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ქართული დაქტილური ანბანი  

 

daqtilologia berZnuli sityvaa. δάκτυλος qarTulad niSnavs 

TiTs da λόγος  niSnavs moZRvrebas. daqtiluri anbani aris 

TiTebis anbani. TiTebiT gamosaxuli aso aris daqtilema anu 

daqtili. es anbani gamoiyeneba Jesturi eniT urTierTobisas 

sakuTari arsebiTi saxelebis gadmosacemad da aseve ama Tu im 

sityvis dasakonkreteblad. daqtilur-kontaqturi metyveleba 

arsebiTad gansxvavdeba dermografiisgan, rac gulisxmobs 

xelisgulze asoebis weras. urTierTobis am formas 

gamoiyeneben usinaTlo yru-munjebi. isini agreTve iyeneben e. w. 

taqtikur anbans, sadac xelis mtevnisa da TiTebis 

gansazRvrul ubnebze Sexeba aRniSnavs konkretul asoebs. 

daqtiluri anbani warmatebiT gamoiyeneba manoraluri 

metyvelebisas (laT. manus -xeli, oralis – zepiri), bageebis 

moZraobis wakiTxvisas mayurebel-komunikator pirs 

manoralurad mosaubre exmareba sityvis sworad gagebaSi. 

(rogorc tatiana davidenko da ana komarova aRniSnaven 

statiaSi “rusuli Jesturi enis lingvistikis kvleva”) Jesturi 

enebisTvis agreTve gamoiyeneba e. w. notacia - Jesturi 

damwerloba. es aris teqstis Cawera Jesturi sistemiT (gv.148).   

 

aRsaniSnavia, rom Jesturi ena xelis erTi konkretuli 

poziciiT an moZraobiT asaxavs erT leqsikur erTeuls, maSin, 

rodesac daqtiluri anbanSi xelis erTi konkretuli pozicia 

an moZraoba mxolod erTi asos gamomxatvelia. msoflioSi 

sul arsebobs 40 daqtiluri anbani. daqtiluri anbani 

SeZlebisdagvarad imeorebs Sesabamisi sametyvelo enis anbanis 
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grafikas. erTi da igive daqtili, SesaZloa, sxvadasxva anbanSi 

sxvadasxva daqtilemas warmoadgendes. es garemoeba 

gamowveulia ori mizeziT:  

1. daqtiluri anbani axdens Tavisi sametyvelo anbanis 

kalkirebas da Sedegad miiReba daqtilis Sesabamisi formebi.  

2. cali xeliT daqtilirebisas, cxadia, SezRudulia 

daqtilemebis warmoebis SesaZlebeli variantebis raodenoba. 

es SezRuduloba gansakuTrebiT aSkaraa grafemaTa usazRvro 

raodenobis fonze.      

 

daqtilologia XVI saukunSi warmoiSva ber pedro ponse de 

leonis mier (1520-1584) cistercianelebis ordenis wevrebs 

Soris dumilis aRqmis SesanarCunebad. pirveli daqtiluri 

anbani gamosca espanelma berma de vebram 1593 wels. 1620 wels 

ki espanelma beneditianelma kaTolike berma xuan pablo 

bonetma gamosca wigni “asoTa gamartiveba da yruTa 

metyvelebis swavlebis xelovneba”. xolo 1629 wels manve 

gamosca specialuri daqtiluri anbani, romelic safuZvlad 

daedo frangul daqtilur anbans da SemdgomSi ki amerikul 

daqtilur anbansac, romelic XIX saukuneSi daamuSaves 

cnobilma mecnierebma T. galadetma da l. klerkma.     

 

saintereso faqtia, rom samuel morze, romelmac 1836 wels 

Seqmna e.w. morzes anabni, daqorwinebuli iyo yru qalbatonze, 

romelsac xelze SexebiT esaubreboda da swored es faqti da 

am urTierTobis koduri sistema daedo safuZvlad morzes mier 

Seqmnil anbans.  
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daqtilirebas aqvs Tavisi kanonebi. 

1. daqtilirebisas daculia enis orTografiuli normebi. 

magaliTad, sityva “Tbiliss” ori “s” eqneba, erTi fuZiseulia 

da meore ki micemiTi brunvis niSani. Sesabamisad, es ori erTi 

da igive daqtiliT unda iqnes gadmocemuli, anu “s” daqtilema 

unda gameordes.   

2. daqtilirebisas sizuste unda iqnes daculi. daqtili unda 

iyos mkafio, kargad gamokveTili formis mqone. 

3. daqtilirebas Tan axlavs artikulaciuri foni saxis 

mimikiT. 

4. daqtilireba unda mimdinareobdes dinamikurad da Tanabrad. 

5. daqtilirebuli sityvis bolos unda gakeTdes pauza. 

6. daqtilirebisas idayvSi moxrili odnav win waweuli xeli 

mxrebis donezea da xelisguli mosaubrisken aqvs mimarTuli.  

7. daqtilirebasas maja (marjvena xelis) marcxniv moZraobs. 

8. Secdomis SemTxvevaSi sityva Tavidan meordeba mTlianad. 

9. moqmedi piri daqtilirebasas mosaubres saxeSi uyurebs.  

10. anbanSi ar unda iyos erTamenTis msgavsi daqtilebi.   

11. upiratesobad CaiTvleba, Tu mxolod sami TiTia daqtilis 

ZiriTadi monawile. aq gaTvaliswinebulia xelisa da TiTebis 

falangebis mosalodneli fizikuri naklovanebani.   

 

aRsaniSnavia, rom arsebuli qarTuli daqtiluri anbani 

imeorebs rusuls. aq mxolod qarTulisTvis damaxasiaTebeli 

ramdenime gansxvavebuli asoa damatebuli. Cven gTavazobT axal 

anbans da faqtobrivad, es gaxlavT pirveli qarTuli 

daqtiluri anbani. Cven mier SemoTavazebuli anbanis versia 

aris cali xeliT Sesasrulebeli varianti, romelic ioli 
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dinamikisTvis aris gamiznuli. saerTod, miRebulia marjvena 

xeliT daqtilireba. daqtiluri anbani sarkisebr asimetriul 

daqtilebs qmnis da marjvena xeliT daqtilirebisas mosaubre 

piri asaxavs asoebs Tavisi poziciidan, xolo marcxena xeliT 

daqtilirebisas mayurebeli anu dialogis monawile meore 

komunikatori piris poziciidan xdeba asoebis asaxva.  

  

arsebobs daqtilur anbanTa saklasifikacio sami kriteriumi: 

1. Semadgenlobis mixedviT anbani SeiZleba iyos: 

A. cali xelis moZraobaze gaTvlili, rogoricaa magaliTad, 

rusuli da qarTuli,  

B. orxeliani – aseTi anbania britanuli, orxeliani anbani 

aqvT avstralielebsa da samxreT afrikis mravali qveynis yru 

xalxebs,  

C. Sereuli tipis, rogoricaa italiuri anbani. 

 

2. meore kriteriumi ganisazRvreba damuSavebis meTodis 

mixedviT. anbani SeiZleba iyos: 

A. miniSnebadi,  

B. kopirebadi an  

C Sereuli tipis,      

 

3. mesame kriteriumia aRniSvnis principi. am kriteriumis  

mixedviT anbani SeiZleba iyos:  

A. asoebiTi,  

B. silaburi, rogoricaa iaponuri da koreuli, iseve rogorc 

maTi orive amosavali anbani.  an  

C Sereuli tipis.   
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daqtilur anbanTa didi nawili ZiriTadad cali xelis 

moZraobazea gaTvlili, Tumca amerikulisa da rusulisgan 

gansxvavebiT britanuli anbani orxeliania. aseTive tipis 

iaponuri da koreuli daqtiluri anbani silaburia, iseve 

rogorc maTi orive amosavali anbani.   

 

axali qarTuli daqtiluri anabni aris cali xelis, 

damuSavebis meTodis mixedviT Sereuli tipis da asoebiTi 

(arasilaburi) formis aRniSnvis principis mixedviT. 

 

anbanis es pirveli aso, Temis 

moTxovniT, darCa TiTqmis imave formiT, ganicada odnavi 

saxecvlileba. mocemul daqtilur variantSic SeiZleba 

qarTuli a asos grafemuli monaxazis amocnoba - xelisgulis 

im nawilis forma, romelsac ar faravs mokecili oTxi TiTi.  

 

am daqtilis Zveli formiTYdatovebas xeli Seuwyo im faqtmac, 

rom es pirveli aso bevr Jestur enaSi aris igive da aris 



 
 
 

11 

garkveuli somboloc anbanisa. enaTa nacionalizaciis 

miuxedavad bevrgan es aso mainc ase darCa. saamisod qarTuls 

ufro meti safuZveli aqvs, raganac rogorc zemoT aRvniSneT,  

mocemul daqtilur variantSic SeiZleba qarTuli a asos 

grafemuli monaxazis amocnoba. 

 

   es Cveneuli alternatiuli varianti aris Ria 

formis, qarTuli anbanis mixedviT Seqmnili kopirebadi 

daqtili. xelisguli mimarTulia marcxeniv, zemoTaRmarTuli 

odnav moxrili oTxi mityupebuli TiTi da odnav moxrili 

ganze gasuli ceri imeorebs aso an-is grafikas. 

 aris daxuruli formis, Zveli anbanis 

daqtili, romelic qarTuli b-s moxazulobas imeorebs. 

xelisguli mimarTulia marcxniv. Sua da saCvenebeli TiTebi 

Sesabamisi grafemis zeda nawils gamosaxaven. 
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  es alternatiuli varianti aris daxuruli formis, 

qarTuli anbanis mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. 

xelisguli mimarTulia marcxniv, zemoTaRmarTuli sworad 

moxrili oTxi mityupebuli TiTi, cera TiTi exeba saCvenebel 

TiTs da imeorebs aso ban-is xelnawer grafikas. 

   aris daxuruli formis, qarTuli anbanis 

mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli 

mimarTulia marcxniv, kargad moxrilia saCvenebeli TiTi, ceri 

da danarCeni sami TiTi kravs wres da daqtili imeorebs aso 

gan-is grafikas. 

  aris daxuruli formis, qarTuli anbanis 

mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli 
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mimarTulia marcxniv, Sua da saCvenebeli TiTebi kraven wres, 

xolo neki da araTiTi Sesabamisi qarTuli grafemis qveda 

nawils gamosaxaven. daqtili metnaklebad imeorebs mxedruli 

aso don-is grafikas. 

 

   aris Ria formis, qarTuli anbanis 

mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli 

mimarTulia marcxniv, mityupebuli oTxi TiTi da ganze 

gaweuli ceri TiTiT daqtili imeorebs aso en-is grafikas. 

 

  aris Ria formis, qarTuli anbanis mixedviT 

Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia 

marcxniv, kargad moxrilia saCvenebeli TiTi, ceri da 

danarCeni sami moxrili TiTi xazavs Ria wres. daqtili 

imeorebs aso vin-is grafikas. 
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 aris daxuruli formis, qarTuli anbanis mixedviT 

Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia 

marcxniv, kargad moxrili saCvenebeli TiTi kravs zeda wres, 

ceri da danarCeni sami TiTi kravs qveda wres da daqtili 

imeorebs aso zen-is grafikas. 

   aris daxuruli formis, qarTuli anbanis 

mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli 

mimarTulia marcxniv da qvemoT. cera TiTi exeba sworad 

gaSveril saCvenebel TiTs, danarCeni TiTebi Sekrulia muStad. 

daqtili imeorebs aso Tan-is grafikas - nawilobriv 

mxedrulis, nawilobriv ki asomTavrulis moxazulobas. es 

daqtili gadmotanilia Zveli qarTuli anbanidan. rogorc 

zemoT aRvniSneT, Zveli anbani mTlianad imeorebda rusul 

anbans da mxolod ramdenime axali daqtili iyo  – im bgeraTa 

Sesatyvisi daqtilebi, romlebic rusulSi ar gvxvdeba. aseTi 

iyo T daqtilic. Cveni SexedulebiT, es sworad Seqmnili 

formaa am bgerisTvis da axal anbans kargad Seesabameba.  
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 Aaris Ria formis, qarTuli anbanis mixedviT 

Seqmnili nawilobriv kopirebadi daqtili. xelisguli 

mimarTulia marcxniv da qvemoT, mityupebuli da odnav 

moxrili oTxi TiTiTa da ganze gamoweuli ceri TiTiT 

daqtili imeorebs aso in-is  grafikas. am daqtils aqvs meore 

variantic: 

 Aes aris saCvenebeli TiTiT gamosaxuli 

horizontaluri xazi, romliTac xSirad aisaxeba “in” aso 

xelnawer variantebSi. danarCeni TiTebi ki muStadaa Sekruli. 

  aris daxuruli formis, Sereuli tipis daqtili. 

xelisguli mimarTulia marcxeniv, zemoTaRmarTuli swori 

ceri TiTi Sekrul muStTan. erTi mxriv es aris miniSnebadi, 

sityvidan  – “kargi”, meore mxriv, daqtili nawilobriv 
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kopirebadia da imeorebs qarTuli asomTavruli anbanis aso 

kan-is moxazulobas (qveda fexi gareSe). 

 

    aris Ria formis, xelisguli 

mimarTulia pirdapir, ceri da saCvenebeli TiTebi gadmoscemen 

Sesabamisi grafemis qveda nawilis amsaxvel formas da 

gaSlilia sami TiTi - beWduri las-is sami kbilis darad. 

   aris daxuruli formis, xelisguli 

mimarTulia pirdapir da moxrili saCvenebeli TiTiT 

warmodgenilia kopirebadi m daqtili, romelic imeorebs 

qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos grafikas. 
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 aris daxuruli formis, xelisguli 

mimarTulia marcxniv Sekruli muStiTa da ganze gaweuli 

odnav moxrili nekiT. aq gvaqvs kopirebadi daqtilic da 

miniSnebac sityvaze - “neki” 

 

A aris Ria formis daqtili. xelisguli 

mimarTulia marcxniv, gaSlili ceriT da saCvenebli TiTi 

gamosaxulia arabeWduri, xelnaweri varaintis mxedruli 

anbanis aso on-is kopirebadi daqtili. SuaTiTi, araTiTi da 

neki muStadaa Sekruli. igive daqtili SeiZleba asec iyos 

warmodgenili: 
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aq saCvenebl TiTTan erTad gaSlili da 

aRmarTulia SuaTiTi, araTiTi da nekic. faqtobrivad igive 

formaa gadmocemuli.  

aris daxuruli formis miniSnebadi 

daqtili – sityvaze “pirjvari”. TiTebi momzadebulia pirjvris 

gadasawerad. xelisguli mimarTulia marcxniv. erTadSekruli 

sami TiTiT marTlmadidebluri ritualuri samebis formaa 

gamosaxuli, neki da araTiTi ki Cakecilia da xelisguls 

exeba.     
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A aris Ria formis daqtili xelisguli mimarTulia 

pirdapir. yvela TiTi nerviulad mokecilia Tanabrad - 

moxrilia meore saxsarSi, garkveuli emociur-sensitiuri 

poziT TiTebi Ria brtyel wres xazaven. igive daqtili 

SeiZleba Semotrialebuli formiTac iyos warmodgenili: 

  

 aris daxuruli formis nawilobrivi kopirebis 

daqtili. xelisguli mimarTulia pirdapir, ceri da Sua TiTi 

kraven wres da gaSlilia danarCeni sami TiTi. 
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A aris Ria formis kopirebadi daqtili xelisguli 

mimarTulia marcxniv, Sekruli muStis fonze zemoTaweuli 

gamarTuli axlos ganlagebuli saCvenebeli da ceri TiTebiT 

daqtili imeorebs aso san-is grafikas sarkiseburi asimetriiT. 

 

aris daxuruli formis daqtili. xelisguli 

mimarTulia marcxniv. ganze gaweulia ceri TiTi, xolo Sua 

TiTi gadajvaredinebulia saCvenebel TiTze da am sami TiTiT 

mocemuli kopirebadi daqtili imeorebs mxedruli anbanis aso 

tan-is grafikas. am daqtils aqvs meore variantic, rodesac 

yvela TiTi gaSlilia: 
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   aris Ria formis daqtili xelisguli 

mimarTulia marcxniv da qvemoT, sworad moxrili oTxi 

Setyupebuli TiTi da cera TiTi naprals qmnian. 

  aris daxuruli formis daqtili xelisguli 

mimarTulia marcxeniv da qvemoT, sworad moxrili oTxi 

mityupebuli TiTi marcxnivaa gaSverili da cera TiTi exeba 

saCvenebel TiTs. es daqtilic gadmotanilia Zveli qarTuli 

Jesturi anbanidan. 

  aris Ria formis kopirebadi daqtili xelisguli 

mimarTulia marcxniv. meore saxsarSi erTad moxrili SuaTiTi, 

neki da araTiTi, amis fonze zemoTaweuli saCvenebeli TiTi da 

odnav moxrili ceri TiTiT daqtili imeorebs aso qan-is 

grafikas. es daqtilic gadmotanilia Zveli qarTuli anbanidan. 



 
 
 

22 

igive daqtili SeiZleba warmodgenili iyos odnavi sxvaobiTac, 

kerZod, saCvenebeli TiTia moxrili moxrili, xolo SuaTiTi, 

araTiTi da neki gamarTulia:   

 

aris Ria formis kopirebadi daqtili, 

romelic imeorebs qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos 

grafikas. moxrili saCvenebeli da Sua TiTebi am grafemis 

zeda nawils warmodgens, xolo danarCeni sami TiTiT 

gadmocemulia grafemis qveda nawili.  
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 warmodgenilia kopirebadi daqtili, 

romelic imeorebs qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos 

grafikas. xelisguli mimarTulia pirdapir. ganze gaSlilia 

saCvenebeli da Sua TiTebi, danarCeni TiTebiT ki ikvreba 

muSti. 

 

   es alternatiuli varianti aris daxuruli 

formis Sereuli tipis daqtili, sadac xelisguli mimarTulia 

pirdapir. gaSlilia da zeaRmarTulia saCvenebeli da neki 

TiTebi, xolo ceri, SuaTiTi da araTiTi muStadaa Sekruli. 

rogorc kopirebadi forma es daqtili imeorebs aso yar-is 

grafikas, rogorc mxedrulis, aseve asomTavruls. es daqtili 

miniSnebadicaa sityvaze  “yurebi” da formiT dacqvetil 

yurebs mogvagonebs. 
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 aris daxuruli formis daqtili, 

xelisguli mimarTulia marcxniv. odnav moxrili da 

aRmarTulia saCvenebeli da Sua TiTebi. danarCeni TiTebi ki 

kraven muSts. iqmneba kopirebadi S daqtili, romelic imeorebs 

qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos grafikas. 

 

 aris daxuruli formis kopirebadi 

daqtili. xelisguli mimarTulia marcxniv. ganze gaweulia 

ceri TiTi, xolo saCvenebeli TiTi wres kravs Sua TiTTan da 

gadmocemulia qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos  

grafika. igive daqtili SeiZleba warmodgenili iyos asec: 
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  aq ceri da saCvenebeli TiTebiT igive 

formaa moxazuli, magram sami - TiTi Sua, araTiTi da neki 

yvela gaSlilia Tanabrad.  

E  aris daxuruli formis daqtili. 

xelisguli mimarTulia marcxniv. ganze gaweulia ceri TiTi, 

xolo Sua TiTi saCvenebel TiTze win aris waweuli da am sami 

TiTiT mocemuli kopirebadi daqtili imeorebs qarTuli 

mxedruli anbanis Sesabamisi asos grafikas. am daqtils aqvs 

meore variantic. @ 
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   es alternatiuli varianti aris Ria formis 

miniSnebadi daqtili – sityvaze “cekva”. xelisguli 

mimarTulia pirdapir da qvemoT. win gaSverili xuTive TiTi 

da qvemoT Caweuli SuaTiTi. es aris qarTul cekvaSi qalis 

xelis forma. 

 

  aris daxuruli formis kopirebadi daqtili 

xelisguli mimarTulia marcxniv. sworad zeaRmarTulia 

saCvenebeli TiTebi danarCeni TiTebi kraven wres. daqtili 

imeorebs aso Zil-is grafikas. es daqtilic mciredi 

cvlilebebiT gadmotanilia Zveli qarTuli anbanidan. 
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 aris daxuruli formis daqtili, romelic 

qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos grafikas imeorebs. 

xelisguli mimarTulia pirdapir. sworad zeaRmarTulia neki 

da araTiTi danarCeni TiTebi kraven muSts.  

 

 

  aris Ria formis kopirebadi daqtili. 

xelisguli mimarTulia marcxniv. TiTebi sul odnav moxrilia 

da Ria wres xazaven, zemoTaa amoweuli moxrili Sua TiTi. 

daqtili imeorebs aso War-is grafikas. 

an 
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 aris Ria formis miniSnebadi daqtili. xelisguli 

mimarTulia pirdapir, erTad mityupebuli TiTebiT pirdapiri 

miniSnebaa sityvaze “xeli”.  

 aris daxuruli formis miniSnebadi 

daqtili. xelisguli mimarTulia pirdapir, erTmaneTze 

gadajvaredinebuli saCvenebeli da Sua TiTebi gamosaxaven 

miniSnebas sityvaze “jvari” danarCeni TiTebi ki muStadaa 

Sekruli. xelisguli winaa mimarTuli.     
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 aris nawilobriv kopirebadi daqtili. aq 

asaxulia Sesabamisi grafemis sami kalTa. xelisguli 

mimarTulia pirdapir, ceri, saCvenebeli da Sua TiTebi ganze 

gaweulia, danarCeni TiTebi ki muStadaa Sekruli.   
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qarTuli daqtiluri anbani 
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SeniSvna: 
axali anbanis damkvidrebas axali Taobebi dasWirdeba. am SemTxvevaSi, 

Cven mxolod pirveli auclebeli nabiji gadavdgiT da imeds vitovebT, 

rom Cveni iniciativa Sesabamis mxardaWeras hpovebs ganaTlebis sistemaSi.  

Cveni Rrma rwmeniT, Cven mier SemoTavazebuli anbanis dadebiTi 

mxareebia, is rom es aris originaluri, mkafio da martivi 

formebis mqone qarTul grafemebsa da ideodaqtilebze 

orientirebuli anbani, romelic garkveul fonetikur 

informaciasac Seicavs. magaliTisTvis ganvixiloT “a” 

daqtili, romelic anbanTa umetesobaSi “a” aris muStis 

formis. aseve iyo is Zvel qarTul anbanSic, romelic rusuls 

imeorebda, rogorc zemoT ukve aRvniSneT. fonetikuri niSniT 

xmovani ar unda iyos Sekruli formis daqtili. magram es Ria 

varianti mxolod Cveni alternatili formaa am daqtilisTvis, 

am etapze yruTa Temma arCia Zveli daqtilis datoveba. 

(SesaZlioa, sxva dros es Temi kidev daubrundes am sakiTxs 

gansaxilvelad). es pirveli niSani bevr enaSi saerToa da 

garkveuli TvalsazrisiT, yruTa erTianobasac moiazrebs. 

Riaobisa da daxurulobis fonetikuri niSnebi 

gaTvaliswinebulia Cven mier SemoTavazebuli qarTul anbanSi. 

am anbanSi xuTive xmovanSi daculia Riaobis fonetikuri 

principi. xSulobis fonetikuri niSnebis matareblebia – b, g, 

d, m, n, p. rigi asoebisa miuyveba qarTul mxedrul anbans – a, 

b, g, d, e, v, z, T, s, q, y, Z, W. ramdenime aso imeorebs 

asomTavrulis moxazulobas – T, k, y. ideogramuli daqtilebia 

k-kargi, m- muSti, n-neki, p- pirjvari j-jvari, x-xeli, y-yurebi, 

c-cekva. emociur-sensitiuri formaa “J” - mokrunCxuli TiTebi. 

mniSvnelovania, rom SemoTavazebuli anbanSi ar aris 
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erTamenTis msgavsi an mciredi sxvaobis mqone  daqtilebi. 

TiToeuli daqtili aris mkafio da martivi formis.  

 

TvalsaCinoebisTvis warmogidgenT amerikul daqtilur anbans, 

romelsac daefuZna saerTaSoriso  daqtiluri anbanic. aseve 

qvemoT SegiZliaT ixiloT da erTmaneTs SeadaroT rusuli 

anbani, masze dafuZnebuli arsebuli qarTuli anbani da Cven 

mier SemoTavazebuli qarTuli daqtiluri anbanis axali 

varianti.  

 

saerTaSoriso daqtiluri anbani 
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amerikuli daqtiluri anbani  
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rusuli daqtiluri anbani  
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qarTuli daqtiluri anbani (Zveli) 
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britanuli daqtiluri anbani  
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The Georgian Dactyl Alphabet 

 

Keywords: alphabet, Georgian alphabet, Georgian dactyl alphabet, sign 
language, Georgian sign languages, gesture, dactyls 

Abstract 

In the Soviet period sign languages in this region were highly influenced by 
the Russian language and the old Georgian dactyl alphabet was totally based 
on the Russian one, with only a few additional specific letters. 

The idea of creating a new original Georgian dactyl alphabet came form the 
local community of deaf and hard of hearing people and I was honored to 
work together with these people on this project. The creation of a new original 
dactyl alphabet based on Georgian letters was a natural step for Georgia and 
consistent with the sign language nationalization developments in the post-
Soviet linguistic space. 

This paper presents the results of our work: the new Georgian dactyl 
alphabet. This alphabet is one-handed with the dactyls which are easy to 
create and to move between. The method of processing is a mixed type and it 
is a letter-dactyl (non-syllabic) alphabet by the principle of marking. 

In the presented papers we also display the theoretical base and the main 
principles for the dactyl alphabets and the 10 rules of dactiling. 

 

Deaf and hard of hearing people use dactyl (manual) alphabets to 
communicate, to fingerspell proper nouns and/or clarify words or names. 
Dactyls (from Greek Δáκτνλοı "fingers") are the letters of the fingerspelling or 
manual alphabets displayed by certain handshapes. As Geilman, notes, "The 
manual alphabet is always in you — it is in your hands and also serves as a 
tracing-paper of the native language" (2003:25). The dactyl alphabet is also 
used in lip-reading, where dactyls help the understanding of words correctly 
(Davidenko &amp; Komarova, 2006:148). Dactyl-contacting communication 
uses a different set of signs — dermography and tactic alphabets, which are 
used by deaf-blind people who communicate via touch. Touching the proper 
places on the hands has the meanings of certain letters. 
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There are about 40 dactyl alphabets in the world (Zaitseva, 2004:12). All 
these alphabets more or less repeat the alphabets of their own spoken 
languages. Significantly, unlike any other alphabets, dactyl alphabets are not 
used for written communications though there is so called notation — the 
sign-writing systems used for written communications for sign languages of 
deaf and hard of hearing people. Usually the sign languages can display 
whole words with one sign, while one concrete position of the hand is 
considered only one dactyl. One can observe the identical dactyls with 
different meanings in different alphabets. The reasons for this may be: 

1. As dactyl alphabets are calquing the alphabets of spoken languages, 
the letters may be repeated following the corresponding graphemes; 

2. The possibility of producing the one-handed dactyls is limited, and this 
limitation is very obvious in comparison with unlimited possibilities for 
graphemes. 

According to Geilman there are the three criterions for the classification of 
dactyl alphabets: 

1. its consistence dactyl alphabet may be: 

o One- handed (Such as American, Russian); 

o Two-handed (such as British, Australian); 

o Combined (such as Italian). 

2. The second criterion is the method of processing, which can be: 

o Referencing or pointing; 

o Copying; 

o Mixed. 

3. The third criterion is the principle of dactyl-marking: 

o By letters; 

o Syllabic (such as Korean and Japan alphabets); 

o Mixed (Geilman, 1981). 

Our researchers changed and expanded the five rules of dactilation by 
Geilman (2003:25): 

1. "Dactilation by one hand (either right or left one) is generally accepted; 

2. Dactilation is conducted steadily and smoothly; 
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3. During the time of dactilation the arm is bent in the elbow, the hand is at 
the level of shoulder, the palm is away from oneself so that both fingers 
and lips could be simultaneously visible; 

4. When dactiling we look at the face and the hands of the person we are 
talking to; 

5. Fingers "produce" letters according to the rules of dactilation." (Geilman, 
2003:25) 

We made changes to the first rule taking into consideration that there are two-
handed dactyl alphabets too. We also removed the last rule and added six 
new rules. Finally we have 10 rules for using dactyl alphabets: 

1. For one-handed alphabets dactilation by one hand (either right or left 
one) is generally accepted; 

2. The dactyls should be exposed equally and dynamically, steadily and 
smoothly; 

3. During the time of dactilation the arm is bent in the elbow, the hand is at 
the level of shoulder, the palm is away from oneself so that both fingers 
and lips are simultaneously visible; 

4. The dactiling person looks at the face of the communicator; 

5. The orthography of the language should conform to existing standards. 
(For example: the word Tbilisi in the dative case (tbiliss - dat) has a 
double -s at the end and therefore the last dactyl s should be repeated 
twice); 

6. After the each word formed by dactyls there should be a pause; 

7. Pauses should be of standard length. The dactyls should be performed 
clearly, with equal short pauses between them, and bigger pauses 
between words; 

8. Articulation and facial expressions mimic should accompany the dactyls; 

9. During the production of dactyls the right hand moves to the left; 

10. In cases when a mistake is made a whole word should be 
repeated. 

In the Soviet period, sign languages in this region were highly influenced by 
the Russian language. Georgia is typical in that, many active members of the 
deaf community are non-Georgian native speakers and during the Soviet 
period there were no books about Georgian sign language. The Russian 
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influence is easy to find in the lexical units and in the old Georgian dactyl 
alphabet, which was totally based on the Russian one. In practice this means 
that many deaf people can communicate in this "Soviet sign language" and 
they would like to keep this possibility. However the process of nationalization 
has begun everywhere in the post-Soviet region and sign languages are 
reintegrating creating their own dactyl alphabets and providing the scientific 
researches of their own national sign languages. Besides Georgia such 
processes take place in many other former Soviet republics, such as Ukraine, 
Byelorussia, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, and so on. 

The old Georgian dactyl alphabet, which the deaf community still uses was 
based on the Russian one and has only a few specific letters added: 

 

Russian dactyl alphabet 
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Georgian dactyl alphabet (old) 

 

 
 
 

Georgian has been written in a variety of scripts over its history. These 
alphabets are: Asomtavruli (capital letters), Nuskhuri (or Nuskha-khutsuri) and 
Mkhedruli. Asomtavruli and Nuskhuri are the old alphabets and Mkhedruli is 
the modern Georgian alphabet, which is in use today. According to sources of 
the 11th century (Leonti Morveli) the first Georgian alphabet was created by 
the first King of Caucasian Iberia (also called Kartli), Pharnavaz, in the 
3rd century BC. However, the first examples of that alphabet, or its modified 
version, date from the 4th-5th centuries CE. During the centuries the alphabet 
was modernized. The modern Georgian alphabet—Mkhedruli has 33 letters. 
The number of sounds is equal to the number of letters: we read as we write. 
(Makharoblidze, 2009:3). The Mkhedruli and Asomtavruli alphabets provided 
a great case for creating an original Georgian dactyl alphabet. 

Together with the local deaf community we created a new Georgian dactyl 
alphabet. Actually this is the first Georgian dactyl alphabet. First, we 
developed the theoretical base and identified the main principles. The 
theoretical foundations are: first, the dactyl alphabet shouldn't have the similar 
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of identical dactyls for different letters, and second, each dactyl should have 
its own unique representation by fingerspelling; 

1. Dactyls should be easy to produce / fingerspell; 

2. Usually the right hand forms the dactyls, but the dactyls should be easy 
to form by the left hand as well, keeping the mirror asymmetry; 

3. Preferred - if the dactyl repeats the graphical form of the same letters 
from the modern spoken Georgian alphabet; 

4. Advantaged—whether a dactyl can be produced by three fingers taking 
into consideration possible finger gaps or other physical problems; 

5. One-handed dactyls are preferred over two-handed ones; 

6. Mixed type alphabets (with one- and two-handed) are not preferred and 
to ensure consistency we avoided this form in our alphabet keeping a 
unified system; 

7. We allowed the formation of parallel dactyls (i.e. more than one dactyl 
that explains the same thing) as in the long process of the development 
of Georgian sign language the people using it will naturally choose the 
better alternatives. 

The outcome of this process was the development of a new Georgian dactyl 
alphabet. It is one-handed, the method of processing is mixed type and it is a 
letter-dactyl (non-syllabic) alphabet by the third criteria - the principle of 
marking. We also tried to keep an easy dynamic for the dactyls, in the other 
words we tried to ensure that the dactyls were easy to physically form and 
could easily flow from one to another. 

The advantages of our alphabet are the following: 

1. It has original, clear and easy forms; 

2. In the most cases the alphabet copies the corresponding letters from 
the modern Georgian alphabet Mkhedruli and below we expose the new 
dactyls with the corresponding letters from Mkhedruli. The flowing 
dactyls are repeating the graphics of the same letters: a, b, g, d, e, v, z, 
t, i, m, n, o, s, t', p, k, ğ, q', š, č, c, Ʒ, č. k' fully copies the corresponding 
letter from the old Georgian alphabet Asomtavruli, whilst t and q' dactyls 
partly repeat the graphics of the same letters from Asomtavruli. Some 
dactyls only partly copy the corresponding letters — c', h, l, r. 
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3. Some dactyls include phonetic information as well. In our alphabet all 
five vowels are open, except the old version for the dactyl a - which has 
the form of a closed fist repeating the Russian dactyl. Phonetically as a 
vowel it should be open and not closed. We did design an alternative 
dactyl — an open one. However the Georgian deaf community preferred 
to use the old dactyl as for them it is as a symbol of unity amongst deaf 
people — as this dactyl also appears in many other dactyl alphabets. In 
the future local deaf community may come back again to discuss this 
issue. 
The closed sounds are marked properly: b, g, d, m, n, p'; 

4. The ideogramic dactyls have taken into consideration the cultural and 
well known elements of Georgian reality: k' — k'argi (good), n — nek'i 
(little finger), p' — p'irjvari (face-cross), j - jvari (cross), x - xeli (hand), q' 
— q'urebi (ears), c-cek'va (dance). ž is a sensitive-emotional form with 
nervously bended fingers. 

5. There are no identical or similar dactyls in this alphabet. Each dactyl is 
clearly different; 

6. The new Georgian dactyl alphabet doesn't repeat the dactyls from the 
other dactyl alphabets. There are only a few exceptions and the each 
case has its own reason and explanation. For example, as we told 
above, the dactyl a stays as a symbol of unity of deaf and hard of 
hearing people. 

Twenty-four dactyls fully copy the same letters from the Georgian alphabet 
and four dactyls partly copy the corresponding letters. Seven dactyls are 
ideograms and two among them are copying the corresponding letters at the 
same time. This totals all thirty-three dactyls. 
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We left this dactyl 1 following the wish of the local deaf community. Only a few 
changes were made: the thumb is raised and one can see the Georgian "a" 
on the hand — the open part of the palm paints this letter. This was an 
additional reason to leave this dactyl in the same form. 

 

This is our version of an open sound — vowel "a." The dactyl is copying the 
corresponding letter from the modern Georgian alphabet. Four fingers are 
extended together and are bent a little and the thumb is extended with a palm 
facing left, repeating the graphics of the letter "a". 

This is a closed form of the same dactyl from the old dactyl alphabet. We left it 
as it graphically copies the same letter "b" from the Georgian alphabet: 

 

The palm faces left, the middle and the index fingers are exposing the upper 
part of the grapheme "b", while the other fingers are closed in a fist producing 
a dactyl of a closed sound. 

 

http://dsq-sds.org/author/proofGalleyFile/3318/3267#endnote01
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This is an alternative version of the dactyl "b" - the closed form. The palm is 
facing left, the four fingers are bent a little and the thumb touches the middle 
part of the index finger. The dactyl copies the handwriting variant of the same 
letter "b" from the Georgian alphabet. 

 

This dactyl has a closed form copying the corresponding letter "g" from the 
modern Georgian alphabet. The palm is facing left, the index finger is curved 
and raised up. The middle finger, ring finger and the little fingers are curved 
together and the thumb touches the middle finger forming the flattened O. 

 

This dactyl has a closed form partly copying the same letter "d" from the 
Georgian alphabet. The palm is facing down, the index finger and the thumb 
are extended, the middle finger with its top is touching the top (nail) of the 
index finger, the ring finger and the little fingers are curved. 
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This dactyl has an open form copying the same letter "e" from the Georgian 
alphabet. The palm is facing left the fingers are bent in C. 

 

This dactyl has an open form copying the corresponding letter "v" from the 
Georgian alphabet. The palm is facing left the thumb and the index fingers are 
exposing the modified C, while the other fingers are curved, creating an open 
circle. 

 

This dactyl has a closed form copying the same letter "z" from the Georgian 
alphabet. The palm is facing left. The middle finger, the ring finger and the 
little fingers are curved together and the thumb touches the middle finger 
producing a closed circle; the index finger is curved touching the middle part 
of the middle finger, producing another smaller closed circle. 
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This dactyl has a closed form copying the corresponding letter "t" from the 
Georgian alphabet. The palm is facing left and down. The index finger is bent 
and the thumb touches it, while the other fingers are bent in a fist. This dactyl 
was inserted in the Russian dactyl alphabet as a specific Georgian dactyl and 
we left it in our new alphabet, as it repeats the forms of Mkherduli and partly 
Asomtavruli as well. 

 

This dactyl has an open form copying the same letter "i" from the Georgian 
alphabet. The palm is facing down. The four fingers with an extended thumb 
are exposing the modified C facing down. However when we worked with deaf 
people we found that this dactyl is not easy to produce and that it may be 
difficult to use this dactyl during the fluent communication. We therefore 
developed another version for this letter: 
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This dactyl copies the handwriting form of the same letter "i" from the 
Georgian alphabet. The index finger is extended showing the horizontal line, 
the other fingers are bent in a fist and the palm is facing the body. 

 

This dactyl has a closed form partly copying the same letter "k'" from the old 
Georgian alphabet Asomtavruli. The palm is facing left. The thumb is 
extended and the other fingers are bent in a fist. At the same time this dactyl 
references the word "k'argi"- good and this is the same sign (for the word 
"good") in many different sign languages. 

 

This dactyl is not a closed one. The palm is facing left, the thumb and the 
index finger are exposing the modified C, the middle finger, the ring finger and 
the little fingers are extended — like the three baskets of the printed "l" from 
the Georgian alphabet, partly copying it. 
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This dactyl is a closed form with the palm facing left. The index finger is 
curved and raised up, while the other fingers are bent in a fist copying the 
graphic of the same letter "m" form the Georgian alphabet. 

 

This dactyl is a closed form with the palm facing left. The little finger is curved, 
while the other fingers are bent in a fist copying the graphic of the same letter 
"n" from the Georgian alphabet. At the same time this dactyl is referring the 
word "nek'i" - the little finger. 
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It is an open dactyl with an extended thumb and an extended index finger. 
The other fingers are bent in a fist. The dactyl copies the hand-writing "o" from 
the Georgian alphabet. The palm is facing left. 

The same dactyl could be produced as an absolutely open form with the other 
fingers extended together with the index finger: 

 

It is an alternate form of handshape for the same dactyl "o". 

 

This is a closed dactyl "p'". The three fingers: the thumb, the index finger and 
the middle fingers are touching each others' tops in a position as if they are 
ready to cross something. In Georgian orthodox churches people cross 
themselves with this position of fingers. The ring finger and the little fingers 
are touching the palm. 
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This is not a closed dactyl. "ž" is formed with the palm facing forward and all 
five fingers curved sensitively, nervously. From another angle (the opposite 
side) this dactyl looks like the following: 

 

 

This is not a closed dactyl with the palm facing forward. It is partly copying the 
letter "r" from the Georgian alphabet and because of this reason we kept if 
from the old dactyl alphabet. The index finger, the ring finger and the little 
fingers are extended, while the thumb is touching the top of the middle finger. 
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This dactyl is copying the same letter "s" from the Georgian alphabet with a 
mirror asymmetry. The index finger and the thumb are extended up and the 
palm is facing forward. The other fingers are bent in a fist. 

 

This is a closed dactyl. The palm is facing left. The thumb is curved; the index 
finger and the middle fingers are crossing each other while the others are 
touching the palm. This dactyl is copying the letter "t' " from the Georgian 
alphabet. It has another open version fully repeating the graphic of the same 
letter from the modern Georgian alphabet: 
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This is an open dactyl. The palm is facing left and down. The fingers bent as 
flattened C producing a fissure. 

 

This is a closed dactyl. The palm is facing left and down. The four fingers are 
bent and the thumb is touching the index finger, partly copying the same letter 
"p" from the Georgian alphabet. This dactyl is also transferred from the old 
Georgian dactyl alphabet. 

 

This is an open dactyl. The palm is facing left. The thumb is curved, the index 
finger is extended and the other fingers are curved repeating the graphical 
form of the same letter "k" from the modern Georgian alphabet Mkhedruli. 
There is an alternative version for this dactyl, as it was in the old dactyl 
alphabet: the thumb and the index fingers are performing the modified C, 
while the other fingers are extended: 
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This is an open dactyl copying the same letter "ğ" from the Georgian alphabet. 
The palm is facing down. The index finger and the middle fingers are curved 
creating the upper part of this written letter and the other fingers are freely 
curved creating the lower part of the letter. 

 

This closed dactyl is copying the same letter "q' " from the Georgian alphabet. 
The palm is facing the body. The index finger and the middle fingers are 
extended while the others are bent in a fist. 
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This is an alternative version of "q' ", a closed dactyl copying the same 
corresponding letter from the Georgian alphabets - Mkhedruli, and 
Asomtavruli. The palm is facing forward. The index finger and the little fingers 
are extended while the others are bent in a fist. This dactyl also refers the 
word "q'urebi" - ears. 

 

This closed dactyl is copying the same letter "š" from the Georgian alphabet. 
The palm is facing left and /or forward. The index finger and the little fingers 
are curved, while the other fingers are bent in a fist. 
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This dactyl is copying the same letter "č" from the Georgian alphabet. The 
palm is facing left. The middle finger and the thumb are extended; the index 
finger is touching the middle part of the middle finger producing a little circle, 
while the other fingers are bent in a fist. This dactyl has another form as well: 

 

This dactyl "č" repeats the general form of the previous one, but here the ring 
finger and the little finger are extended together with the middle finger 
producing an open dactyl. 
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This is a closed dactyl. The palm is facing left. The thumb is curved, the index 
finger is extended and the middle finger is bent forward. The ring finger and 
the little finger are touching the palm. The dactyl partly copies the same letter 
"c" from the Georgian alphabet. It also has an alternative version, where the 
ring finger and the little finger are extended and come together with the middle 
finger. 

 

In this version it's an open dactyl with the palm facing left. This form fully 
repeats the letter "c" from the Georgian alphabet and at the same time refers 
the word "cek'va" — dance, and the dactyl mimics the shape that a Georgian 
ladies' hand takes in traditional Georgian dancing. 
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This is a closed dactyl with the palm facing left copying the letter "Ʒ" from the 
Georgian alphabet. The index finger is extended and the other fingers are 
bent producing a circle by touching the thumb. This dactyl was kept from the 
old alphabet, where it was inserted as a specific Georgian dactyl. 

 

This closed dactyl with the palm facing left partly copies the letter "c' " from the 
Georgian alphabet. The ring finger and the little fingers are extended while the 
other fingers are bent in a fist. 

 

This is an open dactyl. The palm is facing left. The dactyl copies the letter "č' " 
from the Georgian alphabet. The fingers are curved and the middle finger is 
raised up and curved. 
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or 

 

This is an open dactyl "x". The palm is facing forward /or left. All the fingers 
are extended referring the word "xeli" - hand. 

 

This is a closed dactyl "j". The palm is facing forward. The index fingers and 
the middle fingers are crossing each other while the other fingers are bent in a 
fist. This dactyl refers the word "jvari" - cross. 
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This is a partly copying dactyl exposing the three parts of the letter "h" from 
the Georgian alphabet. The palm is facing forward. The thumb, the index 
finger and the middle finger are extended and the ring finger and the little 
finger are touching the palm. 

Georgian dactyl alphabet  

 

Some lexical signs, which are formed by the combination of dactyls and signs, 
will be changed following the changes to the dactyl alphabet and 
implementation of a new alphabet. This process will be reflected only on the 
lexical level of the language. 

Usually the implementation of any type of novelty always meets some 
resistance. However, as this alphabet was developed together with the 
community of the target audience and in a close collaboration with deaf and 
hard of hearing people, 3 we hope that these barriers will be significantly 
reduced. This new alphabet is not something dictated by government or some 
other body, it is instead a product of the work and dedication of all interested 
parties most importantly those who will use it on a daily basis. As elsewhere 
the implementation of the new alphabet will take time. 4 The creation of a new 
original dactyl alphabet based on Georgian letters is consistent with changes 

http://dsq-sds.org/author/proofGalleyFile/3318/3267#endnote03
http://dsq-sds.org/author/proofGalleyFile/3318/3267#endnote04


 
 
 

63 

in sign languages in post-Soviet space. In post-Soviet time the sign languages 
have been reintegrated and nationalized in many countries in this area. 

In the world there are more than 5000 spoken languages, but only a few 
original alphabets. There are more dactyl alphabets than there are graphic 
alphabets as many nations, which do not have their own original graphic 
alphabets, have created their own dactyl alphabets. The Georgian alphabets 
(Mkherduli and Asomtavruli) provided a great base for creating an original 
Georgian dactyl alphabet with some national-cultural values. The question 
about the wide usage of this alphabet and its implementation in the 
educational system is a matter of time. 

Works Cited 

• Andersson, Yerker 1994. Deaf people as a linguistic minority. In: 
Ahlgren, Inger and Hyltenstam, Kenneth (eds.), Bilingualism in Deaf 
Education. (International Studies on Sign Language and Communication of 
the Deaf, 27) Hamburg: Signum. pp.9-13. 

• Batatunashvili, Amiran."molaparak'e xelebi". qartuli jesturi enis 
leksik'oni.("The talking hands" Dixctionary of Georgian Sign Language) Tbilisi. 
2008 

• Bazoev, Vladimir. Plamenni, Viktor." Chelovek' iz mira t'ishini" A man from 
the world of silence. "Аĸaдем ĸнигa"" "AМосĸв a. 2002 

• Charlotte Baker-Shenk, Dennis Cokely. American Sign Language. A 
Teacher's Resource Text of Grammar and Culture. Clerc Books. Gallaudet 
University Press. Washington D.C. 1980, 1991 

• Davidenko, Tatiana, and Komarova, Ana. "K'rat'k'i ocherk' po lingvist'ik'e 
Russkogo jestovogo iazik'a" (A short article about Russian Sign Language) In 
"Sovremennie aspek't'i jestovogo iazik'a" Ed. by Ana Komarova. Moscow, 
2006 pp.146-161 

• Dennis Cokely, Charlotte Baker-Shenk, American Sign Language. A 
Teacher's Resource Text on Curriculum, Methods and Evaluation. Clerc Books. 
Gallaudet University Press. Washington D.C. 1980 

• Elaine Costello. American Sign Language Dictionary. Random House 
Webster's. NY. 1994 



 
 
 

64 

• Geilman I.F. Gesture Languages of Friendship. Volume II. Saint-
Petersburg. 2003 

• Geilman I.F Dak't'ilologia (Dactylology). Leningrad. 1981 

• Gregory, Susan. The language and culture of deaf people: Implications for 
education. Language and Education 6: 1992. pp.183-197. 

• Kendon, Adam. "Human Gestures" In K.R. Gibson and T. Ingold 
(eds) Tools, Language and Cognition in Human Evolution. Cambridge: Cambridge 
University Press. 1994 

• Makharoblidze, Tamar. "jesturi enebi". (The sign languages) The works of 
Georgian Language Institute #2 TSU. Tbilisi. 2012. pp. 159-171 

• Словaрь Руссĸого жесmоеого языĸa. Авторсĸий ĸоллеĸтив : Бaзоев В. 
З. Гaв Риров a Г.Н. Егоров a И.А. Ежов a В.В. Д aв ыденĸо Т.П. Чaушьян 
Н.А. Мосĸв a. Изд. "флинтa" 2009 

• "Sovremennie aspek't'i jestovogo iazik'a" Ed. by Ana Komarova. 
Moscow, 2006 

• Zaitseva, Galina. "Jestovaia rech. Dak't'ilologia". (Sign speech. 
Dactylology.) Vlados. Moscow. 2004 

 

Endnotes 

1. We display the new dactyls with the corresponding letters from the 
modern Georgian alphabet Mkhedruli. It gives a clear view for 
comparing the dactyls with the same letters.  
 

2. We exposed the Georgian dactyl alphabet with the national flag of 
Georgia on the bottom right. This form was finally accepted by the 
Georgian deaf Community in May 2012 and they prepared this picture 
as well.  
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3. I would like to say thank you to the deaf community of Georgia for this 
great support and collaboration, particularly to my deaf friends Natia and 
Lali Japoshvilis for their work and dedication and to Parkhad Abasov, 
who painted these dactyls. For their important contributions I'd like to 
express my deep gratitude to The Union of the Deaf of Georgia and its 
president Amiran Batatunashvili - an expert-source, a native-speaker of 
Georgian sign language and the vice president Maya Metonidze.  
 

4. We have made the significant first steps and we hope the stakeholders 
of the educational system in Georgia will support this initiative, an 
initiative - which was originally proposed by the Georgian deaf people.  
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საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემის იდენტობის საკითხები 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ყრუები წარმოადგენენ ლინგვისტურ 

უმცირესობას. აღსანიშნავია, რომ მათი ენა არ სხვაობს ნაციონალური ნიშნით, არამედ 

ეს არის ერთიანი ქართული ჟესტური ენა, რომელსაც აქვს ინდივიდუალური (ანუ 

კერძო) გრამატიკული სისტემა. ევროპული ღირებულებების პარადიგმის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ადამიანების საზოგადოებაში ფართო ინტეგრაციის უწყვეტი პროცესი. ამ 

თვალსაზრისით, ყრუთა იდენტობის თემატიკა ზოგადად და მათი ენის 

განვითარების კონცეფცია ფასეულია როგორც თეორიული საფუძველი ამ 

მიმართულებით საწარმოებელი სამუშაოებისათვის და ამავდროულად გარკვეული 

სამოქმედო გეგმაც.   

 

ცნობილი ფაქტია, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ძლიერი იყო დომინანტი 

რუსული ჟესტური ენის გავლენა ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყრუთა ჟესტურ ენებზე. 

აღსანიშნავია, რომ რუსული ჟესტური ენა, თავის მხრივ,  ფრანგულიდან 

მომდინარეობს, ისევე როგორც ამერიკული ჟესტური ენა. საბჭოთა ქვეყანაში იყო 

რუსულზე დაფუძნებული საერთო ანბანი და ერთიანი „საბჭოთა ჟესტური“ ენა. 

პოსტსაბჭოთა რეალობამ ახალი მოთხოვნები წამოშვა: დაიწყო ჟესტურ ენათა 

რეინტეგრაციის პროცესები. ყოფილმა რესპუბლიკებმა და ახალ რეალობაში კი უკვე 

დამოუკიდებელმა ქვეყნებმა დაიწყეს თავისი ჟესტური ენების სამეცნიერო კვლევები. 

ამ მიმართულებით საქართველოშიც გადაიდგა სერიოზული ნაბიჯები. კერძოდ, 

USAID-ის დაფინანსებით  და საერთაშორისო არასამთავრობიო ორგანიზაცია 

“გადავარჩინოთ ბავშვები” თბილისის ოფისის მხარდაჭერით გამოიცა სამეცნიერო და 

სასწავლო ლიტრატურა. მე გამოვიკვლიე ქართული ჟესტური ენის ძირეული 

გრამატიკული კატეგორიები და წიგნად გამოვეცი ნაშრომი „ქართული ჟესტური ენა“; 

ყრუთა თემთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში შევქმენი პირველი ქართული 

დაქტილური ანბანი და ჩემი კვლევების რეზულტატები საერთაშორისო 

კონფერენციებით გავაცანი ჩემს კოლეგებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში.  
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ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის კვლევა და ყრუთა 

თემთან ერთად ვმუშაობ 4000 ერთეულიან ლექსიკონზე - ეს არის მიმდინარე 

კვლევის კონკრეტული მიზანი და, შესაბამისად, მოსალოდნელი შედეგიც. კვლევის 

ამოცანებია ლექსიკური ერთეულების გამოვლენა და დესკრიფცია, ასევე ჟესტურ 

ფორმათა ვიზუალიზაცია. ლექსიკონი იქმნება საერთაშორისო სტანდარტის 

მიხედვით - ამერიკული ჟესტური ენის ლექსიკონის ფორმატით. პარალელურად 

მუშავდება ლექსიკონის ელექტრონული ვერსიაც, იხ. სიატი www.gesl/iliuni.edu.ge. 

გამოკვლეული ლექსიკური ერთეულების ტიპოლოგიური ანალიზი იძლევა 

კონკრეტული ლინგვისტური დასკვნების საფუძველს. ჩვენ გამოვავლინეთ ქართული 

ჟესტური ლექსიკური ერთეულების წარმოების ძირითადი პრინციპები  შესაბამისი 

თეორიული და პრაქტიკული სამუშაოების ბაზაზე და ეს დასკვნები წარმოდგენილი 

იქნება დაინტერესებული აუდიტორიებისათვის. 

 

ენა, როგორც ერისა თუ თემის საიდენტიფიკაციო ერთეული, უმნიშვნელოვანეს 

როლს თამაშობს ამ ხალხის ისტორიულ-კულტურულ ღირებულებათა პარადიგმების 

ჩამოყალიბებასა და ამ ხალხის იდენტობის ფორმირებაში. ასევე ყოველი ხალხის 

ისტორიულ ცნობიერებაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ენობრივი 

მემკვიდრეობის ფორმებისა და ლინგვისტური აზროვნების საფეხურების ანალიზს. 

ამ მხრივ საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემი - როგორც ლინგვისტური 

უმცირესობა მრავალმხრივი მომავალი კვლევებისათვის უაღრესად საინტერესო 

ობიექტია. მიმდინარე ეტაპზე კი ამ კუთხით გაანალიზებული ენობრივი მასალა 

კონკრეტული დასკვნების გამოტანის საფუძველს უკვე იძლევა საქართველოში 

მცხოვრები ყრუთა თემის ლინგვისტური იდენტობის შესახებ. 

 

2013 წლის ნოემბერში ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით 

ნოემბერში საქართველოში ჩამოვიდნენ მსოფლიო ყრუთა საზოგადოების წამყვანი 

სპეციალისტები და 14  ქვეყნის ყრუთა  საზოგადოების  ლიდერები. ჩატარდა 

სამდღიანი კონფერენცია თბილისში. კონფერენციის მიზანი იყო ყრუთა განათლების 

მიმართულებით არსებული პრობლემებისა და საჭიროებების გამოვლენა, 

http://www.gesl/iliuni.edu.ge
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საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, რეკომენდაციების   შემუშავება  

სამთავრობო სტრუქტურებისთვის, ჟესტური ენისთვის  სტატუსის  მინიჭების  

საკითხის განხილვა, ჟესტური ენის, როგორც  ყრუთა  კომუნიკაციის  ერთადერთი 

საშუალების განვითარება და პოპულარიზაცია. ამ კონფერენციის ფარგლებში 14 

ნოემბერს 12 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს ყრუთა 

კავშირის აქტიური მონაწილეობით მოეწყო მრგვალი მაგიდა - ,,ჟესტური ენის როლი 

ყრუთა   განათლებაში”, სადაც შემუშავდა ჟესტური ენისთვის  სახელმწიფო  

სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული რეკომედაციები. ამავე კონფერენციაზე 

რუსმა კოლეგებმა წარმოადგინეს ინფორმაცია ჟესტურ ენათა რეინტეგრაციის შესახებ 

და აღნიშნეს, რომ 2006 წლის კვლევების მიხედვით, განსვლა ანუ ლინგვისტური 

რეინტეგრაციის პროცესი ქართულ და რუსულ ჟესტურ ენათა შორის იყო 13 

პროცენტი. აღინიშნა, რომ მიმდინარე ეტაპზე საჭიროა ახალი კვლევის ჩატარება ამ 

მონაცემის დასაზუსტებლად. ჩემი პირადი დაკვირვებით, სავარაუდოდ, დღეს ენათა 

რეინტეგრაციის პროცენტი გაცილებით მაღალია. ამ დაკვნის გამოტანა შესაძლებელი 

გახდა კონფერენციის მსვლელობაზე და ჟესტურ ენებზე თარგმანზე დაკვირვებისას. 

აღმოჩნდა, რომ ქართველ თარჯიმნებს ძალიან გაუჭირდათ რუსული ჟესტური ენის 

თარგმნა და  შერეული -  სამ- და ოთხენოვანი თარგამანის საჭიროება იყო აშკარა. 

 

რამდენადაც ყრუთა იდენტობა და მათი პრობლემებიც მთლიანად უკავშირდება 

მხოლოდ ენას და ენობრივ პრობელემებს, უმნიშვნელოვანესია ქართული ჟესტური 

ენის განვითარების ძირითადი კონცეფციის წარმოდგენა საზოგადოებისათვის და 

ასეთი ფორმით ამ თემის ფართო განხილვა. თავის მხრივ, ეს ასევე ხელს შეუწყობს 

საზოგადოებაში არსებული სტიგიმის მოხსნას.  

 

ქართული ჟესტური ენის განვითარების ძირითადი კონცეფცია მოიაზრებს ამ ენის 

განვითარების პერსპექტივების მრავალმხრივ გაანალიზებას. ზოგადად ნებისმიერი 

ჟესტური ენის განვითარების ძირითადი მიმართულებები, ცხადია, საერთო და 

გასაზიარებელია ქართულისათვისაც. ამ თვალსაზრისით, გამოვყოფთ ძირითად 

პარამეტრებს: 
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 ლექსიკონების შექმნა არის ნებისმიერი ენის განვითარების აუცილებელი 

პირობა. უპირველეს ყოვლისა, უნდა შეიქმნას ქართული ჟესტური ენის 

სხვადასხვა ფორმატის ლექსიკონები: ზოგადი განმარტებითი ლექსიკონი, 

ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი, მცირე თემატური ლექსიკონები, სასკოლო-

სასწავლო საგნობრივი ლექსიკონები, საბავშვო ლექსიკონები, საარჩევნო-

პოლიტიკური თემატიკის ლექსიკონები, სხვადასხვა მიმართულების 

ტერმინთა ლექსიკონები, ორ- და სამენოვანი ლექსიკონები და სხვ. ამ 

ლექსიკონთა ფორმატი, სასურველია, იყოს როგორც ბეჭდური ასევე 

ელექტრონული ფორმით, რათა ვიზუალური ჟესტური ფორმები ნათლად 

იყოს წარმოდგენილი.     

 თანამედროვე ეპოქაში ენის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა 

ენის კორპუსის შექმნა. ეს არის ისეთი მონაცემი, რომელიც შემდგომში ამ 

ენაზე მომუშავე ნებისმიერ სპეცილისტს (არა მხოლოდ ენათმეცნიერებს) 

უქმნის ხელმისაწვდომ სათანადო დოკუმენტირებულ ბაზას. ენის კორპუსი 

ფართოდ გამოიყენება მანქანური, პროგრამული თარგმანისათვის.  

 

 ენის განვითარებისათვის აუცილებელია სათანადო სამეცნიერო ბაზის შექმნა 

და ამ ენის სიღრმისეული მეცნიერული შესწავლა, რასაც შემდგომში 

დაეყრდნობა ამ ენის სტანდარტიზაციის საკითხების გადაწყვეტა. 

 

 ქართული ჟესტური ენის შესწავლისა და მისი განვითარების ხელშეწყობის 

პარალელურად უნდა დაუწყოს მუშაობა ამ ენის სტატუსის მოსაპოვებლად, 

რაც იქნება ყრუთა უფლებების დაცვის ძირითადი გარანტი.  

 

  მნიშვნელოვანია ყუთათვის სასწავლო სისტემის გაძლიერება. ამ ტიპის 

სასკოლო სეგმენტი მოიაზრებს ბილინგვურ სწავლებას. ბილინგვური 

სწავლებისათვის ძალიან სასურველია ყრუთა ჩართულობა სასწავლო 

პროცესში. ამისთვის საჭიროა მათი გადამზადება და რაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანია სასკოლო საგნობრივი ტერმინოლოგიის ძირეული 

საკითხების დამუშავება. რაც შეეხება სასკოლო სახელმძღვანელოებს, აქაც, 
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ცხადია,  უნდა იყოს ბილინგვური მიდგომა. ეს კი მოიაზრებს იმას, რომ ორივე 

ენა სამეტყველო და ჟესტური - თანაბარი განვითარებით უნდა იქნეს 

წარმოდგენილი სასკოლო ფორმატის სასწავლო ლიტერატურაში. 

დღესდღეობით საქართველოში არ არსებობს ყრუთა სკოლამდელი 

განათლების არანაირი სისტემა, თუნდაც ამიტომ ყველაფრის პირდაპირი 

გადმოტანა ამერიკული სკოლების სიტემიდან, არ იქნება მიზანშეწონილი 

ადგილობრივი რეალობისათვის. აღსანიშნავია, რომ არსებული სიტუაცია 

მკვეთარდ განსხვავებულია საქართველოსა და ამერიკას შორის - როგორც 

ფონური ცოდნისა და სკოლამდელი სწავლების მხრივ, ასევე წმინდა 

ლინგვისტური თვალსაზრისითაც.  ამ ტიპის სწავლებაში მნიშვნელოვანია, 

რომ სასკოლო სწავლების დასაწყის ეტაპზე „ცნება“, „ხატი“ და „ორი სახელი“ - 

ჟესტური და სამეტყველო ნიშანი, თანადროულად იქნეს მიწოდებული ყრუ  

ბავშვისთვის. ამისათვის ენობრივი ერთეულები, სასურველია, დალაგდეს 

საგნობრივი და პანტომიმური ფორმების პრიორიტეტული თანმიმდევრობით 

და აუცილებელია, დაცული იქნეს სასწავლო პროცესის მარტივიდან 

რთულისკენ სვლის ძირითადი პრინციპი. 

 

 ქართული ჟესტური ენის სწავლებაში, სასურველია, ძირითადი  

თანმიმდევრობის დაცვა და სკოლამდელი სწავლების პროექტების 

განვითარება, საბავშვო ლიტერატურის შექნა, ჟესტური ენის სწავლებისათვის 

სხვადასხვა ტიპის ანიმაციური პროექტების შექმნა.  

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის ხელშეწყობის მიზნით, საჭიროა 

ყრუთა პედაგოგებისა და თარჯიმნების გადამზადება, ლინგვისტური 

(პრაგმატული) ტრენინგების ჩატარება. მნიშვნელოვანია ასევე ახალი 

კარდების მომზადება საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებსა და 

საქართველოს ყრუთა კავშირში. 

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ 

ენის სრულფასოვანი დოკუმენტირების ჩატარება და ასევე 
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ჟესტშემოქმედებითი პროცესისათვის ხელის შეწყობა და მრავალმხრივი 

მიმართულებით ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შექმნა დარგობრივი 

სპეციალისტების მონაწილეობით. 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის  ფასეულია საზოგადოებრივი 

სტიგმის მოხსნა - საზოგადოებისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება ყრუთა 

თემატიკაზე და ყრუთა მონაწილეობით განხორციელებლ პორექტებზე, 

ყრუთა თემის კულტურული აქტივობის გაშუქებისთვის ხელის შეწყობა. 

შესაძლებელია ყრუთათვის მცირე ინტერნეტ-ტელევიზიის გაკეთებაც.  

 

 ჟესტური ენის სწავლების სხვადასხვა ტიპის კურსებისა და 

სახელმძღვანელოების  შექმნა, როგორც ყრუთათვის, ასევე სმენიანი 

მსურველი ადამიანებისათვის. 

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის სასურველია სხვადასხვა ტიპის 

მედია პროექტების განხორციელება ყრუთა ჩართულობით და პარალელური 

თარგმანით, რათა გამოწვეული იქნეს საყოველთაო ინტერესი ამ ენის მიმართ.  

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის სასურველია ამ 

მიმართულებით სამეცნიერო  ინოვაციური პროექტების წახალისება. 

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის სასურველია ყრუთა 

მონაწილეობით სახელოვნებო და სოციალური პროექტების წახალისება. 

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა 

ეროვნების ყრუების ენა საერთოა და ეს არის ქართული ჟესტური ენა. ეს ადამიანები 

წარმოადგენენ მსოფლიოში ყველაზე პატარა ლინგვისტურ უმცირესობას, რომელთაც 

აქვთ  საერთო თემური სოციალურ-კომუნიკაციური ნიშანი - ერთიანი ქართული 

ჟესტური ენა და არა აქვთ დეფინიცირებული,  ნაციონალურ-ენობრივი კუთვნილება. 

ქართული ჟესტური ენა არის  თავისი, დამოუკიდებელი, კერძო გრამატიკული 

სისტემის მქონე ენა. საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემის ლინგვისტური 
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იდენტობის საკითხები დაკავშირებულია ამ ენის ზოგად დეფინიციასა და ამ ენაზე 

მოსაუბრე ადამიანების - თემის ენობრივ თვითმარკირებაზე.  თვითმარკირება კი 

ხდება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პირველად მომხმარებელთა ძირითადი სამუშაო-

საურთიერთო ენის, ანუ ქართული ჟესტური ენის საფუძველზე, ანუ ენობრივი 

ნიშნით.  
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Identitiy Issues of Georgian Deaf Community 
 
 
Georgian Deaf and Hard of Hearing people (DHH) are the linguistic minority in the country. 
It should be noted, that inside this community the difference is not connceted with their 
nationalities, but these people are united by the Georgian Sign Language (GESL) as a 
community. GESL has its individual grammatical system and in the presented paper I dispay 
the concept for GESL development. 
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ვერსიის კატეგორიის შესახებ ქართულში 

 

1. შესავალი 

    ქცევის კატეგორია ქართულში მრავალი სპეციალისტის კვლევის საგანი იყო. ამ 
თემაზე მუშაობდნენ: დ. ჩუბინაშვილი, ჰ. შუხარტი, თ. ჟორდანია, მ. ჯანაშვილი, ს. 
ხუნდაძე, ნ. მარი, ა. შანიძე, გ. დეეტერსი, ბ. რუდენკო, გ. როგავა, ქ. ლომთათიძე, ა. 
ჩიქობავა, ი. ქავთარაძე, ი. იმნაიშვილი, გ. მაჭავარიანი, კ. დოდაშვილი, ფ. 
ერთელიშვილი, კ. შმიდტი, ვ. თოფურია, კ. ჩხენკელი, ნ. ანდღულაძე, ვ. ბოედერი, ჰ. 
ფოგტი, რ. ლაფონი, გ. ნებიერიძე, ა. ონიანი, გ. კლიმოვი, მ. სუხიშვილი, ა. ჰარისი, მ. 
დამენია, ჰ. არონსონი, ბ. ჯორბენაძე, ი. ტესტელეცი, ა. არაბული, მ. მაჭავარიანი, მ. 
სახოკია, რ. ასათიანი, ქ. ტუიტი, კ. ვამლინგი, ა. მარანცი, ჯ. ჰუიტი, ზ. სარჯველაძე, მ. 
ჩერჩი, დ. მელიქიშვილი, ლ. კვაჭაძე, შ. აფრიდონიძე, ი. მელიქიშვილი, თ. 
უთურგაიძე, დ. ფხაკაძე, ნ. მეტრეველი, ნ. მაჭავარიანი, რ. ლაკროიქსი და სხვები.   
    კვლევის ასეთი დიდი ისტორიის მიუხედავად, ვერსიის კატეგორიასთან 
დაკავშირებით დღემდე არის აზრთა სხვადასხვაობა და რჩება რიგი აუხსნელი 
საკითხებისა. წინამდებარე  ნაშრომში ჩვენ შევეცადეთ, წარმოგვედგინა ამ ზმნური 
კატეგორიის განსხვავებული მოდელები. სტატიაში ასევე მოცემულია  
ზემოხსენებული მორფოლოგიური კატეგორიის თავისებურებათა სისტემიზაციის 
ცდა.  
    „პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ქართულთან მიმართებაში საენათმეცნიერო 
ლიტერატურაში გამოყენებული ტერმინები, როგორებიცაა  სუბიექტი, პირდაპირი 
ობიექტი, ერგატივი, ნომინატივი, აბსოლუტივი და ა.შ.  ტიპოლოგიური 
თვალსაზრისით გარკვეულ გაუგებრობას აწყდება. ზოგი ავტორი ცდილობს ამ 
გაუგებრობისთვის თავის არიდებას“ [ჩერჩი 1971:1]. როდესაც საუბარია ქართული 
ზმნის აღწერაზე, ჩვენ ვაწყდებით გარკვეულ ტერმინოლოგიურ სირთულეებს, 
რადგანაც ქართული ტრადიციული ენათმეცნიერებისათვის კარგად ნაცნობი და 
პოლპულარული ტერმინები ხშირად უცხოა ფართო საერთაშორისო ლინგვისტური 
აუდიტორიისათვის. ქართველი მეცნიერები გამოიყენებენ ტერმინებს: 
„პოლიპერსონალიზმი“, „ზმნის პირი“,  „ზმნის პირიანობა“ და სხვ. ჰ. არონსონის 
კვალდაკვალ ქართული ზმნური კატეგორიების დახასიათებისთვის ჩვენ ვირჩევთ 
ქართულ ტერმინებს: „ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ შედარებით უჩვეულო, მაგრამ 
ზუსტ ტერმინებს...“   [არონსონი 1982:41] 
 
2. ზოგადი ინფორმაცია ვერსიის კატეგორიის შესახებ  
    ვერსია არის ზმნის კატეგორია, რომელიც გვიჩვენებს ზმნის პირთა 
ურთიერთმიმართებებს. ქართულ ზმნას შეუძლია პოსესიური მნიშვნელობების 
გადმოცემა. ვერსია უჩვენებს, თუ ვისკენ მიემართება, ვისი ან რისი ინტერესებისკენ  
არის ორიენტირებული ზმნით გამოხატული მოქმედება. ეს არის 
პოლიპერსონალური ზმნის კატეგორია. ჩვენ გამოვყავით ცალმხრივი, 
სტატისტიკური ლინგვისტური უნივერსალია - „ მხოლოდ პოლიპერსონალურ ზმნას 
შეუძლია ვერსიის ზმნური პოსესიურობის გადმოცემა“  [მახარობლიძე 2007:87, 
2010:137]. ამ ზმნური კატეგორიის რეალიზაციისათვის საჭიროა რამდენიმე (ერთზე 
მეტი) ზმნის მორფოლოგიური პირი. ამდენად, ვერსიის კატეგორიისათვის 
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მრავალპირიანობა აუცილებელი მოთხოვნაა [ჩიქობავა 1952:277-278, ონიანი, 
2003:126].    
    ვერსიის კატეგორიის ა. შანიძისეული განსაზღვრება გაზიარებულია ქართველი 
ენათმეცნიერების დიდი ნაწილის მიერ. ა. შანიძე ვერსიას ასევე უწოდებს „ქცევას“ და 
წერს, რომ სუბიექტური და ობიექტური პირების გამოხატვის გარდა, ქართულ ზმნას 
მოეპოვება დამატებითი საშუალება, რომ გამოხატოს შემდეგი მნიშვნელობანი:  

A. პირდაპირი ობიექტი არ მიეკუთვნება არავის, არავისი კუთვნილება არ არის და 
არც ვისთვისმეა დანიშნული. ეს არის საარვისო ანუ ნეიტრალური ქცევა: 

(1) სახლს ვ-ა-შენებ 

 B. პირდაპირი ობიექტი სუბიექტისთვისაა განკუთვნილი. ეს არის სუბიექტური ანუ 
სათავისო ქცევა:  

(2)  სახლს ვ-ი-შენებ 

C. პირდაპირი ობიექტი ირიბისთვისაა განკუთვნილი. ეს არის ობიექტური ანუ 
სასხვისო ქცევა:  

(3) სახლს ვ-უ-შენებ [შანიძე1980:323] 

    ამდენად, შანიძის მიხედვით, ქართულში გვაქვს ვერსიის (ანუ ქცევის) სამი ფორმა 
და ეს კატეგორია გამოხატავს კუთვნილებით-დანიშნულებით ურთიერთობებს 
ზმნის პირთა შორის. კატეგორიის ფორმათა გამოხატვა შესაძლოა იყოს ორი ტიპის 
აღნიშნული ან აღუნიშნავი, ანუ რეფერენცირებული და არარეფერენცირებული.1  ეს 
მოიაზრებს იმ გარემოებას, რომ ვერსია შეიძლება იყოს, ან არ იყოს გამოხატული 
ზმნაში. საოპოზიციო ფორმათა შეპირსიპირების საფუძველი არის მათი 
მორფოსემანტიკური შინაარსი და კუთვნილებით-დანიშნულებითი ანუ პოსესიურ-
დესტინაციური კონტენტი.  

    ვერსიის ძირითადი თეორიული მოდელებია:     

1. S ---> Ø 2 
სუბიექტის მიერ შესრულებული მოქმედება ნეიტრალურია. ზმნური მოქმედების 
პოსესიური ვექტორი არ არის ვინმესკენ მიმართული, აღუნიშნავი ანუ 
არარეფერენცირებულია.  
2. S ---> O ind.  
სუბიექტის მიერ შესრულებული მოქმედება ირიბი ობიექტისთვისაა დანიშნული  

 
1. ვ. ბოედერი განასხვავებს „აღნიშნულ“ და „აღუნიშნავ“ ( “specified”,  “non-specified”)  ირიბ ობიექტს 
[ბოედერი 2003:36] ჩვენ კი ამ ტერმინებს უფრო ფართო მნიშვნელობით გამოვიყენებთ მთელი ამ 
კატეგორიისათვის - სუბიექტური ვერსიის ჩათვლით, რომელსაც საერთოდ არ გააჩნია ირიბი ობიექტი. 
 
2. S არის სუბიექტი, O არის ობიექტი და Ø არის ნული. Oind. არის ირიბი ობიექტი დაOd. არის 
პირდაპირი ობიექტი. 
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(და ხშირად ეს ობიექტი არის ზმნური მოქმედების მეორე სულიერი აქტანტი). 
ზმნის მოქმედების პოსესიური ვექტორი ირიბი ობიექტისკენაა ორიენტირებული 
და არის ექსტრავერტული  [მაჭავარიანი 1987:54].   
3. S ---> S    
სუბიექტი თავისთვისვე ასრულებს მოქმედებას.  ზმნის მოქმედების პოსესიური 
ვექტორი სუბიექტისკენაა ორიენტირებული და არის ინტროვერტული  
[მაჭავარიანი 1987:54]. 

    თეორიულად არსებობს ვერსიის კატეგორიის ოთხი ტიპის სემანტიკური ვარიანტი:  
  
        O           
1.  S           S         
                   Ø                                             
 

        O  
2.  S           S         
 
3.  S           S         
                   Ø                                             
                       

4.  S          O         
                   Ø                                             

1. პირველი ვარიანტი გვიჩვენებს, რომ სუბიექტის მიერ შესრულებული მოქმედება  
შესაძლოა მიემართებოდეს (ირიბი) ობიექტისკენ, სუბიექტისკენ ან არავისკენ 
(ნულისკენ) ანუ არ იყოს გამოხატული. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საარვისო, 
სასხვისო და სათავისო ქცევის ფორმებით წარმოდგენილი ეს სამგანზომილებიანი 
ვერსიის მოდელი ფართოდ არის მიღებული თანამედროვე ქართულ 
ენათმეცნიერებაში.   

2. მეორე ვარიანტი გამოხატავს სქემას, როდესაც სუბიექტის მიერ შესრულებული 
მოქმედება  შესაძლოა მიემართებოდეს (ირიბი) ობიექტისკენ ან სუბიექტისკენ. ზოგ 
ლინგვისტს მიაჩნია, რომ ქართულში სწორედ ასეთი მოდელი გვაქვს [ჩიქობავა 
1950:058-059, დამენია 2003:73-90, ერთელიშვილი 1965, მაჭავარიანი 2006,]. ისინი 
განიხილავენ ქცევას ნეიტრალური ვერსიის გარეშე. „ნეიტრალური იმიტომ ჰქვია, 
რომ იგი არაფერს უმატებს ზმნის ძირითად მნიშვნელობას“ [ჰიუტი 2005:55]. ამ 
მიდგომის თანახმად ნეიტრალური ვერ იქნება ვერსიის ფორმა, რადგანაც მას არა აქვს 
ამ კატეგორიის სემანტიკა, მხოლოდ სუბიექტური და ობიექტური ვერსიის ფორმები 
გვიჩვენებს კუთვნილებით-დესტინაციურ შინაარსს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
ვერსიის გრამატიკული კატეგორიის ოპოზიციის სრულფასოვან წევრებად მხოლოდ 
სემანტიკურად რეფერენცირებული ანუ აღნიშნული ფორმებია მიჩნეული.  
 
3. მესამე ვარიანტი მხოლოდ სუბიექტურ და ნეიტრალურ ვერსიას მოიცავს. ზოგ 
ენებში (მაგალითად, რუსული  p’obrilsia - გაიპარსა,  umilsia - დაიბანა, p’ričesalas - 
(თმა) დაივარცხნა; ესპანური p’onerse- დადება,  levant’arse  - ადგომა და სხვ.) ადგილი 
აქვს ზმნური რეფლექსივის მარკირებას და ამის საოპოზიციოდ მხოლოდ 
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ნეიტრალური ფორმები გვაქვს. აქ არ არის ობიექტური ვერსია როგორც საოპოზიციო 
ფორმა. 

4. ბოლო ვარიანტი მოიცავს მხოლოდ ობიექტური და ნეიტრალური ვერსიის 
ფორმებს. ეს ვარიანტიც შეიძლება ქართულისათვის იყოს მისაღები, თუ 
დავეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ სუბიექტური ვერსია ობიექტური ვერსიის 
განსაკუთრებული, სპეციფიკური ფორმაა [ნებიერიძე 1976, ბოედერი 1968, ჰარისი 
1981, მახარობლიძე 2007] „სათავისო ქცევა შეიძლება განვიხილოთ როგორც სასხვისო 
ქცევის ერთი კერძო შემთხვევა, სახელდობრ, ისეთი შემთხვევა, როდესაც სუბიექტსა 
და ირიბ ობიექტს ერთი და იგივე  რეფერენციალური მნიშვნელობა აქვთ“ [ნებიერიძე 
1976:133].  გ. როგავას კვლდაკვალ [როგავა 1942: 208],  ნებიერიძე ვარაუდობს, რომ 
სუბიექტური ვერსიის ნიშანსა და ობიექტური ვერსიის ი- ნიშანს შორის არის 
გენეტიკური კავშირი. იგი ასევე ვერსიის ნიშნებად მიიჩნევს ი- და ე- პრეფიქსებს 
ვნებით გვარში [ნებიერიძე 1976:139].  

    ბოლო მეოთხე ვარიანტი  არის გრამატიკული ოპოზიცია ნეიტრალურ და 
ობიექტური ვერსიის ფორმათა შორის და  აქ არ არის წარმოდგენილი სუბიექტური 
ვერსია. ეს მოდელი გვხვდება ბასკურ ზმნებში [მახარობლიძე 2007, 2010:5-70]. 
ქართულში გარდაუვალ ზმნებს ვერსიის მხოლოდ ეს მოდელი აქვთ, რადგანაც 
სუბიექტური ვერსია მხოლოდ ორპირიანი გარდამავალი ზმნებისათვისაა 
დამახასიათებელი. 

    ქართული ტრადიციული ენათმეცნიერული აზრის თანახმად, ზემოთ განხილული 
ვერსიის ოთხი შესაძლებელი ფორმიდან  პირველი ვარიანტია ფართოდ მიღებული, 
რომლის მიხედვითაც თანამედროვე ქართულ ენას აქვს ვერსიის სამგანზომილებიანი 
მოდელი:  
1. ნეიტრალური ვერსია ა- და Ø-. პრეფიქსებით:  
(4)  ვ-Ø-ხატავ        
2. სუბიექტური ვერსია ი- პრეფიქსით:  
(5)  ვ-იხატავ       
სუბიექტის მიერ ზმნური მოქმედება სრულდება ისევ სუბიექტისთვის. ეს არის 
ინტროვერტული სემანტიკის კატეგორიის ფორმა [მაჭავარიანი 1987:124].  
3. ობიექტური ვერსია გადმოცემულია ი- პრეფიქსით პირველი და მეორე ირიბი 
ობიექტური პირებისთვის  და უ- პრეფიქსით ირიბი ობიექტის მესამე პირისთვის.  
ობიექტური ვერსია გვიჩვენებს, რომ ზმნური აქტი სრულდება ირიბი ობიექტის 
ინტერესებისთვის. აქ გვაქვს ექსტრავერტული სემანტიკა [მაჭავარიანი 1987:124]. 
(6)  გ-იხატავ       
(7) ვ-უხატავ   
    ვერსიის პრეფიქსული მარკერები მოსდევს პირის ნიშნებს და წინ უძღვის ზმნის 
ძირს [შანიძე 1980, ჩიქობავა 1950, ბოედერი 1968, 2003, ჰარისი 1981, არონსონი 1982, 
ჯორბენაძე 1983]. როგორც აღვნიშნეთ, ეს მარკერებია ხმოვანი პრეფიქსები ა-, ი- და 
უ-  (და ასევე ნულიც) ისინი ზმნის პირის ნიშნების შემდეგ იკავებენ ადგილს და  
ხშირად ამ პირის ნიშნებთან ერთად კომბინაციაში გადმოსცემენ ვერსიის ამა თუ იმ 
კონკრეტული ოპოზიციური ფორმის შინაარსს. მაგალითად, ი- პრეფიქსი არის ან 
სუბიექტური ან ობიექტური ვერსიის ნიშანი და ამ მარკერის კონკრეტული როლი 
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მხოლოდ პირის ნიშნების მიხედვით დგინდება. სუბიექტურ ნიშნებთან გვაქვს 
სუბიექტური ვერსია და ობიექტურ წყობაში  კი (სადაც ობიექტის პრეფიქსული 
მარკირებაა) იგივე ნიშანი არის ობიექტური ვერსიის მარკერი. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ზმნური ხმოვანპრეფიქსების ირგვლივ მრავალი ღირებული კვლევაა ჩატარებული 
ზემოხსენებულ ავტორთა მიერ. 
    კატეგორიის მიმართება ზმნის პირიანობასთან ვერსიის გადმოცემულია ცხრილით:  
 
ცხრილი 1: ქცევა და პირიანობა 
 
ზმნის პირიანობა გარდამავლობა ვერსია 
ერთპირიანი (მხოლოდ 
სუბიექტით) 

გარდაუვალი ნეიტრალური  

ორპირიანი (სუბიექტით და 
პირდაპირი ობიექტით) 

გარდამავალი ნეიტრალური 
სუბიექტური (მხოლოდ III 
პირის პირდაპირი 
ობიექტით) 

ორპირიანი (სუბიექტით და 
ირიბი ობიექტით) 

გარდაუვალი ნეიტრალური 
ობიექტური ვერსია 

სამპირიანი (სუბიექტით,  
პირდაპირი და ირიბი 
ობიექტებით) 

გარდამავალი ნეიტრალური 
ობიექტური ვერსია 

ოთხპირიანი (სუბიექტით,  
პირდაპირი ობიექტით და 
ორი ირიბი ობიექტით) 

გარდამავალი (მხოლოდ 
კაუზატიური ფორმები)  

ობიექტური ვერსია 

   

   
   
   
   
   
3. ვერსიის ნიშნები გარდამავალი ზმნის III სერიაში 
     
ვერსიის ფორმები ნათლად არის წარმოდგენილი გარდამავალ ზმნათა უღლების 
ყველა მწკრივში კაუზატიური უღლების ფორმათა ჩათვლით და მხოლოდ მესამე 
სერიაა გამონაკლისი. ამ სერიის ფორმებს არ გააჩნიათ ვერსიის გაგება, თუმცა მესამე 
სერიის გარდამავალი ზმნების ფორმები მხოლოდ ვერსიის ნიშნების საშუალებით 
იწარმოება. აქ წარმოდგენილი ქცევის ნიშნები ითვლება უფუნქციო ნიშნებად, 
რამდენადაც ამ ფორმებს არ მოეპოვება სათანადო სემანტიკური შინაარსი და არც  
შესაბამისი საოპოზიციო ფორმები. პირველი და მეორე სერიის ვერსიის 
განსხვავებულ ფორმებს მესამე სერიაში ერთი და იგივე ფორმა შეესებამება და ეს 
ფორმა დაცლილია ქცევის შინაარსისგან:         
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ცხრილი 2: ქცევა სერიებში 
 
ვერსია I სერია II სერია III სერია     

ნეირტალური ვ-Ø-ხატავ   (და)ვ-Ø-ხატე   (და)მ-ი-ხატავს     

სუბიექტური ვ-ი-ხატავ   (და)ვ-ი-ხატე (და)მ-ი-ხატავს     

ობიექტური ვ-უ-ხატავ   (და)ვ-უ-ხატე (და)მ-ი-ხატავს     
 
მესამე სერიის ხმოვანპრეფიქსული ნიშნები უფუნქციოა [შანიძე 1980:338-339; 
არაბული 1984:39, ასათიანი 1987:200-202]. ქცევა ანუ ვერსია არის ირიბი ობიექტის  
კატეგორია, გარდამავალი ზმნის მესამე სერიაში კი ირიბი ობიექტი ზმნური 
მორფოლოგიიდან გადის: 
I სერია 
(8)  მე (S)  ვ-უ-ხატ-ავ დედა-ს (Oind.)   სურათ-ს (Od.)  
II  სერია 
(9)   მე (S)  და-ვ-უ-ხატ-ე დედა-ს (Oind.)   სურათ-ი (Od.) 
III სერია 
(10)  მე (S)  და-მ-ი-ხატ-ავ-ს დედ-ის-თვის (O.)   სურათ-ი (Od.)  
   გარდამავალი ზმნის მესამე სერიაში იკარგება ქცევის გაგება, მაგრამ ზმნა 
ინარჩუნებს ამ კატეგორიის ნიშნებს პოსესიურ-დესტინაციური კონტენტისათვის. 
ირიბი ობიექტი გადის ზმნის გარეთ და ხდება თვის-თანდებულიანი უბრალო 
დამატება (დედისთვის) და ასეთი ფორმით ეს აქტანტი ინარჩუნებს პოსესიურ-
დესტინაციურ სემანტიკას. ამ შემთხვევაში შენარჩუნებულია აქტანტის პოსესიური 
სემანტიკა, მაგრამ შეცვლილია მორფოლოგიური სურათი. აქ პოსესიური სემანტიკა 
ირჩევს თანდებულიან ფორმას (-თვის თანდებულით) და ამავდროულად ტოვებს 
ობიექტური ვერსიის ნიშნებს ზმნაში. ეს ნიშნები კი უფუნქციოდ მოიაზრება, რადგან 
რეალური მორფოლოგიური ირიბი ობიექტი ზმნაში აღარ არის. 
    საერთოდ, ენამ არ იცის უფუნქციო მარკერები. ნებისმიერი მარკერი სინქრონულად 
ან დიაქრონულად არის კონკრეტული ფუნქციის გამომხატველი. ფუნქცია კი 
შეიძლება შეიცვალოს ან დაიკარგოს. ფაქტია, რომ მორფემებს აქვთ მედლის ორი 
მხარე - კონკრეტული სემანტიკა და მათი რეფერირება ანუ გამოხატვა. როდესაც 
საუბარია უფუნქციო ნიშნებზე, უნდა ითქვას, რომ ენაში ასეთი ნიშნები ჩნდება 
კონკრეტული მორფოსემანტიკური ცვლილებების შედეგად. გარდამავალი ზმნის 
მესამე სერიის ფორმები არ არის მარტივი ფორმები მორფოსემანტიკური 
თვალსაზრისით. აქ ადგილი აქვს რამდენიმე კატეგორიის გადაკვეთას. აფიქსთა 
რიგით კი გადმოცემულია მრავალი კატეგორიის  შინაარსი. აქ წარმოდგენილია დრო, 
კილო, მწკრივი, თემა, ასპექტი, პერფექტი,  გვარი, ვერსია, პირიანობა, კაუზაცია, 
ასახულია ნაწილობრივი ერგატიული კონსტრუქციის მიკრო მორფოსინტაქსური 
მოდელი.  
    ზემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიების გარდა მესამე სერიაში წარმოდგენილია 
უნახაობის აქტიც. „ყველა ზმნა მესამე სერიის ფორმით წარმოადგენს უნახაობის 
აქტს“ [ჰარისი 1981:299]. თურმეობითებში დაჩრდილულია ვინ-კატეგორიის 
მოაზროვნე სუბიექტის როლი. მოქმედება არ არის ისეთი კონკრეტული და 
კატეგორიული თურმეობითის ფორმებში, როგორც ეს გვაქვს ერგატიული 
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კონსტრუქციით გადმოცემულ  აორისტში. სუბიექტისთვის, რომელიც არ არის 
ზმნური აქტის ნათელი, გააზრებული მონაწილე, თურმეობითობის არაკატეგორული 
სემანტიკა წარმოქმნის შესაბამის ენობრივ საფუძველს და ასეთი მორფოსემანტიკა 
ფორმდება ერგატიული დატივით. ეს კი, თავის მხრივ, ხდება დამატებითი მიზეზი 
ინვერსიის მოვლენის განვითარებისათვის.      
    როგორც აღვნიშნეთ, გარდამავალი ზმნის მესამე სერიაში ირიბი ობიექტი ზმნური 
მორფოლოგიის გარეთ რჩება და თვის-თანდებულიანი ფორმებითაა წარმოდგენილი. 
ეს აქტანტი დიაქრონიულად არის სტატიკური ზმნების ფორმიდან კონვერსირებული 
სუბიექტი [შანიძე 1980]. მესამე სერიის ფორმათა კონკრეტულ ისტორიულ ანალიზს 
მივყავართ პროცესის სწორ გააზრებამდე. მესამე სერიის ფორმათა წარმოებისას 
ირიბი ობიექტი ხდება სუბიექტი და ეს ასევე ნაწილობრივ ახსნის ინვერსიის 
მოვლენას.  მაგრამ დღეს ეს ფორმები უკვე დაცილებულია თავის პირვანდელ სახეს 
პარადიგმატულად და სინტაგმატურად [მელიქიშვილი 2000:21-31]. უღლებისას ეს 
ფორმები არის პირველი და მეორე სერიის საოპოზიციო ფორმები. ისინი საკმაოდ 
დაშორებულია ორიგინალური, სტატიკური ზმნების სემანტიკას და ახლა ისინი 
ახლებურად მოქმედებენ თანამედროვე სემანტიკის ფარგლებში. ჩნდება ახალი ირიბი 
ობიექტი, რომელიც არის ერთადერთი ლეგალური ირიბი ობიექტი ამ ზმნის პირველ 
და მეორე სერიებში. მესამე სერიაში კი გვაქვს ისტორიული ირიბი ობიექტი თავისი 
ორიგინალური მარკერებით - მიცემით ბრუნვაში. ეს არის დატიური აქტანტი - ახალი 
სუბიექტი. ზმნა არ იღებს ორ ირიბს ერთ ფორმაში და  ამიტომაც ახალი ირიბი 
ობიექტი გადის ზმნის გარეთ. ვიღებთ თვის-თანდებულიანი ფორმის უბრალო 
დამატებას, სადაც შენარჩუნებულია ყოფილი ირიბი ობიექტის პოსესიურ-
დესტინაციური სემანტიკა. არაპოლიპერსონალურ ენებში ეს აქტანტი იგივე 
შინაარსის მქონე არგუმენტად დარჩებოდა, მაგრამ პოლიპერსონალური სისტემის 
ზმნური მორფოლოგიისთვის ეს პრინციპული მნიშვნელობის საკითხია. აქვე გვინდა 
აღვნიშნოთ, რომ ქართულში არის ზმნები ორი ირიბი ობიექტით, მაგალითად:  

(11) მიჭმია (მან მე მას ის)  
(12) მისმია (მან მე მას ის) 

მაგრამ ეს სულ სხვა კატეგორიის (კერძოდ, კაუზაციის) ფარგლებშია მოსალოდნელი 
და აქაც მხოლოდ ამ ორიდან ერთს (უახლოესს) აქვს მორფოლოგიური მარკირების 
უპირატესობა ზმნაში.  
    აღსანიშნავია, რომ ამ ხალი ირიბი ობიექტის გარეშეც (რომელიც ვერ ხვდება მესამე 
სერიის ზმნის მორფოლოგიურ სისტემაში) ვერსიის მარკირებას, ცხადია, ადგილი 
ჰქონდა იმ  სტატიკურ ზმნებშიც, საიდანაც წარმოიშვა მესამე სერიის ფორმები. ეს იყო 
ჩვეულებრივი სახის ფუნქციური მარკირება. შესაძლოა იმის დაშვებაც, რომ ენას აეღო 
ობიექტური ვერსიის კონკრეტული ფორმები მესამე სერიის საწარმოებლად. რა თქმა 
უნდა, მხოლოდ დიაქრონიული ანალიზი საკმარისი ვერ იქნება ახალი მორფო-
სემანტიკის გასააზრებლად. ტენდენცია და რეალობა ასეთია, რომ ახალ ფორმებს 
აქვთ ახალი შინაარსი. თავის მხრივ, სტატიკურ ზმნებს დღესაც აქვთ ვერსიის 
ფორმები:   

(13) Ø წერია  
(14)  უწერა 
(15)  აწერია    
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    სავარაუდოდ, პოსესიურ-დესტინაციური სემანტიკის გამოხატვის მოთხოვნის 
შესაბამისად, სტატიკური ზმნის ობიექტური ქცევის ფორმებისგან მოხდა მესამე 
სერიის ფორმათა ჩამოყალიბება. სავსებით გასაგები ჩანს ეს არჩევანი ქცევიან და 
უქცეო ფორმათა შორის. სინქრონულ დონეზე კი ირიბი ობიექტის გარეშე ეს 
ხმოვნები განიხილება როგორც უფუნქციო.  
სტატიკური ფორმები: 
ნეიტრალური ვერსია:   

(16) ახატია სურათი (S)  კედელს (Oind.) 
ობიექტური ვერსია: 

(17) უხატია სურათი (S)  დედას  (Oind.)  კედელზე (O) 
ობიექტური ვერსიის გარდამავალი ფორმები: 
I სერია 
     (18)   დედა (S)  უხატავს სურათს (Od.)  ქალს (Oind.)  კედელზე (O) 
II სერია 
  (19)  დედამ (S)  დაუხატა სურათი (Od.)  ქალს (Oind.)  კედელზე (O)              
III სერია 

(20) დედას (S)  დაუხატავს სურათი (Od.)  ქალისთვის (O)  კედელზე (O)           
    როგორც ვხედავთ, უღლების ყველა ფორმაში სივრცითი ობიექტი (კედელზე) 
გადმოსცემს ადგილს როგორც უბრალო დამატება.   
    მრავალ ენაში პერფექტის გადმოცემა ეფუძნება პოსესიურ ზმნებს [მელიქიშვილი 
2002:121, ლოჰმანი 1937:42-61]. ტიპოლოგიურად პერფექტული ფორმები გარკვეული 
პოსესიური სემანტიკის შემცველია (ინგლ. I have done - მე გავაკეთე/გაკეთებული 
მაქვს, She has painted - მან დახატა /მას დახატული აქვს და ა.შ.) და ამ სემანტიკას 
ქართული ზმნის პერფექტი მესამე სერიაში ვერსიის მარკერებით გადმოსცემს. ამ 
კუთხით ქართულში გვაქვს სინთეტური და ქონა-ყოლა ზმნით გადმოცემული 
ანალიტიკური პარალელური ფორმები: 
 (21)    დაუწერია და დაწერილი აქვს             
(22)     გამიკეთებია და გაკეთებული მაქვს  
(23)     ამიშენებია და აშენებული მაქვს  
    დასასრულ, თურმეობითში ვერსიის მარკერების გამოჩენას აქვს ორი 
მნიშვნელოვანი მიზეზი: ზმნიდან გასული ირიბი ობიექტის პოსესიურ-
დესტინაციური სემანტიკა და პერფექტის პოსესიური სემანტიკა. ასეთი 
კომბინირებული მიზეზი სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ ქცევის ეს ნიშნები არ 
ჩაითვალოს უფუნქციოდ.   
    საერთოდ, ქართული ზმნური მორფოლოგიისათვის ბუნებრივია პოსესიურ-
დესტინაციური კონტენტის გადმოცემა ვერსიის კატეგორიის ფარგლებში და 
ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ასეთი სემანტიკის ასახვის მოთხოვნა დგება, ცხადია, 
შესაბამისი კატეგორიის (ვერსიის) მარკერებს გამოიყენებს ენა, რადგანაც უკვე აქვს 
კარგად ჩამოყალიბებული მორფოსემანტიკური მოდელი და უკვე არსებული 
სემანტიკური კონტეტისათვის აღარ დგება ახალი მარკერების შექმნის საკითხი. 
შესაბამისად, ასეთი სემანტიკის მორფოლოგიური მარკირება ეფუძნება ენაში 
არსებულ ზმნის პოსესიურ-დესტინაციურ მოდელს.  
    აღსანიშნავია, რომ ქართული ზმნების ხმოვანი პრეფიქსები პოლიფუნქციურია და 
სინთეტური სემანტიკით ხასიათდება. კონკრეტულ შემთხვევაში წარმოდგენილია 
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კონკრეტული მორფოლოგიური ფორმა და შინაარსი. ეს ფაქტი (რამდენიმე სხვა 
ფაქტთან ერთად) ქართულ ენას გამოყოფს მკაცრად აგლუტინაციური ენებიდან 
(თუმცა ზღვარი ფლექსიურ და აგლუტინაციურ ენათა შორის ყოველთვის არაა 
მკვეთრი). აკად. ა. შანიძე თავის გრამატიკაში წერს, რომ ზმნური ხმოვანპრეფიქსები 
ვნებით გვარში წარმოშობით ვერსიის ნიშნებია და აქ ქცევა და გვარი ერთი ნიშნითაა 
წარმოდგენილი [შანიძე 1980:323]. მაგრამ სხვა სპეციალისტები თვლიან, რომ ეს 
ხმოვანი პრეფიქსები მხოლოდ ვერსიის ნიშნებია [ნებიერიძე 1976:139]. გვარი და 
ქცევა რანგობრივად ერთ დონეზეა წარმოდგენილი ქართულ მორფოლოგიაში და ეს 
გარემოება ართულებს საბოლოო დასკვნის გაკეთებას პასივის ე- და ი- პრეფიქსებთან 
დაკავშირებით. თანამედროვე ქართულში გვაქვს პოლიფუნქციური ზმნური 
ხმოვნები პრეფიქსულ პოზიციაში და ამ პრეფიქსების ძირითადი ფუნქციაა ზმნის 
პირთა წარმოქმნა ან რედუცირება [მაჭავარიანი 1987, ჯორბენაძე 1983, დამენია 1982, 
ასათიანი 1987].           
    II თურმეობითსა და III  კავშირებითში ე-პრეფიქსის გამოჩენა სულაც არაა 
შემთხვევითი მოვლენა. ეს არის რელაციური ხმოვანი, რომელიც მიჩნეულია 
ობიექტური ვერსიის მარკერად ვნებითი გვარის ფორმებში და მოიხსენიება როგორც 
ე. წ. „ე-ვერსიის“ ნიშანი [ბოედერი 2003:36]. ეს ფორმა უპირისპირდება ი-პრეფიქსიან 
აბსოლუტურ ანუ ერთპირიან ფორმებს, როგორც ოპოზიციური ცალი (იხ.მოდელი 
H).  ამდენად, პრეფიქსი ე- ნათელი და გასაგები არჩევანია II თურმეობითისა და III  
კავშირებითის ფორმებისათვის ამ ტიპის კომბინირებული სემანტიკის წარმოსაჩენად: 
ერთი მხრივ, არის პერფექტის პოსესიური სემანტიკა და მეორე მხრივ, - ყოფილი 
ირიბი ობიექტის პოსესიურ-დესტინაციური შინაარსი. 
    ყველა გარდამავალ ზმნას მესამე სერიაში ახასიათებს ინვერსია - პირის ნიშანთა 
დანიშნულების შეცვლა (როდესაც სუბიექტური პირის მარკირება ხდება ობიექტური 
პირის ნიშნებით და ობიექტი კი გადმოცემულია სუბიექტური პირის ნიშნებით).  

(24) და-მ(S)-ი-ხატ-ავ-ს(Od.) 
მოცემულ ფორმაში პრეფიქსი მ- არის პირველი ობიექტური პირის მხოლობითი 
რიცხვის ნიშანი, ამჯერად კი ის გადმოგვცემს მხოლობითი რიცხვის პირველ 
სუბიექტურ პირს. -ს სუფიქსი მესამე სუბიექტური პირის მხოლობითი რიცხვის 
ნიშანია, ამჯერად კი ის გადმოგვცემს მხოლობითი რიცხვის მესამე ობიექტურ პირს. 
„ინვერსიის კანონი ეხება გარდამავალი ზმნის სუბიექტსა და პირდაპირ ობიექტს“ 
[ჰარისი 1981:299]. „ინვერისიული კონსტრუქცია არის ობიექტწამოწეული 
წინადადებები და პასივები, სადაც ყოფილი პირდაპირი ობიექტი ხდება სუბიექტი“ 
[ჰარისი 1987:84]. ჩვენ ინვერსიის მოვლენას განვიხილავთ როგორც ობიექტის 
აქტუალიზაციას. ასეთი აქტუალიზაციის მოთხოვნა კი დგება ერგატიული 
კონსტრუქციიდან გამომდინარე. „მესამე სერია პირველი ორი სერიის შუალედური 
ვარიანტია, ერგატიულობის თვალსაზრისით. ერთი მხრივ, გვაქვს თემის ნიშნები, 
თუმცა არაობლიგატორული, მეორე მხრივ, გვაქვს ერგატიული დატივი და 
პერფექტი. ეს ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი ერგატიული კონსტრუქცია. ენა 
ცდილობს, წინ წამოწიოს ობიექტის როლი და მნიშვნელობა და ამიტომ ჩნდება 
ინვერსიის მოვლენა. ჩვენი აზრით, ინვერსია აიხსნება მიმდინარე ერგატივიზაციის 
პროცესით. სწორედ ეს პროცესი არის ინვერსიის გამომწვევი გარემოება“ 
[მახარობლიძე 2010:142].    
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    ყოველივე ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
გარდამავალი ზმნის მესამე სერიაში ადგილი აქვს ინვერსიულ პოსესიურობას.  
 
4. ვერსიის თავისებურებანი 
     „ქართული ზოგჯერ აღიწერება როგორც ‘ტოტალურად თავისებური’ ენა, სადაც 
‘სუბიექტის’, ‘ობიექტისა’ და ‘ირიბი ობიექტის’ ცნებებს არა აქვთ ცალსახა 
შესაბამისობა“ [ჰარისი 1981:01]. რა თქმა უნდა, სხვა ქართული ზმნური 
კატეგორიების მსგავსად ვერსიასაც გააჩნია თავისებური ფორმები. ზოგადად, ენებში 
წესს ყოველთვის აქვს გამონაკლისი. ასეთი გამონაკლისები წარმოადგენს 
ასიმეტრიებს ენობრივი სისტემის მიმართ. ქართულში ქცევის კატეგორიას 
ახასიათებს შემდეგი თავისებურებანი:      

1. ქცევის კატეგორიის მიხედვით სხვაობა გარდაუვალ და გარდამავალ ზმნათა 
შორის სისტემურია: 

A. ქართულში მხოლოდ გარდამავალი ანუ მოქმედებითი გვარის ზმნებს აქვთ 
ვერსიის სამგამზომილებიანი მოდელი.  გარდაუვალი ზმნები კი მხოლოდ 
ორგანზომილებიან მოდელში თავსდება, რადგან აქ გამორიცხულია სათავისო 
ანუ სასუბიექტო ქცევა. ეს სისტემური და პრინციპული ხასიათის სხვაობაა, 
რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ქართულში (და, საერთოდ, ქართველურში) 
სამგანზომილებიანი მოდელის მეორადობას (იხ. მოდელი  D).  

B. დინამიკურ ვნებითში ვერსიის მარკირება განსხვავებულია გარდამავალი 
ზმნის ფორმებისგან [შანიძე 1980:341]. ნეიტრალური ფორმებისთვის ი- 
პრეფიქსი გვაქვს ერთპირიან ფორმებში (ვ-ი-მალები, ვ-ი-პარები, ვ-ი-ფარები). 
ამ ფორმებს ხშირად რეფლექსურობის გაგებაც მოეპოვებათ სათავისო ქცევის 
შესაბამისი შინაარსით. პრეფიქსი ე- ობიექტური ვერსიის მარკერია და ინიან 
ფორმებთან შესაბამის საოპოზიციო ცალებს წარმოქნის (ვ-ე-მალები, ვ-ე-
პარები, ვ-ე-ფარები).     

2. ქართულ ენაში არის ქცევის კატეგორიის მიხედვით ფორმანაკლი ზმნები. 
ასეთი ზმნები ორ ჯგუფად შეგვიძლია დავყოთ:  

A. ზმნები, რომელთაც ახასიათებთ ფორმანაკლულობა ერთი მწკრივის შიგნით 
საოპოზიციო ცალებში, მაგალითად: გვაქვს ვაცნობ - ვიცნობ და არა გვაქვს 
სასხვისო ფორმა  - ვუცნობ*. (უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ფორმებს სხვადასხვა 
მნიშვნელობა აქვთ, მაგრამ ეს ქცევის რეფერენტების ფორმალურ მხარეს არ 
ეხება).    

B. ზმნები, რომელთაც ახასიათებთ ფორმანაკლულობა უღლების პარადიგმების 
მიხედვით, მაგალითად: გვაქვს სტატიკურ ზმნათა ოპოზიცია - „წერია“ 
/“უწერია“, რომელთაც მეორე სერიაში „ეწერა“ შეესაბამება ორივე 
შემთხვევისათვის. ასევე კარგავენ ქცევის გაგებას სამპირიანი ზმნები მესამე 
სერიაში. ყველგან, სადაც ქცევა გამოდის წმინდა ფლექსიური დატვირთვით, 
იკარგება პოსესიურ-დესტინაციური შინაარსი.    

3. ზოგჯერ ზმნაში ორი ირიბი ობიექტური პირია მოცემული. რა თქმა უნდა, ეს 
არ ნიშნავს იმას, რომ ორივე გამოიხატება ზმნაში. 
A.  ზოგჯერ გვხვდება ორი ირიბი ობიექტი გარდაუვალ ზმნებში – ვნებითში: 
მიცვია (მე მას ის), მიმეპყარ (შენ მე მას), საშუალში: მიმიდევს (მე მას ის), 
მიტკივა (მე მას ის). ამ ორიდან ერთი აუცილებლად პოსესორი ანუ მფლობელი 
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ობიექტია და მას ალტერნატიული აღწერითი სინტაქსური კონსტრუქციაც 
მოეპოვება შესამაბისი ორპირიანი ზმნის ფორმითა და პოსესორი ობიექტის 
დატივით ან გენეტიურ-პოსესიური ბრუნვით ზმნის გარეთ, მაგალითად:  
 (25)   მიცვია მე ცოლს კაბა.  
 (26)  ჩემს ცოლს კაბა აცვია.  
B.  ორი ირიბი ობიექტი გარდამავალ ზმნებში აყალიბებს ოთხპირიან ზმნებს: 
მიმიწერა (მან მე მას ის), მიმიხატა (მან მე მას ის ), ასეთ დროს უფრო ხშირად 
კაუზატიური ფორმებია გამოყენებული: გამიკეთებინე (შენ მე მას ის), 
დამიხატვინე (შენ მე მას ის). ასეთი ფორმები, გამონაკლისის გარეშე, სასხვისო 
ქცევის ფორმებია. 
მეორე ირიბი ობიექტის შემოყვანას ზმნაში ორი გზა და მიზანი აქვს:  
1. ან კაუზაციას სჭირდება შემსრულებელი ობიექტის შემოყვანა,  
2. ან პოსესიურ-ბენეფაქტიურ სემანტიკას უნდა გაესვას ხაზი. როგორც 
აღვნიშნეთ, ორირიბიანი ფორმები ძირითადად სასხვისოს სემანტიკით 
იტვირთება.           
4.  არსებობს პოლისემიური ფორმები,  ქცევის კატეგორიის 
თვალსაზრისით. ენაში არის იშვიათი ზმნის ფორმები, სადაც პირდაპირი 
ობიექტი არის ცვალებადი და სათავისო ქცევის ფორმები შესაძლოა 
ობიექტური წყობის ზმნებშიც გვქონდეს. ასეთი ფორმები ზოგჯერ 
პოლისემიურია. დამიყენა (მან მე) - ეს არის სათავისო ქცევა პირცვალებადი 
პირდაპირი ობიექტით პარადიგმიდან და  დამიყენა  (მან მე მას) არის სასხვისო 
პირუცვლელი მესამე პირის ირიბი ობიექტით: 

(27) დამიყენა      მან მე  //   დამიყენა     მან მე მას 
(28) დაგიყენა      მან შენ  // დაგიყენა     მან შენ მას 
(29) დაიყენა       მან ის    // დაიყენა        მან ის მას   

როგორც ვხედავთ, პოლისემიურია დამიყენა/დაგიყენა ფორმები. როგორც წესი, 
სუბიექტური ვერსიის დროს ზმნაში მხოლოდ მესამე პირის პირდაპირი ობიექტი 
არის წარმოდგენილი. ჩვენ მიერ მოყვანილი მაგალითები იშვიათია და ასეთ 
ფორმებში რეფლექსური კონტენტი კარგად არ არის წარმოჩინებული. ამ დროს 
რეფლექსურობაზე ხაზგასასმელად გამოიყნება დამატებითი ფორმა „თავი“. 
მაგალითად:    

(30)  დაიყენა   თავი  
      (31)   იხატავს თავს  

 (32)  ილამაზებს თავს    
კაუზაციასთან კავშირში რეფლექსურობა მოითხოვს დამატებით გამოხატვას პირველ 
და მეორე პირდაპირ ობიექტურ პირებთან. შეადარე ფორმები: 
(33) დაავიწყა (მან მას ის)  
(34) დაავიწყა (მან მას შენი თავი)  
(35) დაგავიწყა (მან შენ ჩემი თავი)  
(36)  დამავიწყა (მან მე შენი თავი)   
პირველი და მეორე პირის პირდაპირი ობიექტი ზმნაში შემოდის როგორც მესამე 
პირის ფორმა რეფლექსური ნაცვალსახელის („თავი“) მეშვეობით. ამ მოდელს 
ალტერნატივა არ გააჩნია თანამედროვე ქართულში. იშვიათია, როდესაც პირველი და 
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მეორე პირის ფორმები არ იწარმოება მესამე პირის მოდელით. მესამე პირს კი 
შეიძლება ჰქონდეს არჩევანი:  
 (37)  დაავიწყა (მან მას ის)  
ასევე შესაძლებელია, პირველი ორი პირის მსგავსად გაგრძელდეს პარადიგმა და 
იწარმოოს სიმეტრიული სისტემა (მხოლოდ სულიერი პირდაპირი ობიექტის 
შემთხვევაში):  
(38) დაავიწყა (მან მას მისი თავი)  
    პოლისემიური ფორმა „მოიკლა“ ერთ შემთხვევაში რეფლექსივის კონტენტს ასახავს 
ორპირიანი გარდამავალი ზმნის სუბიექტური ვერსიის ფორმით:  
 (39)     (მან)  წყურვილი მოიკლა  
და მეორე შემთხვევაში ის არის გარდაუვალი ზმნის ერთპირიანი ფორმა ვერსიის 
გარეშე:  
(40)  ომში მოიკლა  [დამენია 1982:106]. 
      უქცეო ზმნები ეს ის ზმნებია, რომელთაც არ გააჩნით ქცევის გაგება [შანიძე 
1980:345-346, ქავთარაძე 1954:245-292]. ასეთ ზმნებს, ფაქტობრივად,  საოპოზიციო 
ცალები არ მოეპოვებათ და ქცევის შინაარსისაგან დაცლილნი არიან: უყვარს, აქვს, 
იცის, ახსოვს, ჰგონია, უჭირავს, სძულს და სხვ.  

ამ ზმნებში ორი ჯგუფი გამოიყოფა: 
A. უნიშნო ფორმები: ჰგონია, სწამს, სძულს, ჰქვია და სხვ. ამ ფორმებს არც ქცევის 

ნიშანი გააჩნიათ და არც ამ კატეგორიის შინაარსი. 
B. ნიშნიანი ფორმები:  იცის, უყვარს, აქვს, ახსოვს და ა. შ. ასეთ ზმნებს ქცევის 

ნიშანი მოეპოვებათ, მაგრამ არა აქვთ საოპოზიციო ცალები, და ამდენად, არც 
ქცევის გაგება არ გააჩნიათ. ვფიქრობთ, რომ უფუნქციო ნიშანი ზმნაში არ 
გაჩნდებოდა და ადგილი აქვს კატეგორიის ფორმობრივ ან ფუნქციურ 
ცვლილებებს. ამ აზრს ადასტურებს ზოგი ასეთი ზმნის ფორმებში სხვა 
ქართველურ ენებთან შეპირისპირებით აღდგენილი ქცევის საოპოზიციო 
ცალის ფორმა და ფუნქცია: ვიცი/იცი – მიხა/ხოხა (სვან.), მიჩქუ/უჩქუ (მეგრ.)    

 6. ზოგჯერ ვერსიის მარკერებს აქვთ საპირისპირო მნიშვნელობა.  
A. სუბიექტურ პირის ნიშნებთან კომბინაციაში ი- პრეფიქსი სუბიექტური ვერსიის 
ნიშანია, ზოგჯერ იგი გამოდის როგორც ნეიტრალური ვერსიის ნიშანი  
ფორმებთან: ვიმალები, ვიცინი, ვიკივლე და ა.შ. რეფლექსურობის სემანტიკაა 
წარმოდგენილი ერთპირიან ფორმებში ვიმალები, ვიფარები, ილოცება, იწყევლება 
და სხვ. ასევე დეპონენსებთანაც რეფლექსივობის შინაარსს გადმოსცემენ 
ხმოვანპრეფიქსები - ეძინება, ეცინება და ა. შ. [შანიძე 1980:296, ჯორბენაძე 1983:99].  
B. გარდაუვალ ზმნებში ე- პრეფიქსი ობიექტური ვერსიის ნიშანია: ვემალები, 
ვეფარები ტიპის ფორმებში ე- პრეფიქსი გვიჩვენებს კონსტრუქციაში ირიბი 
ობიექტის არსებობას [ჯორბენაძე 1983:18]. მაგრამ დეპონენსებში ანუ განწყობის 
ვნებითებში არის ნეიტრალური ფორმები ყოველგვარი  ირიბი ობიექტის გარეშე: 
ეცინება, ეტირება, ეძინება, ეწევა, და სხვ. [შანიძე 1980:296, ჯორბენაძე 1983:99, 
დამენია 1982:83-85].            
7. ზოგი ზმნა წარმოქმნის ფორმალურ ოპოზიციას, მაგალითად, ვასმენ-ვისმენ 
ვუსმენ ოპოზიცია გარეგნულად ისევე გამოიყურება როგორც ვაშენებ-ვიშენებ-
ვუშენებ ოპოზიცია.  
(41) ვასმენ  (მე მას მას) 
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ეს არის სამპირიანი კაუზატიური ფორმა. 
(42)  ვისმენ  (მე მას) 
ეს არის ორპირიანი გარდამავალი ფორმა, სუბიექტური ვერსია, რომელიც ხშირად 
გაგებულია როგორც ნეიტრალური ფორმა [ბოედერი 2003:37-38]. 
 (43) ვუსმენ  (მე მას) 
ეს არის ორპირიანი გარდაუვალი ფორმა, ობიექტური ვერსია, მაგრამ ამ 
ოპოზიციას უნდა ჰქონოდა  ობიექტური ვერსიის სამპირიანი ვარიანტი. 
წარმოდგენილ ფორმას კი აქვს უფრო ინტროვერტული შინაარსი.  
8. არის იშვიათი სამპირიანი ფორმები ე- პრეფიქსით:   
(44)  ე-დავ-ებ-ა          
(45)  ე-ხვეწ-ებ-ა        
(46)  ე-ვედრ-ებ-ა         
(47)  ე-სესხ-ა  
 ამ ფორმებს ვერსიის გაგება არა აქვთ [დამენია 1982:85].            
9. სტატიკურ ვნებითში ზოგჯერ ე- პრეფიქსი  არის სუბიექტური და ობიექტური 
ქცევის ნიშანი მყოფადსა და აორისტში [ნებიერიძე 1976:142-143].  
(48) ვ-ე-წერ-ებ-ი 
(49)  გ-ე-წერ-ებ-ი 
(50)  ვ-ე-წერ-ე 
 (51) გ-ე-წერ-ე  
ფორმები  ვ-ე-წერ-ებ-ი და ვ-ე-წერ-ე არის სუბიექტური ვერსიის ფრომები, ხოლო  
გ-ე-წერ-ებ-ი და გ-ე-წერ-ე არის ობიექტური ვერსიის ფორმები. აქ მხოლოდ პირის 
ნიშნები განასხვავებენ ქცევას, ისევე როგორც ეს გვაქვს ი- პრეფიქსის შემთხვევაში.  
10. ზოგჯერ არის მხოლოდ სუბიექტური და ობიექტური ფორმების იშვიათი 
ზმნური ოპოზიცია სათანადო ნეიტრალური ფორმის გარეშე: 
 სუბიექტური ვერსია 
(52) ამო-ი-სვამს წამალს ყელში                
ობიექტური ვერსია 
 (53)  ამო-უ-სვამს წამალს ყელში                

ნეიტრალური ფორმები კი არ არსებობს [ჩიქობავა 1950:059].  
    მესამე სერიაში ხდება სხვადასხვა კატეგორიათა შეხვედრა, რაც პოლიფუნქცური 
ხმოვანი პრეფიქსებით ჯეროვნადაა გადმოცემული ზმნის მორფოლოგიაში. ეს 
პოლიფუნქციური აფიქსები კონკრეტულ სინთეტურ სემანტიკაზე მიუთითებენ.     

 
5. ვერსიის კატეგორიის მოდელები ქართულში 

    ვერსიასთან დაკავშირებით დღეისთვის არსებობს ორი განსხვავებული მოსაზრება 
სამეცნიერო ლიტერატურაში. ქართული ტრადიციული სკოლის მიხედვით საზედაო  
არ განიხილება როგორც ქცევის საოპოზიციო ფორმა. იგი გააზრებულია როგორც 
დამოუკიდებელი კატეგორია თავისი საკუთარი ოპოზიციით.  
 (54)  Ø-წერს - ნეიტრალური ვერსია       
 (55) ა-წერს -  საზედაო 
  (56)  Ø-ხატავს - ნეიტრალური ვერსია       
 (57)   ა-ხატავს -  საზედაო 
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    ზოგი მეცნიერი საზედაოს მიაკუთვნებს ვერსიის ფორმებს [შანიძე 1926, დეეტერსი 
1930, ფოგტი 1971, ტუიტი 2008, ჰარისი 1981, ჰიუტი 1995] და უწოდებს მას „ადგილის 
ანუ ლოკალურ ვერსიას“ [ფოგტი 1971].  ჰიუტი განასხვავებს ლოკალური ვერსიის 
ფორმებს ა- პრეფიქსიანი ნეიტრალური ვერსიის ფორმებისგან [ჰიუტი 2005:67]. 
ბოედერი წერს „საზედაო (ა-) უჩვენებს მდებარეობას ან მოქმედებას რამის 
ზედაპირზე [ბოედერი 2003:35]. 1930 წელს ა. შანიძემ შეიცვალა შეხედულება ამ 
საკითხთან დაკავშირებით და საზედაო ფორმები ამოიღო ქცევის კატეგორიიდან.  
ქართული ზმნებისთვის მან დატოვა კატეგორიის მხოლოდ სამგანზომილებიანი 
მოდელი (იხ. მოდელი E).   
    თუ გავიზიარებთ იმ მოსაზრებას, რომ საზედაო არის ვერსიის ფორმა, მაშინ 
გვექნება ვერსიის კატეგორიის შემდეგი მოდელი: 
 
მოდელი A.  

                                                  ვერსია 

 

 

   1. ნეიტრალური   2. ობიექტური   3.  სუბიექტური    4. საზედაო  

    ეს მოდელი უმეტესად მიღებულია მათ მიერ, ვინც საზედაოს ქცევის ოპოზიციურ 
ცალად მიიჩნევს.   

„ქცევა მხოლოდ კუთვნილებითს მხარეს გამოხატავს, განსხვავება სათავისოსა და 
სასხვისო ქცევების ფორმათა შორის მხოლოდ იმაშია, თუ ვის კუთვნილებას 
წარმოადგენს ნამოქმედარი ან მოქმედება: სუბიექტისას თუ ირიბი ობიექტისას“ 
 [როგავა 1942:208]. „კუთვნილების აფიქსად ორსავე შემთხვევაში გვევლინება ი- 
პრეფიქსი... დიფერენცირებულ კუთვნილებას ჰქმნის არა სხვადასხვა აფიქსი, არამედ 
ორსავე შემთხვევაში ერთი და იმავე კუთვნილებითი ი- აფიქსის სხვადასხვა პირთან 
დაკავშირება“ [როგავა 1942:208].  ი- პრეფიქსი დაკავშირებული უნდა იყოს რომელიმე 
კუთვნილებით ნაცვალსახელთან [როგავა 1942:211]. მაგრამ ზემოთ წარმოდგენილი 
მოდელის მიხედვით, ვერსიის კატეგორიას ვერ განვსაზღვრავთ როგორც მხოლოდ 
კუთვნილებით-დანიშნულებით კატეგორიას. ის განსაზღვრება კი, რომ ვერსია 
უჩვენებს ზმნის პირთა შორის გარკვეულ ურთიერთმიმართებებს  -საკმაოდ 
ბუნდოვანია. ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვერსია უჩვენებს ზმნის 
პირთა შორის პოსესიურ და სივრცით მიმართებებს. თუმცა ეს ორი კატეგორია 
(კუთვნილებითობა და სივრცითი კატეგორიები) სემანტიკურად განსხვავებული 
კატეგორიებია და შესაბამისად, განსხვავებული მორფოლოგიური სისტემებიც აქვთ 
ქართულში. თუკი ამ მოდელს მაინც დავეთანხებით,  მაშინ პოსესიური და 
ლოკალური კატეგორიები ერთ ფორმატში გაერთიანდება. ქ. ლომთათიძის მიხედვით 
სწორედ ასეთი კომბინაცია გვაქვს აფხაზურში. იგი აღნიშნავს, რომ ობიექტური 
ვერსიის სივრცითი ფორმები მორფოლოგიურად მარკირებულია, ზმნის მოქმედება 
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ან სუბიექტი მიემართება ან ირიბი ობიექტისკენ ან მისგან გადის [ლომთათიძე 
1047:145-417].  
    A მოდელში ა- მარკერი საერთოა ნეიტრალურისა და საზედაოს ოპოზიციური 
ფორმებისათვის. ერთი კატეგორიის შიგნით კი ამ ტიპის დამთხვევა მიუღებელია. ა. 
ჩიქობავას და ფ. ერთელიშვილის კვალდაკვალ   [ჩიქობავა 1950, ერთელიშვილი 
1965], თ. უთურგაიძეს მიაჩნია, რომ ა-ებ აფიქსური წარმოება წარმოშობით 
კაუზატიური ფორმებია და ა- პრეფიქსიც კაუზატიური ნიშანია [უთურგაიძე 
2002:140-144]. დიაქრონიულად რასაც არ უნდა წარმოადგენდეს ა- პრეფიქსი, 
თანამედროვე ენობრივ სისტემაში ოპოზიციური ცალების გასამიჯნი მარკერი ვერ 
იქნება ერთი და იგივე მორფემა.      
    აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი შეხედვით, იმავე ტიპის მოვლენა გვაქვს ი- 
პრეფიქსთან დაკავშირებით. ეს პრეფიქსი საერთოა სუბიექტური და ობიექტური 
ქცევისთვის - პირველ და მეორე პირებთან (ამ ბოლო შემთხვევაში). მაგრამ აქ 
რეფერენტთა კომბინაციის დონეზე ხდება ოპოზიციის ცალების მკვეთრი გამიჯვნა, 
შეადარე ფორმები ვ-ი-ხატ-ავ და გ-ი-ხატ-ავ.      

მოდელი B. 

                                                 ვერსია 

 

 

     1. ნეიტრალური          2. ობიექტური       3. სუბიექტური     

 

a. ნულოვანი პოსესიურობა  b. საზედაო 

    ეს მოდელი ახლოსაა ამ კატეგორიის ქართულ ტრადიციულ გააზრებასთან, 
რომელიც გადმოცემულია E მოდელში. B მოდელი ეფუძნება ფორმალურ 
კლასიფიკაციას. აქ საზედაო როგორც სუბ-ოპოზიცია შედის ნეიტრალურ ვერსიაში ან 
ე. წ  აღუნიშნავ ვერსიაში როგორც მას უწოდებს ვ. ბოედერი [ბოედერი 2003:37].  

a. ნულოვანი პოსესიურობა არის ორი მარკერით გადმოცემული ვერსიის   
აღუნიშნავი ფორმა:  

I. Ø-  

(58) Ø- წერ-ს 

(59)  Ø-ხატ-ავ-ს   

II. ა-  
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(60) ა-კეთ-ებ-ს  

(61) ა-ფერად-ებ-ს        

b. საზედაო როგორც ვერსიის აღუნიშნავი ფორმა ა- მარკერით: 

(62)  ა-წებ-ებ-ს           

(63)  ა-დ-ებ-ს          

(64)  ა-ხატ-ავ-ს  

    სხვაობა ნულოვან პოსესიურობასა და საზედაოს შორის შემდგომში მდგომარეობს: 
ნულოვანი პოსესიურობის ფორმები არის ორპირიანი ზმნები სუბიექტითა და 
პირდაპირი ობიექტით, ხოლო საზედაოს ფორმები არის სამპირიანი ფორმები 
სუბიექტით პირდაპირი და ირიბი ობიექტებით,  

მოდელი C.  

                                                  ვერსია 

 

 

     1. ნეიტრალური     2. ობიექტური         3. სუბიექტური     

 

                      a. პოსესიური ვერსია   b. საზედაო 

C მოდელი, უპირველეს ყოვლისა, ეფუძნება კატეგორიის შინარსს, ანუ მის 
ფუნქციურ მხარეს. საზედაო გააზრებულია როგროც ირიბი ობიექტის სივრცითი 
კატეგორია. ობიექტიური ვერსიის დროს სუბიექტის მიერ შესრულებული ზმნის 
მოქმედება ორიენტირებულია ირიბი ობიექტისკენ. აქ კი გვაქვს ორი ტიპის 
ობიექტური ვერსია: 

a. პოსესიური სემანტიკის  ობიექტური ვერსია და  

b. ობიექტიური ვერსიის საზედაო ფორმები სივრცითი მიმართებებით ირიბი 
ობიექტისკენ.   

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ მოდელში გვაქვს ირიბი ობიექტისკენ მიმართული 
ორი ტიპის ობიექტური ექსტრავერტული ვერსია: ერთი  პოსესიური ვექტორით და 
მეორე კი - სივრცითი ვექტორით.      
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    პრობლემა ის არის რომ ობიექტური ვერსიის მარკერი ა- ემთხვევა ნეიტრალური 
ვერსიის მარკერს და სხვაობა მხოლოდ ირიბი ობიექტის მიხედვით იკვეთება.  
მხოლოდ ზმნის პირიანობა განსაზღვრავს ამ ფორმათა სხვაობას - პირიანობა კი 
ყოველთვის არ არის ჯეროვნად ასახული ზმნის მორფოლოგიაში.    

მოდელი D.  

                                               ვერსია 

 

 

     1. ნეიტრალური (აღუნიშნავი)  2. ვერსიის ფორმები (აღნიშნული) 

  

A.ნულოვანი პოსესიურობა    B.საზედაო  C.ობიექტური  D.სუბიექტური     

   ეს მოდელი ოქროს შუალედივით გამოიყურება ორი განსხვავებული 
პოზიციისთვის. ერთი მხრივ, გათვალისწინებულია ის აზრი, რომ ნეიტრალური 
ვერსია არ არის ქცევის ფორმა [ჩიქობავა 1950, ერთელიშვილი 1965, მაჭავარიანი 
2006], რამდენადაც აქ არ ხდება კატეგორიის სემანტიკის მარკირება. „როგორ 
შეიძლება არსებობდეს მორფოლოგიური მნიშვნელობა თუ მას არა აქვს სათანადო 
გამომხატველობითი საშუალება?“ [ერთელიშვილი 1965:177] და მეორე მხრივ,  
„როგორ შეიძლება ა- (ან რომელიც არ უნდა იყოს) ფორმანტი იყოს იმის ნიშანი, რაც  
არის ზმნაში გამოხატული არ არის“ [ერთელიშვილი 1965:180]. ჩიქობავაც ამახვილებს 
ყურადღებას ამ გარემოებაზე, თუმცა მას მიაჩნია ნეიტრალური ვერსია ოპოზიციის 
წევრად კატეგორიის შიგნით. ის წერს, რომ მორფოლოგიური კატეგორიები 
ჩამოყალიბდა კონკრეტული აფიქსებით გადმოცემული მნიშვნელობებით [ჩიქობავა 
1950:033]. ამრიგად, თუ ნეიტრალურ ფორმებში არ არის სპეციფიკური მნიშვნელობა 
და არ არის პოსესიური კონტენტი, მაშინ რას გადმოსცემს ა- პრეფიქსი? 
[ერთელიშვილი 1965:180]. სხვა სპეციალისტები კი თვლიან, რომ ნეიტრალური 
ვერსია ნულოვანი მარკირებით მორფოლოგიური ოპოზიციის გამართული და 
სრულფასოვანი წევრია [შანიძე 1980, მაჭავარიანი 1987, ჯორბენაძე 19183, კვაჭაძე 
2001, ონიანი 2003]. ძნელია არ დაეთანხმო ამ აზრს.  

     ვ. ბოედერმა წარმოადგინა ოპოზიცია ე. წ. აღნიშნულ და აღუნიშნავ ირიბ 
ობიექტებს შორის [ბოედერი 2003:36]. მოცემულ მოდელში ნულოვანი პოსესიურობა 
და საზედაო როგორც აღუნიშნავი ფორმები პირდაპირ პასუხობს ამ მიდგომას.  

    ზოგი მეცნიერი [ბოედერი 1968, ნებიერიძე 1976, მახარობლიძე 2007] განიხილავს 
სათავისო ქცევას, როგორც ვერსიის კერძო შემთხვევას და ამოსავალი ოპოზიცია არის 
ქცევიანი და უქცეო ანუ ნეიტრალური ფორმები. ეს მოვლენა დასტურდება 
სუბიექტური და ობიექტური ვერსიის საერთო ი- პრეფიქსით.  
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    ნეიტრალური ფორმები A ჯგუფში არის ნულოვანი პოსესიურობის ერთპირიანი ან 
ორპირიანი გარდამავალი ზმნები  Ø- და ა- პრეფიქსებით.  

   B ჯგუფის  ნეიტრალური ფორმები კი არის საზედაო ორპირიანი გარდაუვალი და 
სამპირიანი გარდამავალი ზმნები ა- პრეფიქსით.   

    C ჯგუფის ვერსიული ფორმები არის ექსტრავერტული პოსესიური ვექტორის 
მქონე ზმნები [მაჭავარიანი 1987:54]  პირველი და მეორე ირიბი ობიექტური 
პირებისათვის ი- პრეფქსით და უ- პრეფიქსით მესამე პირის ირიბ ობიექტთან, ხოლო 
ორპირიან დინამიკურ ვნებითებში ე- პრეფიქსით [შანიძე 1980:341].   

    D ჯგუფის ფორმები არის სუბიექტური ვერსიის ფორმები ინტროვერტული 
პოსესიური ვექტორით [მაჭავარიანი 1987:54]. ეს არის ორპირიანი გარდამავალი 
ზმნები მესამე პირის პირდაპირი ობიექტით. ვერსიის მარკერია ი- პრეფიქსი. 

მოდელი E. 

                                                 ვერსია 

 

 

     1. ნეიტრალური     2. ობიექტური       3. სუბიექტური     

     E მოდელი არის საზედაოს გარეშე და ქართველ მკლევართა დიდ ნაწილს სწორედ 
ეს მოდელი მიაჩნია მართებულად ქართულისათვის. ამ აზრს იზიარებს ა. შანიძეც, 
რომელიც თვლის, რომ საზედაო არის სიტუაციის დამოუკიდებელი კატეგორია, 
რომელიც უჩვენებს ირიბი ობიექტის ლოკალიზაციას და აქვს გრამატიკული 
ფორმების თავისი შიდა ოპოზიცია, მაგ. წერს-აწერს, ხატავს-ახატავს და სხვ. ნიშნიანი 
ფორმები არის საზედაო   [შანიძე 1980:373-376, კვაჭაძე 2001:329-240, ონიანი 2003:121-
128, პაიჭაძე 1993:175-186].   

    E მოდელს შესაძლოა ჰქონდეს სხვა ვარიანტებიც, იმის მიხედვით ჩაითვლება თუ 
არა ნეიტრალური ვერსია ოპოზიციის სრულფასოვან წევრად.  

    ა. ჰარისი მართებულად აღნიშნავს: „ვერსია არის ირიბი ობიექტის კანონი “ [ჰარისი 
1981:87]. ის არ განიხილავს სუბიექტურ ვერსიას ამ კატეგორიის ფარგლებში. მას 
ქცევა ესმის როგორც მხოლოდ ირიბი ობიექტის კატეგორია. „ქართულში არის 
რამდენიმე წესი, რომელიც ეხება პირდაპირი და ირიბი ობიექტების ხელშეწყობას და 
ეს ტრადიციულად ცნობილია როგორც ‘ვერსიის’ კატეგორია“ [ჰარისი 1981:89]. 
ვერსიის მოდელი ჰარისის ნააზრევის მიხედვით [ჰარისი 1981:87-102]. ასე 
გამოიყურება: 
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მოდელი F. 
 

                                                  ვერსია 

 

 

  1. ბენეფაქტივი      2. ვნებითის ვერსია    3.  საზედაო     

 
ამ მოდელში ყველა წევრს აქვს შიდა ოპოზიცია:  
 
A. ფორმები წარმოდგენილია ვერსიის მარკერების მიხედვით და 
 
B. ფორმები წარმოაჩენენ იმავე მნიშვნელობებს სინტაქსურად, მაგრამ ზმნური 
ფორმები არ არის ვერსიული ანუ აღუნიშნავია. 
 
1. ბენეფაქტივი       
 
 (65) შე-კერ-ა  
ეს არის აღუნიშნავი, უვერსიო ფორმა.   
 
(66)  შე-გ-ი-კერ-ა   
ბენეფაქტიური ვერსიაა ი- მარკერით გადმოცემული. 
 
2. ვნებითი გვარის ქცევა 3 
 
(67)  კეთ-დ-ება  
 
 
3. ა. ჰარისის პასივის მაგალითები გარდამავალი ზმნებია:   
“(2) (a) mzia            c’mends              dis              pexsacmlebs. 

   Mzia-NOM she-cleans-it-I-I sister-GEN shoes-DAT 
   ‘Mzia is cleaning her sister’s shoes’ 

       (b)  mzia             uc’mends                   das               pexsacmelebs.  
    Mzia-NOM she-cleans-her-it-I-I sister-DAT shoes-DAT 
   ‘Mzia is cleaning her sister’s shoes.’” [ჰარისი 1981:87]:   

ეს ზმნები წმენდს და უწმენდს არცერთი არაა პასივის ფორმა. ეს მოქმედებითი გვარის გარდამავალი 
ზმნებია.  აღსანიშნავია, რომ ჰარისი კონვერსიით განსაზღვრავს პასივს - „პასივის ფორმულირება 
პოსესორის ბრუნვის მიხედვით ხდება და სახელი ნათესაობითი ბრუნვაში ხდება ირიბი ობიექტი“ 
[ჰარისი 1981:101].   
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ეს არის  აღუნიშნავი, უვერსიო ფორმა.   
 
(68)  უ-კეთ-დ-ება  
პასივის ვერსია უ- მარკერით არის გადმოცემული. 
 
3.  საზედაო ვერსია     
 
(69) და-ხატ-ა 
ეს არის აღუნიშნავი, უვერსიო ფორმა.   
 
(70) და-ა-ხატ-ა  
საზედაო ვერსია ა- მარკერით არის გადმოცემული.. 
    
 F მოდელი განიხილავს პასივის ვერსიას როგორც ვერსიის განსხვავებულ 
ერთეულებს. მაგრამ პასივის ფორმებს შესაძლოა ჰქონდეთ ობიექტური ვერსია 
(ბენეფაქტივი) და სტატიკურ პასივებს ასევე მოეპოვებათ საზედაოს ფორმები (აწერია, 
ახატია). ეს მოდელი სუბიექტურ ქცევას ვერსიის მიღმა ტოვებს.  
   ვ. ბოედერის სამეცნიერო პოზიციის მიხედვით ვერსიის კატეგორია ქართულში 
შემდეგნაირად გამოიყურება:    
 
 
მოდელი G. 

 

                                                  ვერსია 

 

 

1.ობიექტური 2. საზედაო  3.სუბიექტური 4.ე- ვერსია  5.აღუნიშნავი ვერსია 

 

აღუნიშნავი ვერსია არის ნეიტრალური ფორმები. ე-ვერსიის გამოკლებით ეს მოდელი 
იმეორებს A მოდლს. ე-ვერსიის ფორმები სემანტიკურად იგივეა რაც ობიექტური 
ვერსიის ფორმები, აქ ადგილი აქვს მხოლოდ განსხვავებულ მარკირებას დინამიკურ 
ვნებითში. ამრიგად, მიუღებელია ამ ფორმების ცალკე საოპოზიციო ცალებად 
წარმოდგენა. 

 

 



 
 
 

95 

მოდელი H. 

 

                                                  ვერსია 

 

                                                                              თავისებური ფორმები  

 ნეიტრალური (აღუნიშნავი)  ვერსიის ფორმები (აღნიშნული) 

                                                                                

ნულოვანი პოსესიურობა საზედაო     

 
 
 
 
 
   გარდამავალი ვერსია                         გარდაუვალი ვერსია  
 
 
 

ობიექტური სუბიექტური      
                                                                 ე-პასივი    ი-პასივი         
                                                                                                    ობიექტური ვერსია 
 
    H მოდელი ამდიდრებს D მოდელს კატეგორიის თავისებური ფორმების დამატებით. 
ეს არის ფორმები ვერსიის მარკერებით, მაგრამ ამ კატეგორიის კონკრეტული 
სემანტიკის გარეშე, როგორიცაა ვიცი, უყვარს, უთხრა და სხვ.  
    ეს მოდელი უჩვენებს სისტემურ სხვაობას გარდამავალ და გარდაუვალ ზმნათა 
შორის. ბევრი ენათმეცნიერისთვის ეს სხვაობა ისედაც ნათელი იყო [შანიძე 1980, 
დეეტერსი 1930:82, შმიტი 1965:304, მაჭავარიანი 1987, ნებიერიძე 1976, ბოედერი 1968, 
ჰარისი 1981:87-102, ონიანი 2003:121-128, მახარობლიძე 2007], „ვერსია გვარის 
მიხედვით მნიშვნელოვნად სხვაობს. გვარი ან უმატებს ან აკლებს მონაწილე პირებს და 
ეს მიეკუთვნება სტრუქტურის ლექსიკურ მხარეს. მეორე მხრივ, ვერსია დისკურზე 
დაფუძნებული საკუთრების (პირდაპირი მიმართება, ორიენტაცია ან სიჩუმე) 
კოდირებას ახდენს. ეს მონაწილენი უკვე წარმოდგენილია სტრუქტურაში“ 
[ანდერსენი... 2012].  
    ამ მოდელში ჩვენ გამოვყავით ე-ვერსია, როგორც განსხვავებული ფორმის მარკირება, 
მაგრამ საკუთარი განსხვავებული სემანტიკური კონტენტის არქონის გამო იგი ვერ 
იქნებოდა ობიექტური ან სუბიექტური ვერსიის საოპოზიციო ცალი. გარდაუვალ 
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ზმნებში ე-ვერსია ი-ვერსიასთან ერთად აყალიბებს სრულფასოვან ოპოზიციას 
პრეფიქსურ ვნებითში. როგორც უკვე ითქვა, ი- ხმოვანპრეფიქსი არის ვერსიის მარკერი 
გარდამავალ ზმნებშიც, მაგრამ აქ გვაქვს პრინციპული ხასიათის სხვაობა - პასივის 
ფორმები არ იმეორებს გარდამავალი ზმნების მორფო-სემანტიკას და ე-ვერსიასთან 
მიმართებით აქ განსხვავებული ტიპის ოპოზიცია ფორმდება, ინიანი ფორმები 
განიხილება როგორც ნეიტრალური ფორმები, თუმცა მათ ასევე აქვთ რეფლექსივის 
გაგებაც. გარდამავალი ზმნებისგან განსხვავებით, ეს ფორმები ერთპირიანი ფორმებია.    
    ჩვენი აზრით, H მოდელი სრულყოფილად აღწერს ვერსიის კატეგორიას 
თანამედროვე ქათულ ენაში. 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ვერსია წარმოდგენილია  ყველა ტიპის ქართულ ზმნაში:   

ცხრილი 3: ქცევის მარკერები  
 
ზმნა/ვერსია ობიექტური 

ვერსია 
სუბიექტური 
ვერსია 

ნულოვანი 
პოსესიურობა 

საზედაო 

სამპირიანი 
გარდამავალი 
ზმნები 

ი-, უ- --------- ა- Ø- ა- 

ორპირიანი 
გარდამავალი 
ზმნები 

--------- ი- ა- Ø- ა- 

პრეფიქსული 
ვნებითი 

ე- 
(რელაციური 
ირიბი 
ობიექტით) 

(ი-) 
რეფლექსური 
სემანტიკით 

ი- --------- 

სუფიქსური და 
უნიშნო 
ვნებითი 

ი-, უ- --------- ა-  Ø- ა- 

მედიოაქტივები ი-, უ- (ი-) 
რეფლექსური 
სემანტიკით 

ა- Ø- ა- 

მედიოპასივები ი-, უ- --------- ა-  Ø- ა- 
სტატიკური 
ზმნები 

ი-, უ- --------- Ø- ა- 

ოთხპირიანი 
გარდამავალი 
ზმნები 

 ი-, უ- 
(მხოლოდ 
კაუზატივები) 

--------- --------- --------- 
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დასკვნები 
• ვერსიის ზმნური კატეგორიის რეალიზაციისათვის საჭიროა ზმნის რამდენიმე 

მორფოლოგიური პირი. ზმნის პოლიპერსონალიზმი არის აუცილებელი 
პირობა ამ კატეგორიისათვის. გამოვყოფთ ცალმხრივ ლინგვისტურ 
უნივერსალიას - მხოლოდ პოლიპერსონალურ ზმნას შეუძლია ჰქონდეს 
ვერსიის ზმნური პოსესიურობის კატეგორია.    

• გარდამავალი ზმნების მესამე სერიაში ვერსიის ნიშნები ჩნდება ორი მიზეზის 
გამო: 

1. ზმნიდან გასული ირიბი ობიექტის პოსესიურ-დესტინაციური სემანტიკის 
გადმოსაცემად და 

2. პერფექტის პოსესიური სემანტიკის გადმოსაცემად.  
ამდაგვარი კომბინირებული  საფუძველი საკმარისია იმისთვის, რომ ეს ნიშნები 
არ ჩაითვალოს უფუნქციოდ.  ქართულში ზმნათა ხმოვანპრეფიქსები 
პოლიპერსონალური აფიქსებია სინთეტური მორფოლოგიური მნიშვნელობებით 
და ისინი გადმოსცემენ კონკრეტული ფორმების სემანტიკურ კონტენტს.     
•     გარდამავალი ზმნის მესამე სერიის ფორმებში წარმოდგენილია ინვერსიული 
პოსესიურობა და დატიური კონსტრუქციით გადმოცემული ერგატიული 
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About the category of version in Georgian 
 

1. Introduction 
The category of version in spoken Georgian has been well investigated by a number of  Georgian 
and foreign specialists such as D. Chubinashvili, H. Schuchardt, T. Jordania, M. Janashvili, S. 
Khundadze, N. Marr, A. Shanidze, G. Deeters, B. Rudenko, G. Rogava, K. Lomtatidze, A. 
Chikobava, I. Kavtaradze, I. Imnaishvili, G. Machavariani, K. Dodashvili, P. Ertelishvili, K. 
Schmidt, V. Topuria, K. Chkhenkeli, N. Andguladze, W. Boeder, H. Vogt, R. Lafon, G. 
Nebieridze, A. Oniani, G. Klimov, M. Sukhishvili, A. Harris, M. Damenia, H. Aronson, B. 
Jorbenadze, Y. Testelets, A. Arabuli, M. Sakhokia, M. Machavariani, R. Asatiani, K. Tuite, K. 
Vamling, A. Marantz, G. Hewitt, Z. Sarjveladze, M. Cherchi, D. Melikishvili, L. Kvachadze, Sh. 
Apridonidze, I. Melikishvili,  T. Uturgaidze, D. Pkhakadze, N. Metreveli, N. Machavariani, R. 
Lacroix and others. 
In spite the fact of there being such a great researching history there are some disclosed items 
and a few different opinions concerning the category of version. In the presented article we tried 
to expose the different models of this verbal category. We also had a trial to systemize the 
irregular forms of this morphological category. The presented article is the first attempted 
research about the category of version in the Georgian sign language.1  

“A further problem is that, given some of the controversy in linguistics literature regarding 
Georgian, the use of terms such as subject, direct object, ergative, nominative, absolutive, etc. 
risks misrepresenting the typology of the language. Some authors try to avoid this problem…” 
[Cherchi 1997:1]. When discussing Georgian verbs we do face the problem of terminology as 
some terms are very popular in traditional Georgian linguistics, but they are new for a wide 
audience. Georgian scholars traditionally use “poly-personality” and “verbal person” or “verbal 
personality”, etc. To describe the Georgian verbal categories we prefer to use the Georgian 
traditional terms following H. Aronson, who gave an advantage to Georgian terms: “we prefer 
the more unusual but less misleading term…” [Aronson 1982: 41]    
 
2. General information about the category of version in spoken Georgian  
Version is a verbal category which shows inter-verbal person relations. Georgian verbs can 
convey possessive meaning. Version shows to whom the verbal action is destined to or oriented. 
This is a category of poly-personal verbs. In our previous works we exposed a one way statistic 
linguistic regulation – Only poly-personal verbs can expose the verbal possessive category of 
version [Makharoblidze 2007:87, 2010:137]. For realization of this verbal category we need a 
few (more than one) morphological arguments being indicated in the verbal form. Thus verbal 
poly-personalism is an obligation for the morphological category of version [Chikobava 
1952:277-278, Oniani 2003:126].   
The definition for the category of version by A. Shanidze is recognized by most scholars of the 
traditional Georgian studies. Acad. A. Shanidze names this category as “kceva” or “version” and 
writes that besides the subject and object markers the Georgian verbs have an additional 
possibility to convey the following meaning:  
A. The direct object doesn’t belong and/or is not destined or oriented to anybody. It is a neutral 
version:  
(1) saxls            v-a-šen-eb 
House-DAT   SBJ1SG-VER/N-build-TH 1 

 1.  VER/N is used as an abbreviation for version. VER/S is subjective version. VER/O is objective version. TH is 
an abbreviation for thematic marker. These abbreviations are missing in C. Lehmann's (2004) "Interlinear 
morphemic glossary," and we had to add a few glossary items. 

http://www.folialinguistica.com/documents/Interlinearmorphemicglossing.pdf
http://www.folialinguistica.com/documents/Interlinearmorphemicglossing.pdf
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   ‘I am building a house.’  

 B. The direct object belongs to the subject. It is a subjective version:  

(2)  saxls          v-i-šen-eb.    

     House-DAT   SBJ1SG-VER/S-build-TH 

     ‘I am building a house for myself.’ 

C. The direct object belongs or it is destined or oriented towards the indirect object. It is an 
objective version: 

(3) saxls              v-u-šen-eb  

     House-DAT   SBJ1SG-VER/O-build-TH 

     ‘I am building a house for him/her/it.’  [Shanidze 1980:323] 

According A. Shanidze there are three forms of version. Version (kceva) is a verbal category 
which conveys the meaning of possessive-destinative relations between the subject and object or 
between the objects. The exposition of the category of version can be of two types: specified and 
non-specified.2 It means that the category of version may be exposed or not and the opposition 
forms are facing each-other by their morphological forms and semantic contents of possessive-
destinative meaning.  

Thus, the general theoretical models of version can be as following: 

1. S ---> Ø  3 
The subject performs the verbal act and it is neutral. The possessive vector of the verbal action is 
not oriented towards anybody, it is non-specified. 
 2. S ---> O ind.  
The subject performs the verbal act for the indirect object (and very often this indirect object is a 
second animate person of the verbal act). The possessive vector of the verbal action is oriented 
towards the indirect object. It is extraverted [Machavariani 1987:54].  

(29) S ---> S    
The subject performs the verbal act for him/her/itself. The possessive vector of the verbal action 
is oriented towards the subject itself.  It is introverted [Machavariani 1987:54]. 
Thus there are the following possible semantic variants of the version:  
        O           
1.  S           S         
                   Ø                                             
 

        O  
2.  S           S         
 
2. W. Boeder distinguishes “specified” and “non-specified” indirect objects [Boeder 2003:36], while we use these 
terms (“specified” and” non-specified”) with a wider meaning, for the all category of version including the 
subjective version, which is without an indirect object. 
 
3. S is the subject, O is the object and Ø is zero. Oind. is the indirect object and Od. is the direct object. 



 
 
 

102 

  
 
3.  S           S         
                   Ø                                             
                       

4.  S          O         
                   Ø                                         

1. The first variant shows that the verbal act performed by the subject could be oriented or 
directed towards the (indirect) object, towards the subject itself or toward zero – not having such 
orientation or direction at all. It is the three-dimensional model of modern Georgian, with 
neutral, subjective and objective versions. 

2. The second variant displays the semantic scheme when the verbal act performed by the subject 
could be oriented or directed towards the (indirect) object or towards the subject. Some linguists 
[Chikobava 1950:058-059; Ertelishvili 1965, Mahavariani 2006, Damenia 2003:73-90] consider 
that Georgian has this model - without a neutral version. “Neutral version is so called as it adds 
nothing to the verbs fundamental meaning” [Hewitt 2005:55]. According to this attitude, neutral 
version is not a form of version as it doesn’t have any semantics of this category. Only subjective 
and objective versions show the category of version. In the other words only the specified forms 
of this category are accepted and the neutral version is not considered as the full right member of 
this opposition. 
3. The third variant implies only subjective and neutral versions. Some languages (for example, 
Russian and Spanish) can have the morphological marking of verbal reflexivity (Russian: 
p’obrilsia ‘He shaved’, umilsia ‘He washed’, p’ričesalas ‘She combed her hair’; Spanish: 
p’onerse ‘To put’, levant’arse ‘Getting up’). But as for opposition, such forms have non-
reflexive or neutral forms only. No objective version as a verbal opposition form is available in 
these languages.   

4. The last variant implies only objective and neutral versions. This variant can be considered for 
Georgian if we agree with the opinion that the subjective version is a specific form of the 
objective version. [Nebieridze 1976, Boeder 1968, Harris 1981, Makharoblidze 2007]. 
“Subjective version could be considered as one proper case of the objective version, namely 
when the subject and indirect object have the common referential meaning” [Nebieridze 
1976:133]. Following G. Rogava [Rogava 1942:208], Nebereidze suggests a genetic contact 
between these markers: the prefix i- of the objective and the prefix i- of the subjective version. 
He considers that in prefixed passives i- and e- prefixes are the markers of version [Nebieridze 
1976:139]  

This last variant is an opposition only between neutral and objective forms. No verbal reflexivity 
or subjective version is expected to be here. This forth model appears in Basque verbs 
[Makharoblidze 2007; 2010:5-70]. Georgian intransitive verbs can display only this opposition 
as subjective version appears only in two-personal transitive verbs.  

According to the traditional Georgian studies there are three types of version in modern 
Georgian exposed by the first three-dimensional model:  
1. Neutral – with the prefix markers a-, Ø-:.  
(4)  v-Ø-xat’-av  
      SBJ1SG-VER/N-paint-TH 
     ‘I’m painting it.’  
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2. Subjective - with the prefix marker i-:  
(5)  v-i-xat’-av.  
      SBJ1SG-VER/S-paint-TH  
      ‘I’m painting it for myself.’  
The verbal act is performed by the subject and for the subject. This is a category of introverted 
semantics [Machavariani 1987:124].  
3. Objective - with the prefix markers i - for the indirect object of the I-II persons and u - for the 
indirect object of the III person. The objective version conveys the meaning that the verbal act is 
performed for the interests of the indirect object. This is a category of extraverted semantics 
[Machavariani 1987:124].  
(6)  g-i-xat’-av 
     OBJ2SG-VER/O-paint-TH 
     ‘I’m painting it for you.’    
(7)  v-u-xat’av 

SBJ1SG-VER/O-paint-TH 
     ‘I’m painting it for him/her/it.’ 
The markers of version are the prefixes preceding the verbal root and following the markers of 
morphologically referenced arguments [Shanidze 1980, A. Chikobava 1950, Boeder 1968, 2003; 
Harris 1981, Jorbenadze 1983]. These markers are the preradical vowels a-, i- and u – [Aronson 
1982:173]. They appear after the personal prefixes and sometimes these prefixes act in 
combination with the markers of version. For example, with the i- marker it’s very important 
whether these personal markers are of the subject or the object: in the first case we have the 
subjective version and if the personal markers before the prefix i- belong to the object, then we 
have the objective version. There are many valuable investigations concerning the different 
functions of these prefix vowels in different verbal forms performed by the aforementioned 
authors.    
   The number of verbal persons or morphologically displayed (or relevant) arguments and 
possible version forms are exposed in the following table:    
Table 1: Version and verbal poly-personalism 
Verbal poly-
personalism 

Transitivity Version 

One-personal 
verbs (only the 
subject) 

Intransitive Neutral  

Two-personal  
verbs (the subject 
and the direct 
object) 

Transitive Neutral 
 
Subjective (with the III person O d. 
only) 

Two-personal 
verbs (the subject 
and the indirect 
object) 

Intransitive Neutral 
 
Objective version 

Three-personal 
verbs (the subject, 
the direct object 
and the indirect 
object)  

Transitive Neutral 
 
Objective version 

Four-personal 
verbs (the subject, 
the direct object 
and two indirect 
objects) 

Transitive (causative forms 
only) 

Objective version  
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3. Markers of version in the III series of transitive verbs 
The forms of version are well exposed in the all rows of conjugation including the causative 
conjugations. The III series is an exception as its forms never have the category of version, 
although they are produced by the version markers in transitive verbs. But these markers don’t 
show the semantic content of the category of version in the III series and they don’t have the 
opposition forms in these rows. All opposition forms of version have the same forms of objective 
version in the III series. They don’t show any differences. Compare the forms of the verbs xat’va 
‘to paint’ (with the 1st person subject and 3rd person direct and indirect objects): 
Table 2: Version in series 
Version I series II series III series 
Neutral   v-Ø-xat’-av   (da)v-Ø-xat’-e   da-m-i-xat’-av-s 
Subjective v-i-ixat’-av   (da)v-i-xat’-e   (da-m-i-xat’-av-s) 
Objective v-u-xat’-av   (da)v-u-xat’-e   (da-m-i-xat’-av-s) 
These prefix vowels in the third series are the so called non-functional markers of version 
[Shandze 1980:338-339, Arabuli 1984:39, Asatiani 1987:200-202]. Version is the category of an 
indirect object. In the third series this indirect object goes outside of the verbal morphology. 
Compare the following forms: 
I series 
(8)   me (S)     v-u-xat’-av                             dedas (Oind.)   surats (Od.)  

I-NOM   SBJ1SG-VER/O-paint-TH   mother-DAT    picture-DAT  
‘I am painting a picture for the mother.’ 

 
II series 
(9)   me (S)   da-v-u-xat’-e                                dedas (Oind.)     surati(Od.)  
       I-ERG   PREV-SBJ1SG-VER/O-paint-R mother-DAT      picture-NOM 4  
       ‘I painted a picture for the mother.’ 
III sereis 
(10)   me (S)    da-m-i-xat’-av-s                                                  dedistvis (simple O)    surati(Od.)                  
       I-DAT PREV-INV/OBJ1SG-VER/O-paint-TH-IINV/SBJ3SG mother-GEN-POSTP picture-     
       NOM 5  
        ‘I have painted a picture for the mother.’ 
 
The forms of the III series in transitive verbs lose the meaning of version although they still have 
the markers which are left in the verb in order to keep the destination or possessive semantics of 
the verb. The indirect object outside of a verb takes the postposition -tvis to keep the possessive 
semantics (dedistvis ‘for the mother’). In such forms the semantics are the same with a 
possessive content, but the morphology has changed. Possessive semantics choose the other 
morphological forms (with the postposition -tvis) to expose its content, but still it leaves its 
markers (the markers of the objective version) in the verbal forms. These markers are out of 
concrete function as they stay without a real verbal indirect object which can be referenced in the 
verbal morphology.  
Usually languages don’t have any non-functional markers – any marker synchronically or 
diachronically has a proper meaning and function, which have been changed or lost later. As a 
matter of fact the morphemes are two sides of one coin: the proper semantics and their formal 
references. We speak about the non-functional morphemes. Such morphemes appear after the  
 
4. PREV is an abbreviation for “preverb” and R is “markers of row”. 
5. POSTP is an abbreviation for postposition. INV/SBJ is the subject marking with inversion and INV/OBJ is the 
object marking with inversion.    
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proper semantic changes. The forms of the III series of transitive verbs are not simple in the 
sense of morphology and semantics, as several grammatical categories meet here. The row of 
markers conveying the meanings of many different categories, such as: inversion, version, 
aspect, perfect, tense and mood, causation, thematic markers, and the morphology of split 
ergativity is also displayed here.  
 
Besides the aforementioned, the III series exposes the semantic meaning of turme ‘It seems’; 
“The evidential mood is expressed through Series III forms for all verbs” [Harris 1982:299]. The 
role of the thinking subject (of a human class subject) is less clear in the III series, as the forms 
of turmeobiti don’t have any clear action. This is not the same kind of verbal action of the 
thinking subject with the direct object as it is in the second series. This “it seems”- is an action 
that is not as categorical as it is in the aorist and it is formed with the ergative-dative. Besides, 
such attitude of “it seems” creates the proper semantic basis for the subject - not being a real 
clear participant of the verbal action and thus becomes an additional reason for appearing as a 
verbal category of inversion.  
 
In the forms of the III series of transitive verbs the indirect object is outside of the verb (formed 
as an object syntactically with the postposition -tvis ‘for’) and the direct object is a 
diachronically conversed verbal person form the former subject of the static verbs. Historically 
the forms of the third series came from static verbs [Shanidze 1980]. The appropriate diachronic 
analysis may bring us to the correct understanding of the process. The indirect object becomes 
the subject while producing the forms of the third series from static verbs. That also partly 
explains the fact of inversion in Georgian. But today these forms of the third series are different 
paradigmatically and syntagmatically [Melikishvili 2000:21-31]. In the conjugation system  
these forms are the opposition forms for the same verbs of the first and the second series and 
they are far from their original static semantics. Now they act with their modern semantics in a 
new way and a new verbal person appears – another indirect object, which is the only legal 
indirect object in the first and the second series. In the third series we have the historical indirect 
object with its markers (the argument in dative and the personal markers of the verb), although 
now this argument (the former indirect object) is the subject for these new forms. The verb 
cannot accept another indirect object and puts it outside of the verb. Thus we receive a simple 
object with the postposition -tvis with its destination and/or possessive meaning. In many other 
languages such objects are considered as verbal arguments. As a matter of fact Georgian verbs 
may have two indirect objects in one form, for example:  

(18) m-i-ç’m-i-a  
OBJ1SG-VER/O-eat-R-SBJ3SG 

       ‘He/she gave it-food to him/her me /of mine.’   
(19) m-i-sm-i-a   

               OBJ1SG-VER/O-drink-R-SBJ3SG 
        ‘He/she gave it-drink to him/her me /of mine.’  

But usually this is an issue of another category - causation. Besides, in such forms only one 
indirect object from these two has the priority of being marked in the verb.       
 
It’s significant that even without this new indirect object (which can’t realize itself in the verbal 
morphology of the III series) we already had the markers of version from the original static 
forms. These markers were the functional markers in static verbs and therefore these markers can 
be considered without the new indirect object. But of course only diachronic analysis wouldn’t 
be enough when the forms are expressing the new meanings. The tendency and reality is that 
new forms have new semantics. On the other hand the static verbs have the forms of version:  

(20) Ø c’eria  
VER/N-is written 
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‘It is written.’ 
(21)  uc’eria 

VER/O-is written 
‘He/she has it written.’ 

(22)  ac’eria 
VER/N/S-is written.6 
 ‘It is written on/upon it.’ 

 
As there was a demand to outline the destination-possessive semantics in the third series, the 
referenced forms with objective version were taken as a basis for new forms. This choice 
(between the version and non-version forms of static verbs) seems absolutely clear and 
understandable. On the synchronic level these vowels are considered non-functional markers of 
version as they stayed without the indirect object and no objective version can exist without the 
indirect verbal relation. The example: 
Static forms: 
Neutral version:   

(23) a-xat’-i-a                                 surati (S)                  k’edels. (Oind.).  
VER/N/S-paint-R- SBJ3SG    picture-NOM           wall-DAT 

       ‘The picture is painted on the wall.’ 
Objective version:  

(24) u-xat’-i-a                           surati (S)         dedas (Oind.)     k’edelze (locative).  
VER/O-paint-R-SBJ3SG  picture-NOM   mother-DAT      wall-POSTP 

        ‘The mother has a painted picture on the wall.’  
Transitive forms of objective version: 
I series  
     (18)   deda         u-xat’-av-s   surats   kals   k’edelze. 

Mother-NOM (the subject, the former indirect object)   VER/O-paint-TH-SBG3SG 
picture-DAT (the direct object conversed from the static subject) woman-DAT (the new 
indirect object) wall-POSTP  

             ‘The mother is painting a picture on the wall for a woman.’ 
II series 

(19)  deda-m             da-u-xat’-a                                surat-i             kals   k’edelze.  
              Mother-ERG   PREV-VER/O-paint-SBJ3SG  picture-NOM  woman-DAT wall-POSTP  
              ‘The mother painted a picture on the wall for a woman.’ 
III series 

(20)    dedas         da-u-xat’-av-s        surati         kalistvis        k’edelze. 
       Mother-DAT (the subject, former indirect object) PREV-VER/O-paint-TH-INV/SBJ3SG  
picture-NOM (the direct object, the former subject) woman-POSTP (the simple object 
outside of the verb) wall-POSTP.  
        ‘(It seems) the mother has painted a picture on the wall for a woman.’ 
 

As we see the spatial object (k’edelze ‘on the wall’) conveying the location for the verbal action 
stays out of the verbal morphology in the all rows of conjugation.  
“In many languages exposition of the perfect tenses is based on the possessive verbs” 
[Melikishvili 2002:121, Lohmann 1937:42-61]. Typologically the forms of perfect are always 
with possessive semantics (I have done, She has painted, etc.), and the perfect forms of Georgian 
transitive verbs in the III series are exposing these semantics by the markers of version. In 
Georgian the analytic forms with the verb “to have” could be considered as the parallel synthetic 
forms for the perfect. For example, compare these forms:   
 
6.  VER/N/S is the abbreviation for version neutral/superessive.  



 
 
 

107 

 
 
(21)      da-u-c’er-i-a             and                         dac’erili          akvs  
            PREV-VER/O-write-R-INV/SBJ3SG          PART    He/she/it has       
             ‘He/she has it written.’   
(22)      ga-m-i-k’et-eb-i-a             and                                             gak’etebuli      makvs  
            PREV-INV/OBJ1SG-VER/O-do-TH-R-INV/SBJ3SG       PART          I have       
            ‘I have it done’ 
 (23)      a-m-i-šen-eb-i-a                   and                                        ašhenebuli     makvs  
             PREV-INV/OBJ1SG-VER/O-biuld-TH-R-INV/SBJ3SG       PART    I have       
             ‘I have it built.’  
 
Finally the appearance of the markers of version in the forms of I turmeobiti has two important 
reasons: the first is the possessive semantic content of the indirect object that left the verb and 
the second is the possessive semantics of the perfect tenses. Such a combination base is 
absolutely enough for not to consider these prefix vowels non-functional markers. Usually for 
Georgian verbal morphology exposing the verbal semantics of possesive-destination content is 
absolutely natural. In any case, if such semantics was to expose, of course the markers of version 
would be used, as there is a well exposed three-dimensional model of verbal possessivity in 
Georgian with its proper referents. There was no need to create new markers for the same 
semantic content and the language exposed this content with the existing model of the verbal 
possessive category.    
 
The prefix vowels in Georgian verbs are poly-personal affixes with synthetic semantics 
outlining concrete semantics in concrete morphological forms.  This fact (together with some 
other facts like that) separates the Georgian language from other strongly agglutinative types of 
languages (although the border between the agglutination and inflexion systems is not always 
strict.). Acad. A. Shanidze in his grammar wrote that the verbal prefix vowels in passives were 
from the category of version by their origin with the unified functions of version and mood in 
one marker [Shanidze 1980:323]. But the other linguists consider these prefixes as markers of 
version in passives [Nebieridze 1976:139]. Actually mood and version have the same ranges in 
the verbal morphemic row and this identical position of these two categories complicates the 
final decision concerning the e- and i- prefixes in passive verbs. In modern Georgian we have the 
poly-functional verbal vowels in the prefix positions. The main functions of these prefix vowels 
are increasing or reducing the number of arguments in verbs [Machavariani 1987, Jorbenadze 
1983, Damenia 1982, Asatiani 1987]. 
 
The appearance of the vowel prefix “e-” is not an accidental affix in the II turmeobiti and the III 
k’avshirebiti rows. This is a relational vowel, which is considered as the objective version 
marker in intransitive forms or so called e-version [Boeder 2003:36] in opposite with the i- 
prefix, which appears in so called absolutive (one-personal) verbs. In frames of prefixed passives 
i-version could be considered as an opposition to e-version (See model H). The prefix e- looks as 
an absolutely clear grammatical choice of the language for the forms of the II turmeobiti and the 
III k’avshirebiti to expose such combined or mixed semantics: the possessive semantics of the 
perfect form on one hand and the possessive-destinative character of the former indirect object 
on the other hand. 
In the III series all transitive verbs have inversion – exchanged marking for the verbal persons, 
when the subject is marked by the markers of the object and the object is exposed by the subject 
markers:  

(25) da-m(S)-i-xat’-av-s(Od.) 
PREV-INV/OBJ1SG-VER/O-paint-TH-INV/SBJ3SG 
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      “I have painted it.’  
The prefix m- usually is a marker of the object for the first person singular form, but in this case 
it is marking the first person singular subject and the suffix -s is a subject marker for the third 
person singular form, but now it is marking the third person singular object. “The rule of 
inversion refers to the subjects of transitives and active intransitives, and not to unaccusative 
nominals and other direct objects” [Harris 1982:299]. “Inversion constructions are like object 
raised sentences and passives in that the initial direct object. If there is one becomes subject.” 
[Harris 1987:84]. We consider that the actualization of the object as a demand or a request from 
the ergative construction becomes the fundamental basis for inversion. “The third series is the 
medial mixed version of the first and the second series in light of ergativity. From the one hand 
we have no obligations for thematic markers and from another hand we have the ergative-dative. 
But still this is not a good exposition for the ergative construction and the language tries to 
outline the role of the object. That’s why inversion takes place in these rows of conjugation. We 
are facing the process of actualizing the direct object on the referential level and this construction 
process recalls inversion.” [Makharoblidze 2010: 142]  
Taking into consideration the all abovementioned, we can say that the forms of the III series in 
transitive verbs with the prefix vowels are exposing the inversional possessivity.         
 
4. Irregular forms of version 
 
 “Georgian has sometimes been described as a language that is 'totally irregular', where the 
notions of 'subject', 'object' and 'indirect object' have no relevance.” [Harris 1981:01 Of course 
like the other Georgian verbal systems the system of version has its irregular forms. The 
existence of a few anomalies together with the regulations is considered as a normal fact in any 
language. These irregular forms are asymmetries towards the language system. The category of 
version has the following peculiarities: 
1.The difference between transitive and intransitive verbs by the category of version is systemic.  

A. The above exposed three-dimensional model of Georgian version is available only 
in transitive verbs. Intransitive verbs may have only the two-dimensional model, because 
there is no subjective version in intransitive verbs. This is the systemic difference of 
principle character confirming the importance of the primary two-dimensional model of 
version in the Georgian language for specified and non-specified forms (See Model D). 
B.  The markers of version in intransitive verbs at so called prefixed dynamic 
passives [Shanidze 1980: 341] are different from the markers of version in transitive 
verbs. For neutral forms is the prefix i- with one-personal forms: vimalebi  ‘I am hiding 
(myself)’ viparebi  ‘I am covering (myself)’.  Such forms often have the semantics of 
reflexivity looking like the subjective version. The prefix e- marks the objective version 
of the two-personal forms of prefixed dynamic passives making the opposition with the 
forms with i- prefix: vimalebi ‘I am hiding’ and vemalebi ‘I am hiding from him/her’.      

2.The verbs that lack some forms of version. There are the two groups of such verbs: 
A. The lack of the forms inside the one row of conjugation with the missing opposition 

forms of version, for example: we have vacnob ‘I am introducing/getting know him/her/it 
to him/her’ and vicnob  ‘I know him/her’. But there is no objective version form vucnob*.   

B.  The lack of the forms in the verbs that are missing the forms in the conjugation 
paradigm, for example we have the opposition of the static verbs: c’eria  ‘It is written’   
and  uc’eria  ‘He/she has it written’ and in the second series for aorist they both have  
ec’era  ‘It was written (on/for him/her/it).’  
The three-personal verbs also lose the meaning of version in the forms of the third series. 
When version creates new forms of conjugation rows, having the function of inflexion 
affixes in the verbal forms, then these affixes lose their primary possessive-destination 
meaning. 
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3.Sometimes there are two indirect objects in these verbs. Of course this doesn’t mean that both 
of them are exposed in the verb. 

A. Two indirect objects in intransitive verbs in passives: micvia  ‘He/she of mine wears it’  
 mimep’q’ar  ‘(You) treat him/her of mine’; Two indirect objects in intransitive verbs in 
medial verbs: mimidevs ‘He/she follows him/her - of mine’,  mit’k’iva  ‘It pains him/her - 
of mine’.  One from of these two objects is always a possessor object and it could have 
the alternatively descriptive syntactic forms with a two-personal verb and the argument in 
the possessive object case – the genitive or dative (outside of the verb); for example:   

(25)   m-i-cv-i-a                                           me       cols              k’aba 
OBJ1SG-VER/O-wear-R-SBJ3SG  I-DAT  wife-DAT    dress-NOM   

       ‘I have a wife of mine dressed.’ compare with following: 
(26)  čems          cols            k’aba                  a-cv-i-a. 
        My-DAT   wife-DAT  dress-NOM      VER/N-wear-R- SBJ3SG 
       ‘My wife wears a dress’.     
B. Two indirect objects in transitive verbs create four-personal verbal forms:  mimic’era  
‘He/she wrote it for me to him/her.’ mimixat’a  ‘He/she painted it for me to him/her/it’. In 
such cases mostly causatives are used:  gamik’etebine  ‘You made him/her do it for me’,  
damixat’vine  ‘You made him/her paint it for me’. The all types of such forms are objective 
version forms without any exceptions.     

     The adding of the indirect object has two reasons and outcomes: 
I. The causation needs to have the executive object or 
II. Possessive beneficiary semantics need to be outlined. 

The forms with two indirect objects mainly have the semantics and forms of objective 
version.        

4. The poly-semantic forms of version.  
 There are a few verbal forms in the Georgian language with the conjugative direct object and 
this makes it possible to have the forms of the subjective version in the objective rows of these 
verbs. These forms are mostly poly-semantic. For example the poly-semantic form damiq’ena 
has two meanings: 1.‘He/she made me stand,’ and it is a two-personal transitive verb; 2.‘He/she 
made him/her stand for me’. It is a three-personal verb. The two-personal forms express the 
subjective version with a conjugative direct object:  

(30) da-m-i-q’en-a 
PREV-OBG1SG-VER/S-stand-SBJ3SG 

             ‘He/she made me stand (for himself /herself)’ 
(31) da-g-i-q’en-a 

PREV-OBG2SG-VER/S-stand-SBJ3SG 
             ‘He/she made you stand (for himself /herself)’  

(30) da-i-q’en-a 
PREV-VER/S-stand-SBJ3SG 

       ‘He/she made hem/her/it stand (for himself /herself)’ 
Usually the subjective version appears only with the 3rd person direct object. Our examples are 
rare and in such forms the reflexive content is not displayed well. The best expression of 
reflexivity is in the forms where the object is in the subject and additionally can be given by 
adding the form tavi ‘head /self.’ For example:   
 

(30)  da-i-q’en-a                                tavi 
PREV-VER/S-stand-SBJ3SG  self-NOM 

              ‘He/she assigned himself /herself.’ / ‘He/she made himself /herself stand.’ 
      (31)  i-xat’-av-s                                  tavs 

VER/S-paint-TH-SBJ3SG   self-DAT 
               ‘He/she paints himself /herself.’   
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(32)  i-lamaz-eb-s                                 tavs   
VER/S-beautify-TH-SBJ3SG   self-DAT 

       ‘He/she beautifies himself /herself.’ 
Reflexivity requires a special attitude with causation when the direct object is the first or the 
second person. Compare the following verbal forms:  
(33) da-a-vic’q’-a                                   ( man        mas                   is) 
       PREV-VER/N-forget-SBJ3SG he/she-ERG him/her-DAT it-NOM  
      ‘He/she made him forget it.’   
(34) da-a-vic’q’-a                            (man              mas               šeni                tavi) 
      PREV-VER/N-forget-SBJ3SG he/she-ERG him/her-DAT your-NOM  self/head-NOM 
     ‘He/she made him/her forget you.’  
(35) da-g-a-vic’q’-a                                         (man             šen            čemi                tavi) 
      PREV-OBJ2SG-VER/N-forget-SBJ3SG he/she-ERG you-DAT my-NOM self/head-NOM 
      ‘He/she made you forget me.’ 
(36)  da-m-a-vic’q’-a                                      (man           me         šeni             tavi) 
      PREV-OBJ1SG-VER/N-forget-SBJ3SG he/she-ERG I-DAT your-NOM self/head-NOM 
      ‘He/she made me forget you.’ 
The first and the second direct objects enter the verb by reflexive forms as the third person 
through the possessive pronoun and tavi. This has no alternative in the modern Georgian 
language. It’s rare when the first and the second persons create the forms not like the third one. 
The third person has a choice in this paradigm. It can have the verbal referencing: 
(37)  da-a-vic’q’-a                              ( man          mas                     is) 
       PREV-VER/N-forget-SBJ3SG he/she-ERG him/her-DAT it-NOM 
      ‘He/she made him/her forget him/her/(it).’  
Or it can follow the first two persons making the symmetric system (only with the animated 
direct objects): 
 (38) da-a-vic’q’-a                            ( man              mas                      misi            tavi) 
     PREV-VER/N-forget-SBJ3SG  he/she-ERG him/her-DAT his/her-NOM self/head-NOM 
     ‘He/she made him/her forget him/her.’  
 
The polysemic form moik’la in one case has reflexive content exposing the subjective version by 
the two-personal transitive verb:  
 (39)      c’qurvili            mo-i-k’l-a 

Thirst-NOM  PREV-VER/S-kill- SBJ3SG   
              ‘He/she killed the thirst’  
and in another case it is one-personal intransitive verb without version:  
(40)       omši                mo-i-k’l-a 

War-POSTP    PREV-VER/I-kill- SBJ3SG 7  
             ‘He/she was killed in the war.’ [Damenia 1982:106]. 
       
5. The verbs without the category of version [Shanidze 1980:345-346, Kavtaradze 1954:245-
292]. Such verbs have no opposition forms and therefore have no category of version:  uq’vars  
‘He/she loves him/her/it,’  icis  ‘He/she knows it,’  axsovs  ‘He/she remembers it,’ hgonia 
‘He/she thinks/considers it,’ uč’iravs ‘He/she holds it,’ sžuls ‘He/she hates it,’ etc. 

     These verbs have the two groups as well: 
A. The forms without the markers of version: sč’ams ‘He/she eats it,’  hkvia  

‘He/she/it is named (with) it,’ cž’uls ‘He/she hates him/her/it,’ etc. These verbs 
have no markers, nor understanding of version.  

 
7. VER/I is i-version and VER/E is e-version. 
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B. The forms with the markers of version: icis ‘He/she knows it’, uq’vars ‘He/she 
loves him/her/it’, akvs ‘He/she has it’, and etc. These verbs have the version markers 
without destination or possessive semantic, as they have no opposite forms. As we 
already talked above no marker can appear in the forms without the proper meaning 
and such forms always show diachronically different pictures. This is proved by some 
forms of comparisons from the other Katrvelian languages, for example the 
opposition by version is restored in the following forms: I know it - vici (Georgian) is 
a form of a subjective version while the forms mixa ’I know’ - xoxa ‘He/she knows’ 
are clear opposition forms of subjective and objective versions in Svan with the o- 
prefix acting as u- in Georgian. This verb has the objective forms in Megrelian as 
well: mičku ‘I know’ – gičkcu ‘You know’ – učku ‘He/she knows.’ 

  
6. The markers of version showing the opposite meanings.  

A. In combination with the markers of subject the prefix i- marks the subjective version, 
while the following forms are neutral version: vimalebi ‘I am hiding,’ vit’ireb ‘I shall cry,’ 
vicini ‘I am laughing,’ vik’ivle ‘I cried out,’ etc. The forms of prefixed passives with this 
marker and so called deponents [Shanidze 1980:296, Jorbenadze 1983:99] have semantics of 
reflexivity as well:  vimalebi ‘I am hiding (for myself),’ viparebi ‘I am becoming covered 
(for myself),’ iloceba ‘He/she prays,’ ic’q’evleba ‘He/she is cursing,’ etc.  

B. In intransitive verbs the prefix e- marks objective version in prefixed passives: vemalebi ‘I 
am hiding from him/her/it’, veparebi ‘I am covering/hiding upon/to him/her/it.’ In prefixed 
passives ‘e-‘ shows that there is an indirect object in the construction”. [Jorbenadze 1983:18] 
But we have the neutral version without any indirect object in the following forms of 
deponents /or potentialis /or passives of mood: ecineba ‘He/she laughs,’ et’ireba ‘He/she 
cries,’ ežineba  ‘He/she is sleepy,’  ec’eva ‘He she carries it away,’ etc. [Shanidze 1980:296, 
Jorbenadze 1983:99, Damenia 1982:83-85].      

7. Some verbs create the formal opposition. At the first view the opposition of vasmen – 
vismen - vusmen looks similar to to vašeneb ‘I am building it’ – višeneb ‘I am building it for 
myself’ – vušeneb– ‘I am building it for him/her/it.’ 

(41)  v-a-smen  
        SBJ1SG-VER/N- listen 
        ‘I am making him/her to listen it.’  
This is a three-personal causative verb. 
(42)  v-i-smen ‘I am listening it (for myself).’ 
        SBJ1SG-VER/S- listen 
This is a two-personal transitive form of subjective version. This form often is understood as 
neutral [Boeder 2003:37-38]. 
(43) v-u-smen  
       SBJ1SG-VER/O- listen 
      ‘I am listening to him/her/it.’  
This is a two-personal intransitive form of objective version. But in such opposition of 
transitive forms it was expected to have a form of objective version of a three-personal verb. 
 
8. There are some rare verbs of three-personal e-prefixed forms:  
(44)  e-dav-eb-a 
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        VER/E-argue-TH-SBJ3SG   
        ‘He/she argues (about) it with him/her.’  
(45)  e-xvec’-eb-a 
       VER/E-beg-TH-SBJ3SG  
       ‘He/she is begging it (form) him/her.’ 
(46)  e-vedr-eb-a   
        VER/E-ask-TH-SBJ3SG  
       ‘He/she is asking it him/her.’ 
(47)  e-sesx-a  
       VER/E-borrow-SBJ3SG  
       ‘He/she borrowed it form him/her.’ etc.  
These forms are without version [Damenia 1982:85] 
 
9. In static passives sometimes the e-prefix is a marker of subjective and objective versions 
in the rows of future and aorist [Nebieridze 1976:142-143, for example:  
(48) v-e-c’er-eb-i 
       SBJ1SG-VER/E-write-TH-R  
       ‘I will be written.’  
(49)  g-e-c’r-eb-i  
       OBJ2SG-VER/E-write-TH-R 
       ‘You will have me written.’ 
(50)  v-e-c’er-e  
        SBJ1SG-VER/E-write-R  
        ‘I was written.’  
(51)   g-e-c’er-e 
        OBJ2SG-VER/E-write-R 
        ‘You had me written.’  
The forms vec’erebi and vec’ere are of subjective version, while gec’rebi and gec’ere are the 
forms of objective version. Only the personal markers distinguish these forms, like the prefix 
i- for subjective and objective forms of version.  
 
10. Some rare verbal forms have the opposition of subjective and objective versions, but 
don’t have the forms of neutral forms. For example:  
Subjective version 
(52) amo-i-sv-am-s                                           c’amals                q’elşi 
        PREV-VER/S-spread-TH-SBJ3SG     medicine-DAT      throat-POSTP 
       ‘He/she will spread the medicine in his/her (own) throat’  
Objective version: 
 (53)  amo-u-sv-am-s                                         c’amals               q’elşi 
       PREV-VER/O-spread-TH-SBJ3SG     medicine-DAT    throat-POSTP 
        ‘He/she will spread the medicine in his/her throat’.  
No neutral forms are available [Chikobava 1950:059].  

 
Meeting of the different categories and the different semantics in the III series is well-exposed by 
the poly-functional prefixes. The prefix vowels in Georgian verbs are poly-personal affixes with 
synthetic semantics outlining concrete semantics in concrete morphological forms and this fact is 
breaking the frames of agglutination.       
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6. The models of the category of version in Georgian 
For today there are the two different opinions about the category of version in Georgian verbs. 
According Georgian traditional grammars superessive is not a form of version, but it is a 
separate category with its own opposition. 
(54)  Øc’er-s 
         Write-SBJ3SG         
          ‘He/she writes it.’ – Neutral;  
(55)  a-c’er-s  

VER/N/S-write-SBJ3SG         
         ‘He/she writes it on/upon it.’ – Superessive; 
(56)  xat’-av-s  
        paint-TH-SBJ3SG         
          ‘He/she paints it.’ – Neutral; 
 (57)   a-xat’-av-s 
          VER/N/S-paint-TH-SBJ3SG         
         ‘He/she paints it on/upon it.’ – Superessive. 
Other linguists [Shanidze 1926,  Deeters 1930, Vogt 1971, Tuite 2008, Harris 1981, Hewitt 
1995] attach the superessive to this category as a “version locale” [Vogt 1971]. Hewitt 
distinguishes the forms of locative version form neutral version exposing the prefix a- as a 
marker of locative version - “a-versioniser” [Hewitt 2005:67]. Boeder writes: “The superessive 
version (a-) denotes the location at or movement on or from a surface.” [Boeder 2003:35] In 
1930 A. Shanidze changed his opinion about superessive, removing it from the opposition forms 
and leaving only three members of the opposition (See model E) for the category of version in 
Georgian verbs.  
If we agree that superessive can be attached to the version then we can have the following 
possible models for the category of version:  
 
Model A.  
                                                  VERSION 

 

 

   1. Neutral          2. Objective      3.  Subjective    4. Superessive  

This is the most accepted model among the linguists who considers that superessive is one form 
of opposition for version.  

 “Version shows only the possessive relations. The only difference is to whom this verbal act 
may belong: to the subject or object” [Rogava 1942:208]. The main marker of version, the prefix 
i- should be connected with some possessive pronouns [Rogava 1942:211]. But in the model A. 
we can’t define the category of version as only the verbal category of possessive relations 
between the verbal persons (or arguments). The definition that version as a category exposes the 
certain relations between the arguments – looks very unclear. In such case we can say that 
version is a category which exposes possessive and/or spatial relations between the verbal 
persons (or arguments). Although these two categories (possessive and spatial categories) are 
semantically different categories and they have their own different systems in Georgian. But if 
we agree with this model than possessive and spatial categories will be crossing in terms of this 
model. According to K. Lomtatidze such combination is in Abkhazian. She noticed the spatial 
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forms of objective version with morphologically marked opposition - the verbal act or a subject 
is directed either towards the indirect object or away from it [Lomtatidze 1947: 415-417].   

In model A. the marker a- is common for the opposite forms of neutral version and superessive 
version. The same morphological referent for the opposite forms inside one category can’t be 
accepted. Even if we agree with T. Uturgaidze, who considers that the forms with a-eb affixes 
are primary causatives following A. Chikobava and F. Ertelishvili [Chikobava 1950, Ertelishvili 
1965]. He thinks that the prefix a- of neutral version comes form causative marking [Uturgaidze 
2002:140-144]; whatever this marker has been diachronically on the synchronic level, this can’t 
face as an opposition form. Diachronic explanations can’t help for the modern grammatical 
oppositions with the same marker.   

It’s important to notice that we already have the same marker i- for the opposition forms of 
subjective and objective versions. But in this case on the referential level we have strongly 
separated forms in combination with the markers of object or subject, compare: the subjective 
versions - m-i-xat’av ‘You are painting it for me’, g-i-xat’av ‘I am painting it for you’ with the 
objective version v-i-xat’av ‘I am painting it for myself’.       

Model B. 

                                                 VERSION 

 

 

     1. Neutral                        2. Objective               3.  Subjective     

 

a. Zero possessivity  b. Superessive 

This model is close to the Georgian traditional understanding of this category exposed in the 
model E. Model B is based on the referential or formal classification. The superessive is a sub-
opposition inside the neutral version or “non-specify version” as Boeder calls it [Boeder 
2003:37]. 

 a. Zero possessivity is a non-specified form of version with these two markers:  

I. Ø-  

(58) Ø- c’er-s 

        (VER/N)-write-SBJ3SG 

      ‘He/she writes it.’  
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(59)  Ø-xat’avs   

     (VER/N)-paint- SBJ3SG 

       ‘He/she paints it.’  

II. a-  

(60) a-k’et-eb-s  

     VER/N-do-TH-SBJ3SG  

      ‘He/she does it.’  

(61) a-perad-eb-s  

      VER/N-color-TH-SBJ3SG  

       ‘He/she colors it.’  

  

b. Superessive as non-specify form of version with the marker a- 

(62)  a-c’eb-eb-s  

         VER/N/S-stick-TH-SBJ3SG  

         ‘He/she she sticks it on/upon it.’ 

(63)  a-d-eb-s  

        VER/N/S-put-TH-SBJ3SG  

        ‘He/she she puts it on/upon it.’ 

(64)  a-xat’-av-s   

        VER/N/S-paint-TH-SBJ3SG  

        ‘He/she paints it on/upon it.’ 

The difference between the forms with the same marker (prefix a-) is the following: the forms 
with zero-possessivity are two-personal verbs with a subject and direct object, while the 
superessives are the forms of the three-personal verbs having a subject, a direct and an indirect 
objects. 
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Model C.  

                                                  VERSION 

 

 

     1. Neutral                   2. Objective               3.  Subjective     

 

                      a. possessive version    b. Superessive 

The model C takes into consideration the content first of all. It’s mainly based on the functional 
side of the category. Superessive is a spatial category of the indirect object. The verbal act 
performed by the subject is oriented towards the indirect object. Here we have the two types of 
the objective version:  

a. The objective version with possessive semantics and  

b. Superessive forms of the objective version with the spatial orientation towards the indirect 
object.  

In the other words in this model we have two types of the objective version: one with a 
possessive vector towards the indirect object, and another (superessive) with a spatial vector 
towards the indirect object.  

The problem is that the marker of the objective version (for superessive) repeats the same marker 
for the neutral version and the only difference between neutral forms and objective version of 
superessives is the number of verbal persons, which can not be always well-exposed 
morphologically. (Neutral forms with the marker a- are two-personal forms, while superessives 
are three-personal verbs as we told above).    

Model D.  

                                                  VERSION 

 

 

     1. Neutral (non-specified)                2. Forms with version (specified) 

  

A. zero possessivity B. Superessive   C. Objective     D.  Subjective     
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This model seems to be a golden medium between the two different positions. From one hand we 
have the opinion that the neutral version can’t be considered as a form of version [Chikobava 
1950, Ertelishvili 1965,  Makhavariani 2006], as it doesn’t mark these semantics at all. “How can 
a- (or whatever it is) be a marker of it - what is not displayed in the verb” [Ertelishvili 
1965:180]. A. Chikobava accepts neutral version as a member of opposition inside the category. 
He writes: “The morphological category is crated by the meaning exposed with the proper 
affixes” [Chikobava 1950:033]. Thus, if there is no specific meaning of version and no  
possessive content in neutral forms then what would be marked by the prefix a-? [Ertelishvili, 
1965:180]. But other specialists [Shanidze 1980, Machavariani 1987, Jorbenadze 1983, 
Kvachadze 2001, Oniani 2003] consider that zero marking or neutral form can be an absolutely 
equal member of any morphological opposition. And it’s hard not to agree with this. 

W. Boeder exposed the opposition between specified and unspecified indirect objects [Boeder, 
2003:36]. It fits the sub-model of the opposition of zero-possesivity and superessive inside the 
neutral version in the model D.  

From another hand some linguists [Boeder 1968, Nebieridze 1976, Makharoblidze 2007] 
consider that reflexivity is a special case and the prior opposition was the opposition of neutral 
forms and forms with version. And now this is still reflected on the same marker i- for the 
subjective and the objective forms of version. 

The neutral forms of A. - zero possessivity are the one-personal verbal forms or two-personal 
transitive forms with the prefix markers Ø-, a-. 

The neutral forms of B. – the superessive are two-personal intransitive verbs and three-personal 
transitive verbs with the prefix a-.  

Forms with version C. are the forms of objective version with the extraverted possessive vector 
[Machavariani 1987:54] marked by the prefix i- for the first and the second indirect objects and 
u- for the third person indirect object. The marker of version for the two-personal intransitives of 
the so called dynamic passives is the prefix e- [Shanidze 1980:341]. 

Forms with version D. are verbs with subjective version with the introverted possessive vector 
[Machavariani 1987:54]. These are only two-personal transitive verbs with the third person 
direct object. The marker for this version is the prefix i-. 

Model E. 

                                                  VERSION 

 

 

     1. Neutral                        2. Objective               3.  Subjective     

The model E is without the superessive and it is accepted by a large number of Georgian 
linguists including A. Shanidze, who argues that there is another category of “situation”, which 
shows the localization for the indirect object. This category has its opposition of specified and 
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non-specified forms: c’ers ‘He/she writes it’ - ac’ers ‘He/she writes it on/upon it.’ These 
specified forms are superessives [Shanidze 1980:373-376, Kvachadze 2001:239-240, Oniani 
2003:121-128, Paichadze 1993:175-186].   

Model E may also have its variations: whether or not neutral version is considered as a full right 
member of this opposition.   

A. Harris writes: “Version: rules that create indirect objects” [Harris 1981:87]. She doesn’t 
consider the subjective version as a member of opposition for the forms of version. Harris 
understands version as a category of the indirect object. “In Georgian there are several rules that 
promote non-term nominals to indirect to indirect objecthood; these phenomens are traditionally 
known as ‘version’” [Harris 1978: 89]. Model of version by A. Harris [1981:87-102] will look as 
following: 
 
Model F. 
 

                                                  VERSION 

 

 

  1. Benefactive version      2. Passive version     3.  Superessive version     

In this model each member has their inside opposition forms:  
A. The forms are exposed by the markers of version and  
B. The forms display the same meaning syntactically but the verbs are non-specified – without 
version.  
 
1. Benefactive version       
 (65) še-k’er-a 
      PREV-sew-SBJ3SG 
      ‘He/she sewed it.’ 
This is a non-specified form, without version.   
 
 
 
8. The patterns for passive by A. Harris [1981:87] are transitive verbs:   
“(2) (a) mzia            c’mends              dis              pexsacmlebs. 

   Mzia-NOM she-cleans-it-I-I sister-GEN shoes-DAT 
   ‘Mzia is cleaning her sister’s shoes’ 

       (b)  mzia             uc’mends                   das               pexsacmelebs.  
    Mzia-NOM she-cleans-her-it-I-I sister-DAT shoes-DAT 
   ‘Mzia is cleaning her sister’s shoes.’” 
 

These verbs c’mends and uc’mends both are not passive forms, but they are active, transitive verbs. Harris has “a 
formulation of passive version on the basis of the case of the possessor,” genitive nominals may become indirect 
objects with dative [Harris 1981:101].   
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(66)   še-g-i-k’er-a  
         PREV-OBJ2SG-VER/O-sew-SBJ3SG  
         ‘He/she sewed it for you.’  
Bebefactive version is exposed by the marker i- in this form. 
 
2. Passive version 9 
(67)   k’et-d-eb-a  
         Do-PASS-TH-SBJ3SG         
         ‘It is being done.’  
This is a non-specified form, without version.   
 (68)  u-k’et-d-eb-a 
         VER/O-do-PASS-TH-SBJ3SG 
         ‘It is being done for him/her/it.’  
Passive version is exposed by the marker u- in this form. 
 
3.  Superessive version     
(69) da-xat’-a 
       PREV-paint-SBJ3SG 
       ‘He/she painted it.’ 
This is a non-specified form, without version.   
 (70) da-a-xat’-a  
        PREV-VER/N/S-paint-SBJ3SG  
        ‘He/she painted it on/upon him/her/it.’ 
The superessive version is exposed by the marker a-.  
 
Model F considers passive version as a different unit for the version opposition forms. But 
passive forms can have objective version (or benefactive version) and statistic passives can be 
the superessives as well ( ac’eria ‘It is written on/upon it’, axat’ia ‘It is painted on/upon it.’).  
This model leaves the subjective version out of version.      
 
According to W. Boeder’s scientific position concerning the category of version in Georgian we 
can display his model and it looks as the following: 
 
Model G. 

                                                  VERSION 

 

 

1.Objective 2. Superessive  3. Subjective 4.E-version  5.Non-specifying version 

The non-specifying version is neutral and for except the e-version this model repeats the model 
A.  The forms of the e-version semantically are similar with the content of objective version. The 
e-version is just another type of marking of objective version for intransitive verbs. Thus it can 
not be accepted as an oppositional form.    
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Model H. 

                                                  VERSION 

 

                                                                                       Irregular forms of version 

 Neutral (non-specified)   Forms with version (specified) 

                                                                                

Zero possessivity  Superessive     

 
 
 
 
 
   Transitive version                                   Intransitive version  
 
 
 

Objective version  Subjective version     
                                                   e-passive version   i-passive version        
                                                                                                      Objective version 
 
The model H enriches the model D by adding the irregular forms for this category. These are the 
forms with the markers of version but without the proper semantic content for this category, such 
as vici ‘I know it’,  uq’vars ‘He/she loves him/her/it’, utxra – ‘He/she told it to him/her’, etc. 
 
This model shows the difference between transitive and intransitive verbs. This difference always 
was clear for many researches [Shanidze 1980, Deeters 1930:82, Schmidt 1965:304, Machavariani 
1987, Nebieridze 1976, Boeder 1968, Harris 1981:87-102, Oniani 2003:121-128, Makharoblidze 
2007]. “Version differs from voice in several important ways. Voice either adds, deletes, or 
equates an actor and undergoer participants, and thus belongs to a layer of lexical event structure. 
Version, on the other hand, encodes discourse-based properties (primary affectedness, orientation, 
or salience) of those participants already present in the event structure.” [Anderson... acc.2012] 
 
In this model we separated the e-passive version forms as it has a different marking. Because of 
the absence of its own content the e-version can’t be a member of the opposition for objective or 
subjective versions. But in terms of intransitive version e-passive version could be accepted and i-
passive version is a rightful member of the opposition inside the prefixed passives. The prefix 
vowel i- is a marker of version in transitive verbs for subjective version and for objective version 
with the 1st and 2nd persons’ indirect object. But in prefixed passives this vowel doesn’t repeat 
these meanings and it creates another type of opposition with e-verison. In i-e opposition these 
one-personal forms with the prefix i- are considered as neutral forms, but they also can be taken as 
intransitive reflexives as well.  
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In our opinion model H fully describes the category of version in modern spoken Georgian. 

This table shows the category of version in the all types of Georgian verbs:   

Table 3: Markers of version  
Verb/version Objective 

version 
Subjective 
version 

Zero  
Possessivity 

Superessive 

3-personal 
transitive verbs 

i-, u- --------- a- Ø- a- 

2-personal 
transitive verbs 

--------- i- a- Ø- a- 

Prefixed passive e- (relation with 
O ind.) 

(i-) with 
reflexive 
semantics 

i- --------- 

Suffixed and 
root passives 

i-, u- --------- a-  Ø- a- 

Medio-actives i-, u- (i-) with 
reflexive 
semantics 

a- Ø- a- 

Medio-passives i-, u- --------- a-  Ø- a- 
Static verbs i-, u- --------- Ø- a- 
4-personal 
transitive verbs 

i-, u- (causatives 
only) 

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

 
 
Conclusions 

• For realization of the verbal category of version a few morphological arguments should 
be indicated in the verbal form. Verbal poly-personalism is an obligation for the category 
of version. We are exposing one-way statistic universal regulation: only poly-personal 
verbs can expose the verbal possessive category of version.  

 
• The markers of version in the forms of III series of transitive verbs appear because of  

two combined reasons:  
1.To convey the possessive semantic content of the indirect object that left the verb and 
2. To show the possessive semantics of perfect tenses.  
Such a base is absolutely enough for not considering these prefix vowels as non-functional 
markers. These prefix vowels in Georgian verbs are poly-personal affixes with synthetic 
morphological meanings displaying the concrete semantics in concrete forms.  
 
• The III series in transitive verbs with the prefix vowels expose the inversional 

possessivity while actualizing the direct object meeting a demand of the ergative content 
displayed by the dative construction 

 
•  Each case of irregular forms of version has its explanation and finally in our opinion the 

model H fully describes the category of version in moderns spoken Georgian. 
 
 
 



 
 
 

122 

References 

Anderson, Gregory & Gurevich, Olga. (access: 2012)  „Towards a Typology of Version: Formal 
and Functional Perspectives“. U Oregon / MPI-EVA, Leipzig and UC Berkeley 
http://www.livingtongues.org/docs/CLSpaper%20copy.pdf pp.1-15 (accessed 1 June 2012) 

Arabuli, Avatndil. 1984. mesame seriis nak’vteulta c’armoeba da mnšvneloba žvel kartulši [The 
production and meaning of the forms of the III series in old Georgian]. Mecniereba. Tbilisi. 
 
Aronson, Howard. 1982. Georgian. A Reading Grammar. University of Chicago. Chicago.  
 
Asatiani, Rusudan. 1987. „zmnur prepiksul xmovanta punkcionaluri k’valipik’acia kartvelur 
enebši“ [The functional qualification for the prefix vowels in Kartvelian languages]. Georgian 
Academy of Science. Macne No. 3. Tbilisi. 198-204 
     
Boeder,  Winfried. 1968. „Ǘber die versionen des Georgischen Verbs“. Follia Lingusitica. #2,  82–
152 
 
Boeder, Winfried. 2003. „The South Caucasian languages“. Universita¨t Oldenburg, Fakulta¨ t 3, 
Oldenburg 26111, Germany.  (Received 16 June 2003; accepted 16 June 2003) ELSEVIER.  
Lingua 115 (2005) 5–89 http://www.uni-
jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-
9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf (accepted 1 June 2012)   

Cherchi, Marcello. 1997. Modern Georgian Morphosyntax. A Grammatico-categorical 
Hierarchy-Based Analysis with Special Reference to Indirect Verbs and Passives of State. 
Harrassowitz, Wiesbaden. Germany. 

Chikobava, Arnold . 1950  kartuli enis zogadi daxasiateba [A general characterization of the 
Georgian language]. KEGL, vol.I., Tbilisi. Ed. By A. Chikobava. Sakartvelos mecnierebata 
ak’ademiis gamocemebi. Tbilisi. 018-080 
 
Chikobava, Arnold. 1952.  enatmecnierebis šhesavali [Introduction to general linguistics]. 
Tbilisi Stalin State University Press. Tbilisi. 
 
Costello, Elaine. 1994. American Sign Language Dictionary. Random House. NY 
 
Damenia, Meri. 1982. kartuli zmnis st’rukt’uruli  modelebi [The structural models of Georgian 
verbs]. Tbilisi.  
 

Damenia, Meri. 2003. „versia (anu kceva) rogorc kartuli zmnis gramat’ik’uli k’at’egoria“ 
[Version as grammar category of Georgisn verb]. enatmecnierebis sak’itxebi. No.1. TSU. Tbilisi. 
73-90 
 
Deeters,  Gerhard. 1930. Das Kharthwelishe verbum. Vergleichende Darstellung des Verbalbaus 
der südkaukasischen Sprachen. Leipzig.  
 
Ertelishvili, Parnaoz. 1965. „kcevis sak’itxisatvis kartulši“ [Concerning version in Georgian]. 
TSU Works. vol. 114., Tbilisi. 177-198 

http://www.livingtongues.org/docs/CLSpaper%20copy.pdf
http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf
http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf
http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf


 
 
 

123 

 
Fänrich,  Heinz. 1965. „Die Function des charactervokals im georgischen verb“. In: WZ der FSV 
Jena. H.1. 153-157 
 
Harris, Alice C. 1981. Georgian syntax: a study in relational grammar. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Harris, Alice C. 1978.  „Number Agreement in Modern Georgian. The Classification of 
Grammatical Categories“ International Review of Slavic Linguistics vol. 3.No.1-2. ed. By 
Anthony Vanek.. 75-98. 

Harris, Alice C. 1982 „Georgian and the unaccusative hypothesis“. Language. Vol. 58, No. 2 
Published by: Linguistic Society of America. (Jun., 1982).  290-306.  

Hewitt, George B. 1995. Georgian: a structural reference grammar. Amsterdam: John 
Benjamins.  

Hewitt, George B. 2005[1996]. Georgian: A Learner's Grammar ISBN 0415 333709  9 (hbk) 
1996 Routlege. Second Ed. 2005 
 
Jorbenadze, Besarion. 1983. zmnis xmovanp’repiksuli c’armoeba kartulši [Prefixed vowel 
derivation of the verbs in Georgian]. TSU press  
 
Kavtaradze, Ivane. 1954. zmnis žiritadi k’at’egoreibisatvis žvel kartulši [Concerning the general 
verbal categories in Old Georgian]. Tbilisi. 

Kendon, Adam. 1994. "Human Gestures" In: K.R. Gibson and T. Ingold (ed.) Tools, Language 
and Cognition in Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press. 

Kvachadze, Leo. 2001. kartuli ena [The Georgian Language]. Rubikoni. Tbilisi (pp.239-240) 
 
Lohmann J., „Ist das Indogermanischen perfektum nominalen Ursprungs“, Zeitschrift fur 
vergleichende Sprachforschung, B. 64, 1937, 42-61 
 
Lomatatidze, Ketevan, 1947. „kcevis k’at’egoriisatvis apxazur zmnaši“ [For the category of 
version in the Abkhazian verb]. TSU şromebi XXXb-XXXIb.  411-419 
 
Machavariani, Maia. 1987. kcevis k’at’egoriis sematik’a [The semantics of the category of 
version]. Mecsniereba. Tbilisi.    
 
Machavariani, Nana 2006. sint’aksur mimartebaši šemavali zmnuri k’at’egoriebi apxazursa da 
kartulši [The verbal categories in syntactic relations in Abkhazian and Georgian]. Intelecti. 
Tbislisi. 
 
Makharoblidze, Tamar. 2009.  lingvist’uri c’erilebi -I [Linguistic Papers I]. Tbilisi. Sr. Andrew 
the first called University press. Tbilisi. 
 
Makharoblidze, Tamar. 2010.  lingvist’uri c’erilebi -II [Linguistic Papers II]. Tbilisi. Sr. Andrew 
the first called University press. Tbilisi. 
 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=lsa


 
 
 

124 

Makharoblidze, Tamar. 2007.  bask’uri da kartuli dest’inaciuri sist’emebis t’ip’ologia [Typology 
of the Destinative Systems of Basque and Georgian]. A. Chikobava Institute of Linguistics. 
Tbilisi.  
 
Melikishvili, Damana. 2000. kartuli zmnis uğlebis sist’ema [The system of conjugation of 
Georgian verb]. Logos Press. Tbilisi.   
 
Melikishvili, Irine. 2002. „kceva rogorc asp’ekt’ur dap’irisp’irebata gamoxat’va kartulši“ 
[Version as an exposition of aspectual opposition in Georgian].enatmecnierebis sak’itxebi. No. 4  
TSU. Tbilisi. 120-131 
 

Nebieridze, Givi.1976. „kcevis k’at’egoria kartulši“. [The category of version in Georgian]  
Georgian Academy of Science. Macne, els No.4 Tbilisi. 132-145 
 
Oniani, Aleksandre. 2003. tanamedrove kartuli salit’erat’uro ena (ponetik’a-ponologia, 
morpologia) [Modern literary Georgian (Phonetic-phonology, morphology)] Sulxan-Saba 
Orbeliani Tbilisi pedagogical University press. Tbilisi.  
 
Paichadze, Manana, 1993. “repleksurobisa da kcevis (versiis) k’at’egoriebi tanamedrove 
germanul enaši” [The categories of reflexivity and version in modern German]. Georgian 
Academy of Science. Macne, els No.4 Tbilisi. 175-186 
 
Rogava, George. 1942. “k’utvnilebiti apiksi i kartvelur enata zmnisa da saxelis morpologiur 
k’at’egoriebši (kcevasa da brunvebši)”. [The possessive affix i- in morphological categories of 
verbs and nouns in Kartvelian languages (In version and cases)]. Georgian Academy of Science. 
Moambe vol.III No.2 Tbilisi. 207-212   
 
Shanidze Akaki. 1980 [1953] txzulebani tormet’ t’omad. t’omi III. kartuli enis gramatik’is 
sapužvlebi. morpologia [Works is 12 volumes. Vol.III. Basics of Georgian Grammar. 
Morhpology]. TSU press. Tbilisi.  
 
Shanidze, Akaki. 1926. “kartuli zmnis sakcevi” [Version of Georgian verb]. TSU Moambe. Vol. 
VI. (With an abstract in French - Versions du verbe Géorgien. pp.334-338) Tbilisi. 312-333 
 
Schmidt, Karl.1965.  „Indogermanisches Medius und Sataviso in Georgischen“. Bedi kartlisa. 
No.48-49. Vol.XIX-XX. Revue de Kartvélologie. Paris. 129-135; Mimomxilveli, No.6-9. (1969-
1972). Tbilisi. 301-305 
 
Tuite, Kevin. 2008. „Early Georgian“.  In: The Ancient Languages of Asia Minor. Edited by 
Roger D. Woodard. Cambridge MA: Cambridge University Press. 145-165 
 
Uturgaidze, Tedo. 2002. gramat’ik’uli k’at’egoriebisa da mati urtiertmimartebistvis kartul 
zmnaši [For the grammatical categories and their relations in Georgian verbs]. A. Chikobava 
Institute of Linguistics. Tbilisi. 
 
Vogt, Hans.1971. Grammaire de la langue Géorgienne. Oslo: Universitetsforlaget.  
 
 
 
 

http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2137/ebook.jsf?bid=CBO9780511486845


 
 
 

125 

ვერსიის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში 

ქართული ზმნის ვერსიის კატეგორიას უმარავი ნაშრომი მიეძღვნა [შანიძე 1926, 1980; 
დეეტერსი 1930; როგავა 1942; ჩიქობავა 1950, 1952; ქავთარაძე 1954; ერთელიშვილი 
1965; შმიდტი 1965: ფეინრიხი 1965; ბოედერი 1968, 2003; ფოგტი 1971; ნებიერიძე 
1976; ჰარისი 1978, 1981, 1982; არონსონი 1982; ჯორბენაძე 1983; არაბული 1984; 
ასათიანი 1987; დამენია 1982, 2003; ლომთათიძე 1947 მაჭავარიანი 1987; პაიჭაძე 1993; 
ჰუიტი 1995, 2005; ჩერჩი 1997; მელიქიშვილი 2000;  კვაჭაძე 2001; უთურგაიძე 2002; 
მელიქიშვილი 2002;  ონიანი 2003; მაჭავარიანი 2006; მახარობლიძე 2007, 2009, 2010; 
ტუიტი 2008; ანდერსენი, გურევიჩი 2012]  და სხვ. 

ქართული სამეტყველო ენის კატეგორიისაგან განსხვავებით, ვერსიის კატეგორია 
ქართულ ჟესტურ ენაში სრულიად შეუსწავლელია. ფაქტობრივად, წინამდებარე 
ნაშრომი გახლავთ ამ საკითხის ერთ-ერთი პირველი კვლევა.1 
 
 წარმოგიდგენთ ვერსიის კატეგორიის მოდელს ამ ენაში:     

მოდელი I. 

                                                  ვერსია 

 

 

     1. ნეიტრალური         2. ობიექტური       3. სუბიექტური     

 

                  a. პატივისცემითი ფორმები     b. უპატივცემლო ფორმები 

 

ობიექტური ვერსიის შიგნით ფორმათა ამ ტიპის დიფერენციაცია არ არის 
ორიგნალური ქართულ ჟესტურ ენაში. ნ. მაჭავარიანის მიხედვით, იგივე მოდელი 
არსებობს სამეტყველო აფხაზურშიც [მაჭავარიანი 2006], სადაც არის სასაგებლო და 
საზიანო (ბენეფაქტიური და მალეფაქტიური) საოპოზიციო ფორმები ობიექტური  
 

1. ქართული ჟესტური ენის კვლევის პროექტი განხორციელდა USAID-ისა და  არასამთავრობო 
ორგანიზაცია Save Children International-ის მხარდაჭერით. განსაკუთრებული მადლობა მინდა 
გადავუხადო  ჩემს ყრუ მეგობრებს: ნათია და ლალი ჯაფოშვილებს, რომელთა ფოტოებიც თან 
ახლავს ამ ნაშრომს, ყრუ ოპერატორსა და გრაფიკოსს ფარხად აბასოვს.  გამორჩეულად  მინდა 
მოვიხსენიო საქართველოს ყრუთა კავშირის პრეზიდენტი, ქართული ჟესტური ენის ექსპერტი,  
ამ ენის მატარებელი ამირან ბატატუნაშვილი, ასევე ვიცე-პრეზიდენტი მაია მეტონიძე და მათი 
ფასდაუდებელი წვლილი ქართული ჟესტური ენის შესწავლის საქმეში.  
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ვერსიის შიგნით. ქ. ლომთათიძე წერს სამეტყველო აფხაზურში ამავე სახის 
ქვეოპოზიციის კონტენტის შესახებ ობიექტური ვერსიის ფარგლებში [ლომთათიძე 
1947]. აღსანიშნავია, რომ მას აფხაზური ზმნის რეფლექსივის ფორმები არ მიაჩნია 
სუბიექტური ვერსიის ფორმებად. 
 
ვერსიის კატეგორიას ქართულ ჟესტურ ენაში არ გააჩნია თავისებური ფორმები. ამ 
ენაში ყველა ზმნა ერთ მოდელს მიჰყვება. ვერსიის კატეგორიის გრამატიკული და 
სემანტიკური მნიშვნელობების საოპოზიციო ფორმების გადმოსაცემად ქართული 
ჟესტური ენა სპეციალურ ჟესტებს გამოიყენებს.   
 
ქვემოთ მოყვანილი ორხელიანი სიმეტრიული ჟესტი არის ობიექტური ვერსიის 
პატივისცემითი ფორმების გამომხატველი ჟესტი, რომელიც დამოუკიდებლად 
ნიშნავს „პატივისცემას“. ამ ჟესტით გამოხატული ვერსია უჩვენებს პატივისცემას 
ირიბი ობიექტის მიმართ.     
 
.   

 
სურათი 1.  ობიექტური ვერსიის პატივისცემითი ფორმების მარკერი 

ეს არის ჟესტი გაშლილი ცერით და ნეკით, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. 
ხელისგული მიემართება სხეულისკენ, ჟესტის მოძრაობის ვექტორი კი მიემართება 
წინ და ზემოთ.  ერთხელიანი  იგივე ნიშანი გამოიყენება ირიბი ობიექტის 
გადმოსაცემად:  
 

  
სურათი 2.  ირიბი ობიექტის ნიშანი  

ზემოთ მოყვანილი ჟესტი გამოიყენება ირიბი ობიექტის მნიშვნელობის 
გადმოსაცემად ნაცვალსახელის მაგივრად. ეს ჟესტი მიემართება ირიბი ობიექტისკენ. 
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როცა ზმნაში  არის ეს მარკერი, მაშინ იქ ობიექტური ვერსიის პატივისცემითი ჟესტი 
აღარ არის წარმოდგენილი. ჟესტურ ენათათვის დამახასიათებელი ლაკონიზმის 
პრინციპიდან გამომდინარე, არც ერთი ჟესტური ენა არ უშვებს რეფერენტთა 
სიჭარბეს. ობიექტის ნიშნების არსებობა ათავისუფლებს სიტყვათა რიგს ქართულ 
ჟესტურ ენაში.      
  
ობიექტურ ვერსიას შეიძლება ჰქონდეს პატივისცემითი ან უპატივცემლო ფორმები.  
უპატივცემლო ფორმების მარკერი არის ერთხელიანი ორფაზიანი დინამიკური ჟესტი 
წინ გაშლილი საჩვენებელი და ნეკი თითებით, დანარჩენი თითებით კი შეკრულია 
მუშტი. ხელისგული მიმართულია ქვემოთ. ჟესტის დინამიკა განთავსებულია 
მკერდის დონეზე და წინ მიემართება.      
 
 

 
სურათი 3.  ობიექტური ვერსიის უპატივცემლო ფორმების მარკერი  

შეადარე შემდეგი ფორმები: 

 
სურათი 4.  ვუკეთებ (მე მას მას)  
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სურათი 5.  ვუკეთებ (მე მას მას)  

ჩვენ გააზრებულად წარმოვადგენთ მხოლოდ ზმნის ფორმებს შესაბამისი 
ნაცვალსახელების - ზმნის პირების გარეშე. მეოთხე სურათზე პირველ ორ ფოტოზე 
ასახულია  ზმნა კეთება - ძირითადი ლექსიკური ფორმა, ხოლო მესამე და მეოთხე 
ფოტოებზე წარმოდგენილია ობიექტური ვერსიის პატივისცემითი ჟესტები. მეხუთე 
სურათზე წამოდგენილია იგივე ზმნა ობიექტური ვერსიის უპატივცემლო ფორმებით. 
უპატივცემლობის მარკერი წარმოდგენილია მესამე და მეოთხე ფოტოებზე. ეს ბოლო 
ფორმა ნიშნავს  შემდეგს - მე ვუკეთებ რაღაცა უსიამოვნოს, უპატივცემლოს მას - 
ირიბი ობიექტს.   
 
სუბიექტური ვერსიის მარკერი, რომელიც ხშირად ჩნდება ზმნის ლექსიკური ჟესტის 
წინ, არის ორხელიანი ასიმეტრიული ჟესტი მარჯვენა დომინანტური ხელით, 
მკერდის დონეზე  სხეულის პარალელურად განთავსებული, ზემოთ მიმართული ღია 
ხელისგულით და პასიური პოზიციის მარცხენა ხელის ასევე ზემოთ მიმართული 
ხელისგულით. პირველ ფაზაში მარჯვენა ხელი დაცილებულია პასიური ხელის 
პოზიციას, მეორე ფაზაში  კი მარჯვენა ხელის ცერა თითი საჩვენებელი და შუა 
თითების წვერებს ეხება და ხელი მარცხენა ხელისგულს ზემოდან ედება. ეს მარკერი 
როგორც დამოუკიდებელი ჟესტი ნიშნავს სიტყვას „საკუთრება“. 
 
 

 
სურათი 6.  სუბიექტური ვერსიის მარკერი  
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უმეტეს შემთხვევებში ზმნის პირები ნაცხვალსახელებითაა წარმოდგენილი. ეს ასევე 
შესაძლოა, იყოს ჟესტური მეტსახელები ან ქართული დაქტილური ანბანით 
წარმოდგენილი საკუთარი სახელები. ასეთ შემთხვევაში ხშირად მიმართების ნიშანი 
მოჰყვება ირიბ ობიექტს. მიმართების ნიშანი ასე გამოიყურება:    
 

   

სურათი 7.  მიმართების ნიშანი   

ეს არის ერთხელიანი ორფაზიანი ჟესტი წინ გაშვერილი საჩვენებელი თითით, 
დანარჩენი თითები კი მუშტადაა შეკრული და ხელისგული ქვემოთ მიემართება. ეს 
ნიშანი ზმნის მორფოლოგიურ პირთათვის გადმოსცემს დატივის შინაარსს. როდესაც 
ზმნის პირები ნაცვალსახელებითაა წარმოდეგნილი, ამ ჟესტის საჭიროება 
მოხსნილია. ქართული ჟესტური ენა უპირატესობას ანიჭებს მიმართების ნიშნის 
გამოყენებას საზოგადო ან დაქტილით წარმოდგენილი საკუთარი სახელებით 
გადმოცემული ზმნის პირების ასახვისას. თუმცა ზოგჯერ დაქტილით 
წარმოდგენილი საკუთარი სახელების შემთხვევაში შესაძლოა მიცემითი ბრუნვის 
ნიშანი (-ს) იყოს დაქტილით წარმოდგენილი - სამეტყველო ქართული ენის 
კალკირებისას.     
   
ქვემოთ მოყვანილ ფორმებში ჩვენ გააზრებულად  ვარიდებთ თავს ზმნის პირების 
წარმოჩენას და წარმოვადგენთ მხოლოდ სუბიექტსა და ზმნას, რათა მეტი ყურადღება 
გავამახვილოთ უშუალოდ ვერსიის კატეგორიაზე. შეადარეთ ფორმები: 
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სურათი 8.  მე ვაშენებ მას   

მე ვაშენებ მას   ეს არის ნეიტრალური ვერსია, აღუნიშნავი ანუ არამარკირებული 
ფორმა. პირველი გრაფიკული ნახატი გვიჩვენებს ნაცვალსახელით გადმოცემულ 
პირველი პირის მხოლობითი რიცხვის სუბიექტს - მე. ხშირად ამ ტიპის ფორმებში ეს 
ნაცვალსახელი გამოტოვებულია, რამდენადაც უნივერსალურია, რომ სხეული 
აღნიშნავს სუბიექტს [მიირი 2006].  მეორე და მესამე ნახატებზე წარმოდგენილია 
შენება ზმნის აღმნიშვნელი ძირითადი ლექსიკური ჟესტი. აქ არ არის წარმოდგენილი 
სამეტყველო ენის შესაბამისი ვერსიის  საოპოზიციო ფორმის  ნიშანი. ნეიტრალური 
ვერსიის ნიშანი ჟესტურს აქ მოეპოვება. ეს არის ნულოვანი ფორმა.    
 

 
სურათი 9.  მე ვიშენებ მას   

მე ვიშენებ მას   ეს არის სუბიექტური ვერსია და მეოთხე და მეხუთე გრაფიკული 
ნახატები ასახავენ სუბიექტური ვერსიის ნიშანს.   
 

 
სურათი 10.  მე ვუშენებ მას მას   
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მე ვუშენებ მას მას ეს არის ობიექტური ვერსიის ფორმა.  მეოთხე და მეხუთე 
გრაფიკული ნახატები ასახავენ ობიექტური ვერსიის პატივისცემითი ფორმების 
ნიშანს.   
 

 
სურათი 11.  მე ვუშენებ მას მას   

მე ვუშენებ მას მას ეს არის ობიექტური ვერსიის ფორმა. მეორე გრაფიკული ნახატი 
გადმოსცემს მესამე პირის ირიბ ობიექტს მხოლობით რიცხვში. მესამე და მეოთხე 
ნახატები გამოსახავენ ამ ზმნის ძირითად ლექსიკურ შინაარსს, ხოლო მეხუთე და 
მეექვსე გრაფიკულ ნახატებზე წარმოდგენილია ობიექტური ვერსიის უპატივცემლო 
ფორმების მარკერი.   
 

 
სურათი 12.    მე ვწერ მას  
 
ვწერ (მე მას) ეს არის ორპირიანი გარდამავალი ზმნა ნეიტრალური ვერსიის 
ნულოვანი მარკირების ფორმით. მეორე და მესამე ფოტოებზე პანტომიმური 
მრავალფაზიანი ჟეტით გამოხატულია წერა ზმნის ძირითადი ლექსიკური შინაარსი 
და ბოლო მეოთხე ფოტოზე გამოსახულია პირდაპირი ობიექტი. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ქართული ჟესტური ენა პირველი პირის მხოლობითი რიცხვის სუბიექტსა და 
მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის პირდაპირ ობიექტს იშვიათად გადმოსცემს. 
ამრიგად, ზემოთ მოცემული ფორმის შინაარსის წარმოდგენა მხოლოდ მეორე და 
მესამე ფოტოებითაც არის მისაღები.    
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სურათი 13.    მე ვწერ მას მას  
 
ვწერ (მე მას მას)  ეს არის ნეიტრალური ვერსის სამპირიანი გარდამავალი ზმნა,  
აღუნიშნავი ფორმა. ბოლო ორი ფოტო გამოხატავს პირდაპირ და ირიბ ობიექტებს.  
 

 
 
სურათი 14.    მე ვაწერ მას მას  
 
ვაწერ (მე მას მას)  ეს არის სამპირიანი გარდამავალი ზმნის  საზედო ფორმა. ქართულ 
ჟესტურ ენაში საზედაოს არ გააჩნია თავისი რეფერენტი. ყველა ზმნა მისი 
კინეტიკისთვის მოსახერხებელ ფორმას გამოიყენებს საზედაოს შესაბამისი შინაარსის 
გადმოსაცემად. მესამე და მეოთხე ფოტოებზე ასახულია სუპერესივის (საზედაოს) 
კონტენტი, ხოლო ბოლო ფოტო კი გვიჩვენებს ირიბ ობიექტს. როგორც ზემოთ უკვე 
აღვნიშნეთ, მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის პირდაპირი ობიექტის ასახვა 
არაობლიგატორულია ენაში.  
  
 

 
სურათი 15.    მე ვიწერ მას   
 
ვიწერ (მე მას)  არის ორპირიანი გარდამავალი ზმნის  სათავისო ვერსიის ფორმა. 
სათავისო ქვევის ნიშანი წარმოდგენილია მეოთხე და მეხუთე ფოტოებზე ორფაზიანი 
ჟესტით, რომელსაც მოჰყვება ბოლო, მეხუთე ფოტოზე გამოსახული პირდაპირი 
ობიექტის ამსახველი ჟესტი.  სათავისო ქცევის მარკერი ზოგჯერ ზმნის ძირითადი 
ლექსიკური ჟესტის წინაც გვხვდება, როგორც ეს წარმოდგენილია მე-16 სურათზე: 
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სურათი 16.    მე ვიწერ მას   
 
ვიწერ (მე მას) -  ამ ფორმაში სუბიეტური ვერსიის  მარკერი მეორე და მესამე 
ფოტოებზეა წარმოდგენილი. ის პირდაპირ მოჰყვება სუბიექტის ამსახველ ჟესტს და 
წინ უძღვის ზმნის ლექსიკური მნიშვნელობის ჟესტს.   
 
 

 
სურათი 17.    მე ვუწერ მას მას  
 
ვუწერ (მე მას მას)  - ეს არის სამპირიანი გარდამავალი ზმნის ობიექტური ვერსიის 
ფორმა. მეორე და მესამე ფოტოებზე გამოსახული ირიბი ობიექტის ერთხელიანი 
ჟესტით გადმოცემული მარკერი მოჰყვება სუბიექტის ჟესტს და წინ უძღვის ბოლო 
ორ ფოტოზე აღბეჭდილ ზმნის ლექსიკური მნიშვნელობის ჟესტს. ირიბი ობიექტის 
ასეთი მარკირება მოიაზრებს ობიექტური ვერსიის კონტენტს, რამდენადაც 
გამოხატავს დაინტერესებულ ირიბ ობიექტს, და აქ უკვე აღარ გვაქვს ამ ვერსიის 
შესაბამისი ნიშანი - ორხელიანი სიმეტრიული ჟესტი.    
 

 
სურათი 18.    მე ვუწერ მას მას  
 
ვუწერ (მე მას მას)  არის სამპირიანი გარდამავალი ზმნის ობიექტური ვერსიის 
ფორმა. ირიბი ობიექტის გამომსახველი ჟესტი მოჰყვება სუბიექტის ჟესტს და მეორე 
ფოტოზეა მოცემული. ბოლო ორი ფოტო კი ასახავს ობიექტური ვერსიის 
პატივისცემითი ფორმების მარკერის ორხელიან სიმეტრიულ ჟესტს.  
 
 

 
სურათი 19.    მე ვუწერ მას მას  
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ვუწერ (მე მას მას) - ეს არის სამპირიანი გარდამავალი ზმნის ობიექტური ვერსიის 
უპატივცემლო ფორმა, სადაც ირიბი ობიექტის ჟესტი მოჰყვება პირველ სურათზე 
ასახულ სუბიექტს და ბოლო ორ სურათზე წამოდგენილია ობიექტური ვერსიის 
უპატივცემლო ფორმის მარკერი.   
 
ქართულ ჟესტურ ენაში ვერსიის სემანტიკური კატეგორია კარგად არის 
გაფორმებული სათანადო მარკერებით - ამ შემთხვევაში ჟესტებით. გასტელო წერს 
ამერიკული ჟესტური ენის შესახებ „ბევრ შემთხვევაში ინგლისურ ენაში აფიქსით 
გადმოცემული მნიშვნელობების რეალიზება ამერიკულ ჟესტურ ენაში ხერხდება 
სხვადასხვა ტიპის დამოუკიდებელი ჟესტებით“ [გასტელო 1994:XX]. იგივე სახის 
მოვლენა გვაქვს, როდესაც ქართულ ჟესტურ ენაში ადგილი აქვს ქართული 
სამეტყველო ენიდან ვერსიის კატეგორიის კოპირებას -  თავს იჩენს კატეგორიის 
საოპოზიციო ფორმების ამსახველი დამოუკიდებელი ოდენ გრამატიკული 
მნიშვნელობის ჟესტები, როგორც კატეგორიის კინეტიკური მარკერები. ეს ჟესტები 
უმეტეს შემთხვევაში უკან მოსდევს ზმნის ძირთადი ლექსიკური ერთეულის 
აღმნიშვნელ ფორმა-ჟესტს. მხოლოდ სასუბიექტო ვერსიის ნიშანი შეიძლება ზოგჯერ 
წინ უძღოდეს კინეტიკურ ლექსიკურ ერთეულს.       
  
ქართულ ჟესტურ ენას ქართული სამეტყველო ენიდან გადმოაქვს ვერსიის 
სამგანზომილებიანი კატეგორიის ძირითადი სემანტიკა და უმატებს მას ობიექტური 
ვერსიის ორი ტიპის ფორმებს - პატივისცემით და უპატივცემლო ფორმათა შიდა 
ოპოზიციას.  რამდენადაც ქართული ჟესტური ენა არ განასხვავებს გვარის 
კატეგორიას, შესაბამისად, არანაირი სხვაობა არ არსებობს ქცევის კატეგორიის 
შიგნით გვარის თვალსაზრისით. ვერსიას ჟესტურში აქვს კატეგორიის 
უნიფიცირებული, საერთო მოდელი ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე.  ქართულ 
ჟესტურ ენში ყველა ზმნას აქვს ვერსიული ფორმების ერთიანი სისტემა და აქ არა 
გვაქვს კატეგორიის თავისებურებები.   

ქართულ სამეტყველო ენაში საკმაოდ საინტერესო  სხვაობაა ფორმათა შორის ვერსიის 
კატეგორიის მარკირებაში. ეს მარკერები არის პოლიფუნქციური ხმოვანი პრეფიქსები.  
ქართულ ჟესტურ ენაში კი ეს ძირითადად სუფიქსური პოზიციის კინეტიკური 
მარკერებია და ზმნის ძირითადი ლექსიკური ერთეულის შემდგომი პოზიცია 
უკავიათ (ზემოთ აღნიშნული მცირე გამონაკლისის გარდა).  

ა. კენდონის მიხედვით [კენდონის 1944] არსებობს სამი ტიპის ჟესტები: 

2. იკონური ჟესტები, რომლებიც ობიექტს, მოქმედებას ან აღწერილ 
ფენომენს ასახავენ; 

3. მეტაფორული ჟესტები, რომლებიც ზოგად მეტაფორებს წარმოადგენს; 
4. დეიქტიური ანუ მიმათითებელი ჟესტები.   

ქართულ ჟესტურ ენაში არსებული ობიექტური ვერსიის მარკერები წარმოგვიდგება 
როგორც კომბინირებული სახის ჟესტები. ადგილი აქვს მეტაფორული და 
დეიქტიური ტიპების კომბინაციას, რამდენადაც პირველადი სემანტიკური 
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კონტენტის გარდა ეს ჟესტები ასევე მიემართება ირიბი ობიექტისკენ. რაც შეეხება 
სუბიექტური ვერსიის ჟესტს, ეს არის მეტაფორული ჟესტი.   

ძალიან ხშირად ჟესტური ენებიდან სამეტყველო ენებზე ზმნები ითარგმნება 
ინფინიტივის ფორმით. თავის წიგნში „ამერიკული ჟესტური ენა“ ჩ. ბეიკერ-შენკი და 
დ. კოკელი წერენ მიცემა ზმნის შესახებ: „ ინგლისური ენისგან განსხვავებით ეს ზმნა 
იშვიათად ნიშნავს „მიცემას“. ამის ნაცვლად ზმნის თითოეული ფორმა ძირითადად 
შეიცავს სუბიექტსა და ობიექტს. სამწუხაროდ, ამ ტიპის მიმართულებითი ზმნების 
გადმოტანა უმეტესი ჟესტური ენებიდან ხდება ინფინიტივით, რაც ქმნის ყალბ 
შთაბეჭდილებას - თითქოს ეს ინგლისური ინფინიტივის მსგავსი ფორმებია 
(მაგალითად, როგორიცაა ფორმა „მიცემა“). ეს ზმნები უნდა განიხილებოდეს თავისი 
ზმნური პირებით“ [ბეიკერ-შენკი... 1991:248]. ქართული ენის სისტემისთვის ამ ტიპის 
ფორმათა პოლიპერსონალური გაგება ბუნებრივი მიდგომაა და ასეთი ზმნები მუდამ 
შესაბამისი პოლიპერსონალური ფორმით გადმოდის სამეტყველო ენაში, 
მიუხედავად იმისა, რომ მორფოლოგიური მარკერება დამოუკიდებელი ჟესტებით 
ხდება ენაში.           
 
საერთოდ, ჟესტურ ენებში ზმნები პოლიპერსინალურია იქაც კი, სადაც ასეთი 
პოლიპერსონალიზმი არ არსებობს შესაბამის სამეტყველო ენებში. ვერსიის 
კატეგორია, როგორც პოლიპერსონალური ზმნის კატეგორია, ეყრდნობა ქართული 
სამეტყველო ენის პოლიპერსონალური ზმნის სისტემას და, შესაბამისად, არანაირი 
მორფოლოგიური პრობლემა არ არსებობს ვერსიის ფორმათა ადეკვატური 
თარგმანისთვის ჟესტურიდან სამეტყველო ენაზე.   
 
 
დასკვნები 
 

• ქართულ ჟესტურ ენაში აღინიშნება ვერსიის კატეგორიიის ასეთი მოდელი:  
 

                                                  ვერსია 

 

 

     1. ნეიტრალური         2. ობიექტური       3. სუბიექტური     

 

                  a. პატივისცემითი ფორმები     b. უპატივცემლო ფორმები 
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• ქართული ჟესტური ენა ახდენს ვერსიის კატეგორიის კოპირებას ქართული 
სამეტყველო ენიდან. ამავდროულად ჟესტური ამდიდრებს სამეტყველო ენის 
ვერსიის სამგანზომილებიან სისტემას ობიექტური ვერსიის ორი ტიპის 
ფორმებით - პატივისცემითი და უპატივცემლო. ჟესტურში ამ კატეგორიის 
მიხედვით არა გვაქვს თავისებური ფორმები.  

 
• სამეტყველო ენისგან განსხვავებით ქართული ჟესტური ენა არ განასხვავებს 

გვარის კატეგორიას და ამიტომაც აქ არის ვერსიის აკტეგორიის 
უნიფიცირებული მოდელი.    

 
• ქართული ჟესტური და სამეტყველო ენები ვერსიის კატეგორიაში სხვაობას 

გვიჩვენებს მარკირების თვალსაზრისით. ქართული სამეტყველო ენა ამ 
კატეგორიას პრეფიქსული მარკირებით აღწერს, ხოლო ჟესტური კი   
სუფიქსური კინეტიკური მარკირებით გადმოსცემს იმავე სემანტიკას.  
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The category of version in Georgian sign language 
 

There are number of researches concerning the verbal category of version in spoken Georgian 
[Shanidze 1926, 1980; Deeters 1930; Rogava 1942; Lomatatidze 1947, Chikobava 1950, 1952; 
Kavtaradze 954; Ertelishvili 1965; Schmidt 1965: Fänrich 965; Boeder 1968, 2003; Vogt 1971; 
Nebieridze 1976; Harris 1978, 1981, 1982; Aronson 1982; Damenia  1982, 2003; Jorbenadze 
1983; Arabuli 1984; Asatiani 987;  Machavariani 1987; Paichadze 1993; Hewitt 1995, 2005; 
Cherchi 1997; Melikishvili 2000;  Kvachadze 2001; Uturgaidze 2002; Melikishvili  2002;  
Oniani 2003; Machavariani 2006; Makharoblidze 2007, 2009, 2010; Tuite Anderson & Gurevich 
2012]. 

Different form the spoken Georgian language the category of version in Georgian sign language 
(a local deaf community language) is not yet investigated so well. The presented paper is a first 
research attempt about this category. We’re exposing the following model for the category of 
version in Georgian sign language: 

Model I. 

                                                  VERSION 

 

 

     1. Neutral                        2. Objective               3.  Subjective     

 

                          a. Respectful forms       b. Disrespectful forms 

 
Such semantic differentiation inside the forms of objective version is not original in Georgian 
sign language. According N. Machavariani (2006) the same model exists in spoken Abkhazian, 
where we have harmful and beneficial forms (like respectful and disrespectful forms) as the 
opposition forms inside the objective version. K. Lomtatidze (1947) also describes the content of 
the same opposition of harmful and beneficial forms inside the objective version in spoken 
Abkhazian. But K. Lomtatidze doesn’t consider reflexive forms of Abkhazian verbs as 
subjective version.  
The category of version in Georgian sign language has no irregular forms. All the verbs follow a 
unified model. Georgian sign language uses special gestures to express the grammatical and 
semantic contents for the oppositional forms of version.  
This two-handed symmetric sign is a marker of version in Georgian sign language. 
Independently it means “respect”. The objective version with this marker shows the respect to 
the indirect object.   
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Figure1: The marker of respectful forms of objective version  

 
This is a sign with an extended thumb and little finger while the other fingers are bent into a fist. 
The palms are facing the body of the signer and the sign movement vector is directed up and 
forward. The same sign but with a single hand can be used for the indirect object: 

  
Figure2: The marker of indirect object 

This sign can be used instead pronouns, when they convey the meaning of an indirect object. 
This sign moves towards the location of the indirect object. If there is this marker for the indirect 
object then we never have any markers of version and the verb conveys the meaning of objective 
version with a respectful form. According the general rules of laconism Georgian sign language 
never allows excesses. The existence of this marker frees the verb-argument word order.  
 
The objective version can have the forms of respect or disrespect. The marker of disrespect is a 
single hand two-phase dynamic sign with the extended index finger and little fingers, other 
fingers bent into a fist, the palm is facing down. Its location is at the chest and it moves forward.    
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Figure3: The marker of disrespectful forms of objective version  

Compare the following forms: 

 
Figure 4: vuk’eteb ‘I do it for him/her/it’  

 

 
Figure 5: vuk’eteb ‘I do it for him/her/It’  

In these verbal forms vuk’eteb ‘I do it for him/her/it’ we exposed only the verb without the 
arguments. The first two photos on the figure 4 are showing the lexical part of the verb and the 
third and fourth photos are exposing the markers of objective version - respectful forms. The 
same verb is on the figure 5 with the disrespectful forms of the objective version. The marker of 
disrespect is presented on the third and fourth photos. The last form means that I do (I am doing) 
something unpleasant/not good for him/her/it.       
 
The marker of subjective version, which often appears in front of the verbal lexical sign, is a 
two-handed asymmetric sign. The right dominant hand with the up-facing palm moves down on 
the open up-facing palm of the passive left hand. The first position for the right hand is the trunk 
(chest) with a flattened C-handshape. In the second position when the right hand touches the 
open palm of the left hand the handshape is changed for the right hand – the fingers are bent and 
the thumb touches the index and middle fingers. This is a marker of reflexivity as well. Its 
primary meaning is “property”.       
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Figure 6: The marker of subjective version  

The arguments in most cases are exposed by the sign pronouns. They also can be gesture 
nicknames or proper names exposed by the Georgian dactyl alphabet. In such cases the sign of 
relation often follows the indirect object. The sign of relations looks as following: 

   
Figure 7: The marker of relation  

This is a single hand two-phase sign with the pointing index finger, other fingers are bent into a 
fist and the palm is facing down. This sign conveys the meaning of the dative case for the 
arguments. When the indirect object is exposed by the pronouns there is no need to have this 
sign, but the Georgian sign language prefers to use the sign of relation if there is another type of 
arguments presented by common nouns or finger-spelling for proper nouns. But sometimes in  
this last case (when the argument is presented by dactyl alphabet) rarely the dative case marker 
also can be exposed by the dactyl (as -s) copying dative case form from spoken Georgian.       
  
In the following forms we didn’t show the all arguments, only the subject and verbs are exposed 
here. Compare the following forms: 
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Figure 8:  me vašeneb mas ‘I am building (it)’ 

me vašeneb mas ‘I am building (it)’. This is a form of neutral non-specified version. The first 
drawing shows the subject, the personal pronoun, the 1st singular – “I”. Such a subject is often 
missing in sign languages and the body acts as a subject (Meir, at al., 2006). The second and 
third drawings expose the verb “to build”. There is no marker of version here. In differnce with  
spoken Georgian, neutral version has always zero marking in sign Georgian.    
 

 
Figure 9:  me višeneb mas ‘I am building (it for myself)’ 

me višeneb mas ‘I am building (it for myself).’ This is a form of subjective version and the fourth 
and the fifth drawings are exposing the marker of subjective version.     

 
Figure 10:  me vušeneb mas mas  ‘I am building (it for him/her/it)’. 

me vušeneb mas mas  ‘I am building (it for him/her/it)’. This is a form of objective version. The 
fourth and the fifth drawings are exposing the marker of objective version with a respectful form.     
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Figure 11:  me vušeneb mas mas ‘I am building (it) for him/her/it’. 

me vušeneb mas mas ‘I am building (it) for him/her/it’. This is an objective version. The second 
drawing shows the 3rd person indirect object in singular form. The third and fourth drawings are 
exposing the verb “to build”. The last fifth and sixth drawings are displaying the marker of 
objective version with a disrespectful form.   
 

 
Figure 12:  me vc’er mas ‘I’m writing it.’ 
 
me vc’er mas ‘I’m writing it.’ This is a two-personal transitive form of non-specified or neutral 
version. The subject is a personal pronoun of the 1st person, singular – “I” and it is exposed on 
the first photo. The second and third photos are showing the two-handed asymmetric pantomimic 
sign with the dominant right hand. This pantomimic sign conveys the lexical meaning of the verb 
“to write”. The last photo presents the direct object. Georgian sign language often doesn’t mark 
the 1st person singular subject and the 3rd person singular form of direct object. Thus, this form 
could be exposed only by the second and the third photos with the same meaning.   
  

 
 
Figure 13:  me vc’er mas mas ‘I’m writing him/her it.’ 
 
me vc’er mas mas ‘I’m writing him/her it.’ This is a three-personal transitive form of non-
specified or neutral version. The last two photos are exposing the direct and indirect objects.  
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Figure 14:  me vac’er mas mas ‘I’m writing it on/upon him/her/it.’ 
 
me vac’er mas mas ‘I’m writing it on/upon him/her/it.’ This is a three-personal transitive form of 
non-specified or neutral version – superessive. In Georgian sign language there is no specific 
marker for the superessive. Each verb produces it at its own kinetic convenience. The fourth and 
fifth photos are showing this superessive content. The last photo presents the indirect object. No 
direct object (the 3rd person singular form) is shown here as there is no obligation for it. 
 

 
Figure 15:  me vic’er mas ‘I’m writing it (for myself).’ 
 
me vic’er mas ‘I’m writing it (for myself).’ This is a two-personal transitive form of subjective 
version. The marker of subjective version is exposed on the fourth and fifth photos after the verb 
before the direct object, which is exposed on the last photo. Sometimes the marker of subjective 
version precedes the verb as it is in the following figure 16: 

 
Figure 16:  me vic’er mas “I’m writing it (for myself).’ 
 
me vic’er mas “I’m writing it (for myself).’ The marker of subjective version is presented on the second 
and the third photos. It is before the verb after the subject.  
 

 
Figure 17:  me vuc’er mas mas ‘I’m writing it for him/her/it.’ 
 
me vuc’er mas mas ‘I’m writing it for him/her/it.’ This is a three-personal transitive form of 
objective version. The indirect object marker is a single hand marker and it is exposed on the 
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second and third photos. This marker includes the content of objective version of respectful 
forms as well and therefore there is no additional marker of objective version in this form.   

 
Figure 18:  me vuc’er mas mas ‘I’m writing it for him/her/it.’ 
 
me vuc’er mas mas ‘I’m writing it for him/her/it.’ This is a three-personal transitive form of 
objective version. The indirect object follows the subject and the last two photos are presenting 
the two-handed marker of objective version for respectful forms.  

 
Figure 19:  me vuc’er mas mas ‘I’m writing it for him/her/it.’ 
 
me vuc’er mas mas ‘I’m writing it for him/her/it.’ This is a three-personal transitive form of 
objective version. The indirect object follows the subject and the last two photos are presenting 
the two-handed marker of objective version for disrespectful forms.  
 
The category of version is well-formed by the proper markers – signs. Costello writes about the 
American Sign Language, “In many cases meanings communicated by an affix in English are 
simply conveyed by separate independent signs in ASL.” (Costello, 1994:XX) When Georgian 
sign language copies the category of version from the spoken language the separate signs are 
used as the kinetic markers of version. These signs are following the verbal lexical root. Only the 
sign for the subjective version can appear before the verbal lexical root.  
 
Georgian sign language copies the category of version from the spoken language adding 
respectful and disrespectful forms as inside sub-opposition forms of the objective version. 
Georgian sign language doesn’t distinguish passive mood unlike spoken Georgian and the 
category of version has no different variations for transitive and intransitive verbs. It has a 
unified system of category. This fact unifies all verbs in the Georgian sign language in one 
system of the category of version – without any irregular forms. From another hand the same fact 
increases the difference between the models H and I.    

We have a difference in marking the category of version in terms of position. The markers of 
version are pre-radical vowels in spoken Georgian, they are prefixes. In the Georgian sign 
language we have the suffixed marking (with one exception of subjective forms). The signs of 
version are following the main lexical sign of a verb.   

According to A. Kendon (1994) there are three types of gestures defined in sign languages:  

C. Iconic gesture characterizing the object, action or phenomenon being described, 
D. Metaphoric gesture that represents a common metaphor, 
E.  Deictic gesture as pointing. 
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In Georgian sign language the markers of objective version indicate a combination of metaphoric 
and deictic signs, as besides their primary semantic content these signs (as deictic signs) are also 
pointing to the indirect object. The marker of subjective version is a metaphoric sign. 

Very often the verbs from the sign languages are translated as infinitives. In their book 
“American Sign Language” Ch. Baker-Shenk and D. Cokely wrote about the verb to give 
“unlike English, this verb rarely means simply “to give”. Instead, each form of the verb generally 
indicates a subject and object. Unfortunately, the glossaries for such directional verbs in most 
Sign language texts have given the false impression that these verbs are like the infinitive forms 
of English verbs (e.g. ‘to give)”. These verbs should be considered together with their indications 
(Baker-Shenk and Cokely, 1991:248). For Georgian native-speakers such indication is natural 
because of the poly-personal system of spoken Georgian and such verbal forms are always 
translated in a proper way in-spite the fact that the morphological sign markers are naturally the 
separated signs.  
Usually the verbs in sign languages can indicate the arguments even in mono-personal languages 
and relying on the morphology of poly-personal verbal system of spoken Georgian while 
copying the verbal categories the Georgian sign language has no morphological problems for 
displaying the poly-personal verbal category of version.  
 
Conclusions 
 

• The following model describes the category of version in Georgian sign language: 
  

                                         VERSION 

 

 

    1. Neutral                  2. Objective               3.  Subjective     

 

a. Respectful forms       b. Disrespectful forms 

 
 

• The category of version in spoken Georgian and in the Georgian sign languages are 
compared. Georgian sign language copies the category of version from the spoken 
language adding respectful and disrespectful forms to its model and reducing the 
irregular forms.  

 
•  Georgian sign language doesn’t distinguish passive mood unlike spoken Georgian and 

version has no different variations for transitive and intransitive verbs. It has the unified 
system of version. This fact unifies all verbs of Georgian sign language in one system for 
the category of version – without any irregular forms. From another hand the same fact 
increases the difference between in the models H and I.    
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• Spoken Georgian and the Georgian sign languages show a difference in marking the 
forms for the category of version. The markers of version are pre-radical vowels in 
spoken Georgian, while in Georgian sign language we have the suffixed kinetic marking 
for the same category as the signs of version are post-radical signs.   
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Dდroის სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში 
 

    
     ქართულ ჟესტურ ენას აქვს თავისი დროის სისტემა. საერთოდ,  ჟესტური ენები 
სივრცითი და დროითი ერთეულების მიმართ თავის სპეციფიკურ 
დამოკიდებულებებს ამჟღავნებენ, თუმცა დროის კატეგორია, საერთოდ, ყველა ენაში 
(აქ მოვიაზრებთ როგორც ჟესტურ, ასევე სამეტყველო ენებსაც) მოიცავს 
უნივერსალურ ქრონომეტრულ თვალსაზრისებს. მოქმედების შესრულების დრო ან, 
საერთოდ, დროითი სივრცე ჟესტური ენებისთვის ზოგადი გრაფიკით ასე  
გადმოიცემა:

 
 

     წინ არის მომავალი, უკან არის წარსული. ახლოს წინ არის ახლო მომავალი, 
ახლოს უკან არის ახლო წარსული, ხოლო წინ შორს არის შორეული მომავალი და უკან 
შორს არის შორეული წარსული. ეს მიდგომა არის უნივერსალური ჟესტური 
ენებისთვის. 

 

 

ეს არის მრავალფაზიანი სიტყვა-ჟესტი “დრო”. 

 

     დროის გადმოცემისას მიმიკას აქვს გრამატიკული მნიშვნელობა. ერთი და იმავე 
ჟესტით სხვადასხვა დროით შინაარსს იძენს.  
 

     მოქმედების დრო შემდეგი მიმიკით გადმოიცემა:  
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1. აწმყო არის აწურული ლოყები და გრძივად მოჭუტული თვალებით გადმოცემული 
მიმდინარე დრო;  

2. წარსული უფრო კატეგორიული მიმიკით ხასიათდება, როგორც მომხდარი ფაქტი.  
3. მომავალი გადმოიცემა აწეული წარბებით და თხოვნითი სავარაუდო-სამომავლო 

ელფერით; 

 

გარდა მიმიკისა, ზმნის დროთა გადმოსაცემად ჟესტური ერთეულებიც გამოიყენება.  
 

1. აწმყო: 

 
 
 

 
 

ეს არის ერთხელიანი ჟესტის ფორმა, აწმყო დრო. 

 
2. წარსულის მაჩვენებელი ჟესტი უკან გადაქნეული ხელით გამოსახული  ჟესტია.  
 

 

 
     აღსანიშნავია, რომ სრული წარსული დროის გადმოსაცემად ქართულ ჟესტურ ენას 
აქვს შესაბამისი გრამატიკული ერთეული: 
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     სრული წარსული დროის გამომხატველი ნიშანი “უკვე” არის ორი ხელის მკერდის 
დონეზე დაქნევა, როგორც ხდება სველი ხელების გაფერთხვა. ზოგჯერ ეს ნიშანი 
შეიძლება ერთი ხელითაც იყოს წარმოდგენილი, როდესაც ჟესტურ ფორმაში გვაქვს 
სრული დრო, იქ წარსული დროის ნიშანი აღარ იქნება, რადგანაც ეს უკვე თავისთავად 

მოიაზრებს შესრულებულ ზმნურ აქტს. თუმცა ზოგჯერ ადგილი აქვს რეფერენტთა 
სიჭარბესაც, მაგრამ ჟესტური ენის ლაკონური ბუნების გამო ეს იშვიათობაა. 

 
     ამ ფორმაში წარსული სრული დროის აღმნიშვნელი ჟესტი გვაქვს პირველ ორ 
ფოტოზე და შემდეგ მოდის  ზმნა. 

        
     წარმოდგენილ ფორმაში ჯერ ზმნის ლექსიკური მნიშვნელობის ამსახველი ჟესტია 
გამოსახული პირველ ორ სურათზე და მერე მოდის წარსული სრული დროის ჟესტი 
მესამე და მეოთხე სურათებზე. 
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3. მომავალი დრო წინ წაწეული ხელით გამოსახული ჟესტით გამოისახება: 

 

 
     აქ მომავალი დროის გამომხატველი ჟესტი გვაქვს. ჯერ ზმნის ლექსიკური 
მნიშვნელობის ამსახველი ჟესტია გამოსახული პირველ ორ სურათზე და მერე მოდის 
მომავალი დროის ჟესტი მესამე და მეოთხე სურათებზე - წინ წაწეული ხელით 

გამოსახული ჟესტი. თუმცა ზოგი წყარო ამ ორ ფორმანტს სხვა თანმიმდევრობითაც 
გვიჩვენებს: 

 
აქ ჯერ მომავალი დროის ჟესტია გამოსახული პირველ ორ სურათზე და მერე მოდის 
ზმნის ამსახველი ჟესტი მესამე და მეოთხე სურათებზე.  
 

     ქართულ ჟესტურ ენას აქვს განგრძობითობის გრამატიკული ნიშანიც, რითიც ის 
უსრული ასპექტის სემანტიკას გადმოსცემს: 
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     მოცემული ჟესტური ზმნის ფორმაში პირველი ორი სურათი გვიჩვენებს 
განგრძობითობას – უსრულ დროს. მესამე და მეოთხე სურათები (უკან გადაქნეული 
ხელი) გვიჩვენებს წარსულ დროს. მეხუთე და მეექვსე ფოტოებზე კი ზმნა 
წარმოდგენილია ძირითადი ლექსიკური ერთეულით. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ 

ფორმასაც აქვს ალტერნატიული ვარიანტები ჟესტურ რეფერენტთა რანგების 
თვალსაზრისით. 

 

     განგრძობითი დროები, შესაბამისად, გაგრძელებული და შენელებული 
პანტომიმური მოძრაობებით გადმოიცემა. ზოგჯერ ეს მორფოსემანტიკა ჟესტის 
განმეორებითობითაც არის ასახული: 
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     პირველ და მეორე სურათებზე მოცემული გვაქვს “ხატავდა” ზმნის ძირეული 
ლექსიკური ფორმა, რომელიც ასევე მეორდება მესამე და მეოთხე სურათებზეც. 
 

 
     პირველ და მეორე სურათებზე მოცემული გვაქვს “წერდა” ზმნის ძირეული 
ლექსიკური ფორმა. მესამე და მეოთხე სურათებზე გამოსახულია წარსული დროის 
ჟესტი, ხოლო ბოლო ორ ფოტოზე – მეხუთე და მეექვსე ფოტოებზე ასახულია 
განგრძობითობის ნიშანი. 

 
     პირველ და მეორე სურათებზე მოცემული გვაქვს “წერდა” ზმნის ძირეული 
ლექსიკური ფორმა, რომელიც ასევე მეორდება მესამე, მეოთხე და მეხუთე სურათებზეც. 

 
     პირველ და მეორე სურათებზე მოცემული გვაქვს “აკეთებდა” ზმნის ძირეული 
ლექსიკური ფორმა. მესამე და მეოთხე სურათებზე გამოსახულია წარსული დროის 
ჟესტი, ხოლო ბოლო ორ სურათზე – მეხუთე და მეექვსე ფოტოებზე ასახულია 
განგრძობითობის ნიშანი. 
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     პირველ და მეორე სურათებზე მოცემული გვაქვს “წერდა” ზმნის ძირეული 
ლექსიკური ფორმა, რომელიც ასევე მეორდება მესამე და მეოთხე სურათებზეც.  
 

     უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონკრეტული განსახილეველი საკითხის უკეთ 

წარმოჩინების მიზნით ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში ჩვენ გააზრებულად არ ავსახეთ 

ზმნის პირები, ანუ აქ წარმოდგენილია სრული ფორმის ფრაგმენტი. მაგრამ ცხადია, 
რომ ეს ზმნური ფორმები, რა თქმა უნდა, პირთა კომბინაციის კონკრეტული ფორმებია 
და აქვს ჟესტური ფორმით წარმოდგენილი პირიანობის სათანადო ნიშნებიც.  
 

     გაბმულ მეტყველებაში ამა თუ იმ კონკრეტულ წინადადებაში ზმნამ შეიძლება არ 
გაარჩიოს მოქმედების დრო ან მხოლოდ ერთხელ გამოიყენოს დროის ჟესტი, როგორც 
ძირითადი ინფორმაცია. ეს გამომდინარეობს ჟესტურ ენათა ლაკონიზმიდან. ამ 
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია  ენის ნორმების დადგენა, სადაც შეჯერებული იქნება 
სხვადასხვა მიდგომა და დასაბუთებული, არგუმენტირებული ნორმა დაიდება.   
 

 
 

pirveli ori suraTi gadmogvcems sityvas “aTass”. mesame da meoTxe suraTebze asaxulia 

sityva “cxraasi”, xolo Semdegi ori suraTi, mexuTe da meeqvse, asaxaven mocemuli ricxvis 

aTeuls, kerZod, meSvide aTeuls da pirveli rigis bolo suraTze mocemulia dasaxelebuli 

wlis – 1978-is bolo cifri – erTeuli “rva”. qveda rigSi pirvel suraTze mocemulia 

sityva “weli”. Semdegi ori foto – Mqveda rigis meore da mesame fotoebi gviCveneben 
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ricxvs 14. amaTgan pirveli aris aTeulis maCvenebeli – 10 da meore ki erTeulis - 4. qveda 

rigis mexuTe fotoze gamosaxulia sityva-Jesti “aprili”, xolo momdevno meeqvse suraTi 

asaxavs sityva-Jests “istoriuli”. aRsaniSnavia, rom es sityvac droiTi semantikiTaa 

gagebuli qarTul Jestur enaSi da, Sesabamisad, ciklurobiT, wriuli drois formiT 

aisaxeba. qveda rigis bolo ori suraTi – meSvide da merve gviCvenebs sityva-Jests “dRea”. 

aq yofna zmna gamotovebulia. qarTuli sametyvelo enisgan gansxvavebiT, es misaRebi formaa 

qarTul Jestur enaSi. 

 
mocemul winadadebaSi pirveli ori Jesti aRniSnavs sityvas “davibade” – es aris “bavSvis” 

Sobis procesis traeqtoriis amsaxveli  sityva-Jestis moZraoba. mesame da meoTxe fotoebi 

gviCveneben sityvas “aTass”, Semdegi mexuTe da meeqvse suraTebi asaxaven aseulebis sitemis 

cifrs –“cxraass”, meSvide da merve  suraTebze mocemulia aTeulebis sistemis cifri – 

“merve aTeuli“ da Semdgomi zeda rigis bolo mecxre suraTi gviCvenebs dasaxelebuli wlis 

– 1984-is bolo cifrs – erTeuls “oTxi”. qveda rigSi pirvel suraTze mocemulia sityva 

“weli”, xolo meore da mesame gviCvenebs ricxvs 24. amaTgan pirveli aris aTeulis 

maCvenebeli – 20 da meore ki erTeulis - 4. qveda rigis bolo meoTxe foto pirveli “i-“ 

daqtiliT asaxavs sityva-Jests “ianvari”. 

 

 
   am winadadebaSi pirveli suraTi asaxvas sityva-Jests “dRes”. meore suraTzea mocemuli 

sityva-Jesti “paraskevi” da bolo, meoTxe foto am sityvaSiESemavali pirveli “d-“ 

daqtiliT asaxavs sityva-Jests “dekemberi”. 

 

    qarTul Jestur enaSi drois sistema ZiriTadad gadmoicema drois zmnizedebiT da aseve 

drois aRmniSvneli iseTi sityva-JestebiT, rogoricaa saaTi, weli, saukune, Tve da a. S. 

bunebrivia, rom qarTul Jestur enaSi drois sazomi erTeulebi imeorebs qarTuli 
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sametyvelo enis sistemas, magram aRsaniSnavia is garemoeba, rom aმ enaSi yovelTvis ar 

gvxvdeba sametyvelo enis Sesabamisi drois gamomsaxveli sityvebi. magaliTad, qarTul 

Jestur enaSi ar gavqvs Semdegi drois zmnizedebi da drois aRmniSvneli sityvaTSeTanxmebebi: 

drodadro, zogjer, namyo, awmyo, myofadi, maSinve, am wuTas, regularulad, myisve, wamierad, 

Jami, meyseulad, odesme, mravalJamier. TargmanSi es sityvebi maTTan SinaarsiT axlomdgomi 

sityvebiT Seicvleba. 

 

mimdinare etapze, rodesac jer aris SemuSavebuli qarTuli Jesturi enis normebi, aRiniSneba 

didi sxvadasxvaoba zmnis formebSi mocemuli dro-kiloTa gamomxatveli Jestebis 

Tanmimdevrobis TvalsazrisiT. 

 

     ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის დროის სისტემა ძირითადად გადმოიცემა 
დროის ზმნიზედებით და ასევე დროის აღმნიშვნელი ისეთი სიტყვა-ჟესტებით, 

როგორიცაა საათი, წელი, საუკუნე, თვე და ა. შ. ბუნებრივია, რომ ქართულ ჟესტურ 
ენაში დროის საზომი ერთეულები იმეორებს ქართული სამეტყველო ენის სისტემას, 
მაგრამ აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ქართულ ჟესტურ ენაში ყოველთვის არ 
გვხვდება სამეტყველო ენის შესაბამისი დროის გამომსახველი სიტყვები. მაგალითად, 

ქართულ ჟესტურ ენაში არ გავქვს შემდეგი დროის ზმნიზედები და დროის 
აღმნიშვნელი სიტყვათშეთანხმებები: დროდადრო, ზოგჯერ, ნამყო, აწმყო, მყოფადი, 
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მრავალჟამიერ. თარგმანში ეს სიტყვები მათთან შინაარსით ახლომდგომი სიტყვებით 

შეიცვლება. 
 

     ქართულ ჟესტურ ენაში დროის აღმნიშვენლი სიტყვები ძალიან ხშირად 

მიუთითებენ დროის მარადიულობის ფენომენზე, მის წრიულობასა და ციკლურობაზე.  
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Dდroის სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში 

    
     ქართულ ჟესტურ ენას აქვს დროის თავისი სისტემა. საერთოდ,  ჟესტური ენები სივრცითი 
და დროითი ერთეულების მიმართ სპეციფიკურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ, თუმცა 
დროის კატეგორია ნებისმიერ ენაში ასახავს უნივერსალურ ქრონომეტრულ თვალსაზრისებს.  
    ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის დროის სისტემა ძირითადად გადმოცემულია 
დროის ჟესტური ზმნიზედებით და ასევე დროის აღმნიშვნელი სხვადასხვა ჟესტური 
ლექსიკური ერთეულებით. ეს სისტემა პირდაპირ არ იმეორებს ქართული სამეტყველო ენის 
სისტემას, თუმცა გარკვეულ მსგავსებას და თანხვედრას მაინც აქვს ადგილი.  
  აღსანიშნავია, რომ ქართულ ჟესტურ ენაში დროის აღმნიშვენლი სიტყვები ძალიან 
ხშირად კინეტიკურად მიუთითებენ დროის მარადიულობის ფენომენზე, მის 
წრიულობასა და ციკლურობაზე.  
 

The temporal system in the Georgian Sign Language 
     The Georgian sign language has its own time system. Generally, sign Languages demonstrate their 
specific but universal attitudes towards the spatial and time linguistic units. In the Georgian sign language 
there the appropriate time-vocabulary. The words are very often pointing on circular character of time 
reproducing the non-iconic signs. This language displays all the time-connected categories which are well 
exposed in the verbal systems of spoken Georgian. For the current moment the standards for the Georgian 
sign language are not yet developed and now there is a big variety of the forms exposing the same 
meaning without any fixed location for time sign markers in the row of gestures displaying the meanings 
of the finite verbal forms.  
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qarTuli Jesturi enis dokumentirebis Sesaxeb 
 

 

   qarTuli Jesturi ena aris yruTa ena. saqarTvelos teritoriaze 

mcxovrebi yruebi warmoadgenen lingvistur umciresobas. aRsaniSnavia, 

rom maTi ena ar sxvaobs nacionaluri niSniT, aramed es aris erTiani 

qarTuli Jesturi ena, romelsac aqvs individualuri, anu kerZo 

gramatikuli sistema. evro-atlantikuri Rirebulebebis paradigmis erT-

erTi umniSvnelovanesi qvakuTxedia SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

adamianebis sazogadoebaSi farTo integraciis uwyveti procesi. am 

TvalsazrisiT, yruTa enis dokumentireba faseulia rogorc safuZveli 

am mimarTulebiT sawarmoebeli nebismieri tipis samomavlo 

samuSaoebisaTvis da amavdroulad SesaZloa am dokumentirebuli masalis 

saswavlo miznebiT gamoyenebac.   

   cnobili faqtia, rom sabWoTa kavSiris periodSi Zlieri iyo 

dominanti rusuli Jesturi enis gavlena am teritoriaze mcxovreb 

yruTa Jestur enebze. aRsaniSnavia, rom rusuli Jesturi ena, Tavis 

mxriv,  frangulidan momdinareobs, iseve rogorc amerikuli Jesturi 

ena. sabWoTa qveyanaSi iyo rusulze dafuZnebuli saerTo anbani da 

erTiani „sabWoTa Jesturi“ ena. postsabWoTa realobam axali moTxovnebi 

wamoSva: daiwyo Jestur enaTa reintegraciis procesebi. yofilma 

respublikebma da axal realobaSi ki ukve damoukidebelma qveynebma 

daiwyes Tavisi Jesturi enebis samecniero kvlevebi. am mimarTulebiT 

saqarTveloSic gadaidga seriozuli nabijebi. kerZod, USAID-is 

dafinansebiT  da saerTaSoriso arasamTavrobo organizacia “gadavarCinoT 

bavSvebi” Tbilisis ofisis mxardaWeriT gamoica samecniero da saswavlo-

meToduri literatura. am organizaciebis mxardaWeriT me gamovikvlie 

qarTuli Jesturi enis Zireuli gramatikuli kategoriebi da wignad 

gamoveci naSromi „qarTuli Jesturi ena“; yruTa TemTan mWidro 

TanamSromlobis pirobebSi Sevqmeni pirveli qarTuli daqtiluri anbani 

da kvlevebis rezultatebi saerTaSoriso konferenciebiT gavacani Cems 

kolegebs msoflios sxvadasxva qveynebSi. 2015 wlis gazafxulze 

dasrulda muSaoba qarTuli Jesturi enis 4000 erTeulian leqsikonze. 

es aris saerTaSoriso standartis leqsikoni paraleluri eleqtronuli 

versiiT (ix. saiti www.gesl/iliuni.edu.ge). aRniSnuli leqsikonis Seqmna 

dafinansda SoTa rusTavelis saxelobis erovnuli samecniero fondis 

mier. amasTanave gamoveci ori mcire leqsikoni (saarCevno da sabavSvo) 

da sami meToduri saxelmZRvaneloc. 

   qarTuli Jesturi enis ganviTarebis Cveneuli koncefcia moaizrebs am 

enis ganviTarebis perspeqtivebis mravalmxriv gaanalizebas. koncefciaSi 

xazgasmulia am enis dokumentirebis aucilebloba. Tanamedrove epoqaSi 
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enis ganviTarebisTvis umniSvnelovanesi movlenaa enis korpusis Seqmna da 

enis dokumentireba. es aris iseTi monacemi, romelic SemdgomSi am enaze 

momuSave nebismier specialists (ara mxolod enaTmecnierebs) uqmnis 

xelmisawvdom saTanado dokumentirebul bazas. enis korpusi farTod 

gamoiyeneba manqanuri, programuli TargmanisaTvis. saqarTveloSi ar 

arsebobs Jesturi enaze raime tipis masalebi da teqstebi, ar gvaqvs 

aranairi formis Canawerebi, ar arsebobs arc erTi dokumenti qarTul 

Jestur enaze. amrigad, Zalze droulia da faseuli iqneboda am enis 

dokumentirebis dawyeba. cxadia, Zalze mniSvnelovania mniSvnelovania 

evropis qveynebisa da amerikis SeerTebuli Statebis gamocdilebis 

gaziareba.  

   saerTod, nebismieri enis dokumentireba, mravali TvalsazrisiT, aris 

saWiro da mniSvnelovani. kerZod, qarTuli Jesturi enis dokumentireba 

da e. w. mini korpusis Seqmna mniSvnelovania Semdegi mosazrebebis gamo: 

 qarTuli Jesturi ena aris Seuswavleli ena da nebismieri 

samomavlo kvlevebisaTvis, upirveles yovlisa, unda Catardes enis 

dokumentireba. enis dokumentirebuli masala gamoiyeneba rogorc 

sayrdeni masala sxvadasxva mimarTulebiT Casatarebeli 

lingvisturi da ara mxolod lingvisturi kvlevebisaTvis. 

miRebuli masala gamoiyeneba rogorc fundamenturi, aseve 

gamoyenebiTi kvlevebisaTvis; 

 qarTuli Jesturi ena, iseve rogorc nebismieri Jesturi ena, ar 

aris samwerlobo ena da amdenad, rTulia am enis ganviTarebaze 

dakvirveba; enis dokumentirebuli masala ki gamoiyeneba 

diaqroniuli daskvnebisaTvisac da es gansakuTrebiT faseuli iqneba 

ufro Soreuli momavlis TvalsazrisiT. am tipis masala arasodes 

ar dakargavs Tavis Rirebulebas;  

 msoflioSi wamyvani teqnologiuri kompaniebis mier muSavdeba 

Jestur enaTa kompiuteruli Targmanis axali teqnologiuri 

midgomebi, yvela nebismier SemTxvevaSi, imisaTvis rom qarTvelma 

yruebma SeZlon am sferoSi miRweuli inovaciebiT sargebloba, 

amisaTvis saWiroa qarTuli Jesturi enis korpusis Seqmna, enis 

dokumentireba ki gaxlavT am mimarTulebiT gadadgmuli pirveli 

nabiji; 

 qarTuli Jesturi enis dokumentirebas ufro axlo planis 

pragmatuli mniSvnelobac SeiZleba hqondes: faqtobrivad, aq iqneba 

pirveli Cawerili teqstebi, romelTa gamoyenebac SesaZlebeli 

iqneba saskolo da sauniversiteto swavlebisaTvis. aRsaniSnavia, 

rom, samwuxarod, saqarTveloSi dRemde ar arsebobs am tipis 

teqstebi; dokumentirebuli masala gamoiyeneba enis praqtikuli 

swavlebisaTvisac. 
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 qarTuli Jesturi enis dokumentireba Zalze aqtualuria yruTa - 

rogorc lingvisturi umciresobebis problemebis gadasaWrelad, 

maTi uflebebis dasacavad  da maTi samoqalaqo sazogadoebaSi 

farTo integraciisaTvis,  

   qarTuli Jesturi enis dokumentirebis procesi moiazrebs am enaze 

teqstebis, sityva-gamoTqmebisa da Jestebis programuli sistemiT 

gadaRebasa da Caweras or- da samganzomilebiani axali teqnologiebiT 

kineqtiTa da lifmouSeniT, aseve standartuli video formatiT. aseTi 

kombinirebuli tipis gadaReba-Cawera aris Cveni inovaciuri formatis 

midgoma da aadvilebs SemdgomSi enis sruli korpusis Seqmnas da 

Sesabamis morfologiur analizatorze muSaobas. am dros paralelur 

reJimSi iqmneba enobrivi baza, romelic yvela arsebul teqnologiur 

sistemas moergeba. mniSvnelovania am tipis bazis Seqmna da ara mxolod 

video gadaRebebi, ramdenadac aseTi masala sxvadasxva programuli 

midgomisaTvis aris xelmisawvdomi da martivad wasakiTxi. am tipis 

Canawerebs aRar dasWirdebaT adaptireba da gadawera programuli 

kompiuteruli Targmanis gansxvavebuli sistemebisaTvis.    

   Cveni midgomiT, faqtobrivad, erTdroulad iqmneba onlain arqivi da 

biblioTeka, saswavlo masalebic da qarTuli Jesturi enis korpusis 

sayrden masalac. am mizniT Catardeba savele samuSaoebi yruTa TemTan, 

iqneba jer gadaRebebi, Semdeg ki masalis lingvisturi analizi da 

deskrifcia arsebuli saerTaSoriso standartebis mixedviT.  Seiqmneba 

enis e. w. mini-korpusi, sabiblioTeko virtualuri arqivi da Jesturi 

enis manqanuri TargmanisaTvis gamzaddeba monacemTa baza. Cawerili masala 

ganTavsdeba Sesabamis serverze. moiazreba  qarTuli Jesturi enis 

leqsikonis programuli gadamuSaveba da saTanado formatiT 

dokumentireba, aseve qarTuli Jesturi enis teqstebis dokumentireba, 

enis korpusisTvis momzadebuli kompiuteruli programis paketi da veb-

aplikacia. Seqmnili masalebi unda damuSavdes rogorc lingvisturi, 

aseve programuli TvalsazrisiT da, rogorc zemoT aRvniSneT, 

gamoyenebadi da xelmisawvdomi unda iyos sxvadasxva pragmatuli 

midgomebisTvis.   

   xazgasamiT unda aRiniSnos is garemoeba, rom inovaciuria sakiTxis 

kvlevis Cveneuli meTodi - pirvelad tardeba teqstebisa da sityva-

Jestebis programuli sistemiT gadaReba da Cawera or- da 

samganzomilebiani axali teqnologiebiT kineqtiTa da lifmouSeniT, aseve 

standartuli video formatiT. aseTi kombinirebuli tipis gadaReba-

Cawera aadvilebs enis korpusis Seqmnas da Sesabamis programul 

morfologiur analizatorze muSaobas. am dros paralelur reJimSi 

iqmneba enobrivi baza, romelic yvela arsebul teqnologiur sistemas 

moergeba. mniSvnelovania am tipis bazis Seqmna da ara mxolod video 
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gadaRebebi, ramdenadac aseTi masala sxvadasxva programuli 

midgomisaTvis aris xelmisawvdomi da martivad wasakiTxi. aseT 

Canawerebs aRar dasWirdebaT adaptireba da gadawera programuli 

kompiuteruli Targmanis sxvadasxva sistemebisaTvis.     

   qarTuli Jesturi enis dokumentirebis procesSi saWiroa yruTa 

TemTan mWidro TanamSromloba, maTi uSualo dialogebis Cawera da 

gadaReba. garda am tipis savele samuSaoebisa, aucilebelia Cven mier 

damuSavebul beWdur leqsikonebSi Semavali erTeulebis zemoT 

aRniSnuli programuli sistemiT dokumentireba, raTa Seiqmnas enobriv 

monacemTa ZiriTadi baza. aseve saWiroa konkretuli teqstebis SerCeva 

da momzadeba qarTul sametyvelo da qarTul Jestur enebze da am 

teqstebis Jesturi versiebis dokumentireba.  

  Ffaqtobrivad, erTdroulad iqmneba enis mini-korpusi inovaciuri 

teqnologiuri midgomiT anu iqmneba qarTuli Jesturi enis korpusis 

sayrdeni masalasa, sadac dokumentirebuli erTeuli daxasiaTebuli 

iqneba yvela parametriT: kontributori / wyaro, adgili, dro, formati, 

Jestis an teqstis qronometraJi, erTeulis lingvisturi deskrifcia, 

Jestis maxasiaTeblebis ZiriTadi  monacemebi. rogorc aRiniSna, 

amavdroulad iqmneba onlain arqivi da biblioTeka, aseve saswavlo 

masalebi.  

 

Casatarebeli samuSaos meTodika gulisxmobs Semdegs: 

• savele samuSaoebi yruTa TemTan da enis wyaroebTan;  

• deskrifciuli lingvistikis meTodi;  

• kompiuteruli programireba, axali tipis enjinis SemuSaveba. 

 

Seiqmneba monacemTa struqtura/baza, riTic moxdeba qarTuli Jesturi 

enis dokumentireba. faqtobrivad, gakeTdeba e.w. mini eleqtronuli 

lingvisturi  korpusi, romelSic aRwerili iqneba TiToeuli 

lingvisturi elementi. paralelurad Seiqmneba desktop aplikacia. 

 

samuSao formatia PHP/MySQL. monacemebis aRsawerad gamoyenebuli 

iqneba:  

• LeapMotion - poziciebis, moZraobis, drois Sualedis aRsawerad, 

formati JSON, 
• Video – vizualizaciisTvis, formati FullHD mp4, 
• teqsti, 

• lingvisturi aRwerebi e.w. tag-ebis saxiT; 

 

samuSaos teqnikuri meTodika: 
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 unda momzaddes programuli birTvi, specialurad 

LeapMotion-Tvis daiweros programa, romelic nebismier zust 

koordinatebs gadaiyvans relatiurSi, rom monacemebi ar iyos 

damokidebuli kerZo «etalonur» personaze da miRebuli 

monacemebi abstraqtulad gamoyenebadi iyos nebismieri 

pirisTvis (anu korpusis Sevsebisas SegviZlia nebismiers 

CavatarebinoT performansi);  

 amavdroulad unda Seiqmnas e.w. «xidi» rom momavalSi 

LeapMotion-dan miRebuli monacemebis translireba SesaZlo 

gaxdes e.w. avatarul sistemebSi. aq Tavidanve iqneba 

gaTvaliswinebuli Tavsebadoba;  

 unda daiweros e.w. miniSnebebis sistema romelic korpusis 

Sevsebisas daexmareba personals e.w. Sewyobili sityvebis, an 

idiomebis dokumentirebaSi; 

 unda momzaddes programuli interfeisi;  

 korpusis informacia unda gamotanili iyos veb saitis saxiT, 

romelsac eqneba administrirebis funqciac, Sesabamisad 

administratoris mier miniWebuli uflebebiT sxvadasxva 

uflebamosil personals SeeZleba saitSi informaciis 

damateba, cvla, waSla, e. w. tag-ebis dadeba; 

   nebismier momxmarebels SeeZleba informaciis naxva teqsturi, video-

audio saxiT da Semdegi SesaZleblobebis gamoyeneba: 

1. sortireba anbanis mixedviT; 

2. sortireba/dayofa: sityvebi, frazebi, anbani, idiomebi; 

3. dayofa/dalageba tag-ebis (lingvisturi informaciis) mixedviT; 

4. sortireba videos xangrZlivobis mixedviT; 

5. sortireba/dayofa Jestis warmoTqmisas xelebis poziciisa da 

konfiguraciis  mixedviT; 

6. sortireba/dayofa statikur da dinamikur Jestebad. 

 specialuri API-s Seqmna, rom saerTaSorio korpusebSi advilad 

moxdes integracia; 

 korpusis satesto gaSveba, informaciis Setana; 

 korpusis Sevsebis dawyeba, informaciis struqturireba; 

 saitis gaSveba, meltimedia masalis gasajaroeba; 

 realur garemoSi testireba; 

 mobiluri analogis CarTva (saiti optimizirebul iqneba mobilur 

mowyobilobebisTvisac) da API-is eTerSi gaSveba.  
    yruTa Temis interesebidan gamomdinare, adgilobriv bazarze am 

tipis produqtis mimarT didi molodinia, ramdenadac dRemde ar 

arsebobs saswavlo masala qarTuli Jesturi  teqstebis saxiT. qarTuli 

Jesturi enis mimarTulebiT nebismieri kvlevebis Casatareblad, zogadad 
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am dargis ganviTarebisaTvis, aseve kompiuteruli lingvistikis 

konkretuli proeqtebisaTvis qarTuli Jesturi enis dokumentirebis 

proeqti fasdaudebeli naSromi iqneba. naSroms eqneba arapirdapiri 

efeqtic - Tavisi SedegebiT igi xels Seuwyobs yru da smenadaqveiTebuli 

adamianebis komunikaciis problemis gadaWris process da daaCqarebs 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis samoqalaqo sazogadoebaSi 

farTo integraciis process.   

   saerTod, enis korpusi da dokumentirebuli masala farTod 

gamoiyeneba manqanuri, programuli TargmanisaTvis. faqtobrivad, amis 

gareSe SeuZlebelia Jesturi enis programuli Targmanis Sesruleba. 

nebismieri teqnologiuri produqti, romelic imuSavebs am 

mimarTulebiT, iZulebuli iqneba daeyrdnos am enobriv bazas. cxadia, 

sawyis etapze sasurvelia, moxdes mxolod Zireuli, sayrdeni masalis 

dokumentireba, pirvel etapze ar ivaraudeba enis sruli dokumentireba 

da enis sruli korpusis Seqmna, magram unda Seiqmnas qarTuli Jesturi 

enis monacemTa ZiriTadi sayrdeni baza, romelic SemdegSi ganviTardeba 

da gamdidrdeba sxvadasxva formis enobrivi resursebiT am enis 

ganviTarebasTan erTad.   
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Concerning the Documentation of GESL (Georgian Sign Language) 
(Abstract) 

 
   Georgian Sign Language – GESL is a language of Deaf and Hard of Hearing 
people (DHH) in Georgia. There are no documented materials or texts of GESL in 
Georgia or anywhere else. GESL is an unknown language and first of all the 
language documentation should be performed. This documented material can be 
used for any future linguistic and other kind of investigations in fundamental and 
applied sciences for the interested specialists worldwide. Like the other sign 
languages GESL is not a written language and it is difficult to follow the inside 
processes of the language development. The documented materials could be used 
for diachronic comparisons and this will be highly appreciated in terms of future 
investigations. The final product will never lose its meaning and value.  
    The world’s leading technological companies are elaborating the computer 
translation programs for sign into spoken languages and vice versa. In order to 
have the access and to be able to use such technological achievements, Georgian 
DHH will need GESL corpora and the project of GESL documentation is the first 
real step to this goal. GESL documented materials may have some additional 
pragmatic meanings: these recorded texts could be very useful for practical 
language teaching at schools and at the Universities. The presented project 
factually creates the online GESL archive and library, the learning material and 
GESL corpora basic materials. 
   GESL documentation project intends to film the texts, sign phrases and signs 
with 3D and 2D technologies with video camera, Kinect and Leap-Motion. Such a 
combined method is our innovation and it makes easy to create the sign language 
corpora and it also simplifies the process of elaborating a specific tag-analyzing 
system for the GESL corpora. The language base will be created which will be 
easy to access for any type of technological system. It is important to make such 
kind of universal documentation and not to make just a video filming, because 
such documents will be easy accessible for any kind of software systems /engines, 
and there will not be any need to adopt these texts in future, as they can meet the 
different level technological demands. The recorded material will be placed on-
line.  
     GESL data will be filmed in close collaboration with DHH in Georgia. Then the 
descriptive linguistic analysis on the existed international standards should be 
provided. The final documented texts, sign phrases and signs will be ready for any 
kind of pragmatic usage. Additional affect for our scientific activity is defending 
the human and linguistic rights of DHH in Georgia and improving the process of 
their successful integration into the civil society.  
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qarTuli Jesturi enis dokumentirebis Sesaxeb 

(reziume) 

 
   qarTuli Jesturi ena aris saqarTvelos teritoriaze mcxovreb 

yruTa ena. saqarTveloSi ar arsebobs am enaze raime tipis masala an 

teqsti, ar gvaqvs aranairi formis Canaweri. arsad arasodes Catarebula 

am enis aseTi kvlevebi. msoflioSi ar arsebobs arc erTi dokumenti 

qarTul Jestur enaze. amrigad, Zalze droulia da faseulia am enis 

dokumentirebis dawyeba. saerTod, nebismieri enis dokumentireba mravali 

TvalsazrisiT aris saWiro da mniSvnelovani.  

   qarTuli Jesturi enis dokumentireba mniSvnelovania Semdegi 

mosazrebebis gamo:  

• qarTuli Jesturi ena aris Seuswavleli ena da nebismieri 

samomavlo kvlevebisaTvis, upirveles yovlisa, unda Catardes enis 

dokumentireba. enis dokumentirebuli masala gamoiyeneba rogorc 

sayrdeni masala sxvadasxva mimarTulebiT Casatarebeli 

lingvisturi da ara mxolod lingvisturi kvlevebisaTvis. 

Seqmnili produqti gamoiyeneba rogorc fundamenturi, aseve 

gamoyenebiTi kvlevebisaTvis;  

• qarTuli Jesturi ena, iseve rogorc nebismieri Jesturi ena, ar 

aris samwerlobo ena da amdenad, rTulia am enis ganviTarebaze 

dakvirveba;  

• enis dokumentirebuli masala ki gamoiyeneba diaqroniuli 

daskvnebisaTvisac da es gansakuTrebiT faseuli iqneba ufro Soreuli 

momavlis TvalsazrisiT. amdenad, es produqti arasodes ar dakargavs 

Tavis Rirebulebas; 

• msoflioSi wamyvani teqnologiuri kompaniebis mier muSavdeba 

Jestur enaTa kompiuteruli Targmanis axali teqnologiuri midgomebi, 

yvela nebismier SemTxvevaSi, imisaTvis rom qarTvelma yruebma SeZlon am 

sferoSi miRweuli inovaciebiT sargebloba, amisaTvis saWiroa qarTuli 

Jesturi enis korpusis Seqmna, enis dokumentireba ki gaxlavT am 

mimarTulebiT gadadgmuli pirveli nabiji;  

• qarTuli Jesturi enis dokumentirebas ufro axlo planis 

pragmatuli mniSvnelobac SeiZleba hqondes: faqtobrivad, aq iqneba 

pirveli Cawerili teqstebi, romelTa gamoyenebac SesaZlebeli iqneba 

saskolo da sauniversiteto swavlebisaTvis. aRsaniSnavia, rom, 

samwuxarod, saqarTveloSi dRemde ar arsebobs am tipis teqstebi;  

• dokumentirebuli masala gamoiyeneba enis praqtikuli 

swavlebisaTvisac.  
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   qarTuli Jesturi enis dokumentirebis procesi moiazrebs am enaze 

teqstebisa da sityva-gamoTqmebis inovaciuri programuli sistemiT 

gadaRebasa da Caweras or- da samganzomilebiani axali teqnologiebiT 

kineqtiTa da lifmouSeniT, aseve standartuli video formatiT. aseTi 

kombinirebuli tipis gadaReba-Cawera aris Cveni inovaciuri formatis 

midgoma da aadvilebs SemdgomSi enis sruli korpusis Seqmnas da 

Sesabamis morfologiur analizatorze muSaobas. am dros paralelur 

reJimSi iqmneba enobrivi baza, romelic yvela arsebul teqnologiur 

sistemas moergeba. mniSvnelovania am tipis bazis Seqmna da ara mxolod 

video gadaRebebi, ramdenadac aseTi masala sxvadasxva programuli 

midgomisaTvis aris xelmisawvdomi da martivad wasakiTxi. am tipis 

Canawerebs aRar dasWirdebaT adaptireba da gadawera programuli 

kompiuteruli Targmanis gansxvavebuli sistemebisaTvis.    

   faqtobrivad erTdroulad iqmneba qarTuli Jesturi enis onlain 

arqivi da biblioTeka, saswavlo masalebi da am enis korpusis sayrdeni 

masalac. Catardeba savele samuSaoebi yruTa TemTan, Catardeba 

gadaRebebi, masalis lingvisturi analizi da deskrifcia saerTaSoriso 

standartebis mixedviT, Seiqmneba enis e. w. mini-korpusi, sabiblioTeko 

virtualuri arqivi da Jesturi enis manqanuri TargmanisaTvis gamzaddeba 

monacemTa baza. Cawerili masala ganTavsdeba Sesabamis serverze. procesi 

moiazrebs qarTuli Jesturi enis leqsikonis programul gadamuSavebas, 

aseve qarTuli Jesturi enis teqstebis dokumentirebas. Seqmnili 

masalebi unda damuSavdes rogorc lingvisturi, aseve programuli 

TvalsazrisiT da xelmisawvdomi iyos sxvadasxva pragmatuli 

midgomebisTvis.  

  Jesturi enis dokumentirebisTvis procesisaTvis Zalze mniSvnelovania 

mniSvnelovania evropis qveynebisa da amerikis SeerTebuli Statebis 

gamocdilebis gaziareba.  

  qarTuli Jesturi enis dokumentireba Zalze aqtualuria yruTa - 

rogorc lingvisturi umciresobebis problemebis gadasaWrelad, maTi 

uflebebis dasacavad da maTi samoqalaqo sazogadoebaSi farTo 

integraciisaTvis. 
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ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის შესახებ  
 
 
   ნებისმიერი ენა არის ნიშანთა სისტემა. ამდენად, ისევე, როგორც ნებისმიერი 

სამეტყველო ენა, ნებისმიერი ჟესტური ენა წარმოადგენს კონკრეტულ ენობრივ 

სისტემას და აქვს ყველა იერარქიული დონე. ჟესტური ენა ვიზუალურ-სივრცითი 

ენაა, სადაც ინფორმაციის კოდირება ხდება ხელებით და სახის გამომეტყველებით,  

გამოხედვით, სხეულისა და თავის მოძრაობით. ჟესტური ენები აღიქმება 

მხედველობით (ე. პროზოროვა, ა. კიბრიკი 2006:165)  რამდენადაც, ჟესტურ ენებში 

წამყვანია ვიზუალური აზროვნება. ამიტომაც, ბუნებრივია, რომ ლექსიკური დონის 

მთვარი მამოძრავებელი ფენომენი ჟესტის გარეგნული მხარეა. ჟესტურ ენათა 

ლექსიკური ანალიზი გულსხმობს კინემის აღწერას. ასეთია საერთაშორისო 

სტანდარტი ამ ტიპის ლექსიკონებისათვის. კინემის აღწერა არის მიმიკისა და 

ქირემის ჯამური აღწერა.  

კინემა 
 
 

მიმიკა     +     ქირემა 
 

მიმიკა არის სახის გამომეტყველება, რომელსაც აქვს თავისი კონკრეტული 

გრამატიკული ფუნქცია და ქირემა არის ხელით შესრულებული მოძრაობის 

ერთეული. ქირემის ძირითადი კომპონენტებია: 

1. ხელის მტევნის გამოხატული ფორმა (ხელის მტევნით გადმოცემული 

კონკრეტული სიტყვის ფორმა); 

2. ხელისგულის მიმართულება;  

3. ხელის მოძრაობის ადგილი; 

4. ხელის მოძრაობის ტრაექტორია.  

    ეს კომპონენტები, როგორც ჟესტის კოპონენტები, გალადეტის უნივერსიტეტის 

პროფესორმა უილიამ სტოკოემ გამოყო 60-70 წლების მიჯნაზე და ჟესტი განიხილა 

როგორც  ფონემური დონის ერთეული და ზემოჩამოთვლილი კომპონენტებით 

წარმოადგინა მის მახასიათებლებად. ასეთი მიდგომა იყო რევოლუციური. ეს გახდა 

ახალი ერის დასაწყისი ჟესტური ენების კვლევების ისტორიაში. უდიდესმა 
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მეცნიერმა ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა ჟესტური ენების მეცნიერულ კვლევას 

და  დაამტკიცა, რომ ეს ენები დამოუკიდებელი თვითკმარი ენებია.  

    შეიძლება ითქვას, რომ ჟესტური ენა არის კინემატოგრაფიული ენა. ჟესტურ ენებში 

არსებობს ჟესტური ენობრივი კონსტრუქციები, რომელიც წარმოდგენილია 

სამგანზომილებიან სივრცეში და აქ ყველა კომპონენტი ჩართულია ენობრივ 

სისტემაში. სიტყვა-ჟესტი ასეთ სისტემაში დახასიათდება შემდეგნაირად:                   

                        ჟესტი 

 
 

         სტატიკური (ერთფაზიანი) დინამიკური     
                                          
 
 

                                    ორფაზიანი    მრავალფაზაინი    
 
სიტყვა-ჟესტი შედგენილობის მიხედვით შეიძლება იყოს სამგვარი ფორმის: 

1. მხოლოდ ჟესტით გამოხატული (მაგ. კაცი, ქალი); 

2. ჟესტითადა ერთი დაქტილით გადმოცემული (მაგ. ევროპა – ე+ჟესტი, აზია – 

ა+ჟესტი); 

აქ გვაქვს ორი ვარიანტი: 

ა. ფორმა იწყება დაქტილით  (“ევროპა” – ე+ჟესტი); 

ბ. ფორმა მთავრდება დაქტილით (“ბევრჯერ” – ჟესტი+რ); 

3. ჟესტითა და რამდენიმე დაქტილით გადმოცემული (მაგ. ოკეანე ოკ + ჟესტი). 

   აქ წარმოდგენილი ბოლო ორი ფორმა არის კომბინირებული – დაქტილურ-

ჟესტური. კომბინირებულ სიტყვა-ჟესტებში დაქტილი ან დაქტილები შეიძლება იყოს 

ჟესტის წინ ან უკან მოსდევდეს ჟესტს. ქართულ ენას თითქმის არ ახასიათებს ჟესტის 

შემდეგ დაქტილის ან დაქტილების დართვა. ასეთი წყობა რუსული ჟესტური 

ენისთვის უფრო დამახასიათებელია (მაგალითად, მარილის აღმნიშვნელ სიტყვა-

ჟესტს რუსული ენა დაურთავს რბილი ნიშნის გამომხატველ დაქტილს).  

   სიტყვა-ჟესტი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ერთი ან ორი ხელით. 
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ბალი  _  ვარდისებრთა ოჯახის საშუალო სიმაღლის ხეხილი, აქვს მსხვილი დახრილი ფოთოლი, 
თეთრი ყვავილი და კურკიანი წვრილი ნაყოფი  
 
ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ყურთან განთავსებული 
მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია საჩვენებლი და შუა თითები, დანარჩენი 
თითები ჩაკეცილია, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე. 
 
   ორხელიანი ჟესტის შემთხვევაში თუკი ორივე ხელი ერთანირ მოძრაობას 

ასრულებს, ეს არის სიმეტრიული ჟესტი, ხოლო თუკი სხვადასხვა მოძრაობები 

სრულდება, მაშინ გვაქვს ასიმეტრიული ჟესტი. ორხელიანი ასიმეტრიული 

ჟესტის შემთხვევაში ერთ-ერთი ხელი უფრო აქტიურ მოძრაობებს ასრულებს 

მეორესთნ შედარებით და ეს ენობრივი მოვლენა განისაზღვრება როგორც 

დომინანტი კონდიცია, ხოლო მეორე ნაკლებად აქტიური ხელის პოზიციას 

ეწოდება პასიური კონდიცია (ბეიკერ-შენკი და კუკელი 1980:82). 

 
ბალიში  _  ბუმბულით ან სხვა რბილი მასალით გავსებული ოთხკუთხა ფორმის თავქვეშ სადები   
 
ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები 
ფართოდ გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება 
განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
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ბაყაყი  _  წყალ-ხმელეთის ცივსისხლიანი ოთხფეხა, უკუდო, პატარა, ხტუნია ცხოველი  
  
ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია 
ქვევით, გაშლილია საჩვენებელი და ნეკი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, თავისუფლად 
გაშლილი და დახრილი თითებით მარცხენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, მარჯვენა ხელი 
ხტუნვით მოძრაობებს ასრულებს მარცხენა მკლავზე. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.  
 
    თავისი ლინგვისტური ფუნქციით ჟესტი შეიძლება იყოს ლექსიკური, 

სემანტიკურ-გრამატიკული ან ოდენ გრამატიკული. მაგალითად, ქართულ 

ჟესტურ ენაში არსებული ერგატიულობის ან ირიბი მიმართების ჟესტები ოდენ 

გრამატიკული ჟესტებია, თანდებულები და ზმნისწინების გამომხატველი 

ჟესტები არის სემანტიკურ-გრამატიკული ფუნქციური ჟესტები და არსებითი 

სახელების შესაბამისი სიტყვა-ჟესტები კი ლექსიკური ფუნქციის მქონე ჟესტებია. 

   ადამ კენდონის მიხედვით, ჟესტი შესაძლოა იყოს სამი ტიპის:  

1. იკონოგრაფიული, რომელიც გადმოსცემს საგნის ან მოქმედების ხატებას ან 

ნიშნებს,  

2. მეტაფორული, რომელიც შეიცავს სიტყვის მეტაფორული ტიპის 

გადააზრებას ან  

3. დეიქტიური, მიმართულების აღმნიშვნელი.  

   ჟესტური ენები უნდა გაიმიჯნოს სამეტყველო ენებში გამოყენებული ჟესტ-

მიმიკებისაგან ანუ ე. წ. ექსტრალინგვისტური ფაქტორებისგან. ჟესტურ ენაში 

ჟესტ-მიმიკა ურთიერთობის საყრდენი და ერთადერთი საშუალებაა – აქ გვაქვს 
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საყრდენი ჟესტური კომუნიკაცია. ხოლო სამეტყველო ენებში ეს დამატებითი 

ფაქტორია, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის ინტერპრეტაცია აქვს.  

   ცნობილია, რომ მეტყველება მხოლოდ ადამიანის კლასის კუთვნილებაა და ეს 

არის ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი ამ კლასისთვის. როგორ დგას საკითხი 

ჟესტური ენის შემთხვევაში? ჟესტური ენა ეს არის ენობრივი აზროვნების 

განსხვავებული კინემური ფორმა. ჟესტური ენები არის აზრობრივი ცნებების 

კინემატური ასახვის სიტემები. ჟესტური ენა, როგორც საუკეთესო 

ლინგვოვიზუალური სისტემა, წარმოაჩენს ლინგვისტურ ერთეულებს, რომელთა 

კანონზომიერი  ურთიერთმიმართებები ქმნის ერთიან ენობრივ სტრუქტურას.  

    საერთოდ, ადამიანის მთავარი განმასხვავებელი ფაქტორი სხვა სულიერი 

არსებებისაგან არის ის, რომ ადამიანმა შექმნა შრომის იარაღი – ეს არის 

კოგნიტიურ-მანუალური აქტი. აქ უმნიშვნელოვანესია ის გარემოება, რომ 

სწორედ ხელი და ხელით ნაწარმოები პროდუქტი გახდა ძირითადი ნიშანი 

ადამიანის სხვაობისა. მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ტიპის მეტყველებას  _  

ბგერითსაც და ჟესტურსაც _ წარმართავს აზროვნება და აქ გვაქვს მჭიდრო 

ორმხრივი ურთიერთკავშირი. პირველ შემთხვევაში ენობრივ სისტემას აყალიბებს 

აზრი და ბგერა ან ასო, მეორე შემთხვევაში კი  _ აზრი და კინემა, ანუ 

მოძრაობა.  

   ყრუთა თემების წევრები უმეტეს შემთხვევებში ბილინგვიზმით ხასიათდებიან. 

სამეტყველო ენებისგან განსხვავებით ჟესტური ენები მინიმალიზებულია. 

ლაკონიზმი არის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა ნებისმიერი ჟესტური 

ენისთვის. თუმცა, იმასაც უნდა ხაზი გაესვას, რომ ჟესტური ენები განიცდიან 

სამეტყველო ენების გარკვეულ გავლენებს. მაგრამ ჟესტური ენების სისტემური 

რაციონალიზმი და შინაგანი ენობრივი ლაკონიზმი მაინც არ იძლევა სრული 

კალკირების საფუძველს. საერთოდ, ჟესტური ენების ორი ძირითადი ტიპი 

არსებობს _ დამოუკიდებელი და შესაბამისი სამეტყველო ენიდან კალკირებული.  

   აღსანიშნავია, რომ ჟესტურ ენებში ყურადღება ექცევა ჟესტის სირბილეს და 

ელასტიურობას – როგორც კეთილხმოვანება გახლავთ საყურადღებო ფაქტორი 

სამეტყველო ენებისთვის.  

   ჟესტური ენის ლექსიკური ერთეულების ხშირად პანტომიმურია ან იკონური. 
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გადახურვა  –  სახურავის დაფარება, სახურავის დადგმა 
 
ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია 
ხელისგულები გაშლილი თითებით, ხელები რკალური ტრაექტორიით გადაადგილდება ერთმანეთის 
მიმართულებით და ბოლო ფაზაში ხელები ერთმანეთს მსუბუქად ეხება თითების წვერებით. ჟესტი 
სრულდება მხრების დონეზე. 
 

     სხეულის ნაწილები, როგორც წესი, მითითებითია: 

 
ბარძაყი   _  ადამიანის ფეხის ნაწილი თეძოსა და მუხლისთავს შუა 
 
ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული 
მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი 
თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, 
დინამიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „ფეხი“ _ ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, ქვევით 
დაშვებული ხელი წინ და უკან განმეორებადი მოძრაობით ეხება ფეხს. ჟესტი წარმოდგენილია 
მხრებისა და ბარძაყის დონეზე. 
 

   ზოგჯერ წარმოდგენილია მთავრი ლექსიკური ერთეული, რომელსაც ერთვის 

ფორმის გამომხატველი იკონური ერთეული: 
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ბაკი  _    ავზი,  დახურული ჭურჭელი სითხის შესანახად   
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წყალი“ _ 
ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წყალი“ _ ქვევით მიმართულია სახის წინ განთავსებული 
ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის 
განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, 
დინამიკური, იკონური ფორმა _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, წრიულად მოხრილი 
თითებით და ზევით მიმართული ცერებით გამოსახულია ღია წრეები, ორივე ხელით სრულდება 
სინქრონული მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე. 
 

      გარკვეულ ფორმებში ხდება შინაარსის ორმაგი მოწოდება ან იმავე ლექსემის 

სემანტიკური დაზუსტება: 

 
გამუდმებით –  მუდამ, განუწყვეტლივ, ნიადაგ 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„მუდამ“ –  მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აწეული ცერებით ერთმანეთისკენ მიმართულია 
ხელისგულები, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით, ხელი ეხება 
მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხშირად“ – 
მხრების დონეზე წინ მიმართულია ხელისგული, ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით 
ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ტალღური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი 
წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.  
 

   ფორმისა და დამაზუსტებელი ჟესტების გარდა, ქართულ ჟესტურ ენაში გამოიყოფა 

რამდენიმე აფიქსური ტიპის მაწარმოებელი: 

 ინტენსივობის მაწარმოებელი „ძალიან“: 
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გადაჭარბება – მეტისმეტად გადიდება, გაზვიადება, გადამეტება 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„შესრულება“ – ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და წინ 
მიმართული თითებით, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელი წინ მოძრაობს და ეხება მარცხენა 
ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„გადაჭარბება“ / „ძალიან“– მარჯვენა ხელის ქვეშ განთავსებული მარცხენა ხელისგული მიმართულია 
სხეულისკენ, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, მარჯვენა 
ხელისგული მიმართულია ზევით, ოდნავ მოხრილი ცერი და საჩვენებელი თითი გამოსახავენ ღია 
წრეს, ხელი რკალური ტრაექტორიით მოძრაობს მარცხნივ და ზევიდან ეხება მარცხენა საჩვენებელ 
თითს, ბოლო ფაზაში მარჯვენა ხელისგული წინაა მიმართული. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის 
დონეზე.  
 

 დანიშნულების მაწარმოებელი: 

 
სასწავლო _  სწავლისათვის განკუთვნილი, სწავლასთან დაკავშირებული, სწავლისა 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სწავლა“ _ ქვევით 
მიმართულია ხელისგული, ცერი ეხება საჩვენებელი და შუა თითების წვერებს, დანარჩენი თითები 
ჩაკეცილია, შუბლის წინ სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ; ჟესტის მეორე 
ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „დანიშნულება“ _ წინ მიმართულია 
ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი 
თითები ჩაკეცილია. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
 

 ადამიანის ხელობის (საქმიანობის) აღმნიშვნელ ჟესტთა მაწარმოებელი 
„ადამიანი“: 
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ავტორი  _  პირი, რომელიც ქმნის რამეს 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური 
სიტყვა-ჟესტი „წერა“ _ ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარცხენა 
ხელისგულის ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, თითები ერთად 
მოხრილია ზედა ფალანგებში და ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, მარჯვენა ხელით სრულდება 
მოძრაობა მარჯვნივ და ხელი  მსუბუქად ეხება მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია 
ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი 
ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, 
სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.  
 

 
 
მოქალაქე  – ვისაც ან რასაც მოსვენებით ყოფნა არ შეუძლია, დაუდეგარი, დაუდგრომელი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი 
„ქალაქი“ – ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელისგული 
ქვევითაა მიმართული, გაშლილია თითები და ქვევით ჩაწეულია შუათითი, მარჯვენა ხელი ქვევით 
მოძრაობს და შუა თითით ეხება მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, 
დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ – ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და 
საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება 
მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.  
 

 ქონების მითითებითი მაწარმოებელი „ეს“: 
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ბარაქიანი  _  ბარაქის მქონე, ხვავრიელი, უხვი, დოვლათიანი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბარაქა“ – 
სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით, ხელი ეხება 
მკერდს მარცხენა მხარეს და წინ მოძრაობს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური ფორმა _ 
ქვევით მიმართულია ხელისგული,  გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი 
თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.  
 
 წარსული დროის მიმღეობების მაწარმოებელი „უკვე“: 

 
მიღებული –  რაც მიიღეს, აღებული, გამორთმეული 
 
ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მიღება“ – ზევით მიმართულია ხელისგულები 
გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელი ზევით მოძრაობს სინქრონულად 
და ბოლო ფაზაში თითები მუშტადაა შეკრული; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „უკვე“ –  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და 
ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის 
სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.  
 

 
გაბედული – თამამი, მამაცი 
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ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„გაბედვა“ / „გმირი“ – ერთმანეთთან ახლოს მიტანილი ხელისგულები ქვევითაა მიმართული მუშტად 
შეკრული თითებით, სრულდება ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი 
მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა – მარცხნივ და ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია 
ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უკვე“ – სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ 
გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია 
მკერდის დონეზე. 
 

 ნამყო დროის მიმღეობების მაწარმოებელი სიტყვა-ჟესტი „გადაქცევა“ / 
„გარდაქმნა“: 

 
გაბოროტებული –  გაავებული, გაბრაზებული, გამწარებული 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„ბოროტი“ – ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ფალანგებში 
მოხრილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, სრულდება 
განმეორებადი წრიული მოძრაობა. ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „გადაქცევა“ / „გარდაქმნა“ – ერთმანეთისკენ მიმართული და ერთმანეთზე მიდებულია 
ხელისგულები, გაშლილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, 
საჩვენებელი თითებით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მონაცვლეობითი, განმეორებითი 
მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
 
 მაწარმოებელი „პატარა“:  

 
ბარტყი  _   გარეული ფრინველის მართვე 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური  სიტყვა-ჟესტი „ჩიტი“ -  
ხელისგული მიმართულია სახისკენ, გაშლილი და ზევით აღმართულია ნეკი და საჩვენებელი თითი, 
დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, გაშლილი თითები ეხება პირს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, 
სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „პატარა“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები 
ერთმანეთთან შეტყუპებული გაშლილი და ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით. ჟესტი 
სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე. 
 

 სუფიქსური მაწარმოებელი „მრავალფეროვნება“:  
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აგრარული  _ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული 
 
რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სოფელი“ 
_ ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული ფართოდ  გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ეხება 
მარცხენა ხელისგულს და ქვევით მოძრაობს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, 
დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მრავალფეროვნება“ _ ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, 
ფართოდ  გაშლილი თითების რხევით სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ 
გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ; ჟესტის მესამე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, 
სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „დანიშნულება“  _ ხელისგულები მიმართულია წინ, გაშლილი და 
ფალანგებში მოხრილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი 
სრულდება მკერდის დონეზე. 
 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ორი სუფიქსუირ მაწარმოებელი გვაქვს მოცემული. 

 აბსტრაქტულობის მაწარმებელი: 

 
 
მკვლელობა –  სიცოცხლის მოსპობა 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„მოკვლა“ – მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, 
ქვევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, ზევით განთავსებული 
მარჯვენა ხელი ასრულებს რკალური ტრაექტორიის მოძრაობას ქვევით და ეხება მარცხენა 
ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„მოვლენა“ – წინ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, 
ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი, სინქრონული მოძრაობა მარჯვნივ-
მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.  
 

 უარყოფითი ფორმების მაწარმოებელი სუფიქსური „არა“: 
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გადაგვარება  –  შეცვლა, დეგრადირება 
 
რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხასიათი“ – ერთმანეთს 
ეხება გაშლილი საჩვენებელი და ცერი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ხელი ეხება მკერდს 
მარცხენა მხარეს, სრულდება განმეორებითი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია 
ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ცნობა“ – ხელისგულები გაშლილი თითებით 
ერთმენეთისკენაა მიმართული ვერტიკალზე და ერთმანეთზეა გადაჭდობილი; ბოლო ნაწილია 
ერთხელიანი, დინამიკური, უარყოფითი სიტყვა-ჟესტი „არა“ – წინ მიმართულია ხელისგული 
გაშლილი და ზევით ღმართული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებითი 
მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
 

 
მოუცლელი – ვინც მოცლილი არ არის, დაკავებული (საქმით) 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დრო“ – 
ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითების რხევით მიმართულია მარცხნივ, ცერი ეხება ნიკაპს; ჟესტის 
მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „არა“ –  წინ მიმართულია ხელისგული 
გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა 
მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე. 
 
 უარყოფითი ფორმების მაწარმოებელი სუფიქსური „ვერა“: 

 
მიუღწეველი  – რასაც ვერ მიაღწიეს, რის მიღწევაც შეუძლებელია 
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ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„მიღწევა“ – მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული 
თითებით, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, მარჯვენა 
ხელი ეხება მარცხენას და მასთან ერთად ზევით გადაადგილდება; ჟესტის მეორე ნაწილია 
ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ვერ“ – ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილია 
ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა წინ. ჟესტი 
წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე. 
 

 უარყოფითი ფორმების მაწარმოებელი სუფიქსური „გარეშე“: 

 
ათეიზმი  _  ურწმუნოება 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ღმერთი“ _ 
შუბლზე მიდებულია მუშტად შეკრული ხელი წინ მიმართული ხელისგულით; ჟესტის მეორე 
ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გარეშე“ _ ზევით მიმართული 
მარცხენა გაშლილი ხელისგულის ზედაპირზე მარჯვენა ხელის თითები გარეთ მიმართული 
რკალური მოძრაობით უარყოფას გვიჩვენებს. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე. 
 

 უარყოფითი ფორმების მაწარმოებელი პეფიქსური „გარეშე“: 

 
უზრუნველი  –   ვინც არაფერზე ზრუნავს, ვისაც საზრუნავი არა აქვს, უდარდელი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„გარეშე“ – მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით მიმართულია 
მარჯვნივ, მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია მარცხნივ და წინ, მარჯვენა 
ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს და ქვევით მოძრაობს რკალური ტრაექტორიით; ჟესტის მეორე 
ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ზრუნვა“ – წინ მიმართულია 
ხელისგულები გაშლილი, ზევით აღმართული და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე 
ხელით სრულდება განმეორებადი  მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის  დონეზე. 
 

 უარყოფითი ფორმების მაწარმოებელი სუფიქსური სიტყვა-ჟესტი „სიცარიელე“ / 
„არა“: 
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უგულო   _ ვისაც გული არა აქვს, გულქვა, გულცივი, უგრძნობელი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი 
„გული“ _ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, ქვევით ჩაწეული შუა თითი 
ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სიცარიელე“ / „არა“ _ 
ქვევით  მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ქვევით მიმართული თითებით, სრულდება 
განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
  
 უარყოფითი ფომები ზოგჯერ სხვა ტიპის ლექსიკური საშუალებებითაც იწარმოება ყოლელგვარი 

უარყოფითი ლექსიკური ერთებულების დართვის გარეშე: 

 
მოუდრეკელი – დაუმორჩილებელი, გაუტეხელი, შეუდრეკელი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი  სიტყვა-ჟესტი 
„გული“ – სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ქვევით ჩაწეული შუა თითით 
ხელი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ 
მაგარი“ / „მყარი“ / „უდრეკი“ – ერთმანეთისკენ მიმართულია ირიბ ვერტიკალზე განთავსებული 
ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ხელები ერთმანეთისკენ მოძრაობს სინქრონულად და 
ეხება ერთმანეთს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.   
 

   ჟესტური ლექსიკური ერთეულები უმეტესწილად კომპოზიტურია. გვაქვს 
სამეტყველო ენის პარალელური ტიპის კომპოზიტური ჟესტწარმოება: 
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ბიძაშვილი  _  ბიძის შვილი, მამის ან დედის ძმის შვილი   
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბიძა“ _ 
ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები 
შეკრულია მუშტად, საფეთქელთან  სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა 
მარჯვნივ-მარცხნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შვილი“ – 
ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, 
დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ეხება მკერდს და ქვევით ეშვება რკალური ტრაექტორიით. 
ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.  
 

  სიტყვა-ჟესტთა შინაარის ხშირად მისი სემანტიკის ჟესტური ახსნით ხდება. 
ქართული ჟესტური ენის ლექსემური წარმოებისათვის გთავაზობთ რამდენიმე 
მაგალითს: 

 
ბაჯაღლო   _   წმინდა ოქრო, რომელსაც მოწითალო ფერი გადაჰკრავს 
 
რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ყვითელი“_ 
სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია 
მუშტად, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით  და ნეკები მსუბუქად 
ეხება ერთმანეთს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ოქრო“ _ ქვევით 
მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, საჩვენებელი თითი წინ იშლება და იკეცება 
რამდენჯერმე. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე. 
 

 
ბედისწერა  _ განგება,  ხვედრი, იღბალი, ბედის წინასწარ განსაზღვრულობა  
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ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბედი“ _ ხელი 
მიმართულია სახისკენ, გაშლილი და ზევით აღმართულია  საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები 
კრავენ მუშტს, საჩვენებელი თითი ჯვარს გამოსახავს შუბლზე; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, 
სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უბედური შემთხვევა“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია 
ხელისგულები, არათითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, 
სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.  
 

 
ბელადი _ მეამბოხეთა ჯგუფის წინამძღოლი,  მებრძოლთა მეთაური 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„გმირი“ _ ხელისგულები ქვევითაა მიმართული შეკრული მუშტებით, სრულდება ქვევით 
მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით მიემართება, მარცხენა _ 
მარცხნივ და ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„მთავარი“ _ ზევით განთავსებულია სხეულისკენ მიმართული მარჯვენა ხელი მუშტად შეკრული 
თითებით და ზევით აღმართული ცერით, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა  ქვევით და ხელი 
ეხება მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულ მარცხენა ხელს. ჟესტი წარმოდგენილია 
მკერდის დონეზე. 
 

    
ბერი _ სასულიერო პირი, რომელსაც ყველაზე მკაცრი ასკეტური ცხოვრების აღთქმა აქვს დადებული 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მღვდელი“ _ 
ზევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ოვალურად მოხრილი ხელი ნიკაპთანაა 
განთავსებული, სრულდება მოძრაობა ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „მარტოობა“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით 
აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები მუშტადაა შეკრული, სრულდება განმეორებადი 
მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე. 
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ბიბლიოთეკა  _  წიგნთსაცავი, დაწესებულება, სადაც საზოგადოებრივი სარგებლობისათვის თავს 
უყრიან წიგნებსა და ჟურნალ-გაზეთებს  
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„წიგნი“ _ მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით ზევითაა მიმართული, მარჯვენა ხელისგული 
მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია 
მუშტად, მარცხენა ხელისგულის ზედაპირზე მარჯვენა ხელი განმეორებად მოძრაობას ასრულებს 
მარჯვნივ-მარცხნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თარო“ _ 
მარცხნივ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი 
წარმოდგენილია მკერდისა და სახის დონეზე.   
 

 
ბინა  _   ცალკე საცხოვრებელი სადგომი შენობაში, სახლი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური  სიტყვა-ჟესტი 
„სახლი“ _ ხელისგულები გაშლილი თითებით ერთმანეთისკენაა მიმართული, ხელები ერთმანეთს 
თითების წვერებით ეხება; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-
ჟესტი „ოთახი“ _ მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილია საჩვენებელი და ცერი 
თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით 
აღმართული თითებით მიმართულია მარჯვნივ, მარჯვენა ხელის გაშლილი თითები ეხება მარცხენა 
ხელისგულს და იცვლის პოზიციას, ბოლო ფაზაში იმავე კონფიგურაციით მარცხენა ხელისგულზე 
მიდებული მარჯვენა ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული. ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.  
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აბჯარი _  იარაღი, სამხედრო აღჭურვილობა 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„რკინა“ _ ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, ორივე ხელის კონფიგურაციაა გაშლილი და 
ერთმანეთისკენ მიმართული საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ზემოთ 
განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და მარჯვენა 
ხელის გაშლილი თითები ეხება მარცხენა ხელის თითებს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, 
სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ტანსაცმელი“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, 
გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებულია ოთხი თითი, ზევით აწეულია ცერები, ხელები მსუბუქად 
ეხება სხეულს, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია 
მკერდის დონეზე.  
 

 
ბიულეტენი _ მოკლე ოფიციალური ცნობა ავადმყოფობის შესახებ 
 
ორნაწილიანი, დინამიკური ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „ავად ყოფნა“ _ მარჯვენა ხელისგული მიმართულია წინ და ქვევით, ცერი და 
საჩვენებელი თითების წვერები ერთმანეთს ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ზევით-
ქვევით მოძრაობს და ზევიდან ეხება გაშლილი და  ქვევით მიმართული მარცხენა ხელისგულის 
ზედაპირს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი 
„ფურცელი“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ 
მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით 
სრულდება ჯერ განსვლითი, შემდეგ კი _ ქვევით მიმართული სინქრონული მოძრაობა.  ჟესტი 
წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე. 
 

   
ბიუჯეტი  _ ხარჯთაღრიცხვა, სახელმწიფოს, ამა თუ იმ დაწესებულების, საწარმოს შემოსავალ-
გასავლის ნუსხა  
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ფული“  _ 
ხელისგული ზევითაა მიმართული, მარჯვენა საჩვენებელი და შუა თითების წვერებს განმეორებითი 
მოძრაობით ეხება ცერი; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-
ჟესტი „გეგმა“ _ მარჯვენა ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, 
დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული 
თითებით მიმართულია მარჯვნივ, მარჯვენა ხელი გაშლილი თითების წვერებით ეხება მარცხენა 
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ხელისგულს და იცვლის პოზიციას: ბოლო ფაზაში მარჯვენა ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული 
და გაშლილი თითების წვერებით ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე. 
 

 
 
ბლანკი  _  1. ქაღალდის ფურცელი, რომლის თავზეც დაბეჭდილია დაწესებულების ან ფირმის 
რეკვიზიტები; 2. ნაბეჭდი ფურცელი (ტრაფარეტი), რომლის ცარიელ ადგილებს ავსებენ სათანადო 
ჩანაწერებით    
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური სიტყვა-
ჟესტი „ფურცელი“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ერთმანეთთან ახლოს განთავსებული 
ხელისგულები, საჩვენებელი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, 
ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება ჯერ განსვლითი, შემდეგ კი ქვევით მიმართული მოძრაობა; 
ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბეჭედი“ / „ემბლემა“ 
_ მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული  თითებით, 
მარცხნივ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული, ფალანგებში 
ოდნავ მოხრილი თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარცხნივ და ხელი 
ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია  მხრებისა და მკერდის დონეზე.  
 

 
ბნედა  -  ავი ზნე, ეპილეფსია, ქრონიკული ნერვული დაავადება, დამახასიათებელი შეტევებით, 
კრუნჩხვით  
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი  „აზრი“/ „გონება“ _ 
ხელისგული მიმართულია ქვევით, შუბლს ეხება გაშლილი საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები 
შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„დაკარგვა“ –  ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილია 
საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, მარცხენა ხელისგული იმავე 
კონფიგურაციით მიმართულია სხეულისკენ, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის 
მოძრაობა წინ და ხელი ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის 
დონეზე.  
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მინდობილობა  – საბუთი, რომლითაც ესა თუ ის პირი სხვას მიანდობს თავის ნების, სურვილის ან 
მოვალეობის ასრულებას  
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„ნდობა“ – სხეულისკენ მიმართულია წინ გაწეული მარცხენა ხელისგული გაშლილი და მარჯვნივ 
მიმართული თითებით, ქვევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია 
საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური 
ტრაექტორიის მოძრაობა წინ და ქვევით, საჩვენებელი თითი ეხება მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის 
მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გადაცემა“ – ქვევით 
მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის 
მოძრაობა წინ, ბოლო ფაზაში ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები იმავე კონფიგურაციით. 
ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე. 
 

 
მისამართი  – ადგილი, ზუსტი ადგილსამყოფელი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური, იკონური სიტყვა-
ჟესტი „სახლი“ – ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ზედა ფალანგებში ერთად 
მოხრილი, ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, 
ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ქუჩა“ – ქვევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული 
გაშლილი და მარჯვნივ მიმართული თითებით, მარცხენა იდაყვის წინ განთავსებული მარჯვენა 
ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით მარჯვნივ მოძრაობს მარცხენა ხელის გასწვრივ. ჟესტი 
წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
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აკუსტიკა   _  1. ფიზიკის დარგი‚ რომელიც შეისწავლის ბგერას.  2. სმენადობის ხარისხი ამა თუ იმ 
შენობაში  
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„დახურული“ _ გაშლილი ხელისგულები წინაა მიმართული, ხელები ერთმანეთისკენ მოძრაობს გარე 
ნახევარ-წრეზე; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი 
„სიწყნარე“ _ ერთმანეთთან ახლოს განთავსებული ხელისგულები ქვევითაა მიმართული, გაშლილი, 
ერთმანეთთან მიტყუპებული და ქვევით დახრილია თითები, სრულდება ქვევით მიმართული 
განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ 
და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
 

 
ალილუია _  „აქებდეთ ღმერთსა“ მღვდელმსახურებაში სხვადასხვა ლოცვის ბოლოს მისამღერი 
სიტყვა.  
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„სიხარული“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით და ზევით აწეული 
ცერებით, ხელები ეხება მკერდს, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა; ჟესტის 
მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ამაღლება“ _ გაშლილი 
ხელისგულები ზევითაა მიმართული, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ზევით. 
ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
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ალუმინი  _   ჭედადი, მსუბუქი ლითონი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი 
„რკინა“ _ ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი 
თითები  შეკრულია მუშტებად, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებითი 
მოძრაობა ზევით-ქვევით და მარჯვენა საჩვენებელი თითი ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს; ჟესტის 
მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დრეკადი“  _ ხელისგულები 
მიმართულია სხეულისკენ, მუშტად შეკრულია ხელები, ცერებზე შემოხვეულია საჩვენებელი თითები, 
ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი 
წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე. 
 
   ბოლოდროინდელი ჟესტწარმოება ძირითადად აღწერითია: 

 
ათინათი  _  ჭუჭრუტანიდან ბნელში შემოტანებული სინათლის სხივი,   არეკლილი, ათამაშებული 
სინათლის (მზის, მთვარის) სხივი  
 
რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური სიტყვა-
ჟესტი „(დახურულის) გაღება“ _ წინ მიმართულია ერთმანეთთან ახლოს განთავსებული 
ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სრულდება განსვლითი მოძრაობა: 
მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია 
ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ჭუჭრუტანა“ _ მარჯვენა ხელისგული მიმართულია წინ და 
ქვევით, გაშლილი და წინ მიმართული საჩვენებელი თითით იხაზება წრე, დანარჩენი თითები 
მუშტადაა შეკრული, მომდევნო ფაზაში სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ფალანგებში 
მოხრილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, ბოლო ფაზაში გაშლილი და 
სხეულისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითი. ჟესტი სრულდება სახისა და მხრების დონეზე. 
 
  ქართულ ჟესტურ ენაში ლექსიკური ერთეულები, შესაძლოა, იყოს ერთ- ან 
ორკომპონენტიანი, მაგრამ ხშირია სამკომპონენტიანი ფორმებიც. შედარებით 
იშვიათია ოთხ- და ხუთკომპონენტიანი ფორმები. როგორც ზემოთ მოყვანილი 
მაგალითებიდან ჩანს, ქართული ყრუთა თემი ჟესტწარმოებისას ძირითადად 
ეყრდნობა სიტყვის სემანტიკის ვიზუალურ მხარეს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
ლექსიკური ერთეულების წარმოებისათვის გამოყენებულია აფიქსური 
დერივაციული ფორმები და წმინდა კომპოზიტური წყობაც. ამდენად, ნათელია, რომ 
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ქართული ჟესტური ენის ლექსიკური ფონდი ფორმათწარმოების 
მრავალფეროვნებით ხასიათდება.  
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 ბატატუნაშვილი ა. “მოლაპარაკე ხელები” ქართული ჟესტური ენის 

ლექსიკონი. თბილისი 2008 
 Bazoev, Vladimir. Plamenni, Viktor. Человек из мира тишины. A man from the world 

of silence. «Академкнига»  Москва. 2002  
 Charlotte Baker-Shenk, Dennis Cokely. American Sign Language. A Teacher’s Resource 

Text of Grammar and Culture.  Clerc Books. Gallaudet University Press. Washington 
D.C. 1980, 1991     

 Davidenko, Tatiana, and Komarova, Ana. Краткий очерк по лингвистике Русского  
жестового языка (A short article about Russian Sign Language)  In “Современные 
аспекты жестового языка” Ed. by  Ana Komarova. Moscow, 2006 pp.146-161 

 Elaine Costello. American Sign Language Dictionary. Random House Webster’s. NY. 
1994 

 Geilman I.F. Gesture Languages of Friendship. Volume II. Saint-Petersburg. 2003 
 Costello, Elaine. 1994. American Sign Language Dictionary. Random House. NY 
 Gregory, Susan. The language and culture of deaf people: Implications for education. 

Language and Education 6: 1992. pp.183-197.  
 Kendon, Adam. "Human Gestures" In K.R. Gibson and T. Ingold (eds) Tools, Language 

and Cognition in Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press. 1994 
 მახარობლიძე თ. (2012) ქართული ჟესტური ენა. საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children 
International. თბილისი  

 მახარობლიძე თ. (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის 
სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, გზამკვლევი ტრენერისათვის. 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The 
Children International. თბილისი  

 მახარობლიძე თ. (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის 
სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, რვეული ტრენინგის 
მონაწილეებისათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო. USIAD, Save The Children International. თბილისი 

 თ.  მახარობლიძე, ქართული დაქტილური ანბანი. იკე, ტ. 42.  ა. ჩიქობავას 
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2014 

 თ.  მახარობლიძე, “დროის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში”. ქუთაისის  II  
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“   ქუთაისი, 2013 
294-302 გვ. 

 თ.  მახარობლიძე,   “ზმნათა უღვლილება ქართულ ჟესტურ ენაში”, 
კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და 
ტოლერანტობა კავკასიაში“. თსუ. თბილისი. 2013  231-233 გვ 



 
 
 

196 

 თ.  მახარობლიძე,  „ტერმინთა პრობლემა ქართულ ჟესტურ ენაში.“ კრებულში  
”ტერმინოლოგია  - ქართული ენის ხვალინდელი დღე”.  ა. ჩიქობავას 
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თსუ, თბილისი 2013.  

 T. Makharoblidze.  Electronic Dictionary of Georgian Sign Language. GMLT. A. 
Chikobava Institute of Linguistics. Tbilisi. 2013 (accepted for print) 

 T. Makharoblidze.  On Georgian Dactyl Alphabet. INDIAN JOURNAL OF APPLIED 
LINGUISTICS – IJOAL (Vol. 40, No. 1-2, Jan-Dec 2014)C/o BAHRI 
PUBLICATIONS, Kalkaji, New Delhi. 2013  

 T. Makharoblidze.  Georgian Sign Language Electronic Dictionary. International Journal 
of Computer and Information Technology. ISSN 2279-0764. vol. XX issue XX –
XXXXXXXX 201X www.ijcit.com (miRebulia dasabeWdad) 2013 

 T. Makharoblidze.  The Georgian Dactyl Alphabet. Disability studies Quarterly. DSQ, 
Vol. 33, No.3 2013 http://dsq-sds.org/article/view/3318 

  მახარობლიძე თ. (2012) ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაციის პროცესი. 
კკავკასიოლოგიური ძიებები III,  თსუ, თბილისი. 2012. 131-151გვ. 

 მახარობლიძე თ. (2012) ჟესტური ენები. თსუ, ქართული ენის ინსტიტუტის 
შრომები #2 გვ.159-171    

 მახარობლიძე თ. (2012) მოქმედების დრო ქართულ ჟესტურ ენაში.  
“კავკასიოლოგიური ძიებები” – IV;  თსუ, თბილისი. 2012. გვ 

 პროზოროვა ე. და კიბრიკი ა. რეფერენცია ბგერითსა და ჟესტურ ენებში.  
Современные аспекты  жестового языка. Ed. by  Ana Komarova. Moscow, 2006  

 Словарь Русского жестового языка. Авторский коллектив: Базоев В. З. Гаврилова 
Г.Н. Егорова И.А. Ежова В.В. Давыденко Т.П. Чаушьян Н.А.  Москва. Изд. 
«Флинта» 2009  

 Словарь Русского жестового языка. Авторский коллектив: Базоев В. З. Гаврилова 
Г.Н. Егорова И.А. Ежова В.В. Давыденко Т.П. Чаушьян Н.А.  Москва. Изд. 
«Флинта» 2009  

 Современные аспекты жестового языка.  Ed. by  Ana Komarova. Moscow, 2006  
 Zaitseva, Galina. Жестовая речь. Дактилология  (Sign speech. Dactylology.) Vlados. 

Moscow.  2004 
 
 

 
 

About the Georgian Sign Language Lexical Level 
 

 
    Georgian Sign Language lexicon is very rich by its sign-producing methods. I revealed a 
few derivational affixes. Beside the affix derivation forms, Georgian Sign Language (GESL) 
has the composed signs as well. On the one hand such composites follow the model of 
spoken Georgian and on the other hand GESL produces the forms explaining the inner 
meanings. Very often the second parts of combined signs show the form, direction, negation, 
ownership, human, destination etc., while the other cases display the detailed semantics of 
the lexical unit. The paper exposes the proper examples for the each case.  
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Polypersonal verbal categories in Georgian sign language 
 
1. Introduction 
 
Georgian sign language is the language of deaf and hard of hearing people - a linguistic minority 
of Georgia. The acronym for Georgian sign language is GESL.1  This language was considered 
as a part of Soviet sign language, which was common for all Soviet people and was based on the 
Russian system. Thus, in the Soviet period the sign languages in this region were highly 
influenced by Russian. Georgia was typical in that and there were no books or research about 
GESL. Today, the Russian influence is easy to find in the lexical units of GESL. In practice, this 
means that many deaf people can communicate in this “Soviet sign language” and they would 
like to keep this possibility. However, the process of nationalization has begun everywhere in 
post-Soviet regions and sign languages are reintegrating. Each country has undertaken scientific 
researches on its own national sign language. Besides Georgia, such processes are taking place in 
many other former Soviet republics, such as Ukraine, Byelorussia, Estonia, Lithuania, Latvia, 
Moldova, etc.       

In the presented paper I will attempt to give a short description and analysis of polypersonalism 
(verb agreement) and the polypersonal verbal categories of version and causation in GESL. 
These two categories are closely connected with verbal polypersonalism and the opposition 
forms of these categories recall the changes of verbal valency. The same morphological 
categories have influence on verbal polypersonalism in spoken Georgian as well.   

 
 “Still more comprehensive documentations and typological studies of different sign languages 
are necessary for a better understanding of the similarities and differences between sign 
languages in particular and signed and spoken languages in general. In the long term sign 
language typology is expected to make an important contribution to a better understanding of the 
nature of human language“(Perniss et al 2007:4). Unfortunately data about GESL is missing in 
all topological investigations of sign languages and in the new handbooks (such as Pfau et al 
2012). The reason is that Georgian sign language is not well investigated yet and following 
Kevin Tuite (2009) and Amiran Batatunashvili (2008) I am just now doing the first steps.  
 
This article has two goals: the first is to focus attention to the original GESL, which is not 
investigated well, and therefore its data has not yet been taken into consideration for typological 
conclusions concerning sign languages; and the second aim is to show the results of my field 
work and research about the polypersonal system of this language. 
 
2. Polypersonalism in Georgian sign language  
 
The morphology of GESL shows its individual system in contrast with the lexical level, which 
has more influence from Russian sign language. It does not repeat the same parameters of the 
common Soviet sign language. On one hand it displays the partly copied system from spoken 
Georgian and on the other hand it keeps the general schemes of kinetic semantics for sign 
languages. One of the intriguing problems of this language is polypersonalism. This term (and a 
few other terms such as polysynthetic, incorporation, valency or verbal agreement) shows the 
meaning of a verbal ability to accept morphologically referenced or non-referenced arguments. 
Polypersonalism means “(pronominal cross-reference to more that one actant in the verb 
complex), or just a large number of affixes in a language, but with the cumulative result of such 
trails in a type of language that allows the expression within the complex word forms of 
numerous elements that in more analytic languages correspond to independent lexical items, 
verbs thus often corresponding to whole sentences in the latter” (Fortescue 1992:242). The main 
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difference between the polypersonal verbs of different spoken languages is connected with 
referencing issues. For example, spoken Georgian does not always display all verbal markers, 
while Basque verbs show a typologically different situation, displaying the markers of all the 
verbal persons – subject, direct and indirect objects in one verbal form (Makharoblidze 2007). 
Spoken Georgian can show a maximum of two references for the verbal persons in one form, 
meanwhile the verb can be bi-transitive, tri-personal with subject, direct and indirect objects and 
rarely it even can be four-personal with two indirect objects (Shanidze 1980, Chikobava 1950; 
Vogt.1971; Schmidt 1965;  Aronson 1982; Boeder 2003; Fänrich 1965; Harris 1978, 1981; 
Hewitt 1995, 2005, Jorbenadze 1983; Kavtaradze 1954, Kvachadze 1993, 2001; Uturgaidze. 
2002; Tuite 2008, Oniani 2003; Makharoblidze 2009, 2010). One reason for not marking all 
verbal actants is the monopersonal marking system in prefix position. The subject-object 
combination, when both have a prefixed marking, is displayed with only one marker, and mainly 
it is a marker of an object (Shanidze 1980; Jorbenadze 1983; Deeters 1930; Harris 1978, 1981). 
Another reason is that in modern spoken Georgian the direct object is not marked for the third 
person, and non-marked forms are considered absolutely equal members of the opposition along 
with the marked first and second direct objects. Meanwhile, for any finite verb all the 
semantically existed arguments are taken for verbal morphological actants despite the fact that 
some of them may not be referenced in the concrete verbal form. The verbal morphosemantics is 
a basic outcome for the all verbal morphology in spoken Georgian (Shanidze 1980, Chikobava 
1950; Harris 1978, 1981; Hewitt 1995, Damenia 1982, Melikishvili 2000, Cherchi 1997). 
 
In sign language literature polypersonalism never had been discussed but the same topic known 
as “verb agreement” has been researched in many sign languages. “Verb agreement is a topic 
that has received much attention in the sign language literature” (Mathur & Rathmann 
2010:173).  “Verb agreement forms mark arguments in a sentence, such as the subject and /or the 
object. When the form overtly marks only one argument, it is called as single agreement, and 
when the form overtly marks both the subject and the object, it is called double agreement” 
(Mathur & Rathmann 2010:175). Padden (1983), Friedman (1976) Fischer and Gough (1978), 
Meier (1982), Liddell (2003), Fischer & Ágel (2010) noted that the verbs in sign languages 
(namely in American sign language) display agreements. “In sign languages certain verbs are 
generally said to agree with both their subjects and their objects. The process is considered 
agreement because the verb is modified in its form defending on certain aspects of the form of 
the subject/object nominals” (Sandler & Lillo-Martin 2006:24). According to Wynne Janis 
(1995) in ASL the agreement facts are predictable like spoken languages. The verb agreement 
would be expected to behave in basically the same way as verb agreement in other languages… 
to be predictable form properties of nominals (Jannis 1995:201). 

 

Very often the verbs in sign languages are translated as infinitives. In their book “American Sign 
Language” Ch. Baker-Shenk and D. Cokely wrote about the verb to give “unlike English, this 
verb rarely means simply ‘to give’. Instead, each form of the verb generally indicates a subject 
and object. Unfortunately, the glossaries for such directional verbs in most sign language texts 
have given the false impression that these verbs are like the infinitive forms of English verbs 
(e.g. ‘to give’)”. These verbs should be considered together with their indications (Baker-Shenk 
& Cokely 1991:248). For Georgian native-speakers such indication is very natural because of the 
polypersonal system of spoken Georgian, and such verbal forms are always translated properly 
despite the facts that the morphological sign markers are naturally the separated signs in GESL, 
and the arguments are not always marked in the verbal forms of spoken Georgian.   
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According to Mark Aronoff, Irit Meir and Wendy Sandler, “sign languages exhibit two radically 
different types in their grammars. On the one hand they have complex morphological 
structures… and on the other hand, some sign languages… also have simple affixal morphology. 
In both of these languages, the affixed elements are related to free content words from which 
they appear to have evolved” (Aronoff et al 2005:302). “Sign languages have the capacity to 
represent certain spatio-temporal concepts in a more direct manner than spoken languages do” 
(Aronoff et al 2005:303). The use of space in sign language expression is widely guided by 
iconic principles, which is common for such languages and thus there has been little expectation 
of variation between sign languages in the spatial domain in the use of spatial devices. Although 
the results of investigations “suggest that different sign languages may use a variety of different 
mechanisms and strategies in the expression of spatial relationships” (Perniss 2007:249). The 
agreement and spatial classes of the verbs are distinguished. The typology of agreement reveals 
that “the agreement markers in ASL function syntactically more like case-markers do in other 
languages” (Janis 1995:220). Gaurav Mathur and Christian Rathmann noticed “that the relevant 
part of the hand always faces the area associated with the object referent and /or moves from the 
area associated with the subject referent to the area associated with the object referent” (Mathur 
& Rathmann 2010:177). The subject associated area is at the chin. It is noted that “the body is 
likewise involved in the formation of concepts” (Tuite 2009:102). In verb agreement the body 
can act as a subject (Meir at al., 2006).   
 
It is important that mimicking may have a grammar role in verb agreement, and eye gaze and 
head tilt may act as nominal components in sign language syntax (Aarons et al 1992, Bahan 
1996, Neidle et al 2000, Thompson et al 2006). In GESL the arguments can be represented 
through these means. In the other words, on the morphosyntactic hierarchical level of the 
language the mimic nominals (namely mimic pronouns) can display the subject and objects. This 
choice is always optional, although it seems to be universal for the all sign languages.  
 
Meier (1990) distinguishes the first person argument and non-first person arguments. The 
communication process is egocentric and the signer is a center of communication and the 
location of the all world is around him/her. The specific role of the first person in sign languages 
is commonly known (Sandler & Lillo-Martin 2006:26). The Georgian spoken language does not 
distinguish the gender or class categories in grammar, but the III person personal /demonstrative 
pronouns2 display the spatial relationship and the starting point is the first person.  
 
Table 1.  III person Personal /demonstrative pronouns 
 
Pronouns Singular / Plural Orientation  
es     Sing. This, near the first 

person 
eg   Sing. This, near the second 

person (that near you) 
is (igi)  Sing. That, far from the 

first/second persons 
eseni Pl. These, near the first 

person. 
egeni Pl. These, near the 

second person. (these 
near you) 

 isini       Pl. Those, far from the 
first/second persons 
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GESL fully copies the spatial system for personal/demonstrative pronouns from the spoken 
language, replacing them in proper correlations with the first person (the signer) while using 
these pronouns as arguments.  
 
The polypersonal verb in GESL shows agreement with a few arguments, and it is not a single 
agreement type, although the single agreement can appear as a morphological opposition for 
multi agreement forms. In sign languages the argument agreement schemes look as follow: 
 
1. a. V            S  or   b.  V            Oind. 
 
        O d.           
2.  V           S         
 
3. V           S         
                   O ind.                                                                         
 
        O d.           
4. V           S         
                   O ind.                                            
 

        O d.           
5. V           S         
                   O ind.                                            
                         O ind. (With postposition)  
 
 
1. When only one argument is presented in sign language syntax and it can be the subject or the 
indirect object, while in spoken languages this only argument usually is the subject.   
 
(1) (me) davimnale.                                        [Spoken Georgian]  
(I)  PREV3- SBJ1SG-VER/S-hide-RM     
   I HIDE                                                         [GESL] 
I hid (my self). 
 
 (2) davemale me dedas.                                      [Spoken Georgian] 
 PREV- SBJ1SG-VER/O-hide-RM I mother-DAT.       
   I HIDE MOTHER-DAT                                                    [GESL] 
I hid from the mother. 
 In this last example GESL can show only the object (the mother) in the sentence.  
 
2. This is a model for transitive verbs, when the subject and the direct object are displayed. 
(3) davmale me k’alami.                                     [Spoken Georgian] 
PREV- SBJ1SG-hide-RM I pen-NOM.       
I HIDE PEN.                                                        [GESL] 
I hid the pen. 
 
3.  This is a model for intransitive verbs, when the subject and the indirect object are displayed 
the same as the example 2: 
(4) davemale me dedas.                                       [Spoken Georgian] 
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I HIDE MOTHER-DAT                                                 [GESL] 
I hid from the mother.                                      
In sign language this example may have one or two arguments. According to Gaurav Mather and 
Christin Rathmann, bitransitive verb agreements are not well investigated in sign languages 
(Mather & Rathmann 2010:194).  
 
4. This is a model for dintransitive verbs, when the subject, direct and the indirect objects are 
displayed. 
(5) davumale me dedas k’alami.                                       [Spoken Georgian] 
PREV- SBJ1SG-VER/O-hide-RM I mother-DAT pen-NOM.       
I HIDE PEN MOTER-DAT                                                      [GESL] 
I hid the pen from the mother. 
 
5. This is a form of the fourth model but with two indirect objects. One of them is often with 
postpositions. This also can be a causative form or a four-person verb. 
(6) davumale me dedas k’alami mamistvis.                                        [Spoken Georgian] 
PREV- SBJ1SG-VER/O-hide-RM I mother-DAT pen-NOM father-GEN-P/FOR.       
I HIDE PEN MOTER-DAT  FATHER-FOR                                         [GESL] 
I hid the pen from the mother for the father. 
 
(7) davamalvine me dedas k’alami mamistvis                                      [Spoken Georgian]. 
PREV- SBJ1SG-VER/N-hide-CAUS-RM I mother-DAT pen-NOM father-GEN-P/FOR.       
I HIDE-CAUS. PEN MOTER-DAT  FATHER-FOR                                      [GESL] 
 
I made the mother hide the pen for the father. 
 
(8) mismie šen me dedas c’q’ali.                                             [Spoken Georgian] 
OBJ1-VER/O-drink-RM you I(me) mother-DAT water-NOM.  
YOU GIVE WATER MY MOTER-DAT                                               [GESL] 
(You) give a drink of water to the mother for me. 
 
In the example 8 both of the indirect objects are in dative and they are indicated in the verbal 
morphology as verbal persons, but such forms are very rare.  
  
The referential difference appears between the singular and plural arguments (Padden 1983), 
(Mathur & Rathmann 2010:180). Singular forms seem to be more productive for ASL. Argument 
combination in GESL is parallel to the spoken language system: the subject and objects can be 
singular or plural and the both forms are productive. The argument combination scheme in 
GESL can completely repeat the system of spoken Georgian: 
 
Table 2. Transitive verb (vxat’av I paint it)   
S/O
d. 

I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl. 

I s. ------ gxat’av  vxat’av  ------- gxat’avt  vxat’av  
II s. mxat’av ------ xat’av  gvxat’av ------- xat’av  
III 
s. 

mxat’avs gxat’avs  xat’avs  gvxat’avs gxat’avt  xat’avs  

I pl. ------- gxat’avt  vxat’avt  ------- gxat’avt  vxat’avt  
II 
pl. 

mxat’avt  ------- xat’avt gvxat’avt  ------- xat’avt 
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III 
pl. 

mxat’aven  gxat’aven  xat’aven gvxat’aven gxat’aven  xat’aven 

 
 
Table 3. Bitransitive verb   (vuxat’av I paint it for him/her/it)   
S/O 
ind. 

I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl. 

I s. ------ gixat’av  vuxat’av  ------- gixat’avt  vuxat’av  
II s. mixat’av ------ uxat’av  gvixat’av ------- uxat’av  
III 
s. 

mixat’avs gixat’avs  uxat’avs  gvixat’avs gixat’avt  uxat’avs  

I pl. ------- gixat’avt  vuxat’avt  ------- gixat’avt  vuxat’avt  
II 
pl. 

mixat’avt  ------- uxat’avt gvixat’avt  ------- uxat’avt 

III 
pl. 

mixat’aven  gixat’aven  uxat’aven gvixat’aven gixat’aven  uxat’aven 

 

The sign languages are the communication systems of the codes exposed by visual channels with 
three 3-D elements: a face, hands and a body. Relying on such a unique spatio-temporal kinetics 
any sign language morphology can show the verbal arguments. Deductively, it seems to be 
universal that the all sign languages are polypersonal, or in other words, all sign languages have 
verbal agreements. Inductively, this case was investigated by the aforementioned authors in 
different sign languages. The existing polypersonal verbal categories in sign languages will 
finally prove and strengthen their systemic polypersonalism. “All natural sign languages have an 
iconic base. Indeed it would be quite odd for a language in a manual-visual modality to avoid 
exploiting its ability to represent visual images and spatial relations iconically. Yet, despite the 
fact that they are often based on iconic images, the words of sign languages may be 
morphologically complex… there are many processes for marking complex words in these 
languages” (Sandler & Lillo-Martin 2006:21). Such type of complex morphology in GESL is 
displayed by the polypersonal categories of version and causation.  

 
3. Version in GESL 
 
In spoken Georgian, verbs can convey possessive meaning with the category of version,4   which 
shows inter-verbal person relations (Shanidze 1980, Chikobava 1950, Machavariani 1987, 
Boeder 1968, Damenia 2003, Nebieridze 1976, Ertelishvili 1965, Rogava 1942, Lomtatidze 
1947, Anderson & Gurevich 2012, etc). This verbal category shows to whom the verbal action is 
destined or oriented. In spoken Georgian besides the subject and object markers verbs have an 
additional possibility to convey the possessive-destinative relations between the subject and the 
object or between the objects. According to traditional Georgian studies there are the three types 
of version: 
1. Neutral – with the prefix markers a-, Ø-. The direct object does not belong and/or is not 
destined or oriented to anybody.  
(9)  v-Ø-xat’-av me surats.                                      [Spoken Georgian] 
      SBJ1SG-VER/N-paint-TH I picture-DAT  
     ‘I’m painting the picture.’  
2. Subjective – with the prefix marker i-.  The direct object belongs to the subject. 
(10)  v-i-xat’-av me surats.                                        [Spoken Georgian] 
      SBJ1SG-VER/S-paint-TH I picture-DAT 
      ‘I’m painting the picture for myself.’  
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The verbal act is performed by the subject and for the subject. This is a category of introverted 
semantics (Machavariani 1987:124).  
3. Objective – with the prefix markers i – for the indirect object of the I-II persons and u – for 
the indirect object of the III person. The direct object belongs to or it is destined or oriented 
towards the indirect object. The objective version conveys the meaning that the verbal act is 
performed for the interests of the indirect object. This is a category of extraverted semantics 
(Machavariani 1987:124).  
(11)  g-i-xat’-av me šen surats.                                   [Spoken Georgian] 
     OBJ.2SG-VER/O-paint-TH I you picture-DAT 
     ‘I’m painting the picture for you.’ 
(12)  v-u-xat’av me mas surats.                                  [Spoken Georgian] 

SBJ1SG-VER/O-paint-TH I him/her-DAT picture-DAT 
     ‘I’m painting the picture for him/her/it.’ 
 
Some linguists (Shanidze 1926, Deeters 1930, Vogt 1971, Tuite 2008, Harris 1981, Hewitt 1995, 
Boeder 1968, 2003) attach the superessive to this category as a “version locale” (Vogt 1971). 
Winfried Boeder writes: “The superessive version (a-) denotes the location at or movement on or 
from a surface”(Boeder 2003:35). In 1930 A. Shanidze changed his opinion about superessive, 
removing it from the opposition forms and leaving only three members of the opposition for the 
category of version in Georgian verbs.  
 
According to Georgian traditional grammar superessive is not a form of version, but it is a 
separate category of situation with its own opposition (Shanidze 1980:373-380, Oniani 
2003:128-233, Chikobava 1950:I 51, Kvachadze 2000:243, Uturgaidze 2002:141-144). 
(13)  Øc’er-s                                                           [Spoken Georgian] 
         Write-SBJ3SG         
          ‘He/she writes it’ – Neutral;  
(14)  a-c’er-s                                                           [Spoken Georgian] 

VER/N/S-write-SBJ3SG         
         ‘He/she writes it on/upon it’ – Superessive; 
(15)  xat’-av-s                                                           [Spoken Georgian] 
        paint-TH-SBJ3SG         
          ‘He/she paints it’ – Neutral; 
 (16)   a-xat’-av-s                                                   [Spoken Georgian] 
          VER/N/S-paint-TH-SBJ3SG         
‘He/she paints it on/upon it’ – Superessive. 
 
Version is a category of poly-personal verbs. There is a one way statistic deductive linguistic 
regulation – Only poly-personal verbs can expose the verbal possessive category of version 
(Makharoblidze 2007:87, 2010:137). For morphological realization of this verbal category we 
need a few (more than one) morphological arguments being indicated in the verbal form. Thus 
verbal poly-personalism is an obligation for the morphological category of version (Chikobava 
1952:277-278, Oniani 2003:126).   
 
GESL partly copies the category of version from the spoken language, and polypersonalism is an 
obligation for this category. The differences between the version of spoken and sign Georgian 
are as follows: 

• Version in GESL does not have the supperessive as an opposition form. There is no 
special sign-marker for it. The different verbs show the content of suppersessives 
differently, depending on the concrete kinetic convenience for each of them. The spatial 
system of GESL does not give any concrete marking to the category of situation (in other 
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words supperessive) displaying this meaning as the content with -ze postposition (having 
the meaning of the English preposition ‘on’).    

• In GESL the objective version has disrespectful (malefactive) forms as the inside sub-
opposition along with the forms of respectful (benefactive) version, while in spoken 
Georgian the objective version has only one form for such different semantics.  

• The markers of version in spoken Georgian are prefixed vowels, but in GESL the signs 
for version usually follow the main verbal lexical sign. Only reflexive content may have 
the exclusion: the sign for subjective version can appear before the verbal lexical root. 

• GESL has a unified system of the category of version. This language does not distinguish 
passive mood, unlike spoken Georgian, and the category of version has no different 
variations for transitive and intransitive verbs. This verbal category does not have 
irregular forms in GESL.   

 
The model of version in GESL looks as the following: 

                                                  VERSION 

 

     1. Neutral                        2. Objective               3.  Subjective     

 

                          a. Respectful forms       b. Disrespectful forms 

In GESL the category of version is well formed by the proper markers – signs. These markers of 
version are the separated signs following the verbal lexical root. Costello writes about the 
American Sign Language, “In many cases meanings communicated by an affix in English are 
simply conveyed by separate independent signs in ASL” (Costello 1994:XX). The sign 
languages can only display the morphemes as separated signs, and sometimes the border 
between morphological and separate syntactical units is not quite clear. How can we understand 
the separate signs conveying the meanings of verbal arguments and/or verbal categories? How 
can we consider the verbs polypersonal if these separate lexical units are the separate signs? On 
the one hand, as these signs are separate units they can be taken for the separated lexical units, 
but on the other hand, in combination with the other verbal markers these signs give concrete 
understanding for the proper verbal forms. In GESL, it looks very clear in parallel with the 
verbal morphology of spoken Georgian.  
Polypersonalism in GESL is strengthened by the polypersonal verbal categories of version and 
causation. These polypersonal verbal categories have concrete markers, and the existence of 
these markers in the row of signs of the complex verbal forms frees the verb-argument word 
order.   
The GESL morphology uses the sign of relation for cases of arguments. Mainly, it marks the 
dative case for the indirect object. When the indirect object is exposed by pronouns this sign is 
not used. When the indirect object is presented by gesture nicknames or common nouns or by 
finger-spelling alphabets for proper nouns, the marker of relation usually follows the sign of the 
indirect object. The sign of relation looks as follows: 
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Figure 1: The marker of relation  
 
This is a single hand two-phase sign with the pointing index finger. The other fingers are bent 
into a fist and the palm is facing down. This sign conveys the meaning of the dative case for the 
arguments. 
  
GESL has a special sign for indirect object. This is a single hand sign with an extended thumb 
and little finger while the other fingers are bent into a fist. The palm is facing the body of the 
signer and the sign movement vector is directed up and forward.  

  
Figure 2: The marker of indirect object 
 
This sign can be used instead of the arguments displayed by pronouns, when they convey the 
meaning of the indirect object. The sign moves towards the location of the indirect object. GESL 
never uses these two markers (in figures 1 and 5) together. Rather the language makes a stylistic 
choice between these signs.  
  
The aforementioned marker of the indirect object can replace the same type two-handed sign for 
benefactive forms, and the verb will convey the meaning of objective version with respectful 
content. This two-handed symmetric sign is a marker of version in GESL. Independently, it 
means “respect”. The objective version with this marker shows respect to the indirect object and 
the verbal act is performed for the interest of the indirect object.  
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Figure 3: The marker of respectful forms of objective version  
 
The objective version in GESL can have the forms of respect or disrespect.5   The disrespectful 
forms convey the following meaning: the verbal act is performed for the indirect object but 
against its interests.  
 

’ 
Figure 4: The marker of disrespectful forms of objective version  
 
The marker of disrespect is a single hand two-phase dynamic sign with the extended index finger 
and little finger, the other fingers are bent into a fist, and the palm is facing down. Its location is 
at the chest and it moves forward. Compare the following forms: 
 

 
Figure 5: vuk’eteb ‘I do it for him/her/it’  
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Figure 6: vuk’eteb ‘I do it for him/her/It’  
 
In these verbal forms vuk’eteb ‘I do it for him/her/it’, the first two photos show the lexical part of 
the verb, and the third and fourth photos illustrate the markers of objective version. Figure 5 
displays the respectful forms of objective version with the last two photos. Figure 6 shows the 
disrespectful forms of the objective version, and the marker of disrespect is presented in the third 
and fourth photos. The last verbal form means that I do (or I am doing) something unpleasant / 
not good for him/her/it. In these verbal forms, the subject is not shown. In such cases, when the 
subject is the first person singular, the sign of subject is often missing, and the body acts as a 
subject (Meir at al., 2006). The third person direct object is also often missing in GESL. In most 
cases the III direct object is an inanimate thing-class category nominal and it is not marked even 
in spoken Georgian.   

According to A. Kendon (1994) there are three types of gestures defined in sign languages:  

F. Iconic gesture characterizing the object, action or phenomenon being described, 
G. Metaphoric gesture that represents a common metaphor, 
H. Deictic gesture, such as pointing.  

In Georgian sign language the markers of objective version indicate a combination of metaphoric 
and deictic signs, as besides their primary semantic content these signs (as deictic signs) are also 
pointing to the indirect object – its location in the signing-communication space. The marker of 
subjective version is a metaphoric sign.  
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Figure 7: The marker of subjective version  
 
The marker of subjective version is a two-handed asymmetric sign. The right dominant hand 
with the up-facing palm moves down on the open up-facing palm of the passive left hand. The 
first position for the right hand is the trunk (chest) with a flattened C-handshape. In the second 
position, when the right hand touches the open palm of the left hand the handshape is changed 
for the right hand: the fingers are bent and the thumb touches the index and middle fingers. This 
is a marker of reflexivity as well. Its primary meaning is “property”.  This marker sometimes 
appears before the verbal lexical sign. 

 
Figure 8: vik’eteb ‘I do it for myself’  
 
The second and third photos display the marker of subjective version, which is presented before 
the verbal root. 
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Figure 9: vik’eteb ‘I do it for myself’ 
 
The marker of version is displayed after the verbal lexical sign on the 4th and 5th photos. The 
position of the marker of subjective version does not have any semantic significance.    
 
Thus, the polypersonal verbal category of version has a clear morphological system. Compare 
the following opposition forms: 

 
Figure 10:  me vašeneb mas ‘I build it’ / ‘I am building it’ 
 
Figure 10 shows a form of neutral version. The second and third drawings expose the verb “to 
build”. There is no marker of version here. 
     

 
Figure 11:  me višeneb mas ‘I build it for myself’ / ‘I am building it for myself’ 
 
Figure 11 shows a form of subjective version, where the fourth and the fifth drawings present the 
marker of subjective version. This marker follows the verbal root.     
 

 
 
Figure 12:  me vušeneb mas mas  ‘I build it for him/her/it’. ‘I am building it for him/her/it’ 
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Figure 12 shows a form of objective version. The fourth and the fifth drawings show the marker 
of objective version with respectful meaning.     
 
 

 
Figure 13:  me vušeneb mas mas ‘I build it for him/her/it’/ I am building it for him/her/it’. 
 
Figure 13 shows s form of objective version. The second drawing shows the indirect object of 
the 3rd person singular form. The third and fourth drawings present the lexical root of the verb 
“to build”. The last fifth and sixth drawings are displaying the marker of objective version with 
disrespectful content.   
 
“Image-like representations cannot be said to derive form lexico-syntactic representations” 
(Kendon 1994:49). The signers are operating in terms of sensory-motor schemata. For this 
reason, sign languages do not always copy the grammar systems from the spoken languages 
(Kendon 1994:49). As it was shown above, the category of version in GESL has a different 
model from the same category of spoken Georgian.    
 
4. Causation in Georgian sign language 
 
Causation is well investigated in spoken languages by a number of linguists (Shibatani 2002, 
Comrie 1981, Croft 2003, Dixon & Aikhenvald 2000, Talmy 2000, Goldberg 1995, Tesnière 
1969 Song 1996, 2000 and others). Writing on the typology of causation in spoken languages, 
Bernard Comrie categorizes causatives into the following three types: lexical, morphological and 
analytic causatives (Comrie 1981:158-177). Spoken Georgian shows the verbal category of 
causation. It is a morphological causation: the causing and the caused events are encoded in a 
single verbal complex via causative morphology with the suffixed marking. In the words of 
Masayoshi Shibatani (2002), in such forms an agent causes or forces another participant to 
perform an action, or to be in a certain condition. Causation in Georgian is a valency-
increasing operation, which adds one argument (indirect object) to transitive forms receiving 
ditransitive verbs:  
(17) ak’etebs k’aci sakmes.  
N/VER-do-TH-S3Sg. man-NOM. Job-DAT 
 ‘The man does the job’  
 
(18)  ak’etebinebs mezobels k’aci sakmes.  
N/VER-do-TH-CAUS-US3Sg. man-NOM. Neighbor-DAT Job-DAT 
‘The man makes neighbor do the job’.  
 
When the original verb is intransitive, then the causative construction will be transitive: 
(19) tevzi č’ams. 
fish-NOM eat-S3Sg. 
‘The fish eats.’  
 
(20)  kaci tevzs  ač’mevs. 
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man-NOM fish-DAT N/VER-eat-CAUS-S3Sg. 
 ‘The man feeds the fish.’   
 
The investigations of causation in spoken Georgian revealed the morphological references and 
semantic contents of the category 6 (Chikobava 1950; Shanidze 1953; 1980 Vogt1971; Deeters 
1930; Aronson 1982; Hewitt 1995, 2005; Kavtaradze 1954; Fänrich 1965; Harris 1978; 1981, 
1982; Jorbenadze  1983;  Kvachadze 2001; Makharoblidze 2009, 2010; Oniani 2003; Tuite 
2008;  Uturgaidze 2002; Schmidt 1965; Melikishvili 2000; Machavariani 1987; Damenia 1982, 
2003; Boeder 2003; Cherchi 1997 and others). Verbs “can take on a causative meaning by the 
addition of a circumfix a-, …in-eb…These causatives can have a variety of translations into 
English, including: to cause/have someone do something, to let/permit someone do something, to 
make/help someone to do something, etc. In these constructions the causer (permitter, forcer, 
etc.) is the grammatical subject and the person caused (permitted, forced, etc.) to perform the 
given action is the indirect object” (Aronson 1982:305-306).    
  
Causation in GESL is copied from spoken Georgian (Makharoblidze 2012:388-391). But there is 
a main difference in marking: in spoken Georgian this category may have different marking 
variations: a-ev, a-evin and these circumfixes can also be expanded by the thematic markers: a-
eveb, a-evineb. In GESL there is only one marker for the all cases.    

 
Figure 14:  The marker of causation 
 
The sign presented above is a two-handed, asymmetric, dynamic, two-phase sign. The passive 
left hand is under the dominant right hand and fingers are bent into a fist. The right hand is 
placed on the left hand, the fingers are bent into a fist, and on the second phase the index finger 
of the dominant right hand is extended quickly pointing the direction of the indirect object – the 
executor.  
 
Morphological causation in GESL conveys the following meaning: the subject performs the 
verbal act through the indirect object. The indirect object is an executor, and the subject is an 
initiator (Makharoblidze 2012:388). This is a morphological causation as this category has its 
verbal references. The marker of causation is a two-handed two-phase asymmetric sign, which 
usually follows the sign of the main verbal lexical root. This marker is directional and as a 
spatial marker it is pointing or directed towards the indirect object. This sign is a primary 
imperative marker conveying the content of causation – the subject forcing the indirect object to 
do something. As an independent sign, the marker of causation originally means “to give an 
order or a task”.  
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Figure 15:  me vašenebineb mas mas - ‘I make him/her build it’/ ‘I am making him/her build it’ 
 
In Figure 15 the indirect object is not displayed. The last two graphics illustrate the marker of 
causation, which follows the verbal root. Without this marker the verbal for will be “me vašeneb 
mas ’I build it’ /’I am building it’.   
  
Like spoken Georgian, the morphological opposition of the category of causation has two 
members:  
1. Non-causative or direct and  
2. Causative verbal forms.  
Non-causatives are the direct forms without marking while causatives as the indirect or 
intermediary forms are always marked. Compare the following forms: 
 

 
Figure 16:  me vak’eteb mas – ‘I do it’ /’ I am doing it’ 
 
In the verbal form presented, the first photo displays the subject of the first singular form. The 
second and third photos show the lexical part of the verb. This is a non-causative, direct form. 
The third person direct object is not presented. 
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Figure 17:  me vak’etebineb mas mas - ‘I make him/her to do it’/ ‘I am making him/her to do it’ 
 
In the presented verbal form, the first photo displays the subject of the first singular form. The 
second and third photos show the lexical root of the verb “to do”. This is a causative 
intermediary form, but the indirect object is not presented here, as the marker of causation is 
directed towards the third person – mas ‘him/her’ pointing to the indirect object. 
The polypersonal verbs in GESL can have the causation conjugation displaying the following 
argument combinations: 
 
Table 4. Transitive verb (vaxat’vineb me mas mas – ’I make /I am making him/her to paint 
it’)   
S/O 
Ind. 

I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl. 

I s. ------ gaxat’vine
b 

vaxat’vine
b  

------- gaxat’vine
bt  

vaxat’vineb  

II s. maxat’vineb ------ axat’vineb  gvaxat’vinb ------- axat’vineb  
III s. maxat’vineb

s 
gaxat’vine
bs  

axat’vineb
s  

gvaxat’vine
bs 

gaxat’vine
bt  

axat’vinebs  

I pl. ------- gaxat’vine
bt  

vaxat’vine
bt  

------- gaxat’vine
bt  

vaxat’vineb
t  

II pl. maxat’vineb
t  

------- axat’vineb
t 

gvaxat’vine
bt  

------- axat’vinebt 

III 
pl. 

maxat’vineb
en  

gaxat’vine
ben  

axat’vineb
en 

gvaxat’vine
ben 

gaxat’vine
ben  

axat’vinebe
n 

 
 
The word order is free and the arguments may have different places in the verbal forms. The 
deictic sign of causation frees the word order pointing to the indirect object.  
 
5. Conclusions 
 

• GESL shows verb agreement. It is a language with polypersonal verbal morphology. As 
it has been shown, GESL has polypersonal verbal categories such as version and 
causation, and the existence of these morphological verbal categories strengthens the 
polyersonalism in this language.  

• For morphological realization of the verbal categories of version and causation, a few 
morphological arguments should be indicated in the verbal form. Verbal polypersonalism 
is obligatory for the categories of version and causation. “The one-way statistic universal 
regulation looks as follows: only polypersonal verbs can expose the verbal possessive 
category of version “(author). The same type of universal regulation can be illustrated 
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concerning morphological causation, as polypersonalism is obligatory for the verbal 
category of causation as well.  

• GESL partly copies the same category from the spoken language, adding the respectful 
and disrespectful forms to the model of version in spoken Georgian - without 
superessives. The category of version in GESL has a unified system without irregular 
forms of the category in difference spoken Georgian, as GESL does not distinguish 
passive mood and version has no different variations for transitive and intransitive verbs.  

 
The category of version in GESL has the following model:  

                                         VERSION 

 

    1. Neutral                  2. Objective               3.  Subjective     

 

a. Respectful forms       b. Disrespectful forms 

• Spoken Georgian and GESL show a difference in marking the forms of the category of 
version. The markers of version are pre-radical vowels in spoken Georgian, while in 
GESL there is suffixed marking for the same category. The signs of version are post-
radical signs.   

• GESL has a morphological causation with the suffixed marking. This category is fully 
copied from spoken Georgian including the suffixed position for the markers of this 
category in both languages. 

• The spatial system of GESL has the directional markers of causation and version (except 
the subjective version), and the vectors of the markers for causation and version are 
oriented to the indirect object.  

• In GESL the directional markers of objective version and causation free the word order in 
sentences, and strict argument order is not a mandatory.    

 
 

 
Acknowledgments: 
 
My investigations in GESL were supported by USAID and The Tbilisi Office of NGO Save The 
Children International. The research was performed with the help of The Union of The Deaf of 
Georgia, and I would like to express my deep gratitude to these organizations.  
  
I am very grateful to my deaf friends who helped me with this research, namely the president of 
The Union of The Deaf of Georgia Amiran Batatunashvili, who is an expert of GESL, the 
photographer and painter Parkhad Abasov, the interpreter Tamar Jikidze and the face of Deaf on 
the photos Lali Japoshvili. 
  
Part of this paper was presented at the International conferences: The III International Congress 
of Caucasiologists in Tbilisi. 23-26 October, 2013 and Conference on the languages of the 
Caucasus in Istanbul. November 29 - December 1, 2012.      



 
 
 

215 

 
 
 

 

References: 

• Aarons, Debra, Bahan Benjamin, Kegl Judy & Niedle Carol. 1991. Clausal Structure and a tier 
for grammatical marking in American Sign Language. Nordic Journal of Linguistics. 15.  103-
142   

• Anderson, Gregory & Gurevich, Olga. Access: 2012.  Towards a Typology of Version: Formal 
and Functional Perspectives. U Oregon / MPI-EVA, Leipzig and UC Berkeley 
http://www.livingtongues.org/docs/CLSpaper%20copy.pdf .1-15 (accessed 1 June 2012) 

• Aronoff, Mark Meir Irit and Sandler, Wendy. 2005. The Paradox of Sign Language Morphology 
• Journal of Linguistic Society of America.  Language 81 (2),  301-344 
• Aronson, Howard. 1982. Georgian. A Reading Grammar. University of Chicago. Chicago.  
• Bahan, Benjamin. 1996. Non-manual realization of agreement in American Sign Language. PHD 

dissertation. Boston University 
• Baker-Shenk, Charlotte & Cokely, Dennis. 1991. American Sign Language. A Teacher’s 

Resource Text of Grammar and Culture.  Clerc Books. Gallaudet University Press. Washington 
D.C.    

• Batatunashvili, Amiran. 2008. molap’arak’e xelebi [Talking hands] A dictionary of Georgian 
Sign Language. The Ministry of Education and Science of Georgia. Tbilisi   

• Boeder, Winfried. 1968. Ǘber die Versionen des Georgischen Verbs. Folia Linguistica. #2,  82–152 
• Boeder, Winfried. 2003. The South Caucasian languages. Universita¨t Oldenburg, Fakulta¨ t 3, 

Oldenburg 26111, Germany.  (Received 16 June 2003; accepted 16 June 2003) ELSEVIER.  
Lingua 115 (2005) 5–89 http://www.uni-
jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-
9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf (accepted 1 June 2012)   

• Brentari, Diane. 2010. Sign Languages. Cambridge University Press, Cambridge  

• Costello, Elaine. 1994. American Sing Language Dictionary. Random House   
• Cherchi, Marcello. 1997. Modern Georgian Morphosyntax: A Grammatico-categorical Hierarchy-

Based Analysis with Special Reference to Indirect Verbs and Passives of State. Harrassowitz, 
Wiesbaden. Germany. 

• Chikobava, Arnold. 1950.  kartuli enis zogadi daxasiateba [A general characterization of the 
Georgian language]. KEGL, vol.I., Tbilisi. Ed. By A. Chikobava. The Georgian National 
Academy of Sciences. Tbilisi. 018-080 

• Comrie, Bernard. 1981. Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology. 
Chicago: University of Chicago Press. 158–177. 

• Croft, William.  2003. Typology and Universals, 2nd ed. New York: Cambridge University Press. 
• Damenia, Meri. 1982. kartuli zmnis st’rukt’uruli  modelebi [The structural models of Georgian 

verbs]. Tbilisi.  
• Damenia, Meri. 2003. versia (anu kceva) rogorc kartuli zmnis gramat’ik’uli k’at’egoria [Version 

as grammar category of Georgisn verb]. enatmecnierebis sak’itxebi. [Linguistic Issues] No.1. 
TSU. Tbilisi. 73-90  

• Deeters,  Gerhard. 1930. Das Kharthwelische Verbum. Vergleichende Darstellung des 
Verbalbaus der südkaukasischen Sprachen. Leipzig.  

• Dixon, Robert Malcolm Ward & Alexandra Y. Aikhenvald. 2000. Introduction. In Changing 
Valency: Case Studies in Transitivity, Dixon, R.M.W. and Alexandra Y. Aikhenvald, eds: 1–28. 
New York: Cambridge University Press. 

http://www.livingtongues.org/docs/CLSpaper%20copy.pdf
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2063/action/showPublisher?publisherCode=lsa
http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf
http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf
http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/South%2BCaucasian-EGOTEC-9fffqnimr809oq8vdmg80eckr6.pdf


 
 
 

216 

• Dixon, Robert Malcolm Ward.  2000.  A typology of causatives: form, syntax and meaning. In 
Dixon, R.M.W. & Alexandra Y. Aikhenvald. Eds. Changing Valency: Case Studies in 
Transitivity. Cambridge University Press. New York. 30–83 

• Emmorey, Karen & Reilly, Judy. 1995. Language, Gesture, and Space. Ed. Lawrence Erlbaum 
Associates: Hillsdale, NJ. 

• Ertelishvili, Parnaoz. 1965. kcevis sak’itxisatvis kartulši [Concerning version in Georgian]. TSU 
Works. vol. 114., Tbilisi. 177-198 

• Fänrich,  Heinz. 1965. Die Funktionen des charaktervokals i im georgischen verb. In: WZ der 
FSV Jena. H.1. 153-157 

• Fischer Susan and Gough Bonnie. 1978. Verbs in American Sign Language. Sign Language 
Studies. 7(18) 17-48 

• Fischer, Klaus &  Ágel, Vilmos.  2010. Dependency grammar and valency theory. In: The Oxford 
handbook of linguistic analysis, ed. By Bernd Heine & Heiko Narrog  Oxford: Oxford University 
Press. 223-255. 

• Fortescue, Michael. 1990.  Morphophonemic Complexity and Typological Stability in a 
Polysynthetic Language Family.  International Journal of American Linguistics, Vol. 58, No. 2 
(Apr., 1992),  242-248 

• Friedman, Lynn A. 1976. The manifestation of subject, object and topic in ASL. In  C. N. Li 
(ed.), Subject and Topic. New York: Academic Press. 127-148 

• Goldberg, Adele. 1995. A Construction Grammar approach to argument structure. Chicago: 
University of Chicago Press. 

• Harris, Alice C. 1981. Georgian syntax: a study in relational grammar. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

• Harris, Alice C. 1978.  Number Agreement in Modern Georgian. The Classification of 
Grammatical Categories. International Review of Slavic Linguistics. vol. 3.No.1-2. ed. By 
Anthony Vanek. 75-98.  

• Hewitt, George B. 1995. Georgian: a structural reference grammar. Amsterdam: John 
Benjamins.  

• Hewitt, George B. 2005 [1996]. Georgian: A Learner's Grammar. ISBN 0415 333709  9 (hbk) 
1996 Routlege. Second Ed. 2005 

• Janis, Wynne. 1995. A Crosslinguistic Perspective on ASL Verb Agreement. In the book edited 
by Emmorey, K. & Reilly, J.  Language, Gesture, and Space.  Lawrence Erlbaum Associates. 
Hillsdale, New Jersy, Hove, UK  195-224 

• Jorbenadze, Besarion. 1983. zmnis xmovanp’repiksuli c’armoeba kartulši [Prefixed vowel 
derivation of the verbs in Georgian]. TSU press  

• Kavtaradze, Ivane. 1954. zmnis žiritadi k’at’egoreibisatvis žvel kartulši [Concerning the general 
verbal categories in Old Georgian]. Tbilisi. 

• Kendon, Adam. 1994. "Human Gestures" In: K.R. Gibson and T. Ingold (ed.) Tools, Language 
and Cognition in Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 43-63 

• Kvachadze, Leo. 2001 [1993] kartuli ena [The Georgian Language]. Rubikoni. Tbilisi..239-240. 
• Liddell, Scott. 2003. Grammar Gesture and meaning in American Sign Language. Cambridge: 

Cambridge University Press.   
• Lillo-Martin, Diane. Two kinds of null arguments in American Sign Language. Natural 

Languageand Linguistic Theory 4. 1986. 415-44 
• Lomatatidze, Ketevan. 1947. kcevis k’at’egoriisatvis apxazur zmnaši [For the category of version 

in the Abkhazian verb]. TSU šromebi XXXb-XXXIb.  411-419 
• Machavariani, Maia. 1987. kcevis k’at’egoriis sematik’a [The semantics of the category of 

version]. Mecsniereba. Tbilisi.    
• Makharoblidze,  Tamar. 2012. kartuli jest’uri ena [Georgian Sign Language]. Ministry of 

Education and Science, USIAD, Save Children International. Tbilisi.  
• Makharoblidze, Tamar. 2009.  lingvist’uri c’erilebi -I [Linguistic Papers I]. Sr. Andrew the first 

called University press. Tbilisi. 

http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2062/stable/3519761?&Search=yes&searchText=polypersonalism&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dpolypersonalism%26Search%3DSearch%26gw%3Djtx%26prq%3Dpoylersonalism%26hp%3D25%26acc%3Don%26aori%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=1&ttl=1&returnArticleService=showFullText
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2062/stable/3519761?&Search=yes&searchText=polypersonalism&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dpolypersonalism%26Search%3DSearch%26gw%3Djtx%26prq%3Dpoylersonalism%26hp%3D25%26acc%3Don%26aori%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=1&ttl=1&returnArticleService=showFullText
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2062/stable/3519761?&Search=yes&searchText=polypersonalism&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dpolypersonalism%26Search%3DSearch%26gw%3Djtx%26prq%3Dpoylersonalism%26hp%3D25%26acc%3Don%26aori%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=1&ttl=1&returnArticleService=showFullText


 
 
 

217 

• Makharoblidze, Tamar. 2010.  lingvist’uri c’erilebi -II [Linguistic Papers II].  Sr. Andrew the 
first called University press. Tbilisi. 

• Makharoblidze, Tamar. 2007.  bask’uri da kartuli dest’inaciuri sist’emebis t’ip’ologia [Typology 
of the Destinative Systems of Basque and Georgian]. A. Chikobava Institute of Linguistics. 
Tbilisi.  

• Mathur, Gaurav & Rathmann, Christian. 2010 Verb agreement in sign language morphology. In 
Sign Languages ed. By Brentari, D. Cambridge: Cambridge University Press, 173-196 

• Meier Richard P. 1982. Icons analogues and morphemes: The acquisition of verb agreement in 
American Sign Language. PHD dissertation. University of California, San Diego. 

 
• Meier Richard. P. 1990. Person deixis in American Sign Language.  In S. Fischer & P. Siple 

(eds.), Theoretical Issues in Sign Language Research. Vol. 1. Linguistics University of Chicago 
Press. Chicago, IL. 175-190 

• Meir, Irit; Padden, Carol; Aronoff, Mark; Sandler, Wendy. 2006. Re-Thinking sign language verb 
classes: The body as subject.  Sign Languages: spinning and unraveling the past, present and 
future. TISLR9, forty five papers and three posters from the 9th. Theoretical Issues in Sign 
Language Research Conference, Florianopolis, Brazil.  531-563 

• Melikishvili, Damana. 2000. kartuli zmnis uğlebis sist’ema [The system of conjugation of 
Georgian verb]. Logos Press. Tbilisi.   

• Nebieridze, Givi.1976. kcevis k’at’egoria kartulši.[The category of version in Georgian] 
Georgian Academy of Science. Macne, els No.4 Tbilisi. 132-145 

• Neidle Carol, Kegl Judy, MacLaughlin Dawn, Bahan Benjamin & Lee Robert G. 2000. The 
syntax of American Sign Language: Functional categories and Hierarchical Structure. 
Cambridge. MA. MIT Press. 

• Oniani, Aleksandre. 2003. tanamedrove kartuli salit’erat’uro ena (ponetik’a-ponologia, 
morpologia) [Modern literary Georgian (Phonetic-phonology, morphology)] Sulxan-Saba 
Orbeliani Tbilisi pedagogical University press. Tbilisi.  

• Padden, Carol. 1983. Interaction of morphology and syntax in American Sign Language. PHD 
dissertation. University of California, San Diego.     

• Perniss, Pamela. 2007. Space and Iconicity in German Sign Language (DGS). PHD dissertation. 
MPI Series in Psycholinguistics 45, Radboud University Nijmegen. 

• Pamela Perniss, Steinbach, Mark &  Pfau Ronald. 2007. Grammaticalization of auxiliaries in sign 
languages. In: Pamela Perniss, Ronald Pfau & Markus Steinbach (eds.), Visible variation: 
Comparative studies on sign language structure. Berlin: Mouton de Gruyter, 303-339. 

• Pfau, Ronald, Steinbach, Markus & Woll, Bencie (eds.) 2012. Sign language. An international 
handbook (HSK - Handbooks of linguistics and communication science). Berlin: Mouton de 
Gruyter. 

• Rogava, George. 1942. k’utvnilebiti apiksi i kartvelur enata zmnisa da saxelis morpologiur 
k’at’egoriebši (kcevasa da brunvebši). [The possessive affix i- in morphological categories of 
verbs and nouns in Kartvelian languages (In version and cases)]. Georgian Academy of Science. 
Moambe vol.III No.2 Tbilisi. 207-212   

• Sandler, Wendy & Lillo-Martin, Diane. 2006. Sign language and linguistic universals. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

• Shanidze, Akaki. 1980 [1953] txzulebani tormet’ t’omad. t’omi III. kartuli enis gramatik’is 
sapužvlebi. Morpologia. [Works is 12 volumes. Vol.III. Basics of Georgian Grammar. 
Morhpology]. TSU press. Tbilisi.  

• Shanidze, Akaki. 1926. kartuli zmnis sakcevi [Version of Georgian verb]. TSU Moambe. Vol. 
VI. (With an abstract in French - Versions du verbe Géorgien) Tbilisi. 312-333 

• Shibatani, Masayoshi. 2002. The grammar of causation and Interpersonal manipulation.  
Language Arts & Disciplines. John Benjamins Publishing Co, Amsterdam.   

http://www.google.ge/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Language+Arts+%26+Disciplines%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


 
 
 

218 

• Schmidt, Karl.1965.  Indogermanisches Medium und Sataviso in Georgischen. Bedi Kartlisa. 
No.48-49. Vol.XIX-XX. Revue de Kartvélologie. Paris. 129-135; Mimomxilveli, No.6-9. (1969-
1972). Tbilisi. 301-305 

• Song, Jae Jung. 1996. Causatives and causation: A universal-typological perspective. London 
and New York: Addison Wesley Longman. 

• Song, Jae Jung. 2001. Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Harlow and London: 
Pearson (Longman). 

• Sapountzaki, Galini. Agreement Auxiliaries  In: R. Pfau et al. (eds.), Sign Language. An 
international Handbook. 2012. 204-227 

• Steinbach, Markus & Roland Pfau (2007), Grammaticalization of auxiliaries in sign languages. 
In: Perniss, P., R. Pfau & M. Steinbach (eds.), Visible variation: Cross-linguistic studies on sign 
language structure. Berlin: Mouton de Gruyter, 303-339.  

• Talmy, Leonard. 2000. Toward a Cognitive Semantics. Volume 1: Concept Structuring Systems. 
Cambridge: MIT Press. 

• Talmy, Leonard. 2000. Toward a Cognitive Semantics. Volume 2: Typology and Process in 
Concept Structuring. Cambridge: MIT Press. 

• Tesnière, Lucien. 1969. Éleménts de syntaxe structurale, 2nd edition. Paris: Klincksieck. 
• Thompson Robin, Emmorey Karen & Kluender Robert. 2006. The relationship between eye gaze 

and verb agreement in American Sign Language: An eye tracking study. Natural language and 
Linguistic theory. 24. 571-604  

• Tuite, Kevin. 2008. Early Georgian.  In: The Ancient Languages of Asia Minor. Edited by Roger 
D. Woodard. Cambridge MA: Cambridge University Press.  45-165 

• Tuite, Kevin. 2009. The production of gesture. Semiotica. Vol. 93, Issue 1-2. Online -1613-3692, 
ISSN Print 0037-1998, DOI: 10.1515/semi.1993.93.1-2. 83, October 2009. 83-106  

• Uturgaidze, Tedo. 2002. gramat’ik’uli k’at’egoriebisa da mati urtiertmimartebistvis kartul 
zmnaši [For the grammatical categories and their relations in Georgian verbs]. A. Chikobava 
Institute of Linguistics. Tbilisi.  

• Vogt, Hans.1971. Grammaire de la langue Géorgienne. Oslo: Universitetsforlaget.  
 

 
Notes 

1. The acronym GESL appears for the first time.  
2. These forms are the same for personal and demonstrative pronouns. The personal 

pronouns are connected with verbs, while the same forms with nouns are considered as 
demonstrative pronouns.  

3. PREV is used for glossing preverb, VER/N is an abbreviation for version. VER/S is 
subjective version. VER/O is objective version. TH is an abbreviation for thematic 
marker. RM is for the markers of conjugation rows. P/FOR is used for the postposition 
“for”. These abbreviations are missing in “CLIPP Christiani Lehmanni inedita, 
publicanda, publicata. Interlinear morphemic glossary” and Leipzig      Glossing Rules < 
http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php>, and we had to add a few 
glossary items.  

4. “kceva” or “version”  - the first name (Kceva) was given by Acad. Akaki Shanidze 
(1980:323)  

5.  In order to give a better translation we prefer to call these forms “respectful” and 
“disrespectful” rather to use the well known terms “benefacitves” and “malefactives”  

6. Acad. Akaki Shanidze calls uses the term “contact” for the verbal category of causation 
(1980:357-373) 
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piris kategoria da polipersonalizmi 

 

qarTuli zmna aris polipersonaluri, rac niSnavs imas, rom am 

zmnas SeuZlia subieturi da obieqturi pirebis 

morfologiuri referencireba. es aris qarTuli sametyvelo 

enis gramatikis umniSvnelovanesi movlena, romelic uamrav 

morfo-sintaqsur movlenas ganapirobebs am enaSi. 

მრავალპირიანობა არის ქართული ზმნური სისტემის ამოსავალი.   

 

Tanamedrove qarTul enTamecnierebaSi arsebobs mosazreba, rom 

zmnis pirianoba aris morfologiuri kategoria da 

igulisxmeba mxolod zmnaSi referencirebuli pirebi. 

“uxatavs” –erTpiriani formaa, “mixatavs” – orpiriani. Aamave 

Teoriis mixedviT, orive zmna aris samvalentiani da 

valentoba ki sintaqsuri movlenaa. nebismieri lingvisturi 

siaxle misaRebia, roca is absoluturi sizustiT jdeba enis 

morfologiur paradigmatikasa da sintagmatikaSi. pirianobisa 

da valentobis sakiTxi seriozul dazustebas moiTxovs. Cveni 

azriT, pirianoba, rogorc morfologiuri kategoria 

zedmiwevniT koreqtuli analiziT aris mocemuli tradiciul 

gramatikaSi daAar SeiZleba qarTuli sametyvelo enis zmnaSi 

nulovani markirebis mqone an saerTod aramarkirebuli pirebi 

( Od. III ) ar CaiTvalos pirianobis Semadgenel elementebad, 

radgan uRlebis paradigmebi pirianobis swored aseT gagebas 

emyareba da am principebzea agebuli.Ppirianobis 

SemoTavazebul axlebur gaazrebas mravali winaaRmdegoba 

axlavs Tan:  

 



 
 
 

220 

1. am Teoriis mixedviT, “uSenebs” erTpiriani zmnaa, “miSenebs” – 

orpiriani. Aaq mxolod iribi obieqturi piri Seicvala. 

mwkrivSi piris cvlilebam ( am SemTxvevaSi obieqturi piris 

mixedviT uRlebam ) ar unda gamoiwvios pirianobis cvla. Ee. i.  

paradigmatika am Teorias ar adasturebs. 

 

2. am Teoriis mixedviT,  upiroa zmnebi wer, xatav, gaige, 

daxate da a. S. e s ki, cxadia, yovlad miuRebelia.  

 

3. am Teoriis mixedviT, irRveva zmnis derivaciul kategoriaTa 

sistema (gvari, qceva, gardamavloba). “mixatavs” gardauvali 

zmnaa, radganac pirdapiri piri ( O d. III ) ar aris markirebuli. 

Aam logikiT gardamavloba pirebis mixedviT iqneba 

gamoxatuli. “xatavs” gardauvalia da “mxatavs” gardamavali. 

Ees ki, raTqma unda, aralogikuria.  

 

4. Tu valentoba sintaqsuri kategoriaa, maSin valentobis 

cvlam ar unda gamoiwvios morfologiuri cvlilebani. forma 

“vaSeneb” erTpiriani da orvalentiania. “vuSeneb” erTpiriani 

da samvalentiani. Ffaqtobrivad, gavzardeT valentoba da 

miviReT qcevis sxva morfologiuri forma. sintaqsuri 

kategoriebis amgvari zemoqmedeba morfologiur kategoriebze 

gamoricxulia. 

 

5. dasazustebelia terminologiac. Tu valentobas miviCnevT 

sintaqsur kategoriad, maSin unda visaubroT predikatis 

valentobaze da ara zmnis valentobaze. Ee. i. gveqneba zmnis 

pirianoba da Sesabamisad, predikatis valentoba. 
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6. miuRebelia calke aRebuli zmnis formis sintaqsuri 

analizi valentobis TvalsazrisiT. iseve rogorc “kaci” ar 

aris arc qvemdebare, arc damateba da arc Sedgenili 

Semasmenlis saxeladi nawili da saerTod, is calke aRebuli 

anu winadadebis gareSe, ver iqneba veranairi sintaqsuri 

erTeuli da verc veranairi sintaqsuri kategoriis matarebeli. 

amdenad, calke piriani zmna nulovani valentobisaa ( da ara 

nulvalentiani “wvims” – rogorc es gaazrebulia. Ees 

sxvadasxva terminebia. ) saerTod, naTeli WeSmaritebaa is, rom 

winadadebis gareSe sintaqsi ar arsebobs. 

 

7.  Tu pirianobas mxolod referencirebuli pirebiT 

ganvsazRvravT, davicvaT igive principi sintaqsSic. maSin 

valentoba ganisazRvreba konkretul winadadebaSi gamosaxuli 

anu realizebuli aqtantebis raodenobiT. Zalian xSirad 

gasagebi mizezebis gamo pirveli da meore piris 

nacvalsaxelebi winadadebaSi gamotovebulia da igulisxmeba. 

“vuSeneb saxls mezobels” – aseT SemTxvevaSi “vuSeneb” unda 

gaviazroT orvalentian predikatad da ara samvalentian zmnad, 

radganac valentobis gamomxatveli mesame aqtanti 

winadadebaSi ar aris anu ar xdeba misi referencireba. 

morfologiur pirianobas ver moakldeba aramarkirebuli 

aqtantebi da maTi semantika, xolo sintaqsur valentobas 

ufro SeiZleba moakldes. 
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8. am TeoriiT auxsneli rCeba inversiuli zmnebis sakiTxi. 

orpiriani da orvalentiania zmnebi “meZineba”, “mZinavs”. Ees ki 

mTel rig gaugebrobebs warmoqmnis.     

 

indoevropuli enaTmecnierebis mibaZviT xSirad infinitiuri 

forma ganixileba rogorc amosavali. marTalia, arsebobs 

logikur-semantikurad gardamavali zmnebi, magaliTad “wera”, 

“keTeba” da a S. Tumca “vwer” da “iwereba” sulac araa erTi 

semanturad. amdenad, amosavali ver iqneba “wera” infinitivi. 

adresatis ugulvebelyofa konkretuli formis semantikisaTvis 

sruliad miuRebelia. “vuxatav” da “vxatav” sxvadasxva morfo-

semanturi Rirebulebis formebia. damoukidebeli semantika ar 

arsebobs formisaTvis. iseve rogorc ar arsebobs 

damoukidebeli sintaqsi morfo-sintaqsis gareSe. Tu 

infinitiuri formebiT ganvixilavT semantikur dones, maSin 

gamova, rom “ixateba” da “vxatav” erTi semanitkuri velis 

sityvebia (“xatva”), rac cxadia, araa swori. sityvas 

erTdroulad gaaCnia ramdenime done: fonologiuri, 

morfologiuri da leqsikur-semantikuri, magram ara 

sintaqsuri. radganac sintaqsi ar arsebobs winadadebis gareSe. 

rac Seexeba logikur-semanturs, es aris enis erarqiis 

semantikuri done.  N  Fformas gaaCnia konkretuli morfo-

semantika da aq aucilebelad gasaTvaliswinebelia 

morfologiurad referencirebuli da arareferencirebuli 

obieqturi pirebi.  

 

indoevropuli enebis doneze da saerTod, tipologiuri 

kvlevisaTvis (agreTve polipersonaluri enebis Seswavlis 
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TvalsazrisiTac) sakmaod Rirebulia valentobisa da 

adgilianobis cnebebi. T. GgamyreliZis naSromSi “zmnis 

“pirianoba” da “valentoba” valentoba sintaqsur kategoriad 

moixsenieba, magram praqtikulad gaiazreba morfologiur 

kategoriad. rogorc Tavad aRniSnavs, aq terminia gadaweuli 

da faqtobrivad, es aris pirianobis tradiciuli gageba. igi 

saubrobs zmnis (da ara predikatis) valentobaze. aq siaxle, 

arsebiTad, morfologiaSia SemoTavazebuli da zemoT 

CamoTvlili mizezebis gamo sruliad miuRebelia qarTuli 

sametyvelo enis zmnuri sistemisaTvis.  

 

amdenad, qarTul enaSi valentobis cnebis gaazreba 

indoevropuli modelis mixedviT Secdoma iqneboda. 

tipologiuri kvlevisaTvis Rirebuli iqneba, rom valentoba 

miCneuli iyos ara sintaqsur, aramed semantikur kategoriad. 

maSin valentobis morfo-semantika Sesabamisad gansxvavebulad 

aisaxeba monopersonaler da polipersonalur enebSi. Tu 

valentobas gaviazrebT semantikur kategoriad (rogorc 

adgilianobaa miCneuli), aqedan gamomdinare, SegviZlia 

universaluri erTeulebis gamoyofac. kerZod, absoluturi 

lingvisturi universalia iqneba Semdegi _ yvela enaSi 

arsebobs gansxvavebuli valentobis zmnebi da am sxvaobaTa 

realizeba ki kerZo gramatikaTa problemebia.  

 

piris romeloba sami formis: 

1. aris moubari pirveli piri, 

2. msmeneli da Tanamoubari aris meore piri da 

3. komunikaciis aqtis miRma arsebulia mesame piri. 
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metyevlebis aqtSi monawile komunikatori pirebi, rogorc 

wesi, vin kategoriis pirebia. xolo mesame piri SeiZleba iyos 

vin an ra kategoriis. es piri ufro faro speqtriT xasiaTdeba. 

rasakvirvelia, igive enobrivi kanonzomierebebi vrceldeba 

Jestur metyvelebazec.  

 

zemoT ganxiluli qiremul-mimikuri da mimikuri piris 

nacvalsaxelebi warmoadgens zmnis pirebs:  

pirveli piri, mxolobiTi ricxvi: 

 

 
pirveli piri, mravlobiTi ricxvi: 
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meore piri, mxolobiTi ricxvi: 
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meore piri, mravlobiTi ricxvi - 

  

 

 

mesame piri, mxolobiTi ricxvi: 
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mesame piri, mravlobiTi ricxvi: 
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230 

 

 

 

 

 

subieqturi da obieqturi pirebi 

piris rogoroba aris sami formis. zmnis piri SeiZleba iyos: 

1. subieqturi, 

2. pirdapiri obieqti an 

3. iribi obieqti. 

 

subieqturi piri moqmedi piria. misi met-naklebi aqtivobiT. 

pirdapiri obieqti aris samoqmedo sagani da iribi obieqti ki 

aris zmnis moqmedebaSi iribad CarTuli, dainteresebuli 

aqtanti. 

garda uSualod sagnisa, cxadia, zmnis pirebi, SesaZloa, 

nacvalsaxeluri formiTac iyos warmodgenili. mesame piris 
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zemoT CamoTvlili saxelobiTi brunvis formis garda 

nacvalsaxelebi, SesaZloa, Segvxvdes micemiTsa da ergativSic.  
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ergativis niSniT, rogorc gardamavali zmnis vin kategoriis 

subieqti: 
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mravlobiT formaSi iqneba micemiTi da ergatiuli brunvebis 

Sesabamisi saziaro formis semantikuri Jestebi: 
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zmnis polipersonalizmi gulisxmobs subieqtis da obieqtis 

asaxvas zmnaSi. qarTul sametyvelo enaSi polipersonaluri 

struqturis Seqmna motivirebulia pirisa da klasis 

kategoriaTa sinqronuli referenciiT, anu erT formaSi am 

ori kategoriis gamoxatva biZgs aZlevs polipersonaluri 

semantikis ganviTarebas. Jesturi enebi Tavisi bunebiT 

monopersonaluri enebia, radganac aq ZiriTadad xdeba saerTo 

zmnuri fuZis wardgena da zmnasTan SeTanxmebuli piris 

nacvalsaxelebis wyoba ganapirobebs subieqtisa da obieqtebis 

sintaqsur rolebs.  

SeiZleba iTqvas, rom qarTuli Jesturi ena aris unikaluri ena 

zmnuri kategoriebis gramatikalizaciis TvalsazrisiT. erTi 

mxriv, igi iziarebs Jestur enaTaTvis damaxasiaTebel 
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gamoxatvis ekonomikur principebs, am enaTa amorfulobas da 

meore mxriv, es ena cdilobs SeZlebisdagvarad srulad asaxos 

qarTuli sametyvelo enis polipersonaluri zmnis mdidari 

palitra. qarTul Jestur enaSi aris mimarTebis niSani, 

pirdapiri da iribi obieqtis niSnebi, ergativi. aq gvaqvs 

pirdapiri da iribi obieqtebis mkveTrad gamoxatuli morfo-

sintaqsi. Zalian rTuli iqneba aseTi enobrivi suraTis fonze 

qarTuli Jesturi enis zmnis monopersonalurad miCneva. Cveni 

azriT, am SemTxvevaSi yvelaze zusti midgoma iqneba, Tuki am 

tipis zmnebs ganvsazRvravT rogorc gradaciuli 

polipersonalizmis formebs – Tundac imis gamo, rom qarTuli 

Jesturi enis zmnebs aqvT Tan darTuli obieqtis niSani, rac 

aSkarad aris polipersonalizmis morfologiuri komponenti.  

obieqtis niSani aris erTxeliani orfaziani Jesti obieqtis 

veqtoriT, anu am Jestis mimarTuleba konkretulad aris 

gansazRvruli iribi obieqtisken.  
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es aris erTxeliani Jesti da rogorc zemoT aRvniSneT, es 

niSani miemarTeba iribi obieqtisken. TavisTavad, am niSnis 

morfologiuri funqcia naTelia – igi asaxavs zmnis irib 

obieqts.  

 

sagulisxmoa is garemoeba, rom igive tipis orxeliani Jesti 

qcevis gamomxatvelia. am Jestis Sesaxeb dawvrilebiT 

visaubrebT qveTavSi “qceva”.  

 

 

qarTuli Jesturi ena gaurbis ra referentTa gaormagebas, 

obieqtis niSani da sasxviso qcevis niSani zmnaSi erTdroulad 

ar unda iqnes warmodgenili. es ori niSani Tvisobrivad erTi 

da imave semantikis niSnebia da Sesabamisad, Jesturi formac 

amitom aqvT msgavsi. saerTod, iribi obieqtisa da versiis 

kategoriis morfo-sintaqsuri da semantikuri siaxlove 

TvalSisacemi zogadi ligvnisturi movlenaa da am 

TvalsazrisiT, arc qarTuli Jesturi enaa gamonaklisi. 

 

qarTul Jestur enaSi iribi obieqti SeiZleba mocemuli 

gvqondes:  

1. nacvalsaxeliT an saxeliT,  

2. nacvalsaxeliT an saxeliT da mimarTebis niSniT,  
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3. nacvalsaxeliT an saxeliT da obieqtis niSniT,   

4. nacvalsaxeliT an saxeliT, mimarTebis niSniT da obieqtis 

niSniT. 

 

saerTod, pirdapiri obieqti umetesad mesame piris mxolobiTi 

rixcvis usulo kategoriis sagania da xSirad ar xdeba misi 

markireba rogorc qarTul sametyvelo enaSi, aseve qarTul 

Jestur enaSic. pirdapiri obieqti SeiZleba gadmocemuli iyos 

nominativiT an obieqtis brunviT – es aris dativi, anu 

posesiur-destinaciuri brunva. zog zmnaSi pirdapiri obieqti 

asaxulia Tavisi kerZo niSniT am zmnis semantikidan 

gamomdinare, mag. mxatavs, gwer. aseT SemTxvevebSi es obieti 

ikonogrgiuli formatiTaa warmodgenili. 

 

qarTul Jestur enaSi pirdapiri obieqti SeiZleba mocemuli 

gvqondes:  

1. nacvalsaxeliT an saxeliT,  

2. nacvalsaxeliT an saxeliT da dativiT / posesiur-

destinaciuri brunviT 

3. nacvalsaxeliT an saxeliT da pirdapiri obieqtis niSniT,   

 

meoTxe Teoriuli varianti - pirdapiri obieqtis asaxva 

nacvalsaxeliT an saxeliT da pirdapiri obieqtis niSniTa da 

posesiur-destinaciuri brunviT qarTuli Jesturi enaSi ar 

gvxvdeba. 

   

im enebSi, sadac aseTi zmnuri polipersonalizmi ara gvaqvs, 

cxadia, sityvaTa rigi alagebs subieqtisa da obieqtis rolebs 
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winadadebaSi. es sintaqsuri saSualeba arc qarTul Jestur 

enaSi aris srulad ignorirebuli da amis upirvelesi mizezi 

isev monopersonaluri stuqturis mqone enaTa rusul-sabWouri 

enobrivi gavlena da safuZveli gaxlavT.   

 

vnaxoT, rogor aisaxeba qarTuli sametyvelo enaSi arsebuli 

zmnis pirTa kombinaciis cxrili qarTuli Jesturi enis 

Sesabamisi zmnis formebSi.  

orpiriani formebi: 

  
S/Od. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl. 
I s. ------ gxatav  vxatav  ------- gxatavT  vxatav  

II s. mxatav ------ xatav  Gvxatav ------- xatav  

III s. mxatavs gxatavs  xatavs  gvxatavs gxatavT  xatavs  

I pl. ------- gxatavT  vxatavT  ------- gxatavT  vxatavT  

II pl. mxatavT  ------- xatavT gvxatavT  ------- xatavT  

III pl. mxataven  gxataven  xataven gvxataven gxataven  xataven  

 
 

 
 
pirvel suraTze mocemulia subieqti “Sen”. meore suraTze 

gamosaxulia pirdapiri obieqti “me”. mesame da meoTxe 

suraTebze asaxulia zmnis forma “mxatav”.  
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imave formaSi “Sen me mxatav” mexuTe da meeqvse suraTebze 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba me- 

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs pirveli piris pirdapiri 

obieqti. pirdapiri obieqti am zmnaSi mocemulia saxiTi 

miTiTebiT (Cems saxes xatav), xolo piris romeloba am 

miTiTebis traeqtoriiTa gansazRvruli.   

 

pirvel suraTze mocemulia subieqti “is”. meore suraTze 

asaxulia pirdapiri obieqti “me”. mesame da meoTxe suraTebze 

asaxulia zmnis forma “mxatavs”.  
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imave formaSi mexuTe da meeqvse suraTebze mocemulia 

obieqtis niSani, romelic miemarTeba me-traeqtoriiT, radganac 

aq gvaqvs pirveli piris pirdapiri obieqti. 

 
pirvel da meore suraTebze mocemulia subieqti “Tqven”. mesame 

suraTze gamosaxulia pirdapiri obieqti “me”. meoTxe da mexuTe  

suraTebze asaxulia zmnis forma “mxatavT”.  

 

imave formaSi meeqvse da meSvide suraTebze ki mocemulia 

obieqtis niSani, romelic miemarTeba me-traeqtoriiT, radganac 

aqac gvaqvs pirveli piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti. 
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pirvel, meore da mesame suraTebze mravlobiTobis  

ganmeorebiTi JestiT mocemulia subieqti “isini”. meoTxe 

suraTze gamosaxulia pirdapiri obieqti “me”. mexuTe da meeqvse 

suraTebze asaxulia zmnis forma “mxataven”.  

 

imave formaSi MmeSvide da merve suraTebze ki mocemulia 

obieqtis niSani, romelic miemarTeba me-traeqtoriiT, radganac 

aqac aris pirveli piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti. 
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pirvel suraTze mocemulia subieqti “me”. meore suraTze 

warmodgenlia pirdapiri obieqti “Sen”. mesame da meoTxe 

suraTebze asaxulia zmnis forma “gxatav”.  

 

imave formaSi “ne Sen gxatav” mexuTe da meeqvse suraTebze 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Sen- 

traeqtoriiT, radganac aq aris meore piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

pirvel suraTze mocemulia subieqti “is”. meore suraTze 

warmodgenlia pirdapiri obieqti “Sen”. mesame da meoTxe 

suraTebze asaxulia zmnis forma “gxatavs”.  
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imave formaSi “is Sen gxatavs” mexuTe da meeqvse suraTebze ki 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Sen- 

traeqtoriiT, radganac aq aris meore piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

 

                                     

 

pirvel, meore da mesame suraTebze mocemulia subieqti “Cven”. 

meoTxe suraTze warmodgenlia pirdapiri obieqti “Sen”.  

mexuTe da meeqvse suraTebze asaxulia zmnis forma “gxatavT”.  
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imave formaSi “Cven Sen gxatavT” meSvide da merve suraTebze 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Sen- 

traeqtoriiT, radganac aq aris meore piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 
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pirvel, meore da mesame suraTebze mocemulia subieqti “isini” 

mravlobiTobis ganmeorebiTi JestiT. meoTxe suraTze 

warmodgenlia pirdapiri obieqti “Sen”.  mexuTe da meeqvse 

suraTebze asaxulia zmnis forma “gxataven”.  

 

imave formaSi “isini Sen gxataven” meSvide da merve suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Sen-

traeqtoriiT, radganac aq aris meore piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

pirvel suraTze mocemulia subieqti “me”. meore da mesame 

suraTebze warmodgenlia pirdapiri obieqti “mas” mimarTebis 

niSniT. meoTxe da mexuTe suraTebze asaxulia zmnis forma 

“vxatav”.  
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imave formaSi “me mas vxatav” meeqvse da meSvide suraTebze 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba mas-

traeqtoriiT, radganac aq aris mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

  

 
 

 
pirvel suraTze mocemulia subieqti “Sen”. meore da mesame 

suraTebze warmodgenlia zmnis forma “xatav”. meoTxe, mexuTe 

meeqvse da meSvide suraTebze asaxulia pirdapiri obieqti “mas” 

mimarTebis niSniT.  
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imave formaSi “Sen mas xatav” merve da mecxre suraTebze 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba mas-

traeqtoriiT, radganac aq aris mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

pirvel suraTze mocemulia subieqti “is”. meore suraTze 

warmodgenlia pirdapiri obieqti “mas”. mesame da meoTxe 

suraTebze asaxulia zmnis forma “xatavs”.  
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imave formaSi “is mas xatavs” mexuTe da meeqvse suraTebze ki 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba mas-

traeqtoriiT, radganac aq aris mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

 

                                    

    
 
pirvel, meore da mesame suraTebze mocemulia subieqti “Cven”. 

meoTxe suraTze warmodgenlia pirdapiri obieqti “mas”.  

mexuTe da meeqvse suraTebze asaxulia zmnis forma “vxatavT”.  
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imave formaSi “Cven mas vxatavT” meSvide da merve suraTebze ki 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba mas-

traeqtoriiT, radganac aq aris mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

 

                                                           
pirvel da meore suraTze mocemulia subieqti “Tqven”. mesame 

da meoTxe suraTebze warmodgenlia zmnis forma “xatavT”. 

mexuTe, meeqvse, meSvide da merve suraTebze asaxulia 

pirdapiri obieqti “mas” mimarTebis niSniT.  
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imave formaSi “Tqven xatavT mas” mecxre da meaTe suraTebze 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba mas-

traeqtoriiT, radganac aq aris mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

                                              
 

 
 

                                            
      

 
pirvel, meore da mesame suraTebze mravlobiTobis 

ganmeorebiTi JestiT mocemulia subieqti “isini”. meoTxe 

suraTze warmodgenlia pirdapiri obieqti “mas”,   mexuTe 
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suraTze gamosaxulia mimarTvbis Jesti. meeqvse da meSvide 

suraTebze asaxulia zmnis forma “xataven”.  

 

imave formaSi “isini mas xataven” merve da mecxre suraTebze ki 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba mas-

traeqtoriiT, radganac aq aris mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 
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pirvel suraTze mocemulia subieqti “Sen”. meore, mesame da 

meoTxe suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “Cven”. 

mexuTe da meeqvse suraTebze asaxulia zmnis forma “gvxatav”.  

 

imave formaSi “Sen Cven gvxatav” meSvide da merve suraTebze ki 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Cven-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs pirveli piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti.  
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pirvel suraTze mocemulia subieqti “is”. meore, mesame da 

meoTxe suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “Cven”. 

mexuTe da meeqvse suraTebze asaxulia zmnis forma “gvxatavs”.  

 

imave formaSi “is Cven gvxatavs”  meSvide da merve suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Cven-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs pirveli piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 
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pirvel da meore suraTebze mocemulia subieqti “Tqven”.  

mesame, meoTxe da mexuTe suraTebze gamosaxulia pirdapiri 

obieqti “Cven”. meeqvse da meSvide suraTebze asaxulia zmnis 

forma “gvxatavT”.  

 

imave formaSi “Tqven Cven gvxatavT” merve da mecxre suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Cven-
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traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs pirveli piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 
 

 

                                               
 

 
pirvel, meore da mesame suraTebze mravlobiTobis 

ganmeorebiTi JestiT mocemulia subieqti “isini”. meoTxe, 

mexuTe da meeqvse suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti 

“Cven”. meSvide da merve suraTebze asaxulia zmnis forma 

“gvxataven”.  
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imave formaSi “isini Cven gvxataven” mecxre da meaTe suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Cven-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs pirveli piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

pirvel suraTze mocemulia subieqti “me”. meore da mesame  

suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “Tqven”. meoTxe da 

mexuTe suraTebze asaxulia zmnis forma “gxatavT”.  

 

imave formaSi “me Tqven gxatavT” meeqvse da meSvide suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Tqven-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs meore piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 
pirvel suraTze mocemulia mesame piris mxolobiTi ricxvis 

subieqti “is”. meore da mesame suraTebze gamosaxulia zmnis 
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forma “gxatavT”. pirdapiri obieqti “Tqven” asaxulia meoTxe 

da mexuTe suraTebze.  

 

imave formaSi “is gxatavT Tqven” meeqvse da meSvide suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba Tqven-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs meore piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

 

                                               
 

 
pirvel, meore da mesame suraTebze mocemulia subieqti “Cven”. 

meoTxe da mexuTe suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti 

“Tqven”. meeqvse da meSvide suraTebze asaxulia zmnis forma 

“gxatavT”.  
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imave formaSi merve da mecxre suraTebze ki mocemulia 

obieqtis niSani, romelic miemarTeba Tqven-traeqtoriiT, 

radganac aq gvaqvs meore piris mravlobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti. 

 

 

                                               
 

pirvel, meore da mesame suraTebze mravlobiTobis 

ganmeorebiTi JestiT mocemulia subieqti “isini”. meoTxe da 
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mexuTe suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “Tqven”. 

meeqvse da meSvide suraTebze asaxulia zmnis forma “gxataven”.  

 

imave formaSi “isini Tqven gxataven” merve da mecxre 

suraTebze ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba 

Tqven-traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs meore piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

pirvel suraTze mocemulia subieqti “me”. meore da mesame 

suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “maT”.  meoTxe da 

mexuTe suraTebze asaxulia zmnis forma “vxatav”.  
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imave formaSi “me maT vxatav” meeqvse da meSvide suraTebze ki 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba maT-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs mesame piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 
pirvel suraTze mocemulia subieqti “Sen”. meore da mesame 

suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “maT”.  meoTxe da 

mexuTe suraTebze asaxulia zmnis forma “xatav”.  

 

imave formaSi “Sen maT xatav” meeqvse da meSvide suraTebze ki 

mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba maT-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs mesame piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 
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pirvel suraTze mocemulia subieqti “is”. meore da mesame 

suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “maT”.  meoTxe da 

mexuTe suraTebze asaxulia zmnis forma “xatavs”.  

 

imave formaSi meeqvse da meSvide suraTebze ki mocemulia 

obieqtis niSani, romelic miemarTeba maT-traeqtoriiT, 

radganac aq gvaqvs mesame piris mravlobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti. 
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pirvel,  meore da mesame suraTebze mocemulia subieqti “Cven”. 

meoTxe suraTze gamosaxulia pirdapiri obieqti “maT”.  mexuTe 

da meeqvse suraTebze asaxulia zmnis forma “vxatavT”.  

 

imave formaSi “Cven maT vxatavT” meSvide da merve suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba maT-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs mesame piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 
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pirvel da meore suraTebze mocemulia subieqti “Tqven”. mesame 

da meoTxe suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “maT”.  

mexuTe da meeqvse suraTebze asaxulia zmnis forma “xatavT”.  
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imave formaSi “Tqven maT xatavT” meSvide da merve suraTebze 

ki mocemulia obieqtis niSani, romelic miemarTeba maT-

traeqtoriiT, radganac aq gvaqvs mesame piris mravlobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti. 

 

 

                                               

 
 
pirvel, meore da mesame suraTebze mocemulia subieqti “isini” 

mravlobiTobis ganmeorebiTi JestiT. meoTxe da mexuTe 

suraTebze gamosaxulia pirdapiri obieqti “maT”.  meeqvse da 

meSvide suraTebze asaxulia zmnis forma “xataven”.  
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imave formaSi merve da mecxre suraTebze ki mocemulia 

obieqtis niSani, romelic miemarTeba maT-traeqtoriiT, 

radganac aq gvaqvs mesame piris mravlobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti. 

 

rogor gamoiyureba enobrivi situacia qarTul Jestur enaSi, 

rodesac imave zemoT warmodgenil zmnur formebSi pirdapiri 

obieqti aris ara nacvalsaxeli, aramed saxeli? orpirian 

formebTan aqac gvaqvs ori Teoriuli varianti: 

 

1. Mme vxatav saxls – warmodgenilia mimarTebis niSani 
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pirvel suraTze mocemulia subieqti, pirveli piris 

mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli “me”. meore da mesame 

suraTebze asaxulia zmnis ZiriTadi leqsikuri erTeuli 

“vxatav”. meoTxe da mexuTe suraTebze gamosaxulia pirdapiri 

obieqti - “saxls”. aqedan bolo, mexuTe suraTze gamosaxulia  

mimarTebis niSani, romelic daerTvis pirdapir obieqts.  

 

2. Mme vxatav saxls – warmodgenilia oden zmnuri leqsikuri 

erTeuli  

 

pirvel suraTze mocemulia subieqti, pirveli piris 

mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli “me”. meore da mesame 

suraTebze asaxulia zmnis ZiriTadi leqsikuri erTeuli 

“vxatav”. meoTxe suraTze gamosaxulia pirdapiri obieqti - 

“saxls”.  

 
sagulisxmoa, rom qarTul Jestur enas aqvs saTanado enobrivi 

SesaZleblobebi, rom maincdamainc nacvalsaxeluri formatiT 

ar asaxos zmnis pirebi, aramed mas SeuZlia sxva tipis zmnuri 

enobrivi formiT anu polipersonaluri formatiT mogvces 

Jestebi. qarTul Jestur enas SeuZlia, Tavidan aicilos 

obieqturi piris nacvalsaxelis gamoyeneba: 
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                         mixatav Sen me mas 
 

pirvel suraTze gamosaxulia subieti - meore piris 

mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli “Sen”. meore da mesame 

suraTebze mocemulia zmnis forma “mixatav”. aq pirdapiri 

obieqti ar aris mocemuli. arc iribi obieqtia formaSi 

asaxuli da amis nacvlad meoTxe da mexuTe suraTebze 

asaxulia iribi obieqtis niSani me-traeqtoriiT.  

 
                       uxatav Sen mas mas 
 

pirvel suraTze gamosaxulia subieti - meore piris 

mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli “Sen”. meore da mesame 

suraTebze mocemulia zmnis forma “uxatav”. aq pirdapiri 

obieqti “mas” ar aris mocemuli, arc iribi obietia asaxuli 

da amis nacvlad meoTxe da mexuTe suraTebze asaxulia iribi 

obieqtis niSani mas-traeqtoriiT. 
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                      gixatav me Sen mas 
 

pirvel suraTze gamosaxulia subieqti - pirveli piris 

mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli “me”. meore da mesame 

suraTebze mocemulia zmnis forma “gixatav”. pirdapiri 

obieqti ar aris gadmocemuli. iribis nacvlad ki meoTxe da 

mexuTe suraTebze asaxulia iribi obieqtis niSani Sen-

traeqtoriiT. 

 
qarTul Jestur enas SeuZlia Tavidan aicilos subieqturi 

piris nacvalsaxelis gamoyenebac. pirvel pirTan es saerTod  

ar aris problema. SeiZleba iTqvas, saerTodac 

araobligatorulia pirveli piris mxolobiTi ricxvis 

subieqturi piris aRmniSvneli “me” nacvalsaxelis gamoyeneba. 

 

 
                         vuxatav me mas mas 
 
pirvel suraTze gamosaxulia subieqti - pirveli piris 

mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli “me”. meore da mesame 

suraTebze mocemulia zmnis forma “vuxatav”. pirdapiri 

obieqti “mas” mimarTebis niSniT asaxulia meoTxe da mexuTe 
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suraTebze. xolo meeqvse da meSvide suraTebze gamosaxulia 

iribi obieqtis niSani mas-traeqtoriiT. 

 
                        vuxatav me mas mas 
 
zmnis imave formaSi – “vuxatav” (me mas mas) subieqti - pirveli 

piris mxolobiTi rixcvis nacvalsaxeli “me” gamotovebulia. 

pirvel da meore suraTebze mocemulia zmnis forma “vuxatav”. 

pirdapiri obieqti “mas” mimarTebis niSniT asaxulia mesame da 

meoTxe suraTebze. xolo mexuTe da meeqvse suraTebze 

gamosaxulia iribi obieqtis niSani mas-traeqtoriiT. 

 

qarTul Jestur enaSi subieqturi piri mimikiTac SeiZleba iyos 

gadmocemuli. 

 
 



 
 
 

270 

                      uxatav Sen mas mas 
 
 
pirvel da meore suraTebze mimikiT da ara JestiT 

gamosaxulia subieqti - meore piris mxolobiTi ricxvis 

nacvalsaxeli “Sen”. mesame da meoTxe suraTebze mocemulia 

zmnis forma “uxatav”. piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti “mas” mimarTebis niSniT asaxulia mexuTe da meeqvse 

suraTebze. xolo meSvide da merve suraTebze gamosaxulia 

iribi obieqtis niSani mas-traeqtoriiT. 

 

 
                         uxatavs is mas mas 
 

pirvel da meore suraTebze mimikiT da ara JestiT 

gamosaxulia subieti - mesame piris mxolobiTi ricxvis 

nacvalsaxeli “is”. mesame da meoTxe suraTebze mocemulia 

zmnis forma “uxatavs”. piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti “mas” mimarTebis niSniT asaxulia mexuTe da meeqvse 
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suraTebze. xolo meSvide da merve suraTebze warmodgenilia 

iribi obieqtis niSani mas-traeqtoriiT. 

 
qarTul Jestur enas saerTod SeuZlia Tavidan aicilos 

subieqturi da obieqturi piris nacvalsaxelebis Sesabamisi 

Jestebis gamoyeneba. 

 

 
                      uxatav Sen mas mas 
 
pirvel da meore suraTebze mimikiT da ara JestiT 

gamosaxulia subieqti - meore piris mxolobiTi ricxvis 

nacvalsaxeli “Sen”. mesame da meoTxe suraTebze mocemulia 

zmnis forma “uxatav”. mexuTe da meeqvse suraTebze nacvlad 

mesame piris mxolobiTi ricxvis iribi obieqtisa - “mas” 

gamosaxulia obieqtis niSani mas-traeqtoriiT. mesame piris 

mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti “mas” gadmocemuli ar 

aris. 

 

 
                       mixatavs is me mas 
 
pirvel da meore suraTebze mimikiT da ara JestiT 

gamosaxulia subieqti - mesame piris mxolobiTi rixcvis 

nacvalsaxeli “is”. mesame da meoTxe suraTebze mocemulia 
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zmnis forma “mixatavs”. mexuTe da meeqvse suraTebze nacvlad 

mesame piris mxolobiTi ricxvis iribi obieqtisa - “mas” 

warmodgenilia obieqtis niSani mas-traeqtoriiT. mesame piris 

mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti “mas” gadmocemuli ar 

aris. 

 
ramdenadac qarTul Jestur enas aqvs saSualeba, rom 

gadmosces obieqti Tavisi damatebiTi niSniT, es iZleva imis 

safuZvels, rom sintaqsi iyos Tavisufali. sityvaTa rigi zmnis 

subieqturi da obieqturi pirebis gansazRvrisaTvis ukve 

relevanturi aRaraa. magaliTad,  romelime “gixatav” formas 

yvela SesaZlo kombinacia SeiZleba hqondes. qvemoT moyvanili 

formebSi mesame piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti 

“mas” gadmocemuli ar aris. cxadia, Tuki es pirdapiri 

obieqtic iqneba asaxuli, SesaZlebel formaTa raodenoba 

mniSvnelovnad gaizrdeba. aq Cven gaazrebulad avarideT Tavi 

sasxviso qcevis niSnis orxeliani Jestis warmoCinebas da 

mxolod zmnis pirTa referenciiT SemovifargleT. Tumca 

aRsaniSnavia, is garemoeba, rom iribi obieqtisa da sasxviso 

qcevis niSnebi zmnaSi erTdroulad ar gvxvdeba. enaSi es 

gaazrebulia, rogorc referenta siWarbe da rodesac qcevis 

niSania warmodgenili, is Tavis TavSi moicavs iribi obieqtis 

markirebasac.   
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                       gixatav me Sen mas 
 
 “gixatav” (me Sen mas) mocemuli wyoba iwyeba subieqtiT - 

pirveli piris mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeliT “me”, 

romelic asaxulia pirvelive suraTze. meore suraTze 

mocemulia pirdapiri obieqti - meore piris mxolobiTi 

ricxvis nacvalsaxeliT “Sen”. Mmesame da meoTxe suraTebze 

gamosaxulia zmnis forma ”gixatav”. MmexuTe da meeqvse 

fotoebze ki mocemulia iribi obieqtis niSani Sen-

traeqtoriiT. mesame piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti “mas” gadmocemuli ar aris. sakmaod xSiria, rodesac 

pirdapiri obieqti aris mesame piris usulo sagani da misi 

markireba Tanamedrove sametyvelo qarTulSic ar xdeba. 

qarTul Jestur enaSic xSirad ar aisaxeba, aramed igulisxmeba 

aseTi obieqti, an is pirdapir sagniTaa gadmocemuli. 

 

 
                      gixatav me Sen mas 
 
“gixatav” (me Sen mas) mocemuli wyoba iwyeba pirdapiri 

obiqtiT - meore piris mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeliT 

“Sen”,  romelic asaxulia pirvel suraTze. meore suraTze 

mocemulia subieqtiT - pirveli piris mxolobiTi ricxvis 

nacvalsaxeli “me”. Mmesame da meoTxe suraTebze gamosaxulia 

zmnis forma ”gixatav”. mexuTe da meeqvse fotoebze ki 

mocemulia iribi obieqtis niSani Sen-traeqtoriiT. mesame piris 
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mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti “mas” markirebuli ar 

aris. 

 
                     gixatav me Sen mas 
 

“gixatav” (me Sen mas) mocemuli wyoba iwyeba subieqtiT - 

pirveli piris mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeliT “me”, 

romelic asaxulia pirvelive suraTze. meore da mesame 

suraTebze mocemulia zmnis forma ”gixatav”. MmeoTxe suraTze 

gamosaxulia pirdapiri obieqti - meore piris mxolobiTi 

rixcvis nacvalsaxeliT “Sen”. MmexuTe da meeqvse fotoebze ki 

mocemulia iribi obieqtis niSani Sen-traeqtoriiT. mesame piris 

mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti “mas” gadmocemuli ar 

aris. 

 

 
                      gixatav me Sen mas 
 
“gixatav” (me Sen mas) mocemuli wyoba iwyeba pirdapiri 

obiqtiT - meore piris mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeliT 

“Sen”,  romelic asaxulia pirvel suraTze. meore da mesame 

suraTebze mocemulia zmnis forma ”gixatav”. MmeoTxe suraTze 

gamosaxulia subieqti - pirveli piris mxolobiTi ricxvis 
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nacvalsaxeli “me”. MmexuTe da meeqvse fotoebze ki mocemulia 

iribi obieqtis niSani Sen-traeqtoriiT. mesame piris 

mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti “mas” gadmocemuli ar 

aris. 

 

 
                         gixatav me Sen mas 
 

“gixatav” (me Sen mas) mocemuli wyoba iwyeba zmnis formiT 

”gixatav”, romelic asaxulia pirvel da meore suraTebze. 

mesame suraTze mocemulia subieqti - pirveli piris 

mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli “me”. MmeoTxe suraTze 

gamosaxulia iribi obiqtiT - meore piris mxolobiTi ricxvis 

nacvalsaxeli “Sen” da bolo or suraTze -MmexuTe da meeqvse 

fotoebze ki warmodgenilia iribi obieqtis niSani Sen-

traeqtoriiT. mesame piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti “mas” gadmocemuli ar aris. 

  

 
                       gixatav me Sen mas 
 
“gixatav” (me Sen mas) mocemuli wyoba iwyeba zmnis formiT 

”gixatav”, romelic asaxulia pirvel da meore suraTebze. 
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mesame suraTze mocemulia iribi - meore piris mxolobiTi 

ricxvis nacvalsaxeli “Sen”. MmeoTxe suraTze gamosaxulia 

subieqti - pirveli piris mxolobiTi ricxvis nacvalsaxeli 

“me”. bolo or suraTze -MmexuTe da meeqvse fotoebze ki 

mocemulia iribi obieqtis niSani Sen-traeqtoriiT.  mesame 

piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti “mas” 

gadmocemuli ar aris. 

 
unda aRiniSnos, rom Cven mier zemoT ganxiluli enobrivi 

suraTi damaxasiaTebeli aris mxolod polipersonaluri zmnis 

mqone enaTaTvis. amdenad, es lingvisturi faqti qarTul 

Jestur enas struqturulad ganasxvavebs sxva Jesturi 

enebisgan. cxadia, amas safuZvlad udevs qarTuli sametyvelo 

enisTvis damaxasiaTebeli mdidruli zmnuri palitra.  

 

qceva da refleqsivi 

qcevis kategoria qarTuli enis destinaciuri sistemis 

ZiriTadi morfologiuri kategoriaa, romelsac mravalma 

qarTvelma da ucxoelma mecnierma uZRvna Tavisi gamokvleva.           

tradiciul enaTmecnierebaSi miRebulia qcevis kategoriis a. 

SaniZiseuli ganmarteba: “ subieqturi pirisa da obieqturi 

piris ( an obieqturi pirebis )  garda, qarTul zmnas moepoveba 

agreTve saSualeba gamoxatos, rom obieqti, romelsac 

obieqturi piri efardeba formaSi, aravisi kuTvnileba ar aris 

da arc visTvismea daniSnuli; an  obieqti moqmed pirs, anu 

subieqtur pirs ekuTvnis an misTvis aris gankuTvnili; an kidev 

g) erTi  obieqti meores ekuTvnis an misTvis aris gankuTvnili.          

moZRvrebas qarTuli zmnis am saSualebaTa Sesaxeb ewodeba 

saqcevi, xolo TiToeul formas kuTvnileba-daniSnulebis 
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mixedviT gansxvavebuls – qceva anu versia. Amis mixedviT, 

gvaqvs sami qceva: saarviso, saTaviso da sasxviso, anu es igivea, 

rac sami versia: neitraluri, sasubieqto da saobieqto. 

 

saarvisoa (neitraluria) forma, romelic gviCvenebs, rom 

pirdapiri obieqti aravisi kuTvnileba ar aris da arc 

visTvismea gankuTvnili (daniSnuli): “saxls vaSeneb”. 

 

saTavisoa (sasubieqtoa) forma, romelic gviCvenebs, rom 

pirdapiri obieqti ekuTvnis moqmed pirs, subieqts, an misTvisaa 

gankuTvnili: “saxls viSeneb”.  

qarTuli Jesturi ena gamoiyenebs Sesabamis morfologiur 

niSans da es saTaviso qcevis niSani, romelic warmoSobiT 

niSnavs sityvas “sakuTreba”, warmodgenilia orxeliani 

asimetriuli orfaziani JestiT: 

 

 

saTaviso qceva mxolod orpiriani gardamavali anu 

moqmedebiTi gvaris zmnebisTvisaa damaxasiaTebeli, sadac 
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pirdapiri obieqti aucileblad mesame piria. versiis es forma 

aris zmnuri refleqsivis forma. 

 

sasxvisoa (saobieqtoa) forma, romelic gviCvenebs, rom 

pirdapiri obieqti iribs ekuTvnis an iribisaaTvisaa 

gankuTvnili: “saxls vuSeneb”. 

 

sasxviso qcevis Jesturi niSani aris obieqtis niSnis ormagi 

orxeliani forma, romelic miemarTeba destinati pirisken –

iribi ibieqtisaken, romlis interesebisaTvisac sruldeba 

zmniT gamoxatuli moqmedeba. A  

 

 

aRsaniSnavia, rom obieqtis niSnis msgavsad sasxviso qcevis 

niSanic miemarTeba zmnis pirisken – es aris destinatori piri, 

anu zmnis is piri romlis interesebisaTvisac sruldeba zmniT 

gamoxatuli moqmedeba. sasxviso qcevaSi aseTi piri aris iribi 

obieqti. amitomac, sadac gvaqvs qcevis niSani, iq arasodes 

gveqneba ar iribi obieqtis niSani. winaaRmdeg SemTxvevaSi es 

iqneboda referentTa siWarbe.  

  

erTmaneTs SevudaroT qvemoT moyvanili formebi qcevis morfo-

semantikuri kategoriis mixedviT. 
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1. saarviso qceva “me mas vxatav” 

 

 

pirvel suraTze warmodgenilia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis subieqti “me”. meore da mesame suraTebze mocemulia 

“mas” – mesame piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti 

mimarTebis niSniT. meoTxe da mexuTe suraTebze asaxulia 

ZiriTadi leqsikuri forma zmnisa “vxatav”.  

 

2. saTaviso qceva “me mas vixatav”  
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aq pirvel suraTze warmodgenilia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis subieqti “me”. meore da mesame suraTebze mocemulia 

saTaviso qcevis Jesturi niSani.  meoTxe da mexuTe suraTebze 

gamosaxulia “mas” – mesame piris mxolobiTi ricxvis 

pirdapiri obieqti dativSi posesiur-daniSnulebiTi niSniT. 

meeqvse da meSvide suraTebze asaxulia ZiriTadi leqsikuri 

forma zmnisa “vixatav”.  

 

 

3. sasxviso qceva “me mas vuxatav” 

 

 
aq pirvel suraTze warmodgenilia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis subieqti “me”. meore da mesame suraTebze mocemulia 

“mas” – mesame piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti 

dativSi posesiur-daniSnulebiTi niSniT. meoTxe da mexuTe 

suraTebze asaxulia ZiriTadi leqsikuri forma zmnisa 

“vuxatav”. meeqvse da meSvide suraTebze ki gamosaxulia 

sasxviso qcevis Jesturi niSani.  
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aq gvaqvs neitraluri versia. pirvel suraTze asaxulia 

pirveli piris mxolobiTi ricxvis subieqti “me”, meore da 

mesame suraTebze gamosaxulia ZiriTadi zmnuri leqsikuri 

erTeuli “vakeTeb” (me mas). meoTxe da mexuTe suraTebze 

mocemuli gvaqvs mesame piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri 

obieqti “mas” mimarTebis niSniT.  

 

 

                                          

 

“vikeTeb” (me mas) aq gvaqvs subieqturi versia. pirvel suraTze 

asaxulia pirveli piris mxolobiTi ricxvis subieqti “me”, 

meore da mesame suraTebze zmnis win gamosaxulia saTaviso 
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qcevis niSani. meoTxe da mexuTe suraTebze mocemuli gvaqvs 

ZiriTadi zmnuri leqsikuri erTeuli “vikeTeb”. meeqvse da 

meSvide suraTebze gamosaxulia mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti “mas” dativSi posesiur-

daniSnulebiTi niSniT.  

 
 

“vukeTeb” (me mas mas) aq gvaqvs obieqturi versia. pirvel 

suraTze asaxulia pirveli piris mxolobiTi ricxvis subieqti 

“me”, meore da mesame suraTebze mocemuli gvaqvs ZiriTadi 

zmnuri leqsikuri erTeuli “vukeTeb”.  meoTxe da mexuTe 

suraTebze gamosaxulia mesame piris mxolobiTi ricxvis 

pirdapiri obieqti “mas” dativSi posesiur-daniSnulebiTi 

niSniT. meeqvse da meSvide suraTebze ki asaxulia sasxviso 

qcevis niSani mas-traqtoriiT. 

 

aRsaniSnavia, rom qarTul Jestur enas aqvs rangobrivi 

sxvadasxvaoba saobieqto qcevis kategoriis gamoxatvisas. 
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kerZod, sasxviso qcevis niSnis adgili araa myari. SevadaroT 

erTmaneTs qvemoT moyvanili magaliTebi:   

1.  

 

 
aq pirvel suraTze warmodgenilia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis subieqti “me”. meore da mesame suraTebze mocemulia 

“mas” – mesame piris mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti 

dativSi posesiur-daniSnulebiTi niSniT. meoTxe da mexuTe 

suraTebze gamosaxulia ZiriTadi leqsikuri forma zmnisa 

“vuxatav”. meeqvse da meSvide suraTebze ki asaxulia sasxviso 

qcevis Jesturi niSani.  
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2. 

 
aq pirvel suraTze warmodgenilia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis subieqti “me”. meore suraTze asaxulia meore piris 

mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti “Sen”. mesame da meoTxe  

suraTebze mocemulia ZiriTadi leqsikuri forma zmnisa 

“gixatav”. mexuTe da meeqvse suraTebze gamosaxulia sasxviso 

qcevis Jesturi niSani Sen-traeqtoriiT. meSvide da merve 

suraTebze ki asaxulia “mas” – mesame piris mxolobiTi 

ricxvis pirdapiri obieqti dativSi posesiur-daniSnulebiTi 

niSniT.   

 

 

3.  
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warmodgenil formaSi pirvel suraTze  mocemulia pirveli 

piris mxolobiTi ricxvis subieqti “me”. meore da mesame 

suraTebze asaxulia “mas” – mesame piris mxolobiTi ricxvis 

pirdapiri obieqti dativSi posesiur-daniSnulebiTi niSniT.  

meoTxe da mexuTe suraTebze gamosaxulia sasxviso qcevis 

Jesturi niSani. bolos ki meeqvse da meSvide suraTebze 

warmodgenilia ZiriTadi leqsikuri forma zmnisa “vuxatav”.  

 

mniSvnelovania im garemoebis xazgasma, rom sampirian zmnebSi, 

sadac pirdapiri obieqti mesame usulo piria, xSirad es piri 

Jesturad gamoxatuli araa. cxadia, es garemoeba qarTuli 

sametyvelo enis aramarkirebuli mesame piris pirdapiri 

obieqtis morfologiuri referenciis Temebs ukavSirdeba.  

 

sasxviso qcevis niSani Jesturad emTxveva sityva-Jests 

“pativiscema”, rac gadmoicema orxeliani simetriuli 

orfaziani dinamikuri JestiT: 
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vinmesTvis ramis gakeTeba an zogadad destinatori an adresati 

pirisTvis Sesrulebuli zmnuri moqmedeba, garkveuli 

TvalsazrisiT, am iribi obieqtisTvis pativis migebas 

moiazrebs. amdenad es niSani mxolod pozitiur konteqstSi 

gamoiyeneba. Tuki negatiuri tipis aqtivobaa Sesasrulebeli 

iribi obieqtis mimarT, maSin qarTuli Jesturi ena am niSnis 

gamoyenebas erideba da sxva formebs mimarTavs. enaSi arsebobs 

e.w. “upativiscemlobis” Jesti. es Jesti xSirad gamoiyeneba 

niSnismogebiT an sxva am tipis negatiuri slenguri semntikiT.   
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es aris erTxeliani orfaziani dinamikuri Jesti. zogjer 

gvxvdeba am Jestis orxeliani simetriuli variantic. 

enaTmecnierebaSi cnobilia am tipis semantikuri opoziciebi 

sasargeblo-saziano moqmedebebis opozicia versiis kategoriis 

SigniT.    

 
am formaSi pirvel or suraTze warmodgenilia zmna “vukeTeb” 

da bolo or suraTze ki gvaqvs sasxvso qcevis niSani. 

 

mocemul formaSi pirvel or suraTze warmodgenilia zmna 

“vukeTeb” da bolo or suraTze ki gvaqvs saziano moqmedebis 

gamomxatveli sasxvso qcevis niSani da forma iTargmneba 

rogorc “cud rames vukeTeb” anu rames “vuSaveb”. 
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am formaSi pirvel or suraTze warmodgenilia sityva-Jesti 

“wiTeli”. mesame da meoTxe suraTebi asaxavs zmnas “vuwiTleb” 

(“siwiTle edeba”) bolo or suraTze ki gvaqvs saziano 

moqmedebis gamomxatveli sasxvso qcevis niSani. es mxolod 

adamians exeba da mxolod negatiuri veli aqvs am zmnas. 

 
am formaSi pirvel or suraTze warmodgenilia sityva-Jesti 

“wiTeli”. mesame da meoTxe suraTebi asaxavs zmnas “vuwiTleb” 
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bolo or suraTze ki gvaqvs sasxvso qcevis niSani. es forma 

gamoiyeneba Semdegi mniSvnelobiT: “wiTlad vuRebav” (mas 

rames). 

qcevis kategoriis Seswavlis istoriidan gansakuTrebiT unda 

gamovyoT m. maWavarianis “qcevis gramatikuli kategoriis 

semantika”. Aes gaxlavT am kategoriis erT-erTi fundamenturi 

gamokvleva. avtori wers: “qcevis kategoriis warmosadgenad 

saWiroa ori kategoriis - pirisa da brunvis urTierTqmedebis 

gaTvaliswineba. brunvis kategoriis ganzomilebebidan am 

TvalsazrisiT yvelaze mniSvnelovania mimarTulebis  (farTo 

abstraqtuli gagebiT) gamoxatva... piris niSnebic 

nacvalsaxelTa garkveuli formaa... magram saxelebisagan 

gansxvavebiT mas damatebiTi arsebiTi funqciac aqvs, gamoxatos 

sametyvelo situaciis centri da amiT Seqmnas brunvaTa 

mimarTulebisa da urTierTmizidulobis  (moculobis) 

mniSvnelobebis veqtorebisaTvis orientaciis RerZi” (m. 

maWavariani, 1987. gv. 124).  sametyvelo situaciis RerZad 

miCneulia molaparake piri, gansazRvrulia, rom orientaciis 

aqvs ori varianti: introvertuli  da eqstravertuli. 

saTaviso qceva intovertulia da sasxviso ki - eqstravertuli.  

 

saerTod, sametyvelo qarTuls axasiaTebs  zmnur morfemaTa 

polifunqciuroba. zmnuri morfemebi erTmaneTTan kavSirSi 

qmnian konkretuli formis semantikas. morfologiuri 

analizis dros aucilebelia erTi kategoriis doneze 

morfemaTa segmentireba funqciuri da formaluri 

parametrebiT. am Tu im  enaSi zmnuri destinaciis 

gamosaxatavad marto erTi zmnuri piris arseboba sakmarisi ar 
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aris, saWiro da aucilebelia, iyos zmnaSi gamoxatuli iribi 

mimarTebac. aqedan ki is gamomdinareobs, rom qcevis zmnuri 

kategoria mxolod polipersonalur zmnebs gaaCniaT. es 

statistikuri lingvisturi universaliaa. qarTuli Jesturi 

enis zmna polipersonaluria da mas gaaCnia qcevis 

morfologiuri kategoria.  

 

 

refleqsivi 

qceva aris relatiuri kategoria, refleqsivi ki - binaruli 

relacia. Cven vfiqrobT, rom qarTul sametyvelo enaSi (iseve 

rogorc danarCen qarTvelur enebSi), Tavdapirvelad mxolod 

qceviani da uqceo formebi ganirCeoda da vinisa da manis 

rigis prefiqsulma warmoebam sametyvelo qarTul enaSi 

SesaZlebeli gaxada saTaviso qcevis saopozicio calad 

Camoyalibeba. refleqsivis kategoria qcevas Seerwya. Tumca 

unda iTqvas, rom es aris calke mdgomi gramatikuli 

kategoria, romelsac Sesabamisi sintaqsuri da morfo-

semanturi modelebi gaaCnia. refleqsivi, rogorc semantikuri 

kategoria, kargavs gramatikuli markirebis potencias da 

qarTveluri zmnis morfologiaSi formdeba, rogorc qcevis 

kerZo SemTxveva – amiT iqmneba qcevis samganzomilebiani 

modeli.  

 

polipersonalur sistemebSi zmnaze modis morfologiuri 

datvirTvis lomis wili. sadac mdidaria zmnuri morfologia, 

mravali sxva sintaqsuri modeli da kategoria gamartivebulia. 

es movlena naTlad aisaxeba rogorc qcevis, aseve refleqsivis 
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SemTxevevaSic. zmnaSi asaxulma refleqsivma aRar daiWirva 

gamorCeuli referencireba morfologiis sxva sibrtyeze da 

Tvis-Tandebuliani, anu zmnis gareT moqceuli qcevis 

paralelurad igi gvaZlevs Tavis aRweriT sintaqsur variants 

Tvis-Tandebuliani formebiT.  “Tvis-“ Tandebulis pirveladi 

funqcia refleqsurobaSia, ramdenadac igi momdinareobs 

formidan “Tavi”.  unda iTqvas, rom mravali sxvadasxva jgufis 

enebisaTvis “Tavi” aris refleqsivis warmoebis saerTo gza. 

formaSi “TavisTvis”, rac refleqsiuri formantebis erTgvari 

gaormagebaa. aseTi gaormageba ki am kategorias dasWirda 

qcevis sintaqsuri variantisagan gasamijnad. klasis kategoriis 

TvalsazrisiT, refleqsivi sulierobis klasisTvis -  

ZiriTadad vin jgufisaTvis aris damaxasiaTebeli.  

        

aRsaniSnavia ukuqceviTi nacvalsaxelebis zogadi 

tipologiuri mniSvneloba refleqsivis kategoriis 

TvalsazrisiT sxvadasxva enebSi. ukuqceviTobis Sinaarsi 

yovelTvis gulisxmobs refleqsivis semantikas da igi enis 

refleqsiuri sistemis aucilebeli wevria. 

              

refleqsivi, rogorc semantikuri kategoria, qcevis garda 

axlos dgas posesiurobasTan. nacvalsaxelTan, brunvaTa da 

TandebulTa sistemebTan, uRlebis kategoriebTan, 

polipersonalizmTan, gardamavlobasTan, gvarTan da 

kauzaciasTan mimarTebaSi refleqsivis kategoria Sesabamis 

gramatikul struqturebs qmnis. es sakiTxi moiTxovs ufro 

guldasmiT Seswavlas. gasarkvevia qarTuli Jesturi enis 

refleqsivis tipologiuri saxe, romelic imTaviTve 
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gansxvavebulia sxva mravali variantisagan Tundac imiT, rom 

manac ZiriTadad qcevis kategoriaSi ipova morfologiuri 

TavSesafari, iseve rogorc qarTul sametyvelo enaSi.  

 reflqsivi saTaviso qvevis formebs imeorebs qarTul Jestur 

enaSi.  

 

 
 

formaSi “ixatavs” (is mas) pirvel suraTze warmodgenilia 

mesame piris mxolobiTi ricxvis subieqti “is”. meore da mesame 

suraTebze mocemulia saTaviso qcevis Jesturi niSani.  meoTxe 

da mexuTe suraTebze gamosaxulia “mas” – mesame piris 

mxolobiTi ricxvis pirdapiri obieqti mimarTebis niSniT. 

meeqvse da meSvide suraTebze asaxulia ZiriTadi leqsikuri 

forma zmnisa “ixatavs”.  

 

kontaqti 

kontaqti aris zmnis kategoria, romelic gviCvenebs Tavad 

asrulebs subieqti zmniT gadmocemul moqmedebas, Tu am 
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moqmedebas igi asrulebinebs irib obieqts. amis mixedviT gavqvs 

ori tipis kontaqti: SualobiTi da uSualo.  

 

uSualoa kontaqti, rodesac subieqti uSualod Tavad 

asrulebs zmniT gadmocemul moqmedebas. xolo SualobiTia 

kontaqti, rodesac subieqti zmniT gadmocemul moqmedebas 

iribi obieqtis meSveobiT axorcielebs. qarTul Jestur enaSi   

am morfo-semantikur kategorias aqvs Tavisi Jesturi 

referenti: 

  

  
 

es aris orxeliani asimetriuli orfaziani Jesti. es Jesti, 

rogorc wesi, uSualod zmnis ZiriTad leqsikur formas 

mohyveba. kontaqtis Jesti moZravia da traeqtoriiT miemarTeba 

Semsrulebeli pirisken – anu iribi obiqtisken. es Jesti, 

faqtobrivad, aris brZanebiTobis Jestis orxeliani varianti, 

romelic zogjer SeiZleba erTxeliani formiTac iyos 

warmodgenili da aseT SemTxvevebSi am or Jests Soris 

gansxvaveba iqneba Jestis gansxvavebuli mimarTuleba, rac 

kontaqtis gamomxatvel Jests eqneba. SualobiTi konqtaqtis 
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Jestma SeiZleba iribi obietis sivrciTi mimarTuleba 

gamosaxos.  

 

SualobiTi kontaqtis zemoT warmodgenili Jesti niSnavs 

“davalebis micemas”. 

 

SevadaroT erTmaneTs SualobiTi da uSualo kontaqtis 

formebi: 

 

 
 

aq warmodgenilia uSualo kontaqtis forma “vakeTeb” (me mas). 

pirvel suraTze asaxulia pirveli piris mxolobiTi ricxvis  

subieqti “me”, meore da mesame suraTebze asaxulia ZiriTadi 

zmnuri leqsikuri erTeuli “vakeTeb”. meoTxe da mexuTe   

suraTebze mocemulia mesame piris mxolobiTi ricxvis 

pirdapiri obieqti “mas” Sesabamis brunvaSi.  

 
 

 



 
 
 

295 

                                           

 

aq warmodgenilia SualobiTi kontaqtis forma “vakeTebineb (me 

mas mas).  pirvel suraTze asaxulia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis  subieqti “me”, meore da mesame suraTebze asaxulia 

ZiriTadi zmnuri leqsikuri erTeuli “vakeTebineb”. meoTxe da 

mexuTe suraTebze mocemulia SualobiTi kontaqtis niSani. 

meeqvse da meSvide suraTebze mocemuli gvaqvs mesame piris 

mxolobiTi ricxvis iribi obieqti “mas” mimarTebis niSniT. 

mesame piris mxolobiTi ricxvisPirdapiri obieqti asaxuli ar 

aris. 

 

 

aq warmodgenilia uSualo kontaqtis forma “vxatav” (me mas). 

pirvel suraTze asaxulia pirveli piris mxolobiTi ricxvis  

subieqti “me”, meore da mesame suraTebze asaxulia ZiriTadi 

zmnuri leqsikuri erTeuli “vxatav”. meoTxe da mexuTe   

suraTebze mocemulia mesame piris mxolobiTi ricxvis 

pirdapiri obieqti “mas” Sesabamisi brunvis niSniT.  
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“vaxatvineb” (me mas mas) aris SualobiTi kontaqtis forma, 

sadac pirvel suraTze asaxulia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis  subieqti “me”, meore da mesame suraTebze asaxulia 

ZiriTadi zmnuri leqsikuri erTeuli “vaxatvineb”. meoTxe da 

mexuTe   suraTebze mocemulia SualobiTi kontaqtis niSani. 

meeqvse da meSvide suraTebze mocemuli gvaqvs mesame piris 

mxolobiTi ricxvis iribi obieqti “mas” mimarTebis niSniT. 

mesame piris mxolobiTi ricxvisPirdapiri obieqti asaxuli ar 

aris. 
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aq warmodgenilia uSualo kontaqtis forma “vwer” (me mas). 

pirvel suraTze asaxulia pirveli piris mxolobiTi ricxvis  

subieqti “me”, meore da mesame suraTebze asaxulia ZiriTadi 

zmnuri leqsikuri erTeuli “vwer”. meoTxe da mexuTe 

suraTebze mocemulia mesame piris mxolobiTi ricxvis 

pirdapiri obieqti “mas” Sesabamisi niSniT.  

 

 

 

                                            

 
 
“vawerineb” (me mas mas)  aris SualobiTi kontaqtis forma, 

sadac pirvel suraTze asaxulia pirveli piris mxolobiTi 

ricxvis  subieqti “me”, meore da mesame suraTebze asaxulia 

ZiriTadi zmnuri leqsikuri erTeuli “vawerineb”. meoTxe da 

mexuTe suraTebze mocemulia SualobiTi kontaqtis niSani. 

meeqvse da meSvide suraTebze mocemuli gvaqvs mesame piris 

mxolobiTi ricxvis iribi obieqti “mas” mimarTebis niSniT. 

mesame piris mxolobiTi ricxvisPpirdapiri obieqti asaxuli ar 

aris. 
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ქართული ჟესტური ენის განვითარების  

ძირითადი კონცეფცია 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების 

ყრუების ენა საერთოა. ეს ადამიანები წარმოადგენენ ლინგვისტურ 

უმცირესობას, რომელთაც აქვთ  საერთო თემური სოციალურ-

კომუნიკაციური ნიშანი - ერთიანი ქართული ჟესტური ენა. ეს არის ენა 

თავისი კერძო გრამატიკული სისტემით. საქართველოში მცხოვრები 

ყრუთა თემის ლინგვისტური იდენტობის საკითხები დაკავშირებულია 

ამ ენის ზოგად დეფინიციასა და ამ ენაზე მოსაუბრე ადამიანების - თემის 

ენობრივ თვითმარკირებაზე.   

 

ცნობილია, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ძლიერი იყო დომინანტი 

რუსული ჟესტური ენის გავლენა ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყრუთა 

ჟესტურ ენებზე. იყო რუსულზე დაფუძნებული საერთო ანბანი და 

ერთიანი „საბჭოთა ჟესტური“ ენა. პოსტსაბჭოთა რეალობამ ახალი 

მოთხოვნები წამოშვა: დაიწყო ჟესტურ ენათა რეინტეგრაციის პროცესები. 

ყოფილმა რესპუბლიკებმა და ახალ რეალობაში კი უკვე 

დამოუკიდებელმა ქვეყნებმა დაიწყეს თავისი ჟესტური ენების 

სამეცნიერო კვლევები. ამ მიმართულებით საქართველოშიც გადაიდგა 

სერიოზული ნაბიჯები. USAID-ის დაფინანსებით  და საერთაშორისო 

არასამთავრობიო ორგანიზაცია “გადავარჩინოთ ბავშვები” თბილისის 

ოფისის მხარდაჭერით გამოიცა სამეცნიერო და სასწავლო ლიტრატურა.   
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ენა არის ამა თუ იმ ერისა თუ თემის საიდენტიფიკაციო ერთეული და 

იგი  უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ამ ხალხის ისტორიულ-

კულტურულ ღირებულებათა პარადიგმების ჩამოყალიბებაში. უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება ენობრივი აზროვნების საფეხურების ანალიზსაც. 

ამ კუთხით გაანალიზებული ენობრივი მასალა კონკრეტული 

დასკვნების გამოტანის საფუძველს იძლევა საქართველოში მცხოვრები 

ყრუთა თემის ლინგვისტური იდენტობის შესახებ.  

 

ქართული ჟესტური ენის განვითარების ძირითადი კონცეფცია 

მოიაზრებს ამ ენის განვითარების პერსპექტივების მრავალმხრივ 

გაანალიზებას. ნებისმიერი ჟესტური ენის განვითარების ძირითადი 

მიმართულებები, ცხადია, საერთოა ქართულისათვისაც. ამ 

თვალსაზრისით, გამოვყოფთ ძირითად პარამეტრებს: 

 

 ლექსიკონების შექმნა არის ნებისმიერი ენის განვითარების 

აუცილებელი პირობა. უპირველეს ყოვლისა, უნდა შეიქმნას 

ქართული ჟესტური ენის სხვადასხვა ფორმატის ლექსიკონები: 

ზოგადი განმარტებითი ლექსიკონი, ფრაზეოლოგიური 

ლექსიკონი, მცირე თემატური ლექსიკონები, სასკოლო-სასწავლო 

საგნობრივი ლექსიკონები, საბავშვო ლექსიკონები, საარჩევნო-

პოლიტიკური თემატიკის ლექსიკონები, პროფესიული სწავლების 

სხვადასხვა მიმართულების ტერმინთა ლექსიკონები, ორ- და 

სამენოვანი ლექსიკონები და სხვ. ამ ლექსიკონთა ფორმატი, 

სასურველია, იყოს როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული 
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ფორმით, რათა ვიზუალური ჟესტური ფორმები ნათლად იყოს 

წარმოდგენილი.     

 

 თანამედროვე ეპოქაში ენის განვითარებისთვის 

უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა ენის კორპუსის შექმნა. ეს არის 

ისეთი მონაცემი, რომელიც შემდგომში ამ ენაზე მომუშავე 

ნებისმიერ სპეცილისტს (და არა მხოლოდ ენათმეცნიერებს) უქმნის 

ხელმისაწვდომ სათანადო დოკუმენტირებულ ბაზას. ენის 

კორპუსი ფართოდ გამოიყენება მანქანური, პროგრამული 

თარგმანისათვის.  

 

 ენის განვითარებისათვის აუცილებელია სათანადო სამეცნიერო 

ბაზის შექმნა და ამ ენის სიღრმისეული მეცნიერული შესწავლა, 

რასაც შემდგომში დაეყრდნობა ამ ენის სტანდარტიზაციის 

საკითხების გადაწყვეტა. 

 

 ქართული ჟესტური ენის შესწავლისა და მისი განვითარების 

ხელშეწყობის პარალელურად უნდა დაუწყოს მუშაობა ამ ენის 

სტატუსის მოსაპოვებლად, რაც იქნება ყრუთა უფლებების დაცვის 

ძირითადი გარანტი.  

 

  მნიშვნელოვანია ყუთათვის სასწავლო სისტემის გაძლიერება. ამ 

ტიპის სასკოლო სეგმენტი მოიაზრებს ბილინგვურ სწავლებას.  

ბილინგვური სწავლებისათვის ძალიან სასურველია ყრუთა 

ჩართულობა სასწავლო პროცესში. ამისთვის საჭიროა მათი 
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გადამზადება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია (ისევ) სასკოლო 

საგნობრივი ტერმინოლოგიის ძირეული საკითხების დამუშავება. 

რაც შეეხება სასკოლო სახელმძღვანელოებს. აქ უნდა იყოს 

ბილინგვური მიდგომა, რაც მოიაზრებს იმას, რომ ორივე ენა 

სამეტყველო და ჟესტური - თანაბარი განვითარებით უნდა იქნეს 

წარმოდგენილი სასკოლო ფორმატის სასწავლო ლიტერატურაში. 

აღსანიშნავია, რომ არსებული სიტუაცია მკვეთარდ 

განსხვავებულია საქართველოსა და ამერიკას შორის - როგორც 

ფონური ცოდნისა და სკოლამდელი სწავლების მხრივ, ასევე 

წმინდა ლინგვისტური თვალსაზრისითაც.  სასკოლო სწავლების 

დასაწყის ეტაპზე „ცნება“, „ხატი“ და „ორი სახელი“ - ჟესტური და 

სამეტყველო ნიშანი, თანადროულად უნდა იქნეს მიწოდებული 

ყრუ  ბავშვისთვის. ამისათვის ენობრივი ერთეულები, 

სასურველია, დალაგდეს საგნობრივი და პანტომიმური ფორმების 

პრიორიტეტული თანმიმდევრობით და აუცილებელია დაცული 

იქნეს სასწავლო პროცესის მარტივიდან რთულისკენ სვლის 

ძირითადი პრინციპი. 

 

 ქართული ჟესტური ენის სწავლებაში, სასურველია, ძირითადი  

თანმიმდევრობის დაცვა და სკოლამდელი სწავლების პროექტების 

განვითარება, საბავშვო ლიტერატურის შექნა, ჟესტური ენის 

სწავლებისათვის სხვადასხვა ტიპის ანიმაციური პროექტების 

შექმნა.  
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 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის ხელშეწყობის 

მიზნით, საჭიროა ყუთა პედაგოგებისა და თარჯიმნების 

გადამზადება, ლინგვისტური (პრაგმატული) ტრენინგების 

ჩატარება. მნიშვნელოვანია ასევე ახალი კარდების მომზადება 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ყრუთა 

კავშირში. 

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია ამ ენის სრულფასოვანი დოკუმენტირების 

ჩატარება და ასევე ჟესტშემოქმედებითი პროცესისათვის ხელის 

შეწყობა. 

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის  ფასეულია 

საზოგადოებრივი სტიგმის მოხსნა - საზოგადეობისათვის მეტი 

ინფორმაციის მიწოდება ყუთა თემატიკაზე და ყრუთა 

მონაწილეობით განხორციელებლ პორექტებზე, ამ თემის 

კულტურული აქტივობის გაშუქებისთვის ხელის შეწყობა. 

შესაძლებელია ყრუთათვის მცირე ინტერნეტ-ტელევიზიის 

გაკეთებაც.  

 

 ჟესტური ენის სწავლების სხვადასხვა ტიპის კურსებისა და 

სახელმძღვანელოების  შექმნა, როგორც ყრუთათვის, ასევე 

სმენიანი მსურველი ადამიანებისათვის. 
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  ჟესტური ენის სწავლების სხვადასხვა ტიპის კურსების შექმნა, 

როგორც ყურთათვის, ასევე სმენიანი მსურველი 

ადამიანებისათვის. 

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის სასურველია 

სხვადასხვა ტიპის მედია პროექტების განხორციელება ყრუთა 

ჩართულობით და პარალელური თარგამანით, რათა გამოწვეული 

იქნეს საყოველთაო ინტერესი ამ ენის მიმართ.  

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის სასურველია ამ 

მიმართულებით სამცნიერო  ინოვაციური პროექტების 

წახალისება. 

 

 ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის სასურველია 

სახელოვნებო და სოციალური პროექტების წახალისება. 
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ქართული ჟესტური ენის ელექტრონული ლექსიკონი 

 

ყრუები საქართველოში წარმოადგენენ ლინგვისტურ უმცირესობას, 
რომელთა უფლებების დაცვას სახელმწიფო ცდილობს შესაბამისი 
კანონებით. იმისთვის, რომ სწავლება ქართულ ჟესტურ ენაზე 
რეალურად შესაძლებელი გახდეს, საჭიროა ამ ენის გამოკვლევა და 
შესაბამისი სამეცნიერო სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ, 

ლექსიკონების შექმნა, გრამატიკული კატეგორიების დეტალური 
ანალიზი, ენის ნორმების დადგენა, მეთოდიკის შემუშავება, ენის 
დონეების განსაზღვრა, და ა.შ. მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში 
წარმატებით მიმდინარეობს ჟესტური ენების კვლევები. 
საქართველოში კი ამ მიმართულებით ახლა იდგმება პირველი 
ნაბიჯები. საბჭოთა პერიოდში ქართული ჟესტური ენა განიცდიდა 
რუსულის გავლენას, არ არსებობდა არანაირი სახელმძღვანელო ან 
სხვა ტიპის წიგნი საკუთრივ ქართული ჟესტური ენის შესახებ. 
რუსული ენობრივი დომინანტის კვალი ნათლად ჩანს როგორც ძველ 

ანბანში, ასევე ლექსიკაშიც. ამჟამად მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა 
ნაციონალიზაცია და დაწყებულია რეინტეგრაციის პროცესი. 
ლექსიკისაგან განსახვავებით, ჟესტური ენის გრამატიკული დონეები 
შედარებით თავისუფალია რუსული ზეგავლენისა და 
ნასესხობებისაგან. თუმცა მიმდინარე ეტაპზე ლექსიკაში მომხდარი 
ცვლილებები ყველაზე უკეთ ასახავს ნაციონალიზაციის პროცესს.  
 

ყრუთა თემების წევრები კრეატიული ბუნების ხალხია და ხშირად 

ისინი თავად ქმნიან ჟესტებს. ჟესტური ენის ცოდნა ყრუთათვის 
აუცილებელია მათივე საზოგადოებაში სრულფასოვანი 
წევრობისთვის. ყრუთა თემის წევრებისათვის დამახასიათებელია 
ბილინგვიზმი – ჟესტური და სამეტყველო ენების ცოდნა. ქართული 
ჟესტური ენის ელექტრონული ლექსიკონის შექმნა არის ამ 
თემისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი, რადგანაც ყრუთა 
და სმენადაქვეითებულ ადმიანთა ყველა პრობლემა კომუნიკაციას 
უკავშირდება.  
 

ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონში სათანადო ლინგვისტური 
ანალიზით წარმოდგენილი იქნება 4000 ერთეული გრაფიკული 
სახითა და ვიდეოფორმატით. ონლაინ ვიდეოფაილებით და 
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ვიდეორგოლებით უკეთ აღიწერება კინეტიკური ენობრივი 
ერთეულები, რაც გაუადვილებს დაინტერესებულ პირებს ამა თუ იმ 
ჟესტის სწორად გაგებას. ამ ტიპის ლექსიკონისათვის და ჟესტური 
ენის დოკუმენტირებისათვის  ელექტრონულ ფორმატს უკეთესი 
ალტერნატივა არ გააჩნია.   
 

გამოსაკვლევია ქართული ჟესტური ენის ლექსიკური დონის დიდი 
ნაწილი. სამუშაო პროცესი მოიცავს პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე 
ორ ფაზას: ენის წყაროებთან მუშაობასა და გამოკვლეული 
ლექსიკური ერთეულების ვიზუალიზაციას – ფოტოსურათისა და 
გრაფიკული მხატვრობის შექმნას,  ვიდეოფორმატირებას და მასალის 
კომპიუტერიზაციას. ელექტრონული ლექსიკონის პროგრამიული 
ნაწილი უზრუნველყოფს მასალის სისტემურ წვდომას. ენობრივი 
ანალიზი გულისხმობს ჟესტის დესკრიფციულ ანალიზსა და 
ტიპოლოგიზაციას, ანუ სხვა ჟესტურ ენებთან მიმართებაში მასალის 
გადააზრებას.  
 

ამ ტიპის ელექტრონული პროდუქტი ყრუ ადამიანებს დაეხმარება 
საკომუნიკაციო პრობლემების გადაჭრაში, მათი სოციალური და 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და დიდ როლს 
შეასრულებს სამოქალაქო საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციისათვის.  

 
 
 

Electronic Dictionary of Georgian Sign Language 
 
 
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. 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 investigating its grammar, creating  
dictionaries, establishing the language standards, defining the language levels, 
working on the methodology of teaching Georgian sign language, etc. Many 
leading Universities worldwide are successfully working on sign languages while 
in our country we are just making the first steps. In the Soviet period the sign 
languages were under the influence of Russian. This influence is easy to find in the 
old Georgian dactyl alphabet, which was totally based on the Russian one. The 
process of nationalization began everywhere in post Soviet space and the sign 
languages are reintegrating. Although the grammar of Georgian sign language was 
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free from the Russian elements unlike the lexical level, but the process of 
reintegration is better reflected on the lexical level of the language.      
 
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 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. Thus, taking into consideration all aforementioned the electronic 
dictionary of Georgian sign language has a life interest for these people as all their 
problems are connected only with communications. 

In the electronic dictionary of Georgian sign language about 4000 lexical units will 
be presented in alphabetical order according to spoken Georgian. The website with 
graphics, photos and video-files for the each sign will be easy to access for the 
interested persons. For this type of product and for documentation of sign 
languages the electronic format does not have a better alternative. 

The most lexical base of the Georgian sign language should be investigated. The 
working process has two parallel phases: working with the different language 
sources and visualization the lexical units – creating photos, graphics video-
formatting the material and digitalization of the results. The proper computer 
programming will provide the systemic access to the dictionary.  The linguistic 
method is combined. From one hand we’ll use the descriptive methods and from 
another hand we’ll take into consideration the existed typological parameters for 
describing the lexical units.  

The electronic dictionary of Georgian sign language will help deaf and hard of 
hearing people to resolve the communication problems improving their social and 
economical positions and integrating them in local civil society.  
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Georgian Sign Language Electronic Dictionary 

 
Keywords – Georgian, sign language, dicitonary, electronic dictionary, lexic, 
signs  

 Introduction  
        Deaf and hard of hearing people are the linguistic minorities in Georgia. It is 
very important to resolve their communication problems for their integration into 
the local civil society. After the careful investigating the needs and demands of 
these people we came to the conclusion that first of all we had to wok on the 
electronic product - the sign language electronic dictionary.   

Current Situation   
      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) [3]. 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, establishing the standards for this 
language, defining the language levels, working on the methodology of teaching 
Georgian sign language, etc. Many leading Universities are investigating and 
teaching the sign languages worldwide. In Georgia we are doing the first steps, of 
course, taking into consideration the successful international experience. Recently 
at Ilia State University together with The Union of Deaf of Georgia we began 
working on the electronic dictionary of Georgian sign language.     
 
       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 
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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. Thus, taking into consideration all aforementioned publishing an 
electronic dictionary of Georgian sign language is a life interest for these people. 
 
       In the Soviet period the sign languages were under the influence of Russian, as 
in Georgia many active members of the deaf community were non-Georgian native 
speakers and besides there were no books about Georgian sign language at all. 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 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 any Russian elements unlike 
the lexical level, but this process of reintegration is better reflected on the lexical 
level of the language [5].       
 

Developing the electronic dictionary of Georgian sign langugae 

       In the electronic dictionary of Georgian sign language about 4000 lexical units 
will be presented in alphabetical order according to spoken Georgian. The website 
with graphics, photos and video-files for the each sign will be easy to access and to 
understand for the interested persons. For this type of product and for 
documentation of sign languages the electronic format does not have a better 
alternative. 

       The most lexical base of the Georgian sign language should be investigated 
and displayed in the dictionary. The working process has two parallel phases: 
working with the different language sources and visualization the lexical units – 
creating photos, graphics video-formatting the material and digitalization of the 
results. The proper computer programming will provide the systemic access to the 
dictionary.  The linguistic method is combined. From one hand we use the 
descriptive methods and from another hand we take into consideration the existed 
typological parameters for describing the lexical units.  

       Our working process is developed together with the local deaf people - as 
language sources. The investigated lexical units will be digitalized. Besides the 
linguistic explanations and descriptions each sign will have the detailed photos, 
graphic drawings and video files showing the all phases of the sign-action. The all 
materials will be computerized and forwarded as teaching materials for the 
students to the Inclusive Education department at Ilia State University in Tbilisi. 
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      The possible users for the electronic dictionary of Georgian sign language are 
the following people and institutions: 

• Deaf and hard of hearing people of Georgia, 
• Their family members, 
• Their teachers, 
• Sign language interpreters, 
• Linguists of different field,  
• NGO-s working with disability issues, 
• The Union of the Deaf of Georgia, 
• Libraries in Georgia and abroad, 
• Universities in Georgia and abroad, 
• Schools for the deaf and hard of hearing children, 
• State TV, 
• State organizations, 
• Patriarchy of Georgia.  

During many years the dictionary of Georgian sign language will be a basic book 
for future investigations in this language and for the other bi-lingual sign 
dictionaries as well.  
 
The electronic dictionary of Georgian sign language will help deaf and hard of 
hearing people to resolve the communication problems improving their social and 
economical positions and integrating them into the local civil society.  
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Indirect object markers in Georgian Sign Language 
 

 
This paper presents one of the first studies on Georgian Sign Language (GESL), a sign language 
that has not previously been taken into consideration in typological research on sign languages. 
We focus on three types of indirect object markers, that is, auxiliary-like elements that introduce 
an additional argument. We discuss four markers in total. Interestingly, three of these markers do 
not only introduce an argument but come with additional semantics, namely respect, disrespect, 
and causation. It will further be shown that the presence of an indirect object marker frees the 
word order in the sentence. 
 
Keywords: Georgian Sign Language, agreement, auxiliary, indirect object, causation, respect. 

 
 
 
1 Introduction 
 
1.1 Georgian Sign Language 
 
Georgian Sign Language (GESL) is the language of Deaf and hard of hearing people – a 
linguistic minority of Georgia. This language has previously been considered a part of Soviet 
Sign Language, which was common throughout the former Soviet Union and was based on the 
Russian system. Thus, in the Soviet period, the sign languages in this region were highly 
influenced by Russian Sign Language (RSL), the structure of which had in turn been influenced 
by spoken Russian. This influence was also clear in Georgia. Until today, the influence of RSL is 
obvious in the lexicon of GESL. In practice, this means that many deaf people can communicate 
in this “Soviet Sign Language”, and they would like to maintain this possibility. However, the 
process of nationalization has begun everywhere in post-Soviet regions and national sign 
languages that have long been under pressure from external influences are re-emerging and are 
used by an increasing number of deaf people. By now, at least some scientific research on the 
national sign language has emerged in various of the former Soviet republics. Besides Georgia, 
such processes are taking place in, for instance, Ukraine, Byelorussia, Estonia, Lithuania, Latvia, 
and Moldova.  

Until 2011, there has been no research on the lexicon and structure of GESL. In 2011, 
thanks to support of the United States Agency for International Development (USAID) and the 
Tbilisi Office of Save the Children International, the first linguistic research on GESL was 
conducted. At present, various aspects of GESL grammar are being investigated, and the 
preparation of a GESL dictionary with 4,500 units is nearing completion. As mentioned 
previously, the Deaf and hard of hearing (DHH) constitute a linguistic minority in Georgia. The 
exact number of DHH people in Georgia is not known. At present, 2,500 persons are registered 
at the Union of the Deaf of Georgia, but the actual number of DHH subjects is certainly much 
higher. There are three schools for DHH children in Georgia (Tbilisi, Kutaisi, and Batumi). 
However, the educational system for these children is faced with tremendous problems appear. A 
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lack of correct educational attitudes in Soviet times resulted in the complete absence of a solid 
and scientifically informed basis for the education of the DHH population. In fact, for DHH 
children, these schools were just a place to spend their school years without receiving any 
substantial education. 

The main goal of the present paper is to focus attention on the original sign language of 
Georgia, Georgian Sign Language, which to date has only received very little scientific attention. 
Therefore, GESL data has never been taken into account in typological studies on sign 
languages. In the following, we will add to the typological discussion of sign language 
agreement and argument structure by presenting GESL data that involve the use of auxiliaries 
which extend the argument structure of the verb; we refer to these auxiliaries as ‘indirect object 
markers’ (IOM). We will first discuss a semantically neutral IOM in Section 2. Subsequently, we 
present IOMs that express an additional meaning, namely (dis)respect (Section 3) or causation 
(Section 4). Before turning to the GESL data, however, we will provide some background 
information on agreement auxiliaries in the next section. 
 
 
1.2 Agreement auxiliaries in sign languages 
 
Just as in other sign languages (Padden 1988; Mathur & Rathmann 2012), verbs in GESL can be 
divided into two main groups, namely (i) plain or non-agreeing verbs and (ii) non-plain or 
agreeing verbs. Agreement (or ‘directional’) verbs can be spatially modified to indicate the 
subject and (in)direct object of the action expressed by the verb; spatial modification is achieved 
by changes in the movement (from source to goal) and/or orientation (towards the object) of the 
verb (Meir 2002). In contrast, plain verbs cannot be modified in this way, mostly because they 
are lexically specified for a location on the body.1 For complexities concerning sign language 
agreement and the debate concerning the grammatical status of the phenomenon, the reader is 
referred to Lillo-Martin & Meier (2011 – including peer commentaries) and Wilbur (2013). 

What is of interest in the present context is the fact that some sign languages have 
developed means to realize agreement in the context of plain verbs. In these sign languages, 
verbal agreement can be expressed by dedicated auxiliaries. In contrast to prototypical spoken 
language auxiliaries, the main (and often only) function of these auxiliary verbs is to spell-out 
agreement, and they are therefore called ‘agreement auxiliaries’. Yet, their functions and sources 
can differ from sign language to sign language (Steinbach & Pfau 2007; Sapountzaki 2012). As 
for their sources, it has, for instance, been pointed out that they may develop from (concatenated) 
pronouns, verbs, or nouns – and the same is true for GESL. 

The elements we describe in the following sections share interesting characteristics with 
agreement auxiliaries, in that they combine with lexical verbs and target loci associated with 

                                                 
1Spatial verbs (like e.g. PUT-ON) are often considered a third verb type, as they do not spatially agree with 
subject/object but rather with a locative argument. It is noteworthy that the distinction between agreeing and spatial 
verbs has recently been challenged. Quer (2011:194), for instance, argues that “treating spatial and person 
agreement verbs in a unified fashion can be a more reliable methodological option in order to understand the 
modality-(in)dependent aspects of sign language grammars than simply recognizing as agreement the kind that is 
most widespread across spoken languages”. In the following discussion, we will neglect spatial verbs. 
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arguments in the signing space. Still, they are different, as they extend the argument structure of 
the verb by adding an indirect object, sometimes in combination with an additional semantic 
component. This is why we avoid referring to them as “agreement auxiliaries”, but rather label 
them indirect object markers.2 

We hope that our study will increase the interest in GESL, and that the data we present will 
be informative for future typological investigations.  
 
 

2 Neutral marking of indirect object 
 
The indirect object in GESL can be expressed by nouns or personal pronouns, and in many 
cases, its appearance constitutes a valency-increasing process for the respective verb. As pointed 
out in Section 1.2, in some sign languages, certain verbs can mark the indirect object by 
modifying the verb’s movement. GESL, however, in addition features dedicated markers of the 
indirect object which are separate auxiliary-like elements and which vary depending on their 
semantic content and the relevant loci in the signing space (Makharoblidze 2012). We will first 
address the neutral IOM – “neutral” because it does not carry any additional meaning. Figure 1 
shows that the neutral IOM (glossed as IOM-NEUTRAL) is articulated with an extended index 
finger that moves towards the locus of the indirect object; the movement is slightly arc-shaped. 
Crucially, it is the movement that distinguishes IOM-NEUTRAL from a pronoun, which has a much 
shorter straight movement trajectory. The shape of IOM-NEUTRAL is reminiscent of the shape of 
agreement auxiliaries described for other sign languages, and it is therefore likely that it also 
grammaticalized from a pronoun or from a movement verb (Steinbach & Pfau 2007).Note, 
however, that it does not involve an orientation change from the locus of the subject to the locus 
of the indirect object, as has been described for some agreement auxiliaries (e.g. in Japanese 
Sign Language and Catalan Sign Language). 
 

                                                 
2Steinbach (2011) shows that the German Sign Language auxiliary PAM (person agreement marker), which usually 
expresses agreement with transitive plain verbs (e.g. LOVE) can also be used to extend the argument structure of the 
verb, as is shown in the following two examples, where it introduces and indirect object (Steinbach 2011:215). 

(i) INDEX1 LAUGH 1PAM2 (ii) INDEX1 LETTER WRITE 1PAM2 
 ‘I laugh at you.’  ‘I write a letter to you.’ 



 
 
 

313 

 
Figure 1. The marker of relation IOM-NEUTRAL. 
 
The use of IOM-NEUTRAL is illustrated in Figure 2 (the last two photos illustrate the begin and 
end point of the IOM). In this example, it is only the IOM that realizes the indirect object. 
Crucially, the example does not mean ‘I paint him/her’ but rather ‘I paint for him/her’. However, 
IOM-NEUTRAL may also co-occur with an indirect object expressed by a full noun, and it could 
therefore be considered a dative case marker. In the example in Figure 2, for instance, a noun 
like MAN could intervene between the verb and the IOM-marker. Note, however, that IOM-
NEUTRAL never combines with a pronoun referring to the indirect object. Further note that IOM-
NEUTRAL may either follow (as in Figure 2) or precede the verb. 
 

 
INDEX1 PAINT IOM-NEUTRAL3 

 ‘I paint (it/something) for him/her.’ 

Figure 2. Use of IOM-NEUTRAL with the verb PAINT to indicate a neutral indirect object (benefactive). 
 
Note, that there is no adposition (for or to) or any related sign in this example, and thus the 
indirect object (the benefactive) that is added to the verb’s argument structure is only marked on 
the IOM as a verbal person. 
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3 Indirect object markers expressing (dis)respect 
 
Besides the common situation in sign languages in which an indexical sign only targets the 
spatial location of the indirect object, as also observed with the sign IOM-NEUTRAL, GESL has at 
its disposal additional IOMs that are non-neutral in the sense that they carry additional meaning. 
The first one of these is a marker that not only introduces an indirect object but also adds the 
meaning of respect, that is, it implies that an action is performed for the indirect object with 
respect. This marker, which we gloss as IOM-RESPECT, has a handshape with thumb and pinky 
extended, palm facing the body of the signer, and it can be articulated with one hand (Figure 3a) 
or both hands (Figure 3b).The two-handed version is used when the signer wants to outline 
his/her great respect to the indirect object, that is, it appears to convey a stronger meaning. Just 
like IOM-NEUTRAL, both variants have an arc-shaped movement and move towards the location 
of the indirect object in the signing space. 
 

  
a. one-handed version b. two-handed version 

Figure 3. IOM-marker IOM-RESPECT for a respected indirect object. 
 
The examples in Figures 4 to 6 illustrate various interesting aspects concerning these markers. 
First of all, Figures 4 and 5 show that IOM-RESPECT can either precede (Figure 4) or follow 
(Figure 5) the verb. Crucially, the one-handed and the two-handed variant can be used 
interchangeably, but they can never co-occur within a clause. It further appears that the one-
handed version of IOM-RESPECT, in contrast to IOM-NEUTRAL, can neither co-occur with a noun 
nor a pronoun referring to the indirect object within the same clause.  
 

 
INDEX1 IOM-RESPECT3 WRITE 

 ‘I write (it)for/to him/her.’ 

Figure 4. One-handed version of IOM-RESPECT in pre-verbal position. 
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INDEX1 WRITE IOM-RESPECT3 
 ‘I write (it)for/to him/her.’  

Figure 5. One-handed version of IOM-RESPECT in post-verbal position. 
 
Interestingly, use of IOM-RESPECT frees the word order in the sentence. In the above figures, we 
only illustrate two word orders, but actually, in the presence of IOM-RESPECT, basically all word 
orders are possible (e.g. IOM – VERB – SUBJECT), since the IOM makes clear that another INDEX 
within the same clause refers to the subject. Still, there is a preference for the subject to appear in 
preverbal position. 

In Figure 6, we provide an example featuring the two-handed version of IOM-RESPECT. This 
example is interesting, as it involves double marking of the indirect object. First, a third person 
singular pronoun referring to the indirect object appears in the second position; second, IOM-
RESPECT follows the verb. That is, in contrast to the one-handed version, the two-handed marker 
can co-occur with an overt indirect object, be it a pronoun or a noun. 
 

 
INDEX1 INDEX3 WRITE IOM-RESPECT3 

 ‘I write (it) for/to him/her.’  

Figure 6.Two-handed version of IOM-RESPECT in post-verbal position. 
 
It is important to point out that INDEX3 in Figure 6 cannot refer to the direct object (‘it’). 
Actually, the third person singular direct object is only rarely expressed in GESL. Interestingly, 
in modern spoken Georgian, the third person direct object does not receive morphological 
marking either (Shanidze 1926, 1980; Deeters 1930; Kavtaradze 1954; Chikobava 1950). As 
before, various word orders are possible for the sentence illustrated in Figure 6, thanks to the use 
of the IOM, but the one illustrated is the preferred order.  

The source for the two-handed marker is the noun RESPECT, which has the same handshape 
and movement. It is thus likely that we are dealing with a process of grammaticalization (from 
noun to auxiliary), and that the one-handed variant is a reduced form of the original sign, given 
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that phonological erosion is a typical characteristic of grammaticalization (Heine &Kuteva 
2002). 

Let us now turn to the second marker with additional meaning. The respectful forms we 
discussed are in semantic opposition with the disrespectful form (Makharoblidze 2012). The 
shape of this IOM, which we gloss as IOM-DISRESPECT, is illustrated in Figure 7: index finger and 
pinky are extended, palm facing down, and the movement proceeds from in front of the chest 
forward and to the right; this IOM is always one-handed. Importantly, this marker has properties 
different from those of the two IOMs previously discussed. Crucially, it cannot be spatially 
modified to target a location associated with the indirect object. IOM-DISRESPECT usually follows 
the verb, just like the two-handed version of IOM-RESPECT.  
 

 
Figure 7. IOM-marker IOM-DISRESPECT for a disrespected indirect object. 
 
IOM-DISRESPECT expresses the meaning that the subject performs the action encoded by the verb 
against the interest of the indirect object; that is, the action is unpleasant or in some way negative 
for the indirect object. In this sense, its meaning also implies disrespect. An example is provided 
in Figure 8. In this case, we must assume that the act of writing is against the interest of the 
indirect object. Note that the indirect object is expressed by a pronoun in second position; 
alternatively, it could be expressed by a noun; actually with IOM-DISRESPECT the use of a noun or 
pronoun referring to the indirect object is obligatory.  
 

 
INDEX1 INDEX3 WRITE IOM-DISRESPECT 

 ‘I write (it) for/to him/her.’  

Figure 8. Use of IOM-DISRESPECT in post-verbal position. 
 
As for grammaticalization, it appears that IOM-DISRESPECT originated from the verb HARM. Given 
the lack of spatial modification (i.e. of agreement), it might be argued that the grammaticalized 
element is an adverbial (‘disrespectfully’) rather than an auxiliary. However, the fact that it can 
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only refer to the indirect object and is thus in systematic morpho-semantic opposition with IOM-
RESPECT, strongly suggests that it is a verbal morpheme.  
 
 
4. Indirect object marker expressing causation 
 
The last IOM we introduce adds to the clause a meaning of causation, that is, it conveys the 
meaning that the subject makes the indirect object perform the act expressed by the verb. Thus, 
the subject is an initiator while the indirect object is an executor (Makharoblidze 2012:388). 
Primarily, this sign is a marker of obligation conveying the meaning of causation – the subject 
forces the indirect object to do something.3 The marker of causation, which we gloss as IOM-
CAUSE, is an asymmetric two-handed sign. Figure 9 shows that the dominant hand rests on the 
non-dominant hand, which has a fist handshape. The dominant hand is characterized by a 
handshape change: at the outset, it also has a fist handshape, but then the index finger is extended 
quickly, pointing in the direction of the indirect object. 
 

 
Figure 9. IOM-markerIOM-CAUSE expressing causation. 
 
The following two figures illustrate the opposition between the non-causative (direct) form 
(Figure 10) and the causative form (Figure 11). Crucially, the causative form always has to be 
marked. In the non-causative example in Figure 10, the first photo shows the first person subject 
pronoun while the second and third photo show the lexical verb. Note that the third person direct 
object is not overtly expressed. 
 

                                                 
3A causative auxiliary has also been described for Greek Sign Language (Sapountzaki 2005) and Catalan Sign 
Language (Quer & Frigola 2006). However, these auxiliaries, both of which grammaticalized from the verb GIVE, 
are different from the GESL marker considered here, as they only combine with psychological predicates and 
express causative change of state (e.g. ‘to make happy/calm/nervous’; also see Sapountzaki (2012) and Pfau & 
Steinbach (2013) for discussion). 
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INDEX1 DO 

 ‘I am doing/do (it).’ 

Figure 10. Non causative, direct form. 
 
The first two signs (i.e. the first three photos) in Figure 11 are the same, but IOM-CAUSE appears 
in post-verbal position. In this example, the indirect object is not expressed by a noun or 
pronoun, but the IOM (i.e. the index finger) points towards the locus associated with the indirect 
object. Alternatively, IOM-CAUSE may combine with an overt pronoun. 
 

 
INDEX1 DO IOM-CAUSE3 

 ‘I make him/her do (it).’ 

Figure 11.Use of IOM-CAUSE in post-verbal position. 
 
Interestingly, IOM-CAUSE may combine with other auxiliaries that we previously discussed. In the 
example in Figure 12, IOM-CAUSE combines with IOM-NEUTRAL, and except for the first person 
subject pronoun, no pronoun is used. The indirect object is thus doubly marked in this example, 
as both IOMs target the locus associated with the indirect object. Similarly, in Figure 13, IOM-
CAUSE combines with IOM-RESPECT. In both examples, the order of the two IOMs could be 
reversed. Note that the combination of IOM-CAUSE with IOM-DISRESPECT is also possible but 
appears to be rare. 
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INDEX1 DO IOM-CAUSE3 IOM-NEUTRAL3 

 I am make him/her do (it).’ 

Figure 12. Combination of IOM-CAUSE with the neutral indirect object marker. 

 

 
INDEX1 DO IOM-CAUSE IOM-RESPECT3 

 ‘I make him/her do (it) with respect.’ 

Figure 13. Combination of IOM-CAUSE with IOM-RESPECT. 
 
As for its lexical source, IOM-CAUSE appears to have developed from a verb meaning “to give an 
order/task”, which is similar, if not identical, in form. Hence, it is once again likely that we are 
dealing with a grammaticalization path from lexical sign to auxiliary. 
 
 
5. Conclusion 
 
The preceding discussion shows that GESL features various auxiliary-like elements that can 
mark the indirect object – hence the label ‘indirect object markers’ (IOM). It has previously been 
demonstrated that other sign languages (for instance, German Sign Language) employ so-called 
‘agreement auxiliaries’ that can also be used to extend the argument structure of the verb by 
introducing an indirect object. We have shown that GESL features a similar neutral IOM. 
However, GESL is special in that, in addition, it has various IOMs that do not only express the 
indirect object but come with additional semantics. We described three IOMs of this type which 
express respect, disrespect, and causation, respectively. The markers of (dis)respected indirect 
object could be considered as benefactive and malefactive markers. These IOMs are 
grammaticalized from various sources, and they may free the word order in the sentence. It is 
noteworthy that GESL does not simply copy the polypersonal verbal structure of spoken 
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Georgian, but just like Georgian, it displays complex agreement patterns. In future studies, we 
aim to further investigate the GESL verbal system and to provide a more detailed overview of 
the verbal categories in GESL, including the morphological categories of version and causation 
in this language.  
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კლასის კატეგორიის შესახებ ქართულში 
 
 

     qarTvelologiur tradiciul enaTmecnierebaSi gansxvavebuli 

mosazrebebia gavrcelebuli qarTvelur enebSi klasis 

morfologiuri (გრამატიკული) kategoriis Sesaxeb. Cven 

viziarebT arnold Ciqobavas mosazrebas da migvaCnia, rom 

qarTvelur enebSi da, ra Tqma unda, kerZod, qarTul enaSi 

araTu diaqroniul WrilSi, aramed sinqroniul donezec gvaqvs 

sakmaod mkafiod gamoxatuli vin-ra kategoriis 

morfosemantika.   

enaTa midgoma vin-ra morfosemantikuri kategoriis mimarT 

sxvadasxvaa. es damokidebulia eris an tomis fsiqo-socialur, 

religiur, eTnogeografiul da sxva tipis yofiT faqtorebze 

da, ra Tqma unda, am konkretul enebze molaparake xalxis 

azrovnebis abstraqciis doneze – anu eris enobriv niWze. 

Mmravalenovani internetenciklopedis mixedviT, saxelTa klas-

kategoriis zogadi kriteriumebi moicavs Semdgom opoziciebs:  

• sulieri - usulo  

• racionaluri – iracionaluri   

• adamiani - nivTi   

• mamrobiTi da sxva   

• kaci da sxvaA   

• mamrobiTi, mdedrobiTi da usqeso   

• Zlieri da susti 

• gazviadebuli da kninobiTi  

gTavazobT Cvens universalur saklasifikacio models: 
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AA adamiani  ----- Aa mdedr. MAb mamr. AAc saS.                                                  

BB nivTi  

BB1. sulieri -------  B1a mdedr. B1b mamr. B1c saS.                                                  

B2. usulo U---------   BB BB2a  saganTa Tvisobriobis (zoma, 

feri, forma, Zala, sinaTle, zrdis dinamika, ciuri 

sxeulebi, religiuri erTeulebi da a.S.)  mixedviT sqesi 

an klasi; B2b danarCeni 

rac ufro martivad gamoiyureba es saklasifikacio sqema 

konkretul enaSi, miT ufro maRalia am enaze mosaubre xalxTa 

lingvisturi azrovnebisa da abstraqciis unari. Ues 

universaluri tipologiuri movlenaa da Sesabamisad, am 

kategoriis gamoxatvas verc erTi ena ver ascdeboda. aqve unda 

aRiniSnos, rom am enciklopediaSi qarTulTan erTad 

ormocdaaTamde enaa gamoyofili, romlebSic ar aRiniSneba 

sqesi da klasi. Tumca es Zalze saeWvod gamoiyureba, radganac 

am jgufSia Setanili finur-ungruli enebi, romlebic mesame 

pirSi ganasxvaveben sulier da usulo sagnebs, aqvea baskuric, 

romelsac axasiaTebs alokuturi formebi – sqesis gansxvaveba 

nacvalsaxelebis meore pirSi. am jgufSia iaponuri, romelsac 

saerTod gansxvavebuli midgoma eqneba am movlenisadmi, vidre 

sxva aglutinaciur enebs, miT ufro rom iaponurSi aris 

nacvalsaxelTa didi mravalferovneba molaparake pirTan 

mimarTebis mixedviT. Rimils iwvevs am jgufSi esperantos 

Setana. Tanamedrove qarTulSi ar aris arc sqesi da arc 

morfologiurad aqtiuri klasis kategoria. Tavdapirvelad aq 

iyo yvelaze daxvewili, zogadi adamiani-nivTis morfo-

semantikuri opozicia. dRes igi ZiriTadad asaxulia mxolod 
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nacvalsaxelTa sistemaSi da aqedan ganfenilia sxvadasxva 

morfologiur formasa da kategoriaSi.              

amerikeli aborigenebis algonqiur enaTa jgufi ganasxvavebs 

sulier da usulo jgufebs, magram Zlevamosili usulo nivTi 

aq sulieria. Aavstraliur enebSi (dirbali) gamoiyofa oTxi 

jgufi: 1. sulieri kaci; 2. qali, wyali, cecxli, Zaladoba; 3. 

saWmeli, xili da bostneuli; 4. sxvadasxva (yvela danarCeni). 

Aaqve ngangikurungur enaSi calke jgufia iaraRisTvis, 

anindiliakvaSi gamoiyofa saxelTa klasi, romelic Suqs 

gamoscems an ireklavs, diiar enaSi mdedrobiTi upirispirdeba 

yvelafer danarCens. Ppapua axal gvineis enebSi (alamblaksa da 

sepik hilSi) aris mamrobiTi, romelSic gaerTianebulia 

maRali, mogrZo, Txeli da wvrili nivTebic (uxsenebeli, Tevzi, 

isari, maRali xe da sxv. ). Ees upirispirdeba mdedrobiT 

jgufs, romelSic Sedis mokle, msxvili, dabali da farTo 

nivTebi (saxli, bayayi, msxvili xe). saintereso viTarebaa niger-

kongo enebSi. germaneli mecnieri karl mienhofi bantuSi 

gamoyofs 22 klass, Tumca realurad arc erT enas amdeni 

klasi ara aqvs. svahilis aqvs -15, sesozos -18, danarCenebs – 10. 

fula enaSi calke klasia siTxisTvis. zande ki gamoyofs oTx 

klass: 1. kaci, 2. qali, 3. sulieri 4. danarCeni. Aaq 80-mde 

usulo saxeli sulier kategorias miekuTvneba: ciuri 

sxeulebi, sakvebi mcenareebi, zogi metali da arametali 

nivTebi. religiuri mosazrebebis gamo gansakuTrebuli adgili 

ukavia sferos. indoevropuli enebi gamoyofen gramatikuli 

sqesis sam jgufs. Kkavkasiur enaTa Soris lezgiurs, udiursa 

da aRulurs ara aqvs saxelTa klasi, zogi ena or klass 

ganasxvavebs, bacburi ki rva klass gamoyofs. Yyvelaze ufro 
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gavrcelebuli sistema aris oTxi klasi: 1. kaci, 2. qali, 3. 

sulieri da garkveuli nivTebi 4. yvela danarCeni. andiurSi 

calke klasia mwerebisaTvis. aRsaniSnavia, rom kavkasiur enebSi 

klas-kategoriebi ara marto arsebiTebSia gamoyofili, is 

aReniSneba zedsarTavebs, nacvalsaxelebsa da zmnebsac.   

     qarTul sametyvelo enaSi mocemuli gvaqvs vin-ra 

morfosemantikuri kategoriis sistemuri suraTi rogorc 

saxelTa da zmnaTa fleqsiaSi, aseve maT derivaciaSic.  Ees 

kategoria ganfenilia enis mTel sistemaSi. nacvalsaxelebidan 

igi gadatanilia saxelTa fleqsiasa da zmnis pirSi. 

Sesabamisad, igi aisaxeba polipersonaluri zmnis yvela 

kategoriaSi. vin-ra morfo-semantika safuZvlad udevs enis 

mraval kategorias, Tumca konkretuli referenti mas ar 

SeunarCunebia, TiTo-orola gamonaklisis garda. radganac vin-

ra morfosemantikuri kategoria Zevs mravali sxva kategoriis 

SinaarsSi, mas konkretuli referenti aRar sWirdeba. ergativi 

aris moazrovne subieqtis mier Sesrulebuli aqti da aq 

sulierobis morfo-semantika aris amosavali. Sesabamisad, 

ergativis referentebi, cxadia, vin-kategorias ukavSirdeba. 

mniSvnelovania, rom qarTuli Jesturi ena mkveTrad gamoyofs 

klasis kategoriis sistemas. qarTuli Jesturi ena ergatiul 

brunvas mxolod adamianis kategorias ukavSirebs.  
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 es Jesti aris moTxrobiTi brunvis niSani “-ma” da igive Jestia 

“adamianis” aRmniSvneli sityva-Jesti. qarTul sametyvelo enaze 

KsityvasityviTi Targmani formis “kacma” iqneba Semdegnairad – 

“kaci” “adamiani”.   

 

qarTul sametyvelo enaSi, SesaZlebelia, adamianis garda 

ergatiul brunvaSi gvqondes sxva sulieri da usulo arsebiTi 

saxelebic, magaliTad “mgelma”, “magidam”, “karma”, “qarma” da a. 

S. qarTuli Jesturi ena ki amas ar dauSvebs. aq ergativi 

mxolod moazrovne subietis – adamianis brunvaa.  

 

     sasubieqto brunvebis garda vin-sulierobis kategoria 

Sesabamisi referentiTaa mocemuli axal qarTulSi vokativSi. 

rogorc sametyvelo, aseve Jestur enaSic, cxadia, mimarTva 

xdeba meore pirisadmi. es komunikatori piri ki mudam 

adamianis kategoriaa. qarTuli Jesturi ena wodebiT bunvas am 

mimarTviTi JestiT gadmoscems -  
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     qarTul sametyvelo enaSi vin-ra morfosemantikuri kategoria 

sistemas qmnis saxelTa derivaciaSic: aris nawarmoebi 

saxelebi, romlebic mxolod vin-kategorias aRniSnavs. 

Egamoiyofa sami ZiriTadi parametri, esenia: 1. suli, rwmena da 

masTan dakavSirebuli formebi. uzenaesis yovelgvari forma 

iqneba vin-kategoriisa. (ufali, morwmune, sulganabuli, 

sulSewuxebuli da a. S.) aq unda aRiniSnos, rom qarTulSi 

gvaqvs ormagi standarti: vin-kategoriisa aris Ze kacisa da 

masTan dakavSirebuli enobrivi movlenebi, xolo romelime 

warmarTuli RvTaeba iqneba ra, raRac Zala anu nivTis 

kategoriis mqone;  2. azrovneba da masTan dakavSirebuli 

formebi. (goni, Wkua, tvini, azri, fiqri, varaudi, CaTvla, 

mxedvelobaSi qona/miReba – utvino, azriani, ugunuri, nafiqri 

da a. S.)  3. enasa da metyvelebasTan dakavSirebuli formebi. 

A(Tqma, saTqmeli, ueno, mWevrmetyveli, sityvamaxvili da a. S. )        

      aseve, ZiriTadad, vin-kategorias aRniSnavs adamianis sxeulis 

nawilebTan dakavSirebuli nawarmoebi formebi, Tumca aq 

SesaZloa, sulierebis semantika mTlianad aisaxos da am 

jgufSi Seva cxovelic: Tavgatexili mgeli, fexmokle tura da 

a. S. sxvadasxva enebs aqvT gansxvavebuli midgoma klas-
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kategoriebTan. Aase magaliTad, afrikis romelime enaSi (CiCova) 

calke klasia is, rac izrdeba. qarTulisaTvis ki, magaliTad, 

mcenare usulo, ra-kategoriaa, romelic arafriT gansxvavdeba 

danarCeni sxva nivTis kategoriis klasisagan. 

      

     vin-ra morfosemantikuri kategoria qarTul sametyvelo enaSi 

naTeli antonimuri sistemiT asaxulia zedsarTav saxelebsa da 

mimReobebSi. Ael-ur cnobili opoziciis garda, aris formebi, 

romlebic mxolod vin-sulierobis kategoriisTvisaa 

gankuTvnili, mag. Uuzneo/zneobrivi, mosaubre, uTqmeli, 

morwmune/urwmuno, alali, boroti, keTili, mtyuani, marTali 

da a. S. aq SesaZloa qvejgufTa gamoyofac. vin-ra 

morfosemantikuri kategoriis mixedviT aq Sesabamisi 

klasifikaciac misaRebi iqneboda. 

      

qarTul sametyvelo enaSi adamiani-nivTis morfo-semantikuri 

kategoria asaxulia znaTa derivaciul kategoriebSi. igi 

safuZvlad udevs ergatiulobasa da destinacias, pirisa da 

ricxvis kategorias, aseve is gamoixateba zmniswinebSi. mi-/mo- 

zmniswinebSi mimarTuleba aiTvleba pirveli pirisagan da 

warmodgenilia bgeraTa Sesabamisi opoziciiT. orientacia 

mTlianad vin-ra morfosemantikuri kategoriis pirdapir 

amsaxvelia. Pmoqmedeba pirveli pirisken, anu mimarTeba vin-

kategoriis mqone metyvelebis subieqtTan.  

      

     vin-ra morfosemantikuri kategoria Tanamedrove qarTul 

sametyvelo enaSi yvelaze naTlad mocemuli gvaqvs 

fuZemonacvle zmnebSi: maqvs-myavs, waReba-wayvana, motana-moyvana 
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da a. S.  qarTul Jestur enaSi klasis kategoria mocemuli 

gvaqvs zmnebSi “motana” da “moyvana”, “waiRo” da “waiyvana”. es 

zmnebi erTmaneTs Seenacvleba obieqtis sulierebis kategoriis 

mixedviT. rodesac pirdapiri obieqti sulieria, maSin 

gamoiyeneba forma “moyvana”, xolo roca gvaqvs usulo 

pirdapiri obieqti maSin gamoiyeneba forma “motana”. 

analogiuri enobrivi suraTia SenarCunebuli qarTul Jestur 

enaSic. 

 

aq pirvel suraTze gvaqvs mocemuli sityva-Jesti ”kaci” meore 

da mesame fotoebze asaxulia ergatiuli niSani “-ma”. meoTxe 

da mexuTe suraTebi asaxaven sityva-Jests “wigni” da bolo ori 

foto – meeqvse da meSvide fotoebi gadmoscemen sityva-Jests 

“moitana”. 

 

am winadadebSi pirvel suraTze gvaqvs mocemuli sityva-Jesti 

”kaci” meore da mesame fotoebze asaxulia ergatiuli niSani 

“ma”. meoTxe da mexuTe suraTebi asaxaven sityva-Jests “bavSvi” 

da bolo ori foto – meeqvse da meSvide fotoebi gadmoscemen 

sityva-Jests “moiyvana”. rogorc vxedavT, “moitana” da 

“moiyvana” erTmaneTisgan gansxvavebuli Jestebia.  
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aseve gansxvavdeba erTmaneTisgan “waiRo” da “waiyvana” zmnebi. 

SevadaroT qvemomoyvanili ori winadadeba: 

 
aq pirvel suraTze gvaqvs mocemuli sityva-Jesti ”kaci” meore 

da mesame fotoebze asaxulia ergatiuli niSani “ma”. meoTxe da 

mexuTe suraTebi asaxaven sityva-Jests “wigni” da bolo ori 

foto – meeqvse da meSvide fotoebi gadmoscemen sityva-Jests 

“waiRo”. 

 

 
am winadadebSi pirvel suraTze gvaqvs mocemuli sityva-Jesti 

”kaci” meore da mesame fotoebze asaxulia ergatiuli niSani 

“ma”. meoTxe da mexuTe suraTebi asaxaven sityva-Jests “bavSvi” 

da bolo ori foto – meeqvse da meSvide fotoebi gadmoscemen 

sityva-Jests “waiyvana”.  

 

qarTuli Jesturi ena zmnebi pantomimur moZraobaSi 

ganasxvavebs klasis kategorias. zmnaSi “adis” mocemuli gvaqvs 

klasis niSniT gamoxatuli forma. adamianis siaruli qarTul 

Jestur enaSi mocemulia, rogorc orfexis siaruli da ori 
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TiTis moZraobiTaa naCvenebi. maSin, rodesac oTxfexi sulieri 

(cxoveli) ori xeliT oTxi TiTis moZraobiTaa naCvenebi, xolo 

manqanisa da TviTmfrinavis moZraobebi (forma “midis”) 

gansxvavebuladaa asaxuli qarTul Jestur enaSi.  

 
aq warmodgenilia adamianis mier Sesrulebuli moZraobis 

pantomimuri forma.  

 

 
 

am winadadebaSi pirvel-meore suraTebze asaxulia sityva-Jesti 

“mgeli” da mesame da meoTxe fotoebze ki mocemuli gvaqvs zmna 

“adis” oTxfexis siarulis pantomimuri moZraobiT. xolo  

qvemomoyvanil winadadebaSi ki igive zmna “adis” sruliad 

gansxvavebuli dinamikuri JestiTaa gadmocemuli.  
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SevadaroT erTmaneTs Semdegi winadadebebi:  
E 
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Aam winadadebaSi zmna “midis” asaxulia meore da mesame 

fotoebze. aq gadmocemulia orfexis siarulis forma. 

 
 

Aam winadadebaSi zmna “midis” asaxulia mesame da meoTxe 

fotoebze. aq gadmocemulia manqanis svlis forma. 

 

Aam winadadebaSi zmna “midis” asaxulia mesame da meoTxe 

fotoebze. aq gadmocemulia TviTmfrinavis svlis forma.  

 

rogorc vnaxeT, sityva-Jesti “midis” gansxvavdeba klasis 

kategoriis mixedviT da, Sesabamisad, Sesrulebuli moZraobis 

xasiaTis mixedviT. aseve moZraobis Sesabamisi moqmedebiT 
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asaxuli gafrinda Citi frTebis qneviT da TviTmfrinavi 

sxvanairad. rodesac TviTmfrinavis gafrenas uCveneben aq 

sitva-Jesti TviTmfrinavi ukve aRarcaa saWiro. SevadaroT 

erTmaneTs zmna “mifrinavs” qvemomoyvanili ori winadadebis 

mixedviT: 

 
 

 
 

rogorc vxedavT, sityva-Jesti “mifrinavs” sxvadasxvanairadaa 

mocemuli. pirvel SemTxvevaSi winadadebaSi “Citi mifrinavs” 

Sesabamisi pantomimuri moZraobiTaa zmna gadmocemuli meore 

da mesame fotoebze. meore winadadebaSi ki pirvel fotozea 
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asaxuli sityva-Jesti “TviTmfrinavi” xolo meore da mesame 

suraTebze zmna-Semasmeneli “mifrinavs” aris asaxuli. 

 

sainteresoa is garemoeba, rom Tanamedrove qarTul 

sametyvelo enaSi yvelaze ukeT klasis kategoria asaxulia 

qona-yola zmnebSi. am fonze ufro mniSvnelovania is momenti, 

rom qarTul Jestur enaSi am mxirv arsebiTi gansxvaveba ara 

gvaqvs. ufro meti, egzistensisa da posesiurobis aRmniSvneli 

zmnebi erTnairi JestebiT gadmoicema. es faqti kidev erTxel 

adasturebs imas, rom qona-yola zmnebi tipologiurad unda 

iqnes ganxiluli rogorc  “yofna” zmnis orpiriani formebi. 

SevadaroT erTmaneTs qvemomoyvanili ori winadadeba: 

  
 

aq pirveli ori suraTi asaxavs sityva-Jests “Zma”, xolo mesame 

da meoTxe fotoebze zmna “myavs” aris asaxuli.   
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aq pirveli ori suraTi asaxavs sityva-Jests “wigni”, xolo 

mesame da meoTxe fotoebze zmna “maqvs” aris asaxuli. Rogorc 

vxedavT, qona-yola zmnis formebi ar gansxvaveben klasis 

kategorias qarTuli sametyvelo enisgan gansxvavebiT.   

 
 

zmnebisTvis “aris”/”var”, “myavs”/”hyavs” da “maqvs”/”aqvs” erTi 

da igive Jesti gamoiyeneba. zogjer “qona” zmnas “v” bgeris 

vizualuri artikulaciiT gadmoscemen. 

 

     vin-ra morfosemantikuri kategoria aisaxeba sxva metyvelebis 

nawilebSic; TandebulebSi SeiZleba gamovyoT “mier”, igi aris 

vin morfosemantikuri kategoriis mqone, rogorc ergativis 

Sesabamisi forma (Sdr. Mmoqmedeba kacis mier an imoqmeda 

kacma). savaraudod, aqac SeiZleba m- vin-kategoriis morfemis 
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gamoyofa. SorisdebulTa didi nawili vin-kategoriis azriT 

aris avsebuli, ramdenadac Tavad emocia mxolod adamianis 

maxasiaTebelia.   

 

klasis kategoria kargadaa asaxuli piris nacvalsaxelebSi. am 

sakiTxs dawvrilebiT SevexeT TavSi “nacvalsaxeli”. 

universaluria, rom pirveli da meore pirebi aris vin 

kategoriis komunikatori pirebi. am nacvalsaxelebs erTvis 

gansxvavebuli formis kuTvnilebiTobis semantikis “-Tvis” 

Tandebuli, romelic mohgavs ergativis niSans. cxadia, dgeba 

ergativis da genetivis urTierTmimarTebis sakiTxi da am 

Temaze niSandoblivi xdeba kavkasiuri enebis masala, sadac 

ormagi brunebis ZiriTad sayrden brunvebad genetivi an 

ergativia warmodgenili. 

 
“-Tvis” Tandebulis semantikis mqone Jesti, romelic ra 

kategoriis saxelebTan am Tandebulis Sesabamisi formaa: 
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es arcaa moulodneli, radganac “-Tvis” Tandebulis 

semantikac xom igive kuTvnilebiT-daniSnulebiTia. 

 

qarTuli sametyvelo enisgan gansaxvavebiT, qarTul Jestur 

enaSi gansazRvrebiT nacvalsaxelebSi warmodgenilia klasis 

niSniT aRwerili formebi nacvalsaxelisa “sxva” 

 

warmodgenili forma gviCvenebs nivTis sxvadasxvaoba. 
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mocemuli forma gamoiyeneba mxolod adamianis mimarT. 

 

klasis kategoria ganasxvavebs formebs zedsarTav saxelebSic. 

 
es zedsarTavi saxeli aris orxeliani simetriuli Jesti da 

igi gamoiyeneba mxolod adamianTa mimarT.  
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warmidgenili zedsarTavi saxeli aris erTxeliani orfaziani 

sityva-Jesti, romelic gamoiyeneba yvela klasis saxelTa 

mimarT, vin da ra jgufis saxelebisaTvis. 

  

 

es zedsarTavi saxeli aris erTxeliani orfaziani Jesti, 

romelic gamoiyeneba mxolod adamianTa mimarT.  
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warmodgenili zedsarTavi saxeli ki aris orxeliani 

simetriuli Jesti, romelic gamoiyeneba adamianis gamoklebiT - 

sxva sulieri saxelebis mimarT. 

 

     aRsaniSnavia, rom poetikaSi SesaZloa, dairRves zRvari vin-ra 

kategoriis Soris da nivTi gasulierdes, magram mas ver eqneba 

wminda lingvisturi Rirebuleba konkretuli SemTxvevisaTvis.   

     saerTod ganpirovneba, rogorc literaturuli xerxi 

gulisxmobs usulo sagnisTvis an sxva sulieri sagnebisTvis 

vin, adamianis kategoriis Tvisebebis miniWebas. aseTi Tvisebebi 

upirveles yovlisa, ukavSirdeba metyvelebisa da azrovnebis 

formebs. zogadi tipologiuri TvalsazrisiT, rodesac xdeba 

aseTi ram, maSin sulieris kategoriaSi gadatanili saxeli vin-

kategoriis refernetebiT aRiWurveba, rogorc ukve 

gaadamianebuli sagani. Jesturi enebi ki meti sifrTxiliT 

ekidebian amdagvar movlenebs. kerZod, iseTi movlena, 

rogoricaa ganpirovneba da sakmaod xSiria zRaprebSi, 

enobrivi TvalsazrisiT rCeba enis zedapirze. kerZod, sagani 
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miiRebs adaminis Tvisebebs, eqneba adamianis saxeli, isaubrebs, 

ifiqrebs, mgaram morfologiurad is asaxuli iqneba ra-

kategoriis referentebiT. magaliTad: es saxeli ver miiRebs 

ergativis niSans, vin-kategoriis mravlobiTobis niSans, ver 

dairTavs vin-kategoriis zedsarTavebs da Tandebulebs da a.S. 

saqme isaa, rom sametyvelo enebis gramatikuli struqtura 

eyrdnoba morfologiur referencirebas da aq gvaqvs maRali 

donis enobrivi abstaqcia – enis ierarqiis morfo-semantikur 

doneze. Jesturi enebis gramatikuli struqtura ki ZiriTad 

sayrdenad gamoiyenebs semantikur kategoriebs da saganTa 

kategorizaciis myar CarCoebs. literaturuli miznebiT am 

CarCoebis darRveva miuRebelia, ramdenadac es aris mTavari da 

yvelaze ufro relevanturi enobrivi yalibi.      

 

       zemoT warmodgenili qarTul Jestur enaSi arsebuli klasis 

kategoria xazgasmiT adasturebs am kategoriis funqcionirebas 

qarTul sametyvelo enaSi. 
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ზმნათა უღლების კატეგორიები ქართულ ჟესტურ ენაში 

(თეზისები) 
 

     ქართულ ჟესტურ ენას აქვს სათანადო ლინგვისტური შესაძლებლობები 

იმისთვის, რომ ზუსტად წარმოაჩინოს ქართული სამეტყველო ენის ზმნის 

მორფოლოგიური სემანტიკა და აუღლოს ზმნა 11 მწკრივის მიხედვით.  

კინეტიკური ფორმები ასახავენ სამეტყველო ენის შესაბამის დერივაციულ და 

ფლექსიურ კატეგორიებს. მოხსენებაში განვიხილავთ კონკრეტული ზმნის უღლებას 

და უღლების ფორმათა მაწარმოებელ კინეტიკურ მარკერულ ჟესტებს.  

     ზმნის სტრუქტურა ქართულ ჟესტურ ენაში განსხვავებულია სამეტყველო 

ქართული ენის შესაბამისი ფორმებისგან. მასალაზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ 

ქართული ჟესტური ენის ზმნებს აქვთ შემდეგი რანგობრივი წყობა: 

1. სუბიექტური პირი 

2. დროის ნიშანი - წარსულის ან მომავლის ჟესტი 

3. კილოს ნიშანი 

4. კონტაქტის ნიშანი  

5. ზმნის ცენტრალური ლექსიკური ფორმა 

6. განგრძობითობის ნიშანი ან გზისობის ნიშანი 

7. ობიექტური პირები, მიმართებისა და ობიექტის ნიშნები 

8. (უნახაობის აქტის ნიშანი) 

9. ზმნისწინი ან სივრცითი ერთეული 

      ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის აღნიშვნა, რომ ხშირად ხდება კომპონენტთა 

გადადგილება. საჭიროა, შეიქმნას ენობრივი კომისია, რომელიც შეისწავლის ყველა 

შესაძლო ვარინტის მიზანშეწონილობას და მყარ მეცნიერულ არგუმენტებზე 

დაყრდნობით ჩამოაყალიბებს ქართული ჟესტური ენის ნორმებს და გამოავლენს ამ 

ნორმების ფარგლებში დასაშვები ვარიაციების კონკრეტულ ფორმებს.   
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ზმნათა უღვლილება ქართულ ჟესტურ ენაში 

(თეზისები) 
 

ქართულ ჟესტურ ენას შეუძლია აუღლოს ზმნას 11 მწკრივის მიხედვით და 

ზედმიწევნით ზუსტად წარმოაჩინოს ქართული სამეტყველო ენის ზმნის 

მორფოლოგიური სემნატიკა. ეს ეხება როგორც დერივაციულ, ისე ფლექსიურ 

კატეგორიებს. მოხსენებაში განვიხილავთ კონკრეტული ზმნის უღლებას და 

უღლების ფორმათა მაწარმოებელ მარკერ ჟესტებს.  

 

ზმნის უღლებაში მონაწილე ძირითადი მარკერებია: 

კავშირებითობის შინაარსის მქონე ორი ჟესტი:  1. კავშირებითი კილოს ნიშანი 

გადმოცემულია ერთხელიანი ორფაზიანი ჟესტით. 

 
 

2. შესაძლებლობა-სასურველობის ნიშანი გადმოცემულია ერთხელიანი 

მრავალფაზიანი ჟესტით.  
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გარდა კილოს აღმნიშვნელი ჟესტებისა, უღვლილებაში გამოყენებულია დროისა და 

განგრძობითობის მარკერებიც, რომელთა მეშვეობითაც ქართული ჟესტური ენა 

დიდი წარმატებით ახერხებს, რომ სრული სიზუსტით ასახოს ქართული სამეტყველო 

ენის მდიდარი ზმნური მორფოსემანტიკა. 

 

ქართულ ჟესტურ ენაში ზმნის უღლების ფორმების წარმოებისას კილოს სემანტიკის 

ჟესტების პარალელურად დროის კატეგორიის გამომხატველი შემდეგი ფორმებიც 

აქტიურად მონაწილეობენ:   

 

ეს არის მომავალი დროის აღმნიშვნელი ერთელიანი ჟესტი -  წინ გაწეული გაშლილი 

ხელი გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით.  
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ეს არის წარსული დროის აღმნიშვნელი ერთელიანი ჟესტი - უკან გადაქნეული ხელი 

გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით. 

 

სრული დროის ნიშანი, ორხელიანი სიმეტრიული დინამიკური ჟესტი, რომელიც 

შესაძლოა ერთხელიანიც იყოს.   

 

 
განგრძობითობის ნიშანი, ორხელიანი ასიმეტრიული დინამიკური ჟესტი. 
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ზმნის სტრუქტურა ქართულ ჟესტურ ენაში განსხვავებულია სამეტყველო ქართული 

ენის შესაბამისი ფორმებისგან. მასალაზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ ქართული 

ჟესტური ენის ზმნებს აქვთ შემდეგი რანგობრივი წყობა: 

10. სუბიექტური პირი 

11. დროის ნიშანი - წარსულის ან მომავლის ჟესტი 

12. კილოს ნიშანი 

13. კონტაქტის ნიშანი  

14. ზმნის ცენტრალური ლექსიკური ფორმა 

15. განგრძობითობის ნიშანი ან გზისობის ნიშანი 

16. ობიექტური პირები, მიმართებისა და ობიექტის ნიშნები 

17. (უნახაობის აქტის ნიშანი) 

18. ზმნისწინი ან სივრცითი ერთეული 

 

მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის აღნიშვნა, რომ ხშირად ხდება კომპონენტთა 

გადადგილება. საჭიროა, შეიქმნას ენობრივი კომისია, რომელიც შეისწავლის ყველა 

შესაძლო ვარინტის მიზანშეწონილობას და მყარ მეცნიერულ არგუმენტებზე 

დაყრდნობით ჩამოაყალიბებს ქართული ჟესტური ენის ნორმებს და გამოავლენს ამ 

ნორმების ფარგლებში დასაშვები ვარიაციების კონკრეტულ ფორმებს.  

 

 

 

 
Verb Conjugation in GESL 

 
(Abstract) 

 

In Georgian Sign Language (GESL) verb is able to demonstrate the all forms for 11 conjugation 

rows, which can be displayed by the Georgian spoken Georgian language verbal morphology. 

GESL can exactly display the morphosemantic details of the each verbal form. Such ability 

applies to both type of categories - derivative and flexion. We will show the verbal conjugation 

sample in our papers. 
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The general markers which participate in verbal conjugation are the following signs: 

 

The two markers for conditional-subjunctive moods:  

 

1. The marker of subjunctive mood is a single hand, two-phase marker: 

 
 

 

2. The marker of conditional-desirability is a single hand, multi-phase marker:  
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As we have seen above, besides the mood-markers, the following temporal markers have an 

active participation in verbal conjugation:  

 
This is a single hand dynamic maker of future tense.  

 

 
This is a sign of past.  

 

 
This tow-handed symmetric marker can be exposed as a single hand sign and it shows the 

perfect, accomplished action.  
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This two handed asymmetric sign is a marker of durative.  

 

The verbal structure of GESL is different form spoken Georgian. We investigated the language 

and came to the conclusions that GESL verbal structure has the following ranging: 

1. Subject 

2. Tense –future or past 

3. Mood 

4. Causation 

5. Verbal root 

6. Duration or repeated marker 

7. Objects or marker of relation 

8. Turme (It seems) 

9. Preverb or spatial element 

 

It is very important to note that it is very often when these verbal components are exposed in 

different places. There is a need to create the special language commission to establish the 

standards for GESL.    

 

 

 
 

 



 
 
 

351 

ტერმინთა პრობლემა ქართულ ჟესტურ ენაში 

 

 ყრუები საქართველოში წარმოადგენენ ლინგვისტურ უმცირესობას, რომელთა 
უფლებების დაცვას სახელმწიფო ცდილობს შესაბამისი კანონებით. საქართველოს 
კანონში ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის 
შესახებ (მუხლი #5) აღნიშნულია: ,,სახელმწიფო ცნობს ჟესტების ენას 
პიროვნებათშორისი ურთიერთობის საშუალებად და უზრუნველყოფს 
აუცილებელი პირობების შექმნას მისი გამოყენებისა და განვითარებისათვის”. 
საერთოდ, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ჟესტურ ენებს გამოიყენებენ ყრუ და 
სმენადაქვეითებული ადამიანები. საქართველოში ყოველი სახელმწიფო 

დაწესებულება ვალდებულია, უზრუნველყოს ყრუთა მომსახურება 
სურდოთარჯიმნებით. შესაბამისად, საჭიროა, რომ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ისწავლებოდეს ასეთი სპეციალობა. მნიშვნელოვანია ის 
ფაქტიც, რომ განათლების კანონში 2010 წელს შევიდა ცვლილება, რომლის 
მიხედვითაც ”სენსორული დარღვევის მიმართულებით სპეციალიზებულ 

სკოლაში, სადაც განათლებას იღებენ სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეები, 
გამოიყენება ჟესტების ენა და მისი ანალოგები.” იმისთვის რომ სწავლება 
ქართულ ჟესტურ ენაზე რეალურად შესაძლებელი გახდეს, საჭიროა ამ ენის 
გამოკვლევა და რიგი სამეცნიერო სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ, ლექსიკონების 
შექმნა, გრამატიკული კატეგორიების დეტალური ანალიზი, ენის ნორმების 
დადგენა, მეთოდიკის შემუშავება, ენის დონეების განსაზღვრა, და ა.შ. 
 
საერთოდ, ყრუთა თემების წევრები კრეატიული ბუნების ხალხია და ხშირად 

ისინი თავად ქმნიან ჟესტებს. არის ოჯახები, რომელთაც არ იციან იმ ქვეყნის 
ჟესტური ენა და თავისი ოჯახის ყრუ წევრებთან ურთიერთობენ გამოგონილი 
ჟესტებით, ან უმეტეს შემთხვევაში  იზოლაციაში არიან კომუნიკაციური 
პრობლემის გამო. ამდენად, ჟესტური ენის ცოდნა ყრუთათვის აუცილებელია 
მათივე საზოგადოებაში სრულფასოვანი წევრობისთვის. საერთოდ, ყრუთა თმის 
წევრებისათვის დამახასიათებელია ბილინგვიზმი – ჟესტური და სამეტყველო 

ენების ცოდნა. ამრიგად, სათანადო ჟესტური ტერმინებისა და, საერთოდ, ქართული 
ჟესტური ენის ლექსიკონის შექმნა არის ამ თემისთვის სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის საკითხი, რადგანაც ყრუთა და სმენადაქვეითებულ ადმიანთა 
ყველა პრობლემა კომუნიკაციას უკავშირდება. ამ პრობლემების გადაჭრა კი 
შესაბამისი ლინგვისტური სამუშაობითაა შესაძლებელი.  ამჟამად მსოფლიოს 
წამყვან უნივერსიტეტებში წარმატებით მიმდინარეობს ჟესტური ენების კვლევები 
და ძალზე სამწუხაროა, რომ დღესდღეობით ქართული ჟესტური ენის 
მიმართულებით 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. ფაქტობრივად, რუსული ჟესტური ენა 
საფუძვლად დაედო საბჭოთა კავშირის ხალხების ჟესტურ ენებს და საბოლოოდ 

მივიღეთ ერთიანი საბჭოთა ჟესტური ენა, რომელიც წარმატებით გამოიყენებოდა 
ყრუთა საკომუნიკაციოდ ამ სივრცეში. ყრუ ადამიანები დღესაც ინარჩუნებენ 



 
 
 

352 

ურთიერთობას ამ ენაზე. თუმცა უკვე მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა 
ნაციონალიზაცია 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 სახელმძღვანელოების დონეზე საგნობრივი 
ტერმინოლოგიიდან და დამთავრებული პროფესიული ტერმინებით.  აქ 
ჩასატარებელია სამეცნიერო  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 პროექტი ყრუთა ფართო  
საზოგადოებაზე დაყრდნობით შეიმუშავებს და წარმოადგენს ტერმინებს. უნდა 
შეიქმნას სპეციალური პროგრამული ვებსაიტი და დესკტოპ აპლიკაცია ქართულ 
ჟესტურ ტერმინთა ლექსიკონისთვის. 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 უმრავლესობის წევრების დასტურით უნდა იყოს  
მიღებული. ტერმიონთა შემუშავების პროექტის სამუშაოები მოიაზრებს:  
 ტიპოლოგიურ სამუშაოებს, რაც გულისხმობს ტერმინთა სხვადასხვა ენებზე  
(ძირითადად ამერიკული, ბრიტანული, გერმანული და ასევე სხვა ევროპული  
ჟესტური ენების ბაზები) არსებულ ფორმათა ანალიზსა და შეპირისპირებას და  
უცხოური გამოცდილების გაზიარებას;  
 ქართული ჟესტური ენის წყაროებთან ლინგვისტურ მუშაობას;  
 ონლაინ რეჟიმში ყრუთა ფართო წრეების ჩართულობას კონკრეტული ტერმინის  
შესახებ მსჯელობაში;  
 ქართველი ენათმეცნიერებისა და საძიებო მიმართულებების სპეციალისტთა 
ფართო სპექტრის ჩართულობას ჟესტშემოქმედებით პროცესში;  
 სიტყვა-ჟესტის საბოლოო ფორმის ჩამოყალიბებას, მის ვერბალურ აღწერას და  
საბოლოო რედაქტირებას;  
 სიტყვა-ჟესტის ფოტო, გრაფიკული, ანიმაციური და ვიდეო ფორმატების შექმნას  
 საიტზე საბოლოო ვერსიის განთავსებას;  
 პროგრამული საიტისა და აპლიკაციის შექმნის ტექნიკურ სამუშაოებს. 
 
ამ ტიპის პროექტის განსახორციელებლად უნდა განხორციელდეს 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);  
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 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;  
 დესკტოპ აპლიკაციის მომზადება;  
 ოფლაინ ინტერფეისის შექმნა (visual studio, c#);  
 ოფლაინ ნავიგაციის შექმნა (c#);  
 აპლიკაციურ ლექსიკონში სიტყვების დამატება / რედაქტირება;  
 აპლიკაციური საინსტალაციო პაკეტის შექმნა (visual studio).  
  
საწყის ეტაპზე დესკტოპ აპლიკაციის ფორმატით წარმოდგენილი უნდა იყოს 
სოციალურ-პოლიტიკური, იურიდიული, ეკონომიკური და საკომუნიკაციო 
სფეროთა ტერმინების მინიმალური ბაზა სიტყვა-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 სმენადაქვეითებუილ 
ადამიანებს სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესში. უშუალო 
ბენეფიციარები იქნებიან საქართველოში მცხოვრები ყრუ და სმენადაქვეითებული 
ადამიანები და ყველა კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, მათთან საქმიან 
კონტაქტში მყოფი სმენიანი ადამიანები. ამდენად, პროექტის პროდუქტის 
მოსალოდნელი მომხმარებელია:  
 
 საქართველოს ყრუ და სმენადაქვეითებული მოსახლეობა,  
 ყრუთა ოჯახის წევრები,  
 სურდოპედაგოგოები,  
 სურდოთარჯიმნები,  
 სხვადასხვა მიმართულების ქართველი ლინგვისტები,  
 საერთაშორისო საენათმეცნიერო წრეები  
 უნარშეზღუდულ ადამიანების თემებზე მომუშავე არასამთავრობო  
ორგანიზაციების თანამშრომლები.  
  
ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონის ინსიტიტუციური მომხმარებლები იქნებიან: 
საქართველოს ყრუთა კავშირი, ბიბლიოთეკები საქართველოში და საზღვარგარეთ, 
უნივერსიტეტები საქართველოში და საზღვარგარეთ, ყრუთა სკოლები, სახელმწიფო 
ტელევიზია, სახელმწიფო დაწესებულებები, უნარშეზღუდული ადამიანების 
თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და  საქართველოს საპატრიარქო.   
  
ტერმინთა ნიმუშებად მოგვყავს რამდენიმე შემუშავებული ფორმა: 
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ალგებრა     მათემატიკის დარგი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი  „უჯრა“ - ხელისგულები ქვემოთაა მიმართული და ერთმანეთის 
პარალელურად ხელები გაშლილი თითების მონაცვლებითი რხევით წინ და ქვევით 
მიემართება. ჟესტის მეორე ნაწილში წარმოდგენილია სიტყვა-ჟესტი „ანგარიში“ - 
ხელისგული ზევითაა მიმართული, მარჯვენა თითის წვერებს ცერი ეხება 
განმეორებითი მოძრაობით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
 

 
აგიტატორი   პირი, ვინც აგიტაციას ეწევა 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „აგიტაცია“ - ხელისგულები ქვემოთაა მიმართული, ძ-პოზიცია: 
გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს (ძ დაქტილის 
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ფორმა), ამავე კონფიგურაციით ხელები იწევა განზე, მოძრაობა სრულდება ორჯერ. 
ჟესტის ბოლო ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დამიანი“ - 
ხელისგული მიმართულია ქვემოთ, ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი და ცერი თითები 
გამოსახავენ ღია წრეს და ხელი ქვემოთ ეშვება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და 
მხრების დონეზე. 
 
 
 

 
 
აგრარული   მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული 
 
ორნაწილიანი ჟესტი პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „სოფელი“ - ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, პირველ 
პოზიციაში გაშლილი ხუთი თითით მარჯვენა ხელი ეხება  გაშლილ მარცხენა 
ხელისგულს და ქვემოთ ჩამოცურდება. ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, 
სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მრავალფეროვნება“- ხელისგულები 
მიმართულია სხეულისკენ, ხუთი გაშლილი თითი თანმიმდევრულად მოძრაობს და 
ხელები განზე იწევა და შორდება ერთმანეთს. ჟესტის 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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აგრესორი   თავდამსხმელი 
 
ორნაწილიანი ჟესტი პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „აგრესია“ / „დაპრყობა“ - ხელისგულები 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. ჟესტი წარმოდგენილია 
მკერდისა და მხრების დონეზე. 
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ალუმინი     ჭედადი, მსუბუქი ლითონი 
 
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური 
სიტყვა-ჟესტი „რკინა“ - ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, პირველ ფაზაში 
თითები მუშტადაა შეკრული, მხოლოდ საჩვენებელი თითებია გაშლილი, ზემოთ 
აწეული მარჯვენა ხელის საჩვენებელი თითი განმეორებითი მოძრაობით ეხება 
მარცხენა ხელის გაშლილ საჩვენებელ თითს. ჟესტის მეორე ნაწილია  ორხელიანი, 
სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დრეკადი“ - ხელისგულები მიმართულია 
სხეულისკენ, მუშტად შეკრული ხელები რკალური ტრაექტორიით ეხება სხეულს და 
განმეორებითი მოძრაობით ზემოთ-ქვემოთ მიემართება. ჟესტი სრულდება მკერდის 
დონეზე. 
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ალეგორია     აზრის ქარაგმულად გამოხატვა  
 
რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-
ჟესტი „წარმოსახვა“ -  პირველ ფაზაში არის სიმეტრიული ჟესტი, გაშლილი 
ხელისგულები მიმართულია წინ და სრულდება წრიული მოძრაობები. ჟესტის მეორე 
ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გამომდინარე“ -  
მარჯვენა დომინანტი ხელის ხელისგული ქვემოთაა მიმართული, მუშტად შეკრული 
თითებითა და გაშლილი საჩვენებელი თითით მარჯვენა ხელი ქვემოთ მიემართება 
და მარცხენა ხელის ქვემოდან გამოტარებით ზემოთ ამოდის. მარცხენა პასიური 
ხელის ხელისგული ქვემოთაა მიმართული ოდნავ მოხრილი თითებით. ჟესტის 
ბოლო 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. 
 
 
აქვე მოვიყვანთ ამერიკელ ყრუთა საზოგადებაში გავრცელებულ ძირითად 
აბრევიატურულ ტერმინებს: 
 
CODA - მოზარდი, ყრუს ბავშვი ან ვისაც ყრუ ოჯახის წევრი ჰყავს;  
SEE- Signed Exact English - ზუსტი ჟეტური ინგლისური;  
NMM or NMS- Non Manual Markers or Non Manual Signals.  გრამატიკის ელემენტები, 
მორფემები - არამანუალური (მიმიკა, სხეული, თავის ქნევა);  
IP Relay- ყრუთა სატელეფონო სერვისი საკომუნიკაციო ასისტენტის (CA) მეშვებით 
ინტერნტეტით მსმენელებთან დასაკავშირებლად; 
TDD- ყრუთა სატელეკომუნიკაციო ფორმატი (და TTY); 
TRS- სატელეკომუნიკაციო სარელეო სერვისი საკომუნიკაციო ასისტენტის (CA) 
მეშვებით;  
TTY-  ტელეტაიპის მანქანა - ყრუთა საკომუნიკაციოდ. სარელეო სერვისი;  
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VRI- ვიდეო ინტერპრეტაცია, სატელეფონო კონტაქტებისთვის არ გამოიყენება, 
არამედ ადგილობრივი თარგმანებისთვის;  
VRS- ვიდეო სარელეო სერვისი, რომელიც ყრუს აერთებს სმენიან აბონენტთან VRS 
ცენტრით და არ ხდება ინფორმაციის დაკარგვა.   
 
ზემოთ მოყვანილი ამერიკული ფორმები საერთაშორისო ტერმინებად გამოიყენება 
ყრუთა საზოგადებებში. 
 
ქართული ჟესტური ენის ტერმინთა საკითხი დროულ გადაწყვეტას მოითხოვს. 
 
 
გამოყენებული ლიტერატურის სია: 
 
 
Mark Aronoff, Irit Meir and Wendy Sandler. 2005. The Paradox of Sign Language Morphology 
Journal of Linguistic Society of America.  Language 81 (2),  301-344 
 
Bahan, Benjamin. 1996. Non-manual realization of agreement in American Sign Language. PHD 
dissertation. Boston University 
 
Baker-Shenk, Charlotte & Cokely, Dennis. 1991. American Sign Language. A Teacher’s 
Resource Text of Grammar and Culture.  Clerc Books. Gallaudet University Press. Washington 
D.C.    
 
Brentari, Diane. 2010. Sign Languages. Cambridge University Press, Cambridge 

 

Emmorey, Karen & Reilly, Judy. 1995. Language, Gesture, and Space. Ed. Lawrence Erlbaum 
Associates: Hillsdale, NJ. 

 

Kendon, Adam. 1994. "Human Gestures" In: K.R. Gibson and T. Ingold (ed.) Tools, Language 
and Cognition in Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 43-63 

Liddell, Scott. 2003. Grammar Gesture and meaning in American Sign Language. Cambridge: 
Cambridge University Press.   
 
Lillo-Martin, Diane. Two kinds of null arguments in American Sign Language. Natural 
Languageand Linguistic Theory 4. 1986. 415-44 
 
 
Makharoblidze,  Tamar. 2012. kartuli jest’uri ena [Georgian Sign Language]. Ministry of 
Education and Science, USIAD, Save Children International. Tbilisi.  
 
Makharoblidze, Tamar. 2007.  bask’uri da kartuli dest’inaciuri sist’emebis t’ip’ologia [Typology 
of the Destinative Systems of Basque and Georgian]. A. Chikobava Institute of Linguistics. 
Tbilisi.  
 

http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2063/action/showPublisher?publisherCode=lsa
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Makharoblidze, Tamar. 2012.  On the Category of Version in Georgian. Kadmos. Ajournal of the 
humantites. 4.2012.   Ilia State University. Tbilisi. 154-213 
 
Meier Richard P. 1982. Icons analogues and morphemes: The acquisition of verb agreement in 
American Sign Language. PHD dissertation. University of California, San Diego. 
 
Meir, Irit; Padden, Carol; Aronoff, Mark; Sandler, Wendy. 2006. Re-Thinking sign language 
verb classes: The body as subject.  Sign Languages: spinning and unraveling the past, present 
and future. TISLR9, forty five papers and three posters from the 9th. Theoretical Issues in Sign 
Language Research Conference, Florianopolis, Brazil.  531-563 
  
Padden, Carol. 1983. Interaction of morphology and syntax in American Sign Language. PHD 
dissertation. University of California, San Diego.     
 
Perniss, Pamela. 2007. Space and Iconicity in German Sign Language (DGS). PHD dissertation. 
MPI Series in Psycholinguistics 45, Radboud University Nijmegen. 

Pfau, Ronald, Steinbach, Markus & Woll, Bencie (eds.) 2012. Sign language. An international 
handbook (HSK - Handbooks of linguistics and communication science). Berlin: Mouton de 
Gruyter. 

 
Sandler, Wendy & Lillo-Martin, Diane. 2006. Sign language and linguistic universals. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Thompson Robin, Emmorey Karen & Kluender Robert. 2006. The relationship between eye gaze 
and verb agreement in American Sign Language: An eye tracking study. Natural language and 
Linguistic theory. 24. 571-604  
 
Tuite, Kevin. 2009. The production of gesture. Semiotica. Vol. 93, Issue 1-2. Online -1613-3692, 
ISSN Print 0037-1998, DOI: 10.1515/semi.1993.93.1-2. 83, October 2009. 83-106  
 
 
 
 

ტერმინთა პრობლემა ქართულ ჟესტურ ენაში 

 

 ყრუები საქართველოში წარმოადგენენ ლინგვისტურ უმცირესობას, 
რომელთა უფლებების დაცვას სახელმწიფო ცდილობს შესაბამისი 
კანონებით. საქართველოს კანონში ,,შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ (მუხლი #5) აღნიშნულია: 
,,სახელმწიფო ცნობს ჟესტების ენას პიროვნებათშორისი 
ურთიერთობის საშუალებად და უზრუნველყოფს აუცილებელი 
პირობების შექმნას მისი გამოყენებისა და განვითარებისათვის”. 
საერთოდ, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ჟესტურ ენებს გამოიყენებენ 
ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანები. საქართველოში ყოველი 

http://www.degruyter.com/view/j/semi.1993.93.issue-1-2/semi.1993.93.1-2.83/semi.1993.93.1-2.83.xml
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სახელმწიფო დაწესებულება ვალდებულია, უზრუნველყოს ყრუთა 
მომსახურება სურდოთარჯიმნებით. შესაბამისად, საჭიროა, რომ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ისწავლებოდეს ასეთი 
სპეციალობა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ განათლების კანონში 
2010 წელს შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ”სენსორული 
დარღვევის მიმართულებით სპეციალიზებულ სკოლაში, სადაც 
განათლებას იღებენ სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეები, 
გამოიყენება ჟესტების ენა და მისი ანალოგები.” იმისთვის რომ 
სწავლება ქართულ ჟესტურ ენაზე რეალურად შესაძლებელი გახდეს, 
საჭიროა ამ ენის გამოკვლევა და რიგი სამეცნიერო სამუშაოების 
ჩატარება, კერძოდ, ლექსიკონების შექმნა, გრამატიკული 
კატეგორიების დეტალური ანალიზი, ენის ნორმების დადგენა, 
მეთოდიკის შემუშავება, ენის დონეების განსაზღვრა, და ა.შ. 
 
საერთოდ, ყრუთა თემების წევრები კრეატიული ბუნების ხალხია და 
ხშირად ისინი თავად ქმნიან ჟესტებს. არის ოჯახები, რომელთაც არ 

იციან იმ ქვეყნის ჟესტური ენა და თავისი ოჯახის ყრუ წევრებთან 
ურთიერთობენ გამოგონილი ჟესტებით, ან უმეტეს შემთხვევაში  
იზოლაციაში არიან კომუნიკაციური პრობლემის გამო. ამდენად, 

ჟესტური ენის ცოდნა ყრუთათვის აუცილებელია მათივე 
საზოგადოებაში სრულფასოვანი წევრობისთვის. საერთოდ, ყრუთა 
თმის წევრებისათვის დამახასიათებელია ბილინგვიზმი – ჟესტური 
და სამეტყველო ენების ცოდნა. ამრიგად, სათანადო ჟესტური 
ტერმინებისა და, საერთოდ, ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონის 
შექმნა არის ამ თემისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი, 
რადგანაც ყრუთა და სმენადაქვეითებულ ადმიანთა ყველა პრობლემა 
კომუნიკაციას უკავშირდება. ამ პრობლემების გადაჭრა კი შესაბამისი 
ლინგვისტური სამუშაობითაა შესაძლებელი.  ამჟამად მსოფლიოს 
წამყვან უნივერსიტეტებში წარმატებით მიმდინარეობს ჟესტური 
ენების კვლევები და ძალზე სამწუხაროა, რომ დღესდღეობით 

ქართული ჟესტური ენის მიმართულებით 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. 
ფაქტობრივად, რუსული ჟესტური ენა საფუძვლად დაედო საბჭოთა 
კავშირის ხალხების ჟესტურ ენებს და საბოლოოდ მივიღეთ ერთიანი 
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საბჭოთა ჟესტური ენა, რომელიც წარმატებით გამოიყენებოდა ყრუთა 
საკომუნიკაციოდ ამ სივრცეში. ყრუ ადამიანები დღესაც ინარჩუნებენ 
ურთიერთობას ამ ენაზე. თუმცა უკვე მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა 
ნაციონალიზაცია 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 
სახელმძღვანელოების დონეზე საგნობრივი ტერმინოლოგიიდან და 
დამთავრებული პროფესიული ტერმინებით.  აქ ჩასატარებელია 
სამეცნიერო  ტიპოლოგიური კვლევები და დიდი შემოქმედებითი 
ხასიათის სამუშაო ყრუ წყაროებთან ერთად, რათა შეირჩეს საბოლოო 
ვერსიები ამა თუ იმ კონკრეტულ ტერმინთან დაკავშირებით.   
 

 

 
 
 

 
The problem of terms in the Georgian Sign language 

 

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 
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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 consideration 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 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.  
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ზმნისწინის ტიპოლოგია 
 
 
         ზმნისწინი არის ზმნის წინ განთავსებული ელემენტი. საერთაშორისო 
საენათმეცნიერო ლიტარატურაში საკმაოდ დიდია აზრთა სხვადასხვაობა ამ 
საკითხზე. მეცნიერთა ნაწილი წინდებულებს (და თანდებულებსაც) ზმნისწინის 
კატეგორიაში განიხილავს. მიმდინარე ეტაპზე ეს ძირითადად ინდოევროპულ ენებს 
ეხება. მაგრამ ზმნისწინი (როგორც მორფემა) უნდა იყოს ზმნის შემადგენელი ნაწილი 
და არა დამოუკიდებელი ერთეული. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ 
გრამატიკალიზაციის უნივერსალურ პროცესში სწორედ ასეთ გზას გადის ყველა 
მორფემა.   
     საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ზმნისწინის თემას საკმაოდ ბევრი 
მკვლევარი იძიებდა: ზელერი (2001, 2003); ბლომი (2005); ფარელი (2005); ჰოექსტრა 
(1988, 1992); ლევინი და რაპაპორტი (1995); აკერმანი და ვებელჰუსი (1998); 
ლუდელინგი (2001); მაკინტური (2003, 2007); ოლსენი (2000); სტეჩოუ (1995); პინკერი 
(1989); მიულერი (2000); ბუჟი (1990); ჰაიდერი (1997); ჰაიდენი(2006); ჩერჩი (1997); 
ჰარისი (2003); შანიძე (1980); ლი (1999); დეჰე (2002); ჰოლისკი (1981); ვეშაპიძე (1967) 
და სხვ.  არის 2003 წლის მორფოლოგიის დიდი გამოცემა, რომელიც მთლიანად 
ეძღვნება ზმნისწინს.   
     სამწუხაროა, რომ ზმნისწინის შესახებ ჩატარებულ ტიპოლოგიურ კვლევებში 
ქართველური მასალა სათანადოდ არ არის წარმოდგენილი. ქართველურ ენებში და 
კერძოდ, ქართულში ზმნის წინ შესაძლებელია სამი ტიპის აფიქსთა განთავსება. 
ქართული ზმნისწინი პირველია ამ პრეფიქსულ აფიქსებს შორის. მას შეიძლება 
მოსდევდეს ზმნის პირის სუბიექტური ან ობიექტური ნიშანი და/ან 
პოლიფუნქციური ხმოვანი პრეფიქსი.   
(1) გა-ვ-ა-კეთ-ე       
ყველა ეს პრეფიქსი (გა-, ვ-, ა-) ზმნის წინაა განთავსებული, მაგრამ მათ კონკრეტული 
მორფოსემნატიკა გააჩნიათ და ქართველოლოგიური სკოლის მიხედვით, ზმნისწინად 
მხოლოდ გა-  პრეფიქსია მიღებული. თუმცა რიგ ფორმებში შესაძლოა მხოლოდ 
ზმნისწინი იყოს ზმნის ლექსიკური ძირის წინ წარმოდგენილი ერთადერთი მორფემა. 
      სხვადასხვა ენებში ზმნისწინებს აქვთ სხვადასხვა აქტივობა. ზმნისწინის 
ფუნქციათა ტიპოლოგიური მოდელი ასე გამოიყურება:  

                                                 ზმნისწინი  

 

 

   სივრცითი                დროითი    ობიექტური      ლექსიკური   

 
    ზმნისწინს შეუძლია ოთხი სახის მორფოსემანტიკური მნიშვნელობის გადმოცემა: 
სივრცითი, დროითი, ობიექტური და ლექსიკური. ზოგჯერ ეს ფუნქციები 
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გადაიკვეთება და კომბინირებული ფორმებია ენაში, მაგალითად: ქართულ 
ზმნისწინს შეუძლია სივრცითი და დრიოთი ფუნქციების თანადროული გამოხატვა:      
(2 a)  აფრენს                                              
(2 b)  გააფრენს     
 (2 c) შეაფრენს    
      ამ მაგალითებში ზმნსიწინი გა- ან შე- ორივე ფუნქციას მოიცავს: ზმნური ფორმის 
აწმყო დრო გადადის მყოფადში და ამასთანავე ზმნის ფორმაში სივრცითი 
მიმართების ვექტორული ფუნქციაც მოცემულია.   
    საზოგადოდ, ზმნისწინთათვის სივრცითი მიმართებების აღნიშვნა უნივერსალური 
და პირველადია. ეს საკმაოდ მწყობრად გამოხატული სისტემაა ქართულ ენაში 
გეზისა და ორიენტაციის კატეგორიებით.   
       დროით ფუნქციას შეუძლია უჩვენოს ორი სახის გრამატიკული შინაარსი:  

1. აწმყო დროის ფორმა გადაიყვანოს მომავალში და 
2. დაასრულოს ასპექტი ზმნისწინის დართვით.  

  ქართულ ენაში კარგად შესწავლილია ზმნისწინთა ლექსიკური ფუნქციაც - როდესაც 
ზმნისწინი აწარმოებს ახალი შინაარსის ზმნას. იგი მოქმედებს როგორც დერივანტი. 
(3a)  წა-კითხვა     
(3b)  და-კითხვა     
(3c)  გამო-კითხვა     
(3d) შე-კითხვა   
(3e)  მო-კითხვა      
(3f)  გადა-კითხვა      
       ზმნისწინის ობიექტური ფუნცია ეხება ზმნისწინის ზეგავლენას ზმნის ობიექტურ 
პირებზე. ასეთი მოქმედება შესაძლოა იყოს ორი ტიპის: 
1.ზმნისწინმა შეუცვალოს ზმნას პირიანობა და 
2. ზმნისწინმა შეცვალოს ობიექტის როლები.   
ზმნის პირიანობის ცვლილების შესახებ მორფოსინტაქსურ დონეზე ბევრი სტატია 
გამოქვეყნდა უცხოელი კოლეგების მიერ. მათი კამათი ეხებოდა ენის იერაქრქიის 
დონეს ამ თემასთან მიმართებაში. მეცნიერთა ნაწილი საკითხს მორფოლოგიურ 
მოვლენად განიხილავდა (ნეელმანი და ვეერმანი 1993; სტიებელსი და ვუნდერლიჰი 
1994; ოლსენი 1997; მაკინტური 2003, 2007; ჰოექსტერა 1988, 1992; დენ დიკენი 1995; 
სტეჩოუ 1995; სვენონიუსი 1997, 2005; ბუჟი და კემენეიდი 2003). ხოლო სხვა 
ავტორები კი თვლიდნენ, რომ ეს სინტაქსური მოვლენად უნდა გაგვეაზრებინა  
(ზელერი 2003, 2001; ჰაიდერი 1997; ლუ დელინგი 2001; ბუჟი 1990; კეიზერი და 
როეპერი 1992; მიულერი 2000). ბოლოს ზელერმა შემრიგებლური პოზიცია დაიკავა 
და ჰიბრიდული სისტემის მხარდამჭერი გახდა. (ზელერი 2003:203). 
ქართველოლოგიური სინამდვილისთვის ცხადია, რომ ცალსახად მორფოლოგიური 
მოვლენაა ზმნის პირიანობის ცვლა. უნდა ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ ამ თემის 
ტიპოლოგიური ანალიზი მონოპერსონალურ ენებთან შეპირისპირებით გარკვეულ 
სიფრთხილეს შეიცავს, რომ არ მოხდეს ზმნის პირიანობისა და ვალენტობის 
კატეგორიათა აღრევა (იხ. მახარობლიძე 2009:33-42). 
       ზმნისწინის მიერ პირიანობის ცვლას შევეხეთ სტატიაში „ზმნისწინის ექვსი 
ფუნქცია და ზმნისწინთა კლასიფიკაცია“ (მახარობლიძე 2010:77-90). აქ ნათლად არის 
წარმოჩენილი ქართველური ზმნისწინის ასეთი აქტივობა.   
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(4a)   ა-აშენა(მან-S,  ის-Od)   
(4b)  მო-აშენა (მან-S,  ის-Od., მას-Oind.)  
(4c)  მი-აშენა (მან-S,  ის-Od., მას-Oind.)  
(4d)  და-აშენა (მან-S,  ის-Od., მას-Oind.)  
 
(5a) გა-ვჭერი  (მე-S,  ის-Od )  
(5b) მო-ვჭერი (მე-S,  ის-Od., მას-Oind.)  
      ამ მაგალითებში გარკვევით ჩანს, თუ ზმნისწინები როგორ ცვლიან ზმნის 
პირიანობას. ქართველოლოგი მკვლევარები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ზმნის 
პირიანობაზე გავლენა აქვს ხმოვან პრეფიქსებს (შანიძე 1980, ჰარისი 1978, 
დეეტერსი1930, ჰოლისკი 1981, ფოგტი 1971, ჩხენკელი 1958, შმიტი 1969, უთურგაიძე 
2002, ჰიუიტი 1995 და სხვ). როდესაც ზმნისწინი ზრდის ზმნის პირიანობას, ხმოვანი 
პრეფიქსის გავლენა ასეთ ფორმებში არ დასტურდება:     
(5c) მო-ვ-ა- ჭერი (მე-S,  ის-Od., მას-Oind.)   
როგორც ვხედავთ მაგალითში  5b ხმოვანი პრეფიქსის გარეშეა ზმნის პირიანობის 
ცვლა. ხოლო 5c მაგალითში მოცემული ხმოვანი პრეფიქსი არ ცვლის სიტუაციას 
პირიანობის თვალსაზრისით. აქ ზმნის პირიანობას ზრდის მო- ზმნისწინი.   
    ერთმანეთს შეადარეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმები (მეტი თვალსაჩინოებისათვის).   
(6a) ვანგრიე ( მე-S, ის- Od)               მე კედელი     
(6b) და-ვანგრიე ( მე-S, ის- Od)        მე კედელი 
(6c) მო-ვანგრიე (მე-S,  ის-Od., მას-Oind.) მე კედელი სახლს 
    ზმნისწინით გამოწვეულია ობიექტის როლთა ცვლილებები. ორპირიანი 
გარდამავალი ზმნის პირდაპირი ობიექტი ხდება ირიბი. ზმნაში შემოდის ახალი 
პირდაპირი ობიექტი და ზმნა ხდება სამპირიანი:   

(7a)  გა-ვ-კვეთე  (მე-S, ის-Od)    მე სხეული 
(7b)   მო-ვ-კვეთე (მე-S, ის-Od მას-Oind.)  მე სხეულს ნაწილი. 
  
(8a) და-მაბა (მან-S, მე-Od)      ქალმა მე                   
(8b)  მო-მაბა (მან-S, მე-Oind. ის-Od.)   ქალმა მე თოკი.  
     
 ზმნისწინის მიერ ობიექტის როლთა ცვლილებანი არის ორი სახის: 
1. ორპირიანი გარდამავალი ზმნის პირდაპირი ობიექტი ხდება ირიბი. ზმნაში 

შემოდის ახალი პირდაპირი ობიექტი და ზმნა ხდება სამპირიანი (როგორც ეს 
ვნახეთ ზემოთ მოყვანილ მაგალითებშიც): 

(9a)  გა-მყიდა (მან-S, მე-Od)      კაცმა მე   
(9b)  მი-მყიდა (მან-S, მე-Od, მას-Od.)  კაცმა მე სხვას 
(9c)  მო-მყიდა (მან-S, მე-Oind. ის-Od.)     კაცმა მე პური 
      მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ მი- და მო- ზმნისწინთა ამ ტიპის ოპოზიცია 
მხოლოდ პირველ და მეორე ობიექტურ პირებთანაა შესაძლებელი, რამდენადაც  მო- 
არის სააქეთო ორიენტაციის ზმნისწინი და სემანტიკურად იგი მხოლოდ კომუნიკანტ 
პირებთან მოიაზრება (იხ. შანიძე 1980:238-261).     
 
2. ზმნისწინს შეუძლია ცვალოს ობიექტთა როლები სამპირიან ზმნაში. აქ გვექნება 
პირდაპირი ცვლა: ირიბი ობიექტი ხდება პირდაპირი და პირდაპირი ხდება ირიბი.  
 (10a)  მო-მაბა (მან-S, მე-Oind., ის-Od.)      ბავშვმა მე სკამი. 
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(10b)  მი-მაბა (მან-S, მე-Od., მას-Oind.)     ბავშვმა მე სკამს. 
 
(11a)  მო-გატეხა (მან-S, შენ-Oind., ის-Od.)  ქალმა შენ დოქი. 
(11b) მი-გატეხა (მან-S, შენ-Od., მას-Oind.)    ქალმა შენ დოქს.  
 
(12a) მო-გაწება (მან-S, შენ-Oind., ის-Od.)  მან შენ ქაღალდი.  
(12b) მი-გაწება (მან-S, შენ-Od., მას-Oind.)   მან შენ ქაღალდს. 
 
   აღსანიშნავია, რომ მესამე პირთანაც შესაძლებელია ობიექტის როლთა ცვლილებები 
ო-ზმნისწინის მიერ, თუმცა ამ ფორმებში იმდენად ნათლი სურათი არ არის როგორც 
პირველ და მეორე ობიექტურ პირებთან.    
  (13a)  გა-ათხოვა   (მან-S, ის-Od.)         მამამ შვილი.   
  (13b)  მი-ათხოვა  (მან-S, ის-Od., მას-Oind.)     მამამ შვილი კაცს. 
  (13c)  მი-ათხოვა  (მან-S, ის-Od., მას-Oind.)  მამამ შვილს ქალი. 
როგორც ამ მაგალითებიდან ჩანს, მხოლოდ სინქტაქსი (და/ან კონტექსტი) ხდის 
ნათელს ობიექტის როლთა ცვლილებას.  
      ობიექტის როლთა ცვლილებები ინდოევროპულ ენებშიც აღინიშნება. ერთმანეთს 
შევადაროთ შემდეგი წინადადებები: “I asked it for something.“ (მე ვითხოვე ის 
რაღაცისთვის) და “I asked something for it.“ (მე ვითხოვე რაღაცა მისთვის);  ან  “I did it 
for/with something.“ (მე გავაკეთე ის რაღაცისთვის) და “I did something for/with it.“ (მე 
გავაკეთე რარაცა მისთვის). ამ ფორმებში ზმნისწინად გააზრებული წინდებულები 
უცვლიან როლებს ზმნურ აქტატებს. ცხადია, ამ მოვლენის პირდაპირი შედარება 
პოლიპერსონალურ სისტემებთან არ იქნებოდა მართებული.   
    დასასრულ, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ქართველური ენები სისტემურად ასახავენ 
ზმნისწინის ობიეტური ფუნქციის ორივე გამოვლინებას. მოვიყვანთ რამდენიმე 
მაგალითს (ლათინური ტრანსკრიფციით): 

 (14a)     Georg.  davc’ere (me-S. is-Od.)  me c’erili.  
               Mingr. dobč’ar (ma-S. tina-Od.) ma c’erili. 
               Sv.    čotīr (mi-S. eji-Od.)  mi c’eril.  
            
(14b)    Georg.  mivc’ere (me-S. is-Od., mas-Oind)   me c’erili megobars.  
               Mingr. mobč’ar (ma-S. tina-Od., tinas-Oind)  ma c’erili megobars. 
               Sv.     kaotīr (mi-S.  eji-Od., ejis-Oind - )  mi c’eril apxnegs.  
         
 
 (15a)     Georg.  gavt’exe (me-S. is-Od.)  me  doki.  
               Mingr. gobt’ax (ma-S. tina-Od.) ma  orc’q’uli. 
               Sv.    čok’uš (mi-S.  eji-Od.)  mi  dok.  
         
 (15b)     Georg.  movt’exe (me-S, is-Od., mas-Oind.)   me doks p’iri. 
               Mingr. mobt’ax (ma-S, tina-Od., tinas-Oind.) ma orc’q’uls piji. 
               Sv.     koxûak’ûš (mi-S,  eji-Od., ejis-Oind.)  mi doks p’il.  
 
 
  (16a)    Georg.  gavčeri (me-S, is-Od.)  me p’uri. 
               Mingr. gobč’k’ir (ma-S, tina-Od.) ma kobali. 
              Sv.    čûoč’k’or (mi-S,  eji-Od.)  mi dīär.    
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   (16b)   Georg.  movčeri (me-S, is-Od., mas-Oind.)    me p’urs q’ua.  
              Mingr. mobč’k’ir (ma-S, tina-Od., tinas-Oind) ma kobals k’ide. 
              Sv.   koxač’k’ûr (mi-S,  eji-Od., ejis-Oind.)   mi dīärs meq’. 
               
 
  (17a)     Georg.  gavglije (me-S, is-Od.)  me xorci.  
               Mingr. gobsop (ma-S, tina-Od.) ma xroci. 
               Sv.      čotcęril  (mi-S,  eji-Od.)  mi leg’û.  
    
(17b)     Georg.  movglije (me-S, is-Od., mas-Oind.)   me xorcs nac’ili.  
              Mingr. mobsop (ma-S, tina-Od., tinas-Oind.) ma xrocs nac’ili. 
              Sv.  kox ûacl  (mi-S,  eji-Od., ejis-Oind.)   mi leg’ûs näc’il.  
     

       დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ ქართველურ ენებში ზმნისწინს შეუძლია ოთხი 
სახის მორფოსემანტიკური მნიშვნელობის გადმოცემა: სივრცითი, დროითი, 
ობიექტური და ლექსიკური. თანამედროვე ქართულში ზმნისწინის ფუნქციები 
შემდეგი მოდელითაა წარმოდგენილი: 
 

                                                ზმნისწინი 

 

 

   სივრცითი          დროითი    ობიექტური     ლექსიკური  

 
 

 სივრიცთი                 ასპექტი               პირიანობის ცვლა              დერივაცია 
მიმართულება                                                                                          

მოსაუბრის მიმართ          დროის ცვლილება     ობიექტის როლის ცვლა               
ორიენტაცია                         
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Typology of Preverbs 

Abstract 

 
In the presented paper the typological models of the functions of preverbs are described.  
Georgian data is displayed as a contribution to the typology of the discussed issue. Preverbs have 
different meanings and activities in different languages. The general typological model for the 
functions of preverbs appears as follows: 

                                                 PREVERB 

 

 

   SPATIAL          TEMPORAL    OBJECTIVE       LEXICAL  

 
I argue that preverbs also affect verbal valency changes and stimulate object role-shifting in 
Georgian verbs and in the other Kartvelian languages as well.  
 
 
Keywords: preverb, object, valency, verb, typology 
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ზე- პრეფიქსის შესახებ ქართულში 
 
 
ზე- პრეფიქსი თანამედროვე ქართულ ენაში ზოგ შემთხვევებში გამოიყენება როგორც 
აღმატებითი ხარისხის ნიშანი. საზოგადოდ, ზედსართავი სახელების ხარისხის 
ფორმები ქართულსა და სხვა ქართველურ ენებში საკმაოდ კარგადაა შესწავლილი 
ქართველი მეცნიერების მიერ (შანიძე 1980, ჩიქობავა 1950, იმნაიშვილი 2008, 
ფეიქრიშვილი 2003 და სხვ.). ზოგადი ტიპოლოგიური თვალსაზრისით, თვისება 
შეიძლება იყოს მეტ-ნაკლები. აქედან გამომდინარე, თვისებას გააჩნია ხარისხი. ეს 
უნივერსალური მოვლენაა ენებში, მაგრამ ენები განსხვავებულ მიდგომებს 
გვიჩვენებენ ამ კუთხით. ხარისხის ძირითადი ზოგადი მოდელები ასე გამოიყურება: 
 

1. ნეიტრალური  - უფროობითი 
2. ნეიტრალური - აღმატებითი 
3. ნეიტრალური - ოდნაობითი  
4. ნეიტრალური - თანაბრობითი   
5. ნეიტრალური - თანაბრობითი - უფროობითი    
6. ნეიტრალური - თანაბრობითი - ოდნაობითი 
7. ნეიტრალური - თანაბრობითი - აღმატებითი 
8. ნეიტრალური  - უფროობითი   - აღმატებითი  
9. ნეიტრალური  - უფროობითი  - ოდნაობითი  
10. ნეიტრალური  - ოდნაობითი  - აღმატებითი 
11. ნეიტრალური - თანაბრობითი - უფროობითი - ოდნაობითი  
12. ნეიტრალური - თანაბრობითი - უფროობითი - აღმატებითი 
13. ნეიტრალური -  უფროობითი - ოდნაობითი - აღმატებითი 
14. ნეიტრალური -  უფროობითი - ოდნაობითი - აღმატებითი   
15. ნეიტრალური - თანაბრობითი - უფროობითი - ოდნაობითი - აღმატებითი 
 

როგორც ვხედავთ, ნეიტრალური ფორმა არის საყრდენი, ამოსავალი ფორმა. ეს 
ძირითადი და აუცილებელი ფორმაა ყველა მოდელისთვის. ზოგ ენაში უფროობითს 
ენაცვლება ტერმინი „შედარებითი“. ზედსართავი ხარისხის ფორმებს აქვთ 
ორწევრიანი (1-3), სამწევრიანი (4-10), ოთხწევრიანი (11-14) ან ხუთწევრიანი (15) 
ოპოზოცია. მკვლევართა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ თანამედროვე ქართულს მეათე 
ვერსია აქვს ნეიტრალური  -  ოდნაობითი  - აღმატებითი, თუმცა არ არის საერთო 
აზრი იმის შესახებ, ქართულში ხარისხის მეტობითი ფორმა უფროობითია თუ 
აღმატებითი. მეგრულს აქვს მეთერთმეტე მოდელი: ნეიტრალური - თანაბრობითი - 
უფროობითი - ოდნაობითი, ინგლისურს - მერვე: ნეიტრალური  - უფროობითი  - 
აღმატებითი.  
 
როგორც ჩანს, ქართულ ენაში აღმატებით/უფროობით ხარისხთან მიმართებაში არის 
გარკვეული მოთხოვნა, რომ იყოს მეტი გამომსახველობა ან გაჩნდეს დამატებითი 
ენობრივი შესაძლებლობები. ცნობილია, რომ ზოგჯერ უ-ეს ცირკუმფიქსთან ორი უ- 
აღინიშნება პრეფიქსად (უუმაღლესი, უუმშვენიერესი და სხვ.). სავარაუდოდ, ამ 
მოთხოვნის შევსების მცდელობაა ქართულ ენაში არსებული ზე- პრეფიქსის 
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ენობრივი აქტივობა. ზე- პრეფიქსი წარმოშობით არის ფორმიდან ზედა / ზენა. მისი 
გენეზისი საკმაოდ ნათელია და ეჭვს არ იწვევს. ეს პრეფიქსული ფორმა ზე- გვაქვს 
ლექსემაში ზეცა, რომელიც ამ აფიქსით განსხვავდება სიტყვისგან ცა. განმარტებითი 
ლექსიკონი ამ სიტყვებს ასე გვიხსნის: 
1.ცა - „დედამიწის ზემოთ არსებული სივრცე (რომელიც გუმბათის ფორმისა ჩანს), - 
ზეცა.“  
2. ზეცა - „იგივეა, რაც ცა...  ძვ. რელიგ. ვითომდა ზეცაში მყოფი ღვთაებრივი ძალა, – 
ღმერთი, განგება.“     
 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საერთო წარმოშობის სიტყვები (ცა და ზეცა) ენაში 
სინონიმებადაა გააზრებული, რეალური სხვაობა ამ სიტყვებს შორის მაინც ცხადია: ცა 
(და მისგან ნაწარმოები „ციური“) არის ასტრონომიული სივრცე, ხოლო ზეცა (და 
მისგან ნაწარმოები „ზეციური“) არის ამ ასტრონომიული სივრცის ზემოთ არსებული 
ღვთაებრივი სამყარო, ანუ უფრო ზევით საფეხურზე არსებული განზომილება. 
საგულისხმოა ამ ტიპის ღვთაებრივი კატეგორიების მიმართ ენის დამოკიდებულება. 
ქართულ ენაში წინადადებაში ნათქვამი ან ნაგულისხმევი ასეთი სახელები ვინ-
კატეგორიაში არ თავსდება. უფრო ხშირად მას დაესმის უსულოს კითხვა და რა-
კატეგორიით ხდება მისი  სახელდება: რაღაცამ მომიყვანა აქ. რამ შემქმნა?  და ა. შ. 
ადამიანის ვინ-კითხვა ასევე არ დაესმის რელიგიურ ფიგურებს. ზე-  და ზენა  (და 
აქვე, ანტონიმური ქვენა) ასეთივე რელიგიურ-ფილოსოფიური სემანტიკით გვხვდება 
ძველ ქართულშიც, მაგ., ზეგარდმო, ზენაარსი და სხვ. 
 
ზე- პრეფიქსი თანამედროვე ქართულ ენაში ზოგ სიტყვებთან გამოიყენება როგორც 
აღმატებითი ხარისხის ნიშანი: 
ზეაღმატებული 
ზეწარმატებული 
ზეაღტაცება 
ზეკაცი 
  
საინტერესოა, რომ ენაში არის ზე- პრეფიქსით ნაწარმოები არსებითი სახელიც - 
ზეკაცი  სწორედაც ზეციურ კაცს, კაცზე მეტს, ყველაზე მეტ კაცს გულისხმობს. აქ ამ 
პრეფიქსს რელიგიურ კონტექსტში გადაჰყავს ლექსემა კაცი.  ზე- პრეფიქსი იმავე 
ფუნქციით ძალიან იშვიათია, მაგრამ მაინც დასტურდება ზმნის ფორმებშიც: 
ზეაღემატება, ზეგარდამოვა და სხვ. თუმცა ამ უკანასკნელ მაგალითში ვექტორული 
სემანტიკა უფრო იკითხება, ვიდრე აღმატებითობა. 
 
ზე-პრეფიქსიანი ხარისხის ფორმები უმეტესად ნაზმნარ სახელებს მოუდით - 
მიმღეობებსა და საწყისებს. მნიშვნელოვანია, იმის აღნიშვნა, რომ სემანტიკურად ზე-
პრეფიქსიანი ფორმები უმეტესად პოზიტიური სემანტიკის მქონე სიტყვებთან 
გვხვდება. თითქმის არ გვხვდება უარყოფით, ნეგატიურ ფორმებთან. არ გავქვს ასეთი 
ფორმები: 
ზეცუდი 
ზებოროტი 
ზეგაფუჭებული 



 
 
 

374 

ზეწამხდარი 
ზეუვარგისი 
 
თუმცა, ანტონიმური წარმოების პრინციპით ენას შეუძლია ფორმალურად აწარმოოს 
ამდაგვარი ფორმები: ზეკეთილი და ზებოროტი, მაგრამ მაინც ცხადია, რომ 
ნეგატიური ფორმები ზე- პრეფიქსით საჩოთიროა ენის მატარებელთათვის. 
ზემაღალი  უფრო მისაღები იქნება ვიდრე ზედაბალი - ეს უკანასკნელი ფორმა (და ამ 
ტიპის ნეგატიური ან კლებადი შინაარსის მქონე სიტყვები) შიდა წინააღდეგობაშია 
საკუთარ შინაარსთან და ამის გამო იგი ჩანს მიუღებელი. საინტერესოა ის გარემოება, 
რომ ნეგატიური შინაარსის ფორმებს ყოველთვის ვერ უხერხდებათ აღმატებითი 
ხარისხის ფორმაწარმოება. ენაში არა გვაქვს ფორმები მოკეთილო,  მოკარგო. ამრიგად, 
აღინიშნება გარკვეული სტრუქტურული სიმეტრია. ლინგვისტური ლოგიკა 
ნათელია: აღმატება და მეტობა ზოგადად აღმავალი ვექტორული მოვლენაა, 
ოდანობითობა, კლება და დაქვეითება კი - დაღმავალი ვექტორით ხასიათდება.  
 
განხილულ საკითხთან მიმართებით საინტერესოა ქართული ჟესტური ენის მასალა. 
ამ ენაში დეიქტიური ჟესტებით იწარმოება ზედსართავის სახელის ხარისხის 
ფორმები. ქართულ ჟესტურ ენაში ზედსართავ სახელთა უმეტესობა აღმატებით 
ხარისხს აწარმოებს ზევით მიმართული ვექტორით, რომელიც ხელის მოძრაობის 
მიმართულებაშია გადმოცემული. მაგრამ გვხვდება განსხვავებული მიდგომაც. 
ერთმანეთს შევადაროთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმები: 
 

 
უკეთესი   -  ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ და მარჯვნივ 
მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, 
ქვევით  მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და ქვევით დაშვებული 
თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია 
მკერდის დონეზე. 
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უარესი  - ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია 
მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ქვევით 
მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, 
მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა ქვევით, ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. 
ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე. 
 
 
როგორც ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ უარესი აღმატებითი (მეტობითი) 
ფორმაა, ხელის მოძრაობის მიმართულება, მაინც ქვევით მიმართული ვექტორით 
წარემართება. ის იმიტომ ხდება, რომ ნეგატიური შინაარსის გაძლიერებაა ასახული 
და ზოგადად ნეგატიური შინაარსი კი დაღმავალია.  
 
ერთი მიდგომით, ქართულ სამეტყველო ენაში, შესაძლოა, ზე- პრეფიქსი განხილული 
იქნას როგორც აღმატებითი ხარისხის ნიშანი. ზედსართავი ხარისხის ფორმების 
ოპოზიციაში ზე-პრეფიქსიანი ფორმები შეგვიძლია ბუნებრივად მივიჩნიოთ:  
წითელი 
მოწითალო 
უწითლესი 
ზეწითელი 
 
ლამაზი 
მოლამაზო 
ულამაზესი 
ზელამაზი 
 
მართალია, „ზელამაზი“ არ არის ხშირი ხმარების ფორმა, მაგარამ არც „მოლამაზოა“ 
აქტიურ გამოყენებაში.   
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როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, მეტობის ფენომენი ზევით აღმავალი (ფარული, 
სემანტიკური ვექტორით) მოვლენაა და ამდენად, გასაგებია, თუ რატომ გახდა 
ენისთვის დასაშვები თვისების სიჭარბის აღნიშვნა ზე- პრეფიქსით. 
 
სხვა შეხედულებით, შესაძლოა ზე- პრეფიქსის განხილვა როგორც აღმატებითი 
სემანტიკის დერივანტისა. ეს მიდგომა მეტ ყურადღებას იმსახურებს და უფრო 
შეესაბამება ქართული ენის სინქრონულ სიბრტყეს სტრუქტურული თვალსაზრისით. 
ერთი შეხედვით, ქართულ ენაში ზედსართავი ხარისხის ფორმათა გრამატიკული 
ოპოზიციის სრულყოფილი წევრი ზე-პრეფიქსიანი ფორმები ვერ გახდება შემდეგ 
გარემოებათა გამო: 
 

1. ზე- პრეფიქსით წარმოებისას ერთეულის ლექსიკურ-სემანტიკური კონტენტია 
გადამწყვეტი და ნეგატიური ფორმები არ აწარმოებენ ამ პრეფიქსით 
აღმატებით ხარისხს. 

2. ზედსართავი სახელის ხარისხი კონკრეტულად ამ მეტყველების ნაწილის 
მორფო-სემანტიკური კატეგორიაა და ისიც, მხოლოდ პირველად 
ზედსართავებშია მოსალოდნელი. ხარისხის წარმოება მიმღეობებსაც უჭირს 
და სხვა მეტყველების ნაწილებს კი საერთოდ ვერ უხერხდება. ზე- პრეფიქსი კი 
მიმღეობების გარდა შეიძლება დაერთოს არსებით სახელს (ზე-კაცი, ზე-
ადამიანი, ზეამოცანა) და საწყისს (ზეგარდამოსვლა, ზეაღტკინება, 
ზეწარმატება). სავარაუდოდ, ზე- პრეფიქსიში ორი სემანტიკის შერწყმა ხდება: 
ზემოთა/ზევითა ვექტორული მიმართულების და თვისების ან მოვლენის 
სიჭარბისა ან მეტობის. ამიტომაც მას აქვს უფრო მეტი ლინგვისტური 
შესაძლებლობა. აღმატებითი ნიშანი ზე- გადის ზედსართავი სახელების 
ხარისხის კატეგორიის გარეთ და აწარმოებს აღმატებით ფორმებს 
სუბსტანტივებში (არსებითებსა და საწყისებში). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,  
მისი ფუნქციური არეალი გაფართოვებულია.      

3. თუ ჩვენ ამოვალთ წმინდა ფორმალური მიდგომიდან, ზე- პრეფიქსი როგორც 
გრამატიკული კატეგორიის ნიშანი ოპოზიციის სრულყოფილი წევრი ვერ 
იქნება ზედსართავის სახელის ხარისხის (როგორც კატეგორიის) 
ცირკუმფიქსური წარმოების ოპოზიციურ სქემაში.  

 
ამ სამივე წინააღმდეგობას აქვს შესაბამისი საპირწონე არგუმენტები: 
 

1. ის გარემოება, რომ ზე- პრეფიქსი ვერ აწარმოებს ფორმებს ყველა პირველადი 
ზედსართავიდან (ნეგატიური ფორმებიდან), ვერ გამორიცხავს ხარისხის 
მაწარმოებლად მის გააზრებას. ყველა პირველად ზედსართავს ოდნაობითის 
და უფროობითის ფორმებიც ვერ ეწარმოება. ზოგგან ძალიან ხელოვნურია 
ოდნაობითი და უფროობითი ფორმაწარმოება. ამასთან, ზოგადად 
დერივაციული აფიქსი მუდამ მოიზარებს ფორმის სემანტიკური შინაარსის 
გარკვეულ ცვლილებას.    

2. ტიპოლოგიურ ჭრილში თუ განვიხილავთ, უნდა ითქვას, რომ სუბსანტივებთან 
ხარისხის (ან ინტენსივობის) მაწარმოებელი აფიქსები უცხო არაა სხვადასხვა 
ენებისთვის. (სეპირი 1944:94-95, ჯიქია 2011:280). ზოგგან ამისთვის ან 
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რედუპლიკაციაა გამოყენებული ან ცალკე ლექსიკური ერთეულები (ისევე 
როგორც ხარისხის წარმოებისთვისაც ზოგ შემთხვევაში). ქართულს აქვს 
ხარისხის (და ინტენსივობის) წარმოების სამივე შესაძლებლობა: აფიქსური, 
რედუპლიცირების (ნელ-ნელა, ჩქარ-ჩქარი) და დამატებითი ლექსიკური 
ფორმების დართვით (ძალიან, მეტად, ნაკლებად). სწორედ ეს დამატებითი 
ლექსიკური ერთეულები და მათი რედუცირებული ფორმები გარდაიქცევა 
მორფემებად ხანგრძლივ ენობრივ პროცესებში. ის ფაქტი, რომ რომელიმე 
კატეგორიის ამა თუ იმ აფიქსს შეიძლება ჰქონდეს ორმაგი სემანტიკა და 
მოქმედების შედარებით ფართო ენობრივი სივრცე, უცხო არაა ენებისათვის. აქ 
მაგალითისთვის კმარა ქართული ი- ან ა- ზმნური პრეფიქსები.  

3. ქართული ხარისხის მაწარმოებლები ცირკუმფიქსებია, ზე- პრეფიქსი 
ფორმალურად განსხვავდება ამ კუთხით. მაგრამ დიაქრონიულად თუ 
მივუდგებით, ცირკუმფიქსები აფიქსთა ჯამია. არც ისაა გამორიცხული, რომ 
ენის განვითარების რომელიმე შორეულ ეტაპზე ასეთი ფორმებიც მივიღოთ: 
ზე-აღმატებულესი. აქვე აღვნიშნავთ, რომ გრამატიკული კატეგორიის 
საოპოზიციო ცალები, შესაძლოა, სხვადასხვა ტიპის აფიქსებით 
იწარმოებოდეს. ამის კარგი მაგალითია პირის ნიშნები ქართულ ენაში. 

 
ამრიგად, ჩვენი აზრით,ზე-პრეფიქსიანი ფორმები შეგვიძლია მიივიჩნიოთ 
ზედსართავის სახელის ხარისხის კატეგორიის საოპოზიციო ფორმებად. ის 
გარემოება რომ ამ პრეფიქსს შეუძლია მეტობითი /აღმატებითი ფორმების 
წარმოება მეტყველების სხვა ნაწილებთანაც ანუ ის, რომ მას აქვს უფრო ფართო 
ასპარეზი, ვერ დააკნინებს მის როლს ხარისხის კატეგორიის წარმოებაში და 
პირიქით - შესაძლოა მყარი არგუმენტიც გახდეს მისი ასეთი გრამატიკული 
აქტივობა. ზოგადად დერივანტი აფიქსები გრამატიკალიზაციის პროცესებში 
ზუსტად ასე მოქმედებენ გადამკვეთ სიბრტყეებზე. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეს 
იყო ლექსემა ზედა / ზენა და აფიქსად ქცევისას მოხდა მისი ბოლო მარცვლის 
დაგარგვა, არის მორფემათა გრამატიკალიზაციის უნივერსალური პროცესის 
უტყუარი დასტური. ქართულ საენათმეცნიერო ლიტერტაურაში იდენტური 
ფაქტი დადასტურებულად ცნობილია -ზე სუფიქსთან მიმართებაში. 
მხედველობაში გვაქვს -ზე თანდებული. ამდენად, თანამედროვე ქართულ ენაში 
ზე აფიქსი სუფიქსურ პოზიციაში ძირითადად ლოკალური შინაარის მქონეა 
(თუმცა აქაც გვაქვს გამონაკლისები: დროზე მოსვლა, ამაზე საუბარი და სხვ.) და 
პრეფიქსურ პოზიციაში კი - აღმატებითი ხარისხის (ინტენსივობის) მაჩვენებელია.  
 
ენა, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, ცხადია, ცვლილებებს ექვემდებარება. ეს 
ცვლილებები ხდება ენის იერარქიის ყველა დონეზე და ყველა მორფო-სემანტურ 
კატეგორიას შეიძლება შეეხოს. ხდება გარკვეული მორფოლოგიური 
კატეგორიების ახლებური გადააზრება. უნდა ითქვას, რომ ენის კორპუსის 
სტატისტიკური მასალის გარეშე რთულია კონკრეტული დასკვნების გამოტანა. 
იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ასეთი სტატისტიკური მასალაც 
ხელმისაწვდომი იქნება. ქართული ენის კორპუსის მასალები საბოლოო პასუხს 
გასცემს ყველა კითხვას ამ თემასთან დაკავშირებით. ნათელი მოეფინება იმას, თუ 
როგორი იყო დიაქრონიული როლი და ფუნქციები ზე- პრეფიქსისა ძველ 
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ქართულში და ეპატობრივად როგორ განხორციელდა ამ აფიქსის 
გრამატიკალიზაციის პროცესი. 
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Concerning the prefix ze- in Georgian 

 
Prefix ze- in Georgian is becoming more productive. It is used as superlative morpheme, 
although this prefix may have the spatial vector as well. The prefix ze- appears with nouns, 
adjectives, participles, infinitives and very rarely, with finite verbs. The detailed morpho-
semantic analysis of the prefix ze- is displayed in the paper. The forms of adjectives and 
participles with this prefix could be considered as prefixed opposition forms for the degrees 
of adjectives with wider usage. 
 
The presented paper illustrates the process of grammaticalization of the prefix ze- along with the 
theoretical typologycal explanations for this process, exposing the additional examples form 
Georgian Sign Language.  

ზოგი რამ უცხო სიტყვათა შესახებ 
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     ენის გამდიდრების ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა ახალი სიტყვების მიღება 
უცხო ენებიდან. ასეთი სიტყვები პირველ ეტაპზე რთულად იკიდებენ ფეხს. 
შემდგომში ზოგი ბარბარიზმად მიიჩნევა, ზოგი კი ბუნებრივად ამდიდრებს 
მასპინძელი ენის ლექსიკურ ფონდს. საერთოდ, ახალი სიტყვა მოაქვს ახალ 
რეალობას. ჩნდება საჭიროება და ჩნდება სიტყვა. თუ ამ ენაში არის შესაბამისი 
ლექსიკური ერთეული, ენა ცდილობს თავისი ფონდიდან დაფაროს გაჩენილი 
საჭიროებები, მაგრამ თუ ასეთი სიტყვა ენაში არ არის, მაშინ უფრო მკვეთრია ახალი 
სიტყვის როლი და ადგილი. აღსანიშნავია, ისიც, რომ ხშირად ენას მოეპოვება ამ 
ახალი მნიშვნელობის შესაბამისი სათანადო ლექსიკური ერთეული, მაგრამ ახალი 
სიტყვა მაინც შემოდის და მკვიდრდება. 
 
     უცხო სიტყვათა ენაში შემოსვლა რთული ლინგვისტური პროცესია. აქ არის ორი 
ურთიერთსაპირისპირო გარემოება: ერთი მხრივ, ახალი ერთეულის მიღება ენის 
გამდიდრებაა და ეს აუცილებლობა მოაქვს არსებულ რეალობას. ამდენად, 
მისასალმებელია ახალი სიტყვების ნაკადი ენაში და მეორე მხრივ, კი ენა ივსება 
ბარბარიზმებით, სათანადო ანალიზის გარეშე ხდება ამა თუ იმ სიტყვის 
უკონტროლო გამოყენება მედიაში და ეს ხელს უწყობს ენის სიწმინდის შებღალვას. 
ცნობილი ფაქტია, რომ  ერთი მხრივ, ენობრივი ნორმები აფერხებს სალიტერატურო 
ენის განვითარებას და მეორე მხრივ, ნორმის გარეთ არსებული ლექსიკა ქაოტური 
მიმართულებით განეფინება ენობრივ ქსოვილს. უცხო სიტყვათა ენაში შემოსვლის 
პროცესი უნდა აკონტროლოს კომპეტენტურ  ენათმეცნიერთა ჯგუფმა და ამ ჯგუფის 
რეკომენდაციები უნდა იქნეს საყოველთაოდ გაზიარებული. აქვე საჭიროა „ენის 
სიწმინდის დაცვის“ ქსელური სისტემის შექმნა, რაც მოიაზრებს ამ რეკომენდაციების 
გავრცელებას ქართული ენის მომხმარებელთა ფართო სპექტრზე,  
 
     თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში, სადაც არსებობს ინტერნეტ-
ტელევიზიები და მრავალგვარი ტიპის მედია, საკმაოდ რთულია ენობრივი 
პროცესების გარკვეული კონტროლი. აქ აუცილებელია სახელმწიფოებრივი 
აზროვნება. ქართული ენის მიმართ  სახელმწიფოებრივი მიდგომა არის 
უმნიშვნელოვანესი, მრავალი თვალსაზრისით. ამ საკითხთან დაკავშირებით 
რამდენიმე წლის წინ „ლინგვისტური წერილების“ პირველ ნაწილში მე 
საზოგადოებას შევთავაზე „პროექტი ენის კანონის შესახებ“.  ამ წერილში მე ვწერდი:  
„ მოგეხსენებათ, თანამედროვე ქართული ენის განვითარებასთან დაკავშირებით 

ქვეყანაში არსებული პრობლემები არცთუ იოლი გადასაჭრელია. ყოველი ფეხის 
ნაბიჯზე ირღვევა სახელმწიფო ენის მთავარი სასიცოცხლო პირობა – მისი 
სიწმინდის დაცვა. ამ პრობლემის მიმართ ზერელე და გულგრილი 
დამოკიდებულება ვერ ჩაითვლება მამულიშვილურ პოზიციად. თუკი სამი 
ძირითადი ფაქტორი – მამული, ენა და სარწმუნოება _ ჩვენი ერის 
წინსვლისათვის აუცილებელი ფუნდამენტია, უპრიანი იქნებოდა ამ 
საკითხისადმი სახელმწიფოებრივი მიდგომა კანონიერად დაგვეფიქსირებინა.  
    მასმედიის წყალობით მკვიდრდება დამახინჯებული მეტყველება და 
აზროვნება (რამდენადაც მეტყველება გახლავთ აზროვნების პარალელური 
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სისტემა). სამწუხაროდ, არ გაგვაჩნია ენის სიწმინდის დასაცავი ბერკეტები. 
მხოლოდ ცალკეულ სპეციალისტებს შეუძლიათ თავისი მოკრძალებული აზრის 
გამოთქმა ამა თუ იმ საშუალებით. ამას კი, გასაგები მიზეზების გამო, სათანადო 

რეაქცია ან შედეგი ვერ მოჰყვება. 
     ჩვენი ღრმა რწმენით, ენის სახელმწიფო კომისიასთან უნდა შედგეს თანამედროვე 
ქართული ენის სპეციალისტთა მუშა ჯგუფები, რომლებიც აღრიცხავენ მედიაში 
არსებულ შეცდომებს და გარკვეული რაოდენობის დარღვევის შემთხვევაში, ამა თუ 
იმ მედიის ხელმძღვანელობას დაეკისრება სოლიდური ჯარიმის გადახდა 
სახელწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ეს იქნება სახელმწიფო კანონი, რომელიც 
დაადასტურებს ქართული ენისადმი სახელმწიფოებრივ მიდგომას. ბიუჯეტში 
შესული ამავე საჯარიმო თანხებიდან დაფინანსდება ზემოხსენებული მუშა ჯგუფები 
და მედიაშიც უკან მიიწვევენ ვითომდა უფუნქციობის გამო დათხოვილ 
სტილისტებს. გამოიყოფა კომპეტენტურ მეცნიერთა ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს 
ახალი სალიტერატურო ნორმების გამოცემაზე. ამ წიგნის აუცილებლობა დიდი ხანია 
უკვე არსებობს და ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ასეთ ლიტერატურაზე მოთხოვნა, 
ცხადია, გაიზრდება. 
     იმედს ვიტოვებ, რომ შესაბამისი ინსტიტუტები სათანადო პასუხისმგებლობით 
მოეკიდებიან ამ საკითხს და უმოკლეს დროში ვიხილავთ ამ კანონის მოქმედებით 
მოტანილ პოზიტიურ შედეგებს.”  
      წერილი აქვე სთავაზობდა დიანტერესებულ მკითხველს ამ პროექტის ფინანსურ  
სქემას და მოქმედების გეგმას:  
„ ენის სახელწიფო კომისიას დაეკისროს მუშა ჯგუფების შექმნა მასმედიაში 
ქართული ენის სიწმინდის დარღვევის აღსარიცხავად. ამ ჯგუფების სახელფასო 
ფონდი შემოსული საჯარიმო თანხებიდან დაფინანსდება.  
     ენის სახელწიფო კომისიას დაეკისროს მუშა ჯგუფების შექმნა თანამედროვე 
ქართული ენის სალიტერატურო ნორმების შეჯერებისა და გამოსაცემად მომზადების 
მიზნით. 
      ენის სახელწიფო კომისიას დაეკისროს ენის ნორმათა დარღვევის ფაქტების 
დახარისხება კატეგორიების მიხედვით და სათანადო საჯარიმო ტარიფების 
შემუშავება. 
       ენის სახელწიფო კომისიას დაეკისროს კონკრეტული იურიდიული პირის მიერ 
ენის სახელწიფო ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სასამართლოში საქმის 
აღძვრა, რასაც შესაბამისად უნდა მოჰყვეს ჯარიმის გაზრდა.“ 
       სამწუხაროდ, ამ საკითხს დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალობა. იმედს ვიტოვებ, 
რომ ახლა მაინც უყურადღებოდ არ დარჩება ეს მნიშვნელოვანი თემა. 
 
       დასასრულ, შემოგთავაზებთ ჩვენი სამუშაო პროცესიდან უცხო სიტყვათა 
ანალიზის რამდენიმე მაგალითს: 
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დრესკოდი 
ტერმინი „დრეს-კოდი“ წარმოიქმნა დიდ ბრიტანეთში, მაგრამ სწრაფად 
გავრცელდა მთელს მსოფლიოში. ყველაზე ხშირად მას იყენებენ ოფისში 
ტანსაცმლის ტარების წესების აღსანიშნავად. 

თუმცა გაგება დრეს-კოდი უფრო ფართოა და შეიძლება აღნიშნავდეს ტანსაცმლის 
ტარების წესებს დამოკიდებულს ადამიანის სოციალურ კლასზე, ღირებულებაზე, 
საქმიანობის სახეობაზე, ეროვნებაზე, რელიგიაზე, ოჯახურ მდგომარეობასა და 
ასევე სექსუალურ ორიენტაციაზე. 

კომპანიის დრეს-კოდი წარმოადგენს ფირმის კორპორატიული კულტურის 
პირდაპირ გაგრძელებას  და მისი ბრენდის მთავარ ნაწილს. კლიენტის ნდობა 
ორგანიზაციისადმი იწყება მისი თანამშრომლების მიმართ ნდობით, რომელთა 
გარეგანი სახე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამაში. დრეს-კოდი შექმნილია, 
პირველ რიგში, მომხმარებლებისათვის და არა თანამშრომლებისათვის. 

ოქსფორდის ლექსიკონი ამ სიტყვას ასე განმარტავს: 
 

1. როგორც წესი, დაწერილი და გამოქვეყნებული წესები, რომლებიც მიუთითებს 
ჩაცმის მანერებზე სკოლაში, ოფისში, კლუბში, რესტორანში, და ა.შ. 

2. პროფესიული ჩაცმულობის სტილი  (მაგ. ჯინსები ან შორტები, 
სტანდარტული კოდია პროდიუსერის ტიპისთვის). 

 
თარგამნი - ჩაცმის სტილი ან მანერა, ჩაცმულობა. 
 
რეკომენდაცია: 
დრესკოდი მივიჩნიოთ ბარბარიზმად. სავსებით შესაძლებელია შესაბამისი ქართული 
სიტყვების გამოყენება - ჩაცმის სტილი ან მანერა, ჩაცმულობა  
 
 
სუროგატი 
surrogatus - სხვის ნაცვლად მოთავსებული. 1. რისამე შემცვლელი, რომელსაც 
ნამდვილი საგნის, პროდუქტის მხოლოდ ზოგიერთი თვისება აქვს. 2.გადატ. 
ყალბი, ფალსიფიცირებული.  

სინონიმებია -  სანაცვლო, მაგიერი. 
ოქსფორდის ლექსიკონი ამ სიტყვას ასე განმარტავს: 

1. შემცვლელი პირი, განსაკუთრებით ერთი კონკრეტული როლით, ან ოფისში; 
2. ქრისტიანულ (არა მართლმადიდებლურ) ეკლესიაში ეპისკოპოსის მოადგილე, 

რომელიც ანიჭებს ქორწინების ლიცენზიას;  
3. (აშშ-ში) მოსამართლე პასუხისმგებელი პრობაცხიაზე, მემკვიდრეობასა და 

მეურვეობის საკითხებზე. 
 
ვებსტერის ლექსიკონებში სუროგატი განმარტებულია შემდეგნაირად: 
1. ნაწილობრივ შემცველელი, 
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2. ყალბი. 
 
დღევანდელ ქართულში ეს სიტყვა როგორც შემცვლელი (ანუ მისი თავდაპირველი 
მნიშვნელობით) აღარ გამოიყენება.  
 
წარმოშობა 
მე-17 საუკუნის დასაწყისიდან შემოვიდა ლათინური surrogatus, 
 
რეკომენდაცია: 
ეს სიტყვა იძლევა კარგ საშუალებას ქართული დერივაციის ფარგლებში 
პოსტპოზიციური ფორმით ”მაგიერი“. კარგი იქნებოდა ქართული წარმოების 
აღდგენა: მაგალითად სურაგატი დედა იქნებოდა - დედისმაგიერი, ხორცის 
სუროგატი იქნება ხორცისმაგიერი (რაც ცხადია, ყალბია და არა ნამდვილი). 
რადგანაც ენაში უკვე მეტ-ნაკლებად დამკვიდრებულია ეს სიტყვა (განსაკუთრებით, 
კონკრეტულ სფეროებში), დასაშვებია მისი გამოყენება ქართული სიტყვების 
პარალელურად.  
 
 
სეგმენტი   
1.მათემ. წრის ნაწილი, რომელიც რკალითა და მისი ქორდითაა შემოსაზღვრული; 
სფეროს ნაწილი, რომელიც გადამკვეთი სიბრტყით არის გამოყოფილი;  
2.ზოოლ. ერთ-ერთი სიგრძივ განლაგებულ ნაწევართაგანი, რომლებისგანაც შედგება 
ზოგი ცხოველის (მაგ., ჭიაყელას) ორგანიზმი. 
თანამედროვე ქართულში ამ სიტყვას აქვს უფრო ფართო მნიშვნელობა ვიდრე 
მათემატიკურ ტერმინს.  
 
საუკეთესო თარგმანია „ნაწილი“.  
ოქსფორდის ლექსიკონი ამ სიტყვას ასე განმარტავს: 

1. თითოეული ნაწილი, როგორც შეიძლება რამე დაიყოს; 
2. დროის ნაწილი დათმობილი კონკრეტული სამაუწყებლო პუნქტისთვის, 

რადიოს ან ტელევიზიისთვის; 
3. გეომერტ. ფიგურის ნაწილი; 
4. ზოოლ. ანატომიური ერთეული, რომელიც სხეულის და დანამატებისგან 

შედგება და შეიძლება მისი დაყოფა; 
5. ფონეტ. მეტყველების პატარა, მკაფიო ნაწილი (განსაკუთრებით ხმოვანთა და 

თანხმოვანთა ხმები,  სტრესი ან ინტონაცია). 
 
წარმოშობა: 
ინგლისურში მე-16 საუკუნის ბოლოდან შემოვიდა ლათინური segmentum, 
ფორმიდან  secare- დაჭრა. ზმნური ფორმით გამოიყენება მე-19 საუკუნიდან. 
 
რეკომენდაცია: 
რადგან ენაში უკვე მეტ-ნაკლებად დამკვიდრებულია ეს სიტყვა, შესაძლოა მისი 
პარალელური გამოყენება როგორც პროფესიული ტერმინისა (სხვადასხვა 
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დისციპლინებში), თუმცა სიტყვა „ნაწილი“ სრულად ასახავს „სეგმენტის“ 
მნიშვნელობას. 
 

სტიგმატიზაცია,  სტიგმა  
ძველ საბერძნეთში: მონის ან დამნაშავის სხეულზე დასმული დამღა.  
 
ოქსფორდის ლექსიკონი ამ სიტყვას ასე განმარტავს: 
1. დიდი სირცხვილის ან უკმაყოფილების ღირსად ცნობა;  
2. სტიგმით მარკირებული. 
 
სტიგმა - დამღა, 
დამღადადებული - სტიგმატიზებული, 
დამღის დადება - სტიგამტიზაცია, სტიგმატიზება. 
 
წარმოშობა 
მე-16 საუკუნის დასასრულიდან შემოვიდა ფრანგული stigmatiser ან შუა 
საუკუნეების ლათინური stigmatizare, ბერძნული ფორმაა stigmatizein, იგი 
მომდინარეობს ბერძნული ფორმიდან სტიგმა -stigma 
 
რეკომენდაცია: 
რადგან ენაში უკვე მეტ-ნაკლებად დამკვიდრებულია ეს სიტყვა, შესაძლოა მისი 
პარალელური გამოყენება როგორც პროფესიული ტერმინისა. მაგრამ სწორი იქნება, 
ალბათ, სტიგმატიზება და არა სტიგმატიზაცია(?) 
დამღა არის სტიგმა, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე ქართულში სტიგმა 
აღიქმება, როგორც ნიშანი (თუმცა დამღაც არის ნიშანი); მაგრამ საზოგადოებაში 
გავრცელებული აზრის და მისი განსაზღვრების მნიშვნელობით სიტყვა დამღა არ 
გამოიყენება ქართულში.  აქ თანამედროვე კორპუსია გადასახედი.   
 
 
ვეტო   
თარგმანია "ვკრძალავ".   
უცხოურ ლექსიკონებში განმარტებულია შემდეგნაირად; 
 1. სახელმწიფო სამართალში: აკრძალვა, რომელსაც ადებს ერთი სახელმწიფო 
ორგანო მეორის გადაწყვეტილებას; ბურჟუაზიულ ქვეყნებში ვეტოს უფლება 
ჩვეულებრივ აქვს სახელმწიფოს მეთაურს პარლამენტის გადაწყვეტილებათა 
მიმართ.  
2. საერთაშორისო სამართალში: სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელთაგან შემდგარი 
კოლეგიური ორგანოს (სადაც საკითხები წყდება ერთხმად) ერთ-ერთი წევრის 
განცხადება იმის შესახებ, რომ იგი წინააღმდეგია უმრავლესობის 
გადაწყვეტილებისა; ხორციელდება ხმის მიცემით. 
 
წარმოშობა 
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ადრეულ მე -17 საუკუნეში: ლათინური, veto სიტყვასიტყვით "მე ვკრძალავ", 
რომელსაც სენატთან  დაპირისპირებული რომის ტრიბუნები ყვიროდნენ / 
ამბობდნენ. 
 
 
რეკომენდაცია: 
ვეტო არის აკრძალვა.  რადგან ენაში უკვე დამკვიდრებულია ეს სიტყვა, შესაძლოა 
მისი გამოყენება როგორც პოლიტიკური ტერმინის.  
 
 

თიმი  
ოქსფორდის ლექსიკონი ამ სიტყვას team ახასიათებს როგორც 1000 ხშირ სიტყვაში 
შემავალს და განმარტავს: 

1. შეჯიბრის მოთამაშეთა გუნდი, 

2. ერთად მომუშავე ხალხი,  

3. ეტლში ერთად შებმული ორი ან მეტი ცხოველი (ძირითადად ცხენები) 

ძველ ინგლისურში შემოდის გერმანულიდან და უკავშირდება ინდოევროპული 
ძირის ლათინურ ფორმას. 
 
რეკომენდაცია: 
„თიმი“ უნდა მივიჩნიოთ ბარბარიზმად. არ არის ამ სიტყვის დამკვიდრების 
ენობრივი საჭიროება. ორი სიტყვა ჯერ „გუნდი“ და მერე ასევე „ჯგუფი“  
შესანიშნავად მოიცავს ამ შინაარსს.  
 
         უცხო სიტყვათა ახალი ლექსიკონების შექმნის წინა პროცესი უნდა იყოს ზემოთ 
წარმოდგენილი ტიპის სამუშაოების ანალიზი. კომპეტენტურ ენათმეცნიერთა 
საერთო კრებამ უნდა განიხილოს ასეთი საკითხები და საბოლოო დასკვნები დადოს.   
 
 
 
გამოყენებული ლიტერატურა: 
 
 1. მახარობლიძე თ. (2009) - ლინგვისტური წერილები -I.  საქართველოს 

საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-404-50-4   თბილისი. 

 მ. ჭაბაშვილი  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. თბილისი. 1989 
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=3 

 

 Oxford Language Dictionaries on-line. Copyright © Oxford University Press 2007-2014 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=3
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http://global.oup.com/academic/product/oxford-english-dictionary-online-
9780195216813?cc=ge&lang=en& 
 

3. Merriam-Webster Online: Dictionary and Thesaurus 
         www.merriam-webster.com/    
         www.webster-dictionary.org/ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Towards the Foreign Lexical Units in Georgian 
 

ABSTRACT 
 
 
One of the main ways of enriching the language is to accept new words from foreign 
languages. The first stage is not very easy for such words. Some are considered as barbarisms, 
while others naturally enriche the host language lexical fund. Generally, the new reality 
brings new words. The need in each concrete case finds a word to expose the concrete 
demanded concept, and in case of zero space in the host language, the foreign migrant words 
appear.  
 
The presented paper provides the analysis of a few migrated words in Georgian displaying 
the proper recommendations concerning these new lexical units.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://global.oup.com/academic/product/oxford-english-dictionary-online-9780195216813?cc=ge&lang=en&
http://global.oup.com/academic/product/oxford-english-dictionary-online-9780195216813?cc=ge&lang=en&
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2F&ei=tM1cU-3YHua_ygPq94LACg&usg=AFQjCNFPdw_KGdWon6eR8om7FMn75gj_dQ&sig2=UM1AAgTLX7ljFmUkLamocg
http://www.webster-dictionary.org/
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შორისდებულის შესახებ ქართულში 

(თავსუფლება შორსიდებულს!) 
 
 
ზოგადად შორისდებულის განსაზღვრება უნივერსალურია და ამ 
მეტყველების ნაწილს ყველა ენაში ერთი და იგივე ფუნქცია აქვს. ეს არის 
ემოციის გამომხატველი განყენებული სიტყვა, ბგერა ან ბგერათა ჯგუფი. 
ზოგ ენებში შორისდებულის გამოყენების სპექტრი უფრო ფართოა, 
მაგალითად, თანამედროვე ინგლისურში. ეს ენა არ ერიდება ახალი 
კონტენტის შორისდებულების სხვადასხვა ხერხით წარმოებას. ამდენად, 
ასეთ ენებში ეს მეტყველების ნაწილი წარმოდგენილია უფრო ფართო 
გაგებით და შორისდებულებში შეტანილია სიტყვა-პარაზიტებიც, რაც 
სხვა ენებში და სხვა ქვეყნებში გააზრებულია, როგორც მეტყველების 
დეფექტები.  
 
ინგლისურ ენაში, განსაკუთრებით კი ამერიკულ მეტყველებაში, უფრო 
კონკრეტულია თითოეული შორისდებულის მნიშვნელობაც - ქართული 
ენისგან განსხვავებით. მაგალითად, შორისდებული „ვახ!“ ქართულ ენაში 
შეიძლება ასახავდეს მწუხარებას, დანანებას და ასევე მას შესაძლოა, 
ჰქონდეს დიამეტრალურად საპირისპირო გააზრებაც და სიხარულს 
გამოხატავდეს.  
 
მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება შორისდებულთა ტიპოლოგია და 
დაისმება საკითხი, რომ ეს მეტყველების ნაწილი არ მოექცეს 
სალიტერატურო ნორმების თემატიკაში, როგორც ემოციის გამომსახველი 
სიტყვა. ემოცია კი შესაძლოა სხვადასხვა თავისუფალი ფორმებით იქნეს 
გადმოცემული. ზოგ ენას ისეთი დაშვებაც კი აქვს - სხვა ენიდან შემოაქვს 
ფონემები (ბგერები) შორისდებულისთვის.   

 
 

• ინგლისური როგორც  ყველაზე მაღალი დინამიკის ენა  - 
განვითარების თვალსაზრისით. შორისდებულთა ტიპოლოგია და 
პარალელელბი 

• კავკასიური ფსიქოტიპაჟი და შორისდებული. დახურული და 
უცნაური.  

• „სიყვარულსა მალვა უნდა“, ჭირს და ტკივილსაც უნდა მალვა. 
ამერიკელი ფსიქოთერაპევტები კი იმას გვასწავლიან, როგორ არ 
უნდა დავმალოთ განცდები... 
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• დროთა განმავლობაში, ცხადია, ფსიქოტიპები იცვლება. 
• სესხება გრაფემების (რუსული ф, ვალიურის მაგალითები) 
• სესხება შორისდებულების (ბინგო, ვაუ, ურა) 
• შემოდის ვაუ: - ალენ დელონი თბილისში ჩამოვა: -ვაუ // -აჰ 
• ექსტრალინგვისტური ფაქტორებისა და მიმიკის როლი დიდია. 

ჟესტური ზოგჯერ მთლიანად მიმიკას ეყრდნობა. 
 
შორისდებულთა წარმოების ორი ძირითადი პრინციპი: 

o  სემანტიკა მოქნილია და შეზღუდულია წარმოება და 
ორთოგრაფია 

o სემანტიკა კონკრეტულია და თავისუფალია ორთოგრაფია და 
წარმოება 

 
• შორისდებული მხოლოდ ლიტერატურის კუთვნილებაა იშვიათი 

გამონაკლისების გარდა. მწერლობა მაინც ვერ დაემორჩილება 
ორთოგრაფიისა და ნორმების ჩარჩოებს ემოციის გადმოცემისას - 
ეს არის პერსონაჟის მახასიათებელი. 

 
• ეტიმოლოგია შეიძლება ნებისმიერ სიტყვაში ვეძიოთ, მაგრამ არაა 

აუცილებელი, ნორმით განვსაზღვროთ ასეთი მიდგომა. ბიჭოს, 
ჭოს, ბიჯოს, ჯოს, ჯო - ამ ერთეულებს არაფერი არა აქვთ საერთო 
სიტყვასთან „ბიჭი“. (ბინგო) 

 
• თუ არ ექნება ნორმებით შეზღუდვა, ენა ბუნებრივი განვითარების 

პროცესით წავა და არჩევანს გააკეთებს ზემოთ ხსენებული ორი 
სისტემის შორის. ეს მეტყველების ნაწილი მოშორებით დგას და 
თავი დავანებოთ ლინგვისტებმა - თავისუფლება შორისდებულს! 
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Teaching the Georgian Adjectives by E-learning 

Introduction 

This Georgian language e-learning course considers creating of a practical language learning 
course for an English speaking audience. The course covers all types of complex objectives. 
In order to receive the final product there are the two sides of a coin on one hand we outline 
the methodological and pedagogical objectives, and on the other hand, there are 
technological, program and designing objectives. The specifics of linguistic thought stipulate 
the proper designing for the concrete e-learning course. 
 
Specific learning objectives are being undertaken by the Ministry of Education and Science 
with a working framework for the Georgian language in accordance with the Common 
European Framework of Languages (CEFR), with several levels of language proficiency. The 
Georgian language e-course should cover all these levels step by step. 
 
The Georgian language e-course will utilize all available free internet resources. Course 
lessons will be presented with gradual vocabulary and phraseology, grammar, corresponding 
texts and exercises. An appendix of verb conjugations, links to online dictionaries and 
literature will be added at the end of the course. 
 
Methodology 
Typological approach to the second language learning is especially productive. A linguistic 
typological analysis of the data shows, that it also will be reflected in accordance with the e-
course format. For example, the proposal of translating an exercise is one of the most 
important elements. Except for the English language when only one option is possible, 
Georgian gives equal opportunities to several different options. This changes the activity of 
the programmer's objectives. The richer the choices the language has in syntax or generally 
in style, the more complicated the programmer's task will become and furthermore will 
become simpler and limited to the choice of electronic exercise formats. In the case of 
translating a sentence, it becomes possible in only one type of form of exercise for Georgian, 
"choose the correct variant," and here we may have a few correct versions. First of all, this 
typological difference is due to the fact, that the English language is characterized by strict 
word order making it relatively limited morphologically. Compiling of the language e-course 
requires a linguistic analysis of linguistic framework with respect to the program. In terms of 
technology, existing educational software applications will be used such as "Moodle", "Global 
Campus 21", “Hot Potatoes,” and other types of platforms and programs. 
 
The specifics of the Georgian language e-learning course will be best defined as a typological 
analysis of teaching and learning concerns. Generally the study of a foreign language by the 
typological approach is one of the most productive methods. The linguistic vision of the 
language then at the time of language learning is more valuable with a background of 
typological thought. It's known that a non-linguist audience needs to give complex language 
passages using the more popular language. Students of the Georgian language are in most 
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cases an audience fluent in other Indo-European languages (seldom Asian). During the 
teaching of typological characteristics of grammatical categories, categories of learning and 
the comparison of languages promotes the process of the utilization of the new language. 
 
Cognitive processes while learning a new language have a number of characteristics such as 
the levels of activity of serotonin, genetic linguistic memory, cerebral cortex activity, 
background information, etc. The activity of one's memory is high when the learning process 
is directed from simple tasks to complex and form familiar things to the unknown items. 
"Familiar" language elements should be integrated into the educational process within the 
typological spectrum.  
 
E-learning content development  
The first stage of teaching adjectives involves vocabulary enrichment. At this time the 
simplest universal signs should be explained to the students, such as adjectives of positive and 
negative fields. The enrichment of vocabulary should occur by the antonymous and 
comparative formats. Such an approach will facilitate the memorization of a foreign word. 
Obviously, from the simplest and relatively well known words we will gradually move them 
to foreign words and we will take with us a uniform classification. This feature or sign can be 
good, bad or neutral. 
 
It will be allocated one, two- or three- systematic adjectives. Those adjectives, which only 
have two-systematic antonymous semantics and don't have neutral forms, are two-
systematic. Adjectives, which also have neutral forms besides these opposite poles, are three-
systematic or only neutral and one-systematic adjectives. This type of classification, from a 
typological point of view, is universal and it is interesting for the learning procedure.  
 
1. One-systematic adjectives are colors (white, black, green, yellow, red, greenish gray, 
brown, dark blue, light blue, purple, pink, gray, yellowish green, and etc.) Colors are made 
with entertainment multimedia materials and the student audience will easily see that the 
words “ცისფერი”(light blue), “იისფერი” (violet), “ყავისფერი” (brown), “ვარდისფერი”, 
(pink) and “სალათისფერი” (yellowish green) are the produced words. Students produce the 
new categories of colors through the exercises by adding the word “ფერი” (color) to some 
words. They can produce new words based on their known vocabulary, for example: mze – 
mzisferi, (The sun - sun-colored), zambaxi – zambaxisferi (iris - iris-colored), 
Tovli – Tovlisferi (snow - snow-colored) and others. 
 
Such one-systematic adjectives are  - koWli - lame, kuziani - hunchbacked, uTavo  - 
headless, ufexo - legless, and etc. These forms can not have opposite semantics. However, 
theoretically such pairs, of course, are possible: ufexo–fexiani legless-legged, kuziani-
ukuzo hunchbacked-hunchbackless and etc.  
(Despite this, in the usual case, we don't say “fexiani kaci”,-"legged man," that is typically 
only a deviation from the norm as an accentuated form.) 
 
2. Two-systematic adjectives are: kargi – cudi (good-bad), keTili – boroti (kind-
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evil), lamazi – maxinji (beautiful-ugly), mcodne – ucodinari (knowledgable-
incapable), niWieri – uniWo  (talented-untalented), Wkviani – uWkuo (clever-stupid), 
susti – Zlieri (weak-strong), (Ronieri – uRono powerful-powerless), uxvi – 
Zunwi (abundant-meager), didi – patara (big-small), Cqari – neli (fast-slow), 
grZeli – mokle (long-short), maRali – dabali (high -low), mdidari – Raribi 
(just-unjust), viwro  – farTe (narrow-wide), marTali – mtyuani (truthful-liar),  
mxiaruli – sevdiani (glad-sad), gulRia  – guldaxuruli (outspoken-reserved), 
swori – dagrexili (right-twisted), sulgrZeli – sulmokle (generous-cowardly), 
dRegrZeli – dRemokle (long day-short day), xelgaSlili – xelmoWerili 
(liberal-stingy), Tavmdabali – ampartavani (modest-proud), Tmiani - uTmo  (hairy-
not hairy), and etc. 
 
3. Three-systematic adjectives are: positive-neutral-negative, high-middle-low, big-middle-
small, long-middle-short and etc. Also there are primary adjectives having forms of three 
systematic qualities – the forms of degree. 
 
The second stage of teaching adjectives involves the establishment of an active vocabulary 
for the pupils. Here we teach the primary and secondary (produced) adjectives and the 
process of production form the other parts of speech. The proper system works for producing 
the adjectives: 
 
1. ian - the "with" suffix or representing characteristics of the property, for example: 
qudiani - with a hat, saxeliani - with a name, xaliani - with a birthmark, with a 
daRiani - stamp, paltoaini - with a coat and etc. 
 
2. u - the characteristic of lacking something, ex. Uqudo  - hatless, uxelo - handless, 
ufexo - legless, usaxelo  - nameless, usircxvilo - shameless and etc. 
 
3. from human body parts (head, hand, heart, soul, leg, eye, mouth, nose and etc.) Ex. 
xelmrude – dishonorable //stealer, fexmardi – fast person, avTvali - with an evil eye, 
ucxvirpiro – rude person, upiro - dishonorable,   piriani - with a mouth //one who 
keeps his words, guliani - with a heart, ugulo - heartless, usulo - soulless, uTavo -
headless, - TavmoWrili - shamed, Tavdadgmuli - beheaded, gulmagari - steadfast 
and etc. 
 
4. Adjective-attached complex forms (great-minor, long, weak-strong, high-low and etc.) Ex. 
dRegrZeli - long-day, dRemokle - short-day, mxarsusti - weak-sided, mxarZlieri 

- strong-sided, koWdabali  - lame-short, Wkuasusti, - weak-minded, WermaRali - 

high ceiling,  Tavdidi - great-minded and etc. 
 
5. a - attached forms, ex. Tava  - headed, cxvira  - nasal and etc. 
 
It's necessary to define their synonyms when teaching nominative adjectives and to give 
vocabulary in synonyms and antonyms. In their lessons pupils should settle on certain forms 
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of synonyms and antonyms. For example, the form “mSvenieri” - "perfect" (for a woman). 
 
1. Synonyms – lamazi - beautiful, kargi - good, koxta  - nice, fine,  turfa  - fine, 
nice,  (kargi/saamo) Sesaxedi - (good/pleasant) appearance, mzeTunaxavi - gorgeous, 
tankenari - slender, pirlamazi - beautiful-faced, saamo  - pleasant, moxdenili - 
graceful and etc. 
 
2. Antonyms – uSno  - rough, gonji - ugly, maxinji - ugly, Seuxedavi - hideous, 
usiamovno  - unpleasant, avTvali - evil eyed and etc. These words in the exercises 
students should nominate themselves. They should try, so that it's irrelevant to form 
maximum number of every synonym and antonym. 
 
One of the tangible complexities is the teaching of the degrees of adjectives. Here it's 
necessary to compare two-dimensional and three-dimensional forms of quality. At this time 
let's give a typological description of these forms: For the students native languages are 
positive two-dimensional systems with neutral forms and superlatives, as it is in English. The 
Georgian three-dimensional model is completely different from the familiar forms of 
adjective degrees, but we could expose it in the multimedia files:  
 
1. white → more white (two-dimensional system) 
2. white → the most white (three-dimensional system of the English language) 
3. moTeTro TeTri –> yvelaze TeTri  whitish white → the most white (three-
dimensional system of the Georgian language) 
 
The difference is that Georgian can give such forms, which a less positive form. The other 
languages are only able to express positive and superlative forms. 
 
The following material will be studying the degree-referents: mo-o, u-es-i and we'll practice 
the examples. We recommend that the examples be real and well known. This process is 
simple especially with regard to colors. However, it should be noted under that circumstance 
matters of color in every language are not the same, nor will the students’ mental framework 
of the language be unified in this regard. But the focus is on universal parameters. 
 
The teaching of declination of independent adjectives as a part of speech is the third stage of 
teaching. This is a relatively easy process and it virtually covers all repetition of the essential 
system of declination at nouns. Then we move along to noun declination of vowel-ended 
adjectives. Since adjectives don't undergo change (neither singular nor in plural), the issue is 
simple and fun. In the exercises, students will settle vowel-ended adjectives and they will 
return them independently and together with the nouns. 
 
Declination of consonant-ending adjectives with nouns is more difficult. We give examples 
of declination electronically and deliver what changes occur in such situations. Let's put out 
three forms of declination: 
 



 
 
 

392 

1. Complete form (nominative, ergative, vocative case) 
2. Partial forms (genetive, active voice) 
3. Forms of the adjectives without case markers (dative and adverbial) 
 
Teaching the inverted structure of adjectives is the most complex issue. The typological 
explanations will be very helpful for understanding the direct and inverted structures 
exposing the proper examples. Through the exercises the structure of inversion occurs; ex. 
high tree - tree hight, beautiful woman - woman beautiful, wealthy man - man wealthy, 
narrow street-street narrow and etc. 
 
In the next stage, we return to inverted  agreement - nouns and adjectives, and according to 
mentioned examples of declination we give the appropriate conclusions, that both (nouns 
and adjectives) decline and the corresponding also undergoes expected phonetic changes 
from here henceforth, if the stem is of a reliable type. Further attention should be given to 
the emphatic vowel. When teaching the fundamentals of the nouns this matter should 
already have been worked out, and now once again it is repeated by giving explanations of 
concrete examples. 
 
At the end of teaching adjectives, the last forth stage consists of the repetition of learning 
and unifying the material. This phase serves to strengthen the material. It's recommended to 
describe the various familiar things pr persons, the country, etc.  using as many adjectives as 
possible. 
 
The themes of the content for the exercises : 
1. Adding the proper adjectives in the text 
2. Finding the synonymous adjectives for the concrete adjectives 
3. Finding the antonymous adjectives for the concrete adjectives 
4. Declination of separate adjectives of the different stems 
5. Declination of adjectives of the different stems together with nouns 
6. Declination of adjectives of the different stems together with nouns - the inverted 
structure 
7. Producing the adjectives form nouns 
8. Producing the degrees of the adjectives 
9. Characterization of the thing or an event (using as many adjectives as possible), etc. 
 
 
Conclusions 
In the presented papers we overviewed the questions of teaching adjectives. We found the 
ways to make it excessively attractive arranging the small thematic items for teaching. In 
content teaching we rely on principles of antonymous classification while the usage of   
multimedia tools makes the e-learning course very productive and result oriented. 
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Here we should outline, that the theme of teaching of adjectives will not be placed in the e-
learning course of Georgian in the same form, but this will be integrated into the material 
step by step according to the levels of the language proficiency.  
  
Finally, we’ll introduce the pilot version of the e-learning course of the Georgian language. 
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Teaching the Georgian Adjectives by E-learning 

(Abstract ) 

The presented paper is about the practical language learning course of Georgian for the 
English speaking audience. It describes e-learning issues for teaching the Georgian adjectives 
covering the all types of complex objectives with two sides of a coin: methodological and 
pedagogical objectives and technological, program and designing objectives. The specifics of 
linguistic data stipulate the proper designing for the concrete e-learning course.  
 
For the linguistic point of view we use the productive typological approach for the second 
language acquisition The rich linguistic choices of the morphological forms with their 
specifics are considerably limiting the choices of the existed e-learning tools at any kind of e-
learning platforms.  
 
Keywords: e-learning, Georgian, teaching 
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ქართული ენის ელექტრონული კურსის შესახებ 

  

   qarTuli enis Semswavleli eleqtronuli kursi moiazrebs 

inglisurenovani auditoriisTvis praqtikuli enis Semswavleli kursis 

Seqmnas. am tipis  nebismieri kursi moicavs kompleqsuri tipis amocanebs. 

saboloo produqtis misaRebad gamovyofT, erTis mxriv, wminda 

meTodologiur da pedagogiur sakiTxebs da meore mxriv, teqnologiur 

programul da dizainerul amocanebs. enobrivi azrovnebis specifika 

ganapirobobs Sesabamisi saswavlo eleqtronili kursis dizains.  

   konkretuli saswavlo miznis gansazRvra xdeba ganaTlebisa da 

mecnierebis saministros mier amaswinaT SemuSavebuli qarTuli enis 

CarCosa da enebis saerTo evropuli CarCos (CEFR) mixedviT, ris Tanaxmadac  

gamoyofilia enis codnis ramdenime done. qarTuli enis eleqtronulma 

kursma etapobrivad unda dafaros yvela done.  

   qarTuli enis eleqtronuli kursi gamoiyenebs yvela xelmisawvdom 

ufaso internet-resurss. kursSi gakveTilebad iqneba warmodgenili 

TandaTanobiTi leqsika da frazeologia, dozirebuli gramatika, 

Sesabamisi teqsebi da savarjiSoebi. kurss bolos daerTvis zmnis 

uRlebis nimuSebi, linqebi eleqtronul leqsikonebsa da literaturaze.   

   meore enis Seswavlisadmi tipologiuri midgoma gansakuTrebiT 

Sedegiania. enobriv monacemTa tipologiuri analizi gviCvenebs, rom 

qarTul enis specifika warmoqmnis Taviseburebebs, rac Sesabamisad 

aisaxeba eleqtronuli kursis formatSic; magaliTad, winadadebis 

Targmani savarjiSoebisTvis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani elementia.  

rodesac inglisuri enisTvis, gamonaklisebis garda, mxolod erTi 

variantia dasaSvebi, qarTuli iZleva Tanabari SesaZleblobebis 

ramdenime variants. es cvlis savarjiSosTvis programul amocanebs. rac 

ufro mdidari arCevani aqvs enas sintaqsSi an saerTod, stilSi, miT 

ufro rTuldeba programistis amocana da miT ufro martivdeba da 

izRudeba eleqtronuli savarjiSoebis formebis arCevani. winadadebis 

Targmanis SemTxvevaSi qarTulisTvis dasaSvebi xdeba mxolod erTi tipis 
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savarjiSos forma – “airCieT swori varianti” – raodenobrivad ki ukve 

SeiZleba davuSvaT, rom swori varianti iyos erTi an ramdenime. 

upirveles yovlisa, es tipologiuri sxvaoba ganpirobebulia imiT, rom 

samuSao inglisuri ena SedarebiT mwiri (zmnuri da saxeluri) 

morfologiis fonze sityvaTa mkacri rigis sintaqsiT xasiaTdeba. enis 

eleqtronuli kuris Sedgena moiTxovs enobrivi bazis lingvistur 

analizs programul amocanebTan mimarTebaSi. teqnologiuri 

TvalsazrisiT, SesaZloa arsebuli saswavlo programuli bazebis 

gamoyeneba, rogoricaa mudli, global kampus -21, “Hot Potatos” an sxva 

aseTi tipis platforma da programebi. 

   qarTuli enis saswavlo eleqtronuli kursis specifika yvelaze ukeT 

gamoikveTeba saswavlo procesisa da Sesaswavli sakiTxebis tipologiuri 

analizisas. saerTod, ucxo enis Seswavlisadmi tipologiuri midgoma 

erT-erTi yvelaze produqtiuli meTodia. enis lingvisturi xedva meore 

enis Seswavlis dros gacilebiT faseulia tipologiuri azrovnebis 

fonze. cnobilia, rom aralingvisturi auditoria saWiroebs rTuli 

enobrivi pasaJebis popularuli eniT gadmocemas. qarTuli enis 

Semswavleli inglisurenovani auditoria, umetes SemTxvevebSi, flobs 

sxva indoevropul (iSviaTad aziur) enebsac. swavlebis dros 

gramatikuli kategoriebis tipologiuri daxasiaTeba, kategoriaTa 

saswavlo da samuSao enebis Sepirispirebebi xels uwyobs axali enis 

aTvisebis process.  

   kognituri procesebi, romelTac adgili aqvT axali enis Seswavlis 

dros, mTeli rigi maxasiaTeblebiT aris mocemuli, tvinis qerqis 

aqtivobidan da fonuri lingisturi informaciidan dawyebuli 

seratoninis aqtivobis doniT da lingvo-genomuri mexsierebiT 

damTavrebuli. mexsierebis aqtivoba maRalia, rodesac saswavlo procesi 

mimarTulia martividan rTulisken da nacnobidan ucnobisken. “nacnobi” 

enobrivi elementi tipologiuri prizmiT unda iqnes integrirebuli 

saswavlo procesSi.  
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   magaliTisTvis ganvixiloT erT-erTi rigiTi sakiTxi zedsarTavi 

saxelis swavleba. es, SesaZloa, Zalze mimzidveli gavxadoT, Tu 

Tematurad davalagebT da antonimuri klasifikaciis principebs 

daveyrdnobiT.   

   zedsarTavi saxelis swavlebis pirveli etapi gulisxmobs leqsikis 

gamdidrebas. am dros studentebs unda avuxsnaT umartivesi 

universaluri niSnebi, anu dadebiTi da uaryofiTi velis mqone 

zedsarTavi saxelebi. leqsikis Sevseba unda moxdes antonimuri da 

komparatiuli formatiT. aseTi midgoma gaaadvilebs ucxo sityvebis 

damaxsovrebas. cxadia, umartivesi da SedarebiT nacnobi sityvebidan 

TandaTan gadavdivarT maTTvis ucxo sityvebze da Tan viRebT erTgvari 

klasifikacias – es Tviseba an niSani kargia, cudia Tu neitraluria.   

   gamoiyofa erT-, or- da samsistemiani saxelebi. is zedsarTavebi, 

romelTac mxolod orsistemiani antonimuri semantika aqvT da ar 

gaaCniaT neitraluri forma aris orsistemiani. zedsarTavebi, romelTac 

am sapirispiro polusebis garda aqvT  neitraluri formebic, aris sam-

sistemiani da mxolod neitraluri anu erTsistemiani saxelebi. am tipis 

klasifikacia, tipologiuri TvalsazrisiT, universaluria da saswavlo 

procedurisTvisaa saintereso. 

1. erTsistemiani zedsarTavi saxelebia ferebi (TeTri, Savi, mwvane, 

yviTeli, wiTeli, ruxi, yavisferi, lurji, cisferi, iasamnisferi, 

vardisferi, nacrisferi, salaTisferi da a. S.) ferebi saxaliso 

multimedia masaliT keTdeba da auditoria advilad migvyavs im azramde, 

rom sityvebi “cisferi”, “iisferi”, “yavisferi”, “vardisferi” da 

“salaTisferi” nawarmoebi sityvebia. Mstudentebi savarjiSoebiT  

awarmoeben axali feris kategoriebs sityva “feris” darTviT da 

vawarmoebinebT axal sityvebs maTTvis cnobil leqsikaze dayrdnobiT. 

(mze – mzisferi, zambaxi – zambaxisferi, Tovli – Tovlisferi da a. S.)      

   aseve erTsistemiani zedsarTavi saxelebia koWli, kuziani, uTavo, 

ufexo da a. S. es iseTi formebia, romelTac sapirispiro semantikis 

saxelebi enis aqtivSi ar gaaCniaT. Tumca Teoriulad aseTi wyvilebi, ra 

Tqma unda, SesaZlebelia, rom moviazroT: ufexo–fexiani, kuziani-ukuzo 
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da a. S.  (amis miuxedavad, Cveulebriv SemTxvevaSi ar vambobT “fexiani 

kaci”, anu tipobrivad mxolod normidan gadaxra aris xazgasmuli.)    

   orsistemiani zedsarTavi saxelebia: kargi – cudi, keTili – boroti, 

lamazi – maxinji, mcodne – ucodinari,  niWieri – uniWo, Wkviani – uWkuo, 

susti – Zlieri, Ronieri – uRono, uxvi – Zunwi, didi – patara, Cqari – 

neli, grZeli – mokle, maRali – dabali, mdidari – Raribi, viwro – 

farTe, marTali – mtyuani, mxiaruli – sevdiani, gulRia – guldaxuruli, 

swori – dagrexili, sulgrZeli – sulmokle,  dRegrZeli – dRemokle, 

xelgaSlili – xelmoWerili,  Tavmdabali – ampartavani, Tmiani - uTmo  

da a. S.  

   samsistemiani zedsarTavi saxelebia:  dadebiTi – neitraluri – 

uaryofiTi, maRali – saSualo – dabali, didi - saSualo – patara, 

grZeli – saSualo – mokle  da a. S. agreTve sam-sistemiania xarisxis 

formebis mqone pirveladi zedsarTavi saxelebi. 

   zedsarTavi saxelis swavlebis meore etapi gulisxmobs 

moswavleebisaTvis aqtiuri leqsikis Camoyalibebas. Eaq xdeba pirveladi 

da meoradi zedsarTavi saxelebis Seswavla da   zedsarTavi saxelebis 

warmoeba arsebiTi saxelebidan.  zedsarTavi saxelebis warmoebisas 

garkveuli sistema muSaobs: 

1. ian- sufiqsiani anu qonebis gamomxatveli nawarmoebi saxelebi. mag.   

qudiani, saxeliani, xaliani, daRiani, paltoaini da a. S. 

2. u –uqonlobis saxelebi, mag. uqudo, uxelo, ufexo, usaxelo, 

usircxvilo da a. S.  

3. adamianis sxeulis nawilebidan nawarmoebi formebi (Tavi, xeli, 

guli, suli, fexi, Tvali, piri, cxviri da a. S.) mag. 

xelmrude, fexmardi, avTvali, ucxvirpiro, upiro, piriani, guliani, 

ugulo, usulo, uTavo, Tavdadgmuli, TavmoWrili, gulmagari da a. S.  

4. zedsarTavdarTuli rTuli formebi (didi-mcire, grZeli, susti-

Zlieri, maRali-dabali da a.S.), mag. dRegrZeli, dRemokle, 

mxarsusti, mxarZlieri, koWdabali, WermaRali, Wkuasusti, Tavdidi 

da a. S. 

5. a- darTuli formebi, mag. Tava, cxvira da a. S. 
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zedsarTavi saxelis swavlebisas aucilebelia sinonimebis ganmarteba da 

Sesabamisi sinonimuri da antonimuri klasifikaciebiT leqsikis miwodeba. 

gakveTilebze moswavleebma unda daasaxelon ama Tu im sityvis 

sinonimuri da antonimuri formebi.  magaliTad forma “mSvenieri” (qali) 

1. sinonimebi – lamazi, kargi, koxta, turfa, (kargi/saamo) Sesaxedi,  

mzeTunaxavi, tankenari, pirlamazi, saamo, moxdenili da a. S. 

2. antonimebi – uSno, maxinji, Seuxedavi, gonji, usiamovno, avTvali da 

a. S. 

   es sityvebi savarjiSoebSi Tavad studentebma unda daasaxelon. isini 

unda Seecadon, rom TiToeul formas sinonimTa da antonimTa 

maqsimaluri raodenoba Seusabamon. 

   zedsarTavi saxelis swavlebisas erT-erTi xelSesaxebi sirTulea 

xarisxis formebis swavleba. aq aucilebelia Sepirispireba xarisxis 

organzomilebiani da samganzomilebiani formebisa. am dros sasurvelia, 

mivceT formaTa tipologiuri daxasiaTeba - maTTvis cnobil enebSi aris 

organzomilebiani sistema dadebiTi da aRmatebiTi formebiT, 

popularuli eniT miewodebaT inglisuris Sesabamisi sistema, romelic 

aris samganzomilebiani, magram qarTulisagan sruliad gansxvavebuli 

sqemebi gadmoicema multimedia failebiT: 

1. TeTri –> ufro TeTri (organzomilebiani sistema) 

2. TeTri –> ufro TeTriyvelaze TeTri (samganzomilebiani sistema 

inglisuri enis) 

3. moTeTro TeTri –> yvelaze TeTri(samganzomilebiani sistema 

qarTuli enis) 

   moyvanil sistemebs Tu davakvirdebiT, sxvaoba aris is rom qarTuls 

SeuZlia iseTi Tvisebis gadmocema, romelic dadebiT formaze naklebia. 

sxva danarCen aRniSnul enebs ki SeuZliaT gadmoscen mxolod dadebiTi 

da aRmatebiTi formebi. 

   zedsarTavi saxelis swavlebisas Semdegi masala iqneba xarisxis 

mawarmoeblebi: mo-o, u-es-i da varjiSi magaliTebze. sasurvelia, 

magaliTebi iyos realuri, anu maTTvis kargad nacnobi. Ees martivi 

procesia gansakuTrebiT ferebTan mimarTebiT. Tumca, isic unda 

aRiniSnos is garemoeba, rom ferTa sakiTxi yvela enaSi erTnairi ar aris 
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da arc enis SemswavlelTa mentaluri baza iqneba unificirebuli am 

TvalsazrisiT. magram aqcenti gakeTdeba universalur parametrebze. 

   damoukidebeli zedsarTavi saxelis brunebis swavleba metyvelebis am 

nawilis swavlebis mesame etapia. es SedarebiT ioli procesia da igi 

faqtobrivad moicavs arsebiTi saxelis brunebis sistemis gameorebas. 

Semdgom ki gadavdivarT xmovanfuZiani zedsarTavi saxelebis brunebaze 

arsebiTTan erTad. ramdenadac aq zedsarTavi saxeli cvlilebas ar 

ganicdis (arc mxolobiTSi da arc mravlobiTSi), es sakiTxi martivi da 

saxalisoa.  savarjiSoebSi studentebi daasaxeleben xmovanfuZian 

zedsarTav saxelebs da abruneben maT damoukideblad da arsebiTTan 

erTad. 

   SedarebiT sirTules warmoadgens TanxmovanfuZiani zedsarTavi 

saxelebis bruneba arsebiTTan erTad. eleqtronulad vaZlevT brunebis 

nimuSs da vuxsniT, Tu ra cvlilebebi xdeba aseT dros. gamovyofT 

brunvaTa sam formas: 

1. sruli formebi (saxelobiTi, moTxrobiTi, wodebiTi) 

2. nawilobrivi formebi (naTesaobiTi, moqmedebiTi) 

3. zedsarTavi saxelebis formebi brunvis niSnis gareSe (micemiTi da 

viTarebiTi).  

   zedsarTavi saxelis swavlebis yvelaze rTuli sakiTxia Sebrunebuli 

wyoba. am TemasTan dakavSirebiT tipologiurad  unda ganvumartoT 

msazRvrel-sazRvrulis raoba da arsi, Semdeg ki avusxnaT pirdapiri da 

Sebrunebuli wyoba da moviyvanoT magaliTebi. savarjiSoebiT xdeba 

wyobis Sebruneba; Mmag., maRali xe – xe maRali; lamazi qali – qali 

lamazi, mdidari kaci – kaci mdidari, viwro quCa – quCa viwro da a. S.          

   Semdeg etapze vabrunebT Sebrunebuli wyobis saxelTa SeTanxmebas – 

arsebiTsa da zedsarTavs da brunebis moyvanili nimuSebis mixedviT 

vaZlevT saTanado daskvnebs – rom orive saxeli (arsebiTic da 

zedsarTavic) ibrunvis da Sesabamis mosalodnel fonetikur 

cvlilebebsac ganicdis iqidan gamomdinare, Tu rogori tipisFfuZis 

mqonea igi. Semdgom yuradReba unda SeCerdes emfatikur xmovanze. es 

sakiTxi arsebiTi saxelebis Seswavlis dros ukve  damuSavebulia da 
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amjerad kidev erTxel xdeba misi gameoreba da konkretuli magaliTebis 

mixedviT ganmartebebis micema.  

   zedsarTavi saxelis swavlebis bolo, meoTxe etapi moicavs naswavli 

masalis gameorebas da gamTlianebas. Ees etapi emsaxureba masalis 

ganmtkicebas. sasurvelia, zedsarTavi saxelebis uxvi maragiT aRwera 

sxvadasxva saojaxo Tu sakancelario nivTebisa, agreTve Tavisi qveynis, 

megobrebisa da naTesavebis. 

savarjiSoebis kontentis Temebi:  

1. zedsarTav saxelebis misadageba konteqstSi; 

2. sinonimis moZebna konkretuli zedsarTavi saxelisaTvis;  

3. antonimis moZebna konkretuli zedsarTavi saxelisaTvis;  

4. sxvadasxva tipis fuZis mqone damoukidebeli zedsarTavi saxelis 

bruneba; 

5. sxvadasxva tipis fuZis mqone zedsarTavi saxelis bruneba 

arsebiTTan erTad; 

6. sxvadasxva tipis fuZis mqone zedsarTavi saxelis bruneba 

Sebrunebuli wyobiT; 

7. zedsarTavis saxelis warmoeba arsebiTi saxelebidan; 

8. zedsarTavi saxelis xarisxis formebis warmoeba; 

9. sagnis an movlenis daxasiaTeba (parametrebi - ramdenad koreqtuli 

da uxvia zedsarTav saxelTa gamoyeneba; 

da a. S. 

   aq xazgasmiT gvinda, aRvniSnoT, rom zemoT warmodgenili erT-erTi 

sakiTxi qarTuli enis Semswavlel eleqtronul kursSi aseTi pirdapiri 

formiT ar iqneba warmodgenili, aramed es gramatikuli Tema iqneba 

miwodebuli TandaTanobiTi dozirebuli formiT sxva masalasTan erTad. 

Sesabamisi leqsikisa da sityvawarmoebis miwodeba moxdeba zemoT 

aRniSnuli doneebis mixedviT.  
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About the E-learning course of Georgian 
 
   This Georgian language e-learning course considers creating of a practical language 

learning course for an English speaking audience. The course covers all types of complex 

objectives. In order to receive the final product there are the two sides of a coin on one hand 

we outline the methodological and pedagogical objectives, and on the other hand, there are 

technological, program and designing objectives. The specifics of linguistic thought stipulate 

the proper designing for the concrete e-learning course. 

   Specific learning objectives are being undertaken by the Ministry of Education and Science 

with a working framework for the Georgian language in accordance with the Common 

European Framework of Languages (CEFR), with several levels of language proficiency. The 

Georgian language e-course should cover all these levels step by step. 

  The Georgian language e-course will utilize all available free internet resources. Course 

lessons will be presented with gradual vocabulary and phraseology, grammar, corresponding 

texts and exercises. An appendix of verb conjugations, links to online dictionaries and 

literature will be added at the end of the course. 

   Typological approach to the second language learning is especially productive. A linguistic 

typological analysis of the data shows, that it also will be reflected in accordance with the e-

course format. For example, the proposal of translating an exercise is one of the most 

important elements. Except for the English language when only one option is possible, 

Georgian gives equal opportunities to several different options. This changes the activity of 

the programmer's objectives. The richer the choices the language has in syntax or generally 

in style, the more complicated the programmer's task will become and furthermore will 

become simpler and limited to the choice of electronic exercise formats. In the case of 

translating a sentence, it becomes possible in only one type of form of exercise for Georgian, 

"choose the correct variant," and here we may have a few correct versions. First of all, this 

typological difference is due to the fact, that the English language is characterized by strict 

word order making it relatively limited morphologically. Compiling of the language e-course 

requires a linguistic analysis of linguistic framework with respect to the program. 

   In terms of technology, existing educational software applications will be used such as 
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"Moodle", "Global Campus 21", “Hot Potatoes,” and other types of platforms and programs. 

   The specifics of the Georgian language e-learning course will be best defined as a 

typological analysis of teaching and learning concerns. Generally the study of a foreign 

language by the typological approach is one of the most productive methods. The linguistic 

vision of the language then at the time of language learning is more valuable with a 

background of typological thought. It's known that a non-linguist audience needs to give 

complex language passages using the more popular language. Students of the Georgian 

language are in most cases an audience fluent in other Indo-European languages (seldom 

Asian). During the teaching of typological characteristics of grammatical categories, 

categories of learning and the comparison of languages promotes the process of the 

utilization of the new language. 

   Cognitive processes while learning a new language have a number of characteristics such as 

the levels of activity of serotonin, genetic linguistic memory, cerebral cortex activity, 

background information, etc. The activity of one's memory is high when the learning process 

is directed from simple tasks to complex and form familiar things to the unknown items. 

"Familiar" language elements should be integrated into the educational process within the 

typological spectrum. For example, let's consider one of the ordinary questions of teaching 

adjectives. It's possible to make it excessively attractive, if we arrange it thematically and rely 

on principles of antonymous classification. 

   The first stage of teaching adjectives involves vocabulary enrichment. At this time the 

simplest universal signs should be explained to the students, such as adjectives of positive and 

negative fields. The enrichment of vocabulary should occur by the antonymous and 

comparative formats. Such an approach will facilitate the memorization of a foreign word. 

Obviously, from the simplest and relatively well known words we will gradually move them 

to foreign words and we will take with us a uniform classification. This feature or sign can be 

good, bad or neutral. 

   It will be allocated one, two- or three- systematic adjectives. Those adjectives, which only 

have two-systematic antonymous semantics and don't have neutral forms, are two-

systematic. Adjectives, which also have neutral forms besides these opposite poles, are three-

systematic or only neutral and one-systematic adjectives. This type of classification, from a 
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typological point of view, is universal and it is interesting for the learning procedure.  

   1. One-systematic adjectives are colors (white, black, green, yellow, red, greenish gray, 

brown, dark blue, light blue, purple, pink, gray, yellowish green, and etc.) Colors are made 

with entertainment multimedia materials and the student audience will easily see that the 

words “ცისფერი”(light blue), “იისფერი” (violet), “ყავისფერი” (brown), “ვარდისფერი”, 

(pink) and “სალათისფერი” (yellowish green) are the produced words. Students produce the 

new categories of colors through the exercises by adding the word “ფერი” (color) to some 

words. They can produce new words based on their known vocabulary, for example: mze – 

mzisferi, (The sun - sun-colored), zambaxi – zambaxisferi (iris - iris-colored), 

Tovli – Tovlisferi (snow - snow-colored) and others. 

   Such one-systematic adjectives are  - koWli - lame, kuziani - hunchbacked, uTavo  - 

headless, ufexo - legless, and etc. These forms can not have opposite semantics. However, 

theoretically such pairs, of course, are possible: ufexo–fexiani legless-legged, kuziani-

ukuzo hunchbacked-hunchbackless and etc.  

(Despite this, in the usual case, we don't say “fexiani kaci”,-"legged man," that is typically 

only a deviation from the norm as an accentuated form.) 

2. Two-systematic adjectives are: kargi – cudi (good-bad), keTili – boroti (kind-

evil), lamazi – maxinji (beautiful-ugly), mcodne – ucodinari (knowledgable-

incapable), niWieri – uniWo  (talented-untalented), Wkviani – uWkuo (clever-stupid), 

susti – Zlieri (weak-strong), (Ronieri – uRono powerful-powerless), uxvi – 

Zunwi (abundant-meager), didi – patara (big-small), Cqari – neli (fast-slow), 

grZeli – mokle (long-short), maRali – dabali (high -low), mdidari – Raribi 

(just-unjust), viwro  – farTe (narrow-wide), marTali – mtyuani (truthful-liar),  

mxiaruli – sevdiani (glad-sad), gulRia  – guldaxuruli (outspoken-reserved), 

swori – dagrexili (right-twisted), sulgrZeli – sulmokle (generous-cowardly), 

dRegrZeli – dRemokle (long day-short day), xelgaSlili – xelmoWerili 

(liberal-stingy), Tavmdabali – ampartavani (modest-proud), Tmiani - uTmo  (hairy-

not hairy), and etc. 

3. Three-systematic adjectives are: positive-neutral-negative, high-middle-low, big-middle-

small, long-middle-short and etc. Also there are primary adjectives having forms of three 
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systematic qualities – the forms of degree. 

   The second stage of teaching adjectives involves the establishment of an active vocabulary 

for the pupils. Here we teach the primary and secondary (produced) adjectives and the 

process of production form the other parts of speech. The proper system works for producing 

the adjectives: 

1. ian - the "with" suffix or representing characteristics of the property, for example: 

qudiani - with a hat, saxeliani - with a name, xaliani - with a birthmark, with a 

daRiani - stamp, paltoaini - with a coat and etc. 

2. u - the characteristic of lacking something, ex. Uqudo  - hatless, uxelo - handless, 

ufexo - legless, usaxelo  - nameless, usircxvilo - shameless and etc. 

3. from human body parts (head, hand, heart, soul, leg, eye, mouth, nose and etc.) Ex. 

xelmrude – dishonorable //stealer, fexmardi – fast person, avTvali - with an evil eye, 

ucxvirpiro – rude person, upiro - dishonorable,   piriani - with a mouth //one who 

keeps his words, guliani - with a heart, ugulo - heartless, usulo - soulless, uTavo -

headless, - TavmoWrili - shamed, Tavdadgmuli - beheaded, gulmagari - steadfast 

and etc. 

4. Adjective-attached complex forms (great-minor, long, weak-strong, high-low and etc.) Ex. 

dRegrZeli - long-day, dRemokle - short-day, mxarsusti - weak-sided, mxarZlieri 

- strong-sided, koWdabali  - lame-short, Wkuasusti, - weak-minded, WermaRali - 

high ceiling,  Tavdidi - great-minded and etc. 

5. a - attached forms, ex. Tava  - headed, cxvira  - nasal and etc. 

   It's necessary to define their synonyms when teaching nominative adjectives and to give 

vocabulary in synonyms and antonyms. In their lessons pupils should settle on certain forms 

of synonyms and antonyms. For example, the form “mSvenieri” - "perfect" (for a woman). 

1. Synonyms – lamazi - beautiful, kargi - good, koxta  - nice, fine,  turfa  - fine, 

nice,  (kargi/saamo) Sesaxedi - (good/pleasant) appearance, mzeTunaxavi - gorgeous, 

tankenari - slender, pirlamazi - beautiful-faced, saamo  - pleasant, moxdenili - 

graceful and etc. 

2. Antonyms – uSno  - rough, gonji - ugly, maxinji - ugly, Seuxedavi - hideous, 

usiamovno  - unpleasant, avTvali - evil eyed and etc. These words in the exercises 
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students should nominate themselves. They should try, so that it's irrelevant to form 

maximum number of every synonym and antonym. 

   One of the tangible complexities is the teaching of the degrees of adjectives. Here it's 

necessary to compare two-dimensional and three-dimensional forms of quality. At this time 

let's give a typological description of these forms: For the students native languages are 

positive two-dimensional systems with neutral forms and superlatives, as it is in English. The 

Georgian three-dimensional model is completely different from the familiar forms of 

adjective degrees, but we could expose it in the multimedia files:  

1. white → more white (two-dimensional system) 

2. white → the most white (three-dimensional system of the English language) 

3. moTeTro TeTri –> yvelaze TeTri  whitish white → the most white (three-

dimensional system of the Georgian language) 

   The difference is that Georgian can give such forms, which a less positive form. The other 

languages are only able to express positive and superlative forms.  The following material 

will be studying the degree-referents: mo-o, u-es-i and we'll practice the examples. We 

recommend that the examples be real and well known. This process is simple especially with 

regard to colors. However, it should be noted under that circumstance matters of color in 

every language are not the same, nor will the students’ mental framework of the language be 

unified in this regard. But the focus is on universal parameters. 

   The teaching of declination of independent adjectives as a part of speech is the third stage 

of teaching. This is a relatively easy process and it virtually covers all repetition of the 

essential system of declination at nouns. Then we move along to noun declination of vowel-

ended adjectives. Since adjectives don't undergo change (neither singular nor in plural), the 

issue is simple and fun. In the exercises, students will settle vowel-ended adjectives and they 

will return them independently and together with the nouns.  Declination of consonant-

ending adjectives with nouns is more difficult. We give examples of declination 

electronically and deliver what changes occur in such situations. Let's put out three forms of 

declination: 

1. Complete form (nominative, ergative, vocative case) 

2. Partial forms (genetive, active voice) 
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3. Forms of the adjectives without case markers (dative and adverbial) 

Teaching the inverted structure of adjectives is the most complex issue. The typological 

explanations will be very helpful for understanding the direct and inverted structures 

exposing the proper examples. Through the exercises the structure of inversion occurs; ex. 

high tree - tree hight, beautiful woman - woman beautiful, wealthy man - man wealthy, 

narrow street-street narrow and etc. 

   In the next stage, we return to inverted  agreement - nouns and adjectives, and according 

to mentioned examples of declination we give the appropriate conclusions, that both (nouns 

and adjectives) decline and the corresponding also undergoes expected phonetic changes 

from here henceforth, if the stem is of a reliable type. Further attention should be given to 

the emphatic vowel. When teaching the fundamentals of the nouns this matter should 

already have been worked out, and now once again it is repeated by giving explanations of 

concrete examples. 

   At the end of teaching adjectives, the last forth stage consists of the repetition of learning 

and unifying the material. This phase serves to strengthen the material. It's recommended to 

describe the various familiar things pr persons, the country, etc.  using as many adjectives as 

possible. The themes of the content for the exercises : 

1. Adding the proper adjectives in the text 

2. Finding the synonymous adjectives for the concrete adjectives 

3. Finding the antonymous adjectives for the concrete adjectives 

4. Declination of separate adjectives of the different stems 

5. Declination of adjectives of the different stems together with nouns 

6. Declination of adjectives of the different stems together with nouns - the inverted 

structure 

7. Producing the adjectives form nouns 

8. Producing the degrees of the adjectives 

9. Characterization of the thing or an event (using as many adjectives as possible), etc. 

   Here we’d should outline, that the theme of teaching of adjectives will not be placed in the 

e-learning course of Georgian in the same form, but this will be integrated into the material 

step by step according to the levels of the language proficiency.  
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აგრამატიზმი ქართულში 
(თეორიული მსჯელობა) 

 
აგრამატიზმი, როგორც კლინიკური ლინგვისტიკის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი სამუშაო სფერო, საქართველოში მხოლოდ ზოგადი 
ლოგოპედიური მოდელების ზედაპირული დამუშავებით 
შემოიფარგლებოდა. დღემდე არ ჩატარებულა ქართული ენის სრული 
ანალიზი ამ კუთხით. არ არის გამოვლენილი ქართული ენაში 
აგრამატიზმის მოვლენის ძირითადი თეორიული მახასიათებლები. 
საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ლოგოპედია ძირითადად ეყრდნობოდა 
რუსულ სამეცნიერო ლიტერატურაში გადამუშავებულ ზოგად 
ფონოლოგიურ მიდგომებს. ენის იერარქიის არც ერთ დონეზე არ იყო 
განსაზღვრული აგრამატიზმის სპეციფიკა ქართული ენის სისტემის 
თვალსაზრისით.      
ფაქტობრივად, წარმოდგენილი ნაშრომი არის  პირველად ნაბიჯი ამ 
მიმართულებით. მოხსენება მოიცავს თეორიულ მსჯელობას ენის 
იერარქიის ყველა დონეზე. ამრიგად, მსჯელობა შეეხება მეტყველების 
თერაპიის სავარაუდო ლინგვისტურ სივრცეებს ქართული ენის 
ფონოლოგიური, მორფოლოგიური, სინქტაქსური, ლექსიკური და 
სემანტიკური დონეების მიხედვით. აქვე ვისაუბრებთ დონეთაშორისი 
აგრამატიზმების შესახებაც. 
იმედი გვაქვს, ქართული ენის სტრუქტურის მიხედვით წარმოდგენილი 
აგრამატიზმების თეორიული ანალიზი საფუძველს ჩაუყრის ამ 
მიმართულების სამომავლო პრაქტიკულ კვლევებს.    
 

 
მონახაზი 

 
აგრამატიზმი  
ტერმინის საკითხი. 
აგრამატიზმები ენის იერარქიის ყველა დონეზე.  
ექსპლიციური და იმპლიციტური ფორმები 
 

ფონოლოგიური დონე 
პრობლემის სახეობა ნეიროლოგიური და/ან ფიზიოლოგიური 

• თანხმოვანთა სისტემებში არსებული ძირითადი ცნობილი და დეფინიცირებული 
ზოგადი სახის ლოგოპედიური სიძნელეები; 

• ზოგადად წარმოთქმის ადგილის პრობლემა (მაგ.უკანანუნუსმიერი, ლარინგალური 
და ფარინგალური ბგერების პრობლემა); 



 
 
 

408 

• თანხმოვანთა კომპლექსები: დეცესიური ან აქცესიური ბგერათშეთანხმების 
პრობლემა; 

• ენაში არსებული ფონოლოგიური პროცესების წარმოებისა და აღქმის პრობლემა; 
• სიტყვაში ბგერების კავშირის გაგების და სიტყვის ცნობის პრობლემა. 

 
 
სამეულთა სისტემა 
ბგერის წარმოთქმის 
ადგილი 

მჟღერი ყრუ მკვეთრი ყრუ ფშვინვიერი 

ლაბიალური 
/ბილაბიალური 

ბ ფ პ 

დენტალური დ თ ტ 

პრეალვეოლარული ძ ც წ 

პოსტალვეოლარული ჯ ჩ ჭ 

ველარული გ ქ კ 

 
წყვილეულთა სისტემა 
ბგერის წარმოთქმის 
ადგილი 

მჟღერი ყრუ  

პრეალვეოლარული ზ ს 

პოსტალვეოლაურლი ჟ შ 

ველარული ღ ხ 

 
 
ცალეულები 
 
ვ  
ნ რ ლ (მ) სონორები 
ყ 
ჰ 
 
ჰარმონიული ბგერათკომპლექსები  
აქცესიური და დეცესიური კომპლექსები 
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ბღ ფხ პყ 

დღ თხ ტყ 

ძღ ცხ წყ 

ჯღ ჩხ ჭყ 

გღ ქხ კყ 

 
მორფოლოგიური დონე 
 

• ბრუნების სისტემა; 
•  ზმნური აქტანტების ბრუნვები; 
• ზმნის დრო-კილოთა სისტემა; 
• ზმნისწინებისა და თანდებულების გამოყენება; 
• ნაწილაკის გამოყენება; 
• მეტყველების ნაწილების როლებრივი აღრევა; 
• მოდალური ფორმათწარმოება (ზმნებში); 
• სახელებისა და ზმნების აღრევა; 
•  ზედსართავთა და ზმნიზედათა აღრევა; 
• რიცხვის კატეგორიის ექსპლიციტური და იმპლიციტური აგრამატიზმები (მაგ. 

რიცხვითი სახელების ნეიროლოგიური გადაკვეთა (რიგობითი, წილობითი და 
რაოდენობითი რიცხვითი სახელების ფორმების აღრევა, მრავლობითობის აღქმის 
პრობლემა); 

• დროისა და სიცრცის მორფოლოგიური პარამეტრების ექსპლიციტური და 
იმპლიციტური აგრამატიზმები; 
• პირის კატეგორიის ექსპლიციტური და იმპლიციტური აგრამატიზმები. 
 
 
 

პოლიპერსონალური ფორმები და პირთა კომბინაციები ზმნებში. (ეს ზოგადად 
ითვლება სირთულედ ყველგან.) ტელეგრაფული მეტყველების მთავრი მომენტიც 
ძირითადად აქედან გამომდინარეობს. ეს არის კონცეპტუალური მეტყველება. 
 
ჩვენი ხედვა: სისტემური მიდგომა კონკრეტული ნეიროლოგიური პრობლემის 
გათვალისწინებით. ლინგვისტური ტესტური მორფოლოგიური მოდელების 
შექმნა ქართული ენის აგრამატიზმებზე სამუშაოდ. აქ აუცილებელია 
ნეიროლოგიური დაკვირვება პროცესზე, რომ ზუსტად განვსაზღვროთ 
სავარჯიშოთა რელევანტური რაოდენობა და მიზანზე ორიენტირებული 
პროცესი მივიღოთ.  
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სინტაქსური დონე 
 

• მორფო-სინტაქსური პრობლემები - სინტაგმის აწყობის/გაგების პრობლემა (სიტყვათა 
შეთანხმების პრობლემა); 

• მოდალობის თემატიკა: 
• წინადადების აწყობის/გაგების პრობლემა; 
• რთული წინადადების აწყობის/გაგების პრობლემა; 
• განკერძოებული სიტყვების გამოყენების და გაგების პრობლემა; 
• პუნქტუაციის და ინტონაციის პრობლემა; 
• ზღვარი სიტყვათა შორის, წინადადებისა და სიტყვის სხვაობის აქღმა; 
• კონტექსტის და ფონის აქღმისა და ენობრივი სიტუაციური მეხსიერების პრობლემა. 

 
 
ლექსიკურ-სემანტიკური დონე 
 
• ღარიბი ლექსიკა; 
• სიტყვის მნიშვნელობის არცოდნა ან არაზუსტი ინტერპრეტაცია; 
• სიტყვათწარმოების იმპლიციტური და ექსპლიციტური პრობლემა; 
• რთული შედგენილი სიტყვების გაგებისა და გამოყენების პრობლემა. 

 

 
 დონეთაშორისი აგრამატიზმები 
მეტაფორული აზროვნების, ორაზროვნებისა და იუმორის პროდუქციისა და აღქმის 
დაბალი უნარი განპირობებულია ნეიროკოგნიტური ფონური სპეციფიკით. 
 
ზოგადი 

• კონცეპტუალური მეტყველება (ტელეგრაფული ტიპის მეტყველება) არის 
განსხვავებული ინტელექტის ნიშანი.  

• ინფორმაციის კოდირების განსხვავებული ფორმები (აუდიო-ვიზუალური, 
კინეტიკური და სინთეტური სუბიექტური ფორმატით) 

• ლინგვისტური უნივერსალია - სათქმელი იგივეა.  
• ნეიროკოგნიტური ტრანსლატორის კონცეფცია. 
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Agrammatism in Georgian 
(Theoretical discussion) 

 
Agrammatism as the one of the most important field of the work in 
clinical linguistics had not been investigated deeply in Georgia. The work 
was limited by surface treatments of the general logaoedic models. Full 
analysis of the system of the Georgian language never had been 
conducted in this regard. The major theoretical characteristics of 
agrammatism in the Georgian language structure are not identified. 
Soviet and post-Soviet speech therapy in Georgia was primarily based on 
the general phonological approaches revised in the Russian scientific 
literature. Speech therapy problems in Georgian never have been 
identified at any level of the language hierarchy and the specifics of this 
concrete language structure never have been taken into consideration.    
 
In fact, the present work is the first step in this discussion. The report 
includes a theoretical discussion about speech therapy at the all levels of 
the hierarchy. Thus, the estimated linguistic spaces for speech therapy 
will be illuminated at phonological, morphological, syntactic, lexical and 
semantic levels. Additionally the inter-level possible agrammatism will 
be also discussed.    
 
Hopefully the systemic theoretical analysis through the Georgian 
language structure in terms of speech therapy will be a valuable base for 
future practical researches in this direction.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

412 

კომუნიკაცია 
 
 ზოგადი დახასიათება  
 ვერბალური კომუნიკაცია 
 სტილი 
 არავერბალური კომუნიკაცია  
 ჟესტური ენები 
 მიმიკა  
 სხეულის ენა და საერთაშორისო ჟესტები 

 

 

 
ზოგადი დახასიათება 

კომუნიკაცია (ლათინურიდან Communico - საერთოს ვხდი), ფართო გაგებით, ეს არის 

ინფორმაციის გაცვლა ინდივიდებს შორის სიმბოლოთა საერთო სისტემის 

საშუალებით. კომუნიკაცია შეიძლება განხორციელდეს ვერბალური ან 

არავერბალური მეთოდებით. კომუნიკაციის განსახორციელებლად ყოველთვის არის 

გარკვეული წინაპირობა ანუ ფონური მონაცემები: კერძოდ, კომუნიკაციის პროცესი 

გულისხმობს საერთო საკომუნიკაციო რეალურ ან ვირტუალურ სივრცეს და საერთო 

საკომუნიკაციო სიმბოლოებს. წარმატებული კომუნიკაციური პროცესი მხოლოდ 

ერთგვაროვან ლინგვოკულტურულ სივრცეშია მოსალოდნელი. კომუნიკაცია რომ 

ჩაითვალოს წარმატებულად, ამისი მთავარი წინაპირობაა, რომ საერთო 

ლინგვოკულტურული მახასიათებლები ანუ ლინგვოკულტუროლოგიურ 

ღირებულებათა ძირითადი  პარადიგმა იყოს საზიარო, ან (როგორც მინიმუმი) 

პროცესში მონაწილე ყველა მხარისთვის იყოს კარგად ნაცნობი. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, ეს არის მონაცემი, რომელიც გულისხმობს, რომ მოსაბურეებს ანუ 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D
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კომუნიკანტებს კარგად ესმით რაზეც საუბრობენ და იციან ენა, რომელზეც 

მეტყველებენ.   

განასხვავებენ კომუნიკაციის განხორციელების მექანიკურ და შემოქმედებით 

მიდგომებს. კომუნიკაცია, მექანიკური მიდგომით, არის ინფორმაციის კოდირებისა 

და გადაცემის ცალმხრივ მიმართული პროცესი ინფორმაციის წყაროდან 

ინფორმაციის მიმღებამდე. კომუნიკაცია, შემოქმედებითი მიდგომით, ეს არის 

კომუნიკაციის მონაწილეთა ერთობლივი მოღვაწეობა, რომლის დროსაც საგნებზე და 

მოქმედებებზე გამომუშავდება საერთო შეხედულებები, გარკვეული თვალსაზრისით.   

ეფექტური კომუნიკაციისათვის მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის კონტექსტი, რაც 

გულისხმობს კომუნიკაციის გარემოს და კომუნიკაციის ფორმებს. ამავე კონექსტში 

შედის კულტურა და სოციალური ნორმები. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გარკვეული 

დონის საერთო ლინგვოკულტუროლოგიური სივრცე აუცილებელი პირობაა 

კომუნიკაციისათვის.  

გამოყიოფა პირდაპირი ანუ უშუალო კონტაქტის და ვირტუალური ფორმის 

დისტანციური კომუნიკაცია. გარდა ამისა, არსებობს ცალმხრივი და ორმხრივი 

კომუნიკაცია: 

ა. ცალმხრივი კომუნიკაციის დროს მხოლოდ ერთი ადამიანი საუბრობს. ამ 

შემთხვევაში ადგილი არ აქვს ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებას:  

შეკითხვების დასმას, საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას, დისკუსიას. 

ბ. ორმხრივი კომუნიკაცია გულისხმობს ინტერაქტიული კომუნიკაციის პროცესს. ამ 

შემთხვევაში კომუნიკაციის პროცესში ჩართულია როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე, 

რაც აადვილებს და უფრო ხელმისაწვდომს ხდის მოწოდებული ინფორმაციის 

სწორად აღქმისა და გააზრების პროცესს. 

შესაბამის ქართულ ლიტერატურაში ვხვდებით ტერმინ „კომუნიკაციის“ რამდენიმე 

სახის განმარტებას: 
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1.  „კომუნიკაცია (კომუნიკაციისა) [ლათ. Communicatio რუსული ენის მეშვეობით] 

1.ურთიერთობა, კომუნიკაციის ფუნქცია ენისა. 2. ურთიერთობის კავშირის 

საშუალებანი. საგზაო მუშაობას თან ახლდა მიწისქვეშა კომუნიკაციების მშენებლობა 

(„კომუნისტი“)               * სამხედრო კომუნიკაციები - გზები, რომლებითაც ფრონტზე 

მყოფი ჯარი უკავშირდება თავის ბაზებს. პარტიზანელი რაზმები თავს ესხმოდნენ 

მოწინააღმდეგის სამხედრო ობიექტებსა და კომუნიკაციებს („კომუნისტი.“)“  ( 

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 4.  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 

აკედემიის გამოცემა. თბილისი. 1955 გვ. 1298) 

2. „კომუნიკაცია - ურთიერთობა, განისაზღვრება, როგორც ადამინის მიერ 

ადამინაიათვის ინფორმაციის გადაცემა“ , ხორციელდება ყოველგვარი სქმიანობის 

პროცესში მეტყველების ან სხვა ისეთი აქტების მეშვეობით, რომლებიც ნიშნებს იყენებს 

ცხოველები კომუნიკაციისას იყენებენ არაბგერით არამედ უფრო მარტივ სასიგნალო 

საშუალებებს.“ (ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ.5  1980 თბილისი. გვ.618) 

3. „კომუნიკაცია - ინფორმაციის გადაცემა ერთი სისტემიდან მეორეზე 

სიგნალების სპეციალური მატარებლებით. ადამიანთა საზოგადოებაში 

კომუნიკაცია ხორციელდება ინდივიდებს, ორგანიზაციებს, საზოგადოებებს, 

კულტურებს შორის ნიშნების სისტემათა (ენის) მეშვეობით. კომუნიკაცია 

ადამიანებს შორის ხორციელდება ნიშნობრივი წარმონაქმნების (შეტყობინებათა) 

გაცვლის მეშვეობით, რომლებშიც განივთებულია ცოდნა, აზრები, 

ღირებულებითი ურთიერთობები, მეკავშირე მხარეების მოღვაწეობის პროგრამები. 

კომუნიკაციის საშუალებები და ფორმები ასახავს საზოგადოებრივ 

ურთიერთობებსა და ადამიანთა ისტორიულ გამოცდილებას. იგი უზრუნველყოფს 

აგრეთვე სოციალური გამოცდილების დაგროვებასა და გადაცემას, შრომის 

განაწილებასა და ერთობლივი მოღვაწეობის ორგანიზაციას, მართავს, კულტურის 

ტრადიციის გადაცემასა და ა.შ. 

კომუნიკაციის საშუალებები განსაკუთრებით განვითარდა გასული საუკუნის 20-

იან წლებიდან. ეს დაკავშირებულია ტექნიკური საშუალებებისა და ინფორმაციის 

გადაცემის ოგანიზაციული პირობების გაერთიანებასთან, რამაც გამოიწვია 

მოკავშირე მხარეების უშუალო ურთიერთმოქმედების შემცირება. პრესის, 

ელექტრონული კავშირის (ტელეგრაფის, ტელეფონის, რადიოს, ტელევიზიის) 
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მეშვეობით ძალზე შემცირდა მანძილი და დრო მხარეებს შორის. კომუნიკაციის 

თეორიის განვითარებამ განაპირობა კიბერნეტიკის, ინფორმატიკის, სემიოტიკის 

ჩამოყალიბება. კომუნიკაციის ცნება დღეს ცენტრალურ კატეგორიად ყალიბდება 

სოციალურ თეორიაში (ი. ჰაბერმასის „კომუნიკაციური მოქმედების თეორია, ნ. 

ლუმანის „სოციალური სისტემების თეორია“ და სხვ.). მარტივი კომუნიკაციის 

სისტემა, როგორც მინიმუმ, მოიცავს: 

1. კომუნიკაციის ორ მონაწილეს; 

2. სიტუაციას ან სიტუაციებს, რომლის გააზრებას და რის გაგებასაც ისინი 

ესწრაფვიან; 

3. ტექსტებს, რომლებიც სიტუაციის საზრისს გამოთქვამენ ენის ან რომელიმე 

მოცემული სემიოტიკური სისტემის ელემენტებში; 

4. ტექსტების მიმართულების მიმცემ მოტივებსა და მიზნებს. 

კომუნიკაცია ფართო აზრით ადამიანური ცხოვრებისა და საქმიანობის ერთ–ერთი 

საფუძველია. იგი წარმოადგენს ინტელექტუალურ პროცესს, რომელსაც აქვს 

მტკიცე იდეურ–შინაარსობრივი გეგმა და დაკავშირებულია სოციალური 

მოქმედების განსაზღვრულ სიტუაციებთან. გამოყოფენ აგრეთვე 

ეგზისტენციალური კომუნიკაციის სახეს, რომელშიც მოიაზრება „მე“–ს, სელფის 

(Self) სხვაში – მეორე ადამიანში აღმოჩენის აქტი. 

კომუნიკაციის თეორიის პრობლემების კვლევაში წამყვან როლს ასრულებს 

მასობრივი კომუნიკაციების სოციოლოგია. გამოყოფენ მასობრივ, 

პიროვნებათაშორის, მეცნიერულ და სხვ. კომუნიკაციებს.“  -  სოციალურ და 

პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი / [სარედ.: ჯგუფი: ედუარდ კოდუა და სხვ. ; 

გამომც.: ლაშა ბერაია] - თბ. : ლოგოს პრესი, 2004 - 351გვ. ; 20სმ. - (სოციალურ მეცნ. 

სერია/რედ.: მარინე ჩიტაშვილი). - ISBN 99928-926-9-2 : [ფ.ა.] 

4. „კომუნიკაცია წარმოადგენს ადამიანებს შორის ვერბალური (სიტყვიერი) და 

არავერბალური სიმბოლოების საშუალებით აზრების, გრძნობების, 

დამოკიდებულებების და იდეების ურთიერთგაცვლას. კომუნიკაცია 

მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან „კომუნიკარე“, რაც ნიშნავს: „გავხადოთ 

ყველასთვის გასაგები“. ვერბალური კომუნიკაცია გულისხმობს სიტყვების 
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საშუალებით ინფორმაციის გადაცემას. არავერბალური კომუნიკაცია (პოზა, 

მიმიკა, ჟესტიკულაცია, პაუზები, ხმის ინტონაცია და სიმაღლის ცვლილება, სქემა, 

დიაგრამა, სხვადასხვა შრიფტი) კი მოიცავს მოსაუბრის დამოკიდებულებას, 

რომელიც თან ახლავს და ავსებს სიტყვიერ ინფორმაციას. არავერბალური 

სიგნალები მიგვითითებენ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს სიტყვების 

მნიშვნელობის გაგება. 

ეფექტური კომუნიკაციის დროს ჩვენ უნდა გავიგოთ არა მხოლოდ ტექსტის 

პირდაპირი შინაარსი, არამედ ქვეტექსტიც, ანუ ისიც, თუ რას გულისხმობს 

მოსაუბრე. 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევებია: მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა, წერა, არავერბალური 

კომუნიკაცია, ინფორმაციის გარდაქმნა-ტრანსფორმაცია (სმენითი, წერილობითი 

და გრაფიკული ინფორმაციის ერთი ფორმიდან მეორეში გადატანა), სპეციალური 

ენის ფლობა (სხვადასხვა მეცნიერებების ენობრივი აპარატის ფლობა და 

სიმბოლოებით ოპერირება).“  - განმარტებითი ლექსიკონი /ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. - [თბ., 2008]. - 20სმ. [MFN: 76027] ნაწ. 1: განათლების 

სპეციალისტებისათვის / [წიგნზე მუშაობდნენ: სიმონ ჯანაშია და სხვ.]. - [2008]. - 56გვ.. - 

ბიბლიოგრ.: გვ. 54-56. - ISBN: 978-9941-0-0541-1 (ყველა ნაწ.), ISBN: 978-9941-0-0542-8 

(ნაწ. 1) : [ფ.ა.][MFN: 95118] 

3. „კომუნიკაცია - დაკავშირების, გადაცემის, ურთიერთობის ნებისმიერი 

საშუალება; კავშირგაბმულობა, საინფორმაციო კავშირი, ინფორმაციის გაცვლის 

სისტემა.“ - : მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: 

სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] - თბ., 2004 - 483გვ.: ცხრ.; 24სმ. - (საჯარო 

მოსამსახურის ბიბლიოთეკა). - ISBN 99940-0-063-2: [ფ.ა.] 

 

 

ფორმების მიხედვით კომუნიკაცია შეიძლება იყოს მონაწილეთა რაოდენობისა 

მიხედვით ანუ მეტყველების ვექტორის მიხედვით: 
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1. ერთი ერთთან - ეს შეიძლება იყოს ზეპირი ან წერილობითი საუბარი ან 

დიალოგი.  

2. ერთი მრავალთან - ეს შეიძლება იყოს ზეპირი ან წერილობითი ლექცია, 

მოხსენება, სიტყვით გამოსვლა, სხვადასხვა ტიპის ჟურნალისტური ტექსტის 

მედიაფორმები; 

3.  მრავალი ერთთან - ეს შეიძლება იყოს ზეპირი ან წერილობითი საუბარი: 

კონფერენცია, ფორუმი, დებატები. 

 კომუნიკაციის ფორმათა კლასიფიკაცია შესაძლებელია მონაწილეების როლებრივ-

ტექნიკური თვალსაზრისითაც: 

• ინტერპერსონალური კომუნიკაცია  

o სიტყვიერი კომუნიკაცია (საუბარი /დიალოგი, აგიტაცია, პროპაგანდა) 

o ტექნიკური კომუნიკაცია (ტელეკომუნიკაცია) 

• ინტროპერსონალური კომუნიკაცია (შინაგანი მეტყველება) 

• ჯგუფური კომუნიკაცია (ინტერნეტ-კომუნიკაციის ზოგი ფორმა,  

კულტურათაშორისი კომუნიკაცია) 

ურთიერთობის მხარეთა და ფუნქციათა კლასიფიკაცია შემდეგნაირად გამოიყურება: 

1. კომუნიკაციური  ანუ საინფორმაციო-კომუნიკაციური- იდივიდთა შორის 

ინფორმაციის გაცვლა: 

2. ინტერაქტიული - მოქმედებათა გაცვლა, ანუ ინდივიდთა შორის 

ზემოქმედების ორგანიზაცია; 

3. პერცეფციული - ერთმანეთის საურთიერთო პარტნიორებად აღქმისა და 

შემეცნების პროცესი და ამ საფუძველზე ურთიერთგაგების დამყარება.  

ურთიერთობის ფორმა-სახეობათა კლასიფიკაცია კი ასე გამოიყურება: 

1. ფორმალურ-როლებრივი, რომელიც გულისხმობს კომუნიკანტთა დიალოგური 

ან მონოლოგიური როლების განაწილებას;  

2. საქმიანი;   

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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3.მანიპულირებადი, რაც მოიაზრებს ზეგავლენის მოხდენას და აგიტაციური ან 

გარკვეული სარგებლის მიღების განზრახვის კონტენტით ხასიათდება. აქ გვაქვს 

ინტერესის თავზე მოხვევა; 

4.სულიერი, რაც გულისხმობს საეკლესიო-რელიგიური კონტენტის ან ვერბალურ-

კრეატიული სახის მქონე შემოქმედებითი ხასიათის კომუნიკაციას.  

  კომუნიკაციის ფუნქციები და მიზნები შეიძლება იყოს შემდეგი: 

1. კონტაქტური (კონტაქტის დამყარება, ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის 

მზაობა); 

2. ინფორმაციული (ინფორმაციის გაცვლა, კითხვა-პასუხი); 

3. მიზნობრივი (ან მიზნობრივად  მასტიმულირებელი); 

4. მაკოორდინირებელი (ურთიერთკოორდინაცია და ერთობლივ მოქმედებებში 

შეთანხმება); 

5. გაგების ფუნქცია (აზრის ადეკვატური გაგებისა და ზოგადად გაგების 

ფუნქცია): 

6. ემოციური ფუნქცია (ემოციების გაცვლა);  

7. ურთიერთობების დამყარების ფუნქცია (საკუთარი ადგილის ფიქსაცია 

სოციუმში); 

8. გავლენის მოხდენის ფუნქცია (პარტნიორის მდგომარეობის შეცვლა, 

საქციელის, პიროვნული და აზრობრივი დამოკიდებულებების ცვლილებანი)   

კომუნიკაციის ძირითადი მოდელი, ანუ კომუნიკაციური ციკლი ასე გამოიყურება: 

 

 
ამ სისტემაში მონაწილეობას იღებს შემდეგი ხუთი წევრი: 
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1. წყარო -  ახდენს ინფორმაციის კოდირებას და წარმოქმნის მესიჯს; 

2. არხი -  სამეტყველო სიგნალების ადაპტირებას ახდენს; 

3. შეტყობინება - წარმოადგენს დეკოდირებულ ინფორმაციას;  

4. მიმღები - ახდენს ინფორმაციის დეკოდირებას (რეკონსტრუირებას); 

5. უკუგება -  არის დესტინაცია, სადაც უკუ-მესიჯი მიდის.  

 

ეს ხუთივე შემადგენელი ელემენტი ერთ მთლიან კომუნიკაციურ აქტად მოაიზრება. 

ის იყო  პირველი სერიოზული მოდელი, რომელიც კლოდ შენონმა და ვორენ ვივერმა 

ბელის ლაბორატორიებში შექმნეს 1949 წელს. ამ ორიგინალურ მოდელში აისახა 

სარკისებური ფუნქციონირების პრონციპი. თავდაპირველად კი ეს მოდელი  

შედგებოდა მხოლოდ სამი ძირითადი ნაწილისაგან: გამგზავნი, არხი, და მიმღები. 

 

კომუნიკაციის პროცედურას აქვს შემდეგი ეტაპები: 

1. ურთიერთობის  მოთხოვნილება (აუცილებელია შეტყობინება ან ინფორმაციის 

მიღება) - ეს მოთხოვნილება აიძულებს ადამიანს კონტაქტში შევიდეს სხვა 

ადამიანთან;   

2. კომუნიკაციის მიზნებსა და სიტუაციაში ორიენტირება; 

3. მოსაუბრის პიროვნებაში ორიენტაცია; 

4. საკუთარი ურთიერთობის დაგეგმარება - ადამიანი იმას წარმოადგენს, რასაც 

ლაპარაკობს (ხშირად სრულიად გაუცნობიერებლად); 

5. გაუცნობიერებლად (ზოგჯერ კი გააზრებულადაც) ადამიანი ირჩევს 

კონკრეტულ საშუალებებს, ფრაზებს, რომელთაც გამოიყენებს საუბრისას, იგი 

წყვეტს რა და როგორ თქვას და როგორ მოიქცეს; 

6. კონტაქტის დამყარება; 

7. აზრების, იდეების, ფაქტების გაცვლა; 

8. მოსაუბრის საპასუხო რეაქციის მიღება, ურთიერთობის ეფექტურობის 

კონტროლი უკუკავშირის საფუძველზე; 

9. მიმართულებების, სტილისა და მეთოდების კორექტირება და მათი ურთიერთ  

ზემოქმედების ანალიზი.   
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კომუნიკაცია, როგორც პროცესების ინფორმაციის გადამცემი საშუალება, 

ექვემდებარება სამი დონის სემიოტიკურ წესებს: 

1. სინტაქსურს (ფორმალური თვისებები ნიშნები და სიმბოლოები), 

2. პრაგმატულს ( ურთიერთობების ნიშნები / გამონათქვამები და მათი 

მომხმარებლები) და 

3. სემანტიკურს (სასწავლო შორის ურთიერთობების ნიშნები და სიმბოლოები, მათი 

რაობა). 

კომუნიკაცია ზოგადად, ლინგვისტური თვალსაზრისით, ეს არის რთული ენობრივი 

მექანიზმი, რამდენადაც მეტყველების პროცესში ერთდროულად მონაწილეობს ენის 

იერარქიის ყველა დონე. ზემოთ, როდესაც გამოვყავით სინტაქსური წესები, უნდა 

აქვე აღვნიშნოთ, რომ თავის მხრივ, არ არსებობს მორფოლოგიისგან თავისუფალი 

სინტაქსი და ამდენად, აქ შევა ენის მორფო-სინტაქსი. ზემოთ ჩამოთვლიოლი 

სემიოტიკური წესების გათვალსიწინებით, ურთიერთობა არის სოციალური 

ურთიერთქმედება, სადაც მინიმუმ ორი აგენტია ინტერაქციაში, აქ არის  საერთო 

კომპლექტი ნიშნებისა და საერთო კომპლექტი სემიოტიკურ წესებისა. ეს მონაცემები 

უზრუნველყოფს აუცილებელ საკომუნიკაციო პირობებს.  

დღევანდელ მოცემულობაში არსებობს რამდენიმე სახის კომუნიკაცია:  

• პირისპირ კომუნიკაცია;  

• კომუნიკაცია სკაიპით;   

• სატელეფონო კომუნიკაცია;  

• ელექტონული ფოსტით კომუნიკაცია;  

• მობილური ტელეფონით მესიჯით  კომუნიკაცია;  

• წერილით კომუნიკაცია; 

• სოციალური ქსელებით კომუნიკაცია, სადაც ქსელური თანამშრომლობისას 

თითოეული წევრის ძალისხმევა მთელი ქსელის წარმატებას განსაზღვრავს.  

 

ზემოთ ჩამოთვლილი კომუნიკაციის სახეები ერთმანეთისგან განსხვავდება 

კომუნიკაციის ფორმებით, სიტუაციებით და პროცესით.  ამ სახეებს აქვს 
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შესაბამისი სპეციფიკა და წარმატებული კომუნიკაციისათვის დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება კომუნიკაციის სახის სწორ არჩევანს. ზემოთ ჩამოთვლილი კომუნიკაციის 

სახეებიდან ამა თუ იმ კონკრეტული შემთხვევისთვის გამოვიყენებთ ერთ-ერთს 

შედეგზე ორიენტაციიდან გამომდინარე ან სიტუაციიდან გამომდინარე. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ზოგჯერ ადგილი აქვს  კომუნიკაციის სახეების კომბინირებულ 

გამოყენებასაც და ზოგჯერ ამ ტიპის კომბინაციები, გარკვეული თვალსაზრისით, 

თავად განაპირობებს წარმატებულ კომუნიკაციას.  

 

ზოგადად კომუნიკაციის ეფექტურობისათვის მნიშვნელოვანია შემდეგი: 

1. კომუნიკაციის წევრის ან წევრების შესახებ წინასწარი ინფორმაციის ფლობა; 

2. მოსმენის სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენება ორაზროვნებისა და გაუგებრობების 

თავიდან ასაცილებლად; 

3. კულტურათაშორისი განსხვავებების აღიარება; ასევე მოსაუბრის ასაკის, სქესის და 

სოციალური მდგომარეობის  გათვალისწინება;  

4. საკუთარი და სხვისი სტერეოტიპების გაცნობიერება. 

5. ეთიკური ნორმების დაცვა და სამეტყველო ეტიკეტის გარკვეულ დონეზე ფლობა. 

ეთიკური ნორმების დაცვის თვალსაზრისით და წარმატებული კომუნიკაციის 

პრინციპების გასააზრებლად გავაანალიზოთ შემდეგი მაგალითი:  

„ კურსის მონაწილეებო! 

მე როგორც უკვე გითხარით, თქვენი ვადა იწურება და თქვენ ვალდებულები ხართ, 

ყველა დავალება გადმოაგზავნოთ. მე შევამოწმებ დავალებებს, დავალებების 

შეფასებისა და ტესტირების შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას, ვინ არის ღირსი 

შემდეგ ეტაპზე გადასვლისა და ვინ არა. ტესტირება ჩატარდება კვირას, 2-დან 5 

საათამდე. არავითარი საბუთი ტესტის ჩაუბარებლობის არ მიიღება.“ 
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როგორც ხედავთ, ამ ტექსტში შესაცვლელია თითოეული ფრაზა და წინადადება 

დაწყებული პირველი სასვენი ნიშნიდან (ძახილის ნიშანი). გარდა თავაზიანობის 

ველისა, აქ დარღვეულია საინფორმაციო ხაზიც - ტესტირების დრო და ადგილი არაა 

სათანადოდ მითითებული. 

   

ზემოთ მოყვანილი ტექსტი შევადაროთ იგივე შინაარსის სხვა ტექსტს: 

„პატივცემულო მონაწილეებო,  

როგორც ადრე მოგახსენეთ, დავალების ჩაბარების ვადები იწურება და 

უმორჩილესად გთხვოვთ, დროულად მოგვაწოდოთ თქვენი ნაშრომები. სწავლების 

შემდგომ საფეხურზე გადასვლისათვის საჭიროა მონაწილეთა ტესტირება, რომელიც  

ჩატარდება 2 ნოემბერს, კვირას 14 საათზე  თსუ პირველი კორპურსის 109-ე 

აუდიტორიაში.  ტესტირების შედგები განთავსდება ჩვენს საიტზე ( www.xxx) 8 

ნოემბერს 12.00. გისურვებთ წარმატებას! ‘“ 

 

 

ვერბალური კომუნიკაცია 
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ვერბალური კომუნიკაცია არის ენობრივი მეტყველება. არავერბალური კომუნიკაცია 

კი ჟესტური ანუ კინეტიკური მეტყველებაა და სხეულის ენა. ასევე არავერბალურ 

კომუნიკაციად მიიჩნევა გარკვეული გრაფიკულ-მხატვრული სიმბოლოებით 

საუბარი, ამის მაგალითია ონ-ლაინ ღიმილების (ე. წ. „სმაილკების“) გაცვლა.    

ვერბალური კომუნიკაციის დახასიათებისას, უპირველეს ყოვლისა,  

გასათვალისწინებელია ლინგვისტური პარამეტრები. ენობრივი აქტი 

მოწესრიგებული უნდა იყოს ყველა დონეზე. აქ იგულისხმება ენის იერარქიის 

დონეები და მინიმალური ერთეულები: 

1. ფონოლოგიური – ფონემა, 

2. მორფოლოგიური – მორფემა, 

3. სინტაქსური – სინტაგმა, 

4. ლექსიკური – ლექსემა, 

5. სემანტიკური - სემა. 

 

სიტყვას, როგორც ენობრივი სისტემის ნაწილს, აქვს რამდენიმე იერარქიული დონე:  

1.       ფონოლოგიური, სადაც მინიმალური ერთეული არის ფონემა; 

2. მორფოლოგიური, სადაც მინიმალური ერთეული არის მორფემა; 

3. ლექსიკური, სადაც მინიმალური ერთეული არის ლექსემა; 

4. სემანტიკური, სადაც მინიმალური ერთეული არის სემა. 

 

სიტყვა არის ენობრივი სისტემის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ელემენტი, მაგრამ თავად 

სიტყვა ენობრივი დონის ერთეული არ არის, თუმცა ის არის მეტყველების ერთეული. 

ყველაზე დიდი მოცულობის ენობრივი განზომილება არის ტექსტი, შემდეგ მოდის 

წინადადება, რომელიც შედგება სიტყვებისგან - ანუ უფრო მცირე ერთეულებისგან. 

ხოლო სიტყვები თავის მხრივ, შედგებიან ბგერებისგან. ბგერა არის უმცირესი 

ენობრივი განზომილებითი ერთეული. მაგრამ ბგერა არის ერთპლანიანი ერთეული, 

რომელსაც აქვს მხოლოდ ფორმა და არა აქვს შინაარსი. ამდენად, უმცირესი 

ორპლანიანი ერთეული არის სიტყვა. მნიშვნელოვანია სიტყვის, როგორც 

ლინგვისტური ერთეულის, ორი მხარე და მათი მთლიანობა:  
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1. ფორმა არის სიტყვის შემადგენელი ბგერითი ელემენტების ერთობლიობა; 

2. შინაარსი არის სიტყვის საგნობრივ-ფუნქციური მნიშვნელობა. 

 

აღსანიშნავია, რომ ენობრივი აზროვნების აბსტრაქციის დონეები სხვადასხვა 

ხალხებსა და მათ ენებში განხვავებულია. ენებში განსხვავებულია სიტყვათა 

სემანტიკური ველები და ეს გასათვალისწინებელია წარმტებული 

კომუნიკაციისათვის. თითოეულ სიტყვას აქვს დაქრონიული და სინქრონიული 

სემანტიკა. სიტყვის ახასიათებს სემანტიკური ცვლილებები: 

 

1. დავიწროვება   A=B,C,D     A’=B,C      

2. გაფართოვება B A=B,C         A’=B,C,D   

3. გადაწევა       A                 B                 

სემანტიკური ცვლილებების მაგალითებია: სოფელი, რაც ადრე ნიშნავდა  სააქაო 

სამყაროს: ცხოველი, რაც ძველ ქართულში ნიშნავდა ზოგადად ცოცხალს; ახალ 

ქართულში მნიშვნელობები შეიცვალა მრავალმა სიტყვამ (ცხედარი - დასაწოლი,   

გვამი - სხეული, ბოზი - ლამაზი და ა. შ.)   

სიტყვას აქვს გარვეული ზემოქმედების ძალა. ეს ძალა განისაზღვრება 

ნეიროკოგნიტური აქტივობის ველით. ამ ტიპის ძალების უარყოფითი 

ზეგავლენისაგან თავდაცვის მიზნით ენა აყალიბებს ტაბუს და ევფემიზმს (მაგ. 

სასახლე, უხსენებელი, ჭიანჭველა და ა. შ. )  

სიტყვა არ არის ცალსახა ერთეული ენობრივ ტილოზე. მას აქვს სინონიმური 

დიაპაზონი. სხვადასხვა ენებს ახასიათებს სხვადასხვა სინონიმური დიაპაზონი, 

რომელიც, თავის მხრივ, განსაზღვრავს ამა თუ იმ ენის ლექსიკურ სიმდიდრეს.   
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ვერბალური ცნებების ურთიერთმიმართებანი შეიძლება ასე გადმოვცეთ: 

 

 

 

ა. პირველი წითელი წრე და ცალკე მდგომი მწვანე წრეები სხვადასხვა სიტყვებია; 

ბ. მწვანე წრე, რომელიც ფარავს წითელს, იმ შემთხვევებს გვიჩვენებს, როდესაც 

ორივე სიტყვის მნიშვნელობა თანაბარია (მაგ. კომში და ბია); 

გ. ნაწილობრივ გადამკვეთი  წითელი და მწვანე წრეები იმ შემთხვევებს გვიჩვენებს, 

როდესაც ორ სიტყვას შედარებით მცირე ლექსიკური საერთო აქვს (მაგ. ამაღლებული 

და მშვენიერი); 

დ. უმეტესად ურთიერთ-გადამკვეთი  წითელი და მწვანე წრეები იმ შემთხვევებს 

გვიჩვენებს, როდესაც ორ სიტყვას მხოლოდ მცირედი განსხვავებები აქვს 

(პირმშვენიერი და ლამაზი); 

ე. წითელ წრეში მოთავსებული პატარა მწვანე მწვანე წრე კი იმ შემთხვევებს 

გვიჩვენებს, როდესაც ერთი სიტყვის მნიშვნელობა მოიცავს მეორისას (ხილი და 

ვაშლი). ეს კატეგორიზაციის ერთ-ერთი ფორმა გახლავთ. 

 

სიტყვასთან დაკავშირებული ენათა სიმდიდრის ნიშნებია: 
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1. თავისუფალი სიტყვათა რიგი;  

2. სტილისტიკის არჩევანი (ე. ი. ფართო სინონიმური დიაპაზონი); 

3. სიტყვაწარმოების ფართო შესაძლებლობანი; 

4. სიტყვის ლექსიკურ-სემანტიკური დინამიკა;  

5. ნეოლოგიზმების სისტემატიზაცია.  

 

თავად სიტყვის წმინდა ლინგვისტური არსი მდგომარეობს ამ სამეულის 

მთლიანობაში:   

  

სიტყვა 

 

 

             საგანი              ცნება 

საგნობრივი მნიშვნელობა ანუ დენოტატიური ასპექტი გულისხმობს სიტყვის 

მნიშვნელობას, მაგალითად, განმარტებითი ლექსიკონების მიერ მატერიალური 

კულტურის ნივთების აღწერას. ხოლო ცნებითი ანუ სიგნიფიკატორული ასპექტი 

არის  სიტყვისა და აზრობრივი შინაარსის ურთიერთშეთანხმება - ამას ეყრდნობა 

სიტყვის კოგნიტიური მოდელი.  სიტყვას ახასიათებს პირობითობა და 

მოტივირებულობა. სიტყვის პირობითობა მისი აღსანიშნის (ფონოლოგიური 

კომპონენტების ერთიანობაში) ბუნებაშივე მოიაზრება. მოტივირებულობა კი არის 

გარკვეული განპირობება. ენათმეცნიერებაში მიღებულია აღსანიშნის 

განუპირობლობის იდეა. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აღსანიშნი ყოფიერებაში არის 

უნივერსალური, თუმცა მიდგომა მასთან და მისი გადააზრება არის წმინდა 

ინდივიდუალური სხვადასხვა ენებში. სხვადასხვა ხალხების ყოფითი სხვაობები 

აყალიბებს ამა თუ იმ სიტყვის სხვადასხვა ლექსიკურ-სემანტიკური დიაპაზონს., 
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რამდენადაც  სიტყვის მნიშვნელობის შინაარსი დამოკიდებულია განსაცდელის 

ფონურ ცოდნაზე, მის შეხედულებებსა და გემოვნებაზე. ადგილი აქვს სიტყვის 

ინდივიდუალური გააზრებას და ამავდროულად ხდება სიტყვის კოლექტიური 

გადააზრებაც, რამდენადაც სიტყვის მნიშვნელობის შინაარსი დამოკიდებულია ამა 

თუ იმ ენაზე მოლაპარაკე კონკრეტული საზოგადოების ცნებით შეხედულებებზე.  

ამდენად, გვაქვს ორი მიდგომა სიტყვის მნიშვნელობისადმი: 

1. სუბიექტური 

2. ობიექტური 

სიტყვის პრაგმატული ასპექტი გულისმობს სიტყვის ფორმის მიმართებას 

ადამიანთან. აქ განიხილება ინდივიდუალური მიდგომა და სიტყვის პრაგმატული 

მნიშვნელობა და ამა თუ იმ ლექსიკური ერთეულის პრაგმატული დიაპაზონი, 

სიტყვის ლექსიკონური განმარტებანი და მისი პრაგმატული გადააზრება. ამ ტიპის 

დახასიათებისას დიდია ფონური ინფორმაციის მნიშვნელობა. მაგალითად, სიტყვა  

“ამბიციური” ზოგ შემთხვევაში  პოზიტიური შინაარისის მქონე სიტყვაა, ზოგ 

კონტექსტში კი - პირიქით.  

ლინგვოპრაგმატიკა ენობრივ მოვლენებს იკვლევს დინამიკაში. სამეტყველო 

აქტების თეორია იკვლევს სამეტყველო კომუნიკაციის ფორმებს (მონოლოგი, 

დიალოგი, პოლილოგი), აგრეთვე სამეტყველო კომუნიკაციის ლინგვისტურ და 

ექსტრალინგვისტურ ფაქტორებს.  

ვერბალური კომუნიკაციის ძირითადი მოდელის კომპონენტებია: 

1. კომუნიკატორები (მეტყველების სუბიექტი და ადრესატი, იერარქია, 
სოციალური მახასიათებლები) 

2. დამოკიდებულება (სამეტყველო ურთიერთობა, სოციალურ-ეტიკეტური 
ნორმები, თავაზიანობის ველი) 

3. სამეტყველო სიტუაცია (სამეტყველო-საკომუნიკაციო დრო, სივრცე და ფონური 
ინფორმაცია)   
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არსებობს დიალოგური მეტყველების ორი ძირითადი სახე: 

1. გაშუალებული ეს არის სიმეტრიული და ასიმეტრიული დიალოგები; 
ოფიციალურ-საქმიანი გარემოს დიალოგები – სამეცნიერო, სასწავლო, 

დიპლომატიური, პროფესიული, ანუ დარგობრივი; არაოფიციალური – 
ტრანსპორტში, მაღაზიაში, კულტურულ-გასართობ დაწესებულებებში; 

2.  გაუშუალებული ანუ არაუშუალო - სატელეფონო, კომპიუტერული და 
მასმედიით (რადიო, ტელევიზია). 

 

კომუნიკაციის აქვს ძირითადი მახასიათებლები: 

1. კომუნიკაციის ინტენცია (გამიზნულობა); 

2. საკომუნიკაციო სტრატეგია;   

3. საკომუნიკაციო სიტუაცია (სოციალური ჩარჩო, ოფიციალურ-საქმიანი და 
არაოფიციალური; ფსიქოლოგიური გარემო, დრო-სივრცული მიმართებანი, მედია-
სპეციფიკა და მეტყველების სიტუაციური ვარიანტი); 

4. კომუნიკანტთა საკომუნიკაციო კომპეტენცია და ურთიერთქმედების ნორმები, 
ანუ სამეტყველო ეტიკეტის ნორმები; 

5. სამეტყველო კომუნიკაციის ფორმა და შინაარსი (სამეტყველო თემა, საუბრის 
სტილი).     

მეტყველების გარეგნული ნაკლოვანებებია: 

1. პაუზის შემავსებელი სიტყვა-პარაზიტების სიხშირე,  

2. სიტყვათა ხშირი გამეორება,  

3. არასწორი ინტონაციური მახვილი, 

4. ჭარბი და შეუსაბამო ჟესტუკულაცია. 

მეტყველების შინაგანი ნაკლოვანებებია: 

1. სიტყვათა არასწორი ინტერპრეტაცია, ხშორად ამა თუ იმ სიტყვის 

მნიშვნელობა არ იცის კომუნიკაციის აქტის რომელიმე მონაწილემ, რომელსაც 
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ეთაკილება შეკითხვის დასმა. სიტყვათა არასწორი ინტერპრეტაცია წარმოქმნის 

კომუნიკაციურ დაბრკოლებებს.  

2. არაკორექტული სტილი, წარმატებული კომუნიკაციისათვის უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება სტილის სწორ არჩევანს. 

3. ცთომილებანი მორფო-სინტაქსში, ზოგჯერ ენის ნაკლებად მცოდნე 

ადამიანები გამოიყენებენ არასწორ მორფო-სინქტაქსურ ფორმებს, ეს კი, ბუნებრივია, 

ურთერთგაგების პრობლემებს წარმოქმნის.  

4. ფსევდო-ოფიცილური სტილი.  სამწუხაროდ, ეს არის საკმაოდ ხშირი მოვლენა 

მედიაში. აქ საქმე გვაქვს შემდეგ ფსიქოლინგვისტურ გამოვლინებასთან: ეს არის  

უცოდინარობის დაფარავის წარუმატებელი მცდელობა ლინგვისტური ნიღბით. 

მაგალითად, რომელიმე ნაკლები განათლების მქონე ჟურნალისტი თვლის, რომ ასე 

უბრალოდ ვერ იტყვის „მან ისროლა“  და საჭიროა უფრო „მაღალფარდოვანი 

ფორმები“ ამიტომ ჟურნალისტი აგებს ასეთ წინადადებას: „მან მოახდინა გასროლა.“ 

ამ ტიპის ფორმების კი სრულიად მიუღებელია ქართული სინტაქსისთვის.  

 

წერილობითი და ზეპირი ფორმატის დიალოგის ძირითადი ელემენტებია:  

1. რეგლამენტი (დროის ფაქტორი და ინტერესები); 

2. წარდგინების /თვითწარდგინების ფორმები; 

3. შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის ფორმები (არგუმენტთა 

ადეკვატურობა და თანმიმდევრულობა,  მთავარი სათქმელის ლაკონურობა – 

ძირითადი აზრი დასაწყისშივეა წარდგენილი);    

4. სასაუბრო ეტიკეტი (მიმართვა, სასვენი ნიშნები, ინტონაცია);  
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5.  დიალოგის არქიტექტურა (დასაწყისი/მისალმება შესავალი, ქათინაური 

/ბოდიში, წარდგინება, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა /დიალოგის დასრულება, 

საუბრის შეწყვეტის სიგნალები) 

გასათვალისწინებელია, რომ დიალოგი შეიძლება იყოს სიმეტრიული და 

ასიმეტრიული. იმის მიხედვით მოსაუბრეები არიან თანატოლნი ან კოლეგები, თუ 

ერთ-ერთი არის უფრო მაღალი ან დაბალი თანამდებობის და/ან განსხვავებული 

ასაკის მქონე. ამ არათნაბარ კომუნიკაციას ეწოდება  ასიმეტრიული 

ურთიერთოებები. წარმტებული კომუნიკაციისათვის.მნიშვნელოვანია საუბრის 

თავაზიანობის ველისა და სამეტყველო ეტიკეტის ზემიწევნით დაცვა. 

პარალინგვიზმების მარკირებული სახეობანი და პარავერბალური  

მახასიათებლებია: 

1. აჩქარებული ან შენელებული ტემპი, 

2. ხმამაღალი ან ხმადაბალი საუბარი, 

3. პაუზა ან გადაბმული მეტყველება, 

4. არავერბალური ელემენტები -  ღიმილი, ჩაცინება, ჩახველება, მთქნარება  

სტილი 

ვერბალური მეტყველება მრავალფეროვანია ფუნქციური სტილის მიხედვით. 

„სტილი“ ბერძნული სიტყვაა და აღნიშნავს ჯოხს, რომლითაც წერდნენ გასანთლულ 

ფირფიტებზე. ამ ჯოხის ერთი მხარე წაწვეტებული იყო, ხოლო მეორე კი - ბლაგვი, 

რათა დაწერილი წაეშალათ ან შეესწორებინათ.  

სტილი შეიძლება იყოს სასაუბრო და წიგნური. ეს უკანასკნელი ძირითადად 

წერილობით ფორმებში გამოიყენება და აერთიანებს სამეცნიერო ანუ აკადემიურ, 

პუბლიცისტურ და ოფიციალურ-საქმიან სტილს. ცალკე გამოვყოფთ  მხატვრულ-

ექსპრესიულ სტილს. 
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სასუბრო სტილზე დიდ გავლენას ახდებს სიტუაცია, რამდენადაც უმეტესად ეს არის 

ზეპირმეტყველებითი ფორმის სტილი, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციაში 

მიმდინარეობს. აქ შესაძლოა სათქმელის შემოკლება და შეკუმშვა, ორთოეპიული 

ნორმების გამარტივება. სასაუბრო სტილში შესაძლებელია, რომ სათქმელს დააკლდეს 

გარკვეული კომპონენტები, რაც ხელს არ შეუშლის ფრაზის ან წინადადების 

შინაარსის გაგებას და აღქმას. ყოველდღიურ ურთიერთობაში კონკრეტული 

ასოციაციური აზროვნება მონაწილეობს და აზრი ექსპრესიულად გამოიცემა.  

სამეტყველო ფორმები წიგნურ სტილთან შედარებით არის მოუწესრიგებელი და 

ფრაგმენტული. ეს არის არაოფიციალური და შედარებით მკვეთრად გამოხატული 

ემოციური მეტყველების სტილი, სადაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინტონაციას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სასაუბრო სტილი, ხშირად სცილდება სალიტერატურო ენის 

ნორმებს.   

სასაუბრო სტილისგან განსხვავებით წიგნური სტილი სალიტერატურო ნორმების 

მკაცრი დაცვით ხასიათდება. ამ სტილში არის ორთოგრაფიული ნორმების დაცვის 

აუცლებლობა. აქ გვაქვს ობიექტური თხრობა და არაექსპრესიული ტონი (თუ 

მხატვრულ ლიტერატურაზე არაა საუბარი). წიგნური სტილის ფრაზეოლოგია 

შეიძლება იყოს ნეიტრალური ან სპეციალური - კონკრეტული მიმართულების 

აკადემიური ნაშრომებისათვის. წიგნურ სტილს ახასიათებს მონოლოგიური 

ნარატივი რთული სინტაქსური კონსტრუქციებით, 

 წიგნური სტილის ერთ-ერთი ფორმაა სამეცნიერო სტილი, რომლის სპეციფიკაც 

მოიაზრებს სამეცნიერო ინფორმაციის მიტანას მკითხველამდე. ამ სტილში 

სრულდება ყველა მიმართულების და განსხვავებული მოცულობის აკადემური 

ნაწარმოები: დისერტაცია, მონოგრაფია, სახელმძღვანელო. ცნობარი, ენციკლოპედია, 

ლექსიკონი, სტატია, თეზისი, რეფერატი, ანოტაცია. ეს სტილი საყოველთაო და 

ზოგადმეცნიერული სიტყვების გარდა ასევე ხშირად გამოიყენებს ტერმინებს, 

რამდენადაც ტერმინი არის – კონკრეტული სამეცნიერო-პრქატიკული ცნება, 

ზუსტად დადგენილი მნიშვნელობით ამა თუ იმ დარგისათვის, ანუ ობიექტთან 

ცალსახა მიმართებით (თუ ასეთი ცალსახა არაა ტერმინი, ეს მისი უარყოფითი 

მხარეა.)  ამ სტილში მნიშვნელოვანია აზრის სიმწყობრე, გამოხატვის ლაკონურობა 
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და სიზუსტე, ლოგიკური მსჯელობის ხაზი და მოწესრიგებული, ნათელი სინტქასი. 

წიგნურ სტილს ახასიათებს მტკიცებითი ფორმის თხრობა.  

პუბლიცისტური სტილი იგივეა რაც საგაზეთო-საგაგამომცემლო სტილი. ეს სტილი 

ფართო მკითხველისთვისაა გათვალისწინებული და გამოიყენება ბეჭდურ მედიაში 

და კომუნიკაციის ისეთი ფორმის ელექტრონულ საშუალებებში, როგორიცაა რადიო, 

ტელევიზია და ინტერნეტი. პუბლიცისტიკა თანამედროვეობის მატეანეა, 

რამდენადაც იგი აშუქებს დღევანდელობის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს 

სხვადასხვა სფეროებში. ამ სტილის ჟანრები შეიძლება იყოს პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სოციალური, დიდაქტიკურ-პეგადოგიკური, მორალურ-ეთიკური და 

სხვ. პუბლიცისტურ სტილში გამოიყოფა სამი ჟანრი: ინფორმაციული (რეპორტაჟი, 

ქრონიკა, მომოხილვა, ანგარიში, ინტერვიუ, შენიშვნა, ჩანაწერი), ანალიტიკური 

(რეცენზია, ანალიზი, სტატია, კორესპონდენცია, კომენტარი), და მხატვრულ-

პუბლიცისტური (ნარკვევი, ფელეტონი, პამფლეტი).  

სამეცნიერო სტილისგან განსხვავებით პუბლიცისტურ სტილში არის შემოქმედებითი 

ელემენტები. აქ ხდება ორი მნიშვნელოვანი ფუნქციის შერწყმა: ეს არის 

საინფორმაციო და შემოქმედებითი ფუნქციები. პირველი (ინფორმაციული სტილი) 

განსაზღვრავს ტექსტის სიზუსტეს, ლოგიკურობას, შესაბამისი სტილის 

სტანდარტულობას ოფიციალურობის თვალსაზრისით. ხოლო მეორე ფუნქცია კი 

(შემოქმედებითი სტილი) ახასიათებს მას ინდივიდულური კრეატიული 

პარამეტრებით. ეს ფუნქცია არის სწორედაც ის, რაც  მკითხევლში იწვევს შესაბამის 

შთაბეჭდილებებს.  

პუბლიცისტური სტილი არ უნდა შეიცავდეს ზედმეტად რთულ სინტაქსურ 

კონსტრუქციებს, მრავალ რთულ ტერმინს, თუმცა ეს სტილი ყველაზე უფორ ხშირად 

აწარმოებს უცხო სიტყვათა და ტერმინების იმპორტს. მაგრამ რადგანაც ეს სტილი 

ფართო მომხმარებელზეა გათვლილი, აქ ივარაუდება ნათელი და მკაფიო თხრობა. ამ 

სტილში ადგილი აქვს სამეტყველო კლიშეების სიხშირესაც. ასეთი ტიპის კლიშეები 

თავის მხრივ აყალიბებს ამ სტილის ლინგვოკულტუროლოგიურ პარადიგმებს, რაც 
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რომელიღაც ეტაპზე ამა თუ იმ კონკრეტული საზოგადოებისთვის გასაგები ენობრივ-

კულტურული ერთობა ხდება და გარკვეულ ფონურ ცოდნად მოიაზრება. 

„ოფიციალურ-საქმიანი სტილი ემსახურება სამართლებრივი ურთიერთობების 

მოგვარებას მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს შორის და გამოიყენება სხვადასხვა 

დოკუმენტში. მისი  გამოყენების სფერო საკმაოდ ფართოა (საერთაშორისო 

მოლაპარაკებებიდან და საკანონმდებლო საქმიანობიდან დაწყებული საქმიანი 

მიმოწერით დამთავრებული). ამ სტილის მნიშვნელოვანი ფუნქციებია - შეტყობინება 

და ზემოქმედება“ (ნ. გაფრინდაშვილი,  დ. თვალთავძე, რიტორიკის შესავალი. 

თბილისი, 2005, გვ. 63-64).  ეს სტილი გამოიყენება  ისეთ დოკუმენტებში 

როგორებიცაა: განცხადება, კანონი, დადგენილება, ბრძანება, ხელშეკრულება. 

შეთანხმება, აქტი, ჩანაწერი, კონტრაქტი და სხვ. 

ოფიციალურ-საქმიანი სტილი არის ძირითადად წერილობითი ფორმის 

სტანდარტული, ჩაკეტილი და შედარებით მყარი ანუ სტაბილური. ამ სტილისთვის 

მიუღებელია ექსპრესიული შეფერილობა. აქ სავალდებულოა ენის სალიტერატურო 

ნორმების მკაცრი დაცვა და დაუშვებელია დიალექტიზმების, პროფესიული 

ჟარგონების, ან სასაუბრო სინტაქსური სტილის გამოყენება.  აღსანიშნავია, რომ ე. წ.  

საქმიანი ქაღალდების ენა  ქვეყანაში მომხდარი ცვლილებების კვლადაკვალ იცვლება.   

ოფიციალურ-საქმიანი სტილის ქვესტილებია: დიპლომატიური სტილი.. (ამ სტილში 

სრულდება ნოტა, კომუნიკე, მემორანდუმი და საერთაშორისო შეთანხმების 

ტექსტები: კანონშემოქმედებითი (იურიდიული)  სტილი, რომელიც წარმოდგენილია 

შემდეგი ფორმებით: კანონები, კონსტიტუცია, ბრძანება, განკარგულება, წესდება, 

სამოქალაქო და სისხლის სამართლის აქტები ადმინისტრაციულ-საკანცელარიო 

სტილი, . რომელიც გამოიყენება საკანცელარიო მიმოწერაში. 

გამოხატვის მიხედვით სტილი შეიძლება იყოს ნეიტრალური და ექსპრესიული. 

ექსპრესიული სტილი, თავის მხრივ,  შეიძლება იყოს საზეიმო, ფამილარული, 

მოფერებითი, სახუმარო, ირონიული ან სატირული. 
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საუბრის დროს გასათვალსიწინებელია მეტყველების სიზუსტე ანუ სიტყვის 

ერთადერთობის პრინციპი, რომელიც სასაუბრო ენასთან შედარებით მხატვრულ 

ლიტერატურაში უფრო მკვეთრი მოთხოვნითაა წარმოდგენილი, განსაკუთრებით 

პოეზიაში. ასევე საუბრისას მნიშვნელოვანია სიტყვათა თავსებადობის სწორი 

გამოყენება, რომ თავიდან იქნებს აცილებული აზრობრივი შეცდომები და 

კომუნიკაციის აქტი იყოს ნათელი.  

ზეპირი და წერილობითი მეტყველებისას ხშირად ხდება ამა თუ მ სიტყვის ან 

ფრაზის გამოიყენებისგან  გააზრებულად თავის არიდება. ეს მოვლენა არის 

მეტყველების ევფემისტურობა.  მას უმეტესწილად ადგილი აქვს სათქმელის 

შერბილების მიზნით ან ტრადიციული ტაბუირების დროს.  

საუბრისას, სასურველია, თავი ავარიდოთ ისეთ სტილისტიკურ ნაკლოვანებებს, 

როგორიცაა: 

1. მრავალსიტყვაობა და პლეონაზმი, რომ არ მეტყველება გადაიტვირთოს  

სიჭარბის ელემენტებით; 

2. ანაქრონიზმი, რაც გულისხმობს ლექსიკური ერთეულების არასწორ 

გამოყენებას; 

3. ტავტოლოგია, რაც მოიაზრებს სიტყვათა უფუნქციო გამეორებებს; 

4. სამეტყველო უკმარისობა, საჭირო სიტყვის გამოტოვება და სათქმელის 

კონცეპტუალური რღვევა; 

5. სიტყვის არასწორი გამოყენებით გამოწვეული   ლოგიკური შეცდომები; 

6. პოლისემიური სიტყვების გამოყენებისას დაშვებული უზუსტობა;  

7. მორფო-სინქტაქსური ან კონტენტური ალოგიზმი, რაც გულისხმობს 

შეუთავსებელი ფორმების ან შინაარსობრივად წინააღმდეგობრივი ლოგიკური 

წყობის გამოყენებას; 

8. არასწორად გამოყენებული პარონიმები, ანუ ერთმანეთთან ახლომდგომი 

სიტყვები (მაგალითად, კამპანია - კომპანია, პლაგიატი - პლაგიატორი, 

ვეტერანი - ვეტერინარი და სხვ.); 

9. ნეოლგიზმთა და არქაიზმთა სიუხვე; 
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10. დიალქტიზმები - ეს ფორმები მხოლოდ ფამილარულ ზეპირ საუბარშია 

მისაღები; 

11. ჟარგონი, როგორც კულტურულ-სოციალური ენობრივი გამოვლინება 

მხოლოდ  კერძო ზეპირმეტყველებით ფამილარულ სიტუაციაშია მისაღები; 

12. ინვექტივები და ობსენიტური ლექსიკა, რაც გულისხმობს სიტყვიერ აგრესიას 

და სრულიად მიუღებელია წარმატებული კომუნიკაციისათვის. 

 

ვერბალური კომუნიკაცია ინფორმაციის სიტყვიერი გადაცემის გზაა. იმისათვის, რომ 

მივიპყროთ მოსაუბრის თუ ფართო აუდიენციის ყურადღება, საჭიროა ვერბალური 

კომუნიკაციის შემდეგი საშუალებების გათვალისწინება: 

* საუბრის ეფექტურად დაწყება; 

* საუბრის მანერა – ხმის ტემბრი და სიმაღლე, ხმის ინტონაცია (თბილი, ცივი), ტემპი 

(მონოტონური, დინამიური) და ა.შ. 

* ცხოვრებისეული ან ფაქტებზე დაყრდნობილი მაგალითების მიწოდება; 

* სიტყვებისა და ფრაზების მრავალჯერ გამეორების თავიდან აცილება; 

* ერთი თემიდან მეორეზე ლოგიკური გადასვლა; 

* შესატყვისი ლექსიკონის გამოყენება. 

ეფექტური კომუნიკაციისათვის მნიშვნელოვანია შესაძლო ბარიერების გადალახვა. 

ასეთი ბარიერები შეიძლება იყოს: 

 

1.ფიზიკური ბარიერი - ტექნიკური სახის, გარემოში არსებული ბარიერი; 

2.სისტემური ბარიერი - ადგილის ორგანიზაცია, კომუნიკაციის უსისტემო 

ორგანიზება; 

3. ენობრივი ბარიერი - უცხო სიტყვები და უცხო ენებზე კომუნიკაცია;  

4. ინდივიდუალური ენობრივი შესაძლებლობანი - მოსაუბრის მიერ გამართული 

მეტყველების არქონა; 

5. ფიზიოლოგიური ბარიერი - ჯანმრთელობის პრობლემებით გამოწვეული 

სამეტყველო ან სმენითი ბარიერი; 
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6. პრეზენტაციული ბარიერი - სათქმელის ცუდად, გაუმართავად ან არა 

ადეკვატურად წარმოდგენა. 

 

ეფექტურ კომუნიკაციას ხელს უშლის ხმაური. თავის მხრივ, განასხვევებენ ხმაურის 

ტიპებს: 

1, გარემო ხმაური; 

2.ფიზიოლოგიური ანუ გაუფასურებადი (ყრუთა შემთხვევები); 

3. სემანტიკური ხმაური გულისხმობს სიტყვის სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის 

მოვლენებს; 

4.მორფო-სინტაქსური ხმაური მოიაზრებს ენის ამ დონეზე არსებულ გრამატიკულ 

გამოხატულებათა ცთომილებებს; 

5. ორგანიზაციული ხმაური გულისმობს სათქმელის არქიტექტონიკის ხარვეზებს; 

6. კულტურული ხმაური მოიაზრებს კომუნიკაციის პროცესში სხვადასხვა 

კულტურულ-ენობრივი სისტემების აღრევას და არა ადეკვატურ გამოყენებას; 

7.ფსიქოლოგიური ხმაური გულისხმობს უნარშეზღუდულ კომუნიკანტებს, 

მაგალითად, აუტიზმის მოვლენას. 

 

 

არავერბალური კომუნიკაცია 

ვერბალური კომუნიკაციის გარდა არსებობს არავერბალური კომუნიკაციაც. აქ 

უპირველეს ყოვლისა, პარალინვგისტური ელემენტები მოიაზრება. ეს არის 

მეტყველების შემადგენელი დამატებითი ერთეულები, რომელთაც დიდი გავლენა 

აქვთ კომუნიკაციის აქტზე, რამდენადაც ეს ელემენტები არის მეტყველების 

გარეგნული მახასიათებლები. ასეთი ელემენტებია:  

* პოზა – რა მანერით ზის, დადის ან დგას ადამიანი; 

* პარალინგვისტური ხმები: ტირილი, სიცილი, ჩურჩული, ხველა და ა.შ.; 

* საუბრის მანერა – ხმის ინტონაცია (თბილი, ცივი), ტემპი (მონოტონური, 
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დინამიური) და წარმოთქმული სიტყვების ფსიქო-კოგნიტური მოდელირება 

(ნერვიულად, მძიმედ, ადვილად, დაგვიანებით და ა.შ.);  

* გარეგნული მახასიათებლები – სახე, თმები, სხეული, ჩაცმულობა, სქესი და ა.შ. 

ერთ-ერთი ასეთი პარავერბალური ფორმაა მოსაუბრის შეხება კონკრეტულ 

კონტექსტში შესაბამისი ფორმით და საინფორმაციო დატვირთვით. ეს შეიძლება იყოს 

პოზიტიური (ახლობლობის ან თანაგრძნობის გამომხატველი) ან ნეგატიური 

(მუქარის და აგრესიის შემცველი).  

ორალური მეტყველების პროცესში ვერბალური კომუნიკაციით ინფორმაციის 

მხოლოდ მცირე ნაწილი გადაიცემა, ხოლო არავერბალური კომუნიკაციით  კი 

(ჟესტებით, მიმიკით და პოზით) უფრო მეტი ინფორმაცია მიდის საკომუნიკაციო 

არხით. ასევე ინფორმაციულია ხმის ინტონაცია და საუბრის ტემპი. ვერბალურ 

კომუნიკაციას ანუ მეტყველებას ძირითადად თავისუფლად ვაკონტროლებთ. საქმე 

სხვანაირადაა არავერბალური კომუნიკაციისას. ხშირად ის არ ექვემდებარება 

ცნობიერს და ქვეცნობიერად ხდება მათი ცვლილება. მნიშვნელოვანია, რომ 

კომუნიკაციის ეს ორი გზა ემთხვეოდეს ერთმანეთს. როცა ასეთი დამთხვევა არ არის, 

ეს ნიშნავს, რომ გვეუბნებიან ერთს და ფიქრობენ მეორეს. მოსაუბრის ქვეცნობიერი 

არავერბალური ფორმით  ამხელს მას ამ ტიპის თანხვედრის არქონის შემთხვევაში, 

რადგანაც ხალისი, ინტერესი, მოლოდინი ან  მოწყენლობა, ტყუილი თუ 

უინტერესობა - ეს ყველაფერი პარავერბალური ფაქტორებით ნათლადაა ასახული 

ვერბალურ მეტყველებაში.  

 

 

ჟესტური ენები 

არავერბალური კომუნიკაციის საუკეთესო მაგალითია ჟესტური ენები. ჟესტურ ენებს 

გამოიყენებენ ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანები. ყველა ქვეყანაში არის 

ასეთი თემები. ყრუები საქართველოში წარმოადგენენ ლინგვისტურ 

უმცირესობას, რომელთა უფლებების დაცვას სახელმწიფო ცდილობს შესაბამისი 

კანონებით. საქართველოს კანონში ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
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სოციალური დაცვის შესახებ (მუხლი #5) აღნიშნულია: ,,სახელმწიფო ცნობს 

ჟესტების ენას პიროვნებათშორისი ურთიერთობის საშუალებად და 

უზრუნველყოფს აუცილებელი პირობების შექმნას მისი გამოყენებისა და 

განვითარებისათვის”. საქართველოში ყოველი სახელმწიფო დაწესებულება 

ვალდებულია უზრუნველყოს ყრუთა მომსახურება სურდოთარჯიმნებით. 

შესაბამისად, საჭიროა, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ისწავლებოდეს 

ასეთი სპეციალობა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ განათლების კანონში 2010 

წელს შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ”სენსორული დარღვევის 

მიმართულებით სპეციალიზებულ სკოლაში, სადაც განათლებას იღებენ სმენის 

დარღვევის მქონე მოსწავლეები, გამოიყენება ჟესტების ენა და მისი ანალოგები.” 

ხოლო იმისთვის, რომ სწავლება ქართულ ჟესტურ ენაზე რეალურად გახდეს 

შესაძლებელი, საჭიროა ამ ენის გამოკვლევა და რიგი სამეცნიერო სამუშაოების 

ჩატარება, კერძოდ, ლექსიკონების შექმნა, გრამატიკული კატეგორიების 

დეტალური ანალიზი, ენის ნორმების დადგენა, მეთოდიკის შემუშავება, ენის 

დონეების განსაზღვრა და ა.შ.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოთა პერიოდში ქართული ჟესტური ენა განიცდიდა 

რუსულის გავლენას, რამდენადაც თემის აქტიური წევრების უმრავლესობა 

არაქართული წარმოშობის იყო და არც არსებობდა რამე სახელმძღვანელო ან 

სხვა ტიპის წიგნი საკუთრივ ქართული ჟესტური ენის შესახებ. რუსული 

ენობრივი დომინანტის კვალი ნათლად ჩანს როგორც ძველ ანბანში, ასევე 

ლექსიკაშიც. ფაქტობრივად, რუსული ჟესტური ენა ბაზად დაედო საბჭოთა 

კავშირის ხალხების ჟესტურ ენებს და საბოლოოდ მივიღეთ ერთიანი საბჭოთა 

ჟესტური ენა, რომელიც წარმატებით გამოიყენებოდა ყრუთა საკომუნიკაციოდ ამ 

სივრცეში. ყრუ ადამიანები დღესაც ინარჩუნებენ ურთიერთობას ამ ენაზე. თუმცა 

უკვე მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაცია და დაწყებულია 

რეინტეგრაციის პროცესი. ლექსიკისაგან განსახვავებით, ჟესტური ენის 

გრამატიკული დონეები შედარებით თავისუფალია რუსულის ზეგავლენისა და 

ნასესხობებისაგან. თუმცა, მიმდინარე ეტაპზემლექსიკაში მომხდარი ცვლილებები 

ყველაზე უკეთ ასახავენ ნაციონალიზაციის ამ პროცესს.  
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საერთოდ, ყრუთა თემების წევრები კრეატიული ბუნების ხალხია და ხშირად 

ისინი თავად ქმნიან ჟესტებს. არის ოჯახები, რომელთაც არ იციან იმ ქვეყნის 

ჟესტური ენა და თავისი ოჯახის ყრუ წევრებთან ურთიერთობენ გამოგონილი 

ჟესტებით ან უმეტეს შემთხვევაში იზოლაციაში არიან კომუნიკაციური 

პრობლემის გამო. ამდენად, ჟესტური ენის ცოდნა ყრუთათვის აუცილებელია 

მათივე საზოგადოებაში სრულფასოვანი წევრობისთვის. საერთოდ, ყრუთა თემის 

წევრებისათვის დამახასიათებელია ბილინგვიზმი – ჟესტური და სამეტყველო 

ენების ცოდნა. შესაბამისად, აუცილებელია მათი სამეტყველო უნარების 

განვითარება. როგორც შვეიცარიის უნივერსიტეტის პროფესორი ფ. გროჟანი 

აღნიშნავს, სამეტყველო ენის ცოდნას შემდეგი გამოყენება აქვს: 

1. ადრიდანვე ყალიბდება ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, რასაც თან ახლავს 

შესაბამისი ფსიქო-სოციალური მიზნები და სათანადო გარემოს ჩამოყალიბება; 

2. სამეტყველო ენის ცოდნა განავითარებს კოგნიტიურ უნარებს; 

3. სამეტყველო ენის საშუალებით ყრუ შეიძენს ცოდნას სხვადასხვა სფეროებში; 

4.  სამეტყველო ენის ბაზაზე მოხერხდება ადამიანებთან ნორმალური 

ურთიერთობების დამყარება; 

 5. ყრუთა თემის წევრები მიეჩვევიან ორ სამყაროში არსებობას. 

 

არც ისე დიდი ხნის წინ ჟესტური ენები ითვლებოდა შედარებით დაბალი 

განვითარების ენებად, რადგან სამეტყველო ენების იმიტაციად განიხილებოდა. 

თუმცა ამ ენათა აღწერა ტრადიციული ლინგვისტური პარამეტრებით ვერ 

ხერხდებოდა. შემდგომში მეცნიერებამ რადიკალურად შეცვალა ასეთი 

უსაფუძვლო შეხედულება. დღეს კი მსოფლიოს წამყვან, პრესტიჟულ 

უნივერსიტეტებში ჟესტურ ენებს ინტენსიურად იკვლევენ. ასეთი 

უნივერსიტეტებია: გალადეტის, ჰარვარდის, იელის, როჩესტერის, ნიუ-იორკის, 

კალიფორნიის, ინდიანას და სხვ. განსაკუთრებით გაძლიერებული კვლევები 

მიმდინარეობს შემდეგ შტატებში: კალიფორნიის, კონექტიკუტის, ფლორიდის, 

ილინოისის, მიჩიგანის, პენსილვანიის, ტეხასის, მასაჩუსეთის, ნიუ-იორკის, 

ოჰაიოს, ვისკონსონის, ინდიანას, არიზონის, ალიასკის, აიოვასა და ვაშინგტონის 
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შტატების უნივერსიტეტებში. ამ დარგში წარმატებით მუშაობენ ბრისტონის 

ცენტრი და დარემის უნივერსიტეტი დიდ ბრიტანეთში, ქ. ბუნიკის ჟესტური 

ენის ცენტრი ნიდერლანდებში, ჰამბურგის უნივერსიტეტი გერმანიაში, 

სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი შვეციაში, ჰელსინკის უნივერსიტეტი ფინეთში.  

 

 

 

 
ნებისმიერი ენა არის სისტემა. ამდენად, ისევე, როგორც ნებისმიერი სამეტყველო 

ენა, ნებისმიერი ჟესტური ენა წარმოადგენს კონკრეტულ ენობრივ სისტემას. 

ჟესტური ენა ვიზუალურ-სივრცითი ენაა, სადაც ინფორმაციის კოდირება ხდება 

ხელებით, ასევე სახის გამომეტყველებით, გამოხედვით, სხეულისა და თავის 

განლაგებით და ეს ენა აღიქმება მხედველობით. ყოველგვარი ენა არის, 

უპირველეს ყოვლისა, საკომუნიკაციო აზროვნების სისტემა. ჟესტურ ენაში 

ადგილი აქვს გაძლიერებულ  ვიზუალურ აზროვნებას. საერთოდ, სიტყვას აქვს 

გარეგნული და შინაგანი მხარეები. სიტყვის გარეგნული მხარეებია მისი 

ბგერითი და ვიზუალურ-გრაფემული (წერილობითი) კომპონენტები. ნებისმიერი 

ფორმის მეტყველებისას ამ ორიდან ერთ-ერთი აუცილებელია. ჟესტურ ენას, 

ცხადია, არ გააჩნია, ბგერითი მხარე და ამდენად, მისი გარეგნული მხარე 

მთლიანად ეყრდნობა ვიზუალურ კომპონენტს. აქ წამყვანია ვიზუალური 

აზროვნება. ამიტომაც, ბუნებრივია, რომ ყრუთა თემის წევრები სახვითი 

ხელოვნებაში განსაკუთრებული ნიჭით გამოირჩევიან. უსინათლო ადამიანებს 

ასევე სპეციფიკურად  უვითარდებათ სმენა და მეხსიერებაში აღენიშნებათ 

ბგერისა და მუსიკისადმი მაღალგანვითარებული კოგნიტიური ფონი.   
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ჟესტური ენები მრავალდონიანია. მიჩნეულია, რომ ამ ენებში გამოიყოფა 

მორფოლოგიური, სინტაქსური და ლექსიკური ენობრივი იერარქიის დონეები, 

ჟესტური ენების იერარქიებში ასევე არსებობს ლოგიკურ-სემანტიკური ენობრივი 

დონე. რაც შეეხება ფონეტიკის ერთპლანიან დონეს, მიუხედავად იმისა, რომ 

მეცნიერები ჟესტურ ენებში აღნიშნავენ ამ დონის არსებობასაც, ჩვენი ღრმა 

რწმენით, მიუღებელია ამ დონეზე საუბარი. რამდენადაც ჟესტურ ენებში ჩვენ 

საქმე არ გვაქვს სამეტყველო ენასთან, ანუ ბგერით ენასთან, აქ ვერ იქნება 

ფონემა როგორც ასეთი. ჟესტურ ენებში ერთპლანიანი დონე არის კინემური 

დონე და ჟესტი ანუ სიტყვა, ან უფრო რთული ერთეული, როგორიცაა ფრაზა ან 

წინადადება, დაიშლება კინემებად. კინემა ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს 

მოძრაობას. კინემის აღწერა არის მიმიკისა და ქირემის ჯამური აღწერა.  

 

                     კინემა    
                                          
 

                მიმიკა  +  ქირემა    
 

მიმიკა არის სახის გამომეტყველება, რომელსაც აქვს თავისი კონკრეტული 

გრამატიკული ფუნქცია და ქირემა არის ხელით შესრულებული მოძრაობის 

ერთეული. ტერმინი “ქირემა” გამომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან “ხელი”.  

ქირემის ძირითადი კომპონენტებია: 

1. ხელის მტევნის გამოხატული ფორმა (ხელის მტევნით გადმოცემული 

კონკრეტული სიტყვის ფორმა); 

2. ხელისგულის მიმართულება;  

3. ხელის მოძრაობის ადგილი; 

4. ხელის მოძრაობის ტრაექტორია.  

ეს კომპონენტები, როგორც ჟესტის კოპონენტები, გალადეტის უნივერსიტეტის 

პროფესორმა უილიამ სტოუკიმ გამოყო 60-70 წლების მიჯნაზე და ჟესტი 

განიხილა როგორც  ფონემური დონის ერთეული და ზემოჩამოთვლილი 

კომპონენტებით წარმოადგინა მის მახასიათებლებად. ასეთი მიდგომა იყო 
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რევოლუციური. ეს გახდა ახალი ერის დასაწყისი ჟესტური ენების კვლევების 

ისტორიაში. უდიდესმა მეცნიერმა ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა ჟესტური 

ენების მეცნიერულ კვლევას და  დაამტკიცა, რომ ეს ენები დამოუკიდებელი 

თვითკმარი ენებია. უნდა ისიც აღინიშნოს, რომ  უილიამ სტოუკიმ პირველმა 

შეიმუშავა თავისი დროისთვის საკმაოდ პროგრესული ჟესტის ჩაწერის სისტემა.  

ფონემურ დონესთან დაკავშირებით ჩვენ განსხვავებული ხედვა გვაქვს. ჩვენ 

მივიჩნევთ, რომ ეს არ არის ფონემური დონე, რამდენადაც აქ არ შეიძლება 

ფიგურირებდეს ბგერები და ფონემები.  სიტყვა-ჟესტი ეს არის მორფოლოგიის 

სფერო. ხოლო კინემა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, არის ქვედა ერთპლანიანი, 

მაგრამ ორ-განზომილებიანი დონე. სამეტყველო ენის ქვედა იერარქიის უმცირესი 

ერთეული _ ფონემა ერთპლანიანია და ის შეიძლება ფაზებად დაიშალოს 

წარმოთქმის ადგილისა და ხანგრძლივობის მიხედვით. მას აქვს შესაბამისი 

მახასიათებლები – ხშულობა, ღიაობა, სიყრუე, სიმჟღერე, ნაპრალოვნება და ა. შ.   

ჟესტური ენის ქვედა იერარქიის უმცირესი ერთეული კინემა ერთპლანიანია, 

მაგრამ ორწევრიანი. კინემა შედგება ქირემისა და მიმიკისგან და თითოეულ 

მათგანს აქვს თავისი შესაბამისი მახასიათებლები – ზემოთ წარმოდგენილი 

ქირემის კომპონენტები და ასევე მიმიკური ნიშნები. მიმიკა ხშირად გადმოსცემს 

ინტონაციას და დამოკიდებულებას. მისი ძირითადი მახასიათებლებია 

კითხვითობა და დამოკიდებულების ფორმების გადმოცემა. დამოკიდებულებაში 

გადმოიცემა ის ნიუანსები, რასაც ხშირად სამეტყველო ენა არ ან ვერ ასახავს 

წერილობით ფორმებში და ზეპირმეტყველებაში მხოლოდ ინტონაციით ხდება 

შესაძლებელი ამის გადმოცემა. მაგალითად, მარტივი თხრობითი წინადადება 

”კაცი მოვიდა.”  შეიძლება ირონიითაც იყოს მოწოდებული, ან გარკვეული 

ორაზროვნებით იყოს ინტონაციურად შეფერილი და ამ კონკრეტული 

ორაზროვნების შინაარსი მხოლოდ კომუნიკატორმა პირებმა იცოდნენ. შესაძლოა, 

ეს იყოს აღტაცებითი შინაარსის სათქმელიც. საუბრისას ასეთ ნიუანსებს 

ინტონაციასთან ერთად მიმიკაც ასრულებს სამეტყველო ენებში. ხოლო ჟესტურ 

ენებში ასეთი შინაარსის გადმოცემა მთლიანად მიმიკაზეა დამოკიდებული.   

აღსანიშნავია, რომ კინემა ექსტრალინგვისტური ფაქტორია სამეტყველო ენაში. 
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იმავე პრინციპით, ჩვენ შეგვიძლია ჟესტურ ენებში ბგერითი თანხლება 

პარალინგვისტურ ფაქტორად მივიჩნიოთ.  

ჟესტური ენების დახასიათება სხვაგვარადაც შეიძლება. შეიძლება ითქვას, რომ 

ჟესტური ენა არის კინემატოგრაფიული ენა. ჟესტურ ენებში არსებობს ჟესტური 

ენობრივი კონსტრუქციები, რომელიც წარმოდგენილია სამგანზომილებიან 

სივრცეში და აქ ყველა კომპონენტი ჩართულია ენობრივ სისტემაში. სიტყვა-

ჟესტი ასეთ სისტემაში დახასიათდება შემდეგნაირად:       

 

                           ჟესტი 
 

 
 

         სტატიკური (ერთფაზიანი)  დინამიკური    
                                          
 
 

                       ორფაზიანი     მრავალფაზიანი 
    
სიტყვა-ჟესტი შედგენილობის მიხედვით შეიძლება იყოს სამგვარი ფორმის: 

1. მხოლოდ ჟესტით გამოხატული (მაგ. კაცი, ქალი); 

2. ჟესტითადა ერთი დაქტილით გადმოცემული (მაგ. ევროპა – ე+ჟესტი, აზია – 

ა+ჟესტი); 

აქ გვაქვს ორი ვარიანტი: 

ა. ფორმა იწყება დაქტილით  (“ევროპა” – ე+ჟესტი); 

ბ. ფორმა მთავრდება დაქტილით (“ბევრჯერ” – ჟესტი+რ); 

3. ჟესტითა და რამდენიმე დაქტილით გადმოცემული (მაგ. ოკეანე ოკ + ჟესტი). 

 

აქ წარმოდგენილი ბოლო ორი ფორმა არის კომბინირებული – დაქტილურ-ჟესტური. 

კომბინირებულ სიტყვა-ჟესტებში დაქტილი ან დაქტილები შეიძლება იყოს ჟესტის 

წინ ან უკან მოსდევდეს ჟესტს. ქართულ ენას თითქმის არ ახასიათებს ჟესტის შემდეგ 

დაქტილის ან დაქტილების დართვა. ასეთი წყობა რუსული ჟესტური ენისთვის 
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უფრო დამახასიათებელია (მაგალითად, მარილის აღმნიშვნელ სიტყვა-ჟესტს 

რუსული ენა დაურთავს რბილი ნიშნის გამომხატველ დაქტილს).  

 

სიტყვა-ჟესტი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ერთი ან ორი ხელით. 

ორხელიანი ჟესტის შემთხვევაში თუკი ორივე ხელი ერთანირ მოძრაობას ასრულებს, 

ეს არის სიმეტრიული ჟესტი, ხოლო თუკი სხვადასხვა მოძრაობები სრულდება, მაშინ 

გვაქვს ასიმეტრიული ჟესტი. ორხელიანი ასიმეტრიული ჟესტის შემთხვევაში ერთ-

ერთი ხელი უფრო აქტიურ მოძრაობებს ასრულებს მეორესთნ შედარებით და ეს 

ენობრივი მოვლენა განისაზღვრება როგორც დომინანტი კონდიცია, ხოლო მეორე 

ნაკლებად აქტიური ხელის პოზიციას ეწოდება პასიური კონდიცია (ბეიკერ-შენკი და 

კუკელი, 1980:82). 

 

შარლოტა ბეიკერ-შენკი და დენის კუკელი წიგნში “ამერიკული ჟესტური ენა” 

ჟესტებს ყოფენ მარკირებულ და არამარკირებულ ჟესტებად (ბეიკერ-შენკი და 

კუკელი, 1980: 82-83). მათი აღნიშვნით,  არამარკირებულია ჟესტი, რომელიც ხელის 

იოლი კონფიგურაციით გადმოიცემა, ხოლო არამარკირებული ჟესტი რთული 

კონფიგურაციით აღინიშნება. ჩვენ ამ ტერმინებს სხვა მნიშვნელობით გამოვიყენებთ: 

ჩვენი განსაზღვრებით, მარკირებულია საგნის იკონოგრაფიული ჟესტები და 

მოქმედების პანტომიმური ჟესტები. ეს არის ჟესტები, რომლებიც საგანს ან 

მოქმედებას პირდაპირი მარკირებით გადმოსცემენ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ჟესტის მარკირება ხდება საგნის ან მოქმედების ნიშნით, ანუ აქ აშკარაა აღსანიშნისა 

და აღმნიშვნელის პირდაპირი კავშირი. სწორედ ასეთი მარკირებული ჟესტები არის 

უნივერსალური ხასიათის და ამიტომაც ისინი სხვადასხვა ენებში შეიძლება 

გამეორდეს იმავე სემანტიკით. ხოლო აბსტრაქტული ფორმის ჟესტები იქნება 

არამარკირებული.  

 

თავისი ლინგვისტური ფუნქციით ჟესტი შეიძლება იყოს ლექსიკური, სემანტიკურ-

გრამატიკული ან ოდენ გრამატიკული. მაგალითად, ქართულ ჟესტურ ენაში 

არსებული ერგატიულობის ან ირიბი მიმართების ჟესტები ოდენ გრამატიკული 

ჟესტებია, თანდებულები და ზმნისწინების გამომხატველი ჟესტები არის 
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სემანტიკურ-გრამატიკული ფუნქციური ჟესტები და არსებითი სახელების შესაბამისი 

სიტყვა-ჟესტები კი ლექსიკური ფუნქციის მქონე ჟესტებია. 

 

ადამ კენდონის მიხედვით, ჟესტი, შესაძლოა, იყოს სამი ტიპის:  

1. იკონოგრაფიული, რომელიც გადმოსცემს საგნის ან მოქმედების ხატებას ან 

ნიშნებს,  

2. მეტაფორული, რომელიც შეიცავს სიტყვის მეტაფორული ტიპის გადააზრებას 

ან  

3. დეიქტიური, მიმართულების აღმნიშვნელი.  

 

ჟესტური ენები უნდა გაიმიჯნოს სამეტყველო ენებში გამოყენებული ჟესტ-

მიმიკებისაგან ანუ ე. წ. ექსტრალინგვისტური ფაქტორებისგან. ჟესტურ ენაში ჟესტ-

მიმიკა ურთიერთობის საყრდენი და ერთადერთი საშუალებაა – აქ გვაქვს საყრდენი 

ჟესტური კომუნიკაცია. ხოლო სამეტყველო ენებში ეს დამატებითი ფაქტორია, 

რომელსაც სხვადასხვა ტიპის ინტერპრეტაცია აქვს. გარკვეულ შემთხვევებში 

სამეტყველო ენებში გამოყენებული ჟესტიკულაცია შესაძლოა ჩაითვალოს დაბალი 

სამეტყველო კულტურის ნიშნად ან ფამილარობად. ასეთი ტიპის პარალინგვისტური 

მონაცემები მნიშვნელოვანია ე. წ. სხეულის ენის ასახსნელად და სიცრუის 

დეტექტორების პროგრამული კოორდინაციისთვის.  

 

დასაშვებია, რომ რომელიმე ჟესტი ან მოძრაობა ერთმანეთს ემთხვეოდეს ერთი და 

იმავე ენის სამეტყველო და ჟესტურ ფორმებში. (მაგალითად, ასეა დამშვიდობება 

ქართულში), მაგრამ აქაც ამ მცირედი ქირემული ნიუანსების მყარი ცოდნაა საჭირო, 

რომ სხვა შინაარსი არ გადავცეთ უნებლიედ (მაგალითად, არ მივესალმოთ 

დამშვიდობების მაგივრად. ეს შეიძლება ცინიკურ ნიშნად მიიღონ). საერთოდ 

საჭიროა ყრუთა თემის კულტურის სიღრმისეული შესწავლა და მათი 

თავისებურებების გამოვლენა. ყველა ამ თემს აქვს თავისი შესაბამისი დაუწერელი 

ენობრივი ეთიკის ნორმები. მაგალითად, თუ რამდენიმე ყრუა და იმათგან ორ 

ადამიანს აქვს ერთმანეთთან წერილობითი ურთიერთობა, ეს უზრდელობად 

ითვლება. ასეთი რამ მეტყველთა საზოგადოებაში გადაჩურჩულების ტოლფასია და 
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შეფასდება როგორც უკადრისი საქციელი.  ქართული ჟესტური ენისთვის 

მიუღებელია მეორე პირისადმი პირდაპირი მინიშნება გაშვერილი თითით, თუკი 

მეორე პირის დასახელების პირდაპირი აუცილებლობა არ არის. ქართული ჟესტური 

ენა გაურბის მეორე პირისადმი ვიზუალურ ფამილარიზაციას. მეტყველების 

სუბიექტი ყოველთვის ერიდება, რომ პირდაპირ მიუშვიროს თითი მოსაუბრეს.  

იმის მიხედვით, თუ რომელი ენობრივი კუთვნილების გარემო აქვთ, ყრუთა თემები 

აყალიბებენ შესაბამის ენობრივ ერთეულებს. ამ ენებშიც გამოიყოფა დიალექტური და 

სოციოლექტური ფორმები, მაგრამ დამოუკიდებელი ჟესტური ენების გრამატიკა არ 

მიჰყვება სამეტყველო ენების სტრუქტურას, არამედ ისინი აგებულია ძირითადი 

სემანტიკური კატეგორიების ლოგიკურ-ენობრივი ერთეულების სტრუქტურებზე, 

ამიტომ ამ ენაში ბევრი რამ არის ლინგვისტური ტიპოლოგიისათვის საინტერესო. აქ 

შეიძლება მრავალი უნივერსალური ერთეულიც იყოს, მაგრამ შესწავლის გარეშე და 

კონკრეტული ჟესტების ცოდნის გარეშე ამ თითქოს უწყინარი სიტყვების გამოყენება 

არ შეიძლება, რადგანაც რომელიმე კონკრეტული ყრუთა თემის კულტურისათვის ის 

შეიძლება მიუღებელი ან შეურაცხმყოფელიც კი აღმოჩნდეს.  

 

თუკი ჟესტური ენა დამოუკიდებელი სისტემაა, როგორც ენობრივი სისტემა, მაშინ 

სულაც არ არის სავალდებულო, რომ მან გაიმეოროს ან გაიზიაროს ენის იერარქიის 

იგივე დონეები, რაც აქვს  სამეტყევლო ენას. აქ ფონოლოგიურ დონეზე უბრალოდ 

საუბარიც არ შეიძლება. ბუნებრივია, რომ ჟესტური ენების ლინგვისტური ანალიზი 

მაინც ხშირად მიდის იმ გზით, რომ განიხილოს სამეტყველო ენებში არსებული 

კატეგორიების ასახვა ჟესტური ენებში. ჩვენ გვსურს ეს ორმხრივი ურთიერთობა იყოს 

და სამეტყველო ენებზე მომუშავე ლინგვისტებმა უნდა მხედველობაში მიიღონ 

ჟესტური ენების მონაცემები შესაბამისი დასკვნების გაკეთებისას.  ჩვენი აზრით, 

ენათმეცნიერებმა ალბათ უნდა გაიზიარონ ახალი მიდგომა ენობრივი 

უნივერსალიებისადმი და უნდა გადაისინჯოს აბსოლუტური უნივერსალიები იმ 

თვალსაზრისით, ვრცელდება თუ არა ესა თუ ის უნივერსალია ჟესტურ ენებშიც. 

შესაბამისად, აბსოლუტური უნივერსალია იქნება ის უნივერსალია, რომელიც ორივე 

ტიპის ენაში გავრცელდება. მაგალითად, ასეთი უნივერსალიებია: 

1. “ყველა ენაში არის კუთვნილებითი ფორმები / კატეგორიები”;  
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2.  “ყველა ენაში არის საგნის აღმნიშვნელი სიტყვები”;  

3. “ყველა ენაში არის მოქმედების აღმნიშვნელი სიტყვები”; 

4. “ყველა ენაში არის დროის სემანტიკური კატეგორია”; 

5. “ყველა ენაში არის სივრცითი სისტემები” და ა.შ. 

მაგრამ ჩვენთვის კარგად ცნობილი ერთ-ერთი კლასიკური აბსოლუტური 

უნივერსალია “ყველა ენაში არის მჟღერი და ყრუ ბგერები“ ამ პოზიციიდან ვერ 

იქნება აბსოლუტური, რადგანაც ჟესტური ენები ამას მხარს არ დაუჭერს. მაშასადამე, 

ეს იქნება ორმხრივი სტატისტიკური უნივერსალია. იგი გავრცელდება მხოლოდ 

სამეტყველო ენებზე.  

 
ნებისმიერ ენას ყოფა განსაზღვრავს მრავალი თვალსაზრისით. ამდენად, არც 

გასაკვირია, თუკი უამრავი რამ იქნება საერთო დამოუკიდებელი ჟესტური ენებისა 

და სამეტყველო ენებისათვის. ჟესტურ ენებში უფრო სწორი იქნებოდა არა 

მეტყველების ნაწილების მიხედვით ჟესტური ენების გრამატიკის შექმნა, არამედ 

ლოგიკურ-სემანტიკური სისტემების გრამატიკალიზაციის პროცესების აღწერა. 

ძირითადი ლოგიკურ-სემანტიკური კატეგორიები უნივერსალურია და ყოველი ენა 

თავისი სისტემის შესაძლებლობების ფარგლებში სხვადასხვანაირად გადმოსცემს ამ 

კატეგორიებს. მეტყველების ნაწილების მკვეთრი გამიჯვნა საკმაოდ რთულია 

ჟესტურ ენებში; მაგალითად, საგანი, ერთი შეხედვით, ადვილად განსხვავდება 

თვისებისგან ან მოქმედებისგან, მაგრამ შესაძლოა საგანი მისთვის დამახასიათებლი 

ჟესტით ან შესაბამისი მოქმედების აღმნიშვნელი ჟესტით იყოს წარმოდგენილი. ასეთ 

შემთხვევაში მორფოლოგია ფორმას ვეღარ გულისხმობს – როგორც ეს სამეტყველო 

ენების მწყობრ სისტემაშია. თვისება და საგანი ან მოქმედება შეიძლება იყოს 

ფორმობრივად გაუმიჯნავი. ამიტომაც ტრადიციული მეტყველების ნაწილების 

ნაცვლად, აქ გვექნება ძირითადი ლოგიკურ-სემანტიკური კატეგორიები – როგორც 

მორფო-სინტაქსური სისტემის უმთავრესი ერთეულები. ამ კატეგორიებით აისახება 

შემდეგი ცნებები: დრო, სივრცე, კლასის კატეგორია, საგანი, თვისება, მოქმედება, 

კუთვნილება, ხარისხი და რაოდენობა.  
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ცნობილია, რომ მეტყველება მხოლოდ ადამიანის კლასის კუთვნილებაა და ეს არის 

ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი ამ კლასისთვის. როგორ დგას საკითხი ჟესტური 

ენის შემთხვევაში? ჟესტური ენა ეს არის ენობრივი აზროვნების განსხვავებული 

კინემური ფორმა. ჟესტური ენები არის აზრობრივი ცნებების კინემატური ასახვის 

სიტემები. ჟესტური ენა, როგორც საუკეთესო ლინგვოვიზუალური სისტემა, 

წარმოაჩენს ლინგვისტურ ერთეულებს, რომელთა კანონზომიერი  

ურთიერთმიმართებები ქმნის ერთიან ენობრივ სტრუქტურას.  

 

ადამიანი განსხვავებულია სხვა სულიერი არსებებისაგან მეტყველებით და ხელით. 

ხელი - ეს არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი ამ სხვაობაში. ჟესტური ენა იძლევა ამ 

ორი სხვაობის კომბინაციას. ზოგადად რომ ვისაუბროთ, მეტყველება ზოგ ცხოველს 

ან ფრინველსაც შეუძლია. ცნობილია მოლაპარაკე თუთიყუშის ჯიშები, ასევე 

მეტყველება შეუძლიათ ჩხიკვებს, ჯაფარებს, ყვავებს და ძალიან იშვიათად - ძაღლს ან 

კატას, თუმცა აქ გვაქვს უფრო შეზღუდული ფორმები; მაგრამ მეცნიერები ხაზგასმით 

აღნიშნავენ, რომ მხოლოდ ადამიანს შეუძლია დანაწევრებული მეტყველება და 

სწორედ ეს არის ადამიანის ენის უმთავრესი ნიშანი. ხელთან მიმართებითაც 

შეიძლება ითქვას, რომ მაიმუნს აქვს შედარებით დახვეწილი ხელი და შეუძლია 

უამრავი ოპერაციის შესრულება. მაგრამ მას არ შეუძლია დაქტილური ანბანის 

ილუსტრირება, ან რამე რთული ჟესტის შესრულება. მით უფრო გამორიცხულია 

ჟესტური ენების მინიმალური კინემურ-მიმიკური დონის მიღწევა ცხოველებში. 

თუმცა გარკვეული ფონეტიკური დონე წარმატებით შეგვიძლია აღვწეროთ 

არაადამიანთა მეტყველებაში.  

 

საერთოდ, ადამიანის მთავარი განმასხვავებელი ფაქტორი სხვა სულიერი 

არსებებისაგან არის ის, რომ ადამიანმა შექმნა შრომის იარაღი – ეს არის კოგნიტიურ-

მანუალური აქტი. აქ უმნიშვნელოვანესია ის გარემოება, რომ სწორედ ხელი და 

ხელით ნაწარმოები პროდუქტი გახდა ძირითადი ნიშანი ადამიანის სხვაობისა.  

 

მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ტიპის მეტყველებას  -  ბგერითსაც და ჟესტურსაც - 

წარმართავს აზროვნება და აქ გვაქვს მჭიდრო ორმხრივი ურთიერთკავშირი. პირველ 



 
 
 

449 

შემთხვევაში ენობრივ სისტემას აყალიბებს აზრი და ბგერა ან ასო, მეორე შემთხვევაში 

კი  - აზრი და კინემა, ანუ მოძრაობა.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამეტყველო ენებისგან განსხვავებით ჟესტური ენები 

მინიმალიზებულია. ლაკონიზმი არის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა ნებისმიერი 

ჟესტური ენისთვის. თუმცა, იმასაც უნდა ხაზი გაესვას, რომ ჟესტური ენები 

განიცდიან სამეტყველო ენების გარკვეულ გავლენებს. საერთოდ, ჟესტური ენების 

ორი ძირითადი ტიპი არსებობს - დამოუკიდებელი და შესაბამისი სამეტყველო 

ენიდან კალკირებული. ყრუთა თემების წევრები უმეტეს შემთხვევებში 

ბილინგვიზმით ხასიათდებიან. მათ აქვთ ორი ენობრივი კუთვნილება – ჟესტური და 

სამეტყველო ენა, რომელზეც ისინი წერენ, კითხულობენ წიგნებს და უყურებენ 

ფილმებსა და გადაცემებს სუბტიტრებით. თანამედროვე საზოგადოებაში, სადაც 

ყრუთა თემის წარმომადგენლებს შეუძლიათ თავისუფლად წერა-კითხვა, ცხადია, 

ჟესტური ენები სამეტყველო ენების უფრო მეტ გავლენას განიცდიან. ამდენად, მეტია 

მიდრეკილება კალკირებისაკენ. მაგრამ ჟესტური ენების სისტემური რაციონალიზმი 

და შინაგანი ენობრივი ლაკონიზმი მაინც არ იძლევა სრული კალკირების 

საფუძველს.  

 

აღსანიშნავია, რომ ჟესტურ ენებში ყურადღება ექცევა ჟესტის სირბილეს და 

ელასტიურობას – როგორც კეთილხმოვანება გახლავთ საყურადღებო ფაქტორი 

სამეტყველო ენებისთვის. ამ ენებშიც, ისევე როგორც სამეტყველო ენებში, 

მიუღებელია უცხო სიტყვათა ექსპანსია და ბარბარიზმები. 

 

როგორც უკვე ითქვა, ქართული ჟესტური ენა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში  

განიცდიდა რუსულის გავლენას, რამდენადაც თემის აქტიური წევრების 

უმრავლესობა არაქართული წარმოშობის იყო და არც არსებობდა არანაირი 

სახელმძღვანელო ან სხვა ტიპის წიგნი საკუთრივ ქართული ჟესტური ენის შესახებ. 

რუსული ენობრივი დომინანტის კვალი ნათლად ჩანს როგორც ძველ ანბანში, ასევე 

ლექსიკაშიც. იდენტური ენობრივი მოვლენები განვითარდა უკრაინასა და 

ბელორუსიაშიც. ფაქტობრივად, რუსული ჟესტური ენა საფუძვლად დაედო საბჭოთა 
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კავშირის ხალხების ჟესტურ ენებს და საბოლოოდ მივიღეთ ერთიანი საბჭოთა 

ჟესტური ენა, რომელიც წარმატებით გამოიყენებოდა ყრუთა საკომუნიკაციოდ ამ 

სივრცეში. ყრუ ადამიანები დღესაც ინარჩუნებენ ურთიერთობას ამ ენაზე. თუმცა 

უკვე მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაცია და დაწყებულია 

რეინტეგრაციის პროცესი. უნდა აღინიშნოს, რომ ლექსიკისაგან განსხვავებით, 

ჟესტური ენის გრამატიკული დონეები შედარებით თავისუფალია რუსული 

ზეგავლენისა და ნასესხობებისაგან. 

 

მიმიკა 

ჟესტურ ენებში მიმიკას გრამატიკული ფუნქცია გააჩნია. უნდა განვასხვაოთ ჟესტურ 

ენათა მიმიკა და ზოგადი საკომუნიკაციო მიმიკა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, 

რომ ამ ორი მოვლენის შემთხვევაში არის ურთიერთგადამკვეთი ერთეულებიც, ანუ 

არსებობს ისეთი მიმიკური ერთეულები, რაც საერთოა ჟესტური ენების მიმიკისა და 

პარავერბალური მიმიკისათვის.  

 

მიმიკური ნიშნები: 

  

აწეული წარბები - ეჭვის გამომხატველია. ჟესტურ ენებში ასეთი მიმიკა მომავალი 

დროის აღმნიშვნელია.  

ლოყების გამობერვა გამოხატავს ან ვინმეზე მითითებულ სიმქსუქნეს, ან მობეზრებას 

და დაღლას. ზოგჯერ ეს დაფიქრების ნიშანიცაა. 

ტუჩების შეკუმშვა გადაწყვეტილების მიღების ნიშანია. 

ქვედა ტუჩის ჩამოწევა - დაბნეულობას გამოხატავს და არცოდნას. 

ზედა ტუჩის აბზუკა  - ზიზღის გამომხატველია, 

თვალების მოჭუტვა - დაეჭვების და ყურადრების გაძლიერების ნიშანია  

თვალების ფართოდ გახელა - გაკვირვების და ემოციის გამომხატველია. 

 

მიმიკური კონქატისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თვალებით ინფორმაციის 

გადაცემის მოვლენა. თვალებით შესაძლოა უამრავი სახეობის გრძნობისა და 
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დამოკიდებულების გამოხატვა. მთავარია კომუნიკანტმა სწორად წაიკითხოს ამ 

ფორმით მიწოდებული ინფორმაცია, მაგრამ მხოლოდ ასეთი ტიპის მხედველობითი 

კონტაქტის დროს ინფორმაციის გადამცემი  ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ 

ზუსტად გაუგეს.  

არსებობს მხედველობითი კონტაქტის რამდენიმე ტიპი:. 

სოციალური გამოხედვა – ამ დროს მოსაუბრეს უყურებენ სახეზე, ცხვირზე, შუბლზე, 

ტუჩებზე. 

საქმიანი გამოხედვა – ამ დროს მოსაუბრეს უყურებენ თვალებში ან შუბლზე. 

ინტიმური გამოხედვა – ამ დროს მოსაუბრეს უყურებენ ტუჩებზე, თვალებში, 

სხეულის სხვადასხვა ნაწილებზე. სოციალური გამოხედვისგან განსხვავებით, ამ 

დროს გუგები გაფართოვებულია და კომუნიკანტთა შორის დისტანციაც ნაკლებია. 

 

მიმიკური ჟესტები ფართოდ გამოიყენება ინტერნეტ კომუნიკაციისას, ორდესაც 

ადგილი აქვს არაპირდაპირ კომუნიკაციას, არსებობს ერთგვარი უკმარისობის 

შეგრძნება და ეს უკმარისობა ივსება ე.წ. „სმაილიკებით“ (ღიმილებით). ასეთი პაკეტი 

ახლავს ტექსტური ფაილების პროგრამებს, სკაიპსა და ელექტრონულ ფოსტას. 

პაკეტში შედის სხვადასხვა შინაარსის მცირე მოცულობის მქონე მიმიკური ფერადი 

გრაფიკები. ამ გრაფიკების შინაარსი ინტერნეტ სივრცეში უნივერსალურია, მაგრამ 

მათ მაინც აქვს განმარტებანი, რომ ესა თუ ის გრაფიკული მიმიკა სწორად იქნეს 

გამოყენებული. ამ ტიპის დამატებითი მიმიკური ელემენტები გამოიყენება 

წერილობითი კომუნიკაცის დროს, როდესაც  წერილის მიმწერს სურს, რომ სწორად 

იქნეს გაგებული მისი ტექსტი. წერილობითი კომუნიკაციის დროს გაუგებრობოების 

დიდი ნაწილი უმეტეს შემთხვევებში იუმორის გააზრებასა და გაზიარებაზე  მოდის. 

ამიტომაც, ყველაზე ხშირად ღიმილის მიმიკური ჩანართი გამოიყენება, რაც 

აღნიშნავს, რომ  „გეხუმრე“ ან „გაიღიმე“.  ამდენად, შემთხვევითი არაა, რომ სწორედ 

ამ მიმიკური გრაფემით იწყება ყველა ელექტრონული მიმიკური პაკეტი.   
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კომუნიკაციის აქტი მოიაზრებს კომუნიკანტთა სივრცული განთავსების სხვადასხვა 

ფორმებს. ფიზიკური დისტანცია – არსებობს 4 ტიპის დისტანცია: 

არსებობს ინტიმური კომუნიკაციური ლოკაცია: 0-45 სმ, ახლო ემოციური კონტაქტის 

შემთხვევაში; პერსონალური : 45-120 სმ, ნორმალური კომუნიკაციის დროს; 

სოციალური: 120-360 სმ, ოფიციალური შეხვედრების ან საქმიანი ურთიერთობების 

შემთხვევაში; სახალხო: 360 სმ-ზე მეტი, მიტინგების და კონფერენციების დროს. 

 

არსებობს ფსიქო-ლინგვისტური ზოგადი ნიშნები, რითაც შეგვიძლია კომუნიკაციის 

პროცესში მონაწილეთა დამოკიდებულების ან განწყობილების განსაზღვრა. ერთ-

ერთი ყველაზე გავრცელებული ჟესტია ხელების გადაჯვარედინება მკერდთან. ეს 

ჟესტი შეიძლება მეტყველებდეს ადამიანის შებოჭილობაზე, დაძაბულობაზე. თუ 

მოსაუბრეს ხელები გადაჯვარედინებული აქვს და თან ოდნავ უკან არის გადახრილი, 

ამ შემთხვევაში ის ქმნის ქვეცნობიერ ბარიერს თქვნს შორის. თუმცა შეიძლება 

უბრალოდ ხელებს ითბობდეს. ამიტომ უნდა დააკვირდეთ სახის 

გამომეტყველებასაც. შესაძლებელია, მას საუბრის თემა აღიზიანებდეს და ამ ჟესტით 

იცავდეს ქვეცნობიერად თავს.    

ცხვირთან ან ტუჩთან თითის მიტანა, როცა ადამიანი გაუცნობიერებლად ეხება 

ცხვირს, ან აწვალებს ყურის ბიბილოს, ეს შეიძლება ტყუილის მიმანიშნებელი იყოს. 

თუ თქვენ საუბრობთ და ის გისმენთ, მაშინ მას ეჭვი შეაქვს თქვენს ნაამბობში. 

ტყუილისას დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსაუბრის თვალებს. მოტყუებისას მას უჭირს 

თვალის გასწორება და შესანიღბად გადააქვს მზერა ან იფშვნეტს თვალებს. 

როდესაც ადამიანი ქვედა ტუჩს ან ნიკაპს ეხება, ეს ნიშნავს, რომ ის გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესშია. 

საკმაოდ  მარტივად შეიძლება გამოვიცნოთ მოწყენილია თუ არა ჩვენი 

თანამოსაუბრე, რადგან ძნელია მოწყენილობის დამალვა და ქვეცნობიერი მარტივად 

ამხელს ამ მდგომარეობას. ამ დროს ადამიანი იფხანს თავს, ამთქნარებს, მზერა 

გადააქვს, ისწორებს ტანსაცმელს, ან იცილებს არარსებულ მტვერს. თუ მაგიდაზე 

თითების კაკუნიც დაიწყო, ეს მოუთმენლობის ნიშანია, ესე იგი მას ერთი სული აქვს 

როდის მორჩება საუბარს კომუნიკანტი. თუ ასეთ დროს იგი ხშირ-ხშირად 
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კარებისკენაც იყურება, მაშინ უმჯობესია, საუბარი სასწრაფოდ შეწყვიტოს 

მოსაუბრემ.  

   

სხეულის ენა და საერთაშორისო ჟესტები 

 

  ქირონომია არის ხელების ეფექტური 

გამოყენება კომუნიკაციისას.  ქვემოთ წარმოდგენილი საკომუნიკაციო 

დანიშნულების ჟესტები არის სამეტყველო ენის პარავერბალური ერთეულები და არა 

ჟესტური ენების  ლექსიკური ერთეულები. თუმცა უნდა  აღინიშნოს, რომ აქაც (ისევე 

როგორც მიმიკის შემთვევებში) ზოგჯერ ადგილი აქვს საერთო სემანტიკას და 

ზოგჯერ ამ ჟესტების მახასიათებლები სამეტყველო და ჟესტური ენებისათვის 

გადამკვეთი მნიშვნელობებია; მაგალითად, კინეტიკური ფორმები „კარგი“ და 

„ცუდი“ იდენტური ჟესტია ორივე ტიპის ენებში.  
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ჟესტების საერთაშორისო მნიშვნელობანი: 

ერთხელიანი ჟესტები: 

  

ხელის ჩამორთმევა მისალმების მიღებული ჟესტია ბევრ ქვეყანაში. სკაუტები კი 

ხშირად მარცხენა ხელს ჩამოართმევენ ხოლმე  ერთმანეთს, როგორც გულთან ახლო 

მყოფ ხელს. 

 

    გაშლილი თითებით ზევით გაწვდილი ხელი სალმის 

ნიშანია მეორე მსოფლიო ომის დროიდან. 
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   ერთმანეთისთვის მუშტზე მუშტის რამდენჯერმე 

მირტყმით   მისალმების ფორმა მიღებულია ახლო ნაცნობებს შორის დასავლეთის 

ქვეყნებში. ამ ჟესტურ კომუნიკაციას დიდი წარსული არა აქვს. ეს ფორმა შიძლება 

ნაწილობრიოვი სახითაც შეგვხვდეს: 

 აქ მხოლოდ ერთჯერადია მუშტზე მუშტის 

მირტყმა.   

   ეს არის ჟესტი ე. წ.  სამთითიანი მისალმება - სალმის 

გავრცელებული სერბული ფორმა. აქ ცერი, საჩვენებელი თითი და შუა თითი 

გაშლილია, დანარჩენი თითები კი მოხრილია და ეხება ხელისგულს.  
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   წარმოდგენილი ჟესტი არის პოლონური (და 

სამხედრო) სალმის ჟესტი - ორი თითი (საჩვენებელი და შუა თითები) მიდებულია 

შუბლთან, ხოლო დანარჩენი თითები შეკრულია და ხელისგული მოსაუბრისკენ არის 

მიმართული.  

 

  წარმოდგენილი ჟესტი, სადაც ნეკი, არათითი და შუა 

თითი გაშლილია, ხოლო ცერი და საჩვენებელი თითები კრავს პატარა წრეს -  არის 

„О“ - 'Обединета'  და ნიშნავს გაერთიანებას. ეს ჟესტი არის გაერთიანებული 

მაკედონიის მისალმება, რომელიც ხშირად გამოიყენება მაკედონიურ დიასპორებში.    

  ითვლება, რომ ეს ჟესტი არც თუ იოლი 

გასაკეთებელია. აქ წყვილად არის მიტყუპებული ნეკი და არათითი და ისინი 
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დაცილებულია მიტყუპებული საჩვენებელი და შუა თითებისგან, ცერი გაშლილია 

და განზეა გაწეული. ხელისგული წინ მიემართება. ეს არის მისალმების ჟესტი, 

რომელიც ნიშნავს  „დიდხანს იცოცხლე, და გაიხარე!“ ამ ამერიკული წარმოშობის 

ჟესტს უწოდებენ ვულკანურ მისალმებას. 

  

   ეს არის ალბანეთში გავრცელებული მისალმების ფორმა (Zogist 

salute).  მკერდზე მიდებული გაშლილი ხელი ხელისგული მიმართულია ქვევით. 

მისალმების ასეთი ფორმა გავრცელებულია ინდოეთისა და ლათინური ამერიკის 

ზოგ რეგიონში.  

   წარმოდგენილი ჟესტი წინ მიმართული 

ხელისგულით, გაშლილი და ზემოთ აწეული  ხელით გადმოცემულია ნაცისტური 

მისალმების ფორმა. ეს არის ჰიტლერის პერიოდის გერმანული მისალმება.    
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  ეს არის ჰავაიზე გავრცელებული მისალმების ნიშანი. 

აქ მხოლოდ ცერი და ნეკია გაშლლი, დანარჩენი თითები კი კრავს მუშტს. დინამიკურ 

პოზიციაში პირს გასწვრივ ნეკის ქვემოდან ზემოთ წამოწევით გამოხატული იგივე 

ჟესტი ბევრ ევროპულ კულტურაში დასალევად მიპატიჟებას აღნიშნავს, ხოლო თუ 

იგივე ჟესტი ყურთან იქნა მიდებული (ამ დროს ხელისგული ტრიალდება სახისკენ),  

მაშინ იგი გამოხატავს მნიშვნელობას „დამირეკე“ ან „დაგირეკავ“. 

 

   ეს ჟესტი არის გამომხატველი ფორმისა „OK“ ან „Okay“ აქ საჩვენებელი 

თითი და ცერი წრეს კრავს, ხოლო დანარჩენი სამი თითი გაშლილია. ეს არის 

პოზიტიური სიგნალი, რომ ყველაფერი რიგზეა..   

 ზემოთ აწეული ხელი და  შეკრული მუშტი სოლიდარობისა და 

ძლიერების გამომხაველი სიმბოლოა. 

 

 

   ეს არის ე. წ. ‘ფიგ“- ნიშანი, სადაც მუშტად შეკრულ ხელში შუა თითსა 

და საჩვენებელ თითებს შორის ამოწეული არის ცერი. ზოგ ქვეყნებში ეს არის 

უარყოფითი სემანტიკის მქონე ნიშანი და უხამსი ჟესტი, მაგალითად, ქართულ და 
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რუსულ კულტურებში, ასევე საფრანგეთსა, საბერძნეთსა, ინდონეზიასა, იაპონიასა,  

სერბეთსა და თურქეთში. ზოგგან კი ნიშნავს „წარმატებას გისურვებთ“. წარმოშობითი 

ეს ქალის გენეტალიებს მიანიშნებდა ძველ საბერძნეთში და იყო ნაყოფიერების 

ერთგავრი  ნიშანი  მიმართული ბოროტი სამყაროს წინააღმდეგ. ამ შინაარსით ეს 

ჟესტი ახცლაც გამოიყენება პორტუგალიასა და ბრაზილიაში, სადაც ეს ჟესტი 

წარმატების ერთგვარი თილისმანია.  

 

  ეს არის ნიშანი, რომელიც ამერიკულ ჟესტურ ენაში ნიშნავს „მე შენ 

მიყვარხარ.“  აქ გვაქვს თითების შემდეგი კომბინაცია: ნეკი, ცერი და საჩვენებელი 

თითები გაშლილია, ხოლო შუა თითი და არათითი ორივე  მოხრილია და ეხება 

ხელისგულს.  

 

 ეს არის ნიშანი რომელიც ნიშნავს შერიგებას, იგი არის 

წარმოდგენილი ხუთივე გაშლილი თითით. ზოგჯერ ეს ნიშანი ორი ხელითაც 

სრულდება. ეს წარმოშობით არის ბერძნული ჟესტი, რომელიც ნაწყენი პირისადმია 

მიმართული. მცირედი სემანტიკური ნიუანსებითა და კინეტიკური ცვლილებებით  

ეს ჟესტი გავრცელებულია პაკისტანში, ირანში, პანამაში, მექსიკასა და ჩრდილო 

ამერიკაში. 
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    ზემოთ მიმართული ცერი მუშტად შეკრული თითებით ნიშნავს 

მოწონების ჟესტს - „კარგია“, ხოლო თითების იგივე პოზიცია და ქვემოთ მიმართული 

ცერი ნიშნავს საწინააღმდეგოს - „ცუდია“. ქვემოთ დაშვებული ნიშანი ძველ რომში 

ხალხის მიერ გამოტანილი  მკვლელობის განაჩენი იყო გლადიატორთათვის. 

 

 

 

 ეს არის რქების ჟესტი - გაშლილია ნეკი და 

საჩვენებელი თითები, ხოლო დანარჩენი თითები კი შეკრულია მუშტად. ეს ჟესტი 

ამრიკაში,  ტეხასის უნივერსიტეტში გამოიყენება დამშვიდობების ან სპორტული 

თამაშის მხარდაჭერის ნიშნად. ზოგ ქვეყანაში ამ ჟესტს სატანური მნიშვნელობა აქვს , 

მაგალითად, ევროპაში (ნორვეგიაში). ხოლო ამერიკის ზოგიერთ სუბკულტურაში  

მძიმე მეტალ-როკის ნიშანია. ზოგგან კი კრიმინალური დაჯგუფებების აღმნიშვნელი 

ჟესტია - ამერიკის პოლიციელთა მეტყველებაში კოლუმბიისა და ჯორჯიის 

შტატებში. 
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   წინ მიმართული რქების გამომხატველი ჟესტი 

განსაკუთრებით უხეში სემანტიკის მატარებელია იტალიური კულტურის ჭრილში. 

ეს ნიშნავს ცოლისგან ნაღალატებ, რქებდადგმულ მამაკაცს.  

  

 

     წარმოდგენილი ფორმა არის მუშტი, როგორც საზეიმო 

ჟესტი, რომელიც ტორსის დონეზეა და შემდგომში  ოდნავ ქვემოთ მიემართება. აქ 

ადგილი აქვს ენერგიულ, სწრაფ მოძრაობას. ეს ხშირია სპორტული წარმატების 

დროს. ასეთი ჟესტი აღინიშნავს ენთუზიაზმს, ტემპერამენტს, ან წარმატებას და 

შესაძლოა, თან ახლდეს ასეთივე ენერგიული ძახილიც. ეს ჟესტი შეიძლება 

შესრულებული იყოს ერთხელ ან სწრაფი მრავალჯერადი სერიით. 
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  ეს არის უნივერსალური შინაარისის მქონე, ობსენიტური უხამსი 

ჟესტი - შუა თითის კომბინაცია. აქ მხოლოდ შუა თითია წამომართული, ხოლო 

დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტის ისტორია სათავეს იღებს ძველი 

რომაული კულტურიდან. 

 

 

      საჩვენებელი და შუა თითების ერთმანეთზე 

გადაჯვარედინება ბევრ ქვეყანაში ითვლება ქრისტიანული სემანტიკის მქონე ჟესტად 

და ნიშნავს „უფალმა დაგიფაროს“ ან „წარმატებას გისურვებ“. 
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   ეს არის ამერიკული კულტურის ჟესტი, რომელიც 

გამოხატავს ამავე სიტყვსის პირველ ასოს  "L" - "loser"  შუბლზე მიდებული გაშლილი 

ხელისგულით ჩაკეცილია სამი თითი ( შუა თითი, არათითი და ნეკი), გაშლილია 

ცერი და საჩვენებელი თითები. ეს ჟესტი  ნიშნავს დამარცხებულს. 

 

 ეს არის იარაღის აღმნიშვნელი ჟესტი, სადაც გაშლილი 

და ზემოთ აწეულია ცერი და წინ მიმართულია გაშლილი საჩვენებელი თითი, ხოლო 

დანარჩენი თითები კრავს მუშტს. როდესაც ეს ჟესტი საკუთარი სხეულისკენ 

მიემართება, შესაძლოა, თვითმკვლელობის მნიშვნელობაც ჰქონდეს. წარმოდგენილი 

ჟესტი ზოგადად აგრესიის ნიშანია, სპორტში კი იგი აღნიშნავს მოწინააღმდეგის 

დამარცხების მაჩვენებელ ჟესტს. 
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   მუშტად შეკრული ხელით და საჩვენებელი 

თითით აღნიშნულია ან მისათითებელი საგანი ან რაიმეს ან ვინმეს პირველობაა 

გადმოცემული. ზოგ კულტურაში ეს უხეში ნიშანია. ბოლო პერიოდშჲ კომპიუტერის 

მომხმარებელთა შორის ეს ასევე აღნიშნავს ე.წ. „დაკლიკებას“ ანუ მაუსზე (თაგუნაზე) 

დაწკაპუნებას. 

 

 

      V  ნიშანი გადმოცემული გაშლილი და 

განზე გაწეული საჩვენებელი და შუა თითებით. ბევრ კულტურაში ის ჟესტი ნიშნავს 

განმარჯვებას ("victory“) ან მშვიდობას. ამ მნიშვნელობით იგი გავრცელებულია 

ამერიკაში. ზოგ კულტურაში კი იგი აკრძალულია როგორც უხეში ჟესტი. ასეთი 

ქვეყნებია ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო, ირლანდია, ავსტრალია, ახალი 

ზელანდია და სამხრეთ აფრიკა.    
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   ეს არის ბრიტანული წარმოშობის სლენგური ტიპის 

ჟესტი, სადაც ნახევრად მომუჭული და ზემოთ მიმართული ხელია, რომელსაც 

თითქოს უჭირავს რაღაც. ჟესტი წინ და უკან მოძრაობს და აღნიშნავს „ონანისტს“.   

 

 

 

ორხელიანი ჟესტები: 

 

    ეს არის ორხელიანი ჟესტი „საჰაერო ბრჭყალები“ 

ზეპირად წარმოთქმული ციტატისათვის ან სხვა ბრჭყალებში ჩასასმელი 

სიტყვისათვის თუ მნიშვნელობისათვის. ეს სიმეტრიული ჟესტი  წარმოდგენილია 

მოხრილი საჩვენებელი და შუა თითებით. დანარჩენი თჲთები კი კრავს ნახევარ-

მუშტს. 
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   ეს არის უძველესი ისტორიის მქონე ინდური წარმოშობის 

ორხელიანი ჟესტი -  Añjali Mudrā ანუ Pranamasana. ის არის მისალმებისა და 

პატივისცემის გამოხატვის  ინდური ფორმა, რომელიც გადმოიცემა მკერდის დონეზე 

განთავსებული და ერთმანეთთან მიტყუპებული გაშლილი ხელებით. ზოგ 

შემთხვევებში ეს ჟესტი რევერანსის ფორმაცაა. 

 

  წარმოდგენილი კინეტიკური ფორმა არის ტაშის დაკვრის 

ორხელიანი სიმეტრიული დინამიკური ჟესტი, საკმაოდ ცნობილი და 

გავრცელებული ფორმა. „ტაშის დაკვრის კულტურა“ სხვადასხვაგვარია 

განსხვავებულ წრეებში. მაგალითად, აკადემიურ წრეებში ტაში საკმაოდ იშვიათად, 

მხოლოდ გამორჩეული აკადემიური წარმატების აღსანიშნად შეიძლება იქნეს 

გამოყენებული ისეთ თავყრილობებზე როგორიცაა კონფერენცია, სიმპოზიუმი და 

სხვ. აღსანიშნია, რომ ყრუთა კულტურაში ტაში მიუღებელია, რადგან ხმოვანება 

არარელევანტური საზომია და აქ სხვა ჟესტი გამოიყენება:  

 



 
 
 

467 

   

ეს არის ორხელიანი სიმეტრიული დინამიკური ჟესტი. 

   

  ეს არის ე. წ. ×- ნიშანი. წარმოდგენილი ჟესტი ნიშნავს „ცუდია, კმარა!“   

 

 

  

 

წარმოდგენილი ორხელიანი ორფაზიანი ჟესტი არის უხამსი, ობსენიტური ფორმა, 

უპატივცემლობის გამომხატველი ნიშანი. ამ ჟესტს სხვადასხვა კულტურაში 

სხვადასხვა განსხვავებული ნიუანსები ახლავს ფორმის თვალსაზრისით.  
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    ხელების ჭყლეტვა ან სრესა არის განზრახვის მანიშნებელი 

საერთაშორისო ჟესტი. 

 

 "T" ორხელიანი მყარი, სტატიკური ჟესტი ( Time-out)  

დროის, შესვენების მოთხოვნით გამოიყენება სპორტში.     

 

   წარმოდგენილი ორხელიანი ჟესტი ჰავაის 

კულტურიდან მომდინარეობს და მისალმებას აღნიშნავდა ადრე. ახლა საკუთარი 

გამარჯვების აღმნიშვნელი, სადღესასწაულო ჟესტია, თუმცა ზოგჯერ შესაძლოა, 

თვითკრიტიკული და ირონიული მნიშვნელობაც ჰქონდეს.   

 

დახრა და ქედის მოხრა - მისალმების და პატივისცემის გამომხატველია, 

შესაძლებელია მკერდზე ხელის მიდებაც. 
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არსებობს ამ მისასალებელი 

დახრისა და მოხრის სხვადასხვა ფორმები. 

 

თავის დაქნევა უამრავ კულტურაში ნიშნავს თანხმობას. ბულგრეთში კი პირიქით 

თავის წინ დაქნევა უარია, ხოლო აქეთ-იქით გვერდზე გადაწევა კი თანხმობის 

ნიშანია. 

 

ხეზე დაკაკუნება - ეს ნიშანია იმის, რომ ისევ კარგი რამეები გაგრძელდეს და არ 

შეწყდეს.  

 

ბოდიშის ნიშანი ინდურ კულტურაში ასე გადმოიცემა - ბავშვები ხელით ეხებიან 

ოჯახის უფორისის (ან გურუს) ფეხს. ამ ფორმით უხდის ბოდიშს ცოლი ქმარს ამავე 

კულტურაში. 

 

მხრების აჩეჩვა უხერხულობის ან არცოდნის გამომხატველია. 

მთქნარება უპატივცემლობის და უყურადრებობის ნიშანია. 

 

ყელთან მიტანილი  გაშლილი საჩვენებელი თითი ან, გაშლილი ხელი ნიშნავს 

რაღაცის სიმრავლეს ან გადაჭარბებასა და მობეზრებას. 

 

სახეზე აფარებული გაშლილი ხელი ან წინ შუბლთან მიტანილი გაშლილი ხელი, 

რაღაცის დავიწყების და შემდეგ უეცრად გახსენების ამსახველი ჟესტია. 

 

   

კომუნიკაცია, როგორც კომპლექსური ორმხრივი პროცესი მოიცავს შეტყობინების 

კოდირების, გადაცემისა და გაშიფრვის პროცესს. ეფექტური კომუნიკაცია საჭიროებს 



 
 
 

470 

კარგ კომუნიკატორს, რომელიც თავის შეტყობინებას  (მესიჯს) წარმოდგენილ 

აუდიენციას ნათლად და ეფექტურად გადასცემს. კომუნიკაციას დიდი როლი 

ენიჭება ადამიანებს შორის ურთიერთობაში. თუმცა უნდა ხაზგასმით აღინიშნოს, 

რომ კომუნიკაცია დგება არა ადამიანთა შორისაც. ცხოველები ურთიერთობენ 

გარკვეული ხმოვანი და კინეტიკური სიგნალებით, ხოლო მცენარეთა შორის 

კომუნიკაცია დგება სენსორული საშუალებებით. ამ ტიპის საკომუნიკაციო 

მიმართებებს მოიცავს და წარმართავს არა-ადამიანთა ენობრივი სისტემები. ეს 

სიტემები, ცხადია, არის მრავალგვარი და დამოკიდებულია ცხოველთა თუ 

მცენარეთა სახეობებზე. ასეთი სისტემები ისე გამოიყურება, როგორც განსხვავებული 

სამეტყველო ან ჟესტური ენები. 
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