეჯეჯეჯებუბუბუბულილილილი 
ლობიუები სად მუაგრუე? (ქვეში).    დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯეჯეჯეჯებუბუბუბულილილილი შეშებიღაა, რო-
გორ უნდა დავჭრა? (ქვეში). 2. დასნეულდება, დაუძლურდება; დაბე-
ჩავდება. მაგალითათ, ქალი დარჩა ისე, არ გათხოვდა, იტყვიან, დადადადაკოკოკოკო----

ლინლინლინლინჯდაოჯდაოჯდაოჯდაო, ეგრე დარჩენილი ქალი დაბეჩავებულივით არი ხომე 
(კავთ.). მანამ შეეძლო მაგის ჯანს, ყველა შჭამდა, ეხლა დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯდაჯდაჯდაჯდა 
და აღარავის უნდა (კავთ.). დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯეჯეჯეჯებუბუბუბულილილილი:::: დაკოლინჯებულ ადა-
მიანს კიდევ ისეთზე იტყვიან, რომელიც ძალაგამოლეულია ან სიბე-
რით, ან ავანტყოფობითა (კავთ.). 3. გამაგრდება, გამკვრივდება (მუწუ-
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კი). დადადადაკოკოკოკოლინლინლინლინჯდაოჯდაოჯდაოჯდაო, მუწუკი რო გამოუა და აღარ ურჩება, გამაგრებუ-
ლია, იმაზე იტყვიან (ქართლ. ლექსიკ.). როგორც ვხედავთ სემანტიკუ-
რი ცვლილებების გამო სიტყვის ამოსავალი მნიშვნელობა უკვე ისტო-
რიულად სხვა ადგილს იჭერს.  

შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი    ||    შიშიშიშირერერერემიმიმიმი:        

ქეგლში შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი კვალიფიცირებულია როგორც ძველი სიტყვა, 
საბაზე დაყრდნობითა და დიალექტების მონაცემების მიხედვით ასეა 
განმარტებული: შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი 1. ძვ. ,,ბუშტისა და თირკმლის ქვა“ (საბა).  
2. კუთხ. (ქიზ. ფშ.) ცარცისმაგვარი ფაშარი ქვა. ძველ სამედიცინო წიგ-
ნებში ამ მნიშვნელობით დასტურდება როგორც შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი, ისე შიშიშიშირერერერემი.მი.მი.მი. 

    ვისცა თირკუმელი და ბატარა მუცელი სტკიოდეს, შიშიშიშირირირირიმიმიმიმისასასასა 
ნიშანი არის (სამკურნ. 59, 20). და თუ შეასუას სკუნტლი მისი ლობანსა 
თანა და თაფლისა ღუინოსა, გამოიღოს შიშიშიშირერერერემიმიმიმი (სამკურნ. 423, 13). 

 დიალექტებში კი ეს სიტყვა გამოყენების თვალსაზრისით შემდეგ 
სურათს აჩვენებს: შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი იგივეა, რაც ტილაპი, კირქვა (ხევს. ჭინჭ.). შიშიშიში----

რირირირიმისმისმისმის    ქვაქვაქვაქვა ერთგვარი ქვაა, რბილი (ფშ. შან.). შიშიშიშირირირირიმი, შიმი, შიმი, შიმი, შირურურურუმიმიმიმი კირნარევი 
ქვა, კირქვა (თუშ. ხუბ.). ამავე სიტყვას უნდა უკაშირდებოდეს მეგრული    

შიშიშიშირირირირი დანაშრევი, ნალექი; შარდის კენჭი; შირიმი; ხაშური (ქვევრისა) 
(მეგრ. ქობ.). გადატ. მნიშვნელობით კი – შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი ავადმყოფობა ერთგვა-
რი, შარდის შეუკავებლობა. ბავშვი რო ქვეშ ისველეფს, ქალები იტყვიან 
ხომე, შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი    აქაქაქაქსოსოსოსო (ტირძ.). რო ისველეფს ბავშვი, იმაზე იტყვიან, შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი    

სჭირსჭირსჭირსჭირსოსოსოსო (საღ., აგრეთვე დ. თონ., ქართლ. ლექსიკ.). ი. გრიშაშვილიც მიუ-
თითებს შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი ავადმყოფობაა, შარდის შეკავება. კაცი თუ ხშირად და-
დის ფეხისალაგში, ეტყვიან: კაცო, რარარარა    შიშიშიშირირირირიმიმიმიმი    შეშეშეშეგიდგიდგიდგიდგაო გაო გაო გაო (ქალაქ. გრიშ.).  

 გვხვდება ნაწარმოები სიტყვაც, შიშიშიშირირირირიმიმიმიმიაააანინინინი    შარდსადინარ მო-
შლილი; თირკმლის კენჭის მქონე. მაგასავ, შიშიშიშირირირირიმიმიმიმიანანანანსავსავსავსავ, ცოლად წაუ-
ოლიაევ?! გადატ. შიშიშიშირიმრიმრიმრიმ    შაგშაგშაგშაგწყდაწყდაწყდაწყდა დათვერი, შერცხვი (ხევს. ჭინჭ.). 

ხუხუხუხუნანანანაგი:გი:გი:გი: 

ქეგლის მიხედვით ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგი [არაბ. ხუნაკ] იგივეა, რაც დიფთერია 
(დიფთერიტი). ჯუანი [ებრძვის] ხუხუხუხუნანანანაგისგისგისგის შხამსა და სიკვდილის 
ლანდს (მ. ჯავახ.). მისგან ნაწარმოები სიტყვა ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგიაააანი ნი ნი ნი კი განმარტე-
ბულია ასე; ვინც ხუნაგით, დიფთერიით არის დაავადებული. ,,რა ამ-
ბავია, კაცო, დღეს მეთექვსმეტე ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგიაააანინინინი ავადმყოფი მოგვიყვანეს“ 
(ა. ხახუტ.).  

ნ. ჩუბინაშვილი და დ. ჩუბინაშვილი მიუთითებენ: ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგი სა-
სის გასივება.  

ძველ სამედიცინო ძეგლებში ხუხუხუხუნაგნაგნაგნაგთანთანთანთან ერთად დასტურდება 
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მისი ფონეტიკური ვარიანტები ხუხუხუხუნანანანაყიყიყიყი, ხვეხვეხვეხვენინინინიკიკიკიკი,,,,    ხუხუხუხუეეეენინინინიკაკაკაკალი.ლი.ლი.ლი. ისრევე 
ყელის ტკივილი და ხუხუხუხუნანანანაყიყიყიყი არის სიცხისა და სიმხურვალისაგან (ია-
დიგ. 333, 10). თუ ხელისა ანუ ფეხისა თითები გასქდეს იცოდი რომე 
ხუხუხუხუნანანანაყიყიყიყისასასასა ნიშანი არის (უსწ. კარაბ. 29, 1). ხუხუხუხუნანანანაყიყიყიყი ხუნაყისა და სასისა 
წამალი ორისავე ერთი უნდა (უსწ. კარაბ. 94, 4). ხვეხვეხვეხვენინინინიკიკიკიკი    ,,სალმობა 
მარჩობელი ყიისა“ ნიშანი ღარღარისა სხუისა, ერგების რომელთა შე-
ედვას ხვეხვეხვეხვენინინინიკიკიკიკი, რომელ არს სალმობა მარჩობელი ყიისა“ (სამკურნ. 112, 
35). ნიშანი ღარღარასა სხუისა, ერგების ტკივილსა ყიისასა, რომელსა 
ქუიან ხუხუხუხუეეეენინინინიკალკალკალკალ, ქალაბია, რომელ არს მარჩობელი და მალე მო-
მკლველი (სამკურნ. 113, 3). 

დიალექტებში კი გვხვდება როგორც ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგი, ისე მისი ფონეტი-
კური ვარიანტები ხუხუხუხუნანანანაკიკიკიკი, ხურხურხურხურნანანანაკეკეკეკე. ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგი    უფრო ღორს უჩნდება: ყე-
ლი უსივდება და ახრჩობს სწრაფად (ქიზ. მენთ.). ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგი    ჩამოჩამოჩამოჩამოუუუუვივივივიდადადადა 
ანგინის დროს ადამიანს ყელი რომ ასტკივა და სასა გაუსივდება, 
იტყვიან: ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგი    ჩამოჩამოჩამოჩამოუუუუვივივივიდაოდაოდაოდაო (მესხ. ფეიქრ.). ხუხუხუხუნაკნაკნაკნაკ ქნაÓ ხუნაგით დაა-
ვადება. ხუხუხუხუნაკნაკნაკნაკ    ჰქნჰქნჰქნჰქნšვარვარვარვარ (ხუნაგი მჭირს), ვერ ვლაპარაკოვ (ინგ. ღამბ.). 

მეგრულში ხუხუხუხუნანანანაგიგიგიგი ხურხურხურხურნანანანაკესკესკესკეს სახითაა წარმოდგენილი. ხურხურხურხურნანანანაკეკეკეკე 
ხუნაგი (იგივეა, რაც კისერე) (მეგრ. ქობ.).     

როგორც ვხედავთ, თანამედროვე ქართულსა და მის დიალექ-
ტებში სხვადასხვა ფონეტიკური და სემანტიკური ცვლილებებით უხ-
ვად დასტურდება ძველი სამედიცინო ტერმინები, რიგ შემთხვევაში 
კი ისინი ნაწარმოებ ფორმებში, ანდა იდიომის შემადგენელ ნაწილა-
დღა თუ გვევლინება.    აღსანიშნავია ისიც რომ ზოგი მათგანი თავს 
იჩენს ასევე მეგრულსა და სვანურში.    

    

 
ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა   

    

აჭარ. ნიჟ. აჭარ. ნიჟ. აჭარ. ნიჟ. აჭარ. ნიჟ. – შ. ნიჟარაძე, ქართული ენის აჭარული დიალექტი, 
ლექსიკა, ბათუმი, 1971. 

გურ. შაგურ. შაგურ. შაგურ. შარაშ.რაშ.რაშ.რაშ. – გ. შარაშიძე, გურული ლექსიკონი, ქართველურ 
ენათა ლექსიკა, I, პროფ. ვ. ბერიძის რედაქციით, თბილისი 1938. 

ზ.ზ.ზ.ზ.----იმერ. ძოწ. იმერ. ძოწ. იმერ. ძოწ. იმერ. ძოწ. – ქ. ძოწენიძე, ზემოიმერული ლექსიკონი, 
თბილისი, 1974.  

 თუშ. ხუბ.თუშ. ხუბ.თუშ. ხუბ.თუშ. ხუბ.    – პ. ხუბუტია, თუშური კილო, თბილისი,1969. 
იაიაიაიადიგდიგდიგდიგ.... – დ. ბაგრატიონი, იადიგარ დაუდი, გამოსცა ლ. კოტე-

ტიშვილმა, თბილისი, 1985.  



ზოგი ძველი ნასესხები სამედიცინო ტერმინის ისტორიისათვის 207 

 

 

იმერ. ბერ.იმერ. ბერ.იმერ. ბერ.იმერ. ბერ. – ვ. ბერიძე, სიტყვის-კონა იმერულ და რაჭულ თქმა-
თა, თბილისი, 1986. 

იმერ. გაიმერ. გაიმერ. გაიმერ. გაჩეჩ. ჩეჩ. ჩეჩ. ჩეჩ. – პ. გაჩეჩილაძე, იმერული დიალექტის სალექსიკო-
ნო მასალა, თბილისი, 1976.        

იმერ. ქავთ.იმერ. ქავთ.იმერ. ქავთ.იმერ. ქავთ. – ივ. ქავთარაძე, მასალები იმერული ლექსიკონისა-
თვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, თბილისი, 
1963. 

იმერ. უკლ.იმერ. უკლ.იმერ. უკლ.იმერ. უკლ. – ლ. უკლება, იმერული დიალექტის სალექსიკონო 
მასალა, თბილისი, 2010. 

ინგ. ღამბ.ინგ. ღამბ.ინგ. ღამბ.ინგ. ღამბ. – რ. ღამბაშიძე, ქართული ენის ინგილოური კილოს 
ლექსიკონი, თბილისი, 1988. 

კოკოკოკოტეტეტეტეტიშტიშტიშტიშვივივივილი, ლი, ლი, ლი, 1937 –    წინასიტყვაობა წიგნისა დავით ბაგრატი-
ონი, იადიგარ დაუდი, გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვაობა, გამო-
კვლევა, ლექსიკონი და კომენტარები დაურთო ლადო კოტეტიშვილმა 
თბილისი,1985. 

ლეჩხ. ალავ.ლეჩხ. ალავ.ლეჩხ. ალავ.ლეჩხ. ალავ. – მ. ალავიძე, ლეჩხუმური ლექსიკონი, ქართვე-
ლურ ენათა ლექსიკა, I, პროფ. ვ. ბერიძის რედაქციით, თბილისი, 
1938. 

მეგრ. ქობ.მეგრ. ქობ.მეგრ. ქობ.მეგრ. ქობ.    – ალიო ქობალია, მეგრული ლექსიკონი, თბილისი, 
2010.  

მესხ. ფემესხ. ფემესხ. ფემესხ. ფეიქრ. იქრ. იქრ. იქრ. – ჟ. ფეიქრიშვილი, მესხური დიალექტის სალექსი-
კონო მასალა, ქუთაისი, 1992. 

 მოხ. ქავთ.მოხ. ქავთ.მოხ. ქავთ.მოხ. ქავთ. – ივ. ქავთარაძე, ქართული ენის მოხეური დიალექ-
ტი, თბილისი, 1985. 

რურურურუხახახახაძეძეძეძე,    1973 – ლ. რუხაძე, რამდენიმე თურქული წარმომავლო-
ბის სიტყვისათვის ქართულში, აღმოსავლური ფილოლოგია, III, თბი-
ლისი. 

    სასასასამკურნ.მკურნ.მკურნ.მკურნ.    – ზაზა ფანასკერტელი, სამკურნალო წიგნი, კარაბა-
დინი, რედაქტორი მ. სააკაშვილი, თბილისი, 1950. 

სასასასაბაბაბაბა, 1966. – ს.- ს. ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, წიგნი I, 
თბ., 1966; ს.-ს. ორბელიანი, თხზულებანი, ტ. IV2, ავტოგრაფიული 
ნუსხების მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა ილია აბულაძემ. 
თბილისი. 

სვან., თოფ . სვან., თოფ . სვან., თოფ . სვან., თოფ . – ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, სვანური ლექსიკონი, 
თბილისი, 2000. 

სვან. ლისვან. ლისვან. ლისვან. ლიპარტ. პარტ. პარტ. პარტ. ––––    სვანურ-ქართული ლექსიკონი [ჩოლურული 
კილო], თბილისი, 1994    
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ჩვენ. ფუტკ.ჩვენ. ფუტკ.ჩვენ. ფუტკ.ჩვენ. ფუტკ. – შ. ფუტკარაძე, ჩვენებურების ქართული, ბათუმი, 
1993. 

    ფშ. ხორნ.ფშ. ხორნ.ფშ. ხორნ.ფშ. ხორნ. – გ. ხორნაული, ფშაური ლექსიკონი, თბილისი, 2000. 
ქავქავქავქავთათათათარარარარაძე, 1964ძე, 1964ძე, 1964ძე, 1964    ----    ივ. ქავთარაძე, ქართული ენის ისტორიისა-

თვის, თბილისი.        
ქაქაქაქალაქ. გრიშ.ლაქ. გრიშ.ლაქ. გრიშ.ლაქ. გრიშ.    – ი. გრიშაშვილი, ქალაქური ლექსიკონი, 

თბილისი, 1997.  
    უსწ. კაუსწ. კაუსწ. კაუსწ. კარაბ. რაბ. რაბ. რაბ. – ქანანელი, უსწორო კარაბადინი, გამოსცა ლ. კოტე-

ტიშვილმა, თბილისი, 1940.        
ფშ. შან. ფშ. შან. ფშ. შან. ფშ. შან. – ა. შანიძე, თხზულებანი თორმეტ ტომად, ტ. I, ქართუ-

ლი კილოები მთაში, თბილისი, 1984 .  
ქართლ. ლექქართლ. ლექქართლ. ლექქართლ. ლექსიკ.სიკ.სიკ.სიკ.    – ქართლური დიალექტის ლექსიკონი (მასა-

ლები), შემდგენლები: თ. ბეროზაშვილი, მ. მესხიშვილი, ლ. ნოზაძე, 
თბილისი, 1981. 

ქეგქეგქეგქეგლილილილი    – ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტ. I-VIII, 
არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით, თბილისი, 1950-1964. 

ქიზ. მენთ.ქიზ. მენთ.ქიზ. მენთ.ქიზ. მენთ.    – სტ. მენთეშაშვილი, ქიზიყური ლექსიკონი, 
თბილისი, 1943. 

    შეშეშეშენგენგენგენგელიალიალიალია, , , , 1981 – მ. შენგელია, ძიებანი ქართული მედიცინის 
ისტორიიდან, თბილისი.     

ნ. ჩუნ. ჩუნ. ჩუნ. ჩუბიბიბიბინაშნაშნაშნაშვივივივილილილილი – ნ. ჩუბინაშვილი, ქართული ლექსიკონი რუ-
სული თარგმანითურთ, ალ. ღლონტის რედაქციითა და გამოკვლე-
ვით, თბილისი, 1961. 

დ. ჩუდ. ჩუდ. ჩუდ. ჩუბიბიბიბინაშნაშნაშნაშვივივივილი ლი ლი ლი – დ. ჩუბინაშვილი, ქართულ-რუსული ლექსი-
კონი, სასტამბოდ მოამზადა და წინასიტყვაობა დაურთო ა. შანიძემ, 
თბილისი, 1984.  

ხევს. ჭინჭ. ხევს. ჭინჭ. ხევს. ჭინჭ. ხევს. ჭინჭ. – ალ. ჭინჭარაული, ხევსურული ლექსიკონი, 
თბილისი,  2005.  

 ხელხელხელხელნაწ.ნაწ.ნაწ.ნაწ.    A = 1103A = 1103A = 1103A = 1103 169r – ზ. სარჯველაძე, ძველი ქართული ენის 
ლექსიკონი, თბილისი, 1995. 

ჯაჯაჯაჯავახ. ბერ.ვახ. ბერ.ვახ. ბერ.ვახ. ბერ. – გრ. ბერიძე, ჯავახური დიალექტის სალექსიკონო 
მასალა თბილისი, 1981. 

    

    

    

    
    



ზოგი ძველი ნასესხები სამედიცინო ტერმინის ისტორიისათვის 209 

 

 

    
Nineli Chokhonelidze 

 
On History of Some Old, Adopted Medical Terms 

 
Summary 

 
In the old Georgian literary works of IX-XII centuries we can find a 

number of medical terms with oriental-origin that have changed phonetically 
and semantically through the time. Some of them have been preserved by 
means of word formation and some of them are parts of idioms.  

We would like to name some of such terms according to the modern 
literary language and its dialects:  

 damaγi ‒ ,,iadigar daudši“ was confirmed as an anatomical term. 
damaγi    (arch.Tur. damaγ) - a palate. damaγ    (GLED1) ‒ a swollen hard palate 
of a horse; tamaγi,     tabaγi, ; tabaxi,     tabaxta (dial.). 

dubeli/a (old. Geo.) – a fever; durbeli  (GLED, dial.) – tuberculosis of a 
gland. We think that this word is related to the Persian one “dom(m)äl“ 
meaning “blain” with its origin. 

vasvasa (arch. vasvasa) – „cṭoma“. vasvasai    (GLED., dial.) - to shake. 
ilausi, iluzi (old) – an enteric basketry. ialo (GLED); ila (dial.) – a 

defect. 
iaraKKKKani (arch. ერაყან) – an icterus. varaKKKKni (GLED); araKKKKani, 

eraKKKKani, varaKKKKi (dial.). 
sili (arch. sil) – tuberculosis of lungs. Siliani, sili-sili (dial.).  
pilenǯi (Arab. palaǯ –paralaysis); pilenǯi    (GLED); pileǯiani, pilin ǯiani 

(dial.). 
kolinǯi, KKKKolinǯi    (Old medical works) – colitis; KKKKolinǯi, kolinǯi (GLED); 

kolinǯi (dial.). 
širimi/širemi ‒ calculus; širimi     (dial.) – limestone; širi (Megrelian) – 

sludge, calculus. 
xunagi ‒ a swollen palate; xunagi    (GLED); xunaki, xunaKKKKi, xurnake, 

xuxunaki (dial.). 
 

                                                           

1 GLED ( Georgian Language Explanatory Dictionary)  



    

ნინინინინო ჭუმნო ჭუმნო ჭუმნო ჭუმბუბუბუბურირირირიძეძეძეძე    

    

რამრამრამრამდედედედენინინინიმე ტერმე ტერმე ტერმე ტერმიმიმიმინონონონოლოლოლოლოგიგიგიგიუუუური შერი შერი შერი შესისისისიტყვეტყვეტყვეტყვების შების შების შების შესასასასახებხებხებხებ    

    

ქართულ სალიტერატურო ენაში, კერძოდ, მასმედიისა და ოფი-
ციალურ-საქმიანი ტექსტების ენაში, გვხვდება ისეთი შესიტყვებები, 
რომლებიც რომელიმე უცხოური ენის გავლენის შედეგად ან სხვა მი-
ზეზით მკვიდრდება და ენაცვლება ჩვენი ენისათვის ბუნებრივ გამო-
თქმებს. 

კერძოდ, ბოლო დროს ტერმინოლოგიურ შესიტყვებებში ხში-
რად გვხვდება ზმნური ფორმა წვდოწვდოწვდოწვდომა,მა,მა,მა, რომელიც გამოიყენება რუსუ-
ლი ტერმინის - доступ შესატყვისად და გადმოგვცემს რაიმეს ნახვის, 
მიღების, მოპოვების შესაძლებლობას, რაიმეთი სარგებლობის უფლე-
ბას. სიტყვა წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა პოლისემიურია და ჩვეულებრივ სხვადასხვა 
ზმნისწინით გვხვდება: მიწვდომა, ჩაწვდომა, შეწვდომა, ტერმინოლო-
გიურ შესიტყვებებში კი უზმნისწინო ფორმა გვაქვს. მასთან დაკავში-
რებული სახელები სხვადასხვა ბრუნვის ფორმით და სხვადასხვა თან-
დებულით არის გამოყენებული:1 

ჟურნალისტების ნაწილს საპატიმროებში მიმდინარე მოვლე-
ნებთან წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა არ აქვს. 

რეგიონებში ინტერნეტის წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა თბილისთან შედარებით ორ-
ჯერ ძვირია. 

თავისუფალი წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა    ინფორმაციასა და სამართალზე. 
რასრასრასრას გუგუგუგულისლისლისლისხმობსხმობსხმობსხმობს „ბიზბიზბიზბიზნესნესნესნეს კაკაკაკატატატატალოგლოგლოგლოგზეზეზეზე“ წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა?        

    წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა თავისუფალ პრესასთან.  
ზოგჯერ    წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა ფორმის ნაცვლად ამავე შინაარსის გადმოსაცე-

მად გვხვდება სიტყვა ხელხელხელხელმიმიმიმისაწსაწსაწსაწვდოვდოვდოვდომომომომობაბაბაბა: 
ინფორმაციის ხელხელხელხელმიმიმიმისაწსაწსაწსაწვდოვდოვდოვდომმმმოოოობაბაბაბა არ გულისხმობს მის უსას-

ყიდლოდ მოპოვებას. 
 ბოლო წლებში არ შეიმჩნევა სადენიანი ინტერნეტის ხელხელხელხელმიმიმიმი----

საწსაწსაწსაწვდოვდოვდოვდომომომომობისბისბისბის მაჩვენებლის ზრდა.  
ხელხელხელხელმიმიმიმისაწსაწსაწსაწვდოვდოვდოვდომომომომობაბაბაბა,    მართალია, უფრო გრძელი სიტყვაა, ვიდრე 

წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა, მაგრამ მისი გამოყენება შესაძლოა უფრო გამართლებული 

                                                           

1
 ამონარიდები წარმოდგენილია ინტერნეტრესურსებიდან. 
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იყოს, რამდენადაც იგი პოლისემიური არ არის და მისი ლექსიკური 
მნიშვნელობაც უფრო ნათელია.  

რაც შეეხება იმას, რომ    წვდოწვდოწვდოწვდომამამამა ფორმასთან დაკავშირებული სა-
ხელები სხვადასხვა ბრუნვით და სხვადასხვა თანდებულით გამოიყე-
ნება, ვფიქრობთ, ეს რუსული ენის გავლენის შედეგია (შდრ.: имеет имеет имеет имеет 
доступдоступдоступдоступ ко всей информации; Студентам и сотрудникам... обеспечен 
открытый доступдоступдоступдоступ к базам...). ზოგ შემთხვევაში ქართულისათვის ბუ-
ნებრივი ნათესაობითის ან -ზე თანდებულიანი ფორმაა გამოყენებუ-
ლი, ზოგში კი - რუსულის к, ко წინდებულების შესატყვისი -თანთანთანთან 
თანდებულიანი ფორმა.  

ზემოთ წარმოდგენილი წინადადებებიდან ზოგში, ვფიქრობთ, 
უმჯობესი იქნებოდა პირიანი ფორმის ან შედგენილი შემასმენლის 
გამოყენება: ინფორმაციაზე ხელი არ მიმიმიმიუწუწუწუწვდევდევდევდებაბაბაბა; ინტერნეტი მიმიმიმისაწსაწსაწსაწ----

ვდოვდოვდოვდომიამიამიამია ყველასათვის; მასალა ხელხელხელხელმიმიმიმისაწსაწსაწსაწვდოვდოვდოვდომი არ არისმი არ არისმი არ არისმი არ არის და ა. შ.; ხო-
ლო როცა აუცილებელია საწყისის გამოყენება, ასეთ შემთხვევაში სა-
ხელი, რომელიც მასთან არის სინტაქსურად დაკავშირებული, ნათე-
საობით ბრუნვაში ან -ზე თანდებულით უნდა იყოს წარმოდგენილი: 
ინფორმაციის/ინფორმაციაზე წვდომა და არა: ინფორმაციასთან 
წვდომა, რამდენადაც სწორია: ხელი მიუწვდება რაიმეზე და არა - რა-
იმესთან; რაიმეს მისწვდა და არა – რაიმესთან მისწვდა.  

 ბოლო დროს ქართულისათვის არაბუნებრივი შესიტყვებები 
იქმნება მომომომოცვა ცვა ცვა ცვა ზმნური ფორმის გამოყენებითაც. 

მომომომოცვაცვაცვაცვა არის საწყისი მომომომოიიიიცავსცავსცავსცავს ზმნის მოქმედებისა (მოიცავს – 
მთლიანად დაეუფლება რაიმეს, შეიპყრობს, გამსჭვალავს || მთლია-
ნად დაფარავს). სასაუბრო მეტყველებაში ეს ფორმა თითქმის არ 
გვხვდება. ტერმინოლოგიურ შესიტყვებებში იგი გამოიყენება (მოსახ-
ლეობის, ტერიტორიის...) მთლიანად უზრუნველყოფის, მთლიანად 
ათვისების მნიშვნელობით: 

 სასასასატეტეტეტელელელელევივივივიზიოზიოზიოზიო რეკლამით ყველაზე ფართო აუდიტორიის მომომომო----
ცვა ცვა ცვა ცვა შეიძლება. 

უწყების მთავარი პრიორიტეტი დაზღვევის სტანდარტული პა-
კეტით მოსახლეობის 100%-ით მომომომოცვაცვაცვაცვა. . . იქნება. 

საქართველომ... შეძლო ანტირეტროვირუსული თერაპიით მთე-
ლი მოსახლეობის მომომომოცვაცვაცვაცვა. 

ვფიქრობთ, ზემოთ მოყვანილი წინადადებების სტილი უფრო 
გამართული იქნებოდა, თუ საწყისის ნაცვლად პირიან ფორმას გამოი-
ყენებდნენ: სატელევიზიო რეკლამა ყველაზე ფართო აუდიტორიას 
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მომომომოიიიიცავსცავსცავსცავს; ზოგჯერ კი ჯობდა მომომომოცვაცვაცვაცვა სხვა სიტყვით შეეცვალათ: „მოსახ-
ლეობის 100% -ით მომომომოცვასცვასცვასცვას“ ჯობია: „მოსახლეობის 100%-ით უზუზუზუზრუნრუნრუნრუნ----
ველველველველყოყოყოყოფაფაფაფა“.  

მომომომოცვაცვაცვაცვა კონტექსტისათვის შეუფერებელად არის გამოყენებული 
შემდეგ ამონარიდებში: 

გენოციდის თემის მომომომოცვაცვაცვაცვა სიურპრიზი არაა. 
სტრატეგიის წარმატებით დასანერგად უნდა მოხდეს შემდეგი 

ეტაპების მომომომოცვაცვაცვაცვა.  
ეს სიტყვა ზოგჯერ ისე გამოიყენება, რომ არ არის დასახელებუ-

ლი, რის მოცვას ეხება საქმე, რაც სათქმელს აბუნდოვანებს: 
იმუნიზაციით მოცვისმოცვისმოცვისმოცვის დონე ფრიად განსხვავდება.  
იმუნიზაციით მომომომოცვაცვაცვაცვა შესაძლოა დაბალი იყოს. 
აშშ-ში სადაზღვევო მომომომოცვაცვაცვაცვა ნებაყოფლობითია. 
კონტექსტის მიხედვით გასაგებია, რომ მოსახლეობაზეა ლაპა-

რაკი, მაგრამ ფრაზა სტილისტურად გაუმართავი გამოდის. თუ აუცი-
ლებელია მომომომოცვაცვაცვაცვა ზმნის საწყისის ფორმით გამოყენება, მაშინ სინტაქ-
სურად მასთან დაკავშირებული წევრიც უნდა იყოს დასახელებული. 

გვინდა შევჩერდეთ კიდევ ერთ შესიტყვებაზე: შეშეშეშეხეხეხეხება აქვს/ შება აქვს/ შება აქვს/ შება აქვს/ შე----

ხეხეხეხება არა აქვს:ბა არა აქვს:ბა არა აქვს:ბა არა აქვს: 
ამ თემასთან შეშეშეშეხეხეხეხება არა აქვს.ბა არა აქვს.ბა არა აქვს.ბა არა აქვს.  
ვისაც ქართულ ხალხურ მუსიკასთან შეშეშეშეხეხეხეხებაბაბაბა აქვსაქვსაქვსაქვს ... 
ჯარიმა აბსურდულია და კანონთან არანაირი შეშეშეშეხეხეხეხება არ აქვსბა არ აქვსბა არ აქვსბა არ აქვს... 
ასეთი გამოთქმები მეტად გავრცელებულია სასაუბრო მეტყვე-

ლებასა და პრესის ენაში. შეშეშეშეხეხეხეხებაბაბაბა ზმნის პირიანი ფორმა _ ეხეეხეეხეეხებაბაბაბა, თავი-
სი ძირითადი მნიშვნელობის გარდა, ჩვეულებრივ, გამოიყენება გადა-
ტანითი მნიშვნელობითაც: ყურადღებას ამახვილებს, განიხილავს, 
ურთიერთობა, კავშირი აქვს, _ უკავშირდება (საქმეს, ნათქვამს, ლაპა-
რაკს და სხვ.), მაგრამ რაც შეეხება ზემოთ დასახელებულ, საწყისით 
შექმნილ გამოთქმებს, ისინი არ წარმოადგენს გამართული ქართულის 
ნიმუშს,    ბოლო დროს კი ამათ დაემატა ხელოვნური და სრულიად მი-
უღებელი სიტყვა _ შეშეშეშემხებმხებმხებმხებლოლოლოლობაბაბაბა:  

 გამოძიებულ უნდა იქნას ჩემი შეშეშეშემხებმხებმხებმხებლოლოლოლობაბაბაბა ამ ბინძური ჩანაწე-
რის გავრცელებასთან. 

  მისი ინფორმირებულობა ან შეშეშეშემხებმხებმხებმხებლოლოლოლობაბაბაბა იკვეთება საგამოძიე-
ბო საქმეში. 

 ამ საქმესთან დაკავშირებით მისი შეშეშეშემხებმხებმხებმხებლოლოლოლობაბაბაბა იკვეთება. 
სამართალდამცველ ორგანოებში არსებობს საქმეები, რომელ-
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შიც შესაძლებელია მერის შეშეშეშემხებმხებმხებმხებლოლოლოლობაბაბაბა იყოს დადასტურებუ-
ლი. 

შეშეშეშემხებმხებმხებმხებლოლოლოლობაბაბაბა, რომელიც მიღებულია მიმღეობის ფორმაზე (შეშეშეშე----

მხემხემხემხებებებებელილილილი)    ----ობაობაობაობა სუფიქსის დართვით, ბოლო დროს შექმნილი სიტყვაა. 
ის არ არის მოცემული არც ერთ განმარტებით ლექსიკონში და არც 
არის საჭირო მისი დამკვიდრება ენაში. ამ ფორმის ნაცვლად მოცე-
მულ წინადადებებში თავისუფლად შეიძლებოდა გამოყენებული ყო-
ფილიყო სიტყვები: კავკავკავკავშიშიშიშირირირირი, მომომომონანანანაწიწიწიწილელელელეოოოობაბაბაბა.  

ჩვენი აზრით, აქ განხილული ფორმებით (წვდომა, მოცვა, შე-
მხებლობა) შექმნილი ტერმინოლოგიური შესიტყვებები უმეტეს შე-
მთხვევაში ქართული ენის ბუნებისათვის უცხო და ხელოვნური გამო-
თქმების დამკვიდრებას უწყობს ხელს. უმჯობესია მათი შეცვლა გა-
მართული, ჩვენი ენისათვის ბუნებრივი კონსტრუქციებით.  

 

    

    
Nino Chumburidze 
 

On Some Terminological Collocations 
 

Summary 
 

Recently, some terminological collocations, being alien and unnatural 
for the language, occur in Standard Georgian, specifically, in the language of 
mass media and of the officialdom. Such collocations, having been established 
as a result of either a foreign influence or some other causes, are formed by 
means of the units like wwwwvdoma (access), mocva (cover), šemxebloba (touch). 
The paper discusses such artificial and syntactically ungrammatical 
collocations. The named verbal nouns should better be substituted by finite 
forms, and, in cases, when their use is necessary, an ungrammatical syntactic 
construction should however be avoided.  
 

 
 
 

 
 



    

ნინინინინო ჯორნო ჯორნო ჯორნო ჯორბებებებენანანანაძეძეძეძე    

    

ქარქარქარქართუთუთუთული სალი სალი სალი სალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენის ნრო ენის ნრო ენის ნრო ენის ნორორორორმამამამათა დათა დათა დათა დადგედგედგედგენინინინისა სა სა სა     

და მასდა მასდა მასდა მასთან დათან დათან დათან დაკავკავკავკავშიშიშიშირერერერებუბუბუბული სალი სალი სალი სახელხელხელხელმწიმწიმწიმწიფო ენის ფო ენის ფო ენის ფო ენის     

ფუნფუნფუნფუნქციქციქციქციოოოონინინინირერერერების საბის საბის საბის საკიკიკიკითხეთხეთხეთხებიბიბიბი    

((((ისისისისტოტოტოტორია და თარია და თარია და თარია და თანანანანამედმედმედმედროროროროვე მდგოვე მდგოვე მდგოვე მდგომამამამარერერერეოოოობა)ბა)ბა)ბა)    

 
ზოგადად, ყველა ენისა თუ ერის განვითარების გარკვეულ ეტა-

პებზე, კონკრეტულად კი – ერთიანი ქართული სახელმწიფოს შექმნი-
სა და, შესაბამისად, ერთიანი სალიტერატურო ქართული ენის ჩამოყა-
ლიბებისთანავე დღის წესრიგში დგება სალიტერატურო ენის ნორმე-
ბის დადგენისა თუ შემუშავების საკითხები. თუმცა ნორმისა და მარ-
თებული ფორმების გარჩევის აუცილებლობა თავს იჩენს არამარტო 
ცალკეული (არასახელმწიფო) ენების, არამედ – დიალექტების, მეტიც 
– ცალკეული კილოკავებისა და თქმების შემთხვევებშიც კი. აქედან 
გამომდინარე, შეიძლება ვისაუბროთ ნორმალიზიციის „ვიწრო“ და 
„ფართო“ გაგებაზე. 

ენობრივი „ნორმალიზაციის“ ვიწრო გამოვლენად შეიძლება მი-
ვიჩნიოთ ის შემთხვევები, როდესაც ამა თუ იმ დიალექტის წარმო-
მადგენელი შეგნებულად უდგება თავის მეტყველებას, არ ჰგუობს 
სხვა კილოებიდან შემოტანილ მისთვის უცხო სიტყვა-ფორმებსა თუ 
სინტაქსურ კონსტრუქციებს და მკაცრად იცავს თავის დიალექტში გა-
ვრცელებული ვარიანტების (ოდესღაც თავისთავად ცვლილის) 
წარმოთქმის სიზუსტეს. ქართულ დიალექტოლოგიაში“ (ჯორბენაძე, 
1989 : 38) აღნიშნულია, რომ „ამა თუ იმ დიალექტზე (კილოკავზე, ქცე-
ვაზე) მეტყველი ზედმიწევნით გრძნობს დიალექტურ სხვაობებს და 
ცდილობს დაიცვას თავისი დიდიდიდიაააალექლექლექლექტუტუტუტური ნორრი ნორრი ნორრი ნორმამამამა“. ამავე ნაშრომში ამ 
მოვლენას „„„„დიდიდიდიაააალექლექლექლექტტტტთა ურთა ურთა ურთა ურთითითითიერერერერთგათგათგათგამიჯმიჯმიჯმიჯვნის ტენვნის ტენვნის ტენვნის ტენდენდენდენდენციაციაციაცია““““ ეწოდა 
(ჯორბენაძე, 1989 : 37). 

  უფრო ფართო (და ძირითადი, გავრცელებული) მნიშვნელო-
ბით ენობრივი ნორმა, ეს ერერერერთითითითიაააანი სანი სანი სანი სალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენის დარო ენის დარო ენის დარო ენის დადგედგედგედგენინინინილი ლი ლი ლი 

ფორფორფორფორმა, შემა, შემა, შემა, შესისისისიტყვეტყვეტყვეტყვება თუ სინბა თუ სინბა თუ სინბა თუ სინტაქტაქტაქტაქსუსუსუსური კონრი კონრი კონრი კონსტრუსტრუსტრუსტრუქქქქციციციციაააააააა. სალიტერატურო 
ნორმის პოზიციიდან მცდარია ნებისმიერი დიალექტური ფორმა; რო-
მელიც, თავის მხრივ, ამა თუ იმ დიალექტიდან ამოსვლით, ამ დია-
ლექტისთვის ნორმაა. 
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 ასე რომ, როგორც ვხედავთ, ენობრივი ნორმა ფრიად ცვალება-
დი მოვლენაა, მაგრამ, როდესაც ზოგადად ნორმებზე საუბრობენ, ბუ-
ნებრივია, იგულისხმება ერერერერთითითითიაააანი, სანი, სანი, სანი, სალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორმემემემებიბიბიბი, იმ 
ენისა, რომელიც, როგორც ზემოთ ნახსენებ ნაშრომში არის აღნიშნუ-
ლი (ჯორბენაძე, 1989 : 154): 
1)1)1)1) სასასასაერერერერთოა თოა თოა თოა და სადა სადა სადა სავალვალვალვალდედედედებუბუბუბულო ყველო ყველო ყველო ყველალალალასასასასათვის, ვინც ამ ენათვის, ვინც ამ ენათვის, ვინც ამ ენათვის, ვინც ამ ენაზე მეზე მეზე მეზე მეტყვეტყვეტყვეტყვე----

ლებს;ლებს;ლებს;ლებს;    

2)2)2)2) იგი არის როიგი არის როიგი არის როიგი არის როგორც ზეგორც ზეგორც ზეგორც ზეპიპიპიპირი, ისე რი, ისე რი, ისე რი, ისე ----    სასასასამწერმწერმწერმწერლოლოლოლობო (განბო (განბო (განბო (განსხვასხვასხვასხვავევევევებით დიბით დიბით დიბით დი----

აააალექლექლექლექტეტეტეტებიბიბიბისასასასაგან, რომგან, რომგან, რომგან, რომლელელელებიც მხობიც მხობიც მხობიც მხოლოდლოდლოდლოდ    ზეზეზეზეპიპიპიპირი სარი სარი სარი სახით არხით არხით არხით არსესესესებობობობობენ);ბენ);ბენ);ბენ);    

3) სასასასალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენა არის ნორრო ენა არის ნორრო ენა არის ნორრო ენა არის ნორმიმიმიმირერერერებუბუბუბულილილილი (აქ, ჩვენი მხრივ, დავა-
მატებთ, რომ როგორც ზემოთ აღინიშნა, გარკვეული სახის ნორ-
მები (თუმცა უფრო ადვილად ცვლადი) დიალექტებსაც ახასია-
თებთ, მაგრამ სალიტერატურო ენის ნორმალიზაცია სულ სხვა 
ხასიათისაა. მისი ნორმები მეცნიერულად მუშავდება, დგინდება 
და ამ ნორმების დაცვის მოთხოვნებიც გაცილებით უფრო მკაც-
რია, ვინემ დიალექტებში); 

4)4)4)4) სასასასალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენა არის ოფირო ენა არის ოფირო ენა არის ოფირო ენა არის ოფიციციციციაააალულულულური ურრი ურრი ურრი ურთითითითიერერერერთოთოთოთობებებებების ენა. იგი ბის ენა. იგი ბის ენა. იგი ბის ენა. იგი 

გამოგამოგამოგამოიიიიყეყეყეყენენენენება საბა საბა საბა სახელხელხელხელმწიმწიმწიმწიფო მმარფო მმარფო მმარფო მმართვეთვეთვეთველოლოლოლობაბაბაბაში, განათში, განათში, განათში, განათლელელელებაბაბაბაში, ხეში, ხეში, ხეში, ხელოლოლოლოვვვვ----

ნენენენებაბაბაბაში, მეში, მეში, მეში, მეცნიცნიცნიცნიეეეერერერერებაბაბაბაში, რეში, რეში, რეში, რელილილილიგიგიგიგიააააში, ყოში, ყოში, ყოში, ყოფაფაფაფა----ცხოვცხოვცხოვცხოვრერერერებაბაბაბაში და ა.ში და ა.ში და ა.ში და ა.    შ.შ.შ.შ.    

ნორმების დადგენის შემდეგ, ბუნებრივია, დგება საკითხი ლექ-
სიკონის გამოცემისა, სადაც ამ ნორმებზე დამყარებული სწორი ფორ-
მები იქნება მოცემული. როგორც წესი, ეს ამა თუ იმ ენის ორთოგრა-
ფიული ლექსიკონებია. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აგების 
პრინციპების მხრივ, ყველა ენაში ერთი და იგივე ვითარება არ გვაქვს. 
მაგალითად, 1971 1971 1971 1971 წელს გამოწელს გამოწელს გამოწელს გამოცეცეცეცემუმუმუმული ლი ლი ლი „„„„რურურურუსუსუსუსული ენის ორლი ენის ორლი ენის ორლი ენის ორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიუუუუ----

ლი ლექლი ლექლი ლექლი ლექსისისისიკოკოკოკონისნისნისნის““““    შესავალში აღნიშნულია, რომ ””””ის მხოის მხოის მხოის მხოლოდ ორლოდ ორლოდ ორლოდ ორთოგთოგთოგთოგ----

რარარარაფიფიფიფიუუუული ცნოლი ცნოლი ცნოლი ცნობაბაბაბარია და არა ლექრია და არა ლექრია და არა ლექრია და არა ლექსისისისიკოკოკოკონი, რონი, რონი, რონი, რომემემემელიც თალიც თალიც თალიც თანანანანამედმედმედმედროროროროვე სივე სივე სივე სი----

ტყვატყვატყვატყვაწარწარწარწარმომომომოეეეების ნორბის ნორბის ნორბის ნორმამამამალილილილიზაზაზაზაციციციციას ახას ახას ახას ახდენსდენსდენსდენს (რასაც ემსახურება განმარ-
ტებითი ლექსიკონი), ამიტომ მასში შესულია... ორთოგრაფიულ ნორ-
მალიზაციას დასაქვემდებარებელი სიტყვები, კონკრეტულად: სამეც-
ნიერო და სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინები, ხალხური მეტყველე-
ბის ნიმუშები და დიალექტური (ადგილობრივი) სიტყვები, ზოგიერ-
თი მოძველებული სიტყვა და ა. შ.“ (რუსული ენის ორთოგრაფიული 
ლექსიკონი, 1971 : 3–4). 

 როგორც ვხედავთ, რუსულ ორთოგრაფიულ ლექსიკონში შე-
სულია ჯერ კიდევ დაუდგენელი ენობრივი ვარიანტები, რაც, ჩვენი 
აზრით, ზოგადად ორთოგრაფიული ლექსიკონის არსს ეწინააღმდეგე-
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ბა. არასწორად მიგვაჩნია, ასევე, რომ ნორმალიზაციის საქმეს, ფაქ-
ტობრივად, განმარტებითი ლექსიკონი ემსახურება. ვფიქრობთ, აქ 
მკვეთრად არაა გამიჯნული სხვადასხვა დარგის ლექსიკონთა აგების 
პრინციპები, რაც, ვფიქრობთ, იდეიდეიდეიდეაააალულულულურად არის გარად არის გარად არის გარად არის გატატატატარერერერებუბუბუბული ქარლი ქარლი ქარლი ქარ----

თულ ლექთულ ლექთულ ლექთულ ლექსისისისიკოკოკოკოლოლოლოლოგიგიგიგიააააშიშიშიში (უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე ვითა-
რება ლექსიკონთა აგებისა რუსულში განსხვავდება ზემოაღნიშნული 
ძველი წესისგან. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რუსულში, ქარ-
თულისგან განსხვავებით, დიდი სხვაობაა წარმოთქმასა და დაწერი-
ლობას შორის, რის გამოც ორთოგრაფიული ლექსიკონების მთავარი 
აქცენტი სიტყვის სწორ დაწერილობაზე იყო გადატანილი).  

„„„„ქარქარქარქართუთუთუთული ენისლი ენისლი ენისლი ენის განგანგანგანმარმარმარმარტეტეტეტებით ლბით ლბით ლბით ლექექექექსისისისიკონკონკონკონშიშიშიში““““ შესულია არა მხო-
ლოდ სალიტერატურო ენის ფორმები, არამედ - დიალექტებისაც, ვი-
ნაიდან ის ერთიანი, მთლიანი ქართული ენის ლექსიკონია და არა 
მხოლოდ - სალიტერატურო ენისა. მისი ძირითადი დანიშნულება იმ 
სიტყვების ასახვა და ჩვენებაა (ბუნებრივია, განმარტებითურთ), რაც 
საერთო ქართულ ენაში არსებობს; ამავდროულად, ის სიტყვა-ფორმე-
ბის გარკვეულ კვალიფიკაციასაც ახდენს ((((გაგაგაგავრცევრცევრცევრცელელელელების, ხმაბის, ხმაბის, ხმაბის, ხმარერერერების ბის ბის ბის 

სიხსიხსიხსიხშიშიშიშირის, გრარის, გრარის, გრარის, გრამამამამატიტიტიტიკუკუკუკულილილილი და სხვა მახასიათებლების    მხრივ).  
რაც შეეხება ორორორორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიულ ლექულ ლექულ ლექულ ლექსისისისიკონს,კონს,კონს,კონს, ქართულში ის მტკი-

ცედ ნორმირებული, სალიტერატურო ენის ლექსიკონია და ბუნებრი-
ვია, მასში მხოლოდ სალიტერატურო ენისათვის დამახასიათებელი, 
სწორი ფორმებია შესული. ვრცელი ორთოგრაფიული ლექსიკონის 
შესავალშია აღნიშნულია კიდეც რომ: „„„„ამა თუ იმ ორამა თუ იმ ორამა თუ იმ ორამა თუ იმ ორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიუუუული ლი ლი ლი 

ლექლექლექლექსისისისიკოკოკოკონის დანის დანის დანის დანიშნიშნიშნიშნუნუნუნულელელელებაა, აღბაა, აღბაა, აღბაა, აღნუსნუსნუსნუსხოს და წარმოხოს და წარმოხოს და წარმოხოს და წარმოგვიდგვიდგვიდგვიდგიგიგიგინოს, თუ რონოს, თუ რონოს, თუ რონოს, თუ რო----

გოგოგოგორაა მორაა მორაა მორაა მოგვაგვაგვაგვარერერერებუბუბუბული ამ ენალი ამ ენალი ამ ენალი ამ ენაში ორში ორში ორში ორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიის, ანუ მარის, ანუ მარის, ანუ მარის, ანუ მართლწეთლწეთლწეთლწერის სარის სარის სარის საკიკიკიკი----

თხეთხეთხეთხებბბბიიიი““““... (ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 1998 : 5). 
რაც შეეხება თავად ნორმებსა და მათ დამდგენ კომისიებს. 
საკითხი სრულად და დეტალურად აქვს დამუშავებული ლია 

ლეჟავას მონოგრაფიაში „ახალი ქართული სალიტერატურო ენის 
ნორმალიზაციის ისტორია და პრინციპები“, ამიტომ ამ საკითხზე აქ 
დიდხანს აღარ შევჩერდებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მოკლედ 
გავადევნოთ თვალი კონკრეტულად კომისიების ჩამოყალიბების ის-
ტორიას; აქ კი ასეთი სურათი იკვეთება: 

1. 1934 1934 1934 1934 წელსწელსწელსწელს განათლების სახალხო კომისარიატთან (თანამედ-
როვე განათლების სამინისტროს ანალოგი) ქარქარქარქართუთუთუთული სალი სალი სალი სალილილილი----

ტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორმამამამათა დათა დათა დათა დამდგემდგემდგემდგენი რესნი რესნი რესნი რესპუბპუბპუბპუბლილილილიკუკუკუკური კორი კორი კორი კომიმიმიმისია სია სია სია 

ჩამოყალიბდა; კომისიის მიერ მიღებულ პრინციპებსა და ნორ-
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მებს კომისარიატი ამტკიცებს; 
2. 1935 1935 1935 1935 წელსწელსწელსწელს კომისია შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტე-

რატურის ინსტიტუტთან ყალიბდება, 
3. 1937 1937 1937 1937 წელსწელსწელსწელს კი ის „ენიმკის“ ქართველურ სექტორთან იქმნება; 
4. 1946 1946 1946 1946 წელსწელსწელსწელს ნორმათა დამდგენი კომისია საქართველოს მეცნიე-

რებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან ჩამოყალიბდა; 
5. 1953 1953 1953 1953 წელსწელსწელსწელს კომისია მინისტრთა საბჭოს დაექვემდებარა;  
6. შემდგომ ეტაპზე აუცილებელი გახდა ნორმათა დადგენისა და 

მათი დამტკიცების სფეროების გაყოფა. საბოლოოდ ნორმათა 
შემუშავება ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ჩამოყალიბებულ 
„„„„თათათათანანანანამედმედმედმედროროროროვე ქარვე ქარვე ქარვე ქართუთუთუთული სალი სალი სალი სალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორმამამამათათათათა““““ 
განყოფილებას დაევალა; 

7. 1990 1990 1990 1990 წელსწელსწელსწელს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ნორმათა და-
მდგენი კომისია ქარქარქარქართუთუთუთული ენის მუდლი ენის მუდლი ენის მუდლი ენის მუდმივ კომივ კომივ კომივ კომიმიმიმისისისისიადადადად გარდაიქ-
მნა და მასში ორი ქვეკომისია ჩამოყალიბდა: ა) ქარა) ქარა) ქარა) ქართუთუთუთული სალი სალი სალი სა----

ლილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორრო ენის ნორმამამამათა დათა დათა დათა დამდგემდგემდგემდგენი ქვენი ქვენი ქვენი ქვეკოკოკოკომიმიმიმისია: ბ) ქარსია: ბ) ქარსია: ბ) ქარსია: ბ) ქარ----

თუთუთუთული სალი სალი სალი სალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურო ენის ფუნრო ენის ფუნრო ენის ფუნრო ენის ფუნქციქციქციქციოოოონინინინირერერერების მაბის მაბის მაბის მაკონკონკონკონტროტროტროტროლელელელე----

ბებებებელი ქველი ქველი ქველი ქვეკოკოკოკომიმიმიმისიასიასიასია. მეორე ქვეკომისიაში ორი საბჭო შეიქმნა: 1. 
კომპიუტერიზაციის საბჭო (იმ ეტაპზე მას ქართული შრიფ-
ტით აღჭურვილი კომპიუტერებით სკოლების უზრუნველყო-
ფა ევალებოდა); და 2. საზედამხედველო საბჭო (ევალებოდა 
ქართული ენის ფუნქციონირების გაკონტროლება, დარღვევე-
ბის გამოვლენა, მოქალაქეების დახმარება, კონსულტაციების 
გაწევა)... 

8. 1995 1995 1995 1995 წლიწლიწლიწლიდანდანდანდან ნორმათა კომისია უშუალოდ საქართველოს პრე-
ზიდენტს დაექვემდებარა. 

9. 2003 2003 2003 2003 წლისწლისწლისწლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ კოკოკოკომიმიმიმისია გსია გსია გსია გააააუქუქუქუქმდამდამდამდა... 
შედეგად ბოლო წლების განმავლობაში პრობლემების მთელი 

რიგი წარმოიშვა: 
1. შესაცვლელი და თანამედროვე ქართულ მეტყველებასთან შე-

საბამისობაშია მოსაყვანი უამრავი მომომომოძვეძვეძვეძველელელელებუბუბუბული ნორლი ნორლი ნორლი ნორმა მა მა მა 

(მხედველობაში გვაქვს ბუხბუხბუხბუხჰალჰალჰალჰალტტტტეეეერი, მორი, მორი, მორი, მომგემგემგემგებიბიბიბიაააანი, მონი, მონი, მონი, მოოქოქოქოქრურურურულილილილი 
ტიპის შემთხვევები);  

2. სწორი ფორმების პარალელურად ბევრი უმარუმარუმარუმართეთეთეთებუბუბუბულო ვალო ვალო ვალო ვარირირირი----

ანანანანტიტიტიტი ჩნდება, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებლად უნ-
და ხდებოდეს ((((მადმადმადმადლოლოლოლობა მობა მობა მობა მოუუუუხახახახადა, ციდა, ციდა, ციდა, ცივივივივილულულულურირირირი (ცივილიზე-
ბულის ნაცვლად) და სხვა); 
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3. ბოლო წლების განმავლობაში ენაში ურიცხვი (სტატისტიკუ-
რად ყველაზე მეტი) უცხო სიტყვა, ტერმინი თუ სიტყვათშეხა-
მება შემოვიდა, რომელთა მარმარმარმართეთეთეთებუბუბუბული ვალი ვალი ვალი ვარირირირიანანანანტის, ნორტის, ნორტის, ნორტის, ნორმის მის მის მის 

დადადადადგედგედგედგენანანანა გადაუდებელი საქმეა (ეს არის კომპიუტერთან, სხვა 
ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია და 
სხვა...); 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გადასამუშავებე-
ლია ორთოგრაფიული ლექსიკონი, შესაქმნელია მისი სრულყოფილი 
ელექტრონული ვერსია (ყველა ფორმა–შესიტყვების – ძველისა თუ 
ახლის – გათვალისწინებით). 

კომისიის არარსებობის გამო ამ პრობლემების გადაჭრა ვერ ხერ-
ხდება. მოძველებული და სასაუბრო მეტყველებაში ფაქტობრივად 
„უხმარი“, აშკარად შესაცვლელი ნორმების გამო „სახელი უტყდება“ 
მთლიანად ორთოგრაფიულ ლექსიკონს. გამოსავალი თითქოს არ 
ჩანს... 

ზემოთ ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავავლეთ თვალი ნორმათა და-
მდგენი კომისიების შექმნისა და ფუნქციონირების ისტორიას. აღსა-
ნიშნავია, რომ საწყის ეტაპებზე კომისია სწორედ სასასასამეცმეცმეცმეცნინინინიეეეერო დარო დარო დარო დაწეწეწეწესესესესე----

ბუბუბუბულელელელებებს ბებს ბებს ბებს (მეცნიერებათა აკადემიას, რუსთაველის ინსტიტუტს, 
ენიმკი-ს...) ექვემდებარებოდა; სულ თავიდან ის განათგანათგანათგანათლელელელების საბის საბის საბის სახალხალხალხალ----

ხო კოხო კოხო კოხო კომიმიმიმისასასასარირირირიატატატატთანთანთანთან ჩამოყალიბდა (დღევანდელი განათლების სამი-
ნისტროს ანალოგი), შემდგომ ეტაპებზე კი ის უფრო მაღალ ინსტანცი-
ებს (მინისტრთა საბჭოს, უშუალოდ პრეზიდენტს) დაქვემდებარა. უნ-
და აღინიშნოს, რომ რაც უფრო მაღალ ინსტანციას ექვემდებარება, 
მით უფრო ფერხდება კომისიის მუშაობა (თუმცა აქ პოლიტიკურ-ეკო-
ნომიკური ვითარებაცაა გასათვალისწინებული და ისიც, რომ პირველ 
ეტაპზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი თითქმის ყველა საკითხი მო-
გვარდა). მართალია, უმაღლეს სახელმწიფო დაწესებულებებს და-
ქვემდებარებული კომისიის არსებობა სხვა ფასს სძენს მას; ეს თითქოს 
ენისადმი სახელმწიფოს განსაკუთრებულ მზრუნველობაზე მიუთი-
თებს; მაგრამ, ამავდროულად, ჯერ მინისტრთა საბჭოს ხელმძღვანე-
ლის, მით უმეტეს - პრეზიდენტის - თავმჯდომარეობა კომისიის მუ-
შაობას ბევრ ბარიერს უქმნის (განსაკუთრებით ბოლოდროინდელი 
გართულებული პოლიტიკური ვითარების პირობებში). არამიზანშე-
წონილად გვესახება აგრეთვე კომისიაში საზედამხედველო და სხვა 
ტიპის სამსახურების ჩართვაც... 

ვფიქვფიქვფიქვფიქრობთ, დარობთ, დარობთ, დარობთ, დასაშსაშსაშსაშვევევევებია (ვიბია (ვიბია (ვიბია (ვინანანანაიიიიდან პრობდან პრობდან პრობდან პრობლელელელემა გადამა გადამა გადამა გადაუუუუდედედედებელ ბელ ბელ ბელ 
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გადაგადაგადაგადაჭრას მოჭრას მოჭრას მოჭრას მოიიიითხოვს), ამ ეტაპთხოვს), ამ ეტაპთხოვს), ამ ეტაპთხოვს), ამ ეტაპზე ნორზე ნორზე ნორზე ნორმამამამათა დათა დათა დათა დამდგემდგემდგემდგენი კონი კონი კონი კომიმიმიმისია არსია არსია არსია არ----

ნოლდ ჩინოლდ ჩინოლდ ჩინოლდ ჩიქოქოქოქობაბაბაბავას სავას სავას სავას სახეხეხეხელოლოლოლობის ენათბის ენათბის ენათბის ენათმეცმეცმეცმეცნინინინიეეეერერერერების ინბის ინბის ინბის ინსტისტისტისტიტუტუტუტუტის ბატის ბატის ბატის ბაზაზაზაზაზე ზე ზე ზე 

ჩამოჩამოჩამოჩამოყაყაყაყალიბლიბლიბლიბდეს დეს დეს დეს (რასაკვირველია, მასში მოწვეული სპეციალისტებისა 
და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების ჩართვის პირობით). შე-
მდგომ ეტაპზე, თუკი ამის სურვილი და შესაძლებლობა, კეთილი ნე-
ბა იქნება, კომისია სხვა, უფრო მაღალ ინსტანციას დაექვემდებარება 
(რის პრეცედენტიც საქართველოში წლების მანძილზე არსებობდა). 
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Towards Defining the Georgian Literary Norms and its Relation to 
the Functioning of the State Language 

 
(History and Modern times) 

 
Summary 

 
The issue of determining the norms for the Literary Georgian language 

has become an agenda since the unification of the Georgian state occurred and 
respectively, common Literary Georgian language was created. In the past, this 
problem has been solved at different times by the use of various means and 
with a broad range of scope. The definition of norms has become much more 
refined, since the state commission for the Georgian language was created.  
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Nowadays this commission does not exist and certain problems have 
arisen as a result: 

1. Many out of date norms should be changed in accordance with 
Georgian speech. 

2. Many improper variants appear beside the correct forms, which 
should definitely be taken into account. 

3. In the last few years, many foreign words (a statistical high), terms 
and word combinations entered into the Georgian language and urgency is 
required to define their correct equivalents. 

From the above-mentioned, it is necessary that an orthographic 
dictionary be revised and an electronic comprehensive version (taking into 
account all forms: word combinations, old and new ones) be created. 

The solution has not been found due to the non- existence of 
commission. These problems have proven difficult to be resolved and the out-
of date and discontinued use of forms in speech, disgraces the reputation of the 
whole orthographic dictionary. 

To sort out this uneasy situation, it is necessary and urgent to create a 
state commission to define the norms for the Georgian language. At this stage, 
it is possible (as this issue is very urgent) to establish a state commission 
within the Arn. Chikobava Institute of linguistics (certainly providing inclusion 
of some invited specialists and other representatives of the society). In general, 
if there is a desire and possibility, the next stage will be to subordinate the 
commission to other higher institutions (the precedent of this fact has existed in 
Georgia for many years).  

 
 



საძიებელისაძიებელისაძიებელისაძიებელი    

    

ტერმინებიტერმინებიტერმინებიტერმინები    

    

ააააბგა: თეძო-ქედის აბგა, სინოვიური აბგა 
(სამედ.) 96 

აბდომინალური//აბდომინური: აბდომი-
ნალური ქირურგია, აბდომინალური 
სიმსუქნე, აბდომინური სინდრომი, 
აბდომინური ანგინა (სამედ.) 103 

აბერაციული ჩიყვი 98  
აბნეულობა (სამედ.) 96 
აბრაგანი (სპორტ.) 78 
აბრევიატურა 9, 10, 11, 102, 116  
აბრევიაცია 13 
აბსტრაქცია 155 
აბსტრაქტული 155 
აბსცისა//აბცისა (მათ.) 83 
აბჯარი: მყესოვანი აბჯარი (სამედ.) 96 
აგებულება 4 
აგვარა 49 
აგზნებადი (სამედ.) 99 
აგზნებადობა (სამედ.) 97 
აგიტატორი   129 
აგრესია (ჟესტ.) 115 
აგრესორი (ჟესტ.) 115 
ადამიანი (ჟესტ.) 114 
ადამიანის ციტომეგალოვირუსი - CMV 

(სამედ.) 103 
ადაპტაციური დაავადება (სამედ.) 98 
ადვოკატი 67 
აეროგენული || აეროგენური (სამედ.) 104 
ავადობა (სამედ.) 97 
ავი ზნე  (სამედ.) 96 
ავხორცობა (სამედ.) 97 
აზმახი49 
ათედი (მათ.) 168 
ათეროსკლეროზული  (სამედ.) 104 
ათეულის მეთაური 57 
ათწახნაგა 132 
აი  - ათეროგენობის ინდექსი (სამედ.) 

102 
აიროვანი  განგრენა (სამედ.) 98 
„აიღე და მიეძალე“ (სპორტ.) 78 
აკვრა (სპორტ.) 29 
აკომოდაციური სპაზმი (სამედ.) 98 
აკრონიმი 10, 13, 15 

ალბათობა (მათ.) 81 
ალგებრა 113, 168, 192 
ალერგიული დერმატიტი (სამედ.) 98 
ალკოჰოლური ბოდვა (სამედ.) 98 
ალცჰაიმერი// ალცჰეიმერი//ალცგეიმე-

რი// ალც-გეიმერი (სამედ.) 105 
ალჯებრი (მათ.) 168 
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ვვვვაგინალური//ვაგინური  (სამედ.) 103 
ვაკე (გეოგრ.) 30 
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ვაკობი (გეოგრ.) 30 
ვარსკვლავთმრიცხველობა 192 
ვეგეტარიანელობა (სამედ.) 97 
ველი (გეოგრ.) 30 
ველობი (გეოგრ.) 30 
ვენისშიდა (სამედ.) 100 
ვერცხლისმიერი დერმატიტი (სამედ.) 99 
ვიეტას თეორემა 82, 83, 86 
ვითარება 5, 177 
ვიწრობი (გეოგრ.) 29 
ვოლგისპირეთი (გეოგრ.) 36 
ვსებკვება 130 

ზზზზაჩოტკა (სპორტ.) 75 
ზაჩოტნოე პოლე (სპორტ.) 75 
ზე (super): ზეზღურბლოვანი, 

ზემგრძნობიარობა (სამედ.) 100 
ზედაპირი (მათ.) 166 
ზედახორა (სპორტ.) 79 
ზეზეულად (სპორტ.) 79 
ზეთორმეტი (სპორტ.) 77 
ზემკლავი (სპორტ.) 29 
ზემოთი (გეოგრ.) 32 
ზეპური რაგბი (სპორტ.) 74 
ზერაგბი (სპორტ.) 77 
ზოზინი (სპორტ.) 79 
ზონდერ-ჟურნალისტი 138 
ზფმ – ზოგადი ფიზიკური 

მუშაობისუნარიანობა (სამედ.) 102 
ზღვარი (მათ.) 165 
ზღვარული (მათ.) 165  
ზღვისპირეთი (გეოგრ.) 34 

თთთთავბრუ (სამედ.) 96 
თავდამსხმელი (სპორტ.) 76 
თავდამსხმელი (ჟესტ.) 115 
თავის დაქნევითი სუნთქვა (სამედ.) 99 
თავსართი 155 
თანა (co): თანააგლუტინაცია, თანაგრძო-

ბა,   თანაცხოვრება (სამედ.) 100 
თანავარიანტული 132 
თანამზრახველობა 5 
თანასწორი (მათ.) 165, 193 
თანასწორობა (მათ.) 165 
თანაცხოვრება (იურიდ.) 56  
თანზიმათის ეპოქა 19 
თანწყობა (სისტემა) 179 
თასმა: მყესის თასმები (სამედ.) 96 
თბო (thermia): თბოწარმოება, თბორეგუ-

ლაცია (სამედ.) 100 

თბური დაკვრა (სამედ.) 98 
თემქა 10 
თერნოვერ (სპორტ.) 78 
თერძული ნაკერი (სამედ.) 98 
თვალთახედვა 6 
თვით (auto): თვითკვება, თვითმკვლე-

ლობა, თვითმოწამვლა, თვითჩასახვა  
(სამედ.) 100 

თვითმპყრობელი 5 
თვითმპყრობელობა 5 
თვითმყოფობა 5 
თიბისი 13 
თივისმიერი ცხელება (სამედ.) 99 
თითისტარა კუნთი (სამედ.) 98 
თითნაკლებობა  (სამედ.) 101 
თირკმელზედა (სამედ.) 100 
თირკმლისმიერი ჭვალვა (სამედ.) 99 
თოსუმი 49 
თულუხჩი (სპორტ.) 78 
თურქიზაცია 25 
თურქიზმები 47 

იიიიატროგენური  (სამედ.) 105 
იგივეობა 177 
იზოლაცია 87 
იმედგაცრუება 70 
იმიერბაიკალეთი (გეოგრ.) 33 
იმიერკარპატეთი (გეოგრ.) 33 
იმიერპოლარეთი (გეოგრ.) 33 
იმპერია 58 
იმპულსურობა (სამედ.) 97 
"ინ გოულ ერია" (სპორტ.) 75 
ინდიფერენტულობა (სამედ.) 97 
ინდულგენცია 57 
ინტეგრება || ინტეგრირება 195 
ინტერდენტალური   (სამედ.) 104 
ინტერლობური//ინტერლობული  

(სამედ.) 104 
ინტერსტიციური (სამედ.) 105 
ინტრავენური (სამედ.) 90 
ინტრასპინული//ინტრასპინური: ინ-

ტრასპინური გამოკვლევა, ინტრას-
პინული ფლებიტი (სამედ.) 104 

ინფიქსი  155 
ისტიტუტიონნი 56 
იუნესკო 10 
იუპიტერ ომნიპოტენსი 58 
იშემიური დამბლა (სამედ.) 98 
 „იხვისებრი“ სიარული  (სამედ.) 98 
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კკკკაბუღა 50 
კაიმაღი 49 
კალათბურთი 22, 156 
კალენდობანი 56 
კალორიულობა (სამედ.) 97 
კამჭი 50 
კანონიერი ქურდობა (იურიდ.) 64 
კანონის ინტერპრეტაცია (იურიდ.) 71 
კანქვეშა (სამედ.) 100 
კანშიგა (რეაქცია) (სამედ.) 100 
კარდიოგენური || კარდიოგენული:  

კარდიოგენური შოკი , კარდიოგენუ-
ლი შეშუპება  (სამედ.) 104 

კარდიალური//კარდიული: კარდიალუ-
რი ტკივილი, კარდიული ასთმა  
(სამედ.) 103 

კარი: თირკმლის კარი (სამედ.) 96 
კარიბჭე: შუა გასავლის კარიბჭე (სამედ.) 

96 
კაცთმოშიშობა (სამედ.) 97 
კბილთშორისი (სამედ.) 100 
კეთილთვისებიანობა  (სამედ.) 97 
კეთილი 5 
კეთროვანი  (სამედ.) 98 
კეროვანი ინფექცია (სამედ.) 98 
კვართი (სპორტ.) 78 
კვაჭი (სპორტ.) 77 
კვერცხსავალი (სამედ.) 100 
კიბოსწინა (სამედ.) 100 
კიბოსწინარე დერმატოზი (სამედ.) 100    

კიდე (სპორტ.) 79 
კინეტიკური ნავიგაცია 110 
კისერმრუდა (სამედ.) 98 
კისრაღი 50 
კლებ (მათ.) 168, 169 
კნუტი `მათრახი~ 47 
კოაქსიალური 132 
კოდექსი (იურიდ.) 55 
კოდიკოი 55 
კოვარიანტული 132 
კოÁნი 49 
კოკოგენური (სამედ.) 104 
კოლლეღია 57 
კომპენდიუმი 58 
კომპიუტერი 145 
კონსილიუმი 58 
კონსტიტუცია 55 
კონსტიტუციონალიზმი 56 

კორპუზი 57 
კოტოშები (სამედ.) 96 
კოჰაბიტაცია 56 
კრიმინალური პოლიცია (იურიდ.) 69 
კრიპტოგენული//კრიპტოგენური:  კრიპ-

ტოგენური ეპილეფსია, კრიპტოგე-
ნული სეფსისი (სამედ.) 104 

კრუნჩხვითი ხამხამი (სამედ.) 99 
კრუპოზული ანთება (სამედ.) 98 
კუდი: სათესლე დანამატის კუდი 

(სამედ.) 96 
კუდიანი (წილი) (სამედ.) 98 
კუთრი 179 
კუკუხო-მღვიმოვანი კუნთი (სამედ.) 98 
კუნთებშორისი (სამედ.) 100 
კუნთშიდა შეშხაპუნება (სამედ.) 100 
კურატორი 56 
კურტანი 50 
კუჭუკანა ჯირკვალი (სამედ.) 100 
კუჭქვეშა (სამედ.) 100 

ლლლლაბაშა 49 
ლაგამი: ტუჩის ლაგამი (სამედ.) 96 
ლავიწზედა  (სამედ.) 100    

ლავიწთშუა (სამედ.) 100 
ლავიწქვეშა (სამედ.) 100 
ლათინოფილობა 150 
ლათინოფილური გრამატიკა 150 
ლატერალური//ლატერული     (სამედ.) 

103    

ლახტი (სამედ.) 96 
ლელო (სპორტ.) 96 
ლელო-ბურთი (სპორტ.) 75 
ლესბოსელობა 63 
ლექსიკა 156 
ლექსიკოგრაფია 165 
ლექსიკოლოგია 155 
ლითონისებრი წკარუნი (სამედ.) 98 
ლირა (lira)  19 
ლიტერატურა 155 
ლიღატი 53 
ლორწოვანა (სამედ.) 97    

ლორწქვეშა  (სამედ.) 100 
ლპობითი ბრონქიტი (სამედ.) 99 
ლულოვანი ძვლები (სამედ.) 98 

მმმმაგისტრატი (იურიდ.) 68 
მაგისტრატი მოსამართლე (იურიდ.)  68 
მადლიერება 4 
მათემატიკა 154 
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მათრახი 47 
მაკროტოპონიმები 34 
მალამო (სამედ.) 96 
მამათმავლობა (იურიდ.) 63 
მარბიელი (სპორტ.) 49 
მართვა (ეკონ.) 141 
მართი კუთხე 165 
მართკუთხა სამკუთხედი 165 
მართკუთხა სამკუთხი 194 
მართობი (მათ.) 165 
მარტივი ჰერპესის ვირუსი - HSV-L 

(სამედ.) 103 
მარქაფა (სპორტ.) 79 
მარცხენანაპირეთი (გეოგრ.) 34 
მარჯვენანაპირეთი (გეოგრ.) 34 
მასკულინობა (იურიდ.) 70 
მატ (მათ.) 168 
მაღალი ბურთის აწევა (სპორტ.)78 
მაღალსიხშირიანი (სამედ.) 100    

მაღალწნევიანი (სამედ.) 100 
მაღლობი (გეოგრ.) 29 
მაღრიბული დიალექტი 39 
მაშა (სამედ.) 96 
მაჩვენებელი 132 
მაწონი 68 
მგეზავი  (სპორტ.) 76 
მგი – მიოკარდიუმის გადატანილი 

ინფარქტი (სამედ.) 102 
მგლურა(სამედ.) 98 
მგრძნობელობა 4 
მდგომარეობა 4 
მდივანი 58 
მედიატორი 57 
მედიკო-ბიოლოგიური//მედიკობიოლო-

გიური (სამედ.) 105 
მეექვსათე (მათ.) 167 
მემკვიდრე 59 
მემკვიდრეობითობა (სამედ.) 97 
მენაკი (გრადუსი) 179 
მენარხი //მენარქი (სამედ.) 102 
მენეჯერი 141 
მენეჯმენტი (ეკონ.)  141 
მეოთხათე  (მათ.) 167 
მეფე 3 

მეშვიდათე (მათ.) 167 
მეცნიერება 4 
მეჭეჭოვანი ენდოვასკულიტი (სამედ.) 98 
მზამეტყველება 123 

მზისმიერი ასფიქსია (სამედ.) 99 
მთვარეულობა (სამედ.) 97 
მთისპირა:  მთისპირა ვაკე (გეოგრ.) 34 
მთისწინეთი (გეოგრ.) 34 
მთლიანი სამამულო პროდუქტი (ეკონ.) 

141 
მთლიანი შიდა პროდუქტი (ეკონ.) 141 
მიბაძვითი ქორეა (სამედ.) 99 
მიბაძვის თეორია 70 
მიგრანტი 58 
მიზეზობა (სამედ.) 97 
მითვლა 188 
მიკვება 130 
მიკროციტური  (სამედ.) 105 
მიმართულება 6 
მიმეტური თეორია 70 
მიმღები (სპორტ.) 79 
მინარევი 179 
მიოგენური (სამედ.) 104 
მირქმა 3 
მიტოლება 165 
მიწის გაუვარგისება (იურიდ.) 167 
მკერდქვეშა (სამედ.)100 
მკს -   მწვავე კოლონარული სინდრომი 

(სამედ.) 103 
მლაშობი (გეოგრ.) 29 
მმართველი 142 
მობილობა 142 
მობილურობა 142 
მომთმენი 58 
მონელებადობა (სამედ.) 97 
მონელებადი (სამედ.) 99 
მონიტორინგი 64 
მონიტორინგს დაქვემდებარებული გა-

რიგება (იურიდ.) 64 
მორკინალი (სპორტ.) 78 
მორფოლოგია 155 
მოქალაქეობის არქონე (იურიდ.) 62 
მოქალაქეობის არქონე პირი (იურიდ.) 62 
მოქმედებითი 5 
მოძრავი 5 
მოძრაობა 5 
მოძრაობის წესების დარღვევა (იურიდ.) 

67 
მოძღვარი 5 
მოძღვრება 5 
მოძღვრებითი  5 
მოხეტიალე თავდამსხმელი (სპორტ.) 76 
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მოცვა 211 
მოციონი 57 
მპ  - მარცხენა პარკუჭი (სამედ.) 103 
მპმმ  -  მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუ-

მის მასა (სამედ.) 103 
მჟავიანობა (სამედ.) 97 
მრავალკუთხები 164 
მრავალკუთხედი 164 
მრავალმშობიარე (სამედ.) 100 
მრავალნაყოფიანი(სამედ.) 100    

მრავალფეროვნება (ჟესტ.) 114 
მრავალწახნაგი 164 
მრავალჭიდი (სპორტ.) 29 
მრტ  - მაგნიტურ-რეზონანსული 

ტომოგრაფია (სამედ.) 103 
მსგავსება 5 
მსგავსებითი 5 
მსგავსი 5 
მსხვილმარცვლოვანი (სამედ.) 100 
მტევნისებრი წნული (სამედ.) 98 
მტვრიანა (სამედ.) 97 
მუდმივობა (სამედ.) 97 
მუნიციპალიტეტი 56 
მუხლთაშორისი  (სამედ.) 100 
მუხლქვეშა (სამედ.) 100 
მღდელი 3 
მღვრივა (სამედ.) 97 
მღლეტელი (სპორტ.) 79 
მყესოვანი აბჯარი (სამედ.) 96 
მყისიერი 5 
მშვილდისებრი იოგი (სამედ.) 98 
(მ)შვენიერება 4 
მწერალი 4 
მწერლობა 4 
მწზ  - მარცხენა წინაგული ზომა (სამედ.) 

103 
მწოლელა (სამედ.) 98 
 „მწყრისებრი“ რიტმი (სამედ.) 98 
მჭამელა (სამედ.)98 
მხაზველობითი გეომეტრია 82 
მხები (მათ.) 89 
მხედველობა 5 
მხედრობა 3 

ნნნნადები (სამედ.) 100 
ნადირობის წესების დარღვევა (იურიდ.) 

67 
ნათლისღება 3 
ნათლისცემა 4 

ნათურა 179 
ნათხზი 174 
ნაკაწრი (სამედ.) 100 
ნაკერი (სამედ.) 98, 100 
ნაკუეთი (ფიგურა, სქემა) 124 
ნალისებრი თირკმელი (სამედ.) 98 
ნამგალი: ძგიდის ნამგალი (სამედ.) 96 
ნამი:  მინისებრი ნამი (სამედ.) 96 
ნამრავლი 195 
ნამქერი (სამედ.) 98, 100 
ნარდომი 125 
ნასამართლევი პირი (იურიდ.) 62 
ნასტალინარი 138 
ნატურალიზაცია 57 
ნაფენი (სამედ.) 100 
ნაფიფქი  (სამედ.) 100 
ნაქუსი (მწკრივი, რიგი, სერია) 124 
ნაღები 49 
ნაყენი (სამედ.) 100 
ნაწიბური (სამედ.) 100 
ნაწლავების გაუვალობა (სამედ.) 96 
ნაწოლი (სამედ.) 100 
ნახაზი 82 
ნახარში (სამედ.) 100 
ნახევარდაცვა (სპორტ.) 76 
ნახვევი (სამედ.) 100 
ნახველი(სამედ.) 100 
ნაცხი (სამედ.) 100 
ნეგატივი 168 
ნეკნთაშორისი (სამედ.) 100 
ნეკნთშუა (სამედ.) 100 
ნევროგენული//ნევროგენური:  ნევროგე-

ნული ანორექსია,  ნევროგენური დი-
არეა   (სამედ.) 104 

ნევროპათიური (სამედ.) 105 
ნეფროგენული//ნეფროგენური: ნეფრო-

გენული ჰიპერტონია,  ნეფროგენუ-
რი ოსტეოდისტროფია (სამედ.) 105 

ნივთიერი წერტი 166 
ნიკაპქვეშა (სამედ.) 100 
ნიკრისის ქარები (სამედ.) 96 
ნოტარიუსი 58 
ნუშისებრი ჯირკვლები  (სამედ.) 98 
ნუშურა  (სამედ.) 98 

ოოოობიექტური უფლება (იურიდ.) 61 
ოვაცია 57 
ოთიალე 48 
ოთხათხუთი (მათ.) 167 
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ოთხათპირველი (მათ.) 167 
ოთხდანი (მათ.) 167 
ოთხედი (მათ.) 168 
ოკაზიონალიზმი 138 
ომონიმი 156 
ონჩახულე // ონჩახულე 48 
„ოპეკი“//ო-პე-კი 11 
ოპერაციისშემდგომი თიაქარი  (სამედ.) 

100    

ორანწკილონი//ოღრანწკალონი 48 
ორდანდა შეტოლება (მათ.) 164 
ორდანი 167 
ორდინატი // ორდინატა (მათ.) 83 
ორექსი 50 
ორთოგრამა 14 
ორი შეფარდების თანასწორობა (მათ.) 

165 
ორორზომიანი  (მათ.) 164 
ორსქესიანობა (სამედ.) 97 
ორფაორდანდა (მათ.) 164 
ორფარდობის ტოლობა (მათ.)  165 
ოსპისებრი მარყუჟი (სამედ.) 98 
ოფლოუდი (სპორტ.) 78 
ოფტიონი 56 

პპპპალეოგრაფია 154 
პალეონტოლოგია 154 
პარკუჭახლო ბირთვი (სამედ.) 100 
პარკუჭთაშორისი  (სამედ.) 100 
პასატური დინება (გეოგრ.) 35 
პაციენტი 58 
პაციენცია 57 
პერპენდიკულარი 84 
პიკერი 132 
პირეთი (გეოგრ.) 34 
პირველი ნომერი (სპორტ.) 77 
პირველი ახსარებითი 164 
პირველობა (სპორტ.) 77 
პირღებინება (სამედ.) 96 
პიროგენური//პიროგენული:  პიროგენუ-

ლი ცხელება და პიროგენური მოქმე-
დება (სამედ.) 105 

პლებისციტი (იურიდ.) 58 
პლურალიზმი 56 
პოზიტივი (მათ.) 168 
პოლესიე (გეოგრ.) 34 
პოლუსი (გეოგრ.) 35 
პოლუსი (მათ.) 166 
პოლიმორფულობა (სამედ.)  97 

პოლიტროპულობა (სამედ.) 97 
პონტიფექსი 58 
პონტიფიკები 58 
პოტენცია 57 
პრეზიდიუმი 67 
პრეზუმფცია 68 
პრეპოზიციური//პრეპოზიციული 

(სამედ.) 104 
პრეფიქსი 155 
პრინტერი 145 
პრინცეპსი 68 
პრობაცია 57 
პროდუქტი: იხ. მთლიანი სამამულო 

პროდუქტი, მთლიანი შიდა 
პროდუქტი (ეკონ)  

პროექცია 84 
პროვაიდერი 145 
პროპორციონალობა  165 
პროცენტი 142 
პროცენტული პუნქტი 142 
პშძს   - პარკუჭთაშუა ძგიდის სისქე 

(სამედ.) 103 

ჟჟჟჟარგონი: სოციალური ჟარგონი 14 
ჟესტების ენა 109 

რრრრაგბი:  იხ. რაგბის თემი , ქართული 
რაგბი, ოლიმპიური რაგბი, ზერაგბი, 
ზეპური რაგბი, სუპერ რაგბი 
(სპორტ.) 

რაციო 59 
რაციონი 59 
რეაქტოგენული//რეაქტოგენური:  რეაქ-

ტოგენული ვაქცინა, რეაქტოგენური 
პრეპარატი (სამედ.) 104 

რეგიონი 57 
რეზუსფაქტორი//რეზუს-ფაქტორი 

(სამედ.) 102 
რეკეტი (იურიდ.) 63 
რეკეტირი  (იურიდ.) 63 
რემისია 57 
რეფლექსოგენური//რეფლექსოგენუ-

ლი(სამედ.) 104 
რისკფაქტორი//რისკ-ფაქტორი (სამედ.) 

102 
რიცხვი 142 
რკალოვანი შემაღლება (სამედ.) 98 
რკინა (ჟესტ.) 115 
რომის სტატუტი (იურიდ.) 69 
რომის წესდება (იურიდ.) 69 
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რძიანა (სამედ.) 97    
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საარსო 5 
საბეწური (სამედ.) 99 
სადგისისებრი მორჩი (სამედ.) 98 
სადენი 179 
სავნებო (სამედ.) 99 
საზღაური 5 
სათბური (სამედ.) 99    
საკანი (სპორტ.) 79 
საკაცე (სამედ.) 99 
საკეისრო კვეთა (სამედ.) 99 
საკვერცხე (სამედ.) 99 
სალბუნი (სამედ.) 96 
სამათ-და-ერთი (მათ.) 167 
სამდანი (მათ.) 167 
სამედი (მათ.) 168 
სამთავა (კუნთი) (სამედ.) 97 
სამკუთხედი (მათ.) 82, 193 
სამკუთხი (მათ.) 194 
სამოძღვრო 5 
სამშობიარო არხი  (სამედ.) 99 
სანაპირო (გეოგრ.) 34 
სანარკოზო ნივთიერება (სამედ.) 99 
სანაყოფო ბუშტი (სამედ.) 99 
სანერწყვე ჯირკვალი (სამედ.) 99 
სამხრეთი:  სამხრეთი ნახევარსფერო, სა-

მხრეთი პოლუსი, სამხრეთი ოლქი, 
სამხრეთის განედი, , , , სამხრეთი კავკა-
სია (გეოგრ.) 35,36 

სართი 155 
სასახსრე ჩანთა (სამედ.) 99 
სასიცოცხლო ციკლი (სამედ.) 99 
სასულე  (სამედ.) 99    
სასქესო ნიშნები  (სამედ.) 99 
სასქესო ორგანო  (სამედ.) 99 
სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუა-

ტაციისათვის გაუვარგისება 
(იურიდ.)  67 

საფაღარათო საშუალება (სამედ.) 99 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

(იურიდ.) 64 
საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია 

(იურიდ.) 64 
საქართველოს ფინანსური მონიტორინ-

გის სამსახური (იურიდ.) 64 
საშვილოსნოსგარე ორსულობა (სამედ.) 

100 
საშუალო არითმეტიკული (მათ.) 83 
საშუალო გეომეტრიული (მათ.) 83 
საცრემლე ჯირკვალი(სამედ.)  99 
სატვინე შემაღლება (სამედ.) 99 
საუღლე ვენები (სამედ.) 99 
საქალწულე აპკი (სამედ.) 99 
საშვილოსნო (სამედ.) 99 
საშვილოსნოსმიერი ქლოაზმა (სამედ.) 99 
საშო (სამედ.) 99 
საძილე არტერია  (სამედ.) 99 
საძრაობა 5 
საწვავი 132 
სახარება 3 
სახე 5 
სახიერება 5 
სახიერი 5 
სედლო `ქალის უნაგირი“  47 
სევენს (სპორტ.) 76 
სეკანსი (მათ.) 58 
სემანტიკა 156 
სემიორკა  (სპორტ.) 76 
სენტენცია 57 
სვეჩა  (სპორტ.) 78 
სიგმოიდური კოლინჯი (სამედ.) 98 
სიენენი 11 
სივრცგნობა 165 
სივრცგნური 165 
სივრცე 5 
სივრცის გნობა 165 
სივრცმგნელი 165 
სიკეთე 5 
სიზრქე 5 
სიმარტივე 5 
სიმეტრია 165 
სინამდვილე 6 
სინბინი (სპორტ.) 79 
სინტაქსი  155 
სირსველა (სამედ.) 97 
სისრულე 5 
სისხლდენა (სამედ.) 96 
სისხლმბადი (სამედ.) 100 
სისხლმეტობა (სამედ.) 100    
სისხლნაკლებობა (სამედ.) 101 
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სისხლისსამართლებრივი დევნის დის-
კრეციულობა (იურიდ.) 68 

სისხლის სამართლის პოლიცია 
(იურიდ.) 70 

სისხლჩაქცევა (სამედ.) 96 
სიტყვა-ჟესტი 111 
სიტყვათშემოკლება: გრაფიკული ს., 

ლექსიკური ს., 9 
სიტყვარისტები 176 
სიცხიანობა (სამედ.) 97 
სიწრფო 5 
სმამ 14 
სოკოსებრი ართრიტი (სამედ.) 98 
სოლისებრი ძვალი (სამედ.) 98 
სოფელი (ჟესტ.) 114 
სრულასაკოვანი (სამედ.) 100 
სრულწლოვანი (სამედ.) 100 
სტატისტიკა 153 
სტატუტი (იურიდ.)  62 
სტიპენდია 58 
სუბიექტური უფლება (იურიდ.) 61 
სუბსიდია 145 
სუიციდი 58 
სულიერი 5 
სულის ხუთვა (სამედ.) 96 
სუმადი 5 
სუპერ 12 (სპორტ.) 77 
სურდოთარჯიმანი 112 
სურდოპედაგოგი 112 
სუფიქსი 155 
სქ  - საერთო ქოლესტერინი (სამედ.) 109 
სწორი ნაკვთი 165 
სწორ საზომობა (მათ.) 164 
სწორი ხაზი (მათ.) 81 
სხვადასხვაობა 5 

ტტტტანგენსი//ტანგესი (მათ.) 58 
ტაფობი (გეოგრ.) 29, 30 
ტაძარი 4 
ტბა: ცრემლის ტბა 96  
ტერენ დე ცინტა 75 
ტერმინალი 145 
ტესტამენტი 58 
ტიტლოსი 56 
ტოლდიდი (მათ.) 165 
ტოლი (მათ.) 168, 169, 193 
ტოლკუთხა სამკუთხედი (სამედ.) 193 
ტოლობა (მათ.) 81 
ტოლფარდი// ტოლფარდა (მათ.) 165 

ტოლფარდობა (მათ.) 165 
ტოლფასი(მათ.) 96 
ტოტი: შუბლის ტოტი, თხემის ტოტი 

(სამედ.) 33 
ტრანსკავკასია (გეოგრ.) 98 
ტრაპეციული კუნთი (სამედ.) 156 
ტრიფთონგი 36 
ტროპიკი 49 
ტყავი 34 
ტყისპირი (გეოგრ.) 168 

უუუუარითი (მათ.)168 
უარდებითი (მათ.)168 
უარსო 4 
უარყოფითი (მათ.)168 
უგულისხმო 5 
უგულისხმოება 5 
უდანაშაულობისა და თავისუფლების 

ვარაუდი (იურიდ.) 68 
უკანა ხაზელი (სპორტ.) 78 
უკეთურება 5 
უკეთური 5 
უკუ (contra): უკუბიძგი, უკუგანვითარე-

ბა, უკუსვლა (სამედ.) 100 
უკუმკლავი (სპორტ.) 29    
უმადობა (სამედ.) 96 
უმაღლესი ქურუმი 58 
უმეცრება 4, 177 
უმსგავსი 5 
უმსგავსოება 5 
უნაგირა სახსარი (სამედ.) 98 
უნებლიე (სპორტ.) 79 
უპირატესი 5  
უპირატესობა 5 
ურნალისტი 138 
უროგენული//უროგენური:  უროგენუ-

ლი სეფსისი,უროგენური გზა 
(სამედ.) 104 

უსასრულოდ მზარდი (მათ.) 168 
უსასრულოდ მლევი  (მათ.) 168 
უსიცხობა (სამედ.) 97    
უფლება 3 
უქმი ბურთი (სპორტ.) 78 
უძილობა (სამედ.) 200 
უძლურება 4 
უძრავი 5 
უძრაობა 5  
უჯრედშორისი (სამედ.) 100 

ფფფფალავნობა (სპორტ.) 77 



232 საძიებელი 

ფალანგშუა  (სამედ.) 100 
ფარდობა (მათ.) 165  
ფართეული 166 
ფართი 166 
ფართობი (გეოგრ.) 29 
ფარინგალური (სამედ.) 104 
ფარისებახლო ჯირკვლები (სამედ.) 100    
ფარისებრი მორჩი (სამედ.) 98 
ფაღარათობა (სამედ.) 97 
ფენირი 49 
ფერდობი (გეოგრ.) 29, 30 
ფერიმჭამელა (სამედ.) 98 
ფესვის ამოღება (მათ.) 164 
ფეხბურთი (სპორტ.)156 
ფიდე  14 
ფიზიკო-ქიმიური //ფიზიკურ-ქიმიური 

(სამედ.) 105 
ფიზიოლოგია 154 
ფილოლოგია  153 
ფილოსოფია 153 
ფიქსაცია 69 
ფონემა  155 
ფონემატური (resp. მორფოფონემატური) 

კანონი 11 
ფონეტიკა  155 
ფორვარდი (სპორტ.) 78 
ფოსტი 49 
ფრენბურთი (სპორტ.) 156 
ფრთა: სახნისის ფრთა (სამედ.) 96 
ფრუსტრაცია (იურიდ.) 57 
ფრუქტუარიუსი//ფრუქტუარი 59 
ფრჩხილები: გარე ფრჩხილები; დიდი 

ფრჩხილები; უბრალო ფრჩხილები; 
წინა ფრჩხილები, ბოლო ფრჩხილები 
169 

ფსიქიური//ფსიქიკური (სამედ.) 103 
ფსიქოლოგია 153   
ფხვნილი (სამედ.) 96 

ქქქქანობი (გეოგრ.) 29 
ქარაგმა 9 
ქარ(ებ)ი (გეოგრ.) 36 
ქერქშიგა (სამედ.) 89 
ქვაშდი 50 
ქვე (sub): ქვეზღურბლოვანი, ქვექრონი-

კული, ქვემწვავე  (სამედ.) 100 
ქვემოთი  (გეოგრ.) 32 
ქვეყნის ზომვა 165 
ქვეყნის მზომელი 164 

ქვიშრობი (გეოგრ.) 29 
ქმნადი 5  
ქმნადობა 5 
ქონდროგენური (სამედ.) 105 
ქოშინი (სამედ.) 96 
ქრომოფობული//ქრომოფობური: ქრო-

მოფობული ადენომა, ქრომოფობუ-
რი ენდოკრინოციტი (სამედ.) 104 

ქულა: საცხრილო ქულა , რაგბული 
ქულა,  სარეიტინგო ქულა  (სპორტ.) 
79 

ქუნთრუშა (სამედ.) 96 
ქუსლ-კუბური სახსარი (სამედ.) 98 

ღღღღერძი (სპორტ.) 76 
ღირებულება 6 
ღუბერნატორი 57 

ყყყყაბზობა (სამედ.) 97 
ყანობი (გეოგრ.) 30 
ყარაული (სპორტ.) 79 
ყბისქვეშა (სამედ.) 100    
ყელჭირვება (სამედ.) 96 
ყვავილბატონები (სამედ.) 96 
ყივანახველა (სამედ.) 96 
ყოფ (მათ.) 169 

შშშშავი ჭირი (სამედ.) 96 
შალითა (სპორტ.) 79 
შამანიზმი 18 
შარდოვანა (სამედ.) 97 
შარდსადენი (სამედ.) 100    
შარდსადინარი (სამედ.) 100                   
შარდსაწვეთი (სამედ.) 100 
შებერილობა (სამედ.) 97 
შეგრძნებითი არხი (სამედ.) 99 
შეკრება  (მათ.) 33 
შეკრების თვისებები  (მათ.) 83 
შეკრულობა (სამედ.) 96 
შემეცნება 4 
შემხებლობა 212, 213 
შერკინების ნახევარმცველი (სპორტ.) 76 
შეტოლება (მათ.) 164; იხ. ორდანტა 

შეტოლება 
შექცევა 132 
შექცევადობა (სამედ.) 97 
შეშხაპუნება (სამედ.) 96 
შეშუპება (სამედ.) 104 
შეხორცებადი (სამედ.) 99 
შეხორცებადობა (სამედ.) 100 
შვიდკაცა (სპორტ.) 76 
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შთამომავლობითობა (სამედ.) 97    

შთანთქმითი უნარი (სამედ.) 99 
შიგა ანტენა//შიგაანტენა 88 
შიგაატომური 90 
შიგა ბლოკირება 88 
შიგა გაყოფა 88 
შიგა დინამიკა 88 
შიგადინამიკური 88 
შიგავენური 90 
შიგა ზომა 90 
შიგა კბილი 89 
შიგა კონუსი 90 
შიგა კოტა 88 
შიგაკრისტალური 89 
შიგა კუთხე 90 
შიგამოდება 90 
შიგამოლეკულური 89 
შიგამოძრაობა 90 
შიგა მოხმარება 89 
შიგანამრავლი  89 
შიგა ნორმალი 90 
შიგა პირი 88 
შიგასაქარხნო 89 
შიგასახეხი 89 
შიგაწვა 90 
შიგა წნევა 88 
შიგა შეხება //შიგაშეხება 88 
შიგა ჩარხვა 88 
შიგაძალა 90 
შიგახახუნი 90 
შიგა ჯართი 88 
შიგსაზომი 90 
შიგსახრახნი 90 
შიგჩარხი 90 
შიდა აგებულება 88 
შიდა ანაშრევი 88 
შიდა გვერდი 88 
შიდა ვალი 88 
შიდა კარი 89 
შიდა ნარჩენი 88 
შიდა პროცესი 88 
შიდაპროდუქტი 88 
შიდასარემონტო 89 
შიდასეკრეცია 89 
შიდა სიმრუდე 88 
შიდა ძაბვა 88 
შიდაწვის ძრავა 88 
შიდა წნევა 88 

შინაარსი 5 
შინა ვაჭრობა 89 
შინაუწყებრივი 89 
შინამოპირკეთება 89 
შინაპარტიული 89 
შინაპოლიტიკა 89 
შობადობა (სამედ.) 97 
შრატისმიერი ავადმყოფობა (სამედ.) 89 
შუამდგომ(ე)ლობა 5 
შუამონაკვეთი 82 
შუაშისტი 138 
შუა წრფე 82 
შუახაზი 82 
შუბური ბოჭვა (სპორტ.) 79 

ჩჩჩჩათვლის მოედანი (სპორტ.) 75 
ჩაკითხვა 138 
ჩანასახობრიობა (სამედ.) 97 
ჩანთა: სასახსრე ჩანთა (სამედ.) 96 
ჩარეცხილები 138 
ჩაყენებადი (სამედ.) 99 
ჩაყვინთვა (სპორტ.) 79 
ჩაუყენებადი (თიაქარი) (სამედ.) 99 
ჩაქცევა (სპორტ.) 79 
ჩაწოლა (სპორტ.) 79 
ჩახაზული წრეწირი (მათ.) 82 
ჩემპიონატი (სპორტ.) 77 
ჩიპი 145 
ჩირქმბადი (სამედ.) 100 
ჩობანი 49 
ჩრდილოეთი: : : : ჩრდილოეთი კავკასია,  

ჩრდილოეთი ნახევარსფერო, ჩრდი-
ლოეთი პოლუსი, ჩრდილოეთის 
განედი (გეოგრ.) 30    

ჩუტყვავილა (სამედ.) 96, 98 

ცცცცენტრი (მათ.) 166 
ცენტრული კუთხე//ცენტრალური კუ-

თხე (მათ.) 84 
ცერებრული// ცერებრალური:  ცერებრა-

ლური ათეროსკლეროზი, ცერებრუ-
ლი დამბლა (სამედ.) 103 

ცესკო    12    

ცვალებადი 5 
ცვლისშიგა (სამედ.) 89 
ციგმა    12    

ციკლონი (გეოგრ.) 36 
ციფდა  12 
ციფრი 84, 142, 166 
ცნობა 4 
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ცნობადი 4 
ცნობიერება 4 
ცრუ (pseudo): ცრუ აგლუტინაცია, ცრუ 

კრუპი, ცრუ ორსულობა, 
ცრუაპკოვანი  (სამედ.) 100 

ცხელებისმიერი ტაქიკარდია  (სამედ.) 99 
ცხვირში ლაპარაკისებრი ხმაური 

(სამედ.) 98 
ცხრაას ცხრაათ ცხრა (მათ.) 167 
ცხრათრვა (მათ.) 167 

ძძძძაბრი: ცხავის ძაბრი (სამედ.) 96 
ძაბრისებრი წყლული (სამედ.) 98 
ძალარი „სპირტი“  179 
ძვლისაზრდელა (სამედ.) 98 
ძვალთშორისი (სამედ.) 100 
ძილიანობა (სამედ.) 97 
ძლიერება 4, 177 

წწწწამლისმიერი ჩიყვი (სამედ.) 99 
წამწამზედა (სამედ.) 100 
წარმოება 5 
წერილი 5 
წერტი (სპორტ.) 78 
წერტი (მათ.) 166; იხ. ნივთიერი წერტი 

166 
წერტილი (მათ.) 166 
წესდება 69 
წესიერი (მათ.) 165 
წესფართა ერთეული (მათ.) 166 
წესფართი (მათ.) 166 
წვართვა (სპორტ.) 29 
წვეთისებრი გული (სამედ.) 98 
წვრილმარცვლოვანი (სამედ.) 100    

წითელა (სამედ.) 96 
წითურა  (სამედ.) 96    

წილარი (მათ.) 169 
წინააღმდეგ (anti): წინააღმდეგჩვენება 

(სამედ.) 100 
წინა ბურღი 88 
წინაგული (სამედ.) 103    

წინამხარი (სამედ.) 100 
წინაღობა 179 
წინმკლავი (სპორტ.) 29 
წირი (მათ.) 82, 166 
წნევა 179, 193 
წნეხი 179 
წრფე (მათ.) 5, 81, 82, 165 იხ. შუა წრფე  
წრფელი 5 
წრფივი განტოლება (მათ.) 82 

წყალუდეგობა (სამედ.) 97 
წყალშიგა 89 
წყლულოვანი ართრიტი (სამედ.) 98 
წყლულოვანობა  (სამედ.) 97 

ჭჭჭჭაკი 50 
ჭამადი 5 
ჭაობი (გეოგრ.) 31 
ჭარბბალნიანობა (სამედ.) 100 
ჭარბმჟავიანობა (სამედ.) 100 
ჭარობი (გეოგრ.) 31 
ჭაღი: კუნთის ჭაღი (სამედ.) 96 
ჭაღისებრი ნერვი (სამედ.) 98 
ჭენჭყი (გეოგრ.) 31 
ჭენჭყო (გეოგრ.) 31 
ჭენჭყლობი // ჭინჭყლობი (გეოგრ.) 31    

ჭენჭყობი(გეოგრ.) 31 
ჭეშმარიტება 5 
ჭვალები (სამედ.) 96    

ჭიაყელა კუნთები (სამედ.) 98 
ჭიმვადი (სამედ.) 99 
ჭინთვა (სამედ.) 96 
ჭიქურა (სამედ.) 98 
ჭიშკარი (სპორტ.) 79 
ჭლექი (სამედ.) 96 
ჭრილობისმიერი ინფექცია (სამედ.) 99 
ჭურობი (გეოგრ.) 31 
ჭყიში//ჭკეში//ჭეში 49 

ხხხხაზი (მათ.) 82; იხ. სწორი ხაზი, შუახაზი 
ხამუტი `თაფხუნზე შემოჭერილი თასმა~ 

47 
ხარაძაგა 50 
ხარება 3 
ხარისხის ხარისხი (მათ.) 164 
ხედვა 5, 177 
ხედვითი 5, 177 
ხეირი (სპორტ.) 78 
ხელისუფლება 3 
ხელმწიფე 3 
ხველება (სამედ.) 96 
ხილვა 4 
ხილული 5 
ხიხინი (სამედ.) 96 
ხორციელი 5 
ხრახნი 179 
ხრწნადი 5 
ხსენი (სამედ.) 50 
ხსნარი (სამედ.) 96 
ხუთათმეექვსე  (მათ.) 167 
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ხუთედი (მათ.) 168 
ხუთჭიდი (სპორტ.) 29 
ხუროთმოძღვრება 87, 149 
ხუცესი 3 

ჯჯჯჯამი (მათ.) 83 
ჯამის თვისებები (მათ.) 83 
ჯიბე: ბადექონის ჯიბე, ელენთის ჯიბე, 

პლევრის ჯიბე, ჯალღუზის ჯიბე) 
(სამედ.) 96 

ჯიგერი 50 
ჯვარედინა მაღლობი (სამედ.) 98 

ჰჰჰჰაერის უკმარისობა (სამედ.) 96 
ჰავბექი (სპორტ.) 76 
ჰერედიტარი// ჰერედიტარიუსი 59 
ჰესი 10 
ჰეტეროგენული//ჰეტეროგენური: ჰეტე-

როგენული რეაქცია, ჰეტეროგენური 
სიმპტომთკომპლექსი (სამედ.) 104 
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