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ქეთევან ჯერვალიძე

„პოხ“ ძირ-ფუძე და მისი სემანტიკური ერთეულები 
ძველბერძნულსა და ქართველურ ენებში 

(საკითხის დაყენებისათვის)

გიორგი მერჩულეს „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ მარტომყო-
ფელი ბერი ხუედიოსი მიმართავს გრიგოლ ხანძთელსა და მის ძმებს:

თქუენ ხართ: სიწმიდისა ნაყოფნი, 
მცენარენი სულნელნი, 
ვარდნი შუენიერნი, 
ფინიკნი კეთილნი, 
და ზეთისხილნი ნაყოფსავსენი 
ზეთითა მით სიწმიდისაჲთა პოხილნი,  
რომელთა ხილვითა დღეს განიპოხა სიბერჱ ჩემი, 
და ამაღლდა სიხარული ჩემი, 
 ვითარცა რქაჲ მარტორქისაჲ (I 255, 15-20)1.

მოყვანილ ნაწყვეტში ფრაზა „ზეთითა მით სიწმიდისაჲთა პოხილ-
ნი“ წარმოადგენს პერიფრაზს ფსალმუნიდან „განაპოხე ზეთითა თავი 
ჩემი“ (ფს. 22, 5.), ხოლო „დღეს განიპოხა სიბერჱ ჩემი“ 91-ე ფსალ-
მუნის მე-10 მუხლის პერიფრაზია, რაც ტექსტში მითითებული არ 
არის. სიტყვები, როგორც ვთქვით, ეკუთვნის მარტომყოფელ ბერს, 
ხუედიოსს. ნაწარმოებში „პოხ“ ძირის შემცველი სიტყვები კიდევ 
გვხვდება და ისინი კვლავ ფსალმუნიდანაა: „და ველნი შენნი აღივსნენ 
სიპოხითა“ (ფს. 64, 12), განჰპოხო შენ შუენიერებაჲ უდაბნოჲსაჲ და 
სიხარული ბორცუთა შეიმოსონ“ (ფს. 64, 13).ამჯერად მითითებულია 
მათი ფსალმუნური წარმომავლობა და მათ ხანძთის ძელის ეკლესიის 
აშენების წინ, ლოცვისას, წარმოსთქვამს გრიგოლი. თუ ანაქორიტის 
სიტყვები VI თავშია, გრიგოლისა – VII-ში, თანაც მცირე ინტერვალით 
მოსდევს მათ. „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ თარიღიანი ნაწარმო-
ებია (951წ.), თუმცა ის განუახლებიათ ცოტა მოგვიანებით (X ს-ის ბო-
ლოს), ისიც მხოლოდ სასწაულთა შერთვით. ამით იმის თქმა გვინდა, 
რომ გიორგი მერჩულე ვერანაირად ვერ გამოიყენებდა ფსალმუნის 
გიორგი ათონელისეულ რედაქციას. ძველი აღთქმისა და ახალი აღთ-
ქმის ეკლესიების ლიტურგიკის ამ უმნიშვნელოვანესი წიგნის უძველე-
სი ხელნაწერები ჩვენში ჯერჯერობით მხოლოდ X-XI საუკუნეებისაა. 
ასე რომ, გრიგოლ ხანძთელი რომელი და როგორი ფსალმუნით სარ-

1 ძეგლის წყარო: ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის 
ძეგლები, ი. აბულაძის ხემძღვანელობითა და რედაქციით, I. თბილისი., 1964; 
II. თბილისი, 1967; III. თბილისი 1971.
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გებლობდა, ეს პასუხგაუცემელი კითხვაა, გიორგი მერჩულე კი, სავა-
რაუდოდ, X ს-ის ხელნაწერებით ისარგებლებდა.

 ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში ჩვენი ყურადღება პირველად 
მიიპყრო ლექსემებმა: პოხილნი, განაპოხე, სიპოხითა, განჰპოხო, ვი-
ნაიდან მათ გაგვახსენეს ძვ. ბერძნული და ასევე ახალი ბერძნულის 
კუთვნილება, ლექსემა πaχύς როგორც ჟღერადობით, ასევე შინაარ-
სით ზემოხსენებული ქართული სიტყვების იდენტური. გავარკვიეთ 
რა პასაჟთა წარმომავლობა, დავინტერესდით „პოხ“ ძირის სემანტი-
კური ერთეულების გამოყენების სიხშირით ქართულ ჰაგიოგრაფიულ 
ლიტერატურულ ძეგლებსა და თვით ფსალმუნში. 

„პოხ“ ძირის სემანტიკური ერთეულები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ 
ლიტერატურულ ძეგლებში: 

განპოხება გამოკვება. განჰპოხო შენ შუენიერებაჲ (I 256, 31); ნი-
ლოსი... განჴმელთა მიწათა განაპოხებს (III 171, 9); ამან... განაპოხა 
სამოელ (I 193, 4*); განიპოხებოდა მადლითა სულისა წმიდისაჲთა 
(II 112,12); იგი... ფარაოს ასულისაგან განიპოხა (I 193, 24); განიპო-
ხა სიბერჱ ჩემი (I 255,18). სიბერითა კეთილითა განპოხნეს (იგინი) 
(I 340,41); რომლითაცა განპოხნეს იგი (III 288,13); განპოხნეს იგინი 
ღმრთისა ზედმოხილვისა წჳმათა მიერ (III 166, 13).

განპოხება-ჲ ქუეყანაჲ ესე ... მოქენე არს ... განპოხებასა სარწმუნო-
ებისა ძირთასა (III 92, 15).

განპოხებულ-ი მიიცვალა სიბერითა კეთილითა განპოხებული (I 
321,32); კაციცა იგი ... სიბერითა კეთილითა განპოხებული ... წარვი-
და უფლისა (345, 27); შიო განისწავლებოდა საღმრთოთა წერილთა-
ჲთა განპოხებული ... (III 268,15); მორწმუნენი, განპოხებულნი სძითა 
მოძღურებათა მათთაჲთა ... სიკუდილსა შეურაცხისმყოფელ იქმნეს 
(III 10, 20); აღმოეცენნეს სიმრავლენი ... წმიდათანი, განპოხებული 
სულისა მიერ წმიდისა (172,1)2.

მაგალითები ფსალმუნიდან:3

21, 13. გარემომადგეს მე ზუარაკებ მრავალ და კუროთა პოხილთა 
მომიცვეს მე.

 – 13. ირგვლივ მომადგნენ მე მოზვერნი აურაცხელნი, ბაშანის ხა-
რებმა რკალი შემომარტყეს (ახალბერძნულსა და რუსულშიც ბაშანი-
საა)

*ამ შემთხვევაში სიტყვას აქვს განაყოფიერების, ჩასახვის მნიშვნელობა.
2 ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების სიმფო-

ნია-ლექსიკონი I ა-ლ, ნარგიზა გოგუაძის, ზურაბ სარჯველაძისა და მზექალა 
შანიძის რედაქციით. თბილისი, 2005.

3 მუხლები ძველი ფსალმუნისა მოყვანილია „მცხეთური ხელნაწერი-
დან“, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო ელ. დოჩა-
ნაშვილმა. თბილისი, 1983; მუხლები ახალი ფსალმუნიდან, ახალი აღთქმა და 
ფსალმუნები, მთარგმნელ-რედაქტორები: ზ.კიკნაძე და მ. სონღულაშვილი. 
სტოკჰოლმი, 1992; ბერძნული ტექსტი, Septuaginta, Edidit Alfred Rahlfs, 
Stuttgart, 1979; 
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21:13 περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταυ̃ροι πίονες 
περιέσχον με..

21. 30.  ჭამეს და თაყვანი-სცეს ყოველთა პოხილთა ქუეყანისათა. 
ჭამს და თაყვანს სცემს ამ ქვეყნის ყველა გათქვირებული.

21:30 ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τη̃ς γη̃ς. 
22.5 განაპოხე ზეთითა თავი ჩემი და სასუმელმან შენმან დამათრო 

მე ვითარცა ურწყულმან.
ზეთი სცხე ჩემს თავს, სავსეა ჩემი თასი პირთამდე.
22:5 ἐλίπανας ἐν ἐλαίω̨ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν 

σου μεθύσκον ὡς κράτιστον.
35. 9. დაითვრნენ იგინი სიპოხითა სახლისა შენისათა და ღუარი 

საშუებლისა შენისა ასუა მათ.
 – 9. დაპურდებიან შენი სახლის ცხიმით და შენთა სიტკბოთა ხევი-

დან შეასმევ მათ.
35:9 μεθυσθήσονται ἀπὸ πιότητος του̃ οἴκου σου καὶ τὸν 

χειμάρρουν τη̃s τρυφη̃s σου ποτιει̃ς αὐτούς.
62. 6. ვითარცა ცმელითა და სიპოხითა განძღეს სული ჩემი და ბა-

გითა გალობისათა გაქებდეს შენ პირი ჩემი.
 –6. ვითარცა ცხიმითა და სიმსუქნით დამსუყდეს სული ჩემი და 

მგალობელი ბაგეებით გაქებდეს პირი ჩემი.
62:6 ὡσεὶ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου καὶ 

χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου.
64.12. აკურთხო გჳრგჳნი წელიწადისაჲ სიტკბოებითა შენითა და 

ველნი შენნი აღივსნენ სიპოხითა.
 – 12. გვირგვინი დაადგი შენი სიკეთის ზაფხულს და შენი ნაკვალე-

ვიდან წვეთავს სიმსუქნე.
64:12 εὐλογήσεις τὸν στέφανον του̃ ἐνιαυτου̃ τη̃ς 

χρηστότητός σου, καὶ τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότητος .
64. 13 განპოხნეს შუენიერებაჲ უდაბნოსა და სიხარული ბორცუთა 

შეიმოსონ.
 – 13. წვეთავენ უდაბნოს საძოვრებზე და ქედები ლხინით შეიმო-

სებიან.
64:13 πιανθήσονται τὰ ὡραι̃α τη̃ς ἐρήμου καὶ ἀγαλλίασιν 

οἱ βουνοὶ περιζώσονται.
67. 16. მთაჲ ღმრთისაჲ, მთაჲ პოხილი, მთაჲ შეყოფილი და მთაჲ 

პოხილი.
 – 16. მთა ღმრთისა – მთა ბაშანისა, მთაგრეხილი – მთა ბაშანისა. 
67.16 ὄρος του̃ θεου̃ ὄρος πι̃ον, ὄρος τετυρωμένον ὄρος 

πι̃ον.
80. 17. და აჭამა მათ სიპოხისაგან იფქლისა და კლდისაგან თაფლი-

სა განაძღნა იგინი.
 – 17.გამოვკვებავდი მათ ნოყიერი ხორბლით და კლდის თაფლით 

დავანაყრებდი.
80:17 καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυρου̃ καὶ ἐκ 
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πέτρας μέλι ἐχόρτασεν αὐτούς.
91.11. და ამაღლდეს, ვითარცა მარტორქისა, რქაჲ ჩემი, და სიბერე 

ჩემი ზეთითა პოხილითა.
 – 11. მოიმაღლებ რქას ჩემსას მარტორქის რქისებრ, ცხებული ვარ 

ხასხასა ზეთით.
91:11 καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου καὶ τὸ 

γη̃ράς μου ἐν ἐλαίω ̨πίονι.
91.15. უფროჲსად განმრავლდენ სიბერესა სიპოხისასა და ფუფუ-

ნეულ იყვნენ თხრობასა.
 – 15. სიბერეშიც გამოიღებენ ნაყოფს, წვნიანსა და ხასხასას. 
91:15. ἔτι πληθυνθήσονται ἐν γήρει πίονι καὶ εὐπαθου̃ντες 

ἔσονται.
140. 5.  ზეთი ცოდვილისა ნუ განაპოხებნ თავსა ჩემსა... 
 – 5. ზეთი თავისა არ ავნებს ჩემს თავს.
140:5.  ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλου̃ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν 

μου.
140.7.  ვითარცა სისქე მიწისა განიპო ქუეყანასა ზედა, განიბნინეს 

ძუალნი მათნი ჯოჯოხეთს შინა.
 – 7.  ვითარცა დახნან და გააპონ მიწა, დაიფანტება ძვლები ჩვენი 

ჯოჯოხეთის ყბაში.
140:7  ὡσεὶ πάχος γη̃ς διερράγη ἐπὶ τη̃ς γη̃ς, διεσκορπίσθη 

τὰ ὀστα̃ ἡμω̃ν παρὰ τὸν ἅ̨δην.
143.14  და ზროხანი მათნი ზრქელ არიან, არა არს დაცემაჲ ზღუ-

დისაჲ.
 – 14. ჩვენი ხარები დატვირთულნი იყვნენ. 
143:14  οἱ βόες αὐτω̃ν παχει̃ς οὐκ ἔστιν κατάπτωμα 

φραγμου̃ .
ა. ხარანაულმა ქართული ფსალმუნის ერთი ნაწილი (1-20; 39; 50; 

52;, 56;, 59; 69; 72; 73; 90; 107; 118; 150; 151) სიტყვასიტყვით შეუდა-
რა ბერძნულ ფსალმუნთა Rahlfs-ისა და ზოჰრაბის გამოცემის სომხუ-
რი ტექსტის მასალას და იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ტექსტუალური 
სიჭრელის თვალსაზრისით, მცხეთური ხელნაწერი სხვა წინაათონურ 
ხელნაწერებს საგრძნობლად აღემატება. მისი კითხვასხვაობები არა 
მარტო სომხურთან, არამედ ბერძნულთან სიახლოვითაც გამოირჩე-
ვა, ასევე ბევრია მასში შიდაენობრივი ცვლილებებიც (254-258, 266, 
267). ყველა ეს პარამეტრი კი იმაზე მიუთითებს, რომ ე. წ. F (ფრაგმენ-
ტი H-1798) რედაქცია ნარევი ტექსტი და გვიანდელი ფორმაა ტექს-
ტის განვითარების ისტორიაში. თუკი X-XI ს-ების ხელნაწერების მი-
ხედვით საერთოდ შესაძლებელია არქეტიპულ ვარიანტზე მსჯელობა, 
მასთან ყველაზე ახლოს მდგომად B(Sin. 42) და D(Sin. 22) ხელნაწე-
რები უნდა ვივარაუდოთ, რომლებიც ყველაზე ნაკლებ კითხვასხვა-
ობებს შეიცავენ და რომელთაც ენობრივადაც ყველაზე ძველი სახე 
აქვთ შენარჩუნებული4. 

4 ა. ხარანაული, ქართული ბიბლიის წარმომავლობის კვლევის ისტო-
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ვინაიდან ახლა ჩვენთვის „პოხ“ ძირის სემანტიკური ერთეულების 
გამოყენების სიხშირეა კვლევის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი, ვამოვკ-
ვეთთ მათ შემდეგი რედაქციების მიხედვით: a და b, – ათონამდელი, 
g – გიორგი მთაწმინდლისეული5:

21,13. კუროთა მართებულთა6 a,b, პოხილთა g. πίονες (მსუქანი)
   – 30. პოხილთა ქუეყანისათა a,b, g. οἱ πίονες
22,5. სცხე ზეთი თავსა ჩემსა a,b, განაპოხე g. με ἐλίπανας
35,9. დაითრვნენ სიპოხითა a, b, g. ἀπὸ πιότητος
62,6. ცმელითა სიპოხისაჲ[თა] a,b, სიპოხით g. πιότητος
64,12. აღივსნენ სიპოხითა a, b, g. πιότητος
   –13. განპოხნეს a, b, g. πιανθήσονται (გამოკვება)
67,16 მთაჲ პოხილი a, b, g. πι̃ον ὄρος
80,17. აჭამა მათ სიპოხისაგან a, b, g. ἐκ στέατος (ლორი, ქონი)
91,11. ზეთითა და პოხიერებითა a, პოხილითა b, პოხილთა g. πίονι.
91,15 სიბერისა მას სიპოხისასა a,b, სიბერესა სიპოხისასა g. πίονι
40,5. ნუ შეეცხებინ a,b, ნუ განაპოხებნ g. μὴ λιπανάτω (ქონის ცხება)
143,14. პოხილ არიან a,b, ზრქელ არიან g. παχει̃ς (სისქე, სიხშირე)

როგორც ვხედავთ, ფსალმუნის 13 მუხლიდან a,b, რედაქციის აბ-
სოლუტურ უმრავლესობაში (10) ქართველ მთარგმნელს უსარგებლია 
„პოხ“ ძირის შემცველი სემანტიკური ერთეულებით, ერთხელ გამო-
უყენებია ვნ. გვარის მიმღეობა „მართებული“ და ორჯერაც „ცხება“ 
ზმნა. გიორგი მთაწმიდელს კი 13-დან 12-ში აქვს „პოხ“ ძირის სემან-
ტიკური ერთეულები გამოყენებული. სეპტუაგინტაშიც რვა შემთხვე-
ვაში πι̃ον ძირის სემანტიკური ერთეულებია გამოყენებული, ორჯერ 
λίπαν ძირისა და თითოჯერ στέαρ, παχει̃ς.

რია და მეთოდოლოგიური კვლევის საკითხები, კრებულში „ბიზანტინოლო-
გია საქართველოში“, I. თბილისი, 2007,500.

5 რედაქციებში შემავალ ხელნაწერთა მონაცემები იხ. „ფსალმუნის 
ძველი ქართული რედაქციები X-XIII სს-ების ხელნაწერთა მიხედვით“, გამოს-
ცა მ. შანიძემ, ტექსტები I, ძველი ქართული ენის ძეგლები 11. თბილისი, 1966, 
013-029.

6 ამას გარდა, ილია აბულაძის ლექსიკონში სიტყვა „მართებულზე“ მა-
გალითები მოყვანილია ოშკური ბიბლიიდან(978), თუმცა, ძალიან ცოტა. ნ. 
მელიქიშვილმა ქართულ ლექციონარებში შესული ბიბლიური საკითხავები 
შეუდარა ოშკური ბიბლიის შესაბამის ტექსტებს და იმ დასკვნამდე მივიდა, 
რომ „შესაძლოა ოშკის ბიბლიის პროტოტიპი არსებობდა უკვე იმ დროს, 
როცა განიზრახეს ლექციონარების ქართულად გადმოღება. მთარგმნელი 
იცავდა ლექციონარის სტრუქტურისა და შედგენის პრინციპებს, მაგრამ 
ალბათ იხედებოდა ამ პროტოტიპშიც“. იხ. წიგნნი ძუელისა აღთქუმისანი I. 
თბილისი, 1989, 6 (სქოლიო2). თუ დავუკვირდებით ი. აბულაძის ლექსიკონი-
დან „პოხ“ ძირზე მოყვანილ მაგალითებს  დავინახავთ, რომ ბევრი მაგალითი 
სწორედ ოშკური ბიბლიიდანაა, მაგრამ ეს X ს-ის ძეგლი რამდენად ზუსტად 
ასახავს ოშკური ბიბლიის პროტოტიპის ენობრივ მდგომარეობას, ამის გან-
საზღვრა ამ პროტოტიპის აღმოჩენამდე ყოვლად შეუძლებელია.
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შეუძლებელია, გიორგი მთაწმიდელს ბერძნული დედნის სურათი 
შეუმჩნეველი დარჩენოდა. ჩვენი ვარაუდით, ერთი ლექსიკური ერთე-
ულის განსხვავებული გრამატიკული ფორმების გამოყენება განსხვავე-
ბული ჟღერადობისა და მომიჯნავე შინაარსის სიტყვათა თარგმნისას 
ხდება ოთხ შემთხვევაში: 1.როცა მთარგმნელობითი პრაქტიკა ახალ-
დაწყებულია. 2. როცა მოგვიანო პერიოდის მოღვაწე სტილიზაციას 
მიმართავს 3. როდესაც მწერალს უყვარს პარონომასიისა და პოლიპ-
ტოტონის რიტორიკული ხერხები და ვირტუოზულად ფლობს მათ, რო-
გორც ეს იაკობ ხუცესთან და შოთა რუსთველთან გვაქვს. 4. სიტყვებ-
საც აქვთ საკუთარი ბედი. 

ამ ძირის არც ერთი ლექსიკური ერთეული არ გვხვდება ქართული 
ოთხთავის არც ერთ რედაქციაში7, არც ხანმეტ ოთხთავსა8 და ხანმეტ 
ლექციონარში9, იაკობის პირველ სახარების ხანმეტ ნაწყვეტებში,10 
არც ძველი აღთქმის წიგნების იმ ხანმეტურ ფრაგმენტებში, რომლე-
ბიც ივ. ჯავახიშვილმა შეიტანა თავის „ქართულ პალეოგრაფიაში“,11 
თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს სიტყვა არ არსებობდა ენაში. ჩვენ 
მხედველობაში გვაქვს მისი ლიტერატურული ფიქსაცია. ამ ტექსტე-
ბის რამდენიმეგზისმა წაკითხვამ გაგვაზიარებინა დიდი მეცნიერის 
მოსაზრება: „ლექსიკურად, შეიძლება ითქვას, ... იშვიათი შემთხვევაა, 
რომ VIII-IX სს-ის სახარებისა და სხვა წიგნების ხელნაწერებში სრუ-
ლებით ახალი სიტყვა იყოს შეტანილი“12. უარყოფითი შედეგის იყო 
ჩვენი ძიება V-VIII სს-ით დათარიღებულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიულ 
ძეგლებშიც13. ბოლოს ლექსემა „სიპოხე“ აღმოჩნდა:

1. თეოდორე აბუკურას ჰომილიაში „საკითხავი მთისათჳს თა-
ბორისა და ფერისცვალებისათჳს უფლისა და ორთა ბუნებისათჳს“, 
რომელიც კ. კეკელიძეს X ს-მდე ნათარგმნ ძეგლად მიაჩნდა: „იოსები 
ჰპოხდა მხართა მისთა ზედა“14, ე. ი. ზრდიდა, ამზადებდა სამოღვა-
წეოდ. ჩვენ, სამწუხაროდ, ვერ დავადგინეთ ეს ფრაზა როგორ არის 
ორიგინალში, თარგმანში კი ის ნამდვილად მეტაფორაა15.

7 იხ, ი. იმნაიშვილი ქართული ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონი. თბი-
ლისი, 1986.

8 ხანმეტი ტექსტები, ნაკვ. I, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვ-
ლევა და სიმფონია დაურთო ლამარა ქაჯაიამ. თბილისი, 1984.

9 ა. შანიძე, ხანმეტი ლექციონარი, 1944.
10 ა. შანიძე, იაკობის პირველსახარების ხანმეტი ნაწყვეტები, ძველი 

ქართული ენის კათედრის შრომები 20. თბილისი, 1973, 7.
11 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული პალეოგრფია. თბილისი, 1949, 274.
12 იქვე, 313.
13 იხ. ი. აბულაძე, შრომები, I. თბილისი, 1975.
14 კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, თბ., 1980, 

420. ტექსტი იხ. კლარჯული მრავალთავი, გამოსაცემად მოამზადა და გამოკ-
ვლევა დაურთო თ. მგალობლიშვილმა. თბილისი, 1991, 407.

15 გაპოხვის რიტუალს დიდი ადგილი უკავია ხევსურულ ყოფასა და რე-
ლიგიურ ტრადიციაში. ის, უპირველეს ყოვლისა, ადგილის დედის კულტთა-
ნაა დაკავშირებული. მშობლიურ წიაღში დასაბრუნებლად, რათა მიწამ მისი 
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2. უდაბნოს მრავალთავსა და, რაც მთავარია, 3. ზუსტთარიღიან 
ხელნაწრეში, სინურ მრავალთავში (864): 

უდაბნოს მრავალთავი:16 
პოხა: საზრდოობა, კვება „პოხდა ყრმათა სძითა“ (215,14), – თქმუ-

ლი იოვანე მთავარეპისკოპოსისა აღვსებისა ორშაბათსა და შაბათსა; 
ყრმა იპოხებოდა მამა-დედათა მისთა თანა (76, 11) – სწავლაჲ წმიდი-
სა და ნეტარისა მამის ჩუენისაჲ ანტონისი, თუესა იანვარსა.

სინური მრავალთავი:17 
სიპოხე, ნაყოფიერება, სიმსუქნე; სავსეობა, სიმრავლე, სიუხვე (ნა-

ყოფისა..,) „დაითვრნენ იგინი სიპოხითა სახლისა შენისაჲთა და მდინა-
რჱ საშუებლისა შენისაჲ ასუა მათ“ (188,31).

სინურ მრავალთავში არათუ ვიპოვეთ საძებარი სიტყვა, არამედ 
ვიპოვეთ ფსალმუნიდან მოყვანილ ნაწყვეტში (35,9), თანაც აბსტრაქ-
ტული ცნების აღსანიშნავად, რაც იმაზე უნდა მიანიშნებდეს, რომ მან 
განვითარების დიდი გზა განვლო18. მაშასადამე, გრიგოლ ხანძთელის 
დროინდელ ფსალმუნში იყო „პოხ“ ძირის შემცველი ლექსიკური ერ-
თეულები. უფრო მეტიც, შესაძლოა, ჩვენ მიერ ფსალმუნიდან მოხმო-
ბილ მუხლებში მხოლოდ „პოხ“ ძირის სემანტიკური ერთეულები ყო-

სხეული არ უარყოს, მიცვალებულსაც კი ერბოთი პოხენ. ადგილის დედას 
უყვარს ბევრი, ძალიან ბევრი ერბო, იხ. ს. მაკალათია, ხევსურეთი. თბილი-
სი, 1984, 192, 207, 224. ამ სიტყვას, ზემოხსენებული წინადადების მსგავსად, 
მეტაფორის ფუნქცია აქვს ვაჟას „ბახტრიონში“: 1. „საპოხი უნდა, ობოლო, 
მხედართა გულის კბენასა,“ თ. VII. ე. ი. სიტყვამ გულზე უნდა უკბინოს მებრ-
ძოლს და მასში საბრძოლო სულისკვეთება აამაღლოს. ჩვენი აზრით, პოემის-
თვის დართულ ლექსიკონებში ეს სიტყვა სწორად არ არის განმარტებული. 
2. „დილის მზის სხივით იპოხენ ქედებს კახეთის მთანია“,თ.  XII. ეს ზუსტად 
„მხრის გაპოხვის“ იდენტურია. ქედებს, ამ შემთხვევაში, მხართა დატვირთვა 
აქვს. მებრძოლთა პარალელურად, საბრძოლო შემართებას მზიურ-ღვთიური 
ენერგიით იმაღლებენ მთებიც, ღვთის დავანების ადგილები. ისინი უხილა-
ვად ებმებიან ბრძოლაში. 3. „მჴრის გაპოხვას“ ადასტურებს ფოლკლორიც: 
„ისევ იზრდება მგლის ლეკვი არწივთა ნაბუდვარშია, დედა მკლავთ უპოხს 
მალ-მალე, დილ-დილა, თითბრის ჯამშია“ – ამ შემთხვევაში კი დემეტრასე-
ული წრთობის მაგიურ რიტუალთან უნდა გვქონდეს საქმე.

16 უდაბნოს მრავალთავი, ა. შანიძისა და ზ. ჭუმბურიძის რედაქციით, 
ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს: ლ. ბარამიძემ, კ. დანელიამ, რ. ენუქაშ-
ვილმა, ი. იმნაიშვილმა, ლ. კიკნაძემ, მ. შანიძემ და ზ. ჭუმბურიძემ. თბილისი, 
1994.

17 ი. იმნაიშვილი, სინური მრავალთავი. თბილისი, 1975. 
18 გავიხსენოთ აბსტრაქტულ ცნებებზე ანუ იდეებზე საუბრები პლატო-

ნის დიალოგებიდან, აგრეთვე პლატონისა და დიოგენეს პაექრობა: ერთხელ 
როდესაც პლატონი იდეებზე საუბრობდა და იგონებდა სახელებს „მაგიდო-
ბისა“ და „ფინჯნობის“ აღსანიშნავად, დიოგენემ უთხრა: „აი, მე, პლატონ, 
მაგიდას და ფინჯანს ვხედავ, მაგიდობას და ფინჯნობას – ვერა“. მან კი მი-
უგო: „ეს გასაგებია, მაგიდისა და ფინჯნის დასანახად შენ გაქვს თვალები, 
ხოლო მაგიდობისა და ფინჯნობის დასანახად არ გაქვს გონება“, იხ. Диоген 
Лаэртский. М. 1986, 230.
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ფილიყო. ამას ჩვენ გვავარაუდებინებს უძველესი ადიშის ოთხთავი 
(C), რომლის ორი დედანი – ძირითადი (ჰაემეტი) და დამხმარე (ლუ-
კას სახარების ნაკლული ნაწილის შესავსებად გამოყენებული) – სა-
ხარების ქართული თარგმანის ორ სრულიად სხვადასხვა რედაქციას 
წარმოგვიდგენს19.

ფსალმუნიდან მოყვანილი მაგალითების ათონელისეულ რედაქცი-
აში, როგორც დავინახეთ, 13 შემთხვევიდან 12-ში გიორგი სწორედ 
„პოხ“ ძირის სემანტიკურ ერთეულებს იყენებს. ის თითქოს შეყვარე-
ბულია ამ სიტყვაზე,20 რასაც, ჩვენი აზრით, ახსნა უნდა ჰქონდეს, მაგ-
რამ ამ ეტაპზე, მხოლოდ ფაქტის კონსტატაციით ვიფარგლებით.

შევისწავლეთ „პოხ“ ძირის შინაარსი ილია აბულაძის ლექსიკონშიც: 21

განპოხება – <<განსხუობა>>, გასუქება: „განდიდნეს და განმდიდრ-
დეს და განსუქნეს და გ ა ნ პ ო ხ ნ ე ს I , – განდიდნეს და განმდიდრნეს 
და განსუქნეს და გ ა ნ ს ხ უ ე ს “ (ἐμεγαλύθησαν καὶ ἐπλούτησαν) O, 
იერემ. 5, 38; „(წჳმაჲ მყუდროჲ) სიღრმედ მოიწევს და გ ა ნ ა პ ო ხ ე ბ ს 
ყანასა“ A – 92,288. 

დაპოხება – განოყიერება; გასუქება: „ჰამბავმან კეთილმან დ ა ა პო 
ხ ნ ი ს (πιάνει)22 ძვალნი“ O, იგ. სოლ. 15, 31.

მპოხელ-ი – ძიძა, << აღმზრდელი>>: „ექმნა მას მპოხელ“ (εἰς 
τιθηνόν) O რუთ. 4, 16; შეაჭუვნეთ მპოხელი (τὸν τροφεύσαντα) 
თქუენი“ I, – „შეაჭუვნეთ ხოლო აღმზრდელიცა თქუენი“ – pb., ბარ. 4, 8.

პოხა – საზრდოობა, კვება: „ყრმაჲ ი პ ო ხ ე ბ ო დ ა  მამა-დედათა 
მისთა თანა“ მრთ. A, ანტ. დ. 19v; „პ ო ხ დ ა  (ἐθήλασεν) ყრმასა მას 
ვიდრე განყენებადმდე ძუძუჲსა“, O I მფ. 1, 23; „დედამძუძე ... ზრუნვით 
პ ო ხ ნ  ყრმათა მათ, რომელნი ერწმუნნიან, მ. სწ. 301, 28..; „რამეთუ 
(მცენარჱ) იზრდების და ი პ ო ხ ე ბ ი ს “ გრ. ნოს. კაც. აგებ. 222, 28.

პოხილ-ი – <<ზრქელი>>, <<მართებული>>, <<მსუქანი>>: ზროხა-
ნი მათნი პ ო ხ ი ლ  და (ზრქელ g) არიან“ ფს. 143,14; „კუროთა პო-
ხილთა მომიცვეს მე“ g – „კუროთა მართებულთა მომიცვეს მე“ A, ფს. 
21, 13; „ძოვდეს საცხოვარი შენი... ადგილსა პ ო ხ ი ლ ს ა  და ფართოსა 
(τόπον πίονα)“ I, ეს. 30, 23; „პ ო ხ ი ლ თ ა  დაჰკლავთ, pb.., „მსუქანსა 
მას დაჰკლევდი (τὸ παχὺ σφάζετε)“ O, ეზეკ. .34, 3.

პოხიერ-ი – ნოყიერი, მსუქანი „იპყრა თავი შენი, უფროჲსღა პ ო -
ხ ი ე რ თ ა  ზედა ჭამადთა მ. ცხ. 281 r. 

19 ი. იმნაიშვილი, ადიშის ოთხთავი რედაქციულად, თბილისის უნივერ-
სიტეტის შრომები, ტ. 28, 1946, 119-162.

20 მხედველობაში გვაქვს მისი სახელით ცნობილი სხვა თარგმნილი 
ძეგლები გრიგოლ ნოსელისა და ამბა თალასესი, იხ. საქართველოს ეკლესიის 
კალენდარი, 1989, 370, 450.

21 ილია აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი. თბილისი, 1973.
22 ი. აბულაძის ლექსიკონიდან მოყვანილ მაგალითებში შესაბამისი 

ბერძნული სემანტიკური ერთეულები, შეძლებისდაგვარად, ჩართულია ჩვენ 
მიერ ბერძნული სეპტუაგინტადან. ლიტერები: I – იერუსალიმის ბიბლია, O – 
ოშკის ბიბლია, A – 1109, pb – ბაქარის ბიბლია.
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სიპოხე – სინოყივრე, სიმსუქნე: „სტომაქი მოიდნობს საჭმელსა და 
ს ი პ ო ხ ე ს ა  მისსა მისცემს ნესტუთა მათ ღჳძლისათა“ მ. სწ. 176,23; 
„თანაზიარ... ს ი პ ო ხ ი ს ა  ზეთის-ხილისაჲ იქმენ (τη̃ς ῥίζης τη̃ς 
πιότητος τη̃ς ἐλαίας ἐγένου)“ ჰრომ. 11,17; „წარვედით, ჭამეთ ს ი -
პ ო ხ ჱ  (λιπάσματα) და სუთ სიტკბოებაჲ O, I ეზრა 9,52; „დაემჴუა 
ტაბლაჲ შენი, სავსე ს ი პ ო ხ ი თ ა  (πιότητος)“ O, იობ. 36, 16; „ცმე-
ლითა ს ი პ ო ხ ი ს ა ჲ თ ა  განძღეს სული ჩემი“ ფს. 62, 6; „ჭამეთ და 
სუთ ს ი პ ო ხ ჱ  თქუენი“ O, ნეემ. 8, 10. 

„პოხ“ ძირის ოდნავ განსხვავებული შინაარსის ლექსემები აღმოჩნ-
და ნ. ჩუბინაშვილის ლექსიკონში:23

განპოხება (განვაპოხებ, განვიპოხები) – გასუქება, ანუ დაშვენე-
ბა (ფსალ. 64, 12) // სუნნელის ზეთის ცხებით შემკობა, გასუნნელება 
(ფსალ. 22,4 და 140,5), умащивать.

პოხიერი – პოხილი მსუქანი, განპოხებული (ფსალ. 21, 12,29 და 
67,15) тучный (კუალად 91,10) маститый.

სიპოხე – სიმსუქნე (ფსალ. 35, 8; 62,5; 64,11 კუალად 80,11), тук.
ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი:24 
*პოხ-
ქართ. პოხ- პოხ-ა; პოხ-ილ-ი პოხ-იერ-ი; სი-პოხ-ე ...
სვან. პოხ- პოხ-ილ „ღორის ქონი“
გვხვდება ძველ ქართულში: პოხდა (ἐθήλασεν ) ყრმასა მას ვიდრე 

განყენებადმდე ძუძუჲსა, I მეფ. 1, 23; ზროხანი მათნი პოხილ არიან, 
ფს, 143,14; იპყრა თავი შენი... უფროჲსღა პოხიერთა ზედა ჭამადთა, 
A 1105 281r და სხვ.

ქართულ ძირს უნდა შეესატყვისებოდეს სვან. პოხ-, მასალა შეაპი-
რისპირა ჰ. ფენრიხმა (H. Fähnrich, 1987).

როგორც ვხედავთ, აქ წარმოდგენილი არ არის მეგრულ-ლაზური 
ერთეულები. დავინტერესდით სიტყვის სვანური ვარიანტითაც, რო-
მელსაც სხვა ფორმაც გააჩნია:

პეხილ (-იშ, -Aრ ბზ., -ხლიშ, -ხლAრ ბქ.), პოხილ(-იშ, -ხლარ) ლშხ. – 
საპოხი, ქონი. კნინ. პეხილდ ბქ., პოხილMლ ლშხ.

პეხლაჲ (-ლAიშ, -ლაჲAრ) ბზ., პოხილაჲ (ლაÆშ, -ლMლ) ლშხ. – 
ქონიჭამია25 

პეხილ – ქონიანი ხორცი, აქ მუცლის სიმსუქნე. მას ხასილსაც უწო-
დებენ ნახ. ხასილ; „გაგატნეო ორ ძროხის პეხილს“ (ტობ. 11, 10-13)26*.

23 ნ. ჩუბინაშვილი, ქართული ლექსიკონი რუსული თარგმანითურთ. 
თბილისი, 1961.

24 ჰაინც ფენრიხი, ზურაბ სარჯველაძე, ქართველურ ენათა ეტიმოლო-
გიური ლექსიკონი. თბილისი, 1990.

25 ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, სვანური ლექსიკონი. თბილისი, 2000.
26 ასლან ლიპარტელიანი, სვანურ-ქართული ლექსიკონი (ჩოლოური 

კილო). თბილისი, 1994.
*ასლან ლიპარტელიანის მითითება არ არის სწორი, უნდა იყოს (8, 22). 

ტობის წიგნის უძველესი რედაქციები, X ს-მდელი, სამწუხაროდ, არ იყენებენ 
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აპეხდ (-იშ, -არ) ბქ. – შაშხი, აპოხტი, იხ. ლ¥რ.
როგორც დავინახეთ, სვანურში გვაქვს ე/ო-ს მონაცვლეობა, რაც 

დამახასიათებელია ქართველური ენებისათვის. ამ სიტყვას იცნობენ 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთის კილოებიც:

პოხ პოხს: ჴევ. თუშ. უსვამს, სცხებს რაიმე ცხიმს (ერბოს, ზეთს, ქონს). 
საპოხი პოხილი.., ., ჴევ. თუშ. ხორცის ხარშვის დროს თავზე მოყე-

ნებული სიმსუქნე.
საპოხი ფშ. (რაზ-ჭყ.) „ცხიმი ყოველნაირი“, ხევსურეთში საპოხი უმ-

თავრესად ერბოა; თუშ. უფრო ქონი, რითაც გაპოხენ ფეხსაცმელს და 
სხვას (უმთავრესად მურდლის ქონი)27.

თქმა იმისა, სიტყვა სვანურ-ხევსურულიდან შევიდა ლიტერატუ-
რულ ენაში,თუ პირიქით, ან როდის უნდა მომხდარიყო ეს, არ შეგვიძ-
ლია.

ამ სიტყვის შესახებ ირანისტი მ. ანდრონიკაშვილი წერს: „პოხ ძირი 
მომდინარეობს, ჩვენი ფიქრით, საშ. სპარსული სიტყვიდან pih(puh)28 
ცხიმი, ქონი, სიმსუქნე“ შდრ. ახ. სპარსული pih ცხიმი, ქონი, ავ. pity ძვ. 
ინდ. pita, ბერძნ. πίων, ინდ. ევრ. *pi, pay, ძვ. ირ. piθυ, ბელუჯ. piγ. 
სომხ. ფოხ-სესხი, მეორე მხრივ, ავ.pivah ცხიმი, ძვ. ინდ. pivas ქონი, 
ცხიმი, ლათ. pinguis, გერმ. feist, fett მსუქანი, ცხიმიანი, ოსური fiwifev, 
ქონი, ქურთ. piv, ბელუჯ. piγ, ფალ. pig, pik, სკ. piy29.

ამის შემდეგ დავინტერესდით „პოხ“ ძირის ლექსიკური ერთეულე-
ბი შეგვემოწმებინა მეგრულ-ქართულ ლექსიკონში, თანაც ყველა 
ხმოვანზე ო-ს გარდა. აი, ჩვენი ძიების შედეგი: 

პახვალ-ი (პახვალ/რს)– ტანმორჩილი კაცის კოხტად სიარული
პახვალა (პახვალას) – იგივეა, რაც პახუ – ტანად პატარა
პახვაფ-ი (პახვაფის) – კოხტა სიარული, ფათქუნი
პახუ, (პახუს) – ტანად პატარა (თიკუნი)
პახუა (პახუას) სახელი პახუნს ზმნისა – 1. პატარ-პატარა ლუკმე-

ბით დინჯად ჭამა 2. იგივეა, რაც პახვაფი
პეხვერე, პეხვერია (პეხვერეს, პეხვერიას) – იგივეა, რაც ფეხვერე, 

ფეხვერი ტანად პატარა და პუტკუნა
პიხვა პიხვალ-ი (პიხვა/ლ/ს) – ბუთხუზა, პუტკუნა
პიხვინაფა (პიხვინაფას) – სახელი ზმნისა პიხვონდუ(ნ), იპიხვინანს 

– გასუქება, გაპუტკუნება

ამ სიტყვას, ის XVIII ს-ის ბაქარისეული ბიბლიიდანაა მოყვანილი, იხ. ძვე-
ლი აღთქმის აპოკრიფების ქართული ვერსიები, I, ტექსტები გამოსაცემად 
მოამზადა, წინასიტყვაობა და ლექსიკონი დაურთო ც. ქურციკიძემ. თბილი-
სი, 1970, 159.

27 ა. შანიძე, მთის კილოთა ლექსიკონი, იხ. მისი: თხზულებანი, ტ. I, თბი-
ლისი., 1984; აგრეთვე: გ. ხორნაული, ფშაური ლექსიკონი. თბილისი, 2000; 

ა. ჭინჭარაული, ხევსურული ლექსიკონი. თბილისი, 2005.
28 საშუალო ირანული, იგივე ფალაური (-IV – +IX-მდე).
29 მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი სამ-

ყაროდან. თბილისი, 1966.
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პიხუა (პიხუას) – იგივეა, რაც პახუა. ცოტა-ცოტათი, ნელა და გემ-
რიელად ჭამა

პუხა (პუხას) – კუზიანი
პუხუ (პუხუს) – კუზი, ზურგი30.
წერილი უკვე დასრულებული გვქონდა, როცა გავეცანით მ. ჩუხუას 

ახალ ნაშრომს ’’იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა’’, 
რომელშიც ქართ.-სვან. ფუძე პოხ მეგრ. ფუძე პუხ-თან არის დაკავ-
შირებული და მისი საერთო ნახური ექვივალენტიც არის დაძებნილი:

იჩქ. მოჰ ქონი, მუცლის ქონი; ინგ. მუჰ ’’ბაცბ. მოჰ, მაჰ-ური ხინკა-
ლი, ქონიანი ხინკალი, ინგუშურში შეინიშნება ო> უ გადასვლა, რაც 
წყვილბაგისმიერი მ სონორის ზეგავლენით აიხსნება.

ს.-ქართვ. ხ: ს-ნახ. ჰ შესატყვისობა წ.-ქართვ. ფუძისთვისაც ჰ-ს ვა-
რაუდობს, ვინაიდან ფარინგალური ფრიკატივები ყველაზე უკეთ ნა-
ხურ ენებში შემოგვენახა31.

ს.-ნახ. *მოჰ- ქონი, მუცლის ქონი. 
როგორც ვხედავთ, სხვა ქართველურ ენათა მსგავსად, მეგრულ-

შიც გვაქვს თავისუფალი ხმოვანთმონაცვლეობა ძირებში, მაგრამ 
ისე, რომ სემანტიკური ცვლილება, ჩვენი აზრით, დასაშვებ ზღვარს 
არ აღემატება. ხმოვანთა თავისუფალი მონაცვლეობა ახასიათებს ნა-
ხურ ენებსაც. როგორ, ან რატომ მოხდა, რომ საშ. სპარსულმა სიტყ-
ვამ pih (puh) პოხ-ის ფორმით შემოაღწია ქართულ დიალექტებსა და 
სვანურში, მაგრამ ფეხი ვერ მოიკიდა მეგრულში? აქვს თუ არა რაიმე 
კავშირი საშ. სპარსულ pih(puh)-ს ზემოთ ჩამოთვლილ მეგრულ სიტყ-
ვებთან? გარდა იმისა, რომ ორივე ენა, ირანულიც და ბერძნულიც, 
ინდო-ევროპულ ენათა ჯგუფს განეკუთვნება? 

ახლა კი კარგად დავათვალიეროთ ძველი ბერძნული pavcu~ ლექ-
სემის სემანტიკური ველი.

πάχ-ος, εος τό 1)толщина (sc. τού ῥοπάλου – კვერთხის Hom; 
τοῦ τείχους--კედლის Thuc) ; τὰ πάχη τῶν τριχῶν – თმის Arst. 
различная толщина волос; π. σαρκός-ხორცის Eur. упитанность 2) 
(о жидкости) плотность(τῆς θαλάσσης-ზღვის) Arst.

παχύ-δερμος 2 1) толстокожий (τὰ ζῷα – ცხოველები Arst.). 2) 
тупой, непонятливый, глупый (ἀπειρόκαλος καὶ π. უხეში, გაუგე-
ბარი Luc.).

παχύ-θριξ, τριχος adj. густошёрстный ( τὰ ζῷα – ცხოველები 
Arst.).

παχύ-κνημος, 2 толстыми икрами Arph., Diog. L.
παχυλῶς грубо, в общих чертах.
παχύ-μερες τό; 2 толщина, плотность.
παχυ-μερής, 2 состоящий из толстых или плотных частей.

30 ო. ქაჯაია, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, ტ .II. თბილისი, 2001. თბი-
ლისი, 2002; კუზი, მაგ. აქლემისა, სწორედ ქონთანაა დაკავშირებული.

31 მ. ჩუხუა, იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა. თბი-
ლისი, 2008, 453. შემდეგში: მ. ჩუხუა.
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πάχυσις-εως ἡ уплотнение, сгущение.
παχύνω 1) делать толстым (тучным), откармливать (βοῠν – ხა-

რების; σώματα – სხეულები Plat.; (ἵππον – ცხენი Xen.), τὰς ψυχάς 
π – სულების Plut. заливать жиром, т. е. притуплять умы;32 pass. 
Досл. жиреть, перен. грубеть (ἐπαχύνθη ἡ καρδία გული Nt); 2) 
делать плотным (τὸ ὕδωρ – წყალი, κονιορτῷ-მტვერი Plut.); 
pass. становиться плотным , уплотняться Her., Arst.: ὄλβος ἄγαν 
παχυνθεῖς Aesch. черезмерно разросшееся богатство.

παχύ-πους, – ποδος 2 толстоногий Arst.
παχύς, - εῖα, - ύ 1) толстый, массивный (λᾶας-ქვა σκῆπτρον – 

კვერთხი Hom; πέδαι – ფეხები Arph., 
2) полный, крепкий (χείρ – ხელი αὐχήν – კისერი Hom);
3) откормленный, жирный (ὗς – ღორი Arph.) 
4) тучный плодородны (γῆ – მიწა Xen.);
5) плотный, грубый ἱμάτιον –ძაძა, ჯვალო Plat.);
6) крупный огромный(πρᾶγμα – საქმე, χάρις-მადლი Arph);
7) густившийся, густой (αἷμα – სისხლი Hom. Arst.); 
8) раздутый, опухший (πούς – ფეხი Aesch);
9)  разбогатевший, богатый (ἀνήρ – კაცი Aesch.) οἳ παχέες Her. 

Богачи;
10) тупой, глупый (ἀμαθής καὶ π. – უსწავლელი, უმეცარი Arph);
11) густой, низкий დაბალი, ბოხი (φωναί – ხმა Arst.)
παχυ-σκελής 2 толстоногий Plut. 
παχύ-στομος 2 широкоротый.
παχύτης, – ητος 1) толщина (τοῦ δέρματος კანის, ტყავის Her.); 

2) тучность, грузность (τοῦ ἐλάφου – ირმის Arst.); 3) густота (τῶν 
τριχῶν – თმის, ბეწვის Arst.); 4) плотность (γάλακτος – რძის Arst.); 
5) тупость, невежественность (π. γραμματική – Sext.).

*παχύ-φρων 2 тупоумный Arst.
παχυ-χειλής 2 толстогубый Anth33.
როგორც ვხედავთ, უძველესი ბერძენი ავტორები, რომელთა თხზუ-

ლებებში παχύ-ს ძირის შემცველი სიტყვები დასტურდება, ჰომეროსი 
და ესქილეა. ეს ძირი ჩვენ დავძებნეთ როგორც სხვა ხმოვნებით, ასევ-
ვე β, φ თანხმოვნებზე, თუმცა უშედეგოდ, გარდა πηχ-ისა, ვერაფერი 
ვნახეთ, ისიც πήγνυμι-დან მომდინარეა, თუმცა მის მრავალ მნიშვ-
ნელობათა შორისაა: დღვება, გამაგრება, გაყინვა, გამკვრივება. 

დავაკვირდეთ, როგორ ჰგვანან ერთმანეთს ძველი ბერძნული ზმნა 
παχ-ύν-ω და მეგრული ზმნა პახ-უნ-ს. ძველი ბერძნული παχ-ύν-ω 
ეს B ჯგუფის ნასახელარი, ნაზალურ თანხმოვნიანი ზმნაა. -ύν სწო-
რედ ნასახელარ ზმნათა ერთ-ერთი დაბოლოებაა, - ω S1- ის ნიშანი, 

32 გავიხსენოთ შექსპირის სიტყვები: გასუქდი, ტვინზე ქონი მოგედო და 
ვეღარ აზროვნებ.

33 ძველბერძნული ლექსიკური ერთეულები მოყვანილია: И. Х. 
Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь в двух томах, т. II. М., 1958.
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ხოლო მეგრულ ზმნაში პახ-უნ-ს, -„უნ“ თემის ნიშანია, ქართული – „ავ, 
-ებ“ თემის ნიშნების შესატყვისი. შდრ. გორ-უ-ა ძებნა; გორ-უნ-ს ეძებს; 
ხონ-უ-ა - ხვნა; ხონ-უნ-ს - ხნავს; ჭოფ-უ-ა - დაჭერა; ჭოფ-უნ-ს იჭერს; 
პახ-უ-ა ჭამა; პახ-უნ-ს ჭამს;34 ს კი – S3-ის ნიშანი მხ. რ-ში. ხევსურულ-
სა და ფშაურში ეს ზმნა დღესაც ერთთემიანია. ზემოთ წარმოდგენილ 
მაგალითებში პოხვა ზმნას როგორც ვნებით, ასევე მოქმედებით გვარ-
ში მხოლოდ -ებ თემის ნიშანი უდასტურდებათ. არ გამოვრიცხავთ, 
რომ თანამედროვე პოხვაში – „ავ“ თემის ნიშანი მოგვიანებით სწო-
რედ მეგრულის გავლენით იყოს გაჩენილი, მაგ. ჭარ-უ-ა წერ [ვ]ა, ჭარ-
უნ-ს წერ[ავ]ს; ჭახ-უ-ა წნეხა; ჭახ-უნ-ს წნეხ[ავ]ს... ასევე იდენტურად 
გამოიყურებიან: პახვალა-παχυλῶς... 

რ. გორდეზიანის წიგნში „მედიტერანულ-ქართველური მიმართე-
ბები“, Pαχα ბერძნული ბახუსის (Bάκχος) ეტრუსკულ შესატყვისად 
არის დასახელებული, ფიქრობენ, რომ ეტრუსკული ფორმა ბერძ-
ნულიდანაა ნასესხები. თავად ბერძნული ფორმატივის ეტიმილოგია 
დაუდგენელია35. იქვეა ინფორმაცია Bάκχος-ზეც: Bάκχος – დიონი-
სესა და მისი შვილის სახელი E.J. Furnee-ს მიხედვით, ამ ფუძის ვარი-
აციად შეიძლება განვიხილოთ μάχλος „ავხორცი“ (ქალების მიმართ 
გამოიყენება), შმაგი, დაუდგრომელი. ფურნეე მას მიიჩნევს აღმო-
სავლეთ მედიტერანულ ელემენტად, რომელიც თავს იჩენს ლიდიურ 
Bakivali-სა და ქართულ ბაქ-ი ფორმატივში. ფენრიხმა აღადგინა საერ-
თოქართველური ერთიანობის ხანისათვის *ბაქ- (ქართ. ბაქ-ი“ ტრაბა-
ხი“, ბაქია, ბაქ-ია-ობ-ა, ბაქი-ბუქი; მეგრ. ბუქ-უ-ა –გაბუქვა“, ბუქ-ულ-ა 
„ბუქია“, ბუქ-ულ-ობ-ა, „ბაქიაობა“; სვან. ბაქ-/ ბაქ „სიცრუე, ტყუილი, 
კვეხნა, ტრაბახი)36.

ბოლოს კი გავეცანით ამ ლექსემის ეტიმოლოგიას ბერძენი ლექსი-
კოგრაფ-ეტიმოლოგისტ მ. ბაბინიოტის ლექსიკონში:

 παχύς ετυμ. αρχ. *φαχ-ύς (μη ανομόιωση არ განსხვავდე-
ბა) <*bhngh-, -συμεσταλμ. Bαθμ. του I.E – ინდოევროპული ენის 
საფეხურისაგან *bhengh* „παχύς, πυκνός – მსუქანი, ფუმფულა“, 
πβ. σανσκρ. შეადარეთ სანსკ. Bahu „άφθονος, ευρύς – უხვი, 
ფართო“, χεττ. ხეთ. panku „μαζικός, πλήρης – ცომისებრი, სრუ-
ლი“, πιθ.κ.λειτ.შესაძლოა ლიტვ. Biezs, „παχύς – მსუქანი“, αρχ.
σκανδ. არქ. სკანდ. Bingr „χώρος მიწა, მოედანი სივრცე“. Παραγ. 
მაგ.: παχύς, παχ-ύνω, παχυλός37.

ამ სიტყვის ეტიმოლოგიასთან დაკავშირებით ახალი არაფერია 

34 ეს ზმნა ქართულში არის ერთთემიანი, ხოლო წინა ზმნა – ფუძედრე-
კადი.

35 რ. გორდეზიანი, „მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები III,“ ეტ-
რუსკული. თბილისი, 2007, 345.

36 რ. გორდეზიანი, „მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები II“, წინა-
რებერძნული. თბილისი, 2007, 120-121.

37 Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, ΛΕΧΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ, 1998.
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ბერძნული ენის უახლეს განმარტებით-ეტიმოლოგიურ ლექსიკონშიც38. 
ბაბინიოტის მიერ წარმოდგენილი ლექსიკური ერთეულებიდან 

ჩვენს ყურადღებას იპყრობს სანსკრიტულად მიჩნეული ლექსიკუ-
რი ერთეული Bahu და თ. გამყრელიძისა და ვიაჩ. ივანოვის მიერ 
დასახელებული ბერძნ. παχύς, ძვ. ინდურ bahú-სთან („густой“, 
„многочиссленный“) ერთად, ი.-ე [*benGh] ძირთან მიმართებაში,39 
რომელმაც გაგვახსენა შემდეგი მეგრული ლექსემები:

ბახალი/ბაღალი – მაღალ ხმაზე ლაპარაკი.
ბახინი/ბაქინი – ბაქიობა, ტრაბახი, რიხიანობა, კვეხნა/ βακίζω.
ბექუა/ბეღუა – ბაქიობა, ტყუილის ფრქვევა.
ბახვა (ბახვას) – დიდი, მსხვილი (ნიგოზი, თხილი).
ბახვალი – (ბახვალ/რს) მსუქანი ბავშვის სირბილი; შდრ. პახვალ-ი.
ბაქვალ-ი – ბოხ ხმაზე ლაპარაკი.
ბაქვალა – ბოხ ხმაზე მოლაპარაკე.
ბაქულუა – სახელი ზმნისა ბაქიაობა, ტრაბახი.
ბაქურა (ბაქურას) – მსუქანი და თამაშის მოყვარული ძაღლის 

ზოგადი სახელი (დასტურდება გურულში).
ბაყვ-ი (ბაყვის) – მონა, მორჩილი, (ე. ი. დონდლო?).
 ბაყვალ-ი – მსუქანი ადამიანის სირბილი, ბაყბაყს რომ გამოსცემს, 
ისე40.
ბეყე (ბეყეს) – იგივეა, რაც როფი, გეჯა., გრძელი ხე გათლილი და 

სიგრძეზე ამოღარული, ე. ი. ქართ. ბეყე – ცარიელი, გაბერილი, აგ-
რეთვე სვან. ბეყU, ბოყU, ბეყUილ – ხოკერი, ხის ქერქისაგან დამზადე-
ბული ჭურჭელი.

ბეხვერე, ბეხვერია (ბეხვერე/ია-ს) – მსხვილი, ჩასუქებული, ფუნჩუ-
ლა გათქვირებული, ფუმფულა.

ბიხვა (ბიხვას) ბიხვალ-ი (ბიხვა/ლ/რს) – 1. ბუთხუზა, ლამაზი, გა-
პუტკ ნებული; შდრ. პიხვა. ასევე ლეჩხ.- ბიხვ-ი – ხის დამპალი ძირი 2. 
მრგვალი, კარგად გამომცხვარი.

ბიხვინაფა – სახელი ზმნათა41 – გავსება, გალამაზება, გასუქება. 
გაფუნჩულება.

ბოხო (ბოხოს) – დიდი, მსხვილი.
ბოხო-რი-ა (ბოხორიას) – მსხვილი, დიდი (რი+ა=რე+ა კნინ.-მოფერ.

ფორმების მაწარმოებელი რე, ა-ს გავლენით იქცა რი-დ).
ბოხო-რო (ბოხოროს) – მსხვილი, დიდი.
ბოხო-რუ-ა (ბოხორუას) – მსხვილი, მოდიდო.

38 იხ. Etymological dictionary of Greek, by Robert Beekes with the 
assistance of Lucien van Beek, Leiden-Boston, 2010, 1159-60, (ამ ლექსიკო-
ნის მითითებისათვის მადლობას ვუხდი ბატონ რ. გორდეზიანს.).

39 Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов, Индоевропейский язык и 
индоевропейцы, т. I, Твилиси, 1984, 22.

40 ალბათ, ჩვენს ბაყბაყ დევ-ში „ბაყბაყი“ მისი სიმსუქნის, სიძლიერისა 
და ვეებერთელობის აღმნიშვნელი მსაზღვრელია.. 

41 ო. ქაჯაია, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, I, თბილისი., 2000.
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ბოხოჭია (ბოხოჭიას) – მსხვილი ჭია საერთოდ.
ბოხოხ-ი ბოხორია (ბოხოხი/ია-ს) – ბოხოხი, ცხვრის ტყავის ქუდი, 

ე.ი. სქელი, ხშირბეწვიანი.
ბუხუ (ბუხუს) ბუხუტ-ი//ბუხუტია, მსხვილი, დიდი. შდრ. პუხუ, აგ-

რეთვე ბუხუა (ქსნის ხეობა)42 – კოჟრიანი ხისაგან გათლილი ურო; ბუ-
ხუა (გურ.) მსუქანი, ცელქი, ღონიერი ბიჭი.

საყოველთაოდ მიღებულია, რომ სანსკრიტი ჩამოყალიბდა II ათას-
წლეულის დასასრულსა და I-ლი ათასწლეულის დასაწყისში. ფუძე 
ქართული ენის დაშლის ინტენსიური პროცესი კი, მიგრაციული ტალ-
ღების გავლენით, სწორედ სანსკრიტის ჩამოყალიბების დროს ემთ-
ხვევა. მეგრულ-ქართულ ლექსიკონშივე დავძებნეთ παχύς-ის არქ. 
ფორმად მიჩნეული *φαχ-ύς-ის შესატყვისი ლექსემებიც და მივიღეთ 
საინტერესო შედეგი: 

ფახვა (ფახვას) – აფუებული, რბილი.
ფახინი (ფახინს) – ფახი, ფახუნი, ცუდი ბაქია (საბა).
ფეხვე, ფეხვერე, ფეხვერია იხ. ბეხვერია – ფუნჩულა, მსუქანი.
ფიხალ-ი (ფიხალს) მსუქანი და ფუმფულა, მუცელგაბერილი, შდრ. 

სვან. ფიხი, ფიხილ – ყოყლოჩინა, ამაყი; ფიჴ 1. მეჩხერი, განიერნაბი-
ჯებიანი.

ფიხვა ფიხვალ-ი იგივე, რაც ფიხალი.
ფიხვინ-ი, ფიხვინაფა (ფიხვინს, ფიხვინაფას) სახელი ფიხვონდო(ნ), 

ოფიხვინანს ზმნათა, გაფუებული, გასუქებული, გაფუმფულებული.
ფიხვინაფალ-ი (ფიხვინაფილ/რს), მიმღ. ვნებ. წარს. ფიხვონდუ(ნ) 

ოფიხვინანს ზმნათა – გაფუებული, გაპუნტულებული.
ფოხორია (ფოხორიას) იგივე, რაც ბოხორია, ჩაფსკვნილი, ბოხვერა.
ფუხურუა (ფუხურუას) ფუმფულა; სვან. ფŒთხŒნილ – ფუმფულა 
თუ ჩვენ მიერ შერჩეული მასალა სწორია, მაშინ ეს ლექსიკური ერ-

თეულები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ არა მარტო ხმოვნების, არა-
მედ (ამ შემთხვევაში) ბაგისმიერ ხშულთა თავისუფალ მონაცვლეობას 
ქართველურ ენებში, რაც მას მედიტერანულ ენებთან აახლოებს43.

ბაბინიოტის ეტიმოლოგიური ლექსიკონის, ქართველურ ენათა და 
დიალექტთა მონაცემების შეჯერებისას იმ დსკვნამდე მივედით, რომ 
ბახ, ფახ და პახ ძირების სხვადასხვა ხმოვნიან თუ თანხმოვნიან ვა-
რიანტთა შემცველ ლექსემებად გაშლა და დამკვიდრება ქართულ 
ენობრივ სამყაროში სამ ეტაპად უნდა განხორციელებულიყო. შე-
საძლოა, უშუალოდ ძველბერძნულიდან შემოსული იყოს παχύς და 
παχύνω ლექსემები, ვფიქრობთ, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპი-
როს ბერძნული კოლონიზაციის დროს, არქაულ პერიოდში. მეგრული 
პახუა-დან ქართულ პოხვა-მდე კი, მგონი, მართლაც ერთი ნაბიჯია: 
პახუა – პახვა – პოხვა, არ გამოვრიცხავთ პირუკუ ვარიანტსაც, ქარ-
თულიდან შეღწევასაც. 

42 ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა, შეადგინა ალ. ღლონტმა, I. 
თბილისი, 1974.

43 რ. გორდეზიანი, წინაბერძნული და ქართველური. თბილისი, 1985, 37.
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ბახვა მეგრულში საკუთარი სახელიცაა და ფიქრობენ, რომ ის ძველ 
ბერძნული (Bάκχος-ის) შესატყვისია, ხოლო ღვთაებას მიემართებო-
დეს ეპითეტებად დიდი, სრული, ლამაზი, სიტყვამრავალი – ეს სრუ-
ლებით ბუნებრივია. ბახვა რომ ღვთაების ეპითეტიდან ქცეულა საკუ-
თარ სახელად, ამას მხარს უჭერს ხევსურულის მონაცემებიც:

ბახვ-ი/ ბახოლ/ ბახულა, იგივეა, რაც ხუხა = ხუჭა –ავისული, ეშმა-
კი, ქაჯი44.

ვნახოთ სხვა მონაცემები ამავე ლექსიკონიდან:
ბაყბაყებს – გაჭირვებით, ბარბაცით დადის.
ბაყვ-ი – სხვილბარკლის ზედა ნაწილი, შდრ. სვან. ფოყ 1.თეძო, 

გვერდი, გავა. ბაყვ კაცი – დონდლო, ზორზოხა კაცი, შდრ. მეგრ. 
ბაყვ-ი – სქელი ფიცარი.

ბაყია – ყალბი, მოგონილი მიზეზი, ე. ი. ბაქი.
ბეხვ-ი – დაძველებული, დანჯღრეული (ე. ი. დროით გასუქებუ-

ლი?): შდრ: სვან. ბეხ. დუმიანი ცხვარი, ჯიშიანი 2.გადაბერებული, 
ჯაგლაგი ცხენი, კნინ. ბეხილ, ბზ., ლშხ. შდრ. პეხილ; ზან. ბახ-ი ავად-
მყოფი. იჩქ. ბ-ოჴონ, ინგ. ბოჴ ა,.. ს. ნახ. *ბ-აჴ –ონ – დიდი, ასაკით 
უფროსი45.

ბოხვ-ი [ხმა] – ბოხი [ხმა], შდრ. მეგრ. ბოხო.
ბუხა – ცხენის საკუთარი სახელი (გვარიც გვაქვს ბუხაიძე, ე. ი. ან-

თროპონიმიც ყოფილა), შდრ. მეგრ. ბუხუ – დიდი.
ბუჴაჩ-ი მოძრაობის უნარწართმეული (შესაძლოა სიმსუქნისგან).
ბუჴუჩ-ი – სქელი, მსხვილი, მსუქანი (მეგრ. ბუხუტი?) შდრ. სვან. 

სიტყვები: ბუყუჩი (ანთროპონიმი), ბუყUინჩ – კორძებიანი ჯირკი; 
ფუხUჩი ბქ., ამპარტავანი, ასევე ფŒხ ბაქია, ყოყლოჩინა, ფაფხურა.

ფახ:
ნაფახ-ი – გამაგრებული ნაქარი, ნამქერის დიდი მონახეთქი.
დაფახდები-ს – დაწყნარდება, დამშვიდდება, მოისვენებს.
დაუფახებ-ი – დაუდეგარი (ბალღი).
ფახვერ-ი დიდმუცლიანი, ღიპიანი, ბევრის მჭამელი (ბოხვერა?).
დაიფუჴები-ს – სიცივისაგან მოძრაობა წაერთმევა.
საფუხარი – ხელთათმანი, (ე. ი. სიცივისაგან დამცველი. ალბათ, 

აქედან უნდა იყოს ფუხფუხი, გაციებაზე სასუნთქი გზების რეაქცია, 
დავაკვირდეთ მეგრ. ფუხურუას – ფუმფულა. თათმანი მართლაც არის 
ფუმფულა, ქ. ჯ.).

ფუხვ-ი ზანტი, დონდლო, ვინც სიარულის დროს ადვილად ეცემა.
ფუხლახი, იგივეა, რაც ფუხვი.
ფშაურ-ხევსურულ დიალექტს აქვს აგრეთვე ძალიან საინტერესო 

სიტყვა ფეხონი-ფიხონი, თუშ. ბეხვნე – საბაასო ადგილი.
ფეხვნობენ – თავს ერთად იყრიან და ბაასობენ, მასლაათობენ.
ფეხვნობა – ერთად თავშეყრა საბაასოდ.

44 ა. ჭინჭარაული, ხევსურული ლექსიკონი. თბილისი, 2005.
45 მ. ჩუხუას ს. ნახ. *ბ-აჴ – ონ – განხილული აქვს ქართ. ბერხენ, ზან. 

ბარუხ-თან კავშირში, იხ. მ. ჩუხუა, 2008, 283.
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ფეხონ-ი სოფლის ხალხი ერთად თავშეყრილი საბაასოდ.
ეს ფშაურ-ხევსურული სიტყვები გამოითქმის და იწერება ხ-ანით 

და არა ჴ-არით, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ისინი არ უკავშირდება 
ფეხს. ფეხონ-ფიხონში აქცენტი, როგორც ჩანს, კეთდება ბაასის ინტენ-
სივობასა და მის სიხშირეზე,46 ანუ სიღრმეზე, მასში მონაწილე პირთა 
სიმრავლეზე, და არა უბრალოდ ლაპარაკზე, როგორც მაგალითად ეს 
გვაქვს ქართ. ზმნაში ბჭობა, ე. ი. არა უბრალოდ საუბარი, არამედ სა-
უბარი მთავარ კარიბჭესთან,47 ან როგორც ეს გვაქვს ძველბერძნულ 
ზმნაში ἀγορεύω. (სწორედ) ბაზრის მოედანზე საუბარი... ფეხონ-ფი-
ხონის ასეთ გაგებას მხარს უჭერს მეგრულის მონაცემიც: ფუ[რ]ხოლი 
– ძლიერი ხმაური; ფუ[რ]ხონი 1. ფახუნი, ხმაურით მოძრაობა. 2. ტრა-
ბახი, ბევრის ლაპარაკი.

სვანური ბოყვ-ი ცხიმეულის, რძის ნაწარმის ობი, ე. ი. სქელი, შე-
ვადაროთ მეგრ. ფოკვ-ის – ობი და ასევე მეგრ. ბიხვა-პიხვა – სვანურ 
ბიჰU-ს1 – ობი; ბიჰU2 – ნაღები რძისა, შესაძლოა, თუშ. ბიკაჲ-ც-ობი 
– საერთო ქართველური ჰ-ს ხ/ქ/კ-დ გადაბგერების შედეგი იყოს, მისი 
საბოლოო ვარიანტი კი – ქართლური ბკე-პკე48.

როგორც ვხედავთ, ორივე სვანურ სიტყვაში სვანური ცნობიერება 
რძის პროდუქტებზე რაღაც სქელისა და ფაფუკის თავზე მოგდების 
სემანტიკიდან ამოდის. ხევს. ბოყვი და მეგრ. ფოკვიც ახლო მდგომე-
ბად მიგვაჩნია, ვინაიდან ხევს. ბ-სა და ყვ-ს მეგრ. ფ-დ და კვ-დ გადაქ-
ცევას ფონეტიკური კანონები ხელს არ უშლის. ქართულ-ზანურ ხ-ს 
სვანურში შეესატყვისება ხ/ჰ. საინტერესოა აგრეთვე სვან. ფუყუ1 – 
ჩიყვი, ე. ი. გაბერილი; ფუყუ2 უხასიათო,49 ჯიუტი შევუდაროთ ქართ. 
გა-ფუყ-ულ-ს, ფუღ-ურ-ო-ს მეგრულ ფუხ-ურ-უ-ა-ს – ფუმფულა.

ჩვენ მიერ მოყვანილი ფუძე-ძირები ქართველური ენებიდან 
ქართველურ სააზროვნო სივრცეში ქცეულია ანთროპონიმებად: 
გვარ-სახელებად-თიკუნებად50.

ამ ძიებებში ვიყავით, როდესაც გავიგეთ, რომ „პოხ“ სიტყვის ერ-
თადერთი მაგალითი დადასტურებულია ნათარგმნ ხანმეტ ჰაგიოგრა-
ფიულ ძეგლში „წმიდა ქრისტინას ცხოვრება“, რომელიც V ს-ის I ნახე-
ვარს განეკუთვნება და დაცულია ვენის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში: 

46 ხშირი – ძველ ქართულ ნათარგმნ ძეგლებში სიღრმის აღსანიშნავად 
გამოიყენება. ასეა ეს „ვეფხისტყაოსანშიც“: „გაამრავლეს (ბევრი ისაუბრეს) 
სიტყვა ხშირი“ (და ღრმაო) 141; ხშირი, ანუ ღრმა არის ძილიც..

47 მოედნებსა და კარიბჭეებთან საუბრის გარდა, მცირეაზიული და 
ბერძნული ტრადიცია. იცნობდა გზებსა და გზაჯვარედინებზე საუბრის ტრა-
დიციასაც, იხ. იგავ. 1, 20-22; ეს მუხლები გამოყენებული აქვს გიორგი მერ-
ჩულეს [I 248, 27-28].

48 ფოკვის, ბიკაის, ბკეს შესახებ იხ. მ. ჩუხუა, ქართველურ ენა-კილოთა 
შედარებითი ლექსიკონი. თბილისი, 2000-2003. 

49 „ფუყუ“– ეს სვანური სიტყვა საინტერესოა მედიცინის თვალსაზრისი-
თაც. უხასიათობა ჩიყვით გამოწვეული; იხ. აგრეთვე, მ. ჩუხუა.., იქვე.

50 იხ. ალ. ღლონტი, ქართველური საკუთარი სახელები. თბილისი, 
1986..



ქეთევან ჯერვალიძე „პოხ“ ძირ-ფუძე და მისი სემანტიკური...

74

„ჩემითა ძუძუჲთა განგპოხე“51.
მაშასადამე, ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ 1. ჯერჯერობით პოხ – სიტყვის პირველი ლიტერატურული ფიქ-
საცია V ს-ის პირველ ნახევარს განეკუთვნება და გადმოსცემს ჭამა-
კვება-გაზრდის მნიშვნელობას, რაც სემანტიკურად უფრო ახლომდ-
გომად გვეჩვენება მეგრული „პახუნს“ და ძველბერძნული παχύνω 
ზმნებისა. 2. პოხ ფუძეს დაეძებნა შესატყვისი არათუ მეგრულ, არამედ 
ნახურ ენებშიც. მიუხედავად ამისა, მაინც ჩნდება კითხვები: 1. თუკი 
საშ. ირანული pih (puh)-დან შეიძლებოდა მიღებულიყო ქართული და 
სვანური პოხ, ძალზე ვიწრო სემანტიკური ველით, რატომ ეს არ მოხ-
და მეგრულში? 2. თუკი საშ. ირანული pih (puh)-დან მომდინარეა ძვ. 
სომხ. „ფოხ“, მაშინ რა მიმართებაა საშ. ირანულ pih (puh)-სა და მეგ-
რულ ბიხვა, ბიხვინაფა, ბოხო, ბუხუ, პახუა, პიხვა, პიხვინაფა, პიხუა, 
პუხა, ფახვა, ფეხვე, ფიხ-ალ-ი, ფიხ-ვ-ინ-ი, ფოხ-ო-რ-ი-ა, ფუხუ-რ-უ-ა-ს 
შორის? ამ საკითხზე მსჯელობა ჩვენ „წმინდა სისხლის“ ენათმეცნიერ-
თათვის მიგვინდია, ვიცით რა, რომ ეტიმოლოგიური ძიებები სწორედ 
ფონეტიკური კანონებისა და პროცესების ღრმა ცოდნაზე უნდა იყოს 
დამყარებული, ვინაიდან სწორედ ამ კანონებმა აქციეს ენათმეცნი-
ერება ზუსტ მეცნიერებად. 

51 ინფორმაცია ჩვენი უფროსი თაობისათვის ნიშანდობლივი დაუზა-
რებლობითა და კოლეგიალობით მომიძია და თავისი გამოუქვეყნებელი 
შრომიდან მომაწოდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელმა 
ქალბატონმა ლამარა ქაჯაიამ, რისთვისაც ვუხდით უღრმეს მადლობას. ამ 
ძეგლის მოგვიანო პერიოდის რედაქცია იხ. კ. კეკელიძე, ეტიუდები, III. თბი-
ლისი, 1955.


