პროექტმა _ ქართულ ი ენის ორთოგრაფიულ ი ლ ექსიკონი (ელ ექტრონულ ი
ვერსია) _ გაიმარჯვა საქართველ ოს განათლ ებისა და მეცნიერების
ქართველ ოლ ოგიის,

ჰუმანიტარულ ი

და

სოციალ ური

სამინისტროს

მეცნიერებების

ფო ნდის

(რუსთ აველ ის ფო ნდის) ელ ექტრონულ ი ლ ექსიკონების კონკურსში. საკონკურსოდ
იგი წარადგინა „ენის მოდელ ირების ასოციაციამ“.
ლექსიკონში

გამახვილებულია

ყურადღება

მართლწერის

ნორმებთან

დაკავშირებულ

პრაქტიკულად ყველა ძირითად ფონეტიკურ-მორფოლოგიურ პრობლემაზე, ყურადღება მიექცა
უცხოური ენებიდან შემოსული სიტყვების მართლწერას, საკუთარ სახელებს, დიალექტიზმებს,
ბარბარიზმებს...

ლექსიკონის სტრუქტურა. მასალის წარმოდგენის პრინციპები
ლექსიკონი მცდარ და მართებულ ფორმებს წარმოგვიდგენს. ერთ სვეტში მცდარი ფორმებია,
მეორეში _ შესაბამისი მართებული და პირიქით: შეგვიძლია ჯერ მართებულ ვარიანტს გავეცნოთ,
მის გასწვრივ კი შესაძლო მცდარი ფორმა გვექნება.
გაკეთდა როგორც საინტერნეტო, ისე ლოკალური ვერსია. ნებისმიერ მსურველს აქვს
საშუალება გადმოიწეროს თავის კომპიუტერში ლოკალური ვერსია და ისარგებლოს ამ საკმაოდ
მარტივი და, ამასთან, ეფექტური სერვისით.
ლექსიკონი მოცულობის თვალსაზრისით საკმაოდ შთამბეჭდავია; სულ აქ წარმოდგენილია
170 ათასზე მეტი ერთეულ ი. ბუნებრივია, ეს რაოდენობა მხოლოდ მცდარ ფორმათა
ვარიაციების ხარჯზე არ დაგროვებულა. სერიოზულად ვიმუშავეთ ახალი ლექსიკური ერთეულების
მოძიებაზე, დავამუშავეთ არსებული ლექსიკონები, გამოვიყენეთ ინტერნეტრესურსები.
მასალის დალაგების უმთავრეს პრინციპად და საკლასიფიკაციო ნიშნად ავიღეთ ფორმათა
მართებულ ობა-უმართებულ ობა.
აქედან გამომდინარე, საპრეზენტაციო ერთეულებს სტაბილურად განსაზღვრული ერთი
ფორმა არა აქვს.
სახელებისთვის საპრეზენტაციოა სახელ ობითი ბრუნვის მხოლ ობითი რიცხვის ფო რმა
მხოლ ოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ (ე. ი. ზოგადად ამოსავალ) ფორმაში მოსალოდნელია
შეცდომის დაშვება (მაგ., საშვალ ო _ საშუალ ო , პაკტი _ პაქტი...); აქვე წარმოდგენილია
ვითარებითის მცდარი და მართებული ფორმები (საშუალ ოთ _ საშუალ ოდ, პაქტათ _
პაქტად...); სხვა შემთხვევაში (და ძირითადად) პირდაპირ ვით არებით ი ბრუნვაა გამოტანილი.
რატომ ვითარებითი? _ იმიტომ, რომ:
ა) ვითარებითი ბრუნვის -ად/დ ნიშნის ნაცვლად ხშირია -ათ/-თ (ეს ისეთივე
ტიპობრივი და დამახასიათებელი შეცდომაა, როგორიცაა, ვთქვათ, კაუზატიური
აწერიებს (ნაცვლად აწერინებს ფორმისა) ან პირის ნიშნის კლება (მოწონს) თუ
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მატება

(შესძლ ო ).

ანუ:

ეს

არის

დამახასიათებელი

და

მასობრივად

გავრცელებული უზუსტობა.
ბ) ვითარებითი ერთ-ერთი ის ბრუნვაა, სადაც ხდება ფუძის კუმშვა, _
ამდენად ფუძეკუმშვადობის თუ უკუმშველობის საილუსტრაციოდ არ დაგვჭირდება
დამატებით ნათესაობითი ბრუნვის ფორმათა ჩვენება (ვითარებითი ითავსებს ამ
ფუნქციას).
ნათესაობითი ბრუნვა აქტუალურია ხმოვანფუძიანი სახელებისთვის, _ მხოლოდ ამ
დროსაც ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც ჭირს გარკვევა:
კვეცადია სიტყვა

თუ უკვეცელ ი (უნდა ითქვას, რომ არცთუ იშვიათად ეს არც ისე მარტივად

გადასაწყვეტი საკითხია).
რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა ყველა ხმოვანფუძიანი სახელის წარმოდგენა ნათესაობითში,
მაგრამ მაშინ მომხმარებლისთვის უნდა „გვესწავლებინა“, რომ, ვთქვათ, მიწასთვის, დასთ ვის ან
მიწას გამო , დას გამო უმართებულოა, ხოლო მართებული _ მიწისთვის, დისთ ვის და მიწის
გამო , დის გამო . ამ გზით რომ წავსულიყავით, სადემონსტრაციოდ წარმოდგენილი სახელური
ფორმების რაოდენობა არააქტუალ ური მასალ ის ხარჯზე გაიზრდებოდა.
აქცენტი კეთდება წოდებითზეც, _ იმ შემთხვევაში, თუ სახელის ფუძე ვ-ზე თავდება (წესის
მიხედვით წოდებითის -ო ნიშნის წინ ეს ვ არ უნდა დაიკარგოს).
ამ წესზე ყურადღება მახვილდება თოფურია-გიგინეიშვილის ორთოგრაფიულ ლექსიკონში
(შემდგომში ამ ნაშრომს მოვიხსენიებთ, რო გო რც „ორთოგრაფიულ ლ ექსიკონს“),
თუმცა ხანდახან რატომღაც ასეთი ფორმებზეც კეთდება აქცენტი: ძიაკაცი (წოდ. ძიაკაცო ),
ჩიტებო; ჩიორებო, ნაშვილები (ნაშვილ ებო).
საპრეზენტაციო ერთეულების წარმოდგენისას თავდაპირველად ვაპირებდით სისტემურად
გამოგვეყენებინა ფორმულები: „კი არა“ (როდესაც სწორი ფორმა გამოდის საპრეზენტაციოდ) და
„და არა“ (როდესაც საპრეზენტაციო ერთეულად მცდარი ფორმაა); მაგალითად: „ალ ბათ და არა
ალ ბად“, ერთი მხრივ, და „ალ ბად კი არა ალ ბათ“, მეორე მხრივ (ორთოგრაფიულ
ლექსიკონში მასალის ნაწილი სწორედ ასეა წარმოდგენილი). მერე ჩავთვალეთ, რომ ეს ჩვენი
ლექსიკონისთვის ზედმეტი იყო იმდენად, რამდენადაც დაუშვებელ ფორმაზე მითითების ფუნქცია
აქ ავტომატურად აქვს წითელ ფერს, ხოლო შავი ფერით მართებული ფორმებია წარმოდგენილი,
ფერებით მანიპულირებისა და სვეტის თავში წარმოდგენილი მითითების (სწორია _ არასწორია
ან პირიქით) შემდეგ მოვერიდეთ მასალის გადატვირთვას, ერთგვარ ფუნქციურ დუბლირებას.
მოსალოდნელი გრამატიკული სირთულის გათვალისწინებით შეირჩა საპრეზენტაციოდ
აწმყოს მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის ფორმები ზმნებშიც: სწორია აკეთებს, არასწორია
აკეთეფს...
ყურადღება გამახვილდა იმ ფორმებზე, რომლებიც პარადიგმის რომელიმე სეგმენტში
ავლენენ თავისებურებას: პირველ-მეორე პირზე გავაკეთეთ აქცენტი, ვთქვათ ვყვირივარ ,
ყვირიხარ ტიპის ზმნებში _ აქ მესამე პირის ფორმა აღარ არის საინტერესო (შდრ. ორთ.: ყვირის;
ყვიროდა (იყვირა, უყვირია) _ ყვირის ფორმას სხვანაირად არავინ წერს.
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შესავალ ნაწილში, სადაც ორთოგრაფიული ლექსიკონის აგებულებას ვეცნობით, ნათქვამია:
„ისეთი სიტყვები, რო მელ თ ა დაწერილ ო ბისას სხვადასხვაობა არ იჩენს თავს, ან
შეცდომა არავის მოსდის, რა თქმა უნდა, ლ ექსიკონში არ შედის. მაგრამ რადგანაც
ლექსიკონის დანიშნულებას საერთოდ დაწერილობის საქმის მოგვარება წარმოადგენს, მასში
შევიდა აგრეთვე მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგის ტერმინები, სასაუბრო ენისა და
კუთხური ლექსიკის ნიმუშები, ძველი ან მოძველებული სიტყვები, რომლებიც გვხვდება ძველსა თუ
ახალ მხატვრულ და სპეციალურ ლიტერატურაში და რომელთა დაწერილობის მოწესრიგება
აუცილებელია. ასეთ სიტყვებს სტილისტიკური დახასიათებაც ახლავს: ძვ., საუბ., მოძვ., ისტ., კუთხ...
ასეთებია, მაგალითად, არგასაწყვეტო საუბ., არგანი ძვ., ათგირვანქიანი ძვ. და სხვ.“ [11]
„ლექსიკონი ორთოგრაფიულია, ე. ი. მასში წარმოდგეანილი სიტყვებისა და მათი ფორმების
ერთიანი, მართებულად მიჩნეული დაწერილობა. ამდენად, ბუნებრივია, მასში არაა მოცემულ ი
სიტყვათა მნიშვნელ ობები. მაინც ზო გჯერ ლ ექსიკონში მნიშვნელ ობაზე მითითებაც
გვხვდება.

ეს მაშინ, როცა ან ომონიმებთან გვაქვს საქმე, რომელთა ფორმაცვალებაც

სხვადასხვაგვარი

შეიძლება

იყოს,

ან

კიდევ

მსგავსი

სიტყვებია,

რომლებსაც

ხშირად

ერთმანეთისგან ძნელად არჩევენ...“ [11]
„თუ ლექსიკონში შეტანილ თანხმოვანფუძიან სახელს ფრჩხილებში ნათესაობითი ბრუნვის
ფორმა არ ახლავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სახელს ფუძე არ ეკუმშება. მაგრამ ზო გიერთ ასეთ
სახელ ს განზრახ აქვს მიწერილ ი ნათესაობითი ბრუნვის შეუკუმშავი ფორმა: ანბანი (ანბანისა),
ფრინველი (ფრინველისა), ცხოველი (ცხოველისა)...“ [13].
„ხმოვანფუძიან ა-ზე და ე-ზე დაბოლოებულ სახელებს, რომელთაც ბოლოკიდური ა და ე არ
ეკვეცებათ, ფრჩხილებში მიწერილი აქვთ ნათესაობითის ფორმები, ასე: ენძელა (ნათ. ენძელას),
კაფანდარა (ნათ. კაფანდარას), ბაქია (ნათ. ბაქიას)... თუ ა-ზე და ე-ზე გათავებული სახელების
ბრუნვის ფორმები არაა ნაჩვენები, ივარაუდება, რომ ისინი ფუძეკვეცადები არიან: მელოდია,
დამბაჩა, საპირისწამლე, მესაფლავე, მემატიანე. ზო გჯერ მაინც განზრახ ნათესაობითი
ბრუნვის ფო რმაცაა ნაჩვენები: ბეღურა (ბეღურისა, ბეღურები)...“ [13].
ამგვარი

მიდგომის

თანამიმდევრულ ობისა

შედეგია
და

ის,

რო მ

სიმწყობრის

ორთოგრაფიულ ი

თვალ საზრისით

ლ ექსიკონი

აშკარად

ტოვებს

უკმარისობის გრძნობას.
ლექსიკონში ბევრია არაპრობლ ემატური მასალა: აბარგება, აბარგებულ ი, არღვევს,
აცლ ის, ბანაკი, ბანანი, ბანგი, ბანდა, ბანდიტი, ბანკეტი, ბანკი, ბარგი, დღ ეს,
დუმილ ი, დუმს, დრაკო ნი, ეკრანი, განაზება, განაზებულ ი და სხვა.
მეორე მხრივ, საკმაოდ ხშირად მომხმარებელი ვერ პოულობს საჭირო ინფორმაციას
ფორმათა მართებული დაწერილობის შესახებ.
3	
  
	
  

ხშირად სწორ ფო რმას ვერ ვპო ულ ო ბთ, ვერ გვაკვალ იანებს ლ ექსიკონი; მაგ.:
აჯანყდება;

აჯანყდა;

აჯანყებულ ა

_

ამას

წერა-კითხვის

მცოდნე

ადამიანი

ორთოგრაფიული ლექსიკონის გარეშეც გაართმევს თავს, მაგრამ შეიძლება ის დაიბნეს პირველი
პირის წარმოებისას, რომელია სწორი ფორმა _ აჯანყებულ ვარ თუ ავჯანყებულ ვარ.
ბარაქა ------------ კვეცადია? უკვეცელია?
გავიალ ი ზოოლ. _ საკვალიფიკაციო მითითებაზე საჭირო მომხმარებლისთვის არის
ინფორმაცია იმის შესახებ, ეს სიტყვა თანხმოვანფუძიანია თუ ი-ფუძიანი.
ორთოგრაფიულ

ლ ექსიკონში

ხშირია

არასისტემურობის

გამოვლ ინება,

რო დესაც, ვთ ქვათ, წარმოდგენილ ია მასდარი და არ არის შესაბამისი მიმღეობური
ფო რმა და პირიქით; ან არის, ვთქვათ, ხელ ობის მქონე ადამიანის სახელ ი და არ არის
თვით ხელ ობისა თუ აბსტრაქტულ ობის გამომხატველ ი სახელ ი და სხვ. _ ამ შემთხვევაში
გაჭირდება იმის მტკიცება, რომ ერთი მეორეზე უფრო მეტად ან ნაკლებად აქტუალურია
მართლწერის თვალსაზრისით; ნიმუშები:
არის

არ არის

გაბრუნებული

გაბრუნება

გაბრძანება

გაბრძანებული

გაგულება

გაგულებული

გადაბრალება

გადაბრალებული

გადადუღებული

გადადუღება

გადაკიდებული

გადაკიდება

გადანერგილი

გადანერგვა

გადაპარული

გადაპარვა

გადაპრეხილი

გადაპრეხა

გადახატული

გადახატვა...

კოსმონავტი

კოსმონავტობა

ბიოლოგი

ბიოლოგობა

ფეხბურთელი

ფეხბურთელობა

ფრენბურთელი

ფრენბურთელობა

ჰოკეისტი

ჰოკეისტობა

რო გო რ ვმუშაო ბთ ამ ტიპის მასალ ასთან?
სახელებს (ბრუნებად სიტყვებს), რაც არ უნდა არაპრობლემური იყოს მისი ამოსავალი
ფორმის დაწერილობა, ჩვენს ფორმატში ადვილად ვაქცევთ; მაგ.: ამოსავალ ფორმაში
სხვადასხვაობა არ გვაქვს შემდეგი სიტყვების დაწერილობისას: აბარგება, აბარგებულ ი,
ბანაკი, ბანანი, გადახატვა და ა. შ. ამ და ბევრ (ალბათ ათასობით) ასეთ სიტყვას არ ვკარგავთ,
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აქტუალურობის ფორმას ვუძებნით და საერთო სისტემაში ვუჩენთ ადგილს _ უმართებულო
ფორმათა რიგში წავა: აბარგებათ, აბარგებულ ათ, ბანაკათ , ბანანათ , გადახატვათ და ა. შ.
მათ გვერდით, ბუნებრივია, მართებული ფორმები იქნება წარმოდგენილი.
ვერაფერს ვუხერხებთ ზმნების ნაწილს _ მათი ფორმების დაწერილობისას სხვადასხვაობა არ
იჩენს თავს; ყოველ შემთხვევაში, ძნელია წარმოდგენა, კიდევ რა ფორმით შეიძლება შეგვხვდეს
ორთოგრაფიულ ლექსიკონში დემონსტრირებული არღვევს, აცლ ის, ელ აგა, მაპატიე,
მაცალ ე... ან ვის უნდა ვასწავლოთ ეს: ვარ მე, ხარ შენ, არის ის,

შეიტანს ის, შეიტანენ

ისინი, ქალ ი და კაცი, ქართველ ი ქალ ი, პოეტი ქალ ი, მწერალ ი ქალ ი, კოლ მეურნე
ქალ ი...
ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ლექსიკონის უმთავრესი პრინციპი რეალურად არის ისეთი
მასალის სისტემატიზება და სწორედ მასალის ისეთი სახით სისტემატიზებაა, რომელიც წარმოაჩენს
მეტ-ნაკლებად აქტუალურ ფორმებს ორთოგრაფიის თვალსაზრისით. არააქტუალ ური მასალ ა
აქ პრაქტიკულ ად არც შეიძლ ება შეგვხვდეს, რადგან ყველ ა სწორი ფო რმისთ ვის
მითითებულ ია მცდარი ფო რმა და პირიქით.
ვითარებითი ბრუნვა, პრაქტიკულად, ყველა ბრუნებად სიტყვას აქვს, ამდენად, ლექსიკონში
წარმოდგენილი

იქნება

პრაქტიკულად

ყველა

ბრუნებადი

სიტყვა,

რაც

გამოცემულ

ლექსიკონებსა და ინტერნეტწყაროებში მოვიძიეთ.
რის ხარჯზეა ლექსიკური ფონდი სოლიდური? არამხოლოდ არასწორ ფორმათა ვარიაციების
ილუსტრირებით; მით უმეტეს, რომ:
არა გვაქვს არაპრობლემატური:
1. სათავისოს ფორმები
2. ვნებითის ფორმები
3. მყოფადის ფორმები
4. სხვადასხვა პირის ფორმები
5. სხვადასხვა ბრუნვის ფორმები (ჩვეულებრივ, სახ. ბრ.; ხან ნათ., ხან ვით., ხან მოქმ.).
6. არა გვაქვს დუბლირება: ფორმულირება [კი არა] რომელიც შემდეგ მეორდება (წესით,
ყოველვის უნდა მეორდებოდეს [და არა] სახით;
გვაქვს:
1. სახელები
(მართლწერის

ვით.

ბრუნვის

ფორმით

თვალსაზრისით)

ფორმები:

+

საკუთრივ

ეპილეპსია

ამოსავალშივე
_

ეპილეფსია,

პრობლემატური
ეპილეფსიათ

_

ეპილეფსიად...
2. კაუზატივები (ეს მასალა ორთ.-შიც არის, მაგრამ ჩვენთან უფრო სისტემურად და
სრულადაა წარმოდგენილი);
3. მაქსიმალურად ვიყენებთ შიდა დერივაციულ რესურსებს: კაცი _ კაცობა _ კაცური...
4. მაქსიმალურად

ვიყენებთ

ტექნიკურ

ინტერნეტრესურსებს.
5	
  
	
  

ტერმინოლოგიას,

ენციკლოპედიებს,

ტრადიციულ ორთოგრაფიულ ლექსიკონთან მიმართების საკითხი
ბუნებრივად

ჩნდება

გიგინეიშვილ ის)

კითხვა:

რო გო რია

ორთოგრაფიულ

მიმართება

ლ ექსიკონსა

და

ტრადიციულ
ჩვენ

მიერ

(თოფურია-

წარმოდგენილ

ელ ექტრონულ ლ ექსიკონს შორის?
ელექტრონული ლექსიკონი არსებული ნორმატიული ბაზის მიხედვით, მოქმედი ნორმების
გათვალისწინებით შეიქმნა. ის არის მოქცეული ნორმატიულ ჩარჩოებში. ორთოგრაფიული
ლექსიკონი, განმარტებითი ლექსიკონი და სხვა ნორმატიული გამოცემები, პირველ რიგში,
სწორედ ნორმატიულ ი ორიენტირებია, მეორე რიგში კი _ სოლიდური წყაროები ჩვენი
მონაცემთა ბაზისთვის.
რა თქმა უნდა, იყო შემთხვევები, როდესაც ჯგუფის წევრებს საკუთარი მოსაზრებები გვქონდა
ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და გვიჭირდა, ვთქვათ, ნორმების კრებულში წარმოდგენილ
წესებთან შეგუება.
მაგალითისთვის შეიძლება დავასახელოთ ის გამონაკლისები, რომლებიც არის დაშვებულ
პირის პრეფიქსებთან დაკავშირებით: „რამდენიმე ზმნა თანამედროვე ქართულში ისეთი
აგებულებისაა, რომ აქ დადგენილი წესების მიხედვით ამ ზმნებში პრეფიქსი ს- არ უნდა
იხმარებოდეს. მიუხედავად ამისა, ამ ზმნებში ს- უნდა დარჩეს, რამდენადაც ს- აქ ფუძესაა
შეხორცებული.
ეს ზმნებია: გასტანს... გასწევს... ასწევს... გამოსცემს... გასცემს“ [ნორმათა კრებული, 202].
ვფიქრობთ, ფუძესთან შეხორცებაზე უფრო დამაჯერებელი შეიძლება იყოს ამ პრეფიქსების
ფუნქციაზე მსჯელობა გასტანს და გასწევს ფორმების ანალიზისას (შდრ. გატანს ის შენ მას :
გასტანს ის დიდხანს, გასწევს ის ქალაქისკენ : გაწევს ის მაგიდას); რაც შეეხება ასწევს (ის
ყანწს) და გასცემს (ის ნებართვას) ფორმებს, ამ შემთხვევაში ამგვარი კონტექსტური ფუნქციური
მიზანშეწონილობის საკითხიც უნდა მოიხსნას და თუ ამათ გამონაკლისებად მივიჩნევთ, ამგვარ
გამონაკლისებს შეიძლება სხვა ფორმებიც შეუერთდეს (შესძლ ო , შესძრა, შესცვალ ა...).
აწევს, გაწევს (ის მას), გაცემს მართებულ ფორმათა რიგში უნდა გაგვეშვა, მაგრამ
საბოლოო ვერსიაში მაინც დავემორჩილეთ ნორმების მოთხოვნას და დავტოვეთ აქამდე
არსებული წესი.
კიდევ ერთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, ნორმასთან ჩვენი კომპრომისისა; ნორმების
კრებულში

წერია:

„...ერთადერთ

სალიტერატურო

ფორმებად

უნდა

მიჩნეულ

იქნეს

დავუხატავვარ, დაუხატავხარ , დამიხატავხარ , დაგიხატავვარ ფორმები“ [ნორმები, 217].
ამ შემთხვევაში ჩვენი ლექსიკონის ფორმატი მოითხოვდა, რომ დაუხატიხარ არასწორ
ფორმად

გაგვეშვა,

ხოლო

დაუხატავხარ

მართებულად;
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ჩვენ

ჩავთვალეთ,

რომ

ეს

კონფლიქტურია არსებულ ენობრივ რეალობასთან; მეორე მხრივ, დაუხატავხარ არასწორ
ფორმად რომ გაგვეშვა, ამის უფლებას ნორმები არ იძლეოდა;
ასე რომ, ვარჩიეთ საერთოდ მოვრიდებოდით ამ მასალას, სხვა გზა არც გვქონდა.
როგორც აღინიშნა, ორთოგრაფიული ლექსიკონი განმარტებით ლექსიკონთან და თან.
ქართ. ენის ნორმათა კრებულთან ერთად ჩვენი ლექსიკონის ნორმატიული ორიენტირი და
საფუძველია.
ნიშნავს

თუ

არა

ყოველ ივე

ეს,

რო მ

ავიღეთ

თოფურია-გიგინეიშვილ ის

ორთოგრაფიულ ი ლ ექსიკონი, დავამატეთ გარკვეულ ი რაო დენო ბის მასალ ა და მას
მხოლ ოდ ელ ექტრონულ ი სახე მივეცით?
რა თქმა უნდა, არა.
არცთუ იშვიათად ჩვენი გზები სხვადასხვა მიმართულ ებით მიდის:

საკვალიფიკაციო მითითებები და განმარტებები
ორთოგრაფიული ლექსიკონი ინფორმაციას გვაწვდის სიტყვების მართებულ დაწერილობაზე.
საკვალიფიკაციო მითითებების (სამედ., მეფუტკრ., სპორტ...) დართვა ჭარბი ინფორმაციაა,
რომელსაც არა აქვს შეხება უშუალოდ მართლწერის ნიუანსებთან, _ ასეთია ჩვენი პოზიცია.
გასათვალისწინებელია

ისიც,

რომ

საკმაოდ

დიდია

კატეგორია

მომხმარებლისა,

რომლისთვისაც, ვთქვათ, ზმნისართ. აბსოლუტურად გაუგებარი მითითებაა (განსაკუთრებით
არაფრისმთქმელი, თუ იგი რატომღაც ისეთ სიტყვებთან გვხვდება, როგორიცაა, მაგალითად,
კილ ოკავად).
მით უმეტეს რთულდება საკვალიფიკაციო მითითებების ფუნქციაზე მსჯელობა, როცა ეს
მითითებები არათუ ყველა სიტყვას არ დაერთვის, არამედ ერთი და იმავე სემანტიკური თუ
თემატური ჯგუფის სიტყვებიდანაც ზოგს აქვს, ზოგს _ არა. ამის ნიმუშების მოძიება საკმაოდ
ადვილია ორთოგრაფიული ლექსიკონიდან:
პანდა ზოოლ.
პუმა

-------------

პანთერა ------------დათ ვი (წოდ. დათვო) ---------------კურდღელ ი (კურდღლისა) ----------------ტურა (ტურისა) ---------------
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ასევე:
დეზიდერატა (დეზიდერატისა) --------------დეზიდერატიულ ი ლინგვ.
ნაზალ იზაცია -----------------ნაზალ იზებულ ი ლინგვ.
ნაზალ ობა -------------------ნაზალ ური ----------------მირონი (მირონისა) ძვ.
მაშინ ასეთივე კვალიფიკაცია მივცეთ ძალიან ბევრ სიტყვას: ეკლ ესია, ჯვარი... დედა,
მამა... (ამ დროს, მაგ., პიტიახში ამ მითითების გარეშეა).
ან თუ საიასაღო ძველია, სიასაულ ო ს რატომა არა აქვს ასეთივე კვალიფიკაცია?
ხანდახან საკვალიფიკაციო მითითება ერთობ გვაბნევს; მაგ, ეს:
მეთოდისტები რელიგ.
მეთოდისტი ------------- _ ე. ი. მრ. რიცხვის ფორმით ეს სიტყვა რელ იგიურია, მხ. რიცხვის
ფორმით სხვა რამე.
ან ეს:
არა || არარა

ზოოლ.

ასევე ზედმეტი გვგონია განმარტება-კომენტარების დართვა სიტყვათა (განსაკუთრებით
გაუგებარი ნიშნით შერჩეული სიტყვათა) ნაწილ თან.
ამის თაობაზე ორთოგრაფიული ლექსიკონის შესავალში წერია: „ლექსიკონი ორთოგრაფიულია, ე. ი. მასში წარმოდგენილია სიტყვებისა და მათი ფორმების ერთიანი, მართებულად
მიჩნეული

დაწერილობა.

ამდენად,

ბუნებრივია,

მასში

არაა

მოცემულ ი

სიტყვათა

მნიშვნელ ობები“ [ლექსიკონის აგებულება, 11].
აბსოლუტურად მისაღები პოზიციაა, თუმცა ეს პრინციპი ბოლომდე არ არის გატარებული:
„მაინც ზო გჯერ ლ ექსიკონში მნიშვნელ ობაზე მითითებაც გვხვდება. ეს მაშინ, როცა ან
ომონიმებთან გვაქვს საქმე, რომელთა ფორმაცვალება სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს, ან კიდევ
მსგავსი სიტყვებია, რომლებსაც ხშირად ერთმანეთისგან ძნელად არჩევენ. მაგალითად ბალ ი 1
(ბლისა) ხილი და ბალ ი 2 (ბალისა) წვეულება, ციფრობრივი ნიშანი; ადრესატი წერილის მიმღები და
ადრესანტი წერილის გამგზავნი; ამავე მიზნით სიტყვას შეიძლება ახლდეს მითითება სათანადო
დარგზე, რომელსაც ეს სიტყვა ეკუთვნის, ან სხვაგვარი რამ განმარტება: კეგელ ი პოლიგრ.,
ფეხო სანი უმართებულოა, უნდა ქვეითი, კადრილ ი ცეკვა, ბაბუაწვერა მცენ., აკაკი (აკაკმა, მიც.
აკაკს ) ხე; შდრ. ადამიანის სახელი აკაკი (აკაკიმ, მიც. აკაკის)“ [ლექსიკონის აგებულება, 11].
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წარმოდგენილი ნიმუშებიდან, ჩვენი აზრით, მხოლოდ ბალ ი

და აკაკი

საჭიროებს

კომენტარს, _ ეს იმიტომ, რომ ბალ ი ერთ შემთხვევაში ფუძეკუმშვადია, მეორეში _ არა, აკაკი
ერთ შემთხვევაში ი-ფუძიანია, მეორეში _ თანხმოვანფუძიანი.
დანარჩენი მაგალითები ვნახოთ:
ფეხო სანი

_ ამ სიტყვას წმინდა „ორთოგრაფიული შენიშვნა“ ახლავს (ფეხო სანი

უმართებულოა, უნდა ქვეითი), _ ეს არ არის მნიშვნელ ობაზე მითითება.
კეგელ ი პოლიგრ., კადრილ ი ცეკვა, ბაბუაწვერა მცენ., _ ამათი კომენტარი უფრო
საკვალიფიკაციო მითითებაა, ვიდრე მნიშვნელობაზე მითითება, მაგრამ არც ამის საჭიროებაა,
კომენტარებს ამ სიტყვათა ფორმაწარმოებასთან არანაირი კავშირი არა აქვს.
პარონიმების (ამ შემთხვევაში ადრესატი _ ადრესანტი) მნიშვნელობათა გარკვევა სხვაგან
შეიძლება (ქეგლ-ში, პარონიმების ლექსიკონში) აქ კი სიტყვების სწორი დაწერილობა უნდა
ჩანდეს. და თუ მაინც ვეცდებით მომხმარებლის დაკვალიანებას, მაშინ ყველა პარონიმს უნდა
ამგვარი კომენტარი და არა ერთ ნაწილს. კომენტარის გარეშეა დარჩენილი, მაგ.;
ასპირანტი _ ასპირატი (ბგერა)
აპარატი _ აპარატურა...
ერთი სიტყვით, დასაშვებია და აუცილ ებელ ი მნიშვნელობაზე მითითება თუ გარკვეული
კომენტარის დართვა იმ შემთხვევაში, როდესაც განსხვავებული შინაარსისა და იდენტური ფორმის
სიტყვები (ომონიმები) ფორმაცვალებისას განსხვავებული სურათს აჩვენებენ:
მაგ.: ბალ ი: 1. ბლის კურკა; 2. ბალ ის გამართვა; მერანი: 1. მერნის ჭენება 2. „მერანის“
ავტორი; წელ ი: 1. წელის ტკივილი 2. წლის ბოლო; ხანი: 1. დიდი ხნის 2. აღა-მაჰმად ხანის
მმართველობა... ბარი: 1. ბარში შევიდა; 2. ბარიში ცხოვრობს...
ვალ ი ასეა წარმოდგენილი ორთოგრაფიულში:
ვალ ი (ვალიმ) ვილაიეთის მმართველი თურქეთში
აქვე უნდა იყოს და არ არის წარმოდგენილი ვალ ი 2 (ვალდებულება, მოვალეობა...),
რომელსაც განსხვავებულად აქვს მოთხრობითი (ვალ მა).
მაგრამ ზედმეტია კომენტარი ომონიმებშიც კი, თუ მათ ფო რმაცვალ ების წესი,
პარა-დიგმატულ ი პარამეტრები ერთნაირი აქვთ:
არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს, ძილ ი ძ ასოს სახელწოდებაა თუ ფიზიოლოგიური
მდგომარეობის აღმნიშვნელი სიტყვა; ასევე, _ წილ ი წ ასოს სახელწოდებაა თუ მწერი ან
კომერციული ურთიერთობის ფორმა ადამიანებს შორის; ბანი ქართული ანბანის ბ ასოს
სახელწოდებაა თუ დატკეპნილი მიწის სწორი (ბრტყელი) სახურავი ნაგებობისა; ჯანი ქართული
ანბანის ჯ ასოს სახელწოდებაა თუ ადამიანის ღონე, ძალა; განი ქართული ანბანის გ ასოს
სახელწოდებაა თუ სიგანე; კანი ქართული ანბანის კ ასოს სახელწოდებაა თუ ადამიანის ან
ცხოველის სხეულის გარეთა საფარი; რემა ლინგვისტური ტერმინია თუ ცხოველთა ჯოგის
აღმნიშვნელი სიტყვა.
ზოგჯერ სიტყვის მხოლოდ ერთი მნიშვნელობას გვთავაზობენ და ასე გამოდის, რომ ყირიმი
მხოლოდ თოფია, ვინჩესტერიც მხოლოდ თოფია, თურქულ ი მხოლოდ ავამყოფობაზე
შეიძლება ითქვას, ლ აბრადორი მხოლოდ მინერალია ან რკუ (?! ) || კუ ჭადრაკის ფიგურაა.
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ტამტამი ცეკვაა, მაგრამ მას აქვს სხვა მნიშვნელობაც: სარტყმელი მუსიკალური საკრავი,
გონგის ნაირსახეობა (უცხო სიტყვათა ლექსიკონი)...
საკვალიფიკაციო მითითებების მსგავსად, ერთი და იმავე სემანტიკური თუ თემატური ჯგუფის
სიტყვებიდან ზოგს აქვს კომენტარი, ზოგს _ არა:
პენი ფულია
პენსი (პენსს) ------------ ?
ბულდოგი ---------?
დოგი ძაღლის ჯიშია
დობერმან-პინჩერი ძაღლის ჯიშია
სენ-ბერნარი ძაღლის ჯიშია
სეტერი ---------------- ?
პოინტერი ------------ ?
პუდელი -------------- ?
ტერიერი ზოოლ.
პანდა ზოოლ.
პუმა --------------?
პანთერა ----------?
დათვი (წოდ. დათვო) -----------?
კურდღელი (კურდღლისა) -------------?
ტურა (ტურისა) -------------?

ხანდახან საკვალიფიკაციო მითითება ერთობ დამაბნეველია; მაგ., ეს:
მირონი (მირონისა) ძვ. _ მაშინ ასეთივე კვალიფიკაცია მივცეთ ძალიან ბევრ სიტყვას:
ეკლ ესია, ჯვარი... დედა, მამა...
გნაისი (გნაისს) ჰეტროგრაფ.
თვითონ ეს სიტყვა (გნაისი) არ არის არც ძველ და არც ახალ ქეგლ-ში. ძველ ორთ.-ში მას
საკვალიფიკაციო მითითება არ ჰქონდა, ახალში დაემატა, მაგრამ ეს შემოკლებული სიტყვა _
ჰეტროგრაფ.

არ არის შემოკლებულ სიტყვათა ნუსხაში და ვერც სხვაგან მივაკვლიეთ. ამ დროს, ის

არის აბსოლუტურად ზედმეტი და შესაბამისი დარგის სპეციალისტმა, ვინც მისი მნიშვნელობა იცის,
ამის რკვევის გარეშე შეიძლება ნახოს, როგორ იწერება ეს სიტყვა (გეოლოგიური ტერმინია: გნაისი
[გერმ. Gneiss] _ ქანი, რომელიც შედგება, უპირატესად, კვარცის მინდვრის შპატებისა და
ქარსისაგან).
ნამდვილად ვერ ვხედავთ განმარტებების წარმოდგენის აუცილებლობასა და საფუძველს ამ
სიტყვების წარმოდგენისას და, როგორც აღვნიშნეთ, ყველა სხვა შემთხვევაშიც:
10	
  
	
  

პერიტონიტი მუცლის ღრუს ანთება;
რიგსდაგი დანიის პარლამენტის სახელწოდება
სტორტინგი ნორვეგიის პარლამენტი
ფო რინ-ოფისი ინგლისის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელწოდება
კადრები მრ. (დაწესებულებების, წარმოების, სამხედრო ნაწილების ძირითადი შემადგენლობა), _
ჯერ ერთი, ეს განმარტებაა, მეორე _ მრ. რიცხვი რატომ არის აუცილებელი, მესამე _ სხვა
მნიშვნელობაცა აქვს, რომელიც ქვევით არის ცალკე მხოლობითის ფორმით წარმოდგენილი:
კადრი (კინოფილმისა)
შიფონიერი ტანისამოსის კარადა
ბოტი (მრ. ბოტები) მაღალყელიანი კალოში; მამალი თხა
ტალ ავერი (ტალავრისა) თალარი
სამუმი ცხელი ქარი
ქარქვეტი ხმელი კაჭაჭი
ძუკნა ძუ ძაღლი
უმზრახი (უმზრახად)

დამდურებული

ტერმიტი (მწერი)
სეგიდილ ია

ცეკვა

ბოლ ოკარკაზი
დრადედამი
დრაივი

ფრინვ.

ქსოვილია

სპორტი

ბუა (ნათ. ბუას) საფრთხობელა

რამ ბავშვის შესაშინებლად

აქ საერთოდაც თარგმანი გვაქვს:
პოსტსკრიპტუმი (პოსტსკრიპტუმმა) (ლ ათ. postscriptum ) შემოკლებით P.S. (= დაწერილის
შემდეგ) ხელმოწერილი წერილის ბოლოს მინაწერი

პოსტფაქტუმი ლათ. post factum (= გაკეთების შემდეგ; მომხდარის შემდეგ)...
კომონიმი სოფლის სახელწოდება
სილ ანს! (ფრანგ.) სილ ენციო! (იტალ.) სიჩუმე!
ზოგჯერ

კომენტარ -განმარტების

დართვით

გადაფარულია

ამა

თუ

იმ

ფორმის

პრობლემატურობა, არ არის, ინფორმაცია, ვთქვათ, ფუძის შესახებ; ქვემოთ წარმოდგენილი
სიტყვები ი-ფუძიანებია, მაგრამ ამ ინფორმაციის ნაცვლად სხვა რამეს გვთავაზობენ:
ზლ ო ტი ფულის ერთეულია პოლონეთში
კეგლ ი თამაშობა
კონფეტი მრგვალი დაჭრილი ფერადი ქაღალდი, მაგრამ: კანფეტი ტკბილეული.
არ ჩანს სათანადო გრამატიკული ინფორმაცია ფუძის შესახებ: ხმოვანფუძიანია ის თუ
თანხმოვანფუძიანი):
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ვიზავი ------------ ?
ვისტი --------------?
რეპერი ------------?

შდრ.
ვისკი (ვისკიმ)
ვიკარი (ვიკარიმ)

„პარალ ელ იზმები“.
სინამდვილეში განმარტების ნაირსახეობაა პარალ ელ ურ ფო რმებად წარმოდგენილი
სინონიმები:
რადიოკომენტარი || რადიომიმოხილვა
რადიოკომენტატორი || რადიომიმომხილველი
დისწული || დისშვილი
სახლეჩი ატამი || საპობი ატამი
გრაფინია (ნათ. გრაფინიას) || გრაფის მეუღლე
რიუკზაკი || ზურგჩანთა
ჰიპოპოტამი || ბეჰემოთი
კიდურწერილობა || აკროსტიქი
(პორტი || ) ნავსადგური და სხვ.
ამ ლექსიკურ წყვილთა ადგილი სინონიმთა ლექსიკონშია.
ესენი პარალ ელ იზმები კი არა, სხვადასხვა სიტყვებია. ჩვენ ასეთ წყვილებს ვშლით და
ცალ-ცალკე ერთეულებად ვუშვებთ.

ზო გჯერ

არამხოლ ოდ

ფო რმით,

შინაარსითაც

განსხვავებულ ი

სიტყვებია

პარალ ელ იზმებად მიჩნეულ ი:
[ტაქსომოტორი || ] ტაქსი
[როკირება || ] როქი ჭადრ.
ბია (ბიისა) გარეული კომში

შდრ.:
[ბია || ] კომში
(თუ ბია გარეული კომშია, მაშინ ბია და კომში პარალელური კი არა, სხვადასხვა სიტყვები
გამოდის).
12	
  
	
  

საზრიანი [ || საზრისიანი]
საზრიანობა [ || საზრისიანობა]
სისტემატური || სისტემური
სისტემატურობა || სისტემურობა
და პირიქით:
სისტემური || სისტემატური
სისტემატურობა || სისტემურობა
პარალ ელ ური

ფო რმების

ცალ ებად ,

ერთი

მხრივ,

ბარბარიზმებია

წარმოდგენილ ი:
ჰანდბოლი || ხელბურთი
ცეხი || საამქრო
ჩოგბურთი || ტენისი
[ტენისი || ] ჩოგბურთი
[კორნერი || ] კუთხური
(ურაგანი || ) გრიგალი
კასკა || ჩაჩქანი, ზუჩი
[დატა || ] თარიღი
გიმნასტი || ტანმოვარჯიშე
გიმნასტიკა || ტანვარჯიში
[ეგზამენი || ] გამოცდა
[ეგზამინატორი || ] გამომცდელი
მეორე მხრივ, ბარბარიზმები უკუგდებულ ია:
[ბარბარისი კი არა] კოწახური
[ვატერპოლისტი კი არა] წყალბურთელი
[ვატერპოლო კი არა] წყალბურთი
[როტა კი არა] ასეული
[ფუტბოლი კი არა] ფეხბურთი
[ფუტბოლისტი კი არა] ფეხბურთელი
[ტრუპა კი არა] დასი
[კონტრატაკა კი არა] კონტრიერიში
საერთოდ, ალბათ არ არის სადავო, ბარბარიზმს ქართულ ი შესატყვისი ვარჩიო თ :

ორთ.: გრანატა (გრანატისა)
შდრ.
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ჩვენთან: გრანატა მცდარი ფორმების რიგშია, ხელ ყუმბარა _ სათანადო სწორი ფორმების
რიგში.
ასევე ვარჩიეთ კლ აპანს სარქველ ი...
ბოშა (ბოშისა, მრ. ბოშები) || აწინკანი, ციგანი
რამდენად არის ეს ფორმები პარალელური? ეს არის სინონიმები (სინონიმური განმარტებაა);
აწინკანი და ციგანი კიდევ სხვა საკითხია.
ცალკეა: ციგანი (ციგნისა)
[უატი || ] ვატი ფიზ.
[უატმეტრი || ] ვატმეტრი
[უატმზონი (უატმზომმა) || ] ვატმზომი
[უატსაათი (უატსაათი) || ვატსაათი
ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში დამკვიდრებული ვატი, ვატმეტრი, ვატმზო მი, ვატსაათ ი
წარმოვადგინეთ, ხოლო უატი და მსგავსი ფორმები მცდარ ვარიანტებადაც კი არ განვიხილეთ
არააქტუალურობის გამო.
პარალ ელ იზმებად, ჩვენი აზრით ასეთი სახის წყვილ ები უნდა ჩაითვალ ოს:
ცისფერთვალა || ცისფერთვალება, წვერცანცარა || წვერებცანცარა, ჩამკეტი || ჩამკეტავი,
პამიდორი || პომიდორი, ულვაშებიანი || ულვაშიანი...

კუმშვის და კვეცის საკითხი
„თუ ლექსიკონში შეტანილ თანხმოვანფუძიან სახელს ფრჩხილებში ნათესაობითი ბრუნვის
ფორმა არ ახლავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სახელს ფუძე არ ეკუმშება“ [ორთოგრაფიული
ლექსიკონი, ლექსიკონის აგებულება, 13].
ასეთია პრინციპი და ერთგვარი ინსტრუქცია. ყველაფერი გასაგებია და ნათელი.
„მაგრამ ზო გიერთ ასეთ სახელ ს განზრახ აქვს მიწერილ ი ნათესაობითი ბრუნვის
შეუკუმშავი

ფო რმა:

ანბანი

(ანბანისა),

ფრინველ ი

(ფრინველისა),

ცხო ველ ი

(ცხოველისა)...“[იხ. ორთოგრაფიული ლექსიკონი, ლექსიკონის აგებულება, გვ. 13].
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შერჩეულ ი პრინციპი დაირღ ვა, ანუ, პრინციპი ამ შემთხვევაში,
უბრალ ოდ, დაიკარგა.
მოგეხსენებათ, კუმშვის მოსახდენად აუცილებელია სათანადო პირობები:
ა) VC სტრუქტურის სუფიქსი (ნათ., მოქმ., ვით. ბრუნვის ნიშნები: -ის, -ით, -ად;
მრავლობითის -ებ);
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ბ) ფუძის აუსლაუტის, ანუ სარედუქციო სეგმენტის სტრუქტურა უნდა იყოს ასეთი: VC, ანუ,
ხმოვანი პლ უს სონორი (აგრეთვე ვ).
ეს არის კუმშვისთვის აუცილ ებელ ი,

მაგრამ არასაკმარისი

პირობა;

დიდძალ ი

მასალ აა, სადაც ეს პირობები არის, მაგრამ კუმშვა არ ხდება.
თუ გვაქვს კუმშვის პოზიცია, მაგრამ სიტყვა უკუმშველია მკვლ ელ ი (მკვლელისა), მირონი
(მირონისა),

(ფლ იგელ ი

(კომენტარისა), კაფელ ი

(ფლიგელისა),

უნივერსალ ი

(კაფელისა),კაბადონი

(უნივერსალისა),

კომენტარი

(კაბადონისა)..., მაშინ ამ მანიპულაციას

გარკვეული გამართლება კიდევ შეიძლება გამოვუძებნოთ (მიუხედავად იმისა, რომ ქართულის
პრაქტიკულად მცოდნე არც ერთ ადამიანს არ შეიძლება მოუვიდეს ამგვარი შეცდომები:
მკვლ ლ ისა,

მირნისა,

ფლ იგლ ისა,

უნივერსლ ისა,

კომენტრისა,

კაბადნისა,

კაფლ ისა...;
თუმცა ამ შემთხვევაშიც ერთ სისტემაში უნდა მოექცეს ყველ ა სიტყვა, რო მელ საც
მსგავსი სტრუქტურა აქვს.
მაგრამ

რო ცა

კუმშვისთვის

თეორიულ ი

საფუძველ იც

კი

არ

არსებობს,

ნათესაობითი ბრუნვის ფო რმით მანიპულ ირება არ არის მიზანშეწონილ ი. ძნელი
სათქმელია, რას ემსახურება ნათესაობითის ფორმის ჩვენება ამგვარ მაგალითებში::
მაიორი (მაიორისა), ნაღები (ნაღებისა), წარაფი (წარაფისა), წელ იწადი (წელიწადისა),
წუპაკი (წუპაკისა),თაბახი (თაბახისა)...
მეორე მხრივ, გრამატიკულ ი კომენტარის გარეშე დარჩენილ სახელ ებში შეიძლ ება
ფუძეკუმშვადებიც აღმოჩნდეს:
ვაგონრესტორანი ----------შემთავსებელი ----------შემასქელებელი ------------შეუბნეველი --------------ძირგამომპალი -------------- შდრ. ძირდამპალი (ძირდამპლისა)
რეჰანისფერი ----------------- შდრ. შინდისფერი (შინდისფრად)...

•

აღსანიშნავია, რო მ კუმშვის საკითხი ხანდახან განსხვავებულ ად წყდება
ორთოგრაფიულ სა და ქეგლ -ში; მაგ.:
ორთ .

ქეგლ

ხელთათმანი (ხელთათმნისა)

ხელთათმანი (ხელთათმანისა)

ხელთათმნიანი

ხელთათმანიანი

აშარი (აშრისა)

აშარი (აშარისა)

გიდელი (გიდლისა)

გიდელი (გიდელისა)

ძილმღვიძარე (ძილმღვიძრად)

ძილმღვიძარისა

შავგვრემანი [|| შავგრემანი]

შავგვრემანი (შავგვრემნისა)
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ჩურჩხელისა

ჩურჩხლისა

ხევისბრისა

ხევისბ[ე]რისა

ხევისბერობა

ხევისბ[ე]რობა

ჩამოთვლილი ნიმუშებიდან განმარტებითი ლექსიკონის შემოთავაზებული ჩურჩხლ ის
ფორმაა ჩვენთვის მიუღებელი (კუმშვად-კვეცადი გამოდის ეს სახელი), სხვა შემთხვევაში, ქეგლ ის პოზიცია უფრო მისაღები გვეჩვენება და მას მივყვებით.
ორთოგრაფიულში
(გიდლ ისა)

•

ფუძეკუმშვადია

აშარი,

გიდელ ი:

აშარი

(აშრისა),

გიდელი

_ ქეგლ-ში ეს ფუძეები არ იკუმშება, ჩვენც ქეგლ-ს მივყვებით.

რო გო რია სიტუაცია ხმოვანფუძიანი სიტყვების წარმოდგენისას?

„ხმოვანფუძიან ა-ზე და ე-ზე დაბოლოებულ სახელებს, რომელთაც ბოლოკიდური ა და ე არ
ეკვეცებათ, ფრჩხილებში მიწერილი აქვთ ნათესაობითის ფორმები, ასე: ენძელ ა (ნათ. ენძელას),
კაფანდარა (ნათ. კაფანდარას), ბაქია (ნათ. ბაქიას)... თუ ა-ზე და ე-ზე გათავებული სახელების
ბრუნვის ფორმები არაა ნაჩვენები, ივარაუდება, რომ ისინი ფუძეკვეცადები არიან: მელ ოდია,
დამბაჩა, საპირისწამლ ე, მესაფლ ავე, მემატიანე“.
ფუძეუკვეცელობას

ვაფიქსირებთ

ფრჩხილებში,

ფუძეკვეცადი

სიტყვები

გრამატიკული

კომენტარის გარეშე რჩება, _ ასეთია პრინციპი, გასაგები და ნათელი.
მაგრამ აქაც არ ტარდება პრინციპი ბოლომდე: „ზო გჯერ მაინც განზრახ ნათესაობითი
ბრუნვის

ფო რმაცაა

ნაჩვენები:

ბეღურა

(ბეღურისა, ბეღურები)...“ [ორთოგრაფიული

ლექსიკონი, ლექსიკონის აგებულება, გვ. 13].
რა უნდა გააკეთოს მომხმარებელმა, რომელსაც გრამატიკა დიდად არ ეპიტნავება და,
მაგალითად, ასეთ სიტყვებს ნახავს გვერდიგვერდ:
მარტოკა (ნათ. მარტოკას)
მარტომუშა
მარტორქა
მარტოხე (მარტოხისა)
მარტოხელ ა (ნათ. მარტოხელას).
ამ ხუთი სიტყვიდან ორი ფუძეუკვეცელია (რაც დაფიქსირებულია ფრჩხილებში), დანარჩენი
სამი ფუძეკვეცადია, მაგრამ ამ გარემოებას ერთ შემთხვევაში ექცევა ყურადღება, დანარჩენ ორში _
არა.
ან რა ნიშნით გამოირჩევა ერთი სიტყვა ანალ ოგიური სტრუქტურის მქონე სხვა
სიტყვათაგან ამგვარ შემთხვევებში:
სიმჟავე
სიმრავლე
სიმრგვალე (სიმრგვალისა)
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სიმრთელე
სიმრუდე
სიმსუბუქე
თვითონ პრინციპმა (რო მ ფრჩხილ ებში სიტყვის ფუძეუკვეცელ ო ბა ფიქსირდება)
რელევანტურობა დაკარგა. ამის მაგალითი ბევრია:
მოამაგე (მოამაგისა)
მოამბე (მოამბისა)
მოალერსე (მოალერსისა)
მოაზროვნე (მოაზროვნისა)
მობაასე (მობაასისა)
მობანავე (მობანავისა; მობანავეები)
მობაჯბაჯე (მობაჯბაჯისა)...

შდრ.:
მოადგილე
მოახალშენე
მოახლე
მობენეფისე
მოგიზგიზე
„ნათესაობითი ბრუნვის ფორმები აგრეთვე არაა ნაჩვენები ო-ზე და უ-ზე გათავებული
ფუძეების მქონე უკვეცელ სახელებთან: ლ ობიო, სამკერვალ ო, მარაო, ბოჭკო... ბლ უ,
რუ...“, _ წერია წიგნში [ორთოგრაფიული ლექსიკონი, ლექსიკონის აგებულება, გვ. 13];
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ ვხვდებით საპირისპირო მაგალითებს:
სახელო (ნათ. სახელოს, სახელოები მრ. )
აბანო (ნათ. აბანოს)
ალო (ნათ. ალოს)
ამეთვისტო (ნათ. ამეთვისტოს)
ახო (ნათ. ახოს)
გალო (ნათ. გალოს)
გარემო (ნათ. გარემოს)
ცერეცო (ნათ. ცერეცოს)
ძამიკო (ნათ. ძამიკოს)
ძიუდო (ნათ. ძიუდოს)
წალო (ნათ. წალოს)
წალურჯო (ნათ. წალურჯოს)
წებო (ნათ. წებოს)
17	
  
	
  

წეკო (ნათ. წეკოს)
წენგო (ნათ. წენგოს)
წერო (ნათ. წეროს)
წიბო (ნათ. წიბოს)
წიკომაკო (ნათ. წიკომაკოს)
წყარო (ნათ. წყაროს)
ჭეო (ნათ. ჭეოს)
ჭერხო (ნათ. ჭერხოს)
ჭყიმპო (ნათ. ჭყიმპოს)
ხარაჩო (ნათ. ხარაჩოს)
ხაჭო (ნათ. ხაჭოს)
ხარშო (ნათ. ხარშოს)
ხარო (ნათ. ხაროს)
ხბო (ნათ. ხბოს)
ხელეჩო (ნათ. ხელეჩოს)
ხელსაწყო (ნათ. ხელსაწყოს)
ხენდრო (ნათ. ხენდროს)
ხვითო (ნათ. ხვითოს)
ხორგო (ნათ. ხორგოს)
ხოჭო (ნათ. ხოჭოს)
ხურო (ნათ. ხუროს)
ჯადო (ნათ. ჯადოს)
ჯიბლიბო (ნათ. ჯიბლიბოს) ცალ კეა კიდევ _ ჯიჯლიბო (ნათ. ჯიჯლიბო)
ჯვალო (ნათ. ჯვალოს)
ჯორკო (ნათ. ჯორკოს)
ჯოჯო (ნათ. ჯოჯოს)
ბუ (ნათ. ბუს)
გნუ (ნათ. გნუს)
ცრუ (ნათ. ცრუს)
ძუ (ნათ. ძუს)
ძუძუ (ნათ. ძუძუს)
კუმშვისა და კვეცის საკითხი კარგად გვარდება იმ შემთხვევაში, თუ მივყვებით ქეგლ -ის
პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ყველ ა ბრუნებად სიტყვას აქვს დართ ულ ი ნათესაობითი
ბრუნვის ფო რმა.
ჩვენს შემთხვევაში, როგორც ზევით აღინიშნა, ნათესაობითი ბრუნვის ფუნქციას (კუმშვაუკუმშველობის სადემონსტრაციოდ) ითავსებს ვითარებითი (რომელსაც სხვა დატვირთვაც აქვს),
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ხოლო

კვეცის

თვალსაზრისით

აქტუალური

შემთხვევებისთვის

ნათესაობითი

რჩება

უალტერნატივოდ.

•

ცალ კე უნდა ვიმსჯელ ოთ -ა სუფიქსთან დაკავშირებით :

რო დის არ იკვეცება ფუძის ბოლ ოკიდური ა?
როცა მას აქვს ფუნქცია, როცა ამ სუფიქსზეა დამოკიდებული სიტყვის სემანტიკური
ნიუანსები და მისი მოკვეცით ეს ნიუანსები დაიკარგება.
ამ წესის გათვალისწინებით სავსებით ლოგიკურია, როდესაც ფუძეკვეცადებად არის
ორთოგრაფიულ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვები:
მაკაკა (მაკაკისა)
გორილა (გორილისა)
პანთერა (პანთერისა)
მედუზა (მედუზისა)
სკვინჩა (სკვინჩისა)
მანანა (მანანისა)
ფარვანა (ფარვანისა)
მარაქა (მარაქისა)
ქოსა (ქოსისა)
ქუნთრუშა (ქუნთრუშისა)
ჭოჭინა (ჭოჭინისა)
ხარჭა (ხარჭისა)
ხასა (ხასისა)
ტოგა (ტოგისა)
ნირვანა (ნირვანისა)
შვიტა (შვიტისა)
გვირილა (გვირილისა)
უკომენტაროდაა წარმოდგენილი შემდეგი სიტყვები (რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი რატომღაც
ფუძეკვეცადებად უნდა მივიჩნიოთ):
პროსტატა
პოდაგრა
პანდა ზოოლ.
პუმა
რეგატა
სინაგოგა
ფიბრა და სხვ.
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რთ ულ ია იმის ახსნა, რა უშლ ის ხელ ს ა-ს მოკვეცას შემდეგ მაგალ ითებში:
სტიუარდესა (სტიუარდესას)

შდრ. ბალერინა (ბალერინისა)

ამირა (ამირას)

შდრ. ხოჯა (ხოჯისა)

მეგერა (მეგერას)
ნიმფა (ნიმფას)
ნიშა (ნიშას)
ჭიანჭველა (ჭიანჭველას)
მურწა (მურწას)
ობობა (ობობას)
ჯაფარა (ჯაფარას)
ნიბლია (ნიბლიას)
მანჭვალა (მანჭვალას)
ანაკონდა (ანაკონდას)
ან რატომ არის ფუძეკვეცადი ბურთულ ა და არ არის ბუშტულ ა (ორთოგრაფიულში ასეა:
ბურთულა (ბურთულისა; მრ. ბურთულები)... ბუშტულა (ნათ. ბუშტულას; მრ. ბუშტულები).
ანკარა განსხვავებული მორფოლოგიური ქცევის ომონიმადაა მიჩნეული:
ანკარა (ანკარისა) (წყალი)

შდრ.: ტურფა (ტურფას), კოხტა (კოხტას)

ანკარა (ანკარას) ქვეწარმავალი

ასევეა ქეგლში

შდრ.:
სალამანდრა (სალამანდრისა)
ასევეა ბაია:
ბაია (ნათ. ბაიას) მცენ.
ბაია (ბაიისა; თვალის ბაია)
კვეცის

საკითხი

ხანდახან

განსხვავებულ ად

არის

გადაწყვეტილ ი

ორთოგრაფიულ სა და ქეგლ -ში (საკმაოდ ხშირად იგი საერთოდ იგნორირებულ ია
ორთოგრაფიულ ში); მაგ.:
ორთ .:

ქეგლ

ხუხულისა

ხუხულასი

ჭინჭილისა

ჭინჭილასი

ყვინჩილა (ყვინჩილას)

ყვინჩილა (ყვინჩილისა)

ქოქოლა (ქოქოლას)

ქოქოლისა

ციცქა ვაზის ჯიშია

ციცქისა
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ძილისგუდას

ძილისგუდის

ჭიაღუას

ჭია-ღუისა

ჯილღა (ჯილღას)

ჯილღა (ჯილღის) [„უფრთო გუთანი“]

ჩვენ ყველა ამ სიტყვას (ხუხულ ა, ჭინჭილ ა, ყვინჩილ ა, ქოქოლ ა, ციცქა, ძილ ისგუდა,
ჭიაღუა, ჯილ ღა) ფუძეკვეცადად მივიჩნევთ და ამით ნორმას არ ვარღ ვევთ , პირიქით,
ვცდილობთ წესის ბოლომდე გატარებას: აქ -ა სუფიქსი სიტყვამაწარმოებელი არ არის.
საერთოდ კი უდავოა, რომ ეს ერთ-ერთი მოსაწესრიგებელი უბანია ორთოგრაფიისა.
კვეცის საკითხი საკუთარ,

კერძოდ, გეოგრაფიულ

სახელ ებთან

დაკავშირებითაც

საკმაოდ აქტუალურია.
„გვესმის და ვკითხულობთ: ალაბამას, არიზონას, ინდიანას (მინესოტას, იუტას, ჯორჯიას...)
შტატები; ორსანტიას, ოტობაიას, სიდას (კოხორას, ხურჩას, გაგიდას...) მოსახლეობა; ლ ათას
ხეობა; ჰავანადან ბარსელ ონადან; „სარეისო ავტობუსი სოფ. ბანძადან გადის 8 საათზე“
(მორბენალი სტრიქონიდან)... ასეთი ფორმები ქართულში მიუღებელია. უნდა დავიცვათ
ტრადიციული წესი: ა-ზე დაბოლოებულ გეოგრაფიულ სახელთა ბრუნებისას მხოლოდ ამოკვეცილი ფორმები უნდა ვიხმაროთ“ (შუქია აფრიდონიძე, ჩვენი ენა ქართული, თბ., 2009).
სწორედ ამის გამო ჩვენთან არის:
სინის მთა [და არა სინას მთა]
ღაზის სექტორი [და არა ღაზას სექტორი]
პიზის კოშკი [და არა პიზას კოშკი]
ფო კის მონასტერი [და არა ფოკას მონასტერი]
ოკრიბის სადგური [და არა ოკრიბას სადგური]...
ეს წესი დაცულია საქართველ ოს

გეოგრაფიულ ი

ლ ექსიკონში, თუმცა გვხვდება ასეთი გადახვევებიც:
ჯორიფსელ ა (ჯორიფსელას ხეობა)
სატოპელ ა (სატოპელას ხეობა)
საწკეპელ ა (საწკეპელას ქედი)
სარეწკელ ა (სარეწკელას მღვიმე)
მტირალ ა (მტირალას მთა)

შდრ. იქვე:
ყვირილ ა (ყვირილის ხეობა)
მახათა (მახათის მთა)
მახარა (მახარის მთა)
მაჭარა (მაჭარის მოსახლე)...
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სახელ ების

ორთოგრაფიულ

ე-ფუძიან საზოგადო სახელებში გამოიყოფა უცხო ენიდან შემოსული სიტყვების ჯგუფი,
რომელთაც ეს -ე არ ეკვეცებათ: რენო მე (ნათ. რენომეს), კუპე (ნათ. კუპეს), კაშნე (ნათ. კაშნეს),
რელ ე (ნათ. რელეს), იუბილ ე (ნათ. იუბილეს)... შესაძლოა უსაფუძვლო არ იყოს ამათ
ფუძეუკვეცელობაში ეჭვის შეტანა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ნორმას ვემორჩილებით და ამ წესს
ვიცავთ (ალბათ შემთხვევით მოხვდა ამ სიაში მართვე (ნათ. მართვეს), რაც, ცხადია, გავასწორეთ).
-ე-ფუძიან გეოგრაფიულ სახელ ებში -ე იკვეცება: ეგვიპტე (ეგვიპტის), ჩილე (ჩილის)...
სამშვილდე (სამშვილდის), საირმე (საირმის), ფრონე (ფრონის)...
თუმცა ზოგჯერ ეს წესი დარღვეულია იმავე გეოგრაფიულ ი სახელ ების ორთოგრაფიულ
ლ ექსიკონში:
ხაშუფსე (ნათ. ხაშუფსესი) სოფ., მდ. გაგრაში
რენე _ სოფლების ზემო რენესა და ქვემო რენეს გავრცელებული სახელწოდება
ზემო რენე (ზემო რენესი)
ქვემო რენე (ქვემო რენესი)
ოკაცე (ოკაცესი) მდინარე წულუკიძის რ-ნში
ოკალ მახე (ოკალმახესი) მდინარე წალენჯიხის რ-ნში
ოკვარე (ოკვარესი) მდინარე ლანჩხუთის რ-ნში
ოკვინორე (ოკვინორესი) სოფ., მდინარე გალის რ-ნში.
ომაკარე (ომაკარესი) მდ. ოჩამჩ. რ-ნში.
ოისირე (ოისირესი) მთა გალის რ-ნში
ოირემე (ოირემესი) სოფელი ზუგდ. რ-ნში
ოფიცარე (ოფიცარესი) მთა მარტვილის რაიონში
ოჩე (ოჩესი) სოფ. მარტვილის რაიონში
ოცარცე (ოცარცესი) სოფ. გალის რ-ნში
ოქაჯე (ოქაჯესი) მდინარე ჩხოროწყუს რ-ნში
ოწყარიე (ოწყარიესი) მდ. ხობის რ-ნში
ოჯოღორე (ოჯოღორესი) მდ. გალის რ-ნში
ოჭუბურე (ოჭუბურესი) სოფ. სოხუმის რ.ში
რეშევიე (რეშევიესი)...

შდრ. ორაგვე (ორაგვისა) სოფ. ლანჩხუთის რ-ნში
ოცხე (ოცხისა)
ოჩამჩირე (ოჩამჩირისა)
ე. ი. უნდა იყოს:
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ლ ებარდის,
ლ ესალ ის,

ლ ეახალ ის,

ლ ეპატარავის,

ლ ებაღათურის,
ლ ესიჭინის,

ლ ებაჩის,

ლ ექარჩის,

ლ ეგახარის,
ლ ექარდის,

ლ ემიქავის,
ლ ექობალ ის,

ლ ეძაძამის, ლ ეწურწუმის...
ქართული და შესაბამის ზანური ფუძეების ურთიერთშედარებისას კარგად ჩანს ეს ორმაგი
სტანდარტი: წესი ქართულ ფუძეებზე ვრცელდება, ზანურზე _ არა: ოირემე _ ოირემის (შდრ.:

შდრ.: საკალმახე (საკალ მახის), ოჯოღორე

საირმე _ საირმის), ოკალ მახე _ ოკალმახის,
(ოჯოღორის), შდრ. საძაღლე (საძაღლ ის)...

წესის ერთგულ ები ვრჩებით და ნათესაობითში მოკვეცილ ფუძეებს ვუთით ებთ
მართებულ ად ამგვარ მასალ აში.

კიდევ რაში არ მივყვებით თოფურია-გიგინეიშვილის ორთოგრაფიულ
ლექსიკონს?
•

უარი ვთ ქვით ამ ტიპის მასალ ის ასე წარმოდგენაზე:

[ბელატი კი არა] მელოტი
[დააზღვევა კი არა] დააზღვია
[თავსხლაფი კი არა] თავსლაფი
[თერმინი კი არა] ტერმინი
[იღალება კი არა] იღლება
[კონტორა კი არა] კანტორა
[კონტრატაკა კი არა] კონტრიერიში
[კუნტი კი არა] კუტი
[ლოდნა კი არა] ლოდინი

[ლოდინობა კი არა] ლოდინი

[ლოთრანგი; ლოთრანგობა კი არა] ლუთერანი; ლუთერანობა
[მეამიტი კი არა] მიამიტი
[მეკობარი კი არა] მეკობრე
[მოუკვნეწს კი არა] მოუკვნეტს
[მოცადინე კი არა] მეცადინე
[მოხუშული კი არა] მოღუშული
[მუდო კი არა] თხუნელა
[მღამიობი კი არა] ღამურა

[მეღამია კი არა] ღამურა

[მწვავე [და არა მწვავი
[ოჭიორა, ოჭივარი კი არა] ჭოჭინა
[რეტორიკა კი არა] რიტორიკა
[რეცხს კი არა] რეცხავს
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[რონოდა კი არა] ვაგონი
[როტა კი არა] ასეული
[რწამს; რწამდა კი არა] სწამს
[რწება კი არა] რწევა
[რწყვილი კი არა] წყვილი
[სათნოიანი კი არა] სათნო
[საკონტორო კი არა] საკანტორო (საკანტორო ძირითად ფორმად გამოტანილი არ არის)
[საღავათი კი არა] შეღავათი
[სინაბარას კი არა] ანაბარა
[სიშურე კი არა] შური
[სიჭლექე კი არა] ჭლექი
[სკელი კი არა] სქელი
[სწვრივი კი არა] პარალელური (ხაზი)
[ტასტი კი არა] ტაშტი
[ტენდემი კი არა] ტანდემი
[ტორუა კი არა] ტოროლა
[ტრუპა კი არა] დასი
[უბადავს კი არა] უბადებს
[ულოდნელი კი არა] მოულოდნელი
[ფოთელი კი არა] ფოთოლი
[ფორთხალებს კი არა] ფართხალებს
[ფორთხალებს კი არა] ფართხალებს
[ფუტბოლი კი არა] ფეხბურთი
[ფუტბოლისტი კი არა] ფეხბურთელი
[ქათალიკოსი კი არა] კათალიკოსი ( ამ დროს, სწორია: კათოლ იკოსი)
[ღვეძელი კი არა] ღვეზელი
[ღლია კი არა] იღლია
[ღლიავი კი არა] იღლია
[ყარაბინი კი არა] კარაბინი
[შაგირდი კი არა] შეგირდი
[შაგირდობა კი არა] შეგირდობა
[შკოლა, შკოლარული კი არა] სკლა; სკოლარული
[შოვობს კი არა] შოულობს
[შოობს კი არა] შოულობს
[შორისეთი, შორისული კი არა] შუალედი, შუალედური
[შორისეთი, შორისული კი არა] შუალედი, შუალედური
[შორისული კი არა] შუალედური
[შუვა კი არა] შუა
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[ჩარჭმული კი არა] ჩარჭობილი
[ძიელ კი არა] ძლიერ
[ძოღან, ძუღან კი არა] წეღან
[ჭიისკარი კი არა] ჭიშკარი
[ხირხიმალი კი არა] ხერხემალი
[ჯანგი კი არა] ჟანგი
კინაღამ [და არა წინაღამ]
კინაღამ [და არა წინაღამ]
რუხი [და არა რუხვი]
საშხაპე [და არა საშხეფო]
ტერმინი [და არა თერმინი]
ტრასა [და არა ტრასი]
უარი ვთქვით იმ ვარიანტებზე, რომლებსაც ახლავს კი არა, და არა; უარი ვთქვით მისი
ნაკლებადაქტუალურობის გამო; მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული ლექსიკონი წიგნზე
გაცილებით „ტევადია“, თანაც მთავარი მართებულ ფო რმაზე გასვლ აა, მაინც მოვერიდეთ
(დღევანდელი

ენობრივი

რეალობიდან

გამომდინარე)

ამგვარ

ხელოვნურ

მასალას,

არაფრისმთქმელ ინფორმაციას.
ისევე, როგორც ამგვარ ფორმებს: სტაცია, სრბა

•

ორთოგრაფიულ

ლ ექსიკონში

, სრევა, ჰქავა, სოფა...

პრობლ ემად

ჩანს

სისტემურობისა

და

თანამიმდევრულ ობის საკითხი მასალ ის წარმოდგენისას:
თოფურია-გიგინეიშვილის ორთოგრაფიული ლექსიკონი დღემდე რჩება ყველა წიგნიერი
ადამიანის სამაგიდო წიგნად, _ მიუხედავად იმ უზუსტობებისა, რაც მასში შეიმჩნევა. ვფიქრობთ,
ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ამ გამოცემას აქვს, არის სისტემურობა, თანამიმდევრულ ობა
(ამის ნიმუშები ზევითაც წარმოვადგინეთ). კიდევ რამდენიმე ილუსტრაციას წარმოვადგენთ:
საკმაოდ ხშირად ორთოგრაფიულ ლ ექსიკონში წარმოდგენილ ია ზმნის ფო რმა,
_ არ არის შესაბამისი მასდარი ან მიმღეობა, ან არც ერთია და არც მეორე; არის
მასდარი, _ არ არის მიმღეობა და პირიქით:
არის:

არ არის:

კანკალებს

კანკალი

კიაფობს

კიაფი

თხარა, თხრის...

თხრილი

თლის

თლა, თლილი
25	
  

	
  

ლაყბობს

ლაყბობა

დაკორტნის

დაკორტნა, დაკორტნილი

კივის

კივილი

მუშაობს

მუშაობა

(შდრ. აქვე დადასტურებული: კითხულობს - კითხვა, ხატავს - ხატვა, ჭიკჭიკებს - ჭიკჭიკი,
ჭიხვინებს - ჭიხვინი...)
გადმოპირქვავებული

გადმოპირქვავება

გადმორგული

გადმორგვა

გადმოყრილი

გადმოყრა

გადმოყუდებული

გადმოყუდება

გადმოცემული

გადმოცემა

გამკაცრებული

გამკაცრება

დაბარული

დაბარვა

დაბურული

დაბურვა

დადებული

დადება

დაბრალება

დაბრალებული

გაბრუნებული

გაბრუნება

გაგულება

გაგულებული

გადაბრალება

გადაბრალებული

გადადუღებული

გადადუღება

გადაკიდებული

გადაკიდება

გადანერგილი

გადანერგვა

გადაპარული

გადაპარვა

გადაპრეხილი

გადაპრეხა

გადაჟანგვა

გადაჟანგული

გადახატული

გადახატვა

დასუქებული

დასუქება

გაბრძანება

გაბრძანებული

•

არ არის ამოსავალ ი სიტყვა, დასტურდება მისგან ნაწარმოები ლ ექსიკური
ერთეულ ი:

არის:

არ არის:

მაუდგადაკრული, მაუდგადაფარებული,

მაუდი

მაუდ-კამვოლი, მაუდქვეშ
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ტაროდაუყრელი, ტაროდაყრილი

ტარო

ძმობა-ერთობა...

ძმობა

ძნელადსაშოვნელი, ძნელადასატანი...

ძნელი, ძნელად

შალეული (||შალეულობა)
შალმოხურული...

შალი

ყოჩობა

ყოჩი

ყანა-ყანა
ყანის ბირკა
ყანის გაჭრა
ყანის ია

ყანა

ქურქმოსხმული
ქურქწამოსხმული

ქურქი

ფანდურიანი

ფანდური

კირდუღაბი, კირკაჟი, კირის წყალი

კირი

კრიჭაგაუხსნელი, კრიჭაგახსნილი, კრიჭაშეკრული

კრიჭა

კრძალავს, კრძალვა-მოწიწება, კრძალვა-რისი, კრძალვა-შიში
კრძალულება

კრძალვა

იმედგაწყვეტილი; იმედგაწყვეტილობა
იმედგაუქრობელი
იმედიანი

იმედი

იარაღასხმული, იარაღ-აღჭურვილობა, იარაღაყრილი...

იარაღი

ლალ-ზურმუხტი, ლალ-იაგუნდი, ლალისთვლიანი,

	
  

ლალისფერი, ლალ-ფირუზი

ლალი

ფანქრებიანი

ფანქარი

იმუნოლოგია

იმუნოლოგი

ლორდ-კანცლერი, ლორდ-მერი......

ლორდი

ზომაგადასული, ზომაგადასულობა...............

ზომა

ზოლებიანი, ზოლიანი, ზოლ-ზოლად

ზოლი

ვოიაჟორი

ვოიაჟი

ვერცხლეული, ვერცხლისწყალი..............

ვერცხლი

თავლა-ბოსელი

თავლა

თხაპარია, თხა-ცხვარი, თხის რქა, თხის ქონი

თხა

თოხნის..... თოხ-ნიჩაბი

თოხი

თოკებშებმული, თოკშემოჭერილი......

თოკი

თიხამიწა, თიხამიწოვანი, თიხანარევი, თიხნარი...

თიხა

თვე-თვე, თვიდან თვემდე, თვე-ნახევარი......

თვე

თექამოსხმული

თექა

მინებჩალეწილი, მინებჩამტვრეული, მინაჩასმული...
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მინა

მიხტომ-მოხტომა

მიხტომა

მოგება-წაგება, მოგებიანი||მომგები, მოგებული

მოგება

მორსათრევი

მორი

მორთვა-მოკაზმვა, მორთულ-მოკაზმული... მორთულობა... მორთვა, მორთული
მსჯელობა-კამათი, მსჯელობს; მსჯელობდა

მსჯელობა

რევიზიონიზმი, რევიზორ-ინსპექტორი...

რევიზორი, რევიზია

რბევა-აწიოკება, რბევა-აკლება

რბევა

რჩევა-დარიგება, რჩევა-თათბირი

რჩევა

სუსხიანი, სუსხნაკრავი

სუსხი

ტვინამღვრეული, ტვინდაბნეული, ტვინდამთხვეული
ტვინთხელი, ტვინიანი, ტვინნაღრძობი

ტვინი

ტერმინალური

ტერმინალი

სუნთქვაშეგუბებული, სუნთქვაშეკრული

სუნთქვა

სმა-ჭამა, სმევა

სმა

ნაგლეჯ-ნაგლეჯი, ბაგლეჯ-ნაფლეთი

ნაგლეჯი

ნალებდაკრული, ნალ-ლურსმანი

ნალი

პრანჭვა-გრეხა

პრანჭვა

ნგრევა-შენება, ნგრეული

ნგრევა

ნიშადურამოცხებული

ნიშადური

დაშლა-აწყობა, დაშლა-დაქუცმაცება, დაშლილი

დაშლა

ლოცვა-გალობა, ლოცვა-ვედრება...

ლოცვა

ტყვევნილი, ტყვეობა...

ტყვე

გროვა-გროვა

გროვა

დაღდასმული, დაღდაჩნეული...

დაღი

ვარდ-ბულბული, ვარდ-ზამბახი, ვარდებიანი,
ვარდის წყალი, ვარდ-ყვავილები

ვარდი

აქ არის წარმოდგენილ ი ფო რმები: მრეცხავი; მრეცხაობა, მკერავი; მკერაობა
მეორე

მხრივ

აქ

გვაქვს:

მოურავი; მოურავობა, მღებავი; მღებავობა, ათისთავი;

ათისთავობა.
ბუნებრივია, მკერავი და მღებავი ერთი წესით უნდა აწარმოებდეს ხელობის სახელს: უნდა
იყოს ან მკერაობა და მღებაობა, ან: მკერავობა და მღებავობა. ვფიქრობთ, უპირატესობა
უნდა მიენიჭოს იმ ვარიანტებს, სადაც ო-ს წინ ვ დაკარგულია, ანუ, მკერაობა, მღებაობა
ფორმებს.

არათანამიმდევრულობის

მიუხედავად

ამ

შემთხვევაში

ორთოგრაფიულის

შემოთავაზება უცვლელად დავტოვეთ.
თუმცა ანალოგიური სტრუქტურის სიტყვები (მთიბავი, მკირწყლ ავი, მლ ესავი, მკეცავი,
მკინძავი, მბეჭდავი) სათანადო, -ობა სუფიქსიანი ფორმების გარეშეა წარმოდგენილი (ანუ იმ
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ფო რმების გარეშე, რო მელ თ ა დაწერილ ო ბისას მომხმარებელ ს მართლ ა სჭირდება
დაკვალ იანება!). აქ უკვე ბოლომდე გავატარეთ წესი, რომლითაც ო-ს წინ ვ იკარგება და სწორ
ფორმებად წარმოვადგინეთ: მთიბაობა, მკირწყლ აობა, მლ ესაობა, მკეცაობა, მკინძაობა,
მბეჭდაობა.
ორთოგრაფიულ ლ ექსიკონში გვაქვს:
მუცელგასივებული
მუცელდასივებული
ცხვირგასივებული
ცხვირდასივებული
გულგასივებული
ასევე გვაქვს:
[გასიება კი არა] გასივება
[გასიებული კი არა] გასივებული
წამოსივებული
დასივება
დასივებული
ჩამოსივება
ჩამოსივებული
გაუსივებს; გაუსივა; გაუსივოს; გაუსივებია
ამ სისტემიდან ამოვარდნილია თავგასიებულ ი და სახედასიებულ ი. ბუნებრივად
ჩავთვალეთ, რომ ეს სიტყვებიც სისტემაში ჩაგვესვა და სწორ ფორმებად თავგასივებულ ი და
სახედასივებულ ი გაგვეტანა (ახალი ქეგლ-ი შედარებით ლიბერალურია ამ საკითხთან
დაკავშირებით; აქ ასეა: გაასი[ვ]ებს (გაასი[ვ]ა, გაუსი[ვ]ებია), გასივდება (გასივდა, გასი[ვ]ებულა),
გასი[ვ]ება, გასი[ვ]ებული, გულგასი[ვ]ებული... ისე, საერთოდ, ამ ტიპის საკითხების გადაწყვეტის
ასეთი გზა ოპტიმალური ჩანს (თავისთავად, ამ შემთხვევაში ქეგლ-ი ორთოგრაფიულის გზას არ
მიჰყვება).
იკუმშება

თუ

არა

-დელ ი?

უბრალ ოდ,

შეგვიძლ ია

ერთმანეთს

ორთოგრაფიულ ისა და ქეგლ ი-ს მონაცემები:
ორთ .: ადრინდელი; ადრინდული -------------ქეგლ : ადრინდელი (ადრინდელისა)
*ორთ ., ქეგლ : ამასწინანდელი (ამასწინანდლისა)
ქეგლ : ამაღამდელი (ამაღამდელისა)
ქეგლ : ამაღამინდელი (ამაღამინდელისა) (მოძვ. იგივეა, რაც ამაღამდელი)
ორთ .: ამაღამდელი -----------ორთ .: [ამაღამინდელი კი არა] ამაღამდელი
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შევადაროთ

ორთ .: ამისდროინდელი ----------------ქეგლ : ამჟამინდელი (ამჟამინდელისა)
ორთ .: ამჟამინდელი -------------*ქეგლ .: აწინდელი (აწინდლისა)
ორთ .: აწინდელი ------------*ორთ ., ქეგლ : ახლანდელი (ახლანდლისა)
ქეგლ .: ადამისდროინდელი (ადამისდროინდელისა)
ორთ .: ადამისდროინდელი ----------------ქეგლ : ადამისჟამინდელი (ადამისჟამინდელისა)
ორთ .: ბოლოდროინდელი -----------ქეგლ .: ბოლოდროინდელი (ბოლოდროინდელისა)
ორთ .: ბოლონდელი -------------*ქეგლ .: ბოლონდელი (ბოლონდლისა)
*ქეგლ ., ორთ .: გუშინდელი (გუშინდლისა)
*ორთ .: გუშინწინდელი (გუშინწინდლისა) ( || გუშინისწინდელი)
*ქეგლ .: გუშინწინდელი (გუშინწინდლისა)
*ქეგლ .: გვიანდელი (გვიანდლისა)
ორთ .: დილანდელი ------------*ორთ .: დღევანდელი (დღევანდლისა, დღევანდლამდე)
ორთ .: დღევანდელობა
ორთ .: იმდროინდელი ------------------*ორთ .: იმდღევანდელი (იმდღევანდლისა)
ორთ .: იმპერიალიზმამდელი --------------------ორთ .: (იმჟამინდელი || ) იმდროინდელი
ორთ .: იმღამინდელი (იმღამინდლისა)
ორთ .: კვირანდელი --------------------ორთ .: მარქსამდელი ------------------ორთ .: მაშინდელი; მაშინდელობა
ორთ .: მერმინდელი (მერმინდელისა)
ორთ .: მეფისდროინდელი ---------------------ორთ .: ოდინდელი ------------------------ორთ .: ომამდელი ---------------ორთ .: ომისდროინდელი ------------------ორთ .: ოქტომბრამდელი --------------------------ორთ .: ოქტომბრის რევოლუციამდელი -------------------*ორთ .: პირვანდელი (პირვანდლისა)
ორთ .: რევოლუციამდელი ------------ორთ .: რევოლუციის წინადროინდელი ---------------30	
  
	
  

ორთ .: რეფორმამდელი -------------------ორთ .: როდინდელი ------------------ორთ .: საბჭოებამდელი -------------ორთ .: სკოლამდელი (სკლამდელისა)
*ორთ .: უწინდელი (უწინდლისა)
*ორთ .: შარშანდელი (შარშანდლისა)
*ორთ .: შარშანწინდელი (შარშანწინდლისა)
*ორთ .: შემდეგდროინდელი (შემდეგდროინდლისა)
ორთ .: წარღვნამდელი ------------------ორთ .: წარღვნისდროინდელი ------------------ორთ .: წეღანდელი ------------------ორთ .: წვევამდელი ------------------ორთ .: წინადროინდელი ------------------*ორთ .: წინანდელი (წინანდლისა)
ორთ .: წინაღამინდელი ------------------ორთ .: წლევანდელი ------------------*ორთ .: წუხანდელი (წუხანდლისა)
ორთ .: ხვალინდელი ------------------*ქეგლ .: ხვალინდელი (ხვალინდლისა)
*ქეგლ .: ხვალინდლობა
როგორც ამ მასალიდან ჩანს, საკმაოდ ხშირად ორთოგრაფიულ ლექსიკონში გრამატიკული
კომენტარის გარეშეა ფორმები წარმოდგენილი.
რაც შეეხება კუმშვას, ამ თვალსაზრისით არც ერთია ბოლომდე თანამიმდევრული და არც
მეორე; ხან გრამატიკული კომენტარი საერთოდ არ არის, ხან კუმშვას გვირჩევენ და ხან
უკუმშველობას.
ჩვენთან ყველა ეს ფორმა უკუმშველ ფორმათა სისტემაშია მოქცეული. არ შეიძლება
მომხმარებელს მთელი ლექსიკონი დააზეპირებინო, ასწავლო, რომ, ვთქვათ, სკოლ ამდელ ი
უკუმშველია, ხოლო წინანდელ ი _ კუმშვადი, მერმინდელ ი უკუმშველია, ახლ ანდელ ი _
კუმშვადი და ა. შ. რატომ უნდა ჰქონდეს აბსოლუტურად ერთნაირი სტრუქტურის ფორმებს
განსხვავებული გრამატიკული კვალიფიკაცია? (ასეთი ორმაგი სტანდარტულობის ნიმუში ძალიან
ბევრია). წესები სწორედ იმისთვის არსებობს, რომ მათი დამახსოვრება ამარტივებს ამოცანას.

•

წარმოების მიხედვით დაკავშირებულ ი სხვადასხვა სიტყვა ხან ერთად არის
წარმოდგენილ ი,

ხან

ცალ -ცალ კე;
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ხან

წარმოების

მიხედვით

დაკავშირებულ ი

სიტყვები

ერთადაა

მათგანი ისევ მეორდება:
ზნედაცემული; ზნედაცემულობა
ზნედაცული; ზნედაცულობა
ზნეკეთილი
ზნეკეთილობა
ზნემაღალი
ზნემაღლობა
უზრდელი; უზრდელობა
უზრდელობა
შარიანი; შარიანობა
შარიანობა
იდეალისტი; იდეალისტური
იდეალისტური
ჟურნალისტი; ჟურნალისტური
ჟურნალისტური
დეკლამაცია; დეკლამაციური; სადეკლამაციო
დეკლამაციური
იქით; იქითკენ
იქითკენ
დერივაცია; დერივაციული
დერივაციული
ჟანრი: ჟანრული
ჟანრული; ჟანრულობა
ჟარგონი; ჟარგონული
ჟარგონული
გადასკდება; გადასკდა
გადასკდომია; გადასკდომოდა; გადასკდომოდეს
გადასკდომოდა
გადასჩერებია; გადასჩერებოდა; გადასჩერებოდეს
გადასჩერებოდა
გადახტომია; გადახტომოდა; გადახტომოდეს
გადახტომოდა
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წარმოდგენილ ი,

მაგრამ

ერთი

ამოსავალ ი ფო რმის საკითხი.
•

ჩვეულ ებრივ,

სახელ თა

ამოსავალ ი

სალ ექსიკონო

ერთეულ ია

სახელ ობითი ბრუნვის (მხოლ ობითი რიცხვის) ფო რმა, თუმცა ზო გჯერ
რატო მღ აც ვით არებით ია ამ ფუნქციით წარმოდგენილ ი:
საავაზაკოდ
საავკაცოდ
საალალბედოდ
საასპარეზოდ
საახალწლოდ
საბაროდ
საბოლოოდ
სავიზიტოდ
საგაისოდ
საგასტროლოდ

შდრ.:
სავარაუდო
სავალალო
საზოგადო
სათანადო
•

ხან სახელ ობითი და ვით არებით ი ცალ -ცალ კეა წარმოდგენილ ი:

პირადად
პირადი
პირველად
პირველი
სასტიკად
სასტიკი

•

ზო გჯერ ამოსავალ ფო რმას ვით არებით ი ფრჩხილ ებში ან ფრჩხილ ების
გარეშე, გვერდზე აქვს მიწერილ ი:

პირობითი (პირობითად)
შემდეგნაირი (შემდეგნაირად)
ჰორიზონტალური; ჰორიზონტალურად
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•

სალ ექსიკონო ერთეულ ს ხან მოქმედებითის ფო რმები აქვს ფრჩხილ ებში
მიწერილ ი, ხანაც ესენი დამო უკიდებელ ი სალ ექსიკონო ერთეულ ებია:

თავგანწირვა (თავგანწირვით)
თავშეწირვა (თავშეწირვით)
თავშექცევა (ავშექცევით)
თავშეკავება (თავს შეიკავებს); თავშეკავებით
თანადგომა; თანადგომით
თანდართვა; თანდართვით

შდრ.:
თავგამოდება
თავგამოდებით
თავგადადება
თავგადადებით
თავგამეტებით
თავმოხდით
თავმოძულებით
თავმოწონებით
თავმოხრით
თანაგრძნობა
თანაგრძნობით

•

სალ ექსიკონო

ერთეულ ს

ხან

მხოლ ოდ

ნათესაობითის

ფო რმა

აქვს

მიწერილ ი, ხან ნათესაობითი და ვით არებით ი ერთად, ხან მოთხრობითი,
ხან მოთხრობითი და მიცემითი ან თანდებულ იანი მიცემითი (ამასთან, თუ
ნათესაობითის ფო რმათ ა წარმოდგენას ამ შემთხვევაში გამართლ ება აქვს,
ამასვე ვერ ვიტყვით ნათესაობითთან ერთად ხანდახან ვით არებით ის და
ცალ კე ვითარებითის, მოთხრობითისა და მიცემითის წარმოდგენაზე):
მაამებელი (მაამებლისა, მაამებლად)
მადანი (მადნისა)
მამაშვილური (მამაშვილურად)
უანექსიო (უანექსიოდ)
უბადლო (უბადლოდ)
უბაჟო (უბაჟოდ)
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უბარაქო (უბარაქოდ)
უბატონო (უბატონოდ)
უგამოცდოდ
უგანგებოდ
საბედნიერო; საბედნიეროდ
საბენეფისო (საბენეფისოდ)
ლეიტენანტი; ლეიტენანტმა
სცენარი (სცენარმა, სცენარს)
კოფო (კოფოზე)
იშვიათად ასეთი რამ შეგვხვდება:
მდინარე (მდინარისა, მრ. მდინარეები)
ქარვასლა (ქარვასლისა; მრ. ქარვასლები)
მეათეკლასელი; მეათეკლასელები
ღონისძიება; მრ. ღონისძიებები, ღონისძიებანი
იეროგლიფი; იეროგლიფები
ცხადია, ჩნდება კითხვა: რა მოსაზრებით არის აქ მრავლობითი რიცხვის ფორმა მითითებული
და რატომ არ ხდება ეს უამრავ მსგავს შემთხვევაში?
საერთოდ, „არსებითი სახელები და დამოუკიდებელი ზედსართავი და რიცხვითი სახელები
ლექსიკონში, ჩვეულებრივ, შეტანილია მხოლოობითი რიცხვის სახელობითი ბრუნვის ფორმით...
ისეთი სახელები, რომლებიც, ჩვეულ ებრივ, მრავლ ობით რიცხვში იხმარება, მრავლობითის
ფორმითაა წარმოდგენილი და ახლავს გრამატიკული დახასიათება

(მრ.)

“ [12], _ წერია

ორთოგრაფიული ლექსიკონის შესავალში.
თუმცა ამის (პლ ურალ ია ტანტუმის) ნიმუშებად ნამდვილ ად ვერ
სალ ექსიკონო ერთეულ ებად გამოტანილ შემდეგ მაგალ ითებს:
ინჟინერ-ტექნიკოსები
კიდურები
კონგრეგაციონალისტები მრ.
ლიკვიდატორები მრ.; ლიკვიდატორობა
ლობიისტები მრ.
მასონები მრ.
მოთათბირენი
რადიოტალღები
რადიოხელსაწყოები
რაზნოჩინელები
რეპტილიები
სადუკეველები მრ. ისტ.
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ჩავთვლ ით

სავანები მრ.
სუნიტები
ტელესიგნალები მრ.
ფრანკმასონები მრ.
ძმები
ჰურიები
ჰურიტები
მხოლ ობითთან ერთად ხანდახან რატო მღ აც მრავლ ობითის ფო რმებზეც კეთდება
აქცენტი:
დაქალი, დაქალები მრ.
დაწესებულება; მრ. დაწესებულებები, დაწესებულებანი
ზანგი, მრ. ზანგები
ზედაფენა, მრ. ზედაფენები
კლავიკორდი; მრ. კლავიკორდები
ლაყუჩი, ლაყუჩები მრ.
ლაჯი, ლაჯები მრ.
ლიტერა (ლიტერები)
მედიკამენტი; მედიკამენტები მრ.
მკითხველი; მკითხველები
მოსკიტი; მოსკიტები
რეგალია, რეგალიები
ტერცინა, მრ. ტერცინები ლიტ.
ფრჩხილი; ფრჩხილები

ზო გჯერ ქონების სახელ ების ამოსავლ ად მრავლ ობითის ფუძეა წარმოდგენილ ი,
ხან მხოლ ობითისა და მრავლ ობითის ფუძეზე დამყარებულ ი ფო რმები ცალ -ცალ კე
ერთეულ ებად არის გამოტანილ ი:
ეკლებიანი
კერებიანი
კვანძებიანი
კლერტებიანი
კოშკებიანი
ლალებიანი
ლოდებიანი
მუწუკებიანი
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ნაჩვრეტებიანი
ნაწილებიანი
ნერვებიანი
რესორებიანი
რიკულებიანი
საგდულებიანი
საფეხურებიანი
სახეებიანი
სვეტებიანი
წითელვარდებიანი
ნაჭრევებიანი
ნაჭრევიანი (თანაც ამას ქეგლ-ის მიხედვით აქვს კვალიფიკაცია _ კუთხური!)
ნახვრეტებიანი
ნახვრეტიანი
ეჟვნებიანი
ეჟვნიანი
უჯრებიანი
უჯრიანი
სათოფურებიანი
სათოფურიანი
ნასკვებიანი
ნასკვიანი
ტოტებიანი
ტოტიანი
კვირტებიანი
კვირტიანი
ფესვებიანი (ფესვებიანად)
ფესვიანი (ფესვიანად)
კლავიშებიანი; კლავიშიანი
მასრიანი; მასრებიანი მრ.

სადაურობის სახელ თა წარმოდგენა, ჩვეულ ებრივ, ასე ხდება:
უკრაინელი; უკრაინელები მრ.
უკრაინული
მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ხშირია ვარიაციები:
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შერპი, შერპები მრ. ხალხი
ყარაყალფახები მრ.
ყარაჩაელები მრ.
ყუმუხები მრ.
კელტები მრ.
ლატვიელი; ლატვიური (ენა)
ლიტველი; ლიტვური (ენა, კულტურა)
სერბები მრ.
ტიბეტელები მრ.
სიამელები მრ.
ლაპლანდიელი; ლაპლანდიელები მრ.: ლაპლანდიური
ქურთი, ქურთები მრ.: ქურთული (ენა)
ფერეიდნელი; ფერეიდნული
ფილიპინელი; ფილიპინელები მრ.
ფრიგიელი; ფრიგიული
უელსელები მრ.
უდმურტები მრ.

•

ზმნა ხან პირველ ი პირის ფო რმით აა წარმოდგენილ ი, ხან სხვა პირის (და
რიცხვის) ფო რმებიცაა, გაუგებარია, რატო მ:

გვითვალთვალებს
გვიკარნახებს
გიკარნახებს
ესწავლა (მესწავლა, გესწავლა)
ეშიება (მეშიება, გეშიება)
ეშინია (მეშინია, გეშინია)
ეცოცხლა (მეცოცხლა, გეცოცხლა)
ვარ
ვარ მე, ხარ შენ, არის ის
ვპოულობ
ვპოულობ; ვპოულობდი
ვჟლეტ; ვჟლეტდი
ვჟღენთ; ვჟღენთდი
ვრეცხავ; ვრეცხავდი; ვრეცხავდე
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ვტკბები
ვღლი
ვშოულობ
ვცდილობ
ვწევარ
ვწერ
ვწვდები
ვწონი
ვხვდები
ზანტობს (ზანტობ, ვზანტობ)
ზარალდება (ზარალდები, ვზარალდები)
ზარალობს (ზარალობ, ვზარალობ)
მახრჩობს
მიფრთხობს
მოგიპყრობს
მომანდობს
მომაპყრობს
მომიპყრობს
შემოაბერტყავს (შემოაბერტყავენ)
შემოალეწავს (შემოალეწავენ)
ჩაგიდო; ჩაგიდოს
წამოვდექი მე (წამოვდექით ჩვენ), წამოდექი შენ
ძველ

ორთოგრაფიულაში

არის:

მოითათბირებს;

მოითათბირებენ;

ახალში

_

მოითათბირებს; მოითათბირეს.
რითი სჯობია შესწორებული ვარიანტი ძველს?!

•

თითქოს პატარა ნიუანსია, მაგრამ მაინც: თუ მესამე პირის ნაცვალ სახელ ი
საჭიროა, მაშინ ყველ გან უნდა წარმოვადგინოთ :

მიქუხს; მიქუხდა ის
მიჩაქჩაქებს ის
მიჩუხჩუხებს ის
მიცუნცულებს ის

შდრ.:
მიძუნძულებს
მიწანწალებს; მიწანწალებდა
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მიწანწკარებს; მიწანწკარებდა და სხვ.
ზმნასთან ერთად სახელიცაა წარმოდგენილი:
პლისავს; პლისავდა; პლ ისე (ნათ. პლისეს) _ ძველ ში ასე არ არის; იქაა: პლ ისე (ნათ.
პლ ისეს);
ზმნური სალ ექსიკონო ერთეულ ების წარმოდგენისას ერთიანი პრინციპი არ არის
გატარებულ ი.

ძირითადად

აწმყო -მყოფადის

ფო რმებია

გამოტანილ ი,

მაგრამ

მთლ იანობაში აქაც ძალ იან ძნელ ია რაიმე კანონზომიერების დადგენა.
ბევრი ტიპი გამოიყოფა ზმნური

მასალ ის წარმოდგენის თვალსაზრისით (ფორმათა

აქტუალურობას ამასთან კავშირი არა აქვს); ზოგადი სურათი დაახლოებით ასეთია:
1. დაუწია (დაუწებს)
2. დაუწირპლიანდება; დასწირპლიანებია
3. დაუწიოკებს; დაუწიოკა; დაუწიოკებია
4. დაუშვებს; დაუშვა; დაუშვას; დაუშვია; დაეშვა
5. დაუცინია
6. დაუყბედია; დაეყბედა (დაიყბედებს)
7. დაეწკარუნებინა (დააწკარუნებს)
8. დაუფლავს; დაუფლავდა; დაუფლა; დაუფლავს; დაეფლა
9. დაუფერვინებია
10. დაუწმენდს; დაუწმენდდა; დაუწმენდდეს; დაუწმინდა; დაუწმენდია
11. დაუწყვეტს; დაუწყვეტდა; დაუწყვიტა; დაუწყვეტია
12. დაუხსნის; დაუხსნიდა; დაუხსნა; დაუხსნია
13. დაუჯილდოებია (დამიჯილდოებია, დაგიჯილდოებია); დაეჯილდოებინა
14. დაფარფატებს; დაფარფატებდა იგი, მაგრამ დაჰფარფატებს იგი მას
15. დაფასდება; დაფასდა (დაძვირდება, დაძვირდა)
16. დახავსებია; დახავსებოდა
17. დახევს; დახევდა; დახია; დახიოს; დაუხევია; დაეხია
18. დებს; დებდა; დებდეს ქათამიკვერცხს
19. დედდება (შედედდება)
20. დრესს; დრესდა; დრესდეს; დრისა; უდრესია (დადრესს)
21. დრკება დრკებოდა (დადრკება)
22. დუდღუნებს; დუდღუნდებდა
23. მასკდება მე (ოფლი)
24. მაცალე (აცალე)
25. მაციებს (იხ. ციება)
26. მახრჩობს (გახრჩობს, ახრჩობს)...
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•

წინააღმდეგობები.

არაიშვიათია სხვადასხვა სახის წინააღმდეგობები; მაგ.:
[კვახი კი არა] გოგრა
შდრ. იქვე: გოგრა (გოგრისა) [|| კვახი]
ძველ რედაქციაში კვახი საერთოდ არ არის.

ანუ: თუ გოგრა და კვახი პარალელური ფორმებია, მაშინ რატომ არის დაუშვებლი კვახი.
სადაც [და არა საცა]
სადაცაა [და არა საცაა]

შდრ.:
[საცაა || ] სადაცაა
პწკენა || ჩქმეტა
[უბწკენს, უპწკენს || ] უჩქმეტს

შდრ.:
[ბწკენა, პწკენა კი არა] ჩქმეტა
სიმწარე (სიმწარისა, მაგრამ სიმწრით)

შდრ.: აქვე:
სიმწრის ოფლი
[დავობს კი არა] დაობს; დაობდა

შდრ.:
დავობს; დავობდა; იდავა; უდავია.
ტრანსცენდენტალური (ფილოსოფია)

შდრ.:
ტრანსცენდენტური
დაჰბარვია; დაჰბარვოდა; დაჰბარვოდეს

შდრ.:
დაჰბარია; დაჰბაროდა; დაჰბაროდეს
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გააძევებს; გააძევა; გააძევოს (გავაძევო, გააძევო); გაუძევებია

შდრ.:
გამოაძევებს; გამოაძევა; გამოაძეოს (გამოვაძეო, გამოაძეოს); გამოუძევებია
იუშნოებს; იუშნოებდა (დაიუშნოებს)

შდრ.:
იუცხოვებს; იუცხოვა; იუცხოოს (იუცხოო, ვიუცხოო); უუცხოვია.
ვაი-კრიტიკოსი

შდრ.:
ვაიხელმძღვანელი.
ნათურა ფუძეუკვეცელადაა მიჩნეული, ხოლო ელ ექტრონათურა _ ფუძეკვეცადად:
ნათურა (ნათ. ნათურას)

შდრ.:
ელექტრონათურა (ელექტრონათურისა)
[პსიხიური კი არა] ფსიქიური

შდრ.:
[ფსიქიური კი არა] ფსიქიკური
იწილ ო-ბიწილ ო ერთად დავწერეთ;

შდრ.:
ოღროჩოღრო
ინჩიბინჩი
ინდიმინდი
მონოსახარიდი, მონოსახარიდები მრ. (ძველში იყო მხოლოდ მონოსახარიდი)

შდრ.:
[სახარინი კი არა] საქარინი
[სახაროზა კი არა] საქაროზა
მაკედონელი; მაკედონელები
მაკედონიური _ ძველში მხოლოდ მაკედონიურია.
ადიღელები
ადიღეური (ენა)
ადიღური (ენები)
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მალთუსიანელი
მალთუსიანელობა

შდრ.
ბენედიქტელი
მალ თუსიანელ ი და მალ თუსიანელ ობა მცდარი ფორმებია: სწორია მალ თუსელ ი,
მალ თუსელ ობა... ბენედიქტელ ი, ფრანცისკელ ი...
ას ერთი, ას ორი, ას სამი, ას თხუთმეტი, ას ოცდაათი
ასმეერთე, ასმეოთხმოცე, ასმეოთხმოცედი, ასმეოცე, ასმესამოცე

შდრ.:
ათას ერთი, ათას ორი, ათას ათი...
ათას მეერთე, ათას მეორე, ათას ოცდამეთხუთმეტე
(რიგო ბით ები ახალ ორთ .შია

დამატებულ ი)

ორივე სწორია? მაშინ პარალ ელ იზმებად უნდა წარმოვადგინოთ ეს ფო რმები:
კოტრიალებს (კოტრიალებ, ვკოტრიალებ); კოტრიალებდა; კოტრიალებდეს

შდრ.:
კოტრიალობს; კოტრიალობდა; კოტრიალობდეს

•

ლ ექსიკონში დასტურდება ფო რმები:

იმსიგანე
იმსიგრძე
იმსიდიდე
იმსიმაღლე
იმსიმძიმე
იმსისხო
ამ კონტექსტიდან ამოვარდნილია ამ სიმძიმე (ტვირთი). ეს ფორმა ერთად დავწერეთ და
მასთან ერთად წარმოვადგინეთ ანალოგიური სტრუქტურის ფორმები ერთად: ამსიგანე,
ამსიგრძე, ამსიმაღლ ე, ამსიგრძე.

•

გაუგებარია ნაწილ აკიანი -ზე თანდებულ ის აკრძალ ვა:

[-ზეც კი არა] –ზედაც თანდებული; [მაგ., მთაზეც, ამაზეც კი არა] მთაზედაც, ამაზედაც]
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[ასირიელი||] ასურელი
ასიროლოგი
ასიროლოგია; ასიროლოგიური
[ასირიული კი არა] ასურული

?!

თუ ასირიელ ი სწორია, ასირიულ ს რაღას ვერჩით?

შდრ.:
ასურელი, ასურელები მრ. [||აისორები]
ასურულ-ბაბილონური
ასურული (||აისორული)

[ციკანი კი არა] თიკანი

_ ციკანი აღარ გვინდა? გავაქროთ? „დავკლათ“? ციგანი

დავტოვოთ და ციკანი გავაქროთ?

[კი არა] [და არა]-ში დასაზუსტებელია ზოგიერთი რამ, მაგ.:
სათვალე [და არა სათვალეები ან სათვალები] _ სათვალეები შეცდომა არ არის, სიტყვა
სათვალეს მრ. რ.-ის ფორმაც გააჩნია
[პროტოკოლი კი არა] ოქმი _ სიტყვა პროტოკოლი შეცდომაა ოქმის ნაცვლად თუ ვიხმართ,
მაგრამ სხვა კონტექსტში ის სწორი ფორმაა. ეს სხვა კონტექსტი ლექსიკონში წარმოდგენილი არ
არის, _ ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ეს სიტყვა საერთოდ განდევნილია.
[პროფესიონალური კი არა] პროფესიული
[პროფესიული და არა] პროფესიონალური _ სხვადასხვა სიტყვებია, ორივე სწორია; შეცდომა
იქნება ერთის ნაცვლად მეორის გამოყენება, მაგრამ თავ-თავის ადგილზე ორივე სწორია.
[პლანი კი არა] გეგმა _ გეგმის მონაცვლე ვერ იქნება პლანი, მაგრამ მას აქვს თავისი
სასიცოცხლო ველი: წინა პლანი, უკანა პლანი...
[დამწყობი კი არა] დამწყები _ აქაც იგივეა.
[დააძრობს კი არა] დააზრობს
სწორი ფორმაა ურდულ ი, ასევე სწორია ურდო, მაგრამ ერთის ნაცვლად მეორის
გამოყენება, ცხადია, შეცდომაა; ურდულ ი [და არა ურდო] _ ასეა ორთოგრაფიულში. ჩვენთან
ეს ორი სხვადასხვა სიტყვა ცალ-ცალკეა წარმოდგენილი სათანადო არასწორ გრამატიკულ
ცალებთან ერთად: არასწორია ურდოთ, სწორია ურდოდ; არასწორია ურდულ ათ, სწორია
ურდულ ად. ასე ხომ გაცილებით ლოგიკურია და ბუნებრივი.
ნისლ-ჯანყი
	
  

თუ ჯანღი? ჯანყი სხვა სიტყვაა.
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საერთოდ გაუგებარია:
უარდაუარ

?!

კითხვას კითხვაზე
კუთხურია:
კალანჩხა (კალანჩხისა)
[სხვიმის || სხომის || ] სხვა დროს
[სხომის || სხვიმის ] სხვა დროს
ბუჯერი

ძვ. და კუთხ.: იხ. ახ. ქეგლ

სხვადასხვა ხასიათის უზუსტობები:
მეორდება ერთი და იგივე:
დაუკლ ავი
დაუკლავს...
დაუკლ ავი
მერეოდა; მერეოდეს მე ის
მერეოდა; მერეოდეს
იარსებებს; იარსება; უარსებია
იარსებებს; იარსება; უარსებებია _ აქ უარსებებია შეცდომით არის წარმოდგენილი,
როგორც იარსებებს ზმნის პირველი თურმეობითი (ძველში არ არის გამეორება).
ახარებს; ახარებდა; ახარებდეს; ახარა; ახაროს; უხარებია; ეხარებინა; ეხარებინოს
ახარებს; ახარებდა; ახარებდეს (გაახარებდეს)
ამ გამეორებაში, რომელიც, ცხადია მექანიკური ხასიათის უზუსტობაა, ისიც კარგად ჩანს, რომ
ფორმათა წარმოდგენის მკაფიო, თანმიმდევრული პრინციპი არ არის გატარებული: პირველ
შემთხვევაში მეთაურ სიტყვას შვიდი ფორმა ახლავს; იგივე სიტყვაა მეთაური მეორე შემთხვევაში
და აქ სამ ფორმას ვჯერდებით.
დეფისით წერია კუჭ-მაჭი, ჟენ-შენი, უდეფისოდ _ დედაწულ ი...
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გვთავაზობენ ამგვარ ფო რმებს:
მარტოვდება; მარტოვდებოდა (გამარტოვდება)

?!

ჟურნალ-გაზეთები
ჟურნალ -გაზეთობა

?!

დროებითი (დრო ებით ს მოწმობას)
კითხვითი (კითხვითს ნიშანს)
ჩაითანიებს; ჩაითანია; ჩაუთანიებია _ ძველში არ არის. როგორც ჩანს, კორექტურაა,
მაგრამ ქეგლ-ში რომ ჩაიტანიებს დასტურდება, კუთხურის კვალიფიკაცია აქვს;
არა || არარა

ზოოლ.

?!!!

ეს დამატება-შესწორებაშია.

რკუ || კუ ჭადრ. (ძველ ორთშ.-ში არის მხოლოდ კუ)
ღადღადებს; ღადღადებდა
ღადღადი

?!

ასე ვწეროთ?

სამწუხაროდ, ასეთი ლ აფსუსებიც გვხვდება:
გააჭენა (ნათ. გააჭენას)

?!!!

გაიჭერა (ნათ. გაიჭერას)

?!!!

კონკრეტულ ფორმებზე მსჯელობა ძალიან შორს წაგვიყვანს; კიდევ ბევრი ხარვეზისა და
უზუსტობის ილუსტრირება შეიძლება და, ბუნებრივია, თუ გვაქვს კრიტიკული დამოკიდებულება
მათ მიმართ, ბრმად არ ვიმეორებთ ყველაფერს.
გავითვალისწინეთ, რომ ჩვენი ლექსიკონის მომხმარებელი მხოლოდ ლინგვისტები როდი
არიან; ეს არის ყველა წიგნიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი და მისაღები ფორმით
წარმოდგენილი კარგად გამართული სისტემური ელექტრონული პროდუქტი, რომელიც საკმაოდ
პოპულარულია, ბევრი მომხმარებელი და დამფასებელი ჰყავს უკვე.
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