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ქ. ჯერვალიძე,    ნ. პეტრიაშვილი

ტოპონიმ ანაკლიას ეტიმოლოგიისთვის

ისტორიული კავშირი ერებს შორის, ერთი ხალხის გავლენა მეორე 
ხალხის რელიგიურ და ზოგადად ინტელექტუალურ განვითარება-
ზე – საკმაოდ ბუნდოვანი საკითხია და ჯერ კიდევ არასაკმარისად 
ახსნილი ფილოსოსფიის ისტორიის მიერ. მაგრამ უეჭველია, რომ ეს 
კავშირი არსებობდა უხსოვარი წარსულიდან ხალხთა განუწყვეტელი 
გადასახლებებისა და ძველი სამყაროს უდიდეს გმირთა მიერ მსოფ-
ლიო დაპყრობათა წყალობით. ასევე არსებობდა საკმაოდ მჭიდრო 
რელიგიურ-პოლიტიკური კავშირი, - წერდა საქართველოს კათალი-
კოს პატრიარქი და დიდი მეცნიერი კირიონ საძაგლიშვილი1.

ცხადია, ყოველთვის არსებობდა ენებისა და კულტურების ურ-
თიერთკავშირი - ლინგვო-კულტუროლოგიური კავშირი. ენა ხომ მყი-
სიერად რეაგირებს ისტორიული ეპოქების ცვლილებებსა და კულტუ-
რულ ტრადიციებზე. 

სწორედ ამ კუთხით განვიხილავთ ჩვენ ტოპონიმ ანაკლიას.
ანაკლია, თავისი ცნობილი ციხით , მდებარეობს სამეგრელოში, 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, შავ ზღვასთან, მდ. ენგურის შესართა-
ვის მარცხენა ნაპირზე. მის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას გვაწვ-
დის „ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი“.

აქედან ჩვენი ეტიმოლოგიური კვლევისთვის მნიშვნელოვანია:
ზოგიერთი ავტორის მიხედვით, ანა-კლი-ა ანტიკურ ხანაში ჰერა-

კლე-ა-ს სახელით ცნობილი დიდი ქალაქი ყოფილა2; ამავე ინფორმა-
ციას შარდენზე ადრე გვაწვდის ლუი გრანჟიე 1615 წლით დათარიღე-
ბულ წერილში3. ასევე მივაკვლიეთ რუსულ მასალაში ამავე ცნობას 
და ასევე წყაროს მიუთითებლად: Мингрелия пространнее всех 
прочих областей, составляющих Грузию; от природных жителей 

1 კ. საძაგლიშვილი, ჰურიანი ძველ იბერიაში, განთესვილ ებრაელთა გავ-
ლენა ჩვენს წინაპართა სარწმუნოებაზე და საყოველთაო მოლოდინი მესიისა, 
ალმანახი „ძველი სახლი“, №1, 1994.

2 ჟან-ბატისტ შარდენი, მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის სხვა 
ქვეყნებში. თბილისი, 1975, 215; შარდენის ქართულად მთარგმნელი, მ. მგა-
ლობლიშვილი, კომ. 205–ში სწორედ ლუი გრანჟიეს წერილსაც ახსენებს ამ 
საკითხთან დაკავშირებით. შარდენი კი წინამორბედთა მონაცემებს იმეორებ-
და და ხან იმასაც აღნიშნავდა, რომ არ იცოდა, მათ საიდან ჰქონდათ ესა თუ 
ის ინფორმაცია აღებული. შარდენზე ადრე საქართველოში იყო არქანჯელო 
ლამბერტი (1630–1649 წწ.), რომელიც ასევე ახსენებს ანაკლია-ჰერაკლეას: 
А. Ламберти, Описание Колхиды или Менгрелии, 2012, 203; репринтное 
изд. 1913 г.

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVII/1640-1660/Lamberti/
text.htm

3 მ. თამარაშვილი, ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის. თფილი-
სი 1902, 40.
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именуется Одизгиею. Главный город Анаклия, где была, как 
думают, прежде Гераклея4.

XIV-XV სს-ის ანაკლიაში არსებულა გენუელთა სავაჭრო ახალშენი 
და სიმაგრე5, XVII ს-ში ის წარმოადგენდა სოფელსა და ნავსადგურს6; 
ამ დროს ანაკლიაში საეპისკოპოსო კათედრალიც არსებობდა7 (1703 
წ. ოსმალებმა აქ ციხე ააშენეს); XVIII ს-ში ანაკლია პატარა ქალაქი იყო;  
 ანაკლიას წყაროებში სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებენ: 

ანაკრია8; ანარგია9; ანკილა10. ხალხურ მეტყველებაში კი –
ანრკიადაც 11.

ლეგენდა: შავ ზღვაზე თურქების გაბატონების შემდეგ ამ ადგი-
ლებიდან მათ ოსმალეთში გადაჰყავდათ მოტაცებული ქართველები, 
სადაც მონებად ყიდდნენ. ლეგენდის თანახმად, ამ ადგილას დედას 
(ანას) შვილი მოსტაცეს და გემით მიჰყავდათ, დედა კი ზღვის ნაპირას 
სასოწარკვეთილი მოსთქვამდა. ხალხმა რომ გაიგო ქალის კივილი, 
ერთმანეთს ჰკითხეს – „რა ხდებაო“? „ანა რკიანს“-ო (მეგრ.ანა კივი-
სო) - იყო პასუხი. ამიტომ ამ ადგილს „ანარკია“ (აკივლებული) ეწოდა, 
ვინაიდან ხშირი იყო ამდაგვარი შემთხვევები მაშინ. რამდენიმე ხნის 
შემდეგ იქ აშენდა ტაძარი და სახელიც ტრანსფორმირდაო, როგორც 
“ანაკლია.”.

ჩვენი ვარაუდით, ტოპონიმ ანაკლიას კავშირი უნდა ჰქონდეს 
ძველბერძნულ ლექსიკურ ერთეულებთან:

ἀνα-κράζω (aor. 2, ἀνέκραγον,გვიანდელი aor. 1 ἀνέκραξα)1)
ამოძახება, ამოყვირება (ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες ἀνέκραγον 
Arph.; ἀκούσαντες ἀνέκραγον, ὡς … Xen.): ἀ. πολεμικόν Xen. საბრ-
ძოლო ხმაურის ატეხა; 2) საუბრის დაწყება: ἐπεὶ οὖν ἀνέκραγον, οὐκ 
ἐπικεύσω Hom.  რაკი ავლაპარაკდი, არაფერს დავმალავ.

ἀνα-κρĺνω (fut.ἀνακρıνῶ) 1) გამოკითხვა (τινά Plat.; τινὰ περί 
τινος Plut. და τινά τι Luc.); 2) ასევე med.,იურიდ. დაკითხვა (τινά 
Thuc., Plat.); გამოკვლევა, გამოძიება (τινός Pind., ὑπέρ τινος Polyb.): 

4 Николай Пельт, Взгляд на Грузию в ее историческом и статистическом 
отношениях, Вестник Европы, Часть 150. № 17. 1826: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Pelt_N/text1.htm

5 ჟაკ ფრანსუა გამბა, მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. თბილისი,1987, 95. 
6  შ. მესხია, საისტორიო ძიებანი, ტ. II. თბილისი,1983, 238.
7  არქანჯელო ლამბერტი, “მოგზაურობა სამეგრელოში”. თბილისი, 1938, 

121.
8  ქართლის ცხოვრება IV ; 779, 3-4; არქანჯელო ლამბერტი , მოგზაურო-

ბა სამეგრელოში, 121.
9  ჟან-ბატისტ შარდენი, მოგზაურობა, 16-18; მ. თამარაშვილი, ისტორია 

კათოლიკობისა ... 1902, 205. 
10  ჟაკ ფრანსუა გამბა, მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. თბილისი, 1987, 

83-92; კ. კოხი, “მოგზაურობა რედუტ-კალედან ტრაპეზუნტამდე“. თბილისი, 
1981, 134, 137.

11  ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი, გ. გამყრელი-
ძე, დ. მინდორაშვილი, ზ. ბრაგვაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ. თბილისი, 2013, 739 .
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ἀνακρίνεσθαι τὴν γραφήν Dem.; 3) მოსაზრების ქონა, განსჯა: ἀ. τινά 
Arst. 4) med.კამათი: πρὸς ἑαυτοὺς ἀνακρίνεσθαι Her.

ἀνά-κρıσις, Aesch.ἄγκρıσις, εως ἡ 1) გარჩევა, გამოკვლევა 
Plat.;2)იურიდ. გარჩევა, გამორკვევა ძიება, Aesch., Xen., Plat., Arst., 
Isae., Plut.; ἀ. μαρτύρων Plut. მოწმეთა დაკითხვა.

ἀνα-κλάζω (aor. 2 ἀνέκλαγον) ყვირილის Eur. ან ყეფის დაწყება 
Xen. 

ἀνά-κλησις, εως ἡ 1) დაძახება, წვევა, მოხმობა საშველად 
(θεῶν Thuc., Plut.; ἀ. ἀλλήλων Plut.): τῇ σαλπίγγι σημῇνας ἀνάκλησιν 
Plut. საყვირით სიგნალი უკანდახევისთვის; 2)მიმართვა (δεξιώσεις 
καὶ ἀνακλήσεις Plut.). ἀνακλητήρια τά მეფედ აღსაყდრების ზეიმი 
Polyb.

ამავე შინაარსისაა ძველბერძნულში κραγ ძირიანი ლექსემებიც, 
ასევე გაშლილძირიანი ἀνα-καλέω,ἀγκαλέω12.

თუ გადავხედავთ ძველბერძნულ სემანტიკურ ერთეულებს, დავი-
ნახავთ, რომ მეგრული ტოპონიმის სამივე ვარიანტი მოცემულია მას-
ში:

 ქართლის ცხოვრება, ლამბერტი: ანაკრია - ἀνά-κρı-σι-ς- გარჩე-
ვა, გამოკვლევა, განსჯა, შეფასება, კამათი. ι- ფუძისეული ხმოვანია, 
ς – სახ. ბრუნვის ნიშანი. σι- არის არსებითი სახელის მაწარმოებელი 
სუფიქსი და მომდინარეობს τι-გან13; ბერძნულ ფონოლოგიურ სის-
ტემაში ხმოვანთა შორის მოქცეული მეორეული σ არ ამოვარდება14. 
ბერძნულ ენობრივ სივრცეში გვაქვს, აგრეთვე, ამავე მნიშვნელობის 
ზმნა ἀνα-καλέω,ასევე ἀγκαλέω, ძირით -καλ. 

გამბა: ანკლია - ἄγκρıσις - ძველბერძნულში დიგრაფი γκ იკით-
ხება როგორც ნკ. ეს კანონია15. ისიც ფაქტია, რომ ისეთი უძველესი 
ავტორი, როგორიც ესქილეა (VI ს.), ამ სიტყვას γκρ - ნკრ ძირით იც-
ნობს და იყენებს. ბერძნულ ρ-ს მეგრულში კი შეიძლებოდა მოეცა ლ, 
მით უმეტეს, რომ თვით ძველბერძნულშივე არსებოდა ეს ფუძე λ სო-
ნორითაც... 

ანუ: არაა გამოსარიცხი, რომ ანკლია ფორმა ἀνά-κλησις- დან 
იყოს მომდინარე, წინდებულის მეორე ά -სა და ფუძისეული σ - სიგმის 
დაკარგვით მიღებული, ან ἀνά-κρıσις,.ἄγκρıσις, εως ἡ ფორ-
მიდან მეტათეზისით: ბერძნ. κρ > მეგრ. რკ; მიუხედავად იმისა, რომ 
მოყვანილი ლექსემები სემანტიკურად ძალიან ახლოს დგას ერთმა-
ნეთთან, ლეგენდის შინაარსთან უფრო ახლოს მდგომი, ანუ დღევან-
დელ ტოპონიმ ანაკლიას შინაარსთან, სწორედ ἀνά-κλησις, εως ἡ – 

12  ძველი ბერძნული ლექსიკური ერთეულების მოყვანისას ვსარგებ-
ლობთ ი. ხ. დვორეცკის ლექსიკონით: И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-
русский словарь в двух томах, т. I, II. М., 1958.

13  ა. ურუშაძე, ძველი ბერძნული ენა. თბილისი, 1987, 294.
14  ა. ურუშაძე, ძველი ბერძნული ენა, 19.
15  М. Григоревскiй, Курс греческого языка по Коху и Кэгли, ч. I, С- 

Петербургъ,1914, 4.
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„საშველად მოხმობა“ – ფორმაა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ახალ 
გარემოში მოიშალა სახ. ბრუნვის დაბოლოება ς, დაიკარგა არს. სახე-
ლის მაწარმოებელი σ –ც, დარჩა ἀνά-κλη(σ)ι (ς) / ἀνά-κληι და აქედან 
მივიღეთ ანაკლია. 

შარდენი: ანარგია – ამ შემთხვევაში უფრო რთული პროცესე-
ბი უნდა იყოს მომხდარი ἀνά-κρıσις, ἄγκρıσις, εως ἡ; ἀνά-
κρıσις -ში წინდებული სრულადაა წარმოდგენილი, მაგრამ გვაქვს 
მეორე ნაწილში ρ-ს მტათეზისი და ყრუმკვეთრი κ-ს გამჟღერება და 
გადასვლა [g] - ში.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დაბის სავარაუდო ძველსახელს – ჰე-
რაკლეა და დღევანდელ სახელს – ანაკლიას ძირი ერთი და იგივე აქვს: 
κλη- κλι. ბიზანტიურ ბერძნულში η-ეტა გამოითქმოდა [ ι ]-დ,16 . თვით 
სავარაუდო ბერძნული სახელწოდება ჰერაკლეა კი ბერძნულად ორი 
ფორმით იწერებოდა Ἡρακλεία, Ἡρακλείη. ει დიფთონგიც გად-
მოიცემოდა ი-დ, მით უმეტეს, მოგვიანო პერიოდის ბერძნულში. ქარ-
თულისთვის ორგანულია ტოპონიმებში ია დაბოლოების გამოყენება17, 

ისევე, როგორც ძველბერძნულისთვის: Ἀπολλωνία, იონ. 
Ἀπολλωνίη; Σικελία, იონ.Σικελίη; Ἰβηρία,იონ.Ἰβηρίη; სამტ-
რედია; გურია, საფიჩხია... 

ანტიკური სამყარო ჰერაკლეს სახელით Ἡρακλεία,იონ.
Ἡρακλείη ἡ ბევრ ქალაქს იცნობდა: თესალიაში, თრაკიაში, სიცი-
ლიაში, იონიაში, კრეტაზე, მაკედონიასა და პონტოში. ჰერაკლე ნიშ-
ნავს ჰერას მიერ დაძახებულს, მოწოდებულს საგმირო საქმეებისთვის, 
სახელგანთქმულს. საგულისხმოა ისიც, რომ პონტოს სანაპიროზე 
ქალაქი ჰერაკლეა -Ἡρακλεία ἡ Ποντική, ასევე Ἡρακλεία 
Πόντου ან Ἡρακλεία ἐν Πόντῳ მდებარეობდა მდინარე აქერონ-
ტის ნაპირას, სადაც, ძველბერძენთა წარმოდგენით, იყო ქვესკნელში 
ჩასასვლელი და ჰერაკლეს სწორედ აქ შეუპყრია ცოცხლად ჯოჯოხე-
თის სამთავიანი ძაღლი კერბერი (მეთორმეტე გმირობა), როდესაც ის 
„არგოთი“ კოლხეთისკენ მოემგზავრებოდა იაზონთან ერთად...

ქალაქი ჰერაკლეა – VI ს-ში მეგარიდან გამოსული დორიელი ბერძ-
ნების მიერ იყო დაარსებული. ძველბერძნული კოლონიზაციის ისტო-
რია მას შავი ზღვის სანაპიროზე ერთადერთ დორიულ დასახლებად 
მიიჩნევს. არ არის გამორიცხული, მათ ქალაქის ტიპის დასახლება 
ანაკლიის მაშინდელ ტერიტორიაზეც მოეწყოთ. მით უმეტეს, არსე-
ბობს ცნობა, რომ ტავრიდული ხერსონესის დაარსებაში მონაწილე-
ობა მიუღიათ ჰერაკლეელებს, კუნძულ დელოსის მოსახლეობასთან 
ერთად, რაც მომხდარა ძვ. წ. 424-423 წწ-ში, თანაც მათი, ჰერაკლე-
ელებისა და დელიელების, საერთო საქმე ყოფილა იძულებითი18, და 

16  ნ. მახარაძე, ბიზანტიური ბერძნულის ფონეტიკის საკითხები, I. თბი-
ლისი, 1965, 9-17. 

17  ბ. ჯორბენაძე, მ. კობაიძე, მ. ბერიძე, ქართული ენის მორფემებისა და 
მოდალური ელემენტების ლექსიკონი. თბილისი, 1988. იხ. ია4. 

18  Сапрыкин С. Ю., Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический, 
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კიდევ, ანაკლია არ ყოფილა ცარიელი ადგილი. ჯერჯერობით არქე-
ოლოგიური მასალით იქ თავდაპირველი დასახლება III-II ათასწლე-
ულით თარიღდება19. 

ჰერაკლე ითვლებოდა მრავალი არაბერძენი ხალხის ეთნარქად. 
ბერძნებსაც ჰქონდათ, სხვა ხალხთა მსგავსად, ბიბლიის მსგავსი 
ბერძნული მოდელი კაცობრიობის წარმოშობისა, რომელშიც ბერძენ 
ღმერთებსა და გმირებს პირველი ადგილი ეკავათ20. 

ძველბერძნებს ჰქონდათ ჰერაკლესადმი მიძღვნილი დღესასწა-
ულიც: Ἡράκλεια τά ჰერაკლეა (Arph., Dem., Plut.). ჰერაკლე იყო 
საყვარელი გმირი მთელ ბერძნულ ოიკუმენეში. ჩრდილოეთ შავიზღ-
ვისპირეთში კი მისადმი მიძღვნილი დღესასწაული განსაკუთრებით 
ხერსონესში აღინიშნებოდა. ხერსონესელებს კარგად ახსოვდათ, რომ 
წარმოშობით და დიალექტითაც ჰერაკლესგან იყვნენ დავალებულნი, 
რომ ეს გმირი იყო მათი ეთნარქი და ყველა დორიელის მფარველი. 
მეტროპოლიაში ჰერაკლეს პატივს სცემდნენ, როგორც მათი ქალაქის 
დამაარსებელს. ხერსონესელები კი ამ გმირს ისე მიაგებდნენ პატივს, 
როგორც ხთონურ ღვთაებასა და საკუთარი სახელმწიფოს მფარველს. 
დღესასწაული იმართებოდა ჰერაკლიონის თვეში. ზოგიერთი რიტუ-
ალი განსაკუთრებული ფორმის, კომბლის ფორმის საკურთხეველთან 
ტარდებოდა. იწირებოდა თიხის ჭურჭელი21. ჰერაკლესადმი მიძღვ-
ნილ ტაძრებსაც ერქვა ჰერაკლიონი22.

ამავე cl ძირის შემცველია დაძახების, ხმობის შინაარსის შემცველი 
ლექსიკური ერთეულები ლათინურ ენაში:

clamo, avi, atum, are
1)ყვირილი, მოთქმა, ამოძახილი
2) ხმამაღლა ძახილი, მოხმობა, მოწოდება
3)გამოცხადება, განცხადება
4)შრიალი, ხმაური
5)მოხმობა, მოწმედ გამოძახება 6) დასახელება და სხვ23. 
ცხადია, მეგრულ ანაკლიას უფრო მეტი სიახლოვე აქვს ბერძნული 

ენის ლექსემებთან, ვიდრე ლათინურისა. მეგრულ ანარკიაში, რო-
გორც ვთქვით, შესაძლოა, ჰეტეროსილაბურ მეტათეზისს ჰქონდეს 
ადგილი, ასევე თავისუფალ ხმოვანთმონაცვლეობასაც, რაც დამახა-

Взаимоотношения метрополии и колонии в VI – I вв. до н.э. М., 1986, 248; 
В. М.Зубарь, О характере культа Геракла в Херсонесском государстве в 
эллинистический период, „Боспорский феномен“, т. II, 2004, 131-135.

19  ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი.
20  Диоген Лаэртский, О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов, пер. М. Л. Гаспаровой, М., 1986, 55.
21 М. В. Скрижинская, Древнегреческие праздники в Элладе и 

Северном Причерноморье, СПб., 2010, 250-251.
22  Ф. Любкер,Реальный словарь классических древностей, пер. с 

нем. М., 2007. 
23  И. Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь, М., 1976.
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სიათებელია როგორც ბერძნული, ასევე ქართული ენებისათვის24.
ეტიმოლოგისტები ბერძნული κλη/κλα/ κλι ძირების განხილვი-

სას მისი ინდო-ევროპული წარმომავლობისკენ იხრებიან::
რაც შეეხება ზმნა κλάζω-ს წარმოშობას, ის შეიძლება მომდინა-

რეობდეს იმ ფუძიდან, რომელიც დამოწმებულია ფორმებში (κλαγγ-ί 
(κλάζω < *κλάγγ-yω), შესაძლოა დამოუკიდებლადაც ფორმირებუ-
ლიყვნენ ζω დაბოლოების მეშვეობით (შდრ. ὀλολύ–ζω, οἰμώ–ζω, 
რომლებიც ასევე აღნიშნავენ ხმაურს).κλάγξω, έκλαγξα, κέγλαγγα 
– ეტიმოლოგიურად ახალფორმირებულნია და ასევე აღნიშნავენ 
ხმაურს. ზმნა დავიწროებულია ინდოევროპულ καλώ, κέλαδος-ის 
ფუძემდე klēg- „θορυβώ ხმაური, φωνάζω ვეძახი, რაც ვლინდება მის 
განსხვავებულ ფორმებში (*klang-, klog-, *kleig- და სხვა) და სავარა-
უდოდ წარმოდგება ონომატოპიებისაგან (სიტყვის ხმამიბაძვითი წარ-
მოშობა). თუმცა არ არის გამორიცხული, დაკავშირებული იყოს καλώ, 
κέλαδος-ს ფუძესთან. ზმნა κλάζω უკავშირდება ლათინურ clango 
-საც „κραυγάζω-ვყვირი, ძველ ისლანდიურ hlakka-ს “κραυγάζω“ (< 
*hlanka -ს ასიმიალაციით), რაც ასევე აჩვენებს ნაზალურ ელემენტს25. 

ამრიგად, 1. არ არის გამოსარიცხი ის, რომ დღევანდელი ანაკლიას 
ადგილას მდებარე დასახლებას პონტოს ქალაქ ჰერაკლეას მცხოვრე-
ბელები დაუფლებოდნენ, ან ადგილობრივი მოსახლეობის თანხმო-
ბით, ან – იძულებით. ძველი ბერძენი კოლონიზატორები ორივე ფორ-
მას მიმართავდნენ სასურველი ტერიტორიის ხელში ჩასაგდებად და 
იქ არსებული დასახლებისთვის სახელიც შეეცვალათ; იქნებ სწორედ 
ამ ძვ, წ. 424-423 წწ-ში მოხდა ეს? იქნებ ხერსონესის მაგივრად, ან 
პარალელურად, იქ დაიწყეს პირველად მშენებლობა? ანაკლიის მდე-
ბარეობას უნდა დაეკმაყოფილებინა ძველბერძენთა დიდი კოლონი-
ზაციის სტრატეგიული მოთხოვნილებები ახალშენთა დაარსების სა-
კითხში: მთა – აკროპოლისისათვის, ზღვა – პორტისთვის, გაშლილი 
სივრცე – მიწათმოქმედებისთვის. 

2. შესაძლოა, კოლხეთის ანაკლია დამაკავშირებელი რგოლი იყო 
ხერსონესსა და პონტოს ჰერაკლეას შორის. არქეოლოგიური მასალა 
იძლევა ამის თქმის საფუძველს: სოფლის ბორცვზე დაფიქსირებულია 
ძვ. წ. VI-V სს-ის ნამოსახლარიც, სადაც აღმოჩნდა ოთხკუთხა ფორმის 
ხის ნაგებობის ნაშთი, ადგილობრივი და ანტიკური შავფიგურული 
კერამიკის ფრაგმენტები, წაბლისა და ყურძნის წიპწები. განათხარი 
მასალა ინახება ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქი-
ტექტურულ და გ. ჩიტაიას სახ. ფოთის კოლხური კულტურის ისტო-

24  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები. თბილი-
სი, 2007, 38, 58.

25  ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ Γ,, ΛΕΧΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ, 1998; Etymo-
logical Dictionary of Greek, by Robert Beekes, with the assistance of Lucien 
van Beek, Leiden-Boston, 2010; Pierre Chantraine, Dictionnaire etymologique 
de la langue grecque, Histoire des mots, Les Editions Klincksieck Juin 1977.
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რიის მუზეუმებში26. ახალმა არქეოლოგიურმა კვლევებმა შეიძლება 
ახალი საინტერსო მასალა გამოავლინოს ამ თვალსაზრისით. 

 3. რაც შეეხება კრ/რკ ამ ძირის შემცველ ლექსიკურ ერთეულებს 
დღევანდელ მეგრულში, ისინი ასე გამოიყურებიან:

რკიალი - კივილი
რკიაფი - იგივე, რაც რკიალი, რკილა, რკია
რკიება - გამოკვლევა
რკილა, რკია - კივილი27.
რკიან-ში, არნ. ჩიქობავას აზრით, ძირეულია -კ-, რ 

განვითარებულიაო28; ჩიქობავა ერთმანეთთან აკავშირებს აგ-
რეთვე ჭან. მ–კჲაფ–უ (ტურა) და ქართ. მ–კივ–ან ლექსემებს, თუმ-
ცა, კითხვის ნიშნით29; ჩიქობავას მასალა შემდეგ მეორდება სხვა 
ლექსიკოგრაფებთანაც30. ასევე მსგავსი ლექსემა არსებულა შუმე-
რულშიც: akkil კივილი31; akkil –ეს ლექსემა მოჰყავს რ. გორდეზიან-
საც ქართულ–ზანურ კიუ̂ – სთან შეპირისპირებისას32.

4. სავარაუდოა, რომ, რკიაფის მსგავსი სემანტიკური ქართული ერ-
თეული იყოს კრია-ხ-ი, გრი-ალ-ი, რია-ლ-ი, კრუ-ხ-ი, რკვ-ევ-ა, კრუს-
უნ-ი , კრუტ-უნ-ი...

5. საზოგადოდ, მეგრულ ენაში ბერძნული წარმომავლობის (ან იქ-
ნებ მერე დაბრუნებული, ჩვენ ხომ არაფერი ვიცით გარკვევით, რა 
ხდებოდა მწერლობამდელ (ძვ. წ. IV ათასწლეულამდე მაინც) ძველ 
სამყაროში ზუსტად ენობრივი თვალსაზრისით?) ლექსემების რიც-
ხვი მცირე არ არის. ბევრ მეცნიერს უმუშავია ამ საკითხებზე. ზოგი 
ლექსიკური ერთეულის ნასესხობა გამოვლენილია, ზოგიც ელოდება 
მკვლევარს. სპეციალურ შესწავლას მოითხოვს მათი შემოსვლის გზე-
ბი და სესხების ქრონოლოგიის დადგენა. შესასწავლია შემოსული და 
დამკვიდრებული სიტყვის თვით ქართველურ ენათა შორის ფონეტი-
კური შესატყვისობების დადგენის საკითხი, თუკი ის მთელ ქართვე-
ლურ სამყაროში გავრცელდა.. ამ კონკრეტული ტოპონიმის მაგალით-
ზე შეიძლება ითქვას, რომ მთელ ქართულ ენობრივ სივრცეში, გარდა 
სვანურისა, არსებობს ეს ძირი; მ. ჩუხუას მოჰყავს მისი ვარიანტები 

26  ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი,..
27  ო. ქაჯაია, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი თბილისი, 2002.
28  ა. ჩიქობავა, ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი. თბი-

ლისი 1938, 88, 297–298.
29  ა. ჩიქობავა, შედარებითი.., 88.
30  ჰაინც ფერნიხი, ზ. სარჯველაძე, ქართული ენის ეტიმოლოგიური ლექ-

სიკონი. თბილისი, 1990, 184; მ. ჩუხუა, იბერიულ–იჩქერიულ ენათა შედარე-
ბითი ლექსიკონი. თბილისი, 2008, 378.

31  გ. გიორგაძე, ნ. ხაზარაძე, ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი და ძველაღ-
მოსავლური ეთნიკური სამყარო, კრებული, ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი. 
თბილისი, 2002, 31.

32  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები I, საწყი-
სები, 2007, 103.
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ნახური ენებიდან, რომლებშიც საერთო ძირი არის -კ-33; ჩვენ ვნახეთ 
სვანურში მსგავსი ლექსემები, თუმცა, რამდენად სწორია ჩვენი მიგნე-
ბა, ძნელია ამის თქმა: 

კი̄ლ – ბზ., ლშხ., კი̄ლ2 ბქ., ლნტ.,1. ამბავი,  2. ამბავი (ჩვეულებრივ, 
ცუდი); 

კი̄ლი, კილი (კ უ̂ილ, კილი უ̂ , კილიდეს ბქ., – კივის34; სვან. -კილ- 
ფუძე დასტურდება ქართულ ზმნაშიც „კილვა“ (გაკილვა).

ბგერათშესატყვისობების მიხედვით საერთო ქართული თანხმოვ-
ნები კ და ლ სვანურში გადადის როგორც კ და ლ; ხმოვანი ი ი–დ35, ან  
ჷ – დ36.

6. ტოპონიმ ანაკლიას, ბევრი სხვა ტოპონიმის მსგავსად, დღეს 
მკვიდრი ადგილი უკავია ქართულ ონომასტიკაში და შინაარსით რა-
ღაც, რომელიღაც დიდმნიშვნელოვანი ფაქტის ბუნდოვან, პროფანი-
რებულ, ტრანსფორმირებულ მოგონებასღა წარმოადგენს, შესაძლოა, 
ქვეცნობიერში დალექილი მითორიტუალის აჩრდილს, რომელიც 
გაცრიცა და ახალი შინაარსით აავსო დრომ, განსაკუთრებით მოგვი-
ანო პერიოდში ოსმალო-თურქული ოკუპაციის უმძიმესმა მოვლენამ 
- ტყვეთა მოტაცებამ. ძველბერძნული წინდებული ἀνά რომელიღაც 
დედისა, დის, ცოლისა თუ სატრფოს ცადაწვდილი გოდების გამო, 
იქცა, ალბათ, საკუთარ სახელად - ანად, და მივიღეთ ახალი შინაარსი 
ანაკლია - ანას მოთქმა, ანას გოდება. 

გოდების უცილობლად დედასთან დაკავშირებაც ტრადიციაა, უხ-
სოვარი დროიდან მომდინარე ტრადიცია, წერილობით ძეგლებში 
დადასტურებული: შვილების გამო მოსთქვამდა დედამიწა გეა, მოს-
თქვამდა ქალღმერთი რეა, ქალღმერთი დემეტრა... ასევეა ქართულ 
ტრადიციაშიც.

7. თვით უწინდებულო ძველბერძნულ ზმნებს - I κλάω (ᾱ)
атт.=κλαίω.- მოვთქვამ, ვეძახი, ვყვირი, ვგოდებ, საშველად ვიხმობ... 
და II κλάω(ᾰ) (fut.κλάσω;pass.:fut.κλασθήσομαι, aor.ἐκλάσθην, pf. 
κέκλασμαι) ვტეხ, ვამსხვრევ, ვმუსრავ; τὸ κλώμενον NT შესამუსრი 
ე. ი. მსხვერპლის სახით შესაწირი37, - შესაძლოა, საერთო საწყისი 
აღმოაჩნდეთ, - [როგორც ეს გვაქვს მაგ. ქართულში: სპარს. წარმო-
მავლობის ბარი - ქართულად ვაკე, დაბლობი ადგილი, რომელიც გა-
მოსაყენებელია სახნავ-სათესად; ბარი - მოქმედების იარაღი - რითაც 
უნდა დამუშავდეს ეს მიწა; ბარვა - სამუშაო პროცესი; ბარი - ფარ-

33  მ. ჩუხუა, იბერიულ-იჩქერიულ ენათა... 378.
34  ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, სვანური ლექსიკონი. თბილისი, 2000. 
35  ჰაინც ფერნიხი, ზ. სარჯველაძე, ქეელ,, 13.
36  მ. ჩუხუა, ქართველურ ენა–კილოთა შედარებითი ლექსიკონი. თბილი-

სი, 2000–2003,, 10–11.
37  გულშემუსრვა, შემუსვრილი გული უდიდეს მსხვერპლად მიიჩნევა 

ქრისტიანობაში: მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემუსვრილი......გული შე-
მუსვრილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს (ფსალ. 50, 17).
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თობის საზომი ერთეული („ასი ბარული დღიური“, ვაჟა)38; ხატოვანი 
გამოთქმა „ბარი ბარში“] - მისადგომი, შეჭრილი სივრცე გემისთვის, 
ანუ ადგილი, საიდანაც ისმის საშველად მოხმობა კვლისას, მსხვერპლ-
შეწირვისას, გასაყიდად წაყვანისას. 

ჩვენი აზრით, II κλάω ავლენს კავშირს ეტრუსკულ სემანტიკურ 
ერთეულებთანაც: Calu – სიკვდილის ღმერთი და cleva - საკურთხე-
ველი, მსხვერპლი, შესაწირი, რომელთა შესაძლო კავშირი ქართულ 
„კლვასთან“ აღნიშნული აქვს რ. გორდეზიანს39. ჰეროდოტეს მიხედ-
ვით კი, ეტრუსკები მცირე აზიიდან არიან მიგრირებულნი აპენინის 
ნახევარკუნძულზე (I, 94).

8.და, ამგვარად, ტოპონიმი ანაკლია, შესაძლოა, გადააზრებულ იქ-
ნეს უძველესი დროის მსხვერპლის შესაწირ ადგილადაც. დღესასწა-
ული და გლოვა დაუკავშირდა ერთმანეთს (გავიხსენოთ გლოვა გალო-
ბის ურთიერთმიმართება), მოგვიანო პერიოდში კი მხოლოდ გლოვას. 
მართლაც, დამპყრობლის მიერ ავტოხთონების ამ ფორმით განად-
გურება არის კვლის ნელი პროცესი, უსაშველო გოდებით აღვსილი, 
და ასე გადაიაზრა კიდეც ხალხმა, ან სულაც იგივე შინაარსი დარჩა, 
მონებით ვაჭრობა ტყვეებით ვაჭრობამ შეცვალა. მონებით ვაჭრობა 
უხსოვარი დროიდან არსებობდა. კოლხეთიდან გატანილ საექსპორტო 
საგანთა სიაში მონებიც შედიოდნენ40. მონებით ვაჭრობას დიდი ბერ-
ძენი ფილოსოფოსი პლატონიც კი ემსხვერპლა ლამის41...

9. გარდა ზემოთქმულისა, ზმნა II κλάω-ს შინაარსიდან გამომდი-
ნარე, „მოტეხა, ჩამოტეხილის“ გაგება სხვაგვარი ინტერპრეტაციის 
შესაძლებლობასაც იძლევა: სულ თავდაპირველად შესაძლოა ადგილს 
ბერძნებმა, კარგი საპორტო პირობებისა გამო, დაარქვეს ეს სახელი 
– „მისადგომი, შეჭრილი, შეტეხილი, ღუზის ჩასაშვები ადგილი“. თვით 
ხალხური გამოთქმა ტოპონიმ ანაკლიასი - ანრკია, შესაძლოა, ძველ-
ბერძნულ ღუზასთანაც დაკავშირდეს: ἄγκυρα, იონ.ἀγκύρη ἡ 1 - ἡ 
ὑστάτη ἄ., ἣν ἱερὰν οἱ ναυτιλλόμενοί φασι Luc. უკანასკნელი ღუზა, 
რომელსაც მეზღვაურები წმინდას, საღვთოს უწოდებენო 2) გადატ.: 
საყრდენი, იმედი ხსნისა; ἄγκυρα > ანკჳრა > ანკირა და რ-ს მეტა-
თეზისით ანკრია. υ ძველ ქართულ ძეგლებში გადმოიცემა ჳ-იეთი, ან 
-ი-ნით42. შემდეგ კი უნდა მომხდარიყო ნავსადგურის, ზეიმ-მსხვეპ-
ლშეწირვისა და გოდების შინაარსის გამთლიანება. ძველბერძნულ  
ἄγκυρα-სთან სემანტიკურ და ფონოლოგიურ სიახლოვეს მართლაც 

38  დღეს ქართულ ონომასტიკაში ბარი - ვაკე ადგილი და ბარი - სამუშაო 
იარაღი ომონიმებადაა მიჩნეული, არადა, საწყისი აქვთ ერთი, ისევე, რო-
გორც ბერძნულ „ტრიუმფსა“ და „თრიამბს“; 

39  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, III, ეტ-
რუსკული. თბილისი, 2007, 286,297.

40  შ. მესხია, საისტორიო ძიებანი II. თბილისი, 1983, 53.
41  А. Ф. Лосев, А. А . Тахо-Годи, Платон, Жизнеописание М., 1977, 57.
42  ა. ურუშაძე, ძველი ბერძნული ენა, 11.
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გვიჩვენებს ქართული „ანკესი“ და მეგრ. ანკეცი43 – წყალში ჩასაშვები 
(ღუზასავით) თევზის დასაჭერი ხელსაწყო..

10. ძველ საბერძნეთსა და საქართველოს შავიზღვისპირეთს შო-
რის კულტურათა გაცვლის ხანგრძლივი და მრავალმხრივი პროცესი, 
უშუალო თუ შუალობითი, სემანტიკურ დონეზე შორეულ, უხსოვარ 
წარსულში იწყება (არგონავტების მითი) და ათასწლეულების განმავ-
ლობაში გრძელდება. არ გამოვრიცხავთ, რომ შემდგომმა კომპლექ-
სურმა სამეცნიერო კვლევებმა ჩვენი მოსაზრება ტოპონიმ ანაკლიას 
სამივე ვარიანტის კავშირისა ძველბერძნულ და ეტრუსკულ შუმერულ 
ლექსიკურ ერთეულებთან: ἀνα-κράζω, ἀνά-κρıσις,ἄγκρıσις; 
ἀνα-κλάζω;ἀνά-κλησις; IIκλάω … Calu/cleva; akkil დამაჯე-
რებელ, დადასტურებულ ფაქტად აქციონ და ჩვენ მიერ წარმოდგენი-
ლი ლექსემა ლინგვოუნივერსალიად წარმოჩნდეს..

11. ანაკლიის მაგალითი ჩვენ განვიხილეთ, როგორც ტერიტორი-
ული ნომინაცია, როგორც ისტორიული ფაქტი, როგორც, შეიძლე-
ბა ითქვას, – მეტაფორა, როგორც ხალხური სიტყვიერების ნაწილი; 
ვაჩვენეთ მისი შესაძლო კავშირები ოთხ უცხო ენასთან; დავუძებნეთ 
ქართველურ სივრცეში სვანური ექვივალენტი; დავინახეთ, რომ ის-
ტორიული ფაქტის დროს ნახსენებ ტოპონიმს დიდი როლი ეკისრება 
კარტოგრაფიასა და ეთნოსის დადგენაში; რომ ის უმნიშვნელოვანეს 
ინფორმაციას შეიცავს. ეს ინფორმაცია ხან უცვლელია, ხან ცვალე-
ბადი, ხან სინკრეტული. ანაკლიას შემთხვევაში ჩვენ სინკრეტიზმის 
ფაქტთან უნდა გვქონდეს საქმე, ანუ იმასთან, თუ რა ისტორიული, 
გეოგრაფიული, სოციალური თუ კულტურული ცვლილებები განიცა-
და ქვეყანამ საუკუნეების განმავლობაში; რომ „ტოპონიმიკა დედამი-
წის ენაა, ხოლო დედამიწა წიგნია, რომელშიც კაცობრიობის ისტორია 
იწერება გეოგრაფიული ნომენკლატურით44, ჩვენ კი, ჩვენი მხრივ, და-
ვამატებდით, ურთულესი და საგანგებო გეოგრაფიული ნომენკლატუ-
რით. 

43  ო. ქაჯაია, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, ტ. I, თბილისი, 2001.
44  И. А Воробьева, Язык Земли, О местных географических названиях 

Западной Сибири, - Новосибирск, 1973, 7.


