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ქეთევან ჯერვალიძე, ნინო პეტრიაშვილი

საზოგადო არსებით სახელ კვირტის ეტიმოლოგიისათვის

„პაწაწინა ყვავილო, რად გაშალე კვირტი?“ 1

ჩვენი სამეცნიერო წერილის მიზანია ძველი ქართული ლექსემა 
კჳრტის შესახებ არსებული მასალის წარმოდგენა და მათი ანალიზი.

კვირტ-ი 1. გაუშლელი ყლორტი, ჩანასახი ყლორტისა, ან ყვავილი-
სა. სამამულე კვირტი, სანაყოფე კვირტი, -კვირტით მყნობა 2. მატყლ-
ში გამორეული და შემკვრივებული ნაწილები (ქეგლი)2. ანუ კვირტი 
შეიცავს ძირითადი სხეულიდან გამოზნექის, გამოსვლის, გამობერვის 
შინაარსს, მაგრამ ეს გამონაზარდი სიგრძით არ გამოირჩევა, არის 
მოკლე, მომრგვალებული ფორმების, ზოგი უფრო მკვრივი, ზოგიც 
ჰაეროვანი, რაღაცის სათავსი. ლექსემა გამოიყენება სამედიცინო 
ტერმინოლოგიაშიც3.

ყოველი სიტყვა ამა თუ იმ ენაში, გარდა შინაარსისა, სხვა სახის ინ-
ფორმაციის მატარებელიცაა, ესენია: სადაურობა, მისი წერილობითი 
ფიქსაციის ფაქტი, ანუ დრო; თუ შემოსულია, შემოსვლის გზები, მი-
ზეზები, ეპოქა, გრამატიკული ფორმები, ფონეტიკური ცვლილებები, 
მისი გამოყენების სიხშირე, სახელური ფორმები, როლი ერის სამეტყ-
ველო ენის ლინგვოკულტუროლოგიურ სივრცეში.

საკითხის ისტორია: სამწუხაროდ, ვერ დავადგინეთ, ეს ლექსემა 
ეტიმოლოგიური კუთხით უკვლევია თუ არა ვინმეს.

ლექსიკოლოგიური მასალები კჳრტის შესახებ:
კჳრტი ჳ-იეთია ძველი ქართული ენის ლექსიკონში: გამო-კჳრტ-ვ-ა 

კვირტის გამოღება: „იქმნა ქუეყანაჲ სავსე ყუავილთაგან შუენიერთა, 
რომელნი გ ა მ ო -კ ჳ რ ტ ვ ი ე დ პირველ ნაყოფისა მ. სწ. 145,29. 
იხ. კჳრტვა (განუმარტავია)4. ი. აბულაძეს სიტყვა მოჰყავს ერთადერ-
თი მაგალითით ისეთი ნაშრომიდან, რომლის ბერძნული შესატყვისი 
ადგილის მოძებნა ვერ შევძელით, მაგრამ ძეგლის თარგმნის დრო არ 
სცილდება X ს-ის ბოლოს, ან XI ს-ის პირველ მეოთხედს. ამას გარდა, 
ჩვენ არ ვიცით, როგორი იქნებოდა ამ ლექსემის წრფელობითი და სა-

1  ჩვენი სამეცნიერო სტატიისთვის ამ სტრიქონების სათაურად გამო-
ტანით, გვინდა უღრმესი მოწიწება და სიყვარული გამოვხატოთ საბავშვო 
პოეტ მაყვალა მრევლიშვილისადმი, მის ლექსებთან ერთად გამოვლილი ლა-
მაზი, ფერადი და ხალისიანი ბავშვობისა გამო...

2  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ნაკვეთი I ა-ლ. თბილისი, 
1990.

3  გ. გოგიჩაძე, ა. გედენიძე, ჯ. ჭუმბურიძე, სამედიცინო ტერმინოლო-
გიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური განმარტებითი ლექსიკონი.
თბილისი, 2009.

4  ი. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი. თბილისი, 1973.
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ხელობითი ბრუნვები: კჳრტ/კჳრტ-ი თუ კჳრტუ/კჳრტჳ. ჩვენი მცდე-
ლობა, სხვა ძეგლებში დაძებნისაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. ჩვენი 
წინაპრები, ალბათ, ლექსემა კვირტის ნაცვლად იყენებდნენ მორჩს 
(„მორჩის“ ბერძნულ შესატყვისებად „ბერძნულ-ქართული დოკუმენ-
ტირებული ლექსიკონის“ მასალებში დასტურდება: βλάστη, βλάστημα 
βλαστός, φυή, παραφυάς, φυτόν, ἀποσπάς, ῥάδαμνος, προβολή, στἐλεχος, 
κλών; ნაყოფის გამოღებას, აგრეთვე: κύημα, ατος, τό; κύησις, εως, ἠ5. 
მაგრამ ვერც მათი, კვირტისა და მორჩის, სინონიმურ წყვილში არსე-
ბობა დავძებნეთ. ლექსემა კჳრტი არ გვხვდება ქართული აგიოგრაფი-
ული ლიტერატურის ძეგლებში6, არც ქართლის ცხოვრებაში7 და არც 
სახარება ოთხთავში8, ასევე ხანმეტურში9, არც „ვეფხისტყაოსანში“10. 
ძველი ქართული ენის შეერთებულ ლექსიკონში აკ. შანიძის, ივ. იმ-
ნაიშვილის, ს. ყაუხჩიშვილისა, კ. კეკელიძის, ზ. სარჯველაძისა და 
სხვა ავტორთა ლექსიკონური მასალებია თავმოყრილი11. ჩამოთვ-
ლილ ავტორებს ძველ ტექსტებზე მუშაობის უდიდესი გამოცდილება 
ჰქონდათ. ამ ლექსიკონში წარმოდგენილი მაგალითი, რომელიც ჩვენ 
ზემოთ სრულად მოვიყვანეთ, ი. აბულაძის ლექსიკონიდანაა. ბოლოს 
ძველი აღთქმის თანამედროვე ქართულმა თარგმანმა გვიშველა, 
რომელიც შემდეგ ბიბლიის ძველი ქართული თარგმანებისა და სეპ-
ტანტას შესაბამის თავებსა და მუხლებს შევუდარეთ. „გამოსლვათა“ 
წიგნში ვხვდებით ფრაზებს: კვირტები და ყვავილები/ბირთუნი და 
შროშანნი/ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα (OB; AK) (25, 31); კვირტი და ყვა-
ვილი/ ბირთჳ და შროშანი σφαιρωτήρ καὶ κρίνον (OB; AK) (25, 33, 34, 
36). დგინდება, რომ ძველი აღთქმის ქართული თარგმანის არც ერთი 
რედაქცია ლექსემა კჳრტს არ იცნობს და მის ნაცვლად გამოყენებუ-
ლია ბირთჳ/σφαιρωτήρ..; ოქროს ვაშლები/ ბირთჳ ოქროჲსა/μῆλον 
(ვაშლი) χρυσοῦν (იგავ. 25, 11.); ბირთჳ ერთი თმაჲ (I მეფ. 19, 13)... 
ასე დავძებნეთ კჳრტის ბერძნული ექვივალენტები სეპტანტაში. 

ჩვენი აზით, ქართული ზმნა კჳრტვა უნდა მომდინარეობდეს ბერძნ. 
ზმნიდან κυρτόω, ან ἐπι-κυρτόω 1) сгибать, выгибать (νῶτα Eur.); 
med. выгибаться, прогибаться (ἄνω Xen.; κῦμα, οὔρεϊ ἶσον, κυρτωθέν 
Hom.); 2) вздувать, надувать (λαίφεα Anth.)12. όω - დაბოლოებიანი 

5  იხ. „ბერძნულ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონის“ ქართულ-
ბერძნული ინდექსი, ტ.VII, სიმონ ყაუხჩიშვილის საერთო რედაქციით, 
პასუხისმგებელი რედაქტორი ლიანა კვირიკაშვილი. თბილისი, 2007.s.v. 
„მორჩი“.

6  „ძეგლების“ სიმფონია-ლექსიკონი. თბილისი, 2005.
7  ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი I-II, თბილისი, 1986.
8  ი. იმნაიშვილი, სახარება-ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონი. თბილი-

სი, 1986.
9  ხანმეტი ტექსტები, ნაკვეთი I, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გა-

მოკვლევა და სიმფონია დაურთო ლ. ქაჯაიამ. თბილისი, 1984.
10  ა. შანიძე “ვეფხიტყაოსნის“ ლექსიკონი: http://gigol.net/2180
11  ძველი ქართული ენის შეერთებული ლექსიკონი. თბილისი, 2008.
12  აქ და სხვაგანაც ვსარგებლობთ: И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-
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ზმნები ძველბერძნულში ძირითადად ნასახელარი ზმნებია13 და ამას-
თანავე, შერწყმულიც. κυρτόω-ს საწყისი იქნება: κυρτοῦν. არს სა-
ხელი κυρτόν, τό; ზედ. სახ. κυρτός, 3. რადგანაც ძეგლის მთარგმ-
ნელი ექვთიმე ათონელია, სიტყვის შემომტანიც შესაძლოა, ის იყოს, 
ან სულაც ლიტერატურულად დამფიქსირებელი, ანუ X ს-ის ბოლო და 
XI ს-ის დასაწყისი. იქნებ გადამწერის შემოქმედებაც იყოს? თარგმა-
ნი 1030 წელს გადაუწერია ვინმე ისააკს ოლიმპზე14. ზმნას აქვს არა 
დღევანდელი მნიშვნელობა, „გაუშლელი ყლორტი“, რომელიც არის 
როგორც საყვავილე, ასევე საფოთლე, არამედ ჩაყვავილების შემდეგ 
პირველი ნაყოფის გამონასკვის, გამოკვანძის, დაწვნის შინაარსი. 

სამეცნიერო სტატია უკვე დასრულებული გვქონდა და წარდგენილი 
გამოსაქვეყნებლად, როდესაც გამოვიდა ბ. გიგინეიშვილის ლექსიკო-
ლოგიური ნაშრომი. მასში „კვირტის“ შესახებ მოყვანილია მაგალითი 
ექვთიმე ათონელის თარგმანიდან და ამავე დროს სინური მრავალ-
თავიდან (864წ.): [ეკლესია] − რომელ არს წყაროჲ ცხოვრებისაჲ და 
მშჳდობისა ჩუენისა სიხარული, ახლისა ვენახისა კჳრტი, რომელმან 
ტევანი გამოიღო კურთხევისაჲ... (47, 25)15 − ეკუთვნის ეპიფანე კვიპ-
რელს (+ 403 წ.). გამოდის, რომ IX ს-ის შუა წწ-ში უკვე გვაქვს და-
მოწმებული არს. სახელი კვირტი; XI ს-დან ზმნაც. იქნებ ზმნური ფორ-
მაც გვაქვს ადრეული ეპოქის, მაგრამ ჯერ არ გამოვლენილა. კვირტი 
დღევანდელი მნიშვნელობით, საბამდე 800 წლით ადრე ყოფილა და-
დასტურებული, საერო ლიტერატურაში კი, ჩვენს ხელთ არსებული მა-
სალებით, მე-19 ს-ის მეორე ნახევრიდან16 და მე-20-ის დასაწყისიდან 
ჩნდება, ისიც კანტი-კუნტად. ბ. გიგინეიშვილს ამავე დროს მითითე-
ბული აქვს ლექსემა კვირტის სავარაუდო წარმომავლობის ბერძნული 
სიტყვა, ზედსართავი სახელი κυρτός, რამაც დიდად გაამყარა ჩვენი 
თვალსაზრისი. სინურ მრავალთავში დამოწმებული ფორმა არსებითი 
სახელისა კჳრტ-ი, წარმოაჩენს ამავე დროს ამ სიტყვის წრფელობითი 
და სახელობითი ბრუნვების რეალურ ფორმებს: კჳრტ; კჳრტ-ი.

კვირტი წარმოდგენილია სულხან-საბასა და ნ. ჩუბინაშვილის 
ლექსიკონებში.

კჳრტი 1.
(კვირტი CqD, კვირტი და გვირტი E) გურტი, კვირტი ZA. გურტი, 

გინა კვირტი B. გვირტი, ვაზის კუკური : კუკური, კვირტი, კვირტი და 

русский словарь, т.1, М., 1958.
13 ა. ურუშაძე, ძველი ბერძნული ენა. თბილისი, 1969,195.
14  კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია. თბილისი, 

1980, 204.
15  ბ. გიგინეიშვილი, ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექ-

სიკონი (ა-მ). თბილისი, 2016, 252.
16  მხედველობაში გვაქვს ილიას „მგზავრის წერილები“: „ეს კვირტი კი-

დევ ის კვირტია, რომლიდამაც მშვენიერი და ბრწყინვალე მტევანიც გამოვა 
და ძაღლ ყურძენაცა“.
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გვირტი, კუვირტი B (კვირტი ZABCqDE, კუვირტი).
კჳრტი 2. - (კვირტი ZABCqDE, კუვირტი B) მატყლცუდა ZAB.
მატყლი ცუდი B. ანაგული, ანაჩეჩი CD. მატყლის ნაჩეჩი E.
ასეთივე მნიშვნელობა ჰქონია სიტყვას „ჩვენებურების ქართულ-

ში“: კვირტი II კვირტ-ი მატყლის გაჩეჩვის დროს საჩეჩელში დარ-
ჩენილი ნაწილი, ანაგული, ანაჩეჩი. „კვირტი წინდა ზამთარში ფენა 
თიბილია“(იმერხ.).

კჳრტოს 
(კვირტოს BCDE, კუვირტოს B) ზუკა ZABD. კუზა, ზუკა C. ზუკა, 

კუზა D. კვირტოს, კუვირტოს17.
თუ დავაკვირდებით, სულხან-საბას მოყვანილ მასალას, მასთან 

ლექსემა კჳრტის ორი მომიჯნავე მნიშვნელობაა მოცემული და თან 
დაბოლოება ქართულია. ცალკეა გამოყოფილი კჳრტოს. საბას მიუგნია 
სათავისთვის, კჳრტოს სწორედ ბერძნული სამბოლოკიდურიანი ზედ-
სართავი სახელის κυρτός 3 მამრ. სქესის სახ. ბრუნვითაა წარმოდგე-
ნილი, ან არსებითი სახელია მამრ. სქესისა. თუმცა, ავტორს სიტყვის 
სავარაუდო წარმომავლობა მითითებული არ აქვს, მაგრამ რამდენა-
დაც სიტყვა სახელობითი ბრუნვის დაბოლოებით გადმოიტანა, ამით 
ფაქტობრივად წარმომავლობაზე მიუთითა და კჳრტი და კჳრტოსი 
სემანტიკურად ახლომდგომ ლექსემებად განსაზღვრა. უფრო მეტიც, 
საბამ მიუთითა კჳრტი1-ში მის γ თანხმოვნიან ვარიანტზეც: γυρτός, 
რომელიც არ არის წარმოდგენილი არც ი. დვორეცკის ძველბერძნუ-
ლის და არც ი. ხორიკოვისა და მ. მალევის ახალბერძნულ ლექსიკო-
ნებში, მაგრამ უკანასკნელში ვადასტურებთ ფორმა γερτός -ს იმავე 
მნიშვნელობით, რაც არის κυρτός – согнутый, сгорбленный, ხოლო 
ბამბინიოტისის, თანამედროვე ბერძნული ენის განმარტებით-ეტი-
მოლოგიურ ლექსიკონში - ფორმებს: γειρτός(ზედ. ს.), γερτός-ს, შუა 
საუკუნის ბერძნულზე მითითებით და იქვე ნახსენები აქვს γυρτός, 
როგორც მცდარი ფორმა ამ სიტყვისა. სინონიმებად კი ჩამოთვლილია 
σκυφός, κυρτωμἐνος და სხ. ლექსემა γυρτός -სთანაც ლექსიკოგრაფი 
ასახელებს γειρτός-ს, როგორც მის სინონიმს. ლექსიკონში შეტანილია 
γυρτός ἡ, ὁ ვარიანტიც γειρτός-ზე მინიშნებით18.

კვირტი ჩენჩი მატყლისა მრგუალად მოთელილი, клочек шерсти, 
косма. // ვაზისა და მისთანათა კოკორი, почка виноградной лозы19.

კვირტი უხვადაა წარმოდგენილი ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის 
კონაში: 

კვირტ-ი 1. (ქიზ. ჩ. თუშ.) მუწუკის ძირი; 2. მოკლე, პატარა, ნაკ-
რეჭი მატყლი, უვარგისია, მუთაქებში ყრიან; საჩეჩლის კბილებს შუა 
ჩარჩენილი მატყლი;

17  სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული I, თბილისი,1991; 
შუშანა ფუტკარაძე, ჩვენებურების ქართული, წიგნი პირველი. ბათუმი, 1993.

18  Γ. Παμπινιώτη Λεξικό τής Νἐας Ηλληνικής Γλώσσας, Αθήνα, 2002.
19  ნ. ჩუბინაშვილი, ქართული ლექსიკონი რუსულის თარგმანითურთ, 

ალ. ღლონტის რედაქციით და გამოკვლევით. თბილისი,1961.
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კვირტ-ი2 (ქართლ.) გადატანით შვილი, შთამომავლობა (ქეგლ); 
იმერულში გვაქვს კვი(რ)ტიტ-ი2 ახლად გამონასკული ნაყოფი მცენა-
რისა, (ვაშლისა, მსხლისა და მისთ.). როგორც ჩანს, კნინობითი -იტ -ა 
სუფიქსით, ა-ს გარეშე20, ან იქნებ სულაც მხოლოდ ბოლო მარცვლის 
რედუპლიკაცია გვაქვს?

კვირტა, კვირტა-ი (გურ. ქიზიყ.) დაბალი ტანის კაცი;
კვირტება (იმერ.) წაკვირტება, საქმის გაკეთება, რისამე შეძენა21.
კვირტს ხევსურულში აქვს ხალის, მეჭეჭის მნიშვნელობაც. ასევე 

ახალი გაგებაც − გამოკვირტული22.

კჳრტი განხილული არ არის ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიურ 
ლექსიკონში23, მაგრამ ის შეტანილია იბერიულ-იჩქერიულ ენათა 
შედარებით გრამატიკაში. მ. ჩუხუას მიერვე არის დაძებნილი მისი სვა-
ნური ექვივალენტი კორტ, კუ̂ერტ და შემოთავაზებულია იჩქერიული 
შესატყვისიც: ლორდ// ლუორდ „ყლორტი, ინგ. ლოარდ, ბაცბ. ლარტუ. 
ბაცბური შესატყვისი აღდგება ჭებერლოური დიალექტის ჩვენების 
მიხედვით: ჭებ. ლარდუ. ანლაუტური შეფარდება ს. ქართვ. კუ̂ : ს. ნახ. 
ლ... ს. ქართვ. კვირტი მარჯვედ უდგება ს. ნახ. ყლორტის გაგებას. ს. 
ნახ. ლარტ-უ „ყლორტი“24. 

მეცნიერი არ გამორიცხავს სიტყვის სვანურში ქართულიდან შეს-
ვლასაც და თვლის, რომ კვირტის ზანური შესატყვისი არ არის გა-
მოვლენილი. მან საერთო ქართველურ ფუძედ წარმოადგინა კუ̂ირტ. ; 
მ. ჩუხუამ კუ̂ ბგერათა კომპლექსი წარმოადგინა სხვა საერთო ქართ-
ველურ ფუძეებშიც: კუ̂ანძ − კვანძი; კუ̂აწ − მცირე ქოთანი, (პაწია?), 
კუ̂ეც-ა − დოქი, სურა, ქოთანი25.

  დღევანდელ მეგრულში არის სიტყვა კვირტი კვირტის მნიშ-
ვნელობით და ზმნა კვირტუა − ფურჩქვნა, მორჩვა26. თვით სიტყვის 
დაწერილობა და გამოთქმა მიუთითებს, რომ სიტყვა მართლაც ქარ-
თულიდან გვიან უნდა იყოს შესული მეგრულში და შესაძლოა, სვანურ-
შიც, როგორც ეს აღნიშნა მ. ჩუხუამ, მაგრამ უფრო ადრე. სვანური გა-
მოთქმა და დაწერილობა სიტყვისა უფრო ახლოს დგას ძველქართულ 
გამოთქმასა და დაწერილობასთან“ − კჳრტი. მისი შინაარსი შესაბა-
მისობაში მოდის ამ სიტყვის სულხანისეულ კჳრტი 2-ის შინაარსთან: 

20  ბ. ჯორბენაძე, მ. კობახიძე, მ. ბერიძე, ქართული ენის მორფემებისა 
და მოდალური ელემენტების ლექსიკონი, -იტ-ა. თბილისი, 1988, 248.

21  ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა, შეადგინა ალ. ღლონტმა, I 
ა-მ, თბილისი, 1974.

22  ალ. ჭინჭარაული, ხევსურული ლექსიკონი, თბილისი, 2005.
23  ჰაინც ფენრიხი, ზურაბ სარჯველაძე, ქართველურ ენათა ეტიმოლო-

გიური ლექსიკონი. თბილისი,1990.
24  მ. ჩუხუა, იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა, თბი-

ლისი 2008.
25  მ. ჩუხუა, ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკონი. თბი-

ლისი, 2000-2003, 125.
26  ო. ქაჯაია, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, II ზ-ს. თბილისი, 2002.
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მატყლის ანაჩეჩი, ანუ გვიან შუასაუკუნეებზე ადრინდელი გვგონია ეს 
სიტყვა ჩვენ სვანურში. 

სვან. კორტ, კუ̂ერტ (-იშ, კორტალ) ბზ., კუ̂ირკუ̂ (-არ) ზს.; კუ̂ირტ 
(ალ ლშხ., -ალ ლნტ.) 1. კვირტი, გამკვრივებული ნაწილი მატყლში 2. 
მურკლი (ფაფაში)27 . (კუ̂ირკუ̂ - აქედან ხომ არ გვაქვს „კურკა“?) ფაქ-
ტია, რომ კვირტი აისახა მცენარეთა სახელებისაგან ნაწარმოებ ქარ-
თულ გვარებში: კვირტია, კვიტიშვილი, კვიტაშვილი,კუიტასშვილი, 
კვიტია, კვიტიძე, კვიტინიძე, კვიტინი/კვიტინია, კვიწინია- (κύτινος), 
კვიტეტიანი; უ̂>ი პროცესით: კირტია, კიტეიშვილი, კიტია, კიტოვანი28. 
გვარები სულ დასავლეთ საქართველოდანაა.კვირტა ანთროპონიმად 
აღნიშნული აქვს გ. ლეონიძესაც; კვიტიშა მეტსახელი ბორჯომის რ-ში; 
კვიტო, კიტ-ი, კიტა, კიტო29. კვირტი არ გვხვდება ტოპონიმებში30 . 
ლექსემა კჳრტი, რომელსაც მოპოვებული აქვს „მკვიდრის“ სტატუსი 
ქართველურ ენებში, ჩვენი აზრით, როგორც უკვე ვთქვით და მიუთი-
თეს საბამ და ბ. გიგინეიშვილმა ნასესხობა უნდა იყოს ბერძნული ენი-
დან გვიან. წარმოგიდგენთ ბერძნული სიტყვის სემანტიკურ ველს: 

κύρτη ἡ ბადე
κυρτία ἡ დაწნული ფარი
κυρτόν τό 1) გამრუდება, გამობერილობა Arst.; 2) კუზი
κύρτος ὁ 1) ბადურა 2) ბადე
κυρτός 3 1) გადმოხრილი, გამობერილი; გამრუდებული; 3. კუზი-

ანი; 4 მომრგვალებული; 5. გაბერილი, მუცლიანი. 
κυρτότης, ητος ἡ 1) სიმრუდე кривизна; 2) გამობურცულობა 

выпуклость; 3) დახრილობა
κυρτόω 1) დახრა ; 2) вздувать, надувать (λαίφεα Anth.). 

გამოკვირტვა, გამობერვა
κύρτωμα, ατος τό 1)სიმრუდე, კუზიანობა горбатость; 2) სამხედრო 

ტ.: ნახევარწრე, ნალისებრი. შდრ.კურტმები, კურტიმილები (რაჭ.) კა-
რის კამარები; კურტამი - ბურჯი(რაჭ) ბურჯი მდინარის ნაპირას ხი-
დის დირეების დასაყრდნობად (ქკთსკ); კურტუმი - ფრინვლის გავა 
ZAB. (საბა)

κυρτών, ῶνος კუზიანი. 
ძველბერძნული ლექსემა κυρτός გადასულია ახალ ბერძნულშიც 

იმავე სემანტიკური ველით31. თვითონ ბერძნები კჳრტის მნიშვნელე-
ბით იყენებდნენ სიტყვას κάλυξ -ῠκος (ᾰ) ἡ. მისი ერთ-ერთი მნიშვნე-
ლობა (4) არის სწორედაც კვირტი: ყვავილის კვირტი, კოკორი. სამყ-

27  ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, სვანური ლექსიკონი. თბილისი, 2000.
28  ნ. ჯომიდავა, კოლხური გვარ-სახელები. თბილისი, 1996; ი. ახუაშვი-

ლი, ქართული გვარ-სახელები 2, თბილისი, 1999.
29  ალ. ღლონტი, ქართველური საკუთარი სახელები. თბილისი, 1986.
30  საქართველოს სსრ გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული 

ლექსიკონი. თბილისი, 1987.
31  И. П. Хориков, М. Г . Малев, Новогреческо-русский словарь, М., 

1980.
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ნელ კვირტს კი გადმოსცემდა ლექსემა ἐπιφυλλίς, ίδος ἡ. 
κάλυξ - ῠκος (ᾰ) ἡ კი მიჩნეულია სანსკრიტულიდან მომდინარედ: 

kαlikᾶ -„ყვავილის კოკორი, გვირგვინი“; მიუთითებენ მის კავშირს 
ლექსემა κύλιξ-სთან; calyx-ycis - „ყვავილის ჯამი, გვირგვინი, კოკო-
რი, საფარი, კანი, გარსი, ნაჭუჭი, ნიჟარა - გადასულია ბერძნულიდან 
ლათინურშიც. მას აკავშირებენ ბერძნულ ზმნა καλύπτω-სთანაც „ვფა-
რავ, ვმალავ...“ ასევე σκάλλιον-თან - „მომცრო ფიალა, თასი, ჯამი“ 
(DELG -შანტრენი). ამ სიტყვას იყენებს პლუტარქეც თავის „ნადიმში“ 
(XI , 98)32. შესაძლოა, ამ ლექსემას კავშირი ჰქონდეს ბერძნულ καλιά 
იონ. καλιή -სთანაც: ხის სახლუკა, ქოხი, კიდობანი, ბუდე, ხის ნიში...

κυρτός-ში κυρτο-ფუძეა, ς - სახელობითი ბრუნვის ნიშანი. ამ 
გლოსას ვარიანტი ρ-ს გარეშე, აბსოლუტურად იმავე სემანტიკური 
ველით, გვაქვს საშ. სქესის ძველბერძნულ ლექსემა κύτος -εος (ῠ) 
τό-სში: კჳტოს.

 κύτος კჳტოს
1) გამობერილობა, გამრუდება , დახრილობა
2) ღრუ, ფოსო
3) ჭურჭელი, ურნა, წნული, კალათი
4) სათავსი, გარსი
5) სხეული 
6) სახე, გარეგნობა

ქართულში მოგვეპოვება კუტ ფუძის როგორც რ-აე ფუძიანი, ასე-
ვე ნ-არ ფუძიანი სემანტიკური ერთეულები აბსოლუტურად მსგავსი 
სემანტიკური ველებით: კუნტი/კუტი, მათთან ახლოს დგას კჳრტი/
κυρτός-იც. ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან სწორედ ჰომეროსია 
ის ავტორი, რომელიც კუზიან თერსიტეს ამ გლოსით, κυρτός-ით, ამ-
კობს. კუზი მართლაც იწვევს კვირტის ასოციაციას და მეტაფორადაც 
შეიძლება წარმოვიდგინოთ. გასათვალისწინებელია ასოციაციური და 
ხატოვანი აზროვნების როლი სახელდებისა და სიტყვათა დერივაციის 
პროცესში.

 წინარებერძნულისა და ქართველური ენების მიმართებათა კვლე-
ვისას რ. გორდეზიანი, ე. ფურნეეზე დაყრდნობით (WKE, 305შმდ.;), 
წერს, რომ წინარებერძნულისთვის ძალზე დამახასიათებელი უნდა 
ყოფილიყო გარკვეულ კომპლექსებში ცალკეულ თანხმოვანთა გან-
ვითარება ან დაკარგვა, როგორც მაგალითად ρ-ს განვითარება, ან 
დაკარგვა ხშულთა წინ: πελαργός/πελαγός, როგორც ეს ახასიათებს 
ქართულ ენას: ვეცხლი/ ვერცხლი. (ასეთივე მაგალითად გვესახება 
ჩვენ κυρτός/κύτος -იც ქ. ჯ.). წინარებერძნულისთვის დამახასიათე-
ბელი უნდა ყოფილიყო აგრეთვე ხშულთა ნაზალიზაცია, ანუ ν, μ თან-
ხმოვნების განვითარება, ან დაკარგვა ხშულთა წინ: κῆχος/κῆγχος, 

32  (скаллий -σκάλλιον). Маленький килик, из которого (498) делают 
возлияния эолийцы, как пишет Филит в “Смеси” [frag.53 Bach, om.Powell]. 
http://simposium.ru/ru/node/879.
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შდრ. ქართ. წმინდა/წმიდა33. ამ კატეგორიაში შედის კუნტი და კუტიც.
რ. გორდეზიანი მიმოიხილავს რა ძველბერძნულ გლოსას κύτινος-ს, 

წერს: როგორც ჩანს, κύτ - ფუძეს შეიცავს κύτινος − „ბროწეულის 
ყვავილის ბუტკო“. κύταρον – „კოვზი, ჩამჩა“; κύτταρος – „ფიჭა, ეგ-
ვიპტური ლობიოს ჩენჩო“ WKE (182;)-ში. აქვე განხილულია κύδαρος/ 
κύδαρον – მცირე გემი. Brown 1985 (274) სხვადასხვა ფორმატივის 
ანალიზის საფუძველზე მიდის დასკვნამდე, რომ κυτ ფუძეს უნდა 
ჰქონოდა მნიშვნელობა „ცარიელი სათავსი“ (hollow receptacle). ამა-
ვე დასკვნამდე მივედი წქ (117)-ში: „ფუძეს ჰქონდა ამოღრმავებუ-
ლი, გულგამოღებული საგნის, ღრმულის, რაღაცის საფარველის, 
ჩენჩოს, ბუტკოს მნიშვნელობა“ და მასთან ვაკავშირებდი დიალექტ. 
ქუთნ-ა ფორმაში დადასტურებულ ფუძეს. ამჟამად შეიძლება ითქ-
ვას, რომ *kurt-/kut- საერთოქართველურ დონეზე აღდგება: (ქართ. 
ქუთ-ნ-ა/ გა-მო-ქუთ-ნ-ა „გოგრის გულის გამოღება“; ქურდი, მეგრ. 
ქვირთ-ი „ქურდი“, სვან. ქვით „ქურდი“ ლი-ქუ̂თ-ერ „მოპარვა“) (BZK, 
87 შმდ.). Brown-ისა და ჩემი აზრით, ეს ფუძე დასტურდება ტოპონიმ-
ში Κύταια34; მას შემდეგ, რაც BZK (87 შმდ.)- მ ქურთ/ქუთ- საერთო-
ქართველური დონისთვის აღადგინა, წინარებერძნული κυτ-ის შესა-
ბამისად, კრეტული Κύταιον და ქუთაისის ამ საერთო ქართველურ 
ფუძესთან კავშირი უფრო მეტად გამოიკვეთა35. აღსანიშნავია ისიც, 
რომ ქართველურ ენობრივ სამყაროში ქალაქ ქუთაისის სახელი ერ-
თანაირად გადმოიცემა: ქართ. ქუთაისი, სვან. ქუთაში, მეგრ. ქუთეში, 
ანუ ერთიანობის დროინდელია.

 თუკი ჩვენ ტოპონიმ ქუთაისის WGE –ში მოცემული შინაარსიდან 
ამოვალთ - „თავისუფალი ადგილი მთებს შორის“36, მაშინ, შესაძლოა, 
κυτ -ფუძე ედოს საფუძვლად ტოპონიმ კუეტარასაც, რომელიც კახეთ-
ში მდებარეობს: „და მოირჭუნა ბაგრატ და განძლიერდა უფროს ყო-
ველთა მეფეთა მის ქუეყანისათა და ამან წარიხუნა ყოველნი ციხენი 
ჰერეთისა და კახეთისანი, თვინიერ კუეტ-არ-ის-ა და ნახჭევანისა“37. 
კუეტარა მართლაც მთებს შორის მოქცეული სივრცეა. კვეტერა ვა-
ხუშტისეული სახელწოდება ჩანს38, კუეტარისა/კუჱტარისა - „მატიანე 

33  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, II, წი-
ნარებერძნული II. თბილისი, 2007 , 48.

34  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, II, 211-
213; 

35  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, ეტ-
რუსკული III. თბილისი, 2007, 473; 

36  რ. გორდეზიანი, წინარებერძნული და ქართველური. თბილისი, 
1985, 117.

37  მატიანე ქართლისაჲ, ქართლის ცხოვრება. თბილისი, 2008, 289,5.; 
ქართლის ცხოვრება, ტ. I. თბილისი, 1955, 30.

38  ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, ქართ-
ლის ცხოვრება, ტ. IV, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი წყაროს მიხედ-
ვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ. თბილისი, 1973, 549, 561.
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ქართლისაჲსეული“39. არქეოლოგიური კვლევა-ძიება ადასტურებს ვა-
ხუშტი ბატონიშვილის თვალსაზრისს კვეტარის VIII ს-ში არსებობის 
შესახებ40. რაც შეეხება ტოპონიმის ეტიმოლოგიას, ცხადია, ჩვენი ჰი-
პოთეზა დამატებით კვლევას საჭიროებს, არც ის ვიცით, VIII ს-ში რა 
სახელს ატარებდა ძეგლი. და ამიტომ აქ შევჩერდებით:

κύττ-αρ-ο-ς „ფიჭა, ეგვიპტური ლობიოს ჩენჩო“; შდრ. კუნტ-
ულ-ა3 (იმერ.) ლობიოს ჯიშია ერთგვარი(ქკთსკ); კჳტ-არ-ა> 
კუეტარა>კვეტერა.

κυττάριον (ᾰ) τό პატარა უჯრედი, . კ ჳ (ე)ტარიონი/კჳტარიონი
κύττᾰρον ὁ 1) თაღი 2) ფიჭა კჳტარონი
κύττᾰρον τό გირჩი

ᾰρ/არ სუფიქსი წინარებერძნულსა და ქართველურში:
ᾰρ - ისეთივე სუფიქსია ძველბერძნულსა და წინარებერძნულში, 

როგორიც ქართულში41. 
ამავე kut-ფუძეს ხედავს რ. გორდეზიანი კრეტის მახლობლად მდე-

ბარე კუნძულის ტოპონიმ Κύθ-ηρα-ში, რომელშიც κυθ ფუძე და ηρ 
სუფიქსი გამოყო Brown-მა (1985, 114)... საერთოქართველური -*არ 
მრავლობითობის, კოლექტიურობის სუფიქსის ვარიანტია -ერ მაწარ-
მოებელი, რომელიც ასე უხვად არის წარმოდგენილი ქართულ ტო-
პონიმიკაში: ეშერა, უწერა... რაც შეეხება Κυθ ფუძეს, ვფიქრობ, იგი 
ვარიანტი უნდა იყოს kυτ-ფუძისა და ასევე მიმართებას უნდა გვიჩ-
ვენებდეს საერთოქართველურ *ქუთ- ფუძესთან42. კითერა − წყალში 
მოთავსებული ხმელეთი, სივრცე. Κύθ-ηρα − გახლავთ, ამავე დროს, 
აფროდიტეს თიკუნი და იქნებ ქართული კუეტარა გვიანი ელინიზმის 
დროს იყოს შემოსული და აფროდიტე კითერასთან დაკავშირებუ-
ლი, ისევე როგორც ქართული მისამღერი „ორანინა/ოვრანინა უნდა 
იყოს დაკავშირებული ზეციური აფროდიტეს მიმართვასთან: οὐράνια-
ოვრან (ინ) -ა „ზეციურო“43.

ამავე დროს მეცნიერმა შემოთავაზებული მედიტერანულ-ქართ-
ველური ენობრივი მიმართებები მოაქცია ისტორიულ და არქეოლო-
გიურ მონაცემთა სისტემაში, შეაჯამა ყველა ის ინფორმაცია და კვლე-
ვის შედეგი, რაც კი ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს ჰქონდათ ამ 
კუთხით მოპოვებული44.

39 მატიანე ქართლისაჲ, ქართლის ცხოვრება, რ. მეტრეველის რედაქ-
ციით. თბილისი, 2008, 2895.

40  საქართველოს სულიერი საგანძური. წ. I. თბილისი, 2005, 136.
41  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, II, 66-67.
42  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, II, 

2007, 339.
43  ქ. ჯერვალიძე, ქართული მისამღერები: „ო, დელა“, „აბა, დელი დელი 

დელა“, „ოდილა-ოვდილა“, „ორანინა-რანუნი“, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, 
ჟურნალი „ქართველოლოგია“ , №3, 2014.

44  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, III, 
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რ. გორდეზიანის ოთხტომეულის, მედიტერანულ-ქართველური 
მიმართებების შემდეგ გამოვიდა რ. ბეეკესის ბერძნული ენის ეტიმო-
ლოგიური ლექსიკონი, რომელშიც ავტორმა წარმოადგინა სხვა ეტი-
მოლოგისტთა კვლევის შედეგები ჩვენთვის საინტერესო ლექსემის 
ორივე ფორმისა: κυρτός/κύρτος ὁ. 

ბეეკესის აზრით, ὁ κύρτος - ის შესახებ არ არსებობს დამაჯერებე-
ლი ეტიმოლოგია. >κάρταλλος45, რომელთანაც Frick- ი და DELG (შან-
ტრენი) აკავშირებენ, არის აშკარად წინარებერძნული. Müller-Graupa 
თვლის, რომ κύρτος ὁ - „წნული ნაწარმი“ არის გაარსებითებული 
ფორმა κυρτός -ისა, „მრუდეხაზოვანი“ 46. არსებობს სიტყვის IE-ი 
წარმომავლობის შესახებ მოსაზრებებიც kŗt-o- (Schwyzer: 351), რა-
საც უარყოფს მეცნიერი და ბოლოს ამბობს, რომ თუ κυρσ-ερ- მიესა-
დაგება აღნიშნულ სიტუაციას, მაშინ κύρτος ὁ წინარებერძნული ჩან-
სო და უთითებს Fur.: 258-ს, რომელშიც ფურნეე ცდილობს ლექსემა 
შეადაროს ხეთურ ფორმატივს kurtal(i)-ს ( „ხის ყუთი, წნული ნაწარ-
მი“). 

κυρτός − არც ამ ლექსემის შესახებ არსებობს შეთანხმება. შედა-
რება lat. curvus -თან „კამაროვანი, მოხრილი, გაბურთული“, გვავარა-
უდებინებს, რომ κυρτός -ი აგრძელებს რედუცირებულ საფეხურს k(w)

r-to -სს u-ს შეფერილობით. რამდენადაც u-ს შეფერილობის შემცირე-
ბული ხარისხი, რთული საკითხია, საეჭვოა, ეს შედარებაც და სხვე-
ბიც, იყოს მართებული. Schrijveri 1997:257 ვარაუდობს მის კავშირს 
ინდო-ევროპულ ძირთან *kur, მაგრამ მსგავსი სტრუქტურა ინდო-
ევროპულისთვის უცხოა. უსაფუძვლოა შედარება Κορώνη- სთანაც 
(Frisk. DELG), ვინაიდან ის არ აგრძელებს ფორმას -kor-ōu-n47. 

ფუძე kurt გვხვდება ირანული ენობრივი სამყაროდან შემოსულად 
მიჩნეულ ქართულ სიტყვებშიც. ისინი გამოიკვლია მ. ანდრონიკაშ-
ვილმა.

ჯაჭვი მეცვა სა-კურტ-აკ-ე. („ვტ“).

kurt ფუძე გვაქვს ისეთ სიტყვაშიც, როგორიცაა კურტაკი: ვარმე. 
ესე არს სამოსელი მეომრისა საჩინო, ჯაჭვთა გარეგან ZA. ვარმე. ესე 
არს სამოსელი საჩინო მეომრისა ჯაჭვს გარეგან B. ვარმე, იალმაგი 

2007, 404-497.
45  cartallus, ī m კალათა Vlg -არის ლათინურშიც; გვაქვს ქართულ ენა-

შიც -კარდალა - (39, 15 ესაია) მომცრო ქვაბი ZA (საბა), ანუ რაღაც სიცარი-
ელე, სათავსი, ქვაბული. 

46  ჩვენ Müller-Graupa -ს ამ მოსაზრებამდე, რომ κύρτος ὁ მომდინა-
რეობს ზედსართავ სახელ κυρτός 3 -დან, მივედით ბეეკესის ნაშრომის გაც-
ნობამდე.

47  Etymological Dictionary of Greek, by Robert Beekes, with the 
assistance of Lucien van Beek, Leiden-Boston, 2010.
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CD. განუმარტავია E48. 
მ. ანდრონიკაშვილის აზრით, kurt ფუძე უნდა მომდინარეობდეს 

ფალაური *kurtak., სოღდ. kwrδ’k, qwrty –‘პერანგი’, ქურთ. kurtek - 
მოკლე ტუნიკა, ტანზე შემოჭერილი კირასის მსგავსად, მოკლე სახე-
ლოებით, იგივე ძირია, რაც ქართული კუართი. 

კუართი - ‘ჯუბა, გინა პერანგი’ (საბა). ეს სიტყვა გავრცელებულია 
მრავალ ენაში, მათ შორის შუა აზიურ და კავკასიურ ენებში ირანული 
ენებიდან: სოღდ.kwrδ’k, qwrty, ჲაღნ. kūrta , სპარსული kurta ‘tunica 
interula’; kūrdī, kūrdīn − შალის სამოსელის სახე’...თურქულ ენებში: 
körtö − დალიანდაგებული ხალათი ქალისა; კავკასიურში: ლეზგ. kurt 
– ‘მოკლე ქურქი ; ლაკური khurtu –‘бешмет’;-ზედა სამოსი; მეგრ. k’ur-
ta – ‘ნიფხავი’ ირანულის სასარგებლოდ ლაპარაკობს ჰესიოხეს გლოსა 
κόρτην –‘პართული სამოსელი’; შდრ. ავ. kərəti –[ავესტა -I ათასწლე-
ული]; ძვ. ინდ. [−II ათასწლეულის შუა წწ]. kuratu –‘პერანგი’; ძვ. სპ. 
[-600-300] *kŗtta- ‘გამოჭრილი’49. (იქნებ ჰქონდეს საერთო kŗtta-სა და 
ქართ კრჭ-ს? კრეჭა: კრეჭს/კრიჭა -მოჭრა, მოკვეთა; კბილები დაკრი-
ჭა − კბილები სხეულის სხვა ნაწილებისგან გამოყო, გამოაჩინა, გამო-
აცალკევა); კერატი − მჭრელი ეშვი, მჭრელეშვიანი? (ქ.ჯ.)

ანუ kurt ფუძე გვაქვს ძველინდურში (-II ათასწლეულის შუა წლე-
ბი), ავესტაში (-I ათასწლეული), ძველსპარსული (-600-300 წწ.), ყვე-
ლა მოყვანილ მაგალითში გადმოსცემს შინაარსს: მოკლე სამოსი.

ლექსემა კვართი ქართულ წერილობით წყაროებში დასტურდება 
Vს-დან50.

ქართული კვირტის შინაარსიდან თუ ამოვალთ, კვირტი მართლაც 
არის ხის ძირითადი სხეულიდან გამოჭრილი მოკლე, ფაფუკი, ბურ-
თულის მსგავსი საფარი, სათავსი, სამოსი რაღაც ჩანასახისა.

ბერძნული გრაფემა υ - და მისი რეალიზება ქართულ ენობრივ სივ-
რცეში:

 ნ. მახარაძე, რომელმაც შეისწავლა „ბიზანტიური ბერძნული ფო-
ნეტიკის საკითხები“ (თბ., 1965), იზიარებს C. D. Buck-ის მოსაზრებას, 
რომ გრაფემა υ - ბერძნულ ალფაბეტში შემოიღეს [u] ხმოვნის აღსა-
ნიშნავად, რასაც ადასტურებს პირველ რიგში ბერძნული დიალექტე-
ბის − ბეოტიურის, ლაკონიურის, არკადიულ-კვიპროსულის და სხვა-
თა მონაცემები51; ასევე E. H. Sturtevant-ის აზრს, უძველესი ბერძნული 
ნასესხობების შესახებ ლათინურში, ძველსპარსულსა და ინდურში52; 

48  სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული I. თბილისი, 1991.
49  მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურ-

თიერთობებიდან I. თბილისი, 1966, 336, 248.
50  ბ. გიგინეიშვილი ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექ-

სიკონი (ა-მ),
51  C. D. Buck, The Greek Dialects, Chicago, 1955, 26.
52  E. H. Sturtevant, Pronunciation of Greek and Latin, Philadelphia, 1940, 

41-44.



ქეთევან ჯერვალიძე, ნინო პეტრიაშვილი                                                                                                            საზოგადო არსებით...

80

ქუთაისი წორედ ასეთი ნასესხობაა. Κύταια ლათინურში გადასუ-
ლია შემდეგი ფორმით: Cyta, ae f.VF (ვალერიუს ფლაკუსი I ს.); Cytae, 
arum Киты PM (პლინიუს უფროსი 27-79 წ.)

ძვ. წ. VII ს-თვის იონიურ-ატიკურში υ ნიშნით გადმოცემული ბგერა 
პალატალურ ხასიათს იძენს, ვიწროვდება და გამოთქმაში უახლოვდე-
ბა გერმანულ ü-ს, სხვა დიალექტებში კი ის დიდხანს ინარჩუნებს ძველ 
ბუნებას. შემდგომ საუკუნეებში ცვლილება წარიმართა ლაბიალური 
ელემენტის დასუსტებით და ახ. წ. VIII-X ს-თვის პროცესი დამთავრდა 
υ-ს სრული გათანაბრებით [i] ბგერასთან; შემდგომ ნ. მახარაძე ქარ-
თული ენისა და ლიტერატურის ძეგლებში, ნათარგმნსა თუ ორიგი-
ნალურში, დაცული ბერძნული სიტყვებისა და საკუთარი სახელების 
შესწავლას υ -ის წარმოთქმის საკითხთან დაკავშირებით მიჰყავს იმ 
დასკვნამდე, რომ ქართულმა ენამ შემოგვინახა ბერძნული ფონემის 
ცვლილების თითქმის ყველა საფეხური − უძველესიდან უახლესამ-
დე: 1. როდესაც ის ნიშნავდა [u]-ს (პური -πυρός; 2. [ü]-ს (სჳნიდისი- 
συνεἰδησις); 3. [i]-ს (იპატოსი -ὕπατος); მაგრამ υ-სთვის „უ“ შესატყ-
ვისი ყოველთვის არ მიუთითებს მის უძველეს წარმოთქმაზე და რომ 
ასეთი შესატყვისი მოსალოდნელია კოინეზე, როგორც უცხოენოვანი, 
ასევე ზოგიერთი ბერძნული დიალექტის გავლენითაც53. 

 აქ ჩვენ მხოლოდ ერთის დამატება შეგვიძლია, ქართველ ენათ-
მეცნიერთა მიერ დასტურდება, რომ საერთოქართულში ყოფილა რო-
გორც უ/უ̂ ფონემები, ასევე კუ/კუ̂ მარცვლები. ძველ ბერძნულში კი ეს 
u-პალატალურ ხასიათს ძვ. წ. VII ს-თვის იძენს, ანუ საერთო ქართულ-
ზე ბევრად გვიან.

დასკვნა: 
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიზიარებთ ე. ფურნეესა და რ. 

გორდეზიანის მოსაზრებებს ქართველური კომპონენტის ფარ-
თო მედიტერანულ-ევროპულ კონტექსტში განხილვისას, რომ არ 
არის სწორი, ინდოევროპულ-ქართველური შეხვედრების ინტერ-
პრეტაციისას, მიმცემი-მიმღების მხოლოდ ერთი სქემა მივიღოთ: 
ინდოევროპული>ქართველური, საკმაოდ ხშირად უფრო გამართლე-
ბული იქნებოდა ქართველური > ინდოევროპულის დაშვება, ვიზი-
არებთ იმასაც, რომ ენობრივი, ისევე როგორც სხვა სახის ურთიერ-
თობები არ განისაზღვრება მხოლოდ ერთი ქრონოლოგიური დონით, 
ასევე ფონეტიკურ საკითხს, იონიურ-ატიკურში ძვ. წ. VII ს-თვის υ/ 
ü- პროცესთან დაკავშირებით, ზემოთ წარმოდგენილი ლექსიკური მა-
სალის საფუძველზე მაინც ვასკვნით, რომ 

1. შესაძლოა, kurt/kut ძირები, მართალაც საერთო ქართულიდან 
წინარებერძნულის მეშვეობით არის ძველბერძნულში შესული და 
შემდეგ უკანდაბრუნებული, მაგრამ დერივაციის პროცესების ასეთმა 
მსგავსებამ გაგვაოცა, დაგვაბნია. დამაინც, შინაგანი ხმის კარნახით, 
ლექსემა კჳრტ-ი უკვე ბერძნულიდან შემოსული გვგონია. თუმცა, მას 

53  ნ. მახარაძე, ბიზანტიური ბერძნულის წარმოთქმის საკითხები. თბი-
ლისი, 1978, 9, 12,
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კვირტის თანამედროვე გაგება საქართველოში უნდა შესძენოდა, ყო-
ველ შემთხვევაში სინურ მრავალთავზე ადრე.

 2. ლექსემა კჳრტი ლიტერატურულ დონეზე (თუ სხვა ძეგლებშიც 
არ აღმოჩნდა ამის შემდეგ), პირველად გვხვდება სინურ მრავალთავ-
ში (864წ.), ეპიფანე კვიპრელის ქრისტეშობის საკითხავში, არსები-
თი სახელის ფორმით, შემდეგ ექვთიმე ათონელის მიერ თარგმნილ 
თხზულებაში „მაკარი მეგვიპტელის ორი ეპისტოლე და 28 სწავლა-
ნი“ , რომლის თარგმანი ძალიან განსხვავებული ყოფილა ბერძნული 
ტექსტისგან54, გვხვდება ზმნური ფორმით: გ ა მ ო -კ ჳ რ ტ ვ-ი ე დ პირ-
ველ ნაყოფსა; აქ ზმნას აქვს გამონასკვის, გამოკვანძის მნიშვნელობა, 
ანუ ბერძნულის მსგავსი.

 3. ლექსემა კჳრტს ძველი აღთქმის ქართულ თარგმანებში ენაც-
ვლება სიტყვა „ბირთჳ“:კვირტები და ყვავილები/ბირთუნი და შრო-
შანნი/σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα (OB; AK) (გამოსვლ. 25, 31); ოქროს 
ვაშლები/ ბირთჳ ოქროჲსა/μῆλον (ვაშლი) χρυσοῦν (იგავ. 25, 11.).

4. კვირტის ამოსავალი ფორმისთვის პირველს საბას მიუგნია, 
კონკრეტული მითითების გარეშე. მის ლექსიკონში გვაქვს როგორც 
ლექსემა კჳრტი, ასევე კჳრტოს-ი, რომელიც სწორედ ბერძნულის სა-
ხელობითი ბრუნვის ფორმით არის წარმოდგენილი: (კვირტოს BCDE, 
კუვირტოს B) ზუკა ZABD. კუზა, ზუკა C. ზუკა, კუზა D.: კვირტოს, 
კუვირტოს); სამწუხაროდ, ლექსიკოგრაფს ამ მსგავსება-განსხვავება-
ზე საკუთარი აზრი არ გამოუთქვამს; შემდეგ კი მისთვის ყურადღება 
მიუქცევია ბაქარ გიგინეიშვილს. მეცნიერის მიერ სინური მრავალთა-
ვიდან მოყვანილი მაგალითით -„ახლისა ვენახისა კჳრტი,“ - ნათელი 
გახდა, ლექსემის წრფელობითი და სახელობითი ბრუნვის ფორმები: 
კჳრტ/კჳრტ-ი. მეცნიერს საბას ლექსიკონი დამოწმებული არ აქვს, 
მაგრამ მისი განმარტებანი მიუთითებს, რომ ჩაუხედავს მასში.

5. ნაშრომში გამოითქვა ვარაუდი, რომ აღმოსავლეთ საქართვე-
ლოს ტოპონიმი კვეტერა შესაძლოა იყოს ტოპონიმ ქუთაისის, გვიანი 
და სახეცვლილი ფორმა, ან სულაც გვიანი ელინისტური ეპოქიდან 
შემოსული და უკავშირდებოდეს აფროდიტე კითარელის კულტს, 
ისევე როგორც ქართული მისამღერი „ორანინა/ოვრანინა უნდა იყოს 
დაკავშირებული ზეციური აფროდიტეს მიმართვასთან: οὐράνια-
ოვრან (ინ) -ა „ზეციურო“.

 6. ლექსემა კჳრტი, ძველბერძნულის ფონეტიკაში υ-ü პროცესი-
დან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია ძველბერძნულიდან მომდინარედ 
იონიელ ბერძენთა მიერ შავი ზღვის სანაპიროს კოლონიზაციის პერი-
ოდიდან ახ. წ. აღ. IX ს-მდე. ამაზე ზუსტი თარიღის დადგენა კვლევის 
ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია. ჳ-ეთი გადმოცემული ლექსიკური ერთე-
ულების აბსოლუტური უმრავლესობა ძველქართულში, ნ. მახარაძის 
ზემოხსენებულ ნაშრომზე დაყრდნობით, ბერძნულიდან შემოსულ 
გამჭვირვალე ლექსიკურ ერთეულებზე მოდის.

54  კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ. I, თბი-
ლისი, 1980,450.
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7. წარმოდგენილი ძველბერძნული ლექსიკური ერთეულებიდან 
ქართული კჳრტის უფრო შესატყვისი მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ 
ერთს, κύτ-ιν-ο-ς-ს „ბროწეულის ყვავილის ბუტკო“, თუმცა, ამ შემთ-
ხვევაშიც ყვავილის შიგნით გაბურთული და უფრო მასიური ნაწილი 
იგულისხმება, ვიდრე მტვრიანებია. κύτ-ιν-ο-ς-ს შეტანილიც კი არ 
აქვს ი. ხ. დვორეცკის ძველბერძნულ-რუსული ლექსიკონის ორტო-
მეულში.

8. სწორედ κύτινος-ს ფორმატივიდან υ-ü პროცესის მიხედვით 
უნდა იყოს ნაწარმოები ქართული გვარები: კვიტეტიანი, კვიტინიძე, 
კვიტინი/კვიტინია, კვიწინია, კვიტია, შესაძლო υ–i პროცესს კი უნდა 
ასახავდეს: კირტია, კიტეიშვილი, კიტია, კიტოვანი.

9. ჩვენ გვინდა ეს თუ არა, მაინც ვხედავთ, რაღაც შესაბამისობას 
ფურნეეს, ბროვნის, რ. გორდეზიანის მიერ წინარებერძნულიდან მომ-
დინარედ მიჩნეულ და საერთო ქართველურ დონეზე აღდგენილ kurt/
kut ფუძეებსა და ასევე ძველინდურში, ავესტასა და ძველსპარსულში 
არსებულ kurt ფუძეს შორის. მათ ფონემური იგივეობის გარდა, საერ-
თო აქვთ შინაარსი: სიმოკლე, სიმრგვალე, შემოსვა, ფარვა, გამოჭრა 
(ძირითადიდან გამოყოფა). 

10.აი, ასეთია მოცემულობა, ჩვენი კვლევა და დასკვნები წამოჭ-
რილი საკითხის ირგვლივ მოპოვებული მასალების მიხედვით და 
სულაც არ გამოვრიცხავთ, რომ სიტყვა კჳრტის ახალმა გამოვლენამ 
ძველ ტექსტებში, ცვლილება შეიტანოს ჩვენს მოსაზრებაში, მაგრამ 
ეს ცვლილებანი რანაირიც არ უნდა იყოს, ერთი რამ ცხადია: ლექსემა 
კჳრტი საერთო ქართველური სივრცის კუთვნილებაა, უკვე მკვიდრია 
და მისი სემანტიკური მრავალფეროვნებიდან დღეს ყველაზე აქტი-
ური სწორედ ახალი სიცოცხლის დაბადებასთან დაკავშირებული ში-
ნაარსია ერის ლინგვოკულტუროლოგიურ სივრცეში.


