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შესავალი 

ტოპონიმიკური თვალსაზრსით საქართველოს რეგიონების 
შესწავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ტოპონიმებში შეფარებუ-
ლი საიდუმლოებნი სანტერესო მასალას იძლევა ქართული 
ენის ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის, საქართველოს 
ისტორიის შესაცნობად. 1969 წელს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში დაარსებულმა ტოპონიმიკი ლაბორატორიამ, 
სხვა სამეცნიერო კერებთან ერთად, მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა საქართველოს ტოპონიმიკური აღწერისა და 
ონომასტიკის ცალკელი თეორიული საკითხების 
დამუშავების საქმეში. წინმდებარე ნაშრომიც ამ 
განყოფილებაში მომზადდა. 

გურია ყოველთვის იქცევდა მეცნიერთა და მკვლევართა 
ყურადღებას. ქართველი ისტორიკოსი დ. ბაქრაძე წერდა: “გუ-
რია, როგორც ცალკე პროვინცია, ამ სახელით პირველად ცნო-
ბილი ხდება VII საუკუნის მეორე ნახევრიდან, გურიელი კი 
პირველად მოხსენიებულია რუსუდან მეფის დროს, XIII 
საუკუნეში. XV საუკუნეში გურიელებიდან პირველი 
ისტორიულად ცნობილი პიროვნებაა ვინმე კახაბერი, 
რომელიც, ქართველი მემატიანეების ჩვენებით, 1483 წელს 
გარდაცვლილა”.1

                                                           
1 დ. ბაქრაძე, არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში, 

თარგმანი 1878 წლის რუსული გამოცემიდან ა. ტოტოჩვასი, ბათუმი, 1938 წ. 
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გურიას ისტორიულად უფრო დიდი ტერიტორია ეჭირა, 
ვიდრე დღეს აქვს. ამის შესახებ ჩვენ ცნობას გვაწვდის 
ბატონიშვილი ვახუშტი: გურიის საზღვარი ყოფილა _ 
“აღმოსავლეთით მთა ფერსათი, სამცხე-გურას შორისი და 
საჯავახოს შორისი, სამჴრით ჭოროხის მდინარე და მთა 
მცირე, ფერსათიდამ ჩამოსული დასავლეთ, აჭარა-გურის 
შორისი, ჩრდილოეთ რაიონი გურია-ოდიშს შორისი და 
დასავლეთით შავი ზღვა”.1

სამეცნიერო ლიტერატურაში წამოყენებულია მოსაზრება 
გურიის მოსახლების ნარევობის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილი, 
ითვალისწინებს რა ბერძენ მოგზაურთა ცნობებს საქართველ-
ოს შესახებ, თვლის, რომ მთელი დასავლეთ საქართველო მეგ-

 
საქართველოს ძნელბედობის ჟამს არც გურიისათვის ჩაუვ-

ლია უკვალოდ. თურქებმა გურიას ჩამოაცილეს დიდი ნაწილი 
და მოსახლეობა გაამაჰმადიანეს. ამიტომაც აჭარასა და გურიას 
შორის საზღვარმა ამჟამად მდინარე ჭოროხიდან მდინარე 
ჩოლოქზე გადმოინაცვლა. დღეისათვის გურია სამი 
რაიონისაგან შედგება (ჩოხატაურის, ოზურგეთისა და 
ლანჩხუთის). ჩვენ კვლევის საგნად სწორედ ამ სამი რაიონის 
ტოპონიმია გავიხადეთ. თუმცა შეკრებილი და საარქივოდ 
მომზადებული გვაქვს ისტორიული გურიის ტოპონიმია. 
შევისწავლეთ ჩვენ მიერ საველე მუშაობით მოპოვებული 
11000-მდე ტოპონიმი. მოსაზრებებისა და ანალიზისას 
მხოლოდ ამ მასალას ვეყრდნობით. 

                                                           
1 ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, ქართლის 

ცხოვრება, ტ. IV, თბ., 1973 წ. გვ. 789. 
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რელ-ლაზებით უნდა ყოფილიყო დასახლებული, “შემდეგ, 
როგორც ეტყობა, ერთ-ერთი ქართველ ტომთაგანი ან 
აღმოსავლეთით, ან არა და სამხრეთ-აღმოსავლეთით შიგ 
შუაგულში შეჭრილა და მეგრელები და ლაზები ეთმანეთს 
დაუშორებია, ხოლო ამის გამო ახლანდელი გურულები და 
იმერლები გაქართებულ მეგრელ-ლაზებად უნდა 
ჩავთვალოთ”1. ამ ტომის შემოსვლის თარიღად ი. 
ჯავახიშვილი VII-VIII საუკუნეებს თვლის, როცა აღმოსავლეთ 
საქართველოში არაბები ბატონობდნენ. ხალხი აუტანელ 
მოხარკეობას გაურბოდა და თავშესაფარს ეძებდა სხვადასხვა 
კუთხეებში. ამავე აზრს იზიარებს ს. მაკალათია: “ეგრისში 
გაიხიზნენ თავიანთი ამალით ქართლის ერისთავები: არჩილ, 
იოანე, ჯუანშერი და სხვ. (ქართლის ცხოვრება). ჩვენ ვიცით, 
რომ ეგრისში რიონის სამხრეთით მდებარე მხარე V-VI ს. 
ირანისა და რომს შორის ხანგრძლივი ბრძლების გამო 
თითქმის უკაცრიელი იყო. VI საუკუნიდან დაწყებული VII-
VIII საუკუნ. ჯერ სპარსელებისაგან და შემდეგ არაბებისაგან 
დევნილი აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობა ამ მხა-
რეში იხიზნებოდა, სახლდებოდა თავისუფალ ადგილებზე. 
და იგი აქ პოულობდა მეტ პოლტიკურ-ეკონომიკურ 
თავისუფლებას. ამგვარად, VII-VIII საუკუნეებში ჩნდება 
ეგრისის გაქართველებული ნაწილები აჭარა, გურია და 
იმერეთი”.2

                                                           
1 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, წიგნი I, თბ., 1960., გვ. 428. 
2 ს. მაკალათია, _ სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია, თბ., 1941. გვ. 70. 
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გურია საინტერესოა როგორც ფოლკლორულ-ეთნოგრაფი-
ული, ასევე ენათმეცნიერული თვალსაზრისით. გურულ 
კილოში შენახულია ისეთი არქაული ფორმები, რომელთაც 
დიდი მნიშვნელობა ენიეჭბა ქართული ენის ისტორიის 
გასათვალისწინებლად. “ლექსიკაში გამოვლენილ 
ზანიზმნებთან ეთად განსაკუთრებით ყურადღებას იქცევს 
ისეთი, ზანურთან საერთო მოვლენები, როგორიცაა 
რედუქციის სისუსტე სახელების ბრუნებისას, ფონეტიკური 
პროცესები, წინადადების ერგატიული კონსტრუქცია 
გარდაუვალი ზმნების დრო-კილოთა მეორე სერიაში (კაცმა 
მევიდა, კაცმა დაპირდა _ კაცი დაჰპირდა), ხოლო 
არქაიზმებისაგან საგანგებოდ აღსანიშნავია თავისებურებები 
სახელთა ზმნის რიცხვში შეთანხმებისას, კაუტივის წარმოება, 
ზოგიერთი დრო-კილოს ფორმები ნანათესაობითარი მიმართ-
ულებით, ადამიანის საკუთარ სახელთან წინადადების 
ინფინიტიური კონსტრუქციის შემთხვევაში და სხვ.1

წარმოდგენილ ნაშრომს აღარ დავურთეთ გურიის 
დიალექტისა და ტოპონიმიის შესწალის მდგომარების უკვე 
გამზადებული მიმოხილვა, რადგანაც 1993 წ. გამოვიდა ალ. 
ღლოტის “ტოპონიმიკური ძიებანის” VIII ტომი _ “სუფსა-
ნატანების ხეობები”, სადაც დაწვრილებითაა მიმოხილული 
სათნადო სამეცნიერო ლიტერატურა. მით უმეტეს მას 
ვიყენებთ და ვუთითებთ კიდეც ნაშრომის ცალკეულ თავებში 
კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობისას. 

” 

                                                           
1 ქართული დიალექტოლოგია, I, თბ., 1961 წ. გვ. 414. 
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გურიის ტოპონიმები ლექსიკური თვალსაზრისით 

§ 1. აპელატიური ლექსიკა 

(ზოგადი დასკვნა) 
 
როგორც ცნობილია, თითოეული დიალექტის ონიმური და 

და აპელატიური ლექსიკა ქმნიან გარკვეულ არეალებს, 
რომლებიც შეიძლება ემთხვეოდნენ ან არ ემთხვეოდნენ 
ერთმანეთს. ტოპონიმიკური არეალი მნიშვნელოვნადაა 
განპირობებული იმ ობიექტებით, რომლებიც ატარებენ ამა 
თუ იმ სახელწოდებას. ტოპონიმიკური არაელის წარმოქმნაზე 
მოქმედებენ როგორც შინაგანი (ლინგვისტური), ისე გარეგანი 
(ექსტრალინგვისტური) ფაქტორები.1

                                                           
1 Эйхлер Э., Проблемы исследования ономастического ареала, 

перспективы развития славянской ономастикм, М., 1980, с. 76. 

 
შინაგანი ფაქტორია ენისათვის (ამ შემთხვევაშ გურული 

დიალექტისათვის) დამახასიათებელი სიტყვათწარმოებითი 
მოდელები და ლექსიკა, რომლებიც ძირითადად ემთხევა მონ-
ათესავე ენების (ამ შემთხვევაში გურულის მეზობელი 
დიალექტების _ იმერულის, აჭარულის, რაჭულის, 
ლეჩხუმურის...) მოდელებსა და ლექსიკას, ხოლო გარეგან 
ფაქტორებს განეკუთვნება გარკვეული ისტორიულ-
საზოგადოებრივი პროცესები (მაგალითად, მოსახლეობის 
ცვლა, მეურნეობა, რელიგია...), რომელთა კვლევას 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ისტორიული გეო-
გრაფიისათვის. 
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ნებისმიერი ენის სიტყვათა მარაგი იყოფა საზოგადო და სპ-
ეციალურ ლექსიკად. ამ უკანასკნელში მნიშვნელოვანი ადგ-
ილი უჭირავს ონიმიას, ანუ საკუთარ სახელებს. ონიმური 
ლექსიკა, ჩვეულებრვ,მეორადი ნომინაციითაა მიღებული და, 
ამგვარად, ასეთი ლექსიკური ერთეულის შინაარსიც 
ერთგვარად შეცვლილია, ამასთანავე, მათ აქვთ სპეციფიკური 
საშუალებები, რომელიც მიუთითებს ლექსიკურ ერთეულთა 
მეორეულ გამოყენებაზე. ონომასტიკაში ასეთი საშუალებაა 
სახელწოდების აუცილებელი კავშირი იდივიდუალურ, 
კონკრეტულ ობიექტთან. 

ონომასტიკურ სივრცეში შემავალ სექტორებს (კლასებს) შო-
რის ზოგი მკვლევარი უმნიშვნელოვანესად თვლის ტოპონიმ-
იკას, ერთი მხრივ, იმის გამო, რომ იგი სხვა სექტორებზე (ანთ-
როპონიმია, ზოონიმია, კოსმონიმია...) უკეთაა დამუშავებუ-
ლი, მეორე მხრივ, კი იმიტომ, რომ იგი შეიცავს 
ფასდაუდებელ ინფორმაციას ქვეყნის წარსულის შესახებ. 
ტოპონიმიიდან განსაკუთრებით გამოყოფენ ჰიდრონიმიას, 
“რადგან მდინარეთა სახელწოდებანი, როგორც სხვა ტიპის 
საკუთარ სახელებთან შედარებით უფრო არქაულნი, ხელს 
უწყობენ ეთნოგენეზისის საკითხების გადაწყვეტას.1

სიტყვას, რომელიც საკუთარ სახელთა სისტემაში 
გამოიყენება, ეწოდება აპელატივი. ყველა აპელატვი 
საზოგადო სახელია, მაგრამ ყველა საზოგადო სახელი არ 
წარმოადგენს აპელატივს. ამ უკანასკნელის ანტონომიური 
ცნებაა ონიმი (ონიმა), ანუ საკუთარი სახელი. ამგვარადვე, 
ანტონიმურ ურთიერთობაშია სამეცნიერო ტერმინები: 

 

                                                           
1 Теория и методика ономастических исследований, М., 1986, с. 27 
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აპელატიური ლექსიკა ↔ ონიმური ლექსიკა. ჩვეულებრივია 
მათი ერთმანეთში გადასვლა. განსკუთრებით 
გავრცელებულია აპელატივის ონიმიზაცია, ანუ საზოგადო 
სხელთა გადასვლა საკუთარ სახელთა კლასში. ონიმიზაცია, 
ჩვეულებრივ, წარმოადგენს სუბსტანტივაციას, რასაც იწვევს 
ფლექსია, სიტყვათწარმოება, სპეციფიკური ფუნქციონირება 
წინადადებაში. ნ.ვ. პოდოლსკაიას მოსწრებული გამოთქმით, 
აპელატივი წამოადგენს ონიმის “ჩრდილს”, რომელიც მას თან 
ახლავს და ნათელყოფს მის მოტივირებას. როდესაც ეს 
ჩრდილი სრულებით გაქრება, მკვლევარები იწყებენ მის 
ძიებას და სწორედ ესაა ონომასტიკური ეტიმოლოგია. 

ტოპონიმიაში გამყოფენ ე.წ. ინდიკატორებსაც, ანუ “საკვან-
ძო სიტყვებს” (“ключевые слова”). არაგვის ფშავის ტოპონიმთა 
წარმოქმნაში ინდიკატორთა როლზე ძალზე საინტერესო დაკ-
ვირვებები აქვს ფ. მაკალათიას.1

ტოპონიმიზაცისას აპელატივები კარგავენ ძირითად 
ლექსიკურ მნიშვნელობას და იქცევიან ონიმურ ფუძეებად. ეს 
ფუძეები შეიძლება იყვნენ ტიპიურნი ამა თუ იმ 
დიალექტისათვის, რეგიონისათვის. საერთოდ, ტიპიური 
ტოპოფუძეების ძიება ტოპონიმიკური კვლევა-ძიების ერთ-
ერთ მიმართულებად იქცა. ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია 

 ეს ინდიკატორები 
ფაქტიურად იგივე აპელატიური ლექიკაა. აპელატივს ხშირად 
ადგილობრივ გეოგრაფიულ ტერმინსაც უწოდებენ. 

                                                           
1 ფ. მაკალათია, არაგვის ხეობის ფშავის ტოპონიმიკა. ტოპონიმიკა, 

ტ. I, 1976., გვ. 81-103. 



 12 

დავასახელოთ ნ.ვ. პოდოლსკაიას ნაშომი.1 ტიპიურ 
ტოპოფუძეებზე ამახვილებს ყურადღებას ო. ტ. მოლჩანოვაც.2

აპელატივი ანთროპონიმებთან ერთად წარმოადგენს ოპონ-

იმიის უმნიშვნელოვაეს წყაროს. მაგრამ აპელატივები და ტოპ-

ონიმები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან იმით, რომ პირვე-

ლნი აღნიშნავენ ერთგვაროვან საგანთა (ობიექტთა) კლასს, 

ხოლო მეორენი სახელდებენ ასეთ საგნებს კონკრეტულად; პი-

რველნი გამოხატავენ ცნობებს (понятия), მეორენი კი _ არა: 

“Если географические термины обозначают, то топонимы 

называют”.

 

3

ზემთ უკვე მინიშნებულია, რომ სიტყვას ტოპონიმიაში აქვს 
სხვა მნიშვნელობა, სხა შინაარსი, სხვა სფერო გამოყენებისა, 

 სათანადო მაგალითებს მოვიყვნთ პ. ცხადაიას 

“ონომასტიკურ ტერმინთა ლექსიკონიდან”: “აპელატივია 

გორი _ მთა, დიდი ბორცვი; მრგვალად ამაღლებული 

ადგილი”. ტოპონიმებია: გორი (ქალაქი ქართლში), გორაკა 

(სოფელი კასპის აიონში), გორანა, გორისა, გორისუბანი, 

გორისციხე, გორთუბანი, გორმაღალი, დიდგორი, 

თელათგორი, სიონთგრი, მსხალთგორი, წითელგორი, 

სამგორი, უკანგორი და სხვ., მსგავსადვე, აპელატივებია _ 

ძაღლი, ფოცხვერი, ობოლი, ფოთოლი, ხოლო ძაღლუკა, 

ფოცხვერა, ობოლა, ფოთოლა ანთროპონიმებია”. 

                                                           
1 Подольская Н. В., Типовые восточнославянские топоосновы, 

Москва, 1983 
2 Молчанова О. Т., Структурные типы тюркских топонимов Горного 

Алтая, Саратов, 1982 
3 Курилович Е., Очерки по лингвистике, Москва, 1962, с. 252 
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საზოგადო ლექსიკასთან შედარებით. ხშირად საჭიროა 
დამატებითი სიტყვა, რათა ხაზი გაესვას მის ტოპონიმურ 
მნიშვნელობას, მაგაითად: სოფელი ცხემლისხიდი, სოფელი 
ჭალა, სოფელი ღრმაღელე... სიტყვა “სოფლის” გარეშე 
“ცხემლისხიდი” იქნება მხოლოდ ცხემლის ხიდი, “ჭალა” 
იქნება მხოლოდ “წყლისპირა ვაკე ადგილი”, “ღრმაღელე” _ 
მხოლოდ ღრმა ღელე და ა.შ. 

საზოგადო სახელი, კერძოდ აპელატივი, ზოგ შემთხვევაში 
უშუალოდ, მორფოლოგიური გაფორმების გარეშე იქცევა ტო-
პონიმად, რასაც ზოგი მკვლევარი უწოდებს “ტოპონიმიკურ 
გადააზრებას”.1

ტოპონიმიკური გადააზრების მნიშვნელობით ქართულში 
გამოყენებულია ტემინი “სემანტიკური კონვერსია”. 
“სემანტიკრი კონვერსია” ეწოდება საზოგადო სახელის 
უშუალოდ, აფიქსაციისა და სიტყვათშეერთების გარეშე (ე.ი. 
სტრუქტურის შეუცვლელად) გადაქცევას საკუთარ სახელად. 
ასეთ შემთხვევაში ტოპონიმი სტრუქტურულად ემთხვევა 
ამოსავალ საზოგადო სახელს, მაგრამ სემანტიკურად 

 თუმცა, საკუთრივ გეოგრაფიული 
სახელებისაგან განსხვავებით, გეგრაფიული სახელწოდება, 
რომელიც იმეორებს ტერმინს, იმავე დროს საზოგადო 
სიტყვაცაა, რომელიც ობიექტის კლასზე (სახეობაზე) 
მიუთითებს. მაშასადამე, გეოგრაფიულ სახელთა შორის 
საზოგადო სახელებთან ყველაზე ახლოს დგანან სწორედ ე.წ. 
ტოპონიმიკური გადაზრების შედეგად მიღებული სახელები. 

                                                           
1 Топонимическое переосмысление _ см. Карпенко Ю. А., топонимы 

и географические термины. Местные географические термины, 
Москва, 1970, с. 38 
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განსხვავდება მისგან. ცნობილია, რომ საკუთარი სახელი, 
როგორც ერთი კონკრეტული საგნის, ობიექტის სახელი, 
მნიშვნელობით ყოველთვის უფრო ვიწროა საზოგადო 
სახელზე. სემანტიკურ კონვერსიას ექვემდებარებიან როგორც 
მარტივი, ისე წარმოქმნილი და კომპოზიტური სახელები. 
იგულისხმება, რომ წარმოქმნას და თხზვას ადგილი ჰქონდა 
ჯერ კიდევ აპელატივების დონეზე”.1

სამწუხაროდ, ქართული ენის დიალექტების 
გეოგრაფიული ტერმინოლოგია არაა სრულად შეკრებილი და 
შესწავლილი. ეს მაშინ, როცა მიღებული შეხედულების 
თანახმად, “Любое топонимическое исследование не может 
игнорировать местную терминологю, а должно начинаться со 
сбора и систематизации простых географических терминов”.

 

2

ტოპონიმიაში გეოგრაფიულ ტერმინთა როლი სხვადასხვა 
ენაში სხვადასხვაგვარია, მაგრამ ყველგან მეტად 
მნიშვნელოვანია. მოვიყვანთ ერთ მაგალითს: დონის 
რეგიონის ტოპონიმთა ერთი მესამედი ნაწილი წარმოქმნილია 
სწორედ გეოგრაფიულ ტერმინთა მონაწილეობით.

 

3

ნებისმიერი ენის გეოგრაფიული ტერმინოლოგია იყოფა 
ჯგუფებად. გამოყოფენ ოროგრაფიულ, ჰიდოგრაფიულ, 
ლანდშაფტურ, ბოტანიკურ, ზოოგეოგრაფიულ, ეკონომიკურ-

 

                                                           
1 პ. ცხადაია, მთიანი სამეგრელოს ტოპონიმია, თბ., 1985, გვ. 23. 
2 Мурзаев Э. М., Местные географические термины и их роль в 

топонимии. Местные географические термины в топонимии. Тезисы 
докладов и сообщений, М., 1966, с. 3 

3 Рубцова Э. В., Географические термины Подонья в их отношении 
к донской топонимии. "Топонимика", выпуск 2, М., 1967, с. 12 
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გეოგრაფიულ ტერმინებს. ამათ გარდა, ტოპონიმიაში 
გამოყენებულია დასახლებული პუნქტების, სამეურნეო 
საქმიანობის, გზათა და ნაგებობათა ამსახველი ტერმინებიც. 
არსებობს გეოგრაფიულ ტერმინთა ანუ აპელატივთა ასეთი 
სემანტიკური დაჯგუფებაც: 1. რელიეფი, 2. მცენარეული 
საფარი, 3. ჭაობი, 4. წყლები, 5. ნაპირი, კუნძული, 
თავთხელი.1

მეცნიერებას მცენარეების შესახებ ბოტანიკა ეწოდება.

 
გურიის ტოპონიმიაში გამოყენებული აპელატივების მნიშ-

ვნელოვანი ნაწილი სალიტერატურო ენის კუთვნილებაა. 
მაგრამ დიდია ადგილობრივი, დიალექტური, ზოგ 
შემთხვევში კი ვიწროკალური, ტერმინების ხვედრითი წონაც. 
მათ ჩვენ განვიხილავთ შემდეგ ძირითად სემანტიკურ 
ჯგუფებში: 1. ბოტანიკური ტერმინოლოგია, 2. ლანდშაფტური 
ტერმინოლოგია, 3. ეკონომიკურ-გეოგრაფიული 
ტერმინოლოგია, 4. ოროგრაფიული ტერმინოლოგია, 5. 
ჰიდროგრაფიული ტერმინოლოგია, 6. ზოოლოგიური 
ტერმინოლოგია. 

§ 2. ბოტანიკური ტერმინოლოგია 

2 
ბოტანიკის იმ დარგს, რომელიც შეისწავლეს მერქნიან მცენა-
რეებს _ ხეებსა და ბუჩქებს, დენდროლოგია ჰქვია.3

                                                           
1 Черепанова Е. А., Местная географическая терминология Северо-

Восточного Полесья Украины. "Вопросы топонимики СССР , Москва, 
1972, с. 24 

2 ქსე, ტ. 2, გვ. 485 
3 ქსე, ტ. 3, გვ. 469 

 ვაზის ჯი-
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შებსა და სახეობებს შეისწავლის ამპელოგრაფია. ცალკე გა-
მოყოფენ მდელოთმცოდნეობასაც. ამის მიხედვით შესაძლებე-
ლი გახდა ბოტანიკურ ტერმინოლოგიაში გამოგვეყო ტერმინ-
თა შემდეგი ქვეჯგუფები: დენდროლოგიური, ამპელოგრაფი-
ული, მდელოთმცოდნეობითი და ა.შ. ვ.დ. ბელენკაია ხმარობს 
ტერმინს გეობოტანიკური ტერმინები.1 გეობოტანიკა, როგორც 
ცნობილია, არის მეცნიერება დედამიწის მცენარეული 
საფარის შესახებ. ამ მეცნიერებას მოგვიანებით ფლოროლოგია 
უწოდეს, შემდეგ კი _ ფიტოსოციოლოგია.2

                                                           
1 Беленькая В. Д., Очерки англоязычной топонимики, М., 1977, с. 45 
2 ქსე, ტ. 3, გვ. 59 

 
ჩვენ მიერ ზემოთ გამოყოფილ აპელატივთა ექვსი 

სემანტიკური ჯგუფიდან გურიის ტოპონიმიაში გამოვლენილ 
ტერმინთა რაოდენობის მიხედვით პირველ ადგილზე დგას 
სწორედ ბოტანიკური ტერმინოლოგია. ამიტომ გახდა იგი 
ჩვენი ყურადღების ობიექტი. 

გურიის ტოპონიმიაში გამოვლენილია 100-ზე მეტი 
ბოტანიკური ტერმინი. ესენია მერქნიანი მცენარეების _ 
ხეებისა და ბუჩქების, ბალახეულის, ვაზის ჯიშების, 
კულტურული მცენარეების და სხვ. სახელები. 

ბოტანიკურ ტერმინთა ერთი ნაწილი ფორმითა და 
შინაარსით სალიტერატურო ქართულის კუთვნილებაა (ეს 
გარემოება დამახასიათებელია, რა თქმა უნდა, ყველა 
დიალექტისათვის). ბოტანიკურ ტერმინებს განვიხილავთ 
ანბანის რიგზე. 
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ადესა _ “შავყურძნიანი ვაზის ჯიშია გურია-სამეგრელოში, 
იგივეა, რაც იზაბელა”.1 ეს ტერმინი გურიის ტოპონიმიაში 
გვხვდება მხოლოდ მარტივი ტოპონიმის სახით და, რა თქმა 
უნდა, ასახავს ობიექტურ რეალობას _ იმ ადგილის სახელია, 
სადაც ეს ვაზი იყო გაშენებული. ადესა ფიქსირებულია 
მაღლარის სახელად ზემო ონჭიკეთში,*

ანწლი _ ბალახეული მცენარეა, მაგრამ მრავალწლოვანი. 
ანწლიანი ის ადგილია, სადაც ანწლი უხვად ხარობს. ასე 

 სახნავის სახელად 
სოფ. სამებაში, ჩაის პლანტაციის სახელად სოფ. შუა 
ფარცხმაში. 

აკაცია _ ტროპიკული და სუბტროპიკული რეგიონების 
მერქნიანი მცენარე, ისევე როგორც ადესა, არ არის 
“აბორიგენული” საქართველოსთვის. გურიაში 
დადასტურებულია ორიოდ ტოპონიმში და შემთხვევაში 
აპელატივი გვხვდება წარმოქმნილი სახელის ფორმით, 
კერძოდ, ნარ- სუფიქსით; ან რთულ ტოპონიმში. აკაცნარა 
შეფენებაა სოფ. გურიანთაში, აკაციეს წყალი კი სათევზაოა 
მდინარე სუფსაზე, სოფ. შუა განახლებაში.  

ალვისხე _ ქართლის ზოგ დიალექტში, კონკრეტულად, 
ჯავახურში, ჭადარს აღნიშნავს. გურულში მას იგივე 
მნიშვნელობა აქვს, რაც სალიტერატურო ქართლში. ალვისხე – 
სოფ. სამებაში ეწოდება ფერდობს, სადაც ამჟამად უკვე აკაციაა 
გაშენებული. 

                                                           
1 ქეგლ, ტ. I, გვ. 119 
* აქაც და ყველა სხვა შემთხვევაში მაგალითების მოტანისას 

ვუთითებთ მხოლოდ სოფლებს. სოფლები რაიონების მიხედვით 
ერთვის ნაშრომს ბოლოში. 
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ეწოდება დავაკებას სოფ. ხილმაღალაში. სოფ. შუა ისნარში კი 
ფერდობის სახელია აწნარა//ანწნარა, რაც მიღებულია ანწლნა-
რა-საგან. 

ატამი _ ხეცაა და მისი ნაყოფიც. ასეთი ვითარება, როცა 
ერთი ლექსემა გამოხატავს ორ სემემას _ ხესა და მის ნაყოფს, 
ქართულში ხშირია. ტოპონიმს, ჩვეულებრივ საფუძვლად 
უდევს პირველი მნიშვნელობა. ატამი გურიაში ძალზე 
გავრცელებული ხეხილია, რასაც მოწმობს ამ სიტყვიდან – 
წარმოქმნილ ტოპონიმთა სიუხვეც. ამასთანავე გვაქვს 
ნაირგვარი ფორმები: ატამანა//ატამუნაი _ საყანე სოფ. 
გულიანში, ატამუნე _ ვაშლის ბაღი სოფ. სამებაში, ატმანე _ 
ტყე სოფ. ბუკისციხეში, ატმიანა _ ჩაის პლანტაცია სოფ. 
იანეთში, ატმიანაი _ ფერდობი სოფ. შრომისუბანსა და 
ჩოჩხათში, ატმიანი _ საყანე სოფ. ქვიანში. ატპიანაი _ ტყე სოფ. 
ბაღლეფში და სხვ. 

ბალი, ისევე როგორც ატამი, ხესაც ეწოდება და მის 
ნაყოფსაც. გურიის ტოპონიმიაში ბალ-ფუძიანი ათეულზე 
მეტი ტოპონიმი გვაქვს. სტრუქტურული თვალსაზრისით 
ისინი ან წარმოქმნილია, ან თხზული თუ რთული. 
დავასახელებთ რამდენიმეს: ბალები _ საძოვარი სოფ. 
გაგურში, ფერდობები ს. ჭანჭათსა და ზემო აკეთში, ბალიანა _ 
ფერდობი სოფ. ხრიალეთში, ტყე სოფ. ჯურყვეთში. ბალიანაი 
_ ფიქსირებულია შვიდჯერ, ბალიანი _ დასტურდება ექვსგან, 
ბალთახევი _ ტყეები სოფ. ხევსა და ბუქრიეთში, ბალის ხიდე 
_ ღელე სოფ. ვაზიანში, ბალის სარეკელა _ ტყე სოფ. ქველა 
ძიმითში, ბალის ღელე _ ჭაობი სოფ. ლესაში, ბალის ნაყანები 
_ ტყე სოფ. ჭაჭიეთში, ბალის საყანე _ შეფენება სოფ. ზემო 
აეკთში, ბალის სასირე _ ციტრუსის ბაღი სოფ. ჭინათში, 
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ბალისაყანეს წყალი _ წყარო სოფ. ზემო აეკთში და სხვ. ბალის 
ერთ-ერთი სახეობაა მწარე ბალი (დაუმყნელი, გარეული). 
მწარებალი _ ასე ეწოდება ტყეს სოფ. ტობახჩაში. როგორც 
ვხედავთ, ტოპოფუძე ბალი საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა 
გურიის ტოპონიმიაში. 

დავასახელებთ ბან-ასოზე დაწყებულ სხვა 
ტოპოფუძეებსაც, რომლებიც ბოტანიკურ ტერმინებს 
წარმოადგენენ და დასტურდებიან გურიის ტოპონიმიაში: 
ბამბუკი (ტოპონიმები: ბამბუკიანა, ბამბუკიანაი, ბამბუკიანი, 
ბამბუკები), ბირკა (ტოპ.: ბირკნალე, ბირკნალი, ბირკნარი), 
ბროწეუ.ლი (ტოპ.: ბროწეულიანაი), ბურჩხი (ტოპ.: 
ბურჩხვანი//ბუჩქვანი)... 

დედაბერა _ სოკოა ერთგვარი, გავრცელებულია გურიის 
ტყეებში. დედაბერაი საძოვარია სოფ. ხიდმაღალაში, 
დედაბერა _ მდინარეა სოფ. მელექედურში. 

ეკალა _ ალ. ღრლონტის “სიტყვის კონის” მიხედვით, იმერ-
ულში, რაჭულსა და ლეჩხუმურში აღნიშნავს “ეკალღიჭს”, ე. ი. 
ეკლით შემოსილ მაღალ მცოცავ ბუჩქს, რომლის ნორჩ 
ყლორტებსაც მხალად ხმარობენ. სიტყვა გურულშიც არის 
გავრცელებული ამავე მნიშვნელობით. ტოპონიმები: ეკალა _ 
რვაგან, ეკალაი _ სამგან, ეკალას წყალი, ეკალას ღელე, ეკალას 
თავი, ეკალის კარი, ეკალდიდი, ეკალე, ეკალეს ღელე, 
ეკლიანვაკე, ეკლიანი, ეკლისზურგი, ეკნარა _ რვაგან, ეკნარე _ 
ორგან, ეკლარა და სხვ. 

ეკლის ხე (იგივე ცრუაკაცია) გურიის ტოპონიმიაში იშვია-
თია. გვაქვს ეკლის ხე _ საძოვარი სოფ. ლესაში და ფერდობი 
სოფ. ჩომეთში, ეკლისხეები _ სახნავი სოფ. კოხნარში. 
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ვაზი და ვაშლი  გურულში ზუსტად იმავე მნიშვნელობით 
გამოიყენება, როგორც ამ სიტყვებს აქვთ სალიტერატურო 
ქართულში. ჩვენ დავკმაყოფილდებით მაგალითების 
მოხმობით: ვაზნარა _ სავენახე სოფ. ვაკიჯვარში, ვაზიანი _ 
სოფელი (ჩოხატაურის რ.), ვაშნარე _ სამგან, ვაშლები _ 
ექვსგან, ვაშლიანა _ რვაგან, ვაშლიანაი _ თერთმეტგან, 
ვაშლიანი _ ოთხგან, ვაშნარა _ ღელე, სოფ. აცანაში, ვაშნარაი _ 
ჩაის პლანტაცია სოფ. აცანაში, ვაშნარი _ გაჩერება სოფ. 
ციხისფერდში და სხვ. 

თელა _ ტერმინიც გავრცელებული ტოპოფუძეა: თელვანი 
_ ორგან, თელიანი _ სახნავი სოფ. ჭყონაგორაში, თელოვანი _ 
ტყე სოფ. ჩხაკოურში, თელაიანი, თელვანისთავი, 
თელისნარეკი, თელისკარავი და სხვ. 

თითა _ თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია აღმ. და დას. საქარ-
თველოს ზოგ რეგიონში, მათ შორის გურიაშიც, გავრცელებუ-
ლია ფორმა თითა. ეს ტერმინი მხოლოდ ერთ ტოპონიმში გვა-
ქვს: თითიანი სახნავია სოფ. ჩოლობარგში. 

ლეღვ _ ტოპოფუძიდან გურიაში ორ ათეულზე მეტი 
ტოპონიმია წარმოქმნილი. სიტყვის დიალექტური 
ვარიანტები არა ჩანს, თუ არ მივიღებთ მხედველობაში -აი და 
-ე დაბოლოებებს: ლეღვაი _ სახნავი სოფ. ქვემო ჩიბათში, 
ლეღვე _ ფერდობი სოფ. კოხნარში, ლეღვები _ სამგან, 
ლეღვისძირი _ სახნავი სოფ. იანეულში, ლეღვებიანი _ ტყე 
სოფ. შუა განახლებაში, ლეღვნარე _ სამგან, ლეღვნარაი _ 
ორგან, ლეღვნარი _ სამგან, ლეღვის საყანე _ ორგან, ლეღვის 
წყალი _ წყარო სოფ. ვანში, ლეღვიანა _ სამგან, ლეღვიანაი _ 
ოთხგან, ლეღვნარაი _ ტყე სოფ. ჯუნმერეში და სხვ. 
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გურიის ტოპონიმიაში გამოყენების სიხშირის თვალსაზრი-
სით ერთობ “ღარიბად” გამოიყურება ლიმონი, რომელიც მხო-
ლოდ ერთადერთ სახელწოდებაში გვაქვს. ესაა ლიმონები _ 
მანდარინის პლანტაცია სოფ. შუა განახლებაში. 

ლუფა ახალი კულტურაა საქართველოში. გურიშიც მოჰყა-
ვთ ამისი ანარეკლია ტოპონიმი ნალუფარა _ საძოვარი სოფ. 
ორმეთში და შეფენება სოფ. მოცვნარში. 

სალიტერატურო ქართულის ლაქაში “ჭაობის მრავალწლო-
ვანი მცენარე” _ გურულშიც ამასვე აღნიშნავს. დავასახელებთ 
ტოპონიმებს: ლაქაშე _ ჩაის პლანტაცია სოფ. შუა ფარცხმაში, ლა-
ქაშვანაი _ ხეობა სოფ. დაბალ ეწერში, ლაქაშვანი _ სამგან. 

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ ტოპოფუძე ლიმონი მხოლოდ ერთ 
შემთხვევაშია დადასტურებული ტოპონიმად. გურიის 
დასავლეთ ნაწილში არა ერთი და ორი მანდარინის 
პლანტაციაა, მაგრამ ეს ვითარება ტოპონიმიაში მხოლოდ სამ 
შემთხვევაში აისახება. სამსავე შემთხვევაში იმის გამო, რომ 
ობიექტი შეიცვალა, ე. ი. “მანდარინ” ტოპოფუძის შემცველი 
სახელწოდება მიემართება არა მანდარინის პლანტაციას, 
არამედ სხვა დანიშნულების ობიექტს. ტოპონიმებია: 
მანდარინები _ ვენახი სოფ. კოხნარში, მანდარინიანი _ ტყე 
სოფ. აგარაკში, მანდარინის ფართობი _ სახნავი სოფ. ზემო 
ბახვში. სამგიეროდ “უხვმოსავლიანი” აღმოჩნდა აპელატივი 
ნიგოზი, რაც სალიტერატურო ქართულში “დარჩეული 
კაკლის გულია”, მაგრამ დასავლურ კილოებში _ გურულში, 
იმერულში, რაჭულში, ლეჩხუმურში _ აღნიშნავს კაკლის ხეს. 
ტოპონიმებია: ნიგოზა _ ტყე, სოფ. ლაშეში, ნიგოზის ჩაი _ 
ჩაის პლანტაცია, სოფ. ჭანჭათში, ნიგვზარა _ ხუთგან, 



 22 

ნიგვზნარაი _ სამგან, ნიგვზები _ სამგან, ნიგვზიანა _ სახნავი 
სოფ. ორმეთში, ნიგვზიანაი _ შვიდგან, ნიგვზიანი _ ოთხგან, 
ნიგვზნარა _ ხუთგან, ნიგვზნარაი _ ოთხგან, ნიგვზნარე _ 
სამგან, ნიგვზნარი _ სამგან და სხვ. 

პანტა _ ტყის მსხალია. ქართული ენის დასავლურ კილოებ-
ში იგი აღნიშნავს ძირითადად მაჟალოს, ტყის ვაშლს. ტოპონ-
იმი: პანტე _ დავაკება სოფ. განახლებაში, პანტები _ შეფენება 
სოფ. განთიადში, პანტნარა _ ტყე სოფ. დაბლაციხეში. 

გურულში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, პური ხო-
რბალსაც აღნიშნავს. ახლო წარსულში ბევრგან ითესებოდა. 
აქედანაა ტოპონიმები: ნაპურალა _ ექვსგან, ნაპურალე _ 
ცხრაგან, ნაპურვალი _ ორგან და სხვა მრავალი. 

სამყურა სათიბი ბალახია. გურიაში ზოგან თესავენ კიდეც. 
ნასამყურალი _ სახნავის სახელია სოფ. ქვენობანში. 

ძელქვა და ძეწნა აპელატივებიც გურულში იმავე მნიშვნე-
ლობითაა გავრცელებული, რაც მას აქვს სალიტერატურო 
ენაშიც. კერძოდ, ძელქვა სამგანაა ფიქსირებული ტოპონიმად, 
ხოლო ძეწნე _ ერთგან. 

წაბლ _ ტოპოფუძე ისევე ხშირია გურიის ტოპონიმიაში, 
როგორც ნიგოზი, ლეღვი, ვაშლი და სხვ. ტოპონიმებია: 
წაბლნარაი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ხაჯალიაში, წაბლნარე _ 
ჩაის პლანტაცია სოფ. ქვემო ერკეთში, წაბლიანა _ ტყე, სოფ. 
ჩოლობარგში, წაბლიანაი _ ორგან, წაბლიანი _ ფერდობი 
ზემო ნატანებში, წაბლები _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ლაითურში, 
წაბლნარაი _ ორგან, წაბნარი _ ორგან, წაბნარე _ ორგან, 
წაბნარა _ ორგან, წაბლარი _ ორგან და სხვ. 
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წიფელი არანაკლებ ხშირია გურიის ტოპონიმიაში. მაგ.: 
ტოპონიმები: წიფელა _ შეფენება სოფ. ქვემოხეთში, წიფლიანი 
_ ფერდობი სოფ. მოედანში, წიფლიკარავი _ საძოვარი სოფ. 
ჩხაკოურაში, წიფნარა _ რვაგან, წიფნარი _ ათგან, წიფნარაი _ 
ორგან და სხვ. 

წყავი მარადმწვანე მცენარეა. იგი საკმაოდ ბევრია გურიის 
მთიანეთში, რაც ტოპონიმიაშიც აისახა: წყავი _ სახნავები სო-
ფლებში _ ჭალასა და საყვავისტყეში, წყავნარე _ ოთხგან, 
წყარანაი//წყავნარაი _ ტყე სოფ. ტელმანში, წყავაი _ ორგან, 
წყავიანაი _ სამგან, წყავიანი _ სახნავი სოფ. ჯურყვეთში, 
წყავნარა _ ტყე, სოფ. შემოქმედში და სხვ. შედარებისათვის 
გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ზემო იმერეთის ტოპონიმიაში წყავ _ 
ფუძიანი სახელწოდება არა გვაქვს. 

ჭადარი არაა ისე გავრცელებული გურიაში, როგორც წაბ-
ლი, წიფელი, წყავი და ამიტომაც ამ ფუძიდან მხოლოდ 
რამდენიმე მიკროტოპონიმია წარმოქმნილი. ესენია: ჭადრიანი 
_ ორგან, ჭადრიანაი _ სახნავი სოფ. გვიმბალაურში, 
ჭანდრიანი _ ორგან და სხვ. 

პურეული მცენარის სახელი ჭვავი რამდენიმე 
ფონეტიკური ვარიანტით იხმარება: მჭევი, მჭვავი, მჭოვი. 
ტოპონიმებია: ნამჭევარე _ ხუთგან, ნამჭევარა//ნამჭოვარა _ 
ტყე სოფ. წიფნაგვარში, ნამჭოვარე _ ორგან, ნამჭვარაი 
(←ნამჭვავარაი) _ ფერდობი სოფ. ქაქუთში და სხვა. 

ითესებოდა და გამოიყენებოდა, ალბათ, სხვა მარცვლეული 
მცენარეებიც, რადგან ტოპონიმიაში ვხვდებით: ნაფეტვარი 
(←ფეტვი), ნაქერალა ნაქერალე (←ქერი), ნაღომარა, ნაღო-
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მვარე, საღომე (←ღომი), ნაცერცვალაი, ნაცერცვალე 
(←ცერცვი) და სხვა მრ. 

სვიანა, სვიანე (←სვია. ხვიარა ბალახოვანი მცენარეა, რომ-
ელიც იზრდება ტყეებში. განსაკუთრებით ეტანება მდინარის-
პირებს). გურიის ტყეებში სუროც იზრდება, ამიტომაც გვაქვს 
ტოპონიმები _ სურნალი, სურნალე, სურნალა, სურნელა... 

ზემოთ დასახელებული იყო ის ბოტანიკური ტერმინები, 
რომელიც გურულში იმავე ფორმითა და მნიშვნელობითაა გა-
ვრცელებული, რაც მას აქვს სალიტერატურო ქართულში 
(ქეგლ-ის მიხედვით). ბოტანიკურ ტერმინთა მეორე ჯგუფს 
ქმნიან ის სიტყვები, რომელთაც გურულში მიღებული აქვთ 
სხვა მნიშვნელობა, ე. ი. მომხდარია ე. წ. სემანტიკური 
გადაწევა. მაგალითად, ბარდი აღნიშნავს ბუჩქებისა და 
ბალახეული მცენარეების ერთმანეთში გართხმულ-
გადახლართულ ღეროებს (ქეგლ, ტ. I, გვ, 978) იმერულში, 
რაჭულში, გურულსა და აჭარულში ბარდი არის “ვაზის, 
კვახისა და მისთანათა ღეროები და ფოთლები” (სიტყვის კონა, 
გვ. 59). გურულში ამ სიტყვას კიდევ ერთი მნიშვნელობა აქვს: 
“ეკლიანი მცენარე, ეკალ-ბარდი”. სწორედ ეს მნიშვნელობაა 
ამოსავალი ტოპონიმებისათვის: ბარდიანი _ სამგან, 
ბარდნალა _ შვიდგან, ბარდნალე _ შვიდგან, ბარდნალაი _ 
სამგან, ბარდიანა, ბარდიანაი, ბარდნალი, ბარნალი 
(←ბარდნალი) _ სამგან, ბარნალა, ბარნალე, ბარდიანაის 
ღელე. 

ა. მაყაშვილის “ბოტანიკურ ლექსიკონში” დასახელებულია 
სალიტერატურო ქართულისეული ბაძგის სინონიმები 
მრავალ დიალექტში (გვ. 16-17), მაგრამ არაა ფიქსირებული 
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გურულის მონაცემები. გურულში გვაქვს ბაძგა და ბაძგარი. 
ორივე სიტყვა აღნიშნავს მაღალ ეკლიან ხეს. ეს ტოპოფუძე 
გურიის ტოპონიმიაში “ღარიბად” გამოიყურება. საყანედ 
გაკაფული და ათვისებული ადგილისათვის სოფ. 
გვიმრალაურში უწოდებიათ ბაძგამომწვარი, ხოლო სოფელ 
შუა განახლებაში ქედისათვის, სადაც ბაძგარი უხვადაა, 
უწოდებიათ ბაძგარის ქედი. 

შინაარსი უცვლელია ბერსელა სიტყვასაც, რომელიც აღნი-
შნავს მრავალწოვან მცენარეს (ქეგლ, ტ. I, გვ. 1036). გურულში 
კი ბერსელა ისლის მსგავსი ბალახია. ეს ტოპოფუძე გვაქვს 
ტოპონიმებში: ბერსელიანი _ ფერდობი სოფ. ჯუნეწერში, ჩაის 
პლანტაცია სოფ. გულიანში; ბერსნალი (ბერსელნარი) _ 
ოთხგან, ბერსლიანი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ჯიხანჯირში. 

ბოკვი, ანუ ნეკერჩხალი, მაღალი იზრდება. აღნიშნულია, 
რომ იგი გავრცელებულია კახეთში, ფშავში (ქეგლ, ტ. I, გვ. 
1090), მითითებულია კახური ვარიანტები ბოყვი1

ბუერა მრავალწლოვანი მცენარეა. მას დიალექტებში 
მრავალნაირი ფონეტიკური მოეპოვება, მათ შორისაა 
გურული ბურღავაი//ბულღავაი, მაგრამ გურიის ტოპონიმიაში 
დადასტურებულია სხვა ვარიანტებიც. მხედველობაში გვაქვს 
ტოპონიმები: ბულღაო _ საძოვარი სოფ. ჩხაკოურაში, ბუღნარე 

. ამ მცენარეს 
გურულში ბოყვა ჰქვია. ტოპონიმებია: ბოყვა _ ტყე, სოფ. ქვედა 
აჭში, ბოყვე _ ფერდობი სოფ. ზენობანში. აქვეა წყარო ბოყვეს 
წყალი. გურულში ცნობილია ნეკერჩხალ _ სიტყვის 
ვარიანტებიც, რაზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი. 

                                                           
1 ა. მაყაშვილი, ბოტანიკური ლექსიკონი, თბ., 1961, გვ. 18 
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_ გორა სოფ. ბუქსიეთში, ტყე სოფ. განახლებაში. ბუღნარეს 
წყალი _ წყარო სოფ. ბუქსიეთში, ბოღნარა (ვვარაუდობთ, ბუ-
ღნარას ფონეტიკური ვარიანტი უნდა იყოს) _ ფერდობი სოფ. 
ნიაბაურში. ბოღნარას წყარო _ წყარო სოფ. ნიაბაურში. 
ბურღანაი _ ფერდობი ქვედა და ზედა მაკვანეთის საზღვარზე 
და სხვ. არაა გამორიცხული, ვარიანტი ბურღი//ბუღი 
მეგრულის გავლენით იყოს გურულში გავრცელებული. 

გვიმრა _ “სპოროვანი მცენარე დიდრონი დაკბილული ფო-
თლებით” _ მთელს საქართველოშია გავრცელებული. მას 
ჩადუნასაც უწოდებენ. “ბოტანიკურ ლექსიკონში” 
დასახელებულია თუშური, ჭანური, მეგრული და სვანური 
ვარიანტები. “სიტყვის კონაში” შეტანილია გუმბრა, როგორც 
გურულსა და აჭარულში გავრცელებული ფორმა. 
სინამდვილეში გურულში იხმარება როგორც გუმბრა, ისე 
გვიმბრა ვარიანტები, რასაც ადასტურებს ტოპონიმიკური 
მასალა: გვიმბრალა _ ფერდობი სოფ. ჯაპანაში, გვიმბრალე _ 
ორგან, გვიმბრალა (< გვიმბრნარა) _ ორგან, გვინარა _ ტყე 
სოფ. ზენობანში, გუმბრალა _ გორა სოფ. ქვემოხეთში, 
გუმბრალე _ ექვსგან, გუმბრიონი _ დავაკება სოფ. 
თხილაგანში, გუმბრიონი _ გადასასვლელი სოფ. წიაღობანი 
და სხვ. 

ვერხვი _ “საშუალო ან მაღალი ტანის ხეა ტირიფისებრთა 
ოჯახისა”. გურულში უფრო გავრცელებულია ვერხლი ფორმა, 
რაც კარგად ჩანს ტოპონიმებიდანაც: ვერხვები _ ორგან, 
ვერხვლიანი _ სახნავი სოფ. ლესაში, ვერხლაი _ სახნავი სოფ. 
ჭანჭათში, ვერხლიანი _ ორგან, ვერხნალა _ ტყე სოფ. ზედა 
უჩხუბში, ვერხნალე _ სამგან, ვერხლეს ძირი და სხვ. 
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სალიტერატურო მურყან სიტყვის დიალექტურ 
სინონიმებად იმერულში, რაჭულსა და ლეჩხუმურში 
მითითებულია თხმელა, ხოლო გურულში თხემლა (თუმცა 
აღმ. საქართველოდან გამოსული მწერლებიც ხმარობენ 
“თხმელა” სინონიმს. იხ. ქეგლ-ის IV ტომში სტატია 
“თხმელა”). გურიის ტოპონიმიაში გვხვდება ორივე ვარიანტი 
სიტყვისა _ თხემლა და თხმელა: თხემლაიანი _ სახნავი სოფ. 
გვიმრალაურში, თხემლარაი _ ტყე, სოფ. უკანავაში, 
თხემნარაი _ ტყე სოფ. შათირში, თხემლარაი _ სამგან, 
თხემლარა _ ტყე სოფ. ლაშეში, თხმელარე _ სამგან, თხემლარი _ 
ორგან, თხმელაის ღელე _ ღელე სოფ. ხაჯალია, თხმელაიანის 
ზოლი _ საყანე სოფ. ტაბანათში და სხვ. 

სიტყვა იელი გურულშიცაა გავრცელებული. საკმარისია, 
იტქვას, რომ გურიაში სამგანაა ფიქსირებული ტოპონიმი 
იელაი. “ბოტანიკურ ლექსიკონში” დასახელებულია -ელ, 
როგორც იელის ვარიანტი იმერულში, რაჭულსა და 
ლეჩხუმურში. გურიაში რამდენსამე სახელწოდებაში გვაქვს -
ერ ფორმა: ერნალა _ ჩაის პლანტაცია სოფ. შუა ფარცხმაში. 
ერნალე _ ტყე სოფ. ქვემოხეთში. მაშასადამე, -იელ სიტყვის 
დიალექტური ვარიანტების რიგს შეიძლება მიემატოს -ერ 
ფორმაც. 

საქართველოში გავრცელებული ისლის ორნაირი სახეობა 
ოფიციალურ ლიტერატურაში იწოდება: ისლი (осока) და იმე-
რული ისლი “Безколенник, молиния прибрежная”, ამ უკანასკ-
ნელის გურული ვარიანტებია ისლი და ისრი (იხ. “ბოტანი-
კური ლექსიკონი”). “სიტყვის კონაში” აღნოიშნულია ისრი 
(გურ.) _ ისლი, ჭაობიანი ადგილის მცენარე. წვრილი ღეროები 
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აქვს და სქლად იზრდება. ხმარობენ სახლის სახურავად”. 
ტოპონიმებია: ისლები _ ტყე, სოფ. თხილაგანში, 
ისლარა//ისლარე _ ორგან, ისლიგორი _ ტყე, სოფ. 
თხილაგანში, ისლისთავი _ ტყე სოფ. შუა განახლებაში, 
ისნარი _ საძოვარი სოფ. გოგოურში, ისრიანაი _ შეფინება 
სოფ. ორმეთში, ისრიანი _ სამგან, ისრისთავი _ ტყე, სოფ. 
აცანაში, ისრის გვერდი, ისრის ზრუგი და სხვ. 

კალამი _ ბერძნული სიტყვაა. იქ იგი აღნიშნავს მცენარეს, 
კერძოდ, ლერწამს. ქართულში იგი შემოვიდა ამ მცენარისაგან 
გაკეთებული საწერი იარაღის სახელად. ქეგლ-ის 
მიხედვითაც, ამ სიტყვის მესამე მნიშვნელობა 
დაკავშირებულია მცენარესთან: “საძირეზე დასამყნობი 
ახლად ამონაყარი შტო ხეხილისა; ხის წვრილი ტოტი, 
რომელსაც რგავენ მიწაში და რომელიც იკეთებს ძირს”1

                                                           
1 ქეგლ, ტ. IV, გვ. 1029-1030 

. აქვეა 
მითითებული: 4. კუთხ. (იმერ.) _ სარეველა ბალახი სიმინდის 
ყანაში. ქეგლ- იმავე VII ტომში აღნიშნულია, რომ შალაფა _ 
სიტყვის სინონიმებია იმერულსა და რაჭულში “კალამი”, 
“ჩალამ-კალამი”. ა. მაყაშვილიც მიუთითებს, რომ შალაფას 
სინონიმებია ზემოიმერული ფანჯარა, იმერული, რაჭული და 
ლეჩხუმური კალამი, მეგრული კალამი, წალამი და სხვ. კალამ 
სიტყვა ამავე მნიშვნელობით გურულშია გავრცელებული. 
ამას ასაბუთებენ ტოპონიმები: კალამანაი//კალამუნაი _ ტყე 
სოფ. ლესაში, კალამიანი _ ფერდობი სოფ. ზედა შუხუთში, 
კალამუნაი _ ტყე სოფ. ქვემო ჩიბათში. 
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ა. მაყაშვილს გამორკვეული აქვს, რომ იმერული, რაჭული 
და ლეჩხუმური კაპარი, გურული კაპარი//კამპარი და 
მეგრული კამპარი იგივეა, რაც ჯონჯოლი. გურიაში სამგან 
გვაქვს სახელწოდება კაპრუანი: სახნავი სოფ. ქვემო 
ნატანებში, ტყე, სოფ. ხაჯალიაში და სოფელი. 

ნეკერჩხალი _ ფოთლოვანი ხეა, მისი სინონიმია ქორაფი. 
“ბოტანიკურ ლექსიკონში” მითითებულია დიალექტური 
ვარიანტები, მათ შორის გურული ლეკენჩხალი. ტოპონიმიის 
მონაცემებით გურული ვარიანტები შეიძლება 
გამრავალფეროვნდეს, კერძოდ, დადასტურებულია ლეკერჩხი 
და ლეკენჩხარი. ტოპონიმებია: ლეკენჩხარი _ გზაჯვარედინი 
სოფ. ბუკისციხეში, ლეკენჩხრები _ ტყე სოფ. ნაკადულში, 
ლეკერჩხიანი _ ტყე სოფ. ხორეთში. 

უცხოურიდან შემოსილ სიტყვა მაგნოლიას გურულში გან-
უცდია ერთგვარი ცვლილება ნარნარა ბგერათა ადგილგადან-
აცვლების საფუძველზე: სოფელ ჭანჭათში ჩაის პლანტაციას 
შერქმევია მაგლონიე აქ მდგარი მაგნოლიის ხის გამო, ხოლო 
სოფ. ბაილეთში ფერდობს ეწოდება მაგლონიეს გადაღმა. 

გარკვეული ფონეტიკური და სემანტიკური ცვლილება 
განუცდია სალიტერატურო ქართულის რცხილა სიტყვას 
დასავლურ დიალექტებში. ა. მაყაშვილს მითითებული აქვს: 
რაჭული და ლეჩხუმური რცხმელა, გურული და აჭარული 
ცხმელა//რცხმელა; გურიის ტოპონიმიის მიხედვით 
დასტურდება, ერთი მხრივ, ლიტერატურული რცხილა, 
ხოლო მეორე მხრივ ვარიანტები ცხილე, რცხილე და ცხემლა. 
ამასთანავე, ეს ვარიანტები აღნიშნავენ არა რცხილას, არამედ 
ჯაგარცხილას. ტოპონიმებია: რუსის ცხილე _ ტყე სოფ. 
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ბუქსიეთში, რცხილის გორი _ ვენახი სოფ. კოხნარში, 
ცხემლარაი _ ფერდობი სოფ. ორაგვეში, ცხემნარა _ ტყე სოფ. 
აგარაკში, ცხემლის ხიდი _ სოფელი ოზურგეთის რაიონში, 
ადგილი ეწრის ღელეზე სოფ. ქაქუთში, რცხილნარი _ ტყე 
სოფ. ჩხაკოურაში და სხვ. 

მსგავსი ვითარებაა ჩიტლეღვა-სთან დაკავშირებით: გურუ-
ლში გვხვდება ლიტერატურული “ჩიტლეღვაც” და მისი 
გურული ვარიანტი ჩიტაი (რაც აღნიშნულია კიდეც “სიტყვის 
კონაში”), აგრეთვე ჩიტლე და ჩიტილაი. ტოპონიმებია: 
ჩიტლეღვაი _ გორა სოფ. აცანაში, ჩიტიე _ სამგან, ჩიტილა _ 
ორგან, ჩიტილაი _ ფერდობი სოფ. ტელმანში, ჩიტლე _ 
საძოვარი სოფ. სამებაში და სხვა. 

დასავლურ დიალექტებში ლიტერატურული ჭილი 
სიტყვის სინონიმია ჭილოფა, ჭილოფი. გურიაში 
ფიქსირებულია ტოპონიმები: ჭილოფავაკე, სოფ. სილაურში, 
ჭილოფნარაი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ზედა ჩიბათში, 
ჭილოფნარა _ სოფ. ხრიალეთის კუთხე, ჭილოფნარე _ ტყე 
სოფ. ტობახჩაში. 

ხურმა, ტყის ხეხილი და ერთ-ერთი კულტურული 
ჯიშთაგანი. გურიაში იწოდება ხუმბრად. ტოპონიმებია: 
ხუმბრები _ ფერდობი სოფ. ნაკადულში, ხუმბრიანი _ ფერდობი 
სოფ. ჯურყვეთში, ხუმბრიანაი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. 
ხაჯალიაში, ხუმბრალე _ ტყე სოფ. ნიგოითში, ხუმბრალა _ ტყე 
სოფ. სამებაში. 

ზემოთ განვიხილეთ ორი შემთხვევა: ერთი, როცა სიტყვა _ 
ბოტანიკური ტერმინი გურულში დაცულია იმ ფორმითა და 
შინაარსით, რაც მას აქვს სალიტერატურო ენაში და, მეორე, 
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როცა სალიტერატურო ენის სიტყვა-ტერმინს გურულ 
დიალექტში განუცდია ფორმობრივი და შინაარსობრივი 
ცვლილება. გურიის ტოპონიმიაში გამჟღავნებულ ბოტანიკურ 
ტერმინთა კიდევ ორი შრე გამოიყოფა: საერთო, საზიარო 
ქართული ენის დასავლურ (ან სამხრეთ-დასავლურ) 
დიალექტებთან და ვიწროლოკალური, მხოლოდ 
გურულისათვის დამახასიათებელი. 

ტერმინებს ისევ ანბანის რიგზე წარმოვადგენთ. 
ბრინჯა _ სიმინდის ჯიშია აჭარულსა და გურულში. 

გურიაში ფართოდ ყოფილა გავრცელებული. გვაქვს 
ტოპონიმები: ნაბრინჯალა _ ორგან. ნაბრინჯვალაი _ ორგან. 

კოპიტი რომ კუთხური სიტყვაა, კერძოდ, იმერულსა და 
გურულშია გავრცელებული, ეს ქეგლ-იდანაც ჩანს. 
სალიტერატურო ქართულში მისი სინონიმია იფანი. 
საკმარისია აღინიშნოს, რომ თუნდაც მხოლოდ ზემო 
იმერეთში გვაქვს ოცდაათამდე მიკროტოპონიმი “კოპიტნარი”. 
გურიაში დადასტურებულია: კოპიტები _ ორგან, კოპიტის 
წყალი _ წყარო სოფ. აგარაკში, კოპიტიანი _ სამგან, კოპიტნარა 
_ სამგან, კოპიტნარი _ ხუთგან, კოპიტნარაი _ ფერდობი ზედა 
ჩიბათში, კოპიტნარე _ სახნავი სოფ. წიფნარში. 

გურულსა და აჭარულში გავრცელებულია სიტყვა კორკიმ-
ელი, რაც ერთგვარ ჭანჭურს აღნიშნავს. ზოგი მას დამასხის 
სინონიმად თვლის. გურიაში გვხვდება: კორკიმელე _ ფერდობი, 
სოფ. ნაკადულში, კორკიმელები _ ფერდობი სოფ. კოხნარში. 

კურკანტელიც, ქეგლ-ის მიხედვით კუთხურია, 
გავრცელებულია გურულსა და იმერულში. ამის გარდა, 
გურულში გვაქვს კუკანტელი და კ[ვ]ირკვანტალი ფორმებიც. 
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ისინი აღნიშნავენ ნაყოფსაც და მცენარესაც. ტოპონიმები: 
კ[ვ]ირკვანტელე _ ფერდობი სოფ. შუა განახლებაში, 
კურკანტლარი _ ტყე სოფ. გურისტყეში, კურკანტალე _ ტყე 
სოფ. ჭაჭიეთში. კურკანტელა _ ტყე სოფ. შემოქმედში და სხვ. 

გურულ-იმერული სიტყვაა ლეკურა-ც. სალიტერატურო ქა-
რთულში მას შეესაბამება ლაქაში. ზემო და ქვემო ნატანების ზი-
არი კუთხეა ლეკური, საიდანაც გაედინება ლეკურას ღელე. 

ლიცვი, როგორც “სიტყვის კონა” გვამცნობს, მესხურში, გუ-
რულსა და აჭარულში გავრცელებული სიტყვაა და აღნიშნავს 
შავ კუნელს. ეს ტოპოფუძე მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია 
რეალიზებული: ლიცვნარი _ სახნავი სოფ. ზედა შუხუთში. 

ლუკუფხა (იხ. სულხან-საბა, ქეგლ) იგივე ხეჭრელია. მისი 
ვარიანტებია ლუკუმხა, კულუმხო. გურიის ტოპონიმიაში და-
სტურდება ლუკუმფხა ფორმა: ლუკუმფხაი _ ტყე სოფ. 
ლესაში, ლუკუმფხარა _ ორგან, ლუკუმფხარი _ სახნავი სოფ. 
ზემო ფარცხმაში, ლუკუმფხარე _ ტყე სოფ. მეწიეთში. 

აჭარულში ვაზის ერთ-ერთ ჯიშს მანცქვარა ეწოდება. ამ 
სიტყვის გურული ვარიანტი ჩანს მანცქალი. მანცქალი ფორმა 
არც “სიტყვის კონაში”, არც სხვა ლექსიკონებში არ 
დასტურდება. გურიაში გამიგონია ადგილობრივთაგან 
მანცქლი ქლიავის ჯიშია. აჭარული მანცქავრა შეიძლება 
მანცლი ფუძისაგან იყოს მიღებული, ყურძნის მარცვლის 
სიდიდის გამო*

                                                           
* შდრ. მეგრული მანცქოლი. 

. მანცქლები ტყის სახელია სოფ. ნაკადულში. 
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მყრალა “რამდენიმე ავსუნიანი მცენარის საერთო 
სახელწოდებაა”1

დეკა მთის მცენარეა, მორჩილი ტანისა, მარადმწვანე (ოფ-
იც. рододендрон кавказский). “ბოტანიკური ლექსიკონის” მიხ-
ედვით, მისი სინონიმია იმერულ-გურული შქერი და შკერი. 
ქეგლ-ში აღნიშნულია, რომ გურული შკერი იგივეა, რაც 
შექრი. შქერი კი არის рододендрон понтийский და 
გავრცელებულია დას. საქართველოს ტყებში. უნდა 
აღინიშნოს, რომ დეკას უფრო წვრილი ფოთლები აქვს და 
ძალიან დაბალ ბუჩქად იზრდება, ამასთანავე, მაღალი 
მთებისთვისაა დამახასიათებელი. შქერი უფრო დაბალ 
მთებზე იზრდება და უფრო მაღალია. გურულში და, როგორც 
ჩანს, სხვა დასავლურ კილოებშიც დეკა და შქერი _ 
ერთმანეთის მსგავსი, მაგრამ მაინც სხვადასხვა მცენარეები _ 
აღინიშნება ერთი ტერმინით შქერი//შკერი. ეს აისახა 

. ბოტანიკური ტერმინია ხემყრალი, 
რომელსაც მრავალი დიალექტური სინონიმი მოეპოვება. მათ 
შორისაა გურული მყრალა-მყრალა. სოფ. ჭანჭათში ჩაის 
პლანტაციას ეწოდება მყარამყრალას ადგილი. 

უცუნა ბოლქვიანი მცენარეა, შხამიანი, იზრდება ტყეებსა 
და მდელოებში. “ბოტანიკური ლექსიკონის” მიხედვით, 
გურიაში მას შეესაბამება თავნიორა და სათოვლია. ეს 
უკანასკნელი ვარიანტი აჭარულშიც გვაქვს. გურიის 
ტოპონიმიაში დადასტურებულია მხოლოდ სათოლია _ მთა 
სოფ. აცანაში, სათოლე _ ფერდობი სოფ. ქაქუთში, სათოლიე _ 
სამგან. 

                                                           
1 ქეგლ, ტ. V. 
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ტოპონიმიაშიც _ ზოგან შქერ ტოპოფუძეა გამოყენებული, ზო-
გან შკერი: კერძოდ, _ შქერნალი _ ფერდობი ბახმაროში, შქ-
ერნალა საძოვარია ზოტის მთაზე. შკერ კი უფრო ხშირია. 
ტოპონიმებია: შკერი, შკერიათი, შკერიანა, შკერნალაი, შკე-
რნალე, შკერნალი, შკე[რ]გვერდა, შკერშავე და სხვ. 

ჭადისჭადიც გურულ-იმერული სიტყვაა. იგი 
სალიტერატურო ქართულის ფეტვის სინონიმია. გვაქვს 
მხოლოდ ერთ ტოპონიმში: სოფელ ზედა ძიმითში ფერდობს 
ეწოდება _ ჭადისჭადა. აჭარულში ძინარა სიმინდის ჯიშია. 
ძინარაი ვაკეს ეწოდება სოფ. ორმეთში. 

ტევანდიდი გურიასა და აჭარაში გავრცელებული ყურძნის 
ჯიშია. სოფ. ლაშეში ფერდობის სახელია ტევანდიდი, ხოლო 
სოფ. სილაურში ტევადნარი. ჩვენი აზრით, ტევადნარი 
მიღებული უნდა იყოს ტევანდიდნარი ფორმის შემოკლების 
გზით. ვაზის ჯიშად განმარტავენ ულევი სიტყვასაც. ულევი _ 
ვაზნარია სოფ. ბუკისციხეში, ტყეა სოფ. იანეულში. ულვანი _ 
ტყეა სოფ. თავპანტაში. 

სპარსულ-თურქული სიტყვა ხარდანი აღნიშნავს სარს, 
ჭიგოს. დასავლეთ საქართველოს დიალექტებში, კერძოდ, 
იმერულში, გურულში ხარდანი ვაზის ერთ-ერთი ჯიშიცაა, 
ხოლო ქეგლ-ის მიხედვით ეს სიტყვა “დაბლარის” 
სინონიმადაცაა გამოყენებული. ხარდნალაი _ შეფენებაა სოფ. 
ჭანჭათში, ხარდანი კი ორგანაა ადგილის სახელად. 

თქვილაფები ვაკეა სოფ. კალაგონში. ჩვენი აზრით, 
გურული თქვილაფი იგივეა, რაც თქვლეფა. ზემო იმერულში 
ყურძნის ერთ-ერთ ჯიშს ეწოდება თქვლაფა თეთრა. ხიხვი 
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ვაზის ჯიშია დასავლეთ საქართველოში. ხიხნარარა 
ტოპონიმია სოფ. ზომლეთში. 

სულხან-საბა ორბელიანი განმარტავს: ტრედა “სოკოა ერ-
თი” იმერულსა და გურულში გვაქვს ტრედიო//ტრედა. გური-
აში ტოპონიმებია: მტრედაი _ ტყე სოფ. ჭინათში. ტრედაი _ 
ორგან. 

ახლა დავასახელებთ იმ ბოტანიკურ ტერმინებს, რომლებიც 
მხოლოდ გურულში (ჯერჯერობით ასე ჩანს) არის 
გავრცელებული. როგორც დაკვირვებამ გვიჩვენა, ეს 
ტერმინები ძირითადად ვაზის ან კულტურულ მცენარეთა 
ერთი რიგის ადგილობრივი ჯიშის სახელებია. ვაზის 
ჯიშებია: ათინური, თეთრიშაო, კიკაჩა, კოლოში, კუმუშა, 
ორანა//ორონა, ოფურა ქინძარა, ბადაგა. სათანადო 
ტოპონიმებია: ათინურა _ ფერდობი სოფ. ნიაბაურში. 
ათინური _ ტყე სოფ. ჭინათში. თეთრიშვანი _ ფერდობი სოფ. 
ოქროსქედში, კიკაჩა _ სამგან, კოლოშვანე _ ფერდობი სოფ. 
ჭაჭიეთში, კუმუშა//კამუშე _ დას. უბანი სოფ. წიფნარში, 
ორონაი _ სახნავი სოფ. გულიანში, ორონა _ ღელე სოფ. ზედა 
უჩხუბში, ორნალა _ სამგან, ოფურა//ოფოურე _ გორა სოფ. 
განთიადში, ოფოურე _ საძოვარი სოფ. გოგორეთში, 
სხილათობანი _ საძოვარი სოფ. კალაგონში, ქინძარეული _ 
ვაკე სოფ. ვანში, ქინძალოური _ ორგან, საბადაგე _ საძოვარი 
სოფ. სამებაში. 

ჩხავერი _ ვაზის ადგილობრივი ჯიშია გურიაში. ეს ტერმი-
ნი უნდა იყოს ამოსავალი ტოპონიმთათვის: ჩხავნარა (←ჩხავ-
ერნარა), ჩხამრანა, ჩხანარა, ჩხარანა. 
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სოფელ ჩანჩეთში ციტრუსების პლანტაციის სახელია 
ცვინარაი. ამოსავალი უნდა იყოს ყურძნის ჯიშის სახელი 
ცვივანა. მაშასადამე, ცვივანანარი → ცვივნარი → ცვინარი. 

გურიის ტოპონიმიაში ტოპოფუძეებად გვხვდება მარცვლე-
ული კულტურის, სოკოს, ბალახის სახელები, რომლებიც ალ. 
ღლონტის “ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონის” 
მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, სხვა დიალექტებში არ ჩანან. 
მაგალითად, კუხურა და ძირდაბალა ღომის ჯიშებია. მჭვე 
დაბალი ხარისხის პურეულია, ხაპი გოგრაა, ბამბაცა//ბარბაცა 
ჩაქვის ბალახია, ბოცო _ წყლის ერთგვარი მცენარეა, ბურჩხაი 
_ სარეველა მცენარეა, კერდა _ მცენარეა ერთგვარი, ძირაი _ 
ტკბილი ბოლოკია, ქასრა _ ბალახია ერთგვარი, ბერსელა _ 
ბალახია ისლის მსგავსი, ხაში _ თავთავიანი მცენარეა, 
ხაზარულა საზამთრო ვაშლის ჯიშია, ხანჭკოლა _ ცერცვის 
მსგავსი მცენარეა, კანაფა _ კომბოსტოს სახეობაა, კანაფორა 
იგივე შვიაა, შამბალა _ ბალამწარა, შავბალა, მცენარეა, კვიჭიჭა 
ტყის წვრილი მსხალია და სხვ. ზემო აკეთი, ნაკუხურალი _ 
ოთხგან. ძირდაბალი//ძირდაბალა _ სახნავი ადგილი სოფ. 
წიფნარი, ნამჭვარაი _ ფერდობი სოფ. ქაქუთში, ნამჭოვარა, 
ნამოჭვარე, ნამოჭვარე//ნანჭოურე _ ფერდობი, ჩაის 
პლანტაცია სოფ. შუბანში, ნახაკვარე _ სათიბი სოფ. 
თავპანტაში, ბამბაცა _ სამგან. ბოცოურა _ საყანე სოფ. 
კალაგონში, ბურჩხვანი _ ფერდობი, საყანე სოფ. იანეულში. 
კერდაი _ ფერდობი სოფ. ცაცხვიანში, ძიროულე _ ღელე სოფ. 
იანეულში. ქასრა _ ფერდობი სოფ. თხინვალში, 
ქასრანა//ქასნარა _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ვანში, ბერსლიანი _ 
ჩაის პლანტაცია სოფ. ჯიხანჯარში, ბერსელიანი _ ორგან, 
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ბერსლანი _ ოთხგან, ხაშია _ საყანე ადგილია ოზურგეთის 
რაიონში (ძიმითი, ჯუმათი, ბაილეთი), ხაზარაულა _ ტყე 
სოფ. სილაურში, ხანჯკოლა _ ვაკე სოფ. მაღალ ეწერში, 
ნაკანაფები _ ფერდობი, გორი სოფ. ქაქუთში, ნაკანაფორე _ 
ტყე, საძოვარი სოფ. ზემო ონჭიკეთში, კვიჭიჭე//კვიჭიჭა _ 
გორი სოფ. განახლებაში, კვიჭიჭეს სერი _ სამგან და სხვ. რაც 
შეეხება ნაბადას, რაც სოკოს სახელია, იგი ათგან გვხვდება 
გურიის ტოპონიმიაში. აი, ზოგი მათგანი: ნაბადაი _ ტყე სოფ. 
ქვემო აკეთში, ნაბადე _ სერი სოფ. მზიანში, ნაბადა _ ტყეები 
სოფ. გომში, ქაქუთში, ჭანიეთში და სხვ. სოკოს სახელია 
ყურჭატაც. ასე ეწოდება ჩავარდნილ ადგილს სოფ. 
განთიადში. 

ლეღვის ჯიშს, რომელიც წელიწადში ორჯერ იძლევა 
მოსავალს, ორმოსავალა ეწოდება. გვაქვს ასეთი ტოპონიმიც _ 
სახნავის სახელია სოფ. ჭანიეთურში. 

ქეგლ მიუთითებს, რომ ქონდარა რაჭული დიალექტის 
კუთვნილი სიტყვაა და აღნიშნავს ერთგვარ მცენარეს, 
რომელსაც ონჭოც ეწოდება. გურულში ორივე ფორმაა 
დადასტურებული. საქონდრიე _ უბანია სოფ. ქვაბღაში. 

ქეგლ-ის მიხედვითვე, რაჭული წინოლი იგივე 
ტიმოთელაა, ე. ი. ბალახოვანი მცენარე. მისი ვარიანტი უნდა 
იყოს გურული წინომი, რაც ჩანს ტოპონიმიაში წინომიანი _ 
ტყეა სოფ. ჯაპანაში. ხატრის ფსხალი მსხლის ჯიშია გურიაში. 
სოფ. ჭალაში ფერდობს ეწოდება ხატრის სხალი. 

ჯორიელა გურიაში სიმინდისა და ღომის ადგილობრივ 
ჯიშს ერქვა. ჯორიელა _ ტყე სოფ. ზემო ფარცხმაში, 
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ნაჯორიელები _ ტყე სოფ. შუბანში, ამას გარდა, კიდევ ექვსგან 
ადგილის სახელად მთელს საკვლევ რეგიონში. 

 

§3. ლანდშაფტური ტერმინოლოგია 

ლანდშაფტი ეწოდება რაიმე ადგილის (ტყის, მთის, 
მინდვრის, ქალაქის, სოფლის...) საერთო სახელს1. 
ენციკლოპედიებში ლანდშაფტი განსაზღვრულია, როგორც 
ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი. კერძოდ, ლანდშაფტს 
ასახავენ დაბალი, ჭაობიანი ადგილმდებარეობის, მიწის 
ნაკვეთების, დაბლობების, უდაბნოს, ტყის ნაწილების, 
ბუჩქნარების აღმნიშვნელი ტერმინები2. ზოგი მკვლევარი 
ჭაობთან დაკავშირებულ ტერმინებს ცალკე ჯგუფად 
გამოყოფს და მათ ტელმოგრაფიულ ლექსიკას უწოდებს3. გ. პ. 
ბონდარუკი ლანდშაფტურ ტერმინებში განსაკუთრებით 
გამოყოფს “Название урочищ, болот, лесов... степей, песков, 
солончаков и т.п.4

                                                           
1 ქეგლ, ტ. IV. 
2 Бeленькая В. Д., Очерки англоязычной топонимики, Москва, 

1977., стр. 43, 188. 
3 Топонимия Урала и севера Европейской части СССР, Свердловск, 

1985., с. 84-87. 
4 Бондарук Г. П., Ландшафттная микротопонимия центральных 

областей РСФСР. «Теория и практика топонимических иследований», 
Москва, 1975, с. 48, 52 

”. აქვე აღსანიშნავია, რომ ად-
გილმდებარეობის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ თავისებურებათა 



 39 

ამსახველი სახელწოდებების 80-90% წარმოქმნილია 
გეოგრაფიული ტერმინებისა და მსაზღვრელის შეერთებით1. 
განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ სამ ჯგუფზე: 
ფაუნაზე, ფლორასა და არაორგანულ სამყაროზე2. ნ. ვ. 
პოდოლსკაია ლანდშაფტისა და რელიეფის ამსახველ 
ტოპოფუძეებს ერთ ჯგუფში განიხილავს3. ვ. დ. ბელენკაია 
აღნიშნავს ამერიკის ტოპონიმიაში ლანდშაფტური და 
ჰიდროგრაფიული ტერმინბის მნიშვნელოვან სიახლოვეზე4

გრძელი//გძელი _ გრძლად მდებარე ადგილი. გრძელი ზე-
დსართავი სახელია ისეთ ტოპონიმებში, როგორიცაა გძელგო-
რი, გძელი გზა, გძელადგილი, გძელი ყანა... მაგრამ, როგორც 

. 
ქვემოთ განვიხილავთ აპელატივებს, რომლებიც, ჩვენი აზ-

რით, წარმოადგენენ ლანდშაფტურ ტერმინებს. გამოვყავით 
ოთხი ქვეჯგუფი: ა) ხმელეთის ზედაპირი; ბ) მცენარეული 
საფარი; გ) სავარგულები (მინდორი, საძოვარი, სახნავი, 
ვენახი); დ) ნიადაგი, ქვა-ქვიშა. 

ა) ხმელეთის ზედაპირი 
ბოლონწვრილა _ ადგილის (ტყის, მინდვრის, სახნავის...) 

დავიწრობეული ბოლო. ტოპონიმები: ბოლომწვრილე _ 
ორგან, ბოლონწვრილე _ სამგან, ბოლონწვრილა _ ფერდობი 
სოფ. სილაურში. 

                                                           
1 იქვე, გვ. 49. 
2 Молчанова О. Т., Структурные типы тюрских топонимов Горного 

Алтая. Саратов, 1982, с. 89 
3 Подольская Н.В., Типовые восточнославянские топоосновы, 

Москва, 1983, с. 152 
4 Беленкая В. Д., названий труд, с. 144. 
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გაარსებითებულს, მიღებული აქვს ტერმინის ფუნქცია. ამას 
ადასტურებენ ტოპონიმები: გრძელა _ სახნავი სოფ. ბასილეთ-
ში, გრძელე _ სამგან, გრძელი _ სახნავი სოფ. ლესაში, გძელე _ 
ქედი სოფ. წიფნაგვარაში, გძელაი _ ტყე სოფ. ჩოლობარგში და 
სხვ. 

დობირო გურულში აღნიშნავს “ვაკე ადგილს, სადაც ხეებია 
აშვებული”1

ეწერი საერთო სახელია ნიადაგის სხვადასხვა ტიპისა. იმ-
ერულსა და გურულში კი მისი მნიშვნელობაა “დაბლობი ადგ-
ილი, დაფარული ბუჩქით, ისლით და მისთ”

: ამ მნიშვნელობით ეს ტერმინი ლანდშაფტური 
ტერმინია. გურიაში ოთხ ათეულზე მეტი მარტივი ტოპონიმია 
წარმოქმნილი დობირა, დობირაი, დობირო ტერმინებით. 
ისინი აღნიშნავენ ტყეებს, სახნავებს, ფერდობებს, ჩაის 
პლანტაციებს, საძოვრებს და სხვ. 

2

ვაკეც _ სწორი, გაშლილი, უმთაგორო ადგილი _ 
ლანდშაფტური ტერმინია და შვიდგანაა გამოყნებული 
გეოგრაფიული ობიექტის სახელდებისათვის. ამის გარდა, 
ვაკე გვხვდება შეთანხმებული მსაზღვრელის ფუნქციითაც, 
მაგალითად, ვაკე ნაფარეხები, ვაკე თხმელარი, ვაკე 
ნაფაცხვარი, ვაკე შვაგორე და სხვ. ფონეტიკური ვარიანტი 
ვაკიე გვაქვს ერთადერთ ტოპონიმში. ესაა კლდისთავის 
სახელწოდება სოფ. თავსურებში. თითქოს აქვე უნდა 

. გურიაში 40-მდე 
გეოგრაფიულ ობიექტს _ დასახლებულ უბანს, ვენახს, სახნავს, 
საძოვარს, ფერდობს, ჩაის პლანტაციას და სხვ. ეწოდება ეწერი. 

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 209. 
2 ქეგლ, ტ. III. 
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დაგვესახელებინა ტერმინი ველი, რაც აღნიშნავს უტყეო, 
ბალახიან ვაკეს, მაგრამ ეს მნიშვნელობა, ჩვენი აზრით, უფრო 
შეესაბამება ქვეჯგუფს “მინდორი, საძოვარი, სახნავი...” 

კიბური იგივეა, რაც კიბისებური, საფეხურებიანი. 
“სიტყვის კონაში” არაა აღნიშნული მისი დიალექტური 
მნიშვნელობანი. კიბული, კიბულაი, კიბულე გურულში 
გეოგრაფიული ტერმინია და აღნიშნავს ფერდობს, რომელსაც 
საფეხურების მსგავსად აქვს ტერასები. ტოპონიმები: კიბულა 
_ ცხრაგან, კიბულე _ ფერდობი სოფ. შუა განახლებაში, 
კიბულაი _ ცხრაგან, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კიბულა ზოგ 
შემთხვევაში აღნიშნავს გზა-აღმართასაც, ძირითადად, 
კლდოვანზე, თუ მას საფეხურები აქვს. 

ორგრაფიულ ტერმინთა შორის ჩვენ განხილული გვაქვს 
ტერმინი “ი[ნ]წროა”, რომლიც აღნიშნავს ზოგადად ვიწრო ად-
გილს, ვიწრობს, რაც ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მდინა-
რის ხეობის მონაკვეთი ან გადასასვლელი. ვიწრო გასასვლ-
ელს (კლდეებში) კლდეკარიც ეწოდება, მაგრამ იგი აღიქმება, 
როგორც გზის მონაკვეთის სახელი და ამიტომ შეგვაქვს ლან-
დშაფტურ ტერმინოლოგიაში. გურიის ტოპონიმიაში გამოყენ-
ებულია ტოპოფუძე კლტეკარი: ასე ეწოდება ფერდობს სოფ. 
ორაგვეში და უბანს სოფ. კონჭკათში. 

ლანდშაფტურ ტერმინად მიგვაჩნია კონცხიც _ “ცხვირი 
კლდეთა მაგარი და ძნელოვანი” (სულხან-საბა), მთის ან 
კლდის წინ წამოშვერილი ნაწილი. სიტყვას გურულშიც 
ასეთივე მნიშვნელობა აქვს. კონცხ ლექსემის ვარიანტები 
ჩანან კონცხოლაი და კონცხოულა. ტოპონიმებია: კონცხი _ 
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ორგან, კონცხოლაი//კონცხოულა _ ფერდობი სოფ. ვანში, 
კონცხოულე _ სამგან. 

კუნჭული და კუნჭუპო გურულში აღნიშნავენ 
ადგილმდებარეობის კუთხეს, კუნჭულს. სათანადო 
ტოპონიმები: კუნჭულაი _ საძოვარი ზოტის მთაზე, კუნჭული 
_ სამგან, კუნჭუპი _ საძოვარი სოფ. ჩანჩეთში. 

მერე, მერია საკმაოდ გავრცელებული ტერმინია აჭარაშიც1

მინდორი და მოედანი სხვადასხვაენოვანი სიტყვებია (ეს 
უკანასკნელი აღმოსავლური ენებიდანაა შემოსული). ამ ორ 
სიტყვას აერთიანებს ერთი ნიშანი _ ისინი ფართო და სწორი 
ადგილის სახელებია ამ თვალსაზრისით საინტერესოა მათი 
პარალელური ხმარება ტოპონიმში მოედანი//მინდორი, რაც 
ვაკეა სოფ. განახლებაში. სხვა მასალა: მინდორი _ სოფ. 
ნაკადულის კუთხე, მინდორაი _ ფეხბურთის მოედანი სოფ. 
ზედა შუხუთში, მინდორი _ საძოვარი სოფ. გურისტყეში, 
მოედანა _ სოფ. იანეულის კუთხე, მოედანე _ ორგან, მოედანი 
_ ორგან. ლანდშაფტურ ტერმინად უნდა ჩაითვალოს 

 
და გურიაშიც. სულხან-საბა მერეს განმარტავს, როგორც სწორ 
ვაკეს. ივ. ჯავახიშვილის აზრით, მერე მხოლოდ წყლის სანაპ-
იროზე მდებარე ადგილს ეწოდება. თ. კიკვაძის, გ. შარაშიძის, 
შ. ნიჟარაძის მონაცემებითაც, მერე მდინარის ნაპირას 
მდებარე ვაკე სახნავია. ტოპონიმები: მერე _ ორმოცდაორგან, 
მერეგრძელა _ ორგან, მერია _ ოთხგან, მერიეს ღელე, მერისუ-
ბანი და სხვ. 

                                                           
1 იხ. ი. სიხარულიძე, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიკა, წ. I, 

ბათუმი, 1958, გვ. 149 
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მოკაკულა და მოკლაკლინაი. ასე აღინიშნება დაკლაკნილი, 
გამრუდებული რაიმე, ვთქვათ, გზა, მდინარის კალაპოტი და 
სხვ. ეს ტოპოფუძეები ჩანს გურიის რამდენსამე ტოპონიმში: 
მოკლაკლინაის ნოყო _ ტყე სოფ. ხაჯალიაში, მოკაკულე _ 
საბანაო სოფ. ბუკისციხეში და ა. შ. 

მონწყდოული ფერდობია სოფ. გულიანში, ხოლო 
მოწყდოული დაფნის პლანტაციაა სოფ. ზედა ჩიბათში. 
სიტყვა გავრცელებულია მთელ გურიაში ისეთი ადგილის 
სახელად, რომელიც მართლა მომწყვდეულია, გასასვლელი 
არა აქვს, მაგრამ ტოპონიმიაში იშვიათი აღმოჩნდა. ასევე 
იშვიათია მოფხეკილი, რომელიც მოტიტვლებულ ადგილს 
გამოხატავს. მოფხეკილი დაფერდებაა სოფ. აცანაში. 

მოხოულა იმასვე ნიშნავს, რასაც ზემოთ დასახელებული 
მოკაკულა და მოკლაკლინაი, ოღონდ ძირითადად გზებისა და 
მათი მონაკვეთების აღსანიშნავად გამოიყენება. სწორედ 
გზებისა და მათი მონაკვეთების სახელებია: მოხოვილა _ სოფ. 
ზედობანში, მოხოვილა-მოხოულაი _ სოფ. ზედა შუხუთში, 
მოხოულე _ სამგან და სხვ. 

ომანო თითქმის მივიწყებული სიტყვაა გურულში, 
მხოლოდ ხანდაზმულებმა თუ იციან მისი მნიშვნელობა. ს. 
ჟღენტის მიერ ეს სიტყვა ასეა განმარტებული: “სორო, ხვრელი 
ტურისა, მელასი”1

                                                           
1 ს. ჟღენტი, გურული კილო, თბ., 1936, გვ. 237 

. ომანოები დაურქმევიათ ერთი 
ადგილისათვის სოფ. კოხნარში. გურულში უმანო ვარიანტიც 
დასტურდება, კერძოდ, სოფ. მზიანში ფერდობს ეწოდება 
ტურის უმანო. 
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ყანებს შორის საზღვარსაც ტოპონიმიკურ ლიტერატურაში 
თვლიან ლანდშაფტურ ტერმინად1

                                                           
1 Беленькая В. Д., Очерки англоязычной топонимии, Москва, 1974, 

с. 143. 

 (ასეთია, მაგალითად 
ინგლისური Lინე “ხაზი, საზღვარი”). ასეთია გურული “სამანე 
_ საზღვარი, ზღვარი, მიჯნა”. სამანე ფერდობისა და ვენახის 
სახელია სოფ. განახლებაში (სპარსული სიტყვა “სამანი”, 
მართალია, საზღვარს აღნიშნავს, მაგრამ არაა გამორიცხული, 
გურული დიალექტის სამანე მიღებული იყოს სიტყვისაგან 
მანა “საზღვრის ქვა”). დაახლოებით ასეთივე მნიშვნელობისაა 
ხტულიც, ანუ ხარვეზი, ე. ი. ნახნავებში დარჩენილი უხნავი 
ადგილი. ხტული სახნავია სოფ. თხილაგანში. 

დიალექტურ ლექსიკონებში მითითებულია, რომ სახახანაი 
იმერული დიალექტის სიტყვაა და აღნიშნავს შუროს, სათრი-
ელს, მთის ფერდობზე ჩამოყოლებულ ღარს ხე-ტყის ჩამოსაყ-
რელად. ხახან (“რაიმე მაგარი საგნის თრევით წაღება”) სი-
ტყვისაგან ნაწარმოები ეს ტერმინი გურულშიცაა გავრცელებ-
ული. ამას ადასტურებს ტოპონიმიაც: სახახანაი _ სამგან, სახ-
ახანიე _ ფერდობი სოფ. შუა ფარცხმაში. 

ჩემი აზრით, დედამიწის ზედაპირის აღმნიშვნელ 
ტერმინებში უნდა განვიხილოთ სიპაი//სიპე სიტყვაც. ასე 
აღინიშნება გურულში მოპლიპული, გასიპული კლდე. სიპე 
სამგანაა ფიქსირებული ტოპონიმად. სხვა მაგალითებია: 
სიპაისპირი _ ღელე ზემო და ქვემო ნატანებში, სიპეს გორი _ 
ფერდობი სოფ. გოგოურში, სიპეს წყალი, სიპის ღელე, სიპის 
ტყეი და სხვ. 
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ტალახი და ტალახიანი ჰიდროგრაფიული ტერმინიცაა და 
ლანდშაფტურიც. გურიის ტოპონიმიაში გვაქვს: ტალახა _ 
რვაგან, ტალახე _ ხუთგან, ტალახი _ სამგან, ტალახნარი და 
სხვ. 

ტელეფე შეფენებაა სოფ. განახლებაში. არაა გამორიცხული, 
ეს იყოს ზემორაჭულში დადასტურებული ტელფი (მწირი, 
შიშველი მიწა). ცარილელ, ტიტველ ადგილს გურულში 
ტიალი ეწოდება. ეს სიტყვა რთულ ტოპონიმებშია 
დადასტურებული: ტიალგორი _ ფერდობი სოფ. წანწაგურში, 
ტყე სოფ. შუა განახლებაში. 

ფერდობი დაფერდებული ადგილია. გურულში 
გავრცელებულია ამოსავალი ფუძე ამ ტერმინისა _ ფერდი და 
ფერდო: ფერდი _ ჩაის პლანტაციაა სოფ. სილაურში, ხოლო 
ფერდო ტყე სოფ. აცანაში. აღნიშნული ტერმინის სინონიმი 
ჩანს შამოფენება, თუმცა კი უფრო სწორი ვიქნებით, თუ ამ 
ტერმინს დავაკავშირებთ სალიტერატურო ქართულის 
“შეფენება” სიტყვასთან (ქეგლ-ში ეს სიტყვა არის შეტანილი, 
ხოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი ამ ფორმას რატომღაც 
გვერდს უვლის), რაც აღნიშნავს მცირე აღმართს, ფერდობს, 
შეფერდებას. გურიაში გვაქვს ერთადერთი ტოპონიმი 
შემოფენება. ესაა ჩაის პლანტაცია სოფ. აცანაში. ზემოთ 
განხილულ ორ ტერმინთან შინაარსობლივად ახლოს დგას 
ტერმინები ფლარტე და ფრიალო, რომელთაც გურულში 
შენარჩუნებული აქვს სალიტერატურო ენაში მიღებული 
მნიშვნელობა: ფლატე _ ჩამონგრეული ნაპირი მდინარისა, 
ხევისა; კლდე, ხრამი. ფრიალო _ შვეული კლდე, ციცაბო. 
ტოპონიმებია: ფლარტე _ ტყე სოფ. გოგოლესუბანში, ფრიალო 
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_ ტყე სოფ. აცანაში. ფურცუხი რაჭულში ნიშნავს ძალზე 
დაქანებულ დაღმართს. ეს სიტყვა გურულშიც გვაქვს, რაც 
დასტურდება მეორეული ტოპონიმით ფურცხელა (ღელეა 
სოფ. ვაკიჯვარში). ჩხოკე ფერდობს ეწოდება სოფ. 
თხილაგანში. ეს ჩხოკე იგივეა, რაც იმერული ჩხოკო, ე. ი. 
“ფერდობი”. 

ჩვენი აზრით, ლანდშაფტური ტერმინებია ქვემოთ ჩამოთვ-
ლილი რთული სიტყვები: ღელეშუა (და მისი ფონეტიკური 
ვარიანტები), ღელებოძალი და შვაჭალა//შუაჭალა. ეს უკანას-
კნელი კუნძულს აღნიშნავს მდინარეში. ტოპონიმებია: ღელე-
შვა _ ადგილი სოფ. კოხნარში, ღელეშუე//ღელეშუა _ ვენახი 
სოფ. წიფნარში. ღელებოძალი _ წყალთშესართავი სოფ. გაღმა 
დობიროში, შვაჭალა _ სამგან, შვაჭალაი _ სახნავი სოფ. 
მოედანში, შუაჭალა _ სამგან, შუაჭალაი _ სახნავი სოფ. 
შრომისუბანში. 

ჭალა მდინარისპირა ვაკეა, ტყიანი ან უტყეო. გურულში გვ-
აქვს ჭალე ვარიანტიც. ჭალა//ჭალე სახნავებია სოფ. ხიდისთ-
ავსა და თავპანტაში. ჭალა სიტყვაში გურულები, 
ჩვეულებრივ, ჭალა-სახნავს აღნიშნავენ. ეს ჩანს 
ტოპონიმიკური მასალიდანაც: ჭალა ეწოდება 26 
გეოგრაფიულ მიკოობიექტს, უმეტესად სახნავებს. ჭალე 
ორგანაა ფიქსირებული ტოპონიმად. გარდა ამისა, 
ტოპონიმიაში გვაქვს ჭალიანი, ჭალოვანი ვარიანტებიც. 
კერძოდ, სოფ. ნიგვზიანში ღელეს ეწოდება ჭალიანი, ხოლო 
სოფ. ქვედა მამათში უბნის სახელია ჭანვალი//ჭალვანი. 

გურიის ტოპონიმიაში გვაქვს ფხეჭო (ფერდობი სოფ. ჩომე-
თში) და ფხეჭოები _ ფერდობი სოფ. შრომისუბანში. ფხეჭო 
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აღმოჩნდა სინონიმი იმერული ფხაკო//ფხეკო სიტყვისა, რაც 
სულხან-საბასა და დ. ჩუბინიშვილის მიერ განმარტებულია, 
როგორც კლდიანი ფერდობი. მართალია, გურულში გვაქვს 
ფხეჭი, მაგრამ მისი მნიშვნელობა “კაკლის, თხილის... ნაჭუჭი” 
ძნელად თუ შეიძლება იყოს ამოსავალი ტოპონიმიკური 
ნომინაციისათვის.  

ხმელეთის ზედაპირის ფორმას გამოხატავს 
გასუბსტაბტივებული ზედსართავი წვიტი, რაც გურულსა და 
აჭრაულში აღნიშნავს წვრილს, ვიწროს. სოფ. ქვემო ჩიბათში 
გრძლად და ვიწროდ მდებარე სახნავისათვის სწორედ წვიტაი 
უწოდებიათ. 

ბ) მცენარეული საფარი 
ტყე _ ყველაზე ზოგადი ტერმინია მცენარეული საფარის 

ერთ-ერთი ძირითადი ტიპის _ ხეებით დაფარული მეტ-ნაკლ-
ებად ვრცელი ფართობის აღსანიშნავად. ყველა სხვა ტერმინი, 
რაც ა. ნეიმანის “ქართულ სინინმთა ლექსიკონშია” შესული, 
ტყის სახობათა სახელებია: შიმალი, ტევრი, ბურვილი, 
უსიერი, უღრანი, ურმანი, მაღნარი, მოხისი, კორომი, 
უდაბური... მუხნარი, ფიჭვნარი, ნაძვნარი, თხილნარი, 
არყნარი, წიფლნარი, თელიანი, სასარე, საჯალჯე და სხვ. ტყე 
ერთ-ერთ იმ აპელატივთაგანია, რომელიც დამოუკიდებლად 
არ გვხვდება და აუცილებლად საჭიროებს რაიმე თვალში 
საცმი ნიშნის ან კუთვნილების მიხედვით აღნიშვნა-
გამოცალკევებას, განკერძოებას. ამიტომაც წარმოიქმნა ასეთი 
ტოპონიმები: შუატყე _ ჩაის ფართობი სოფ. ნაგომარში, შვატყე 
_ ორგან, შანიძნების ტყე _ ტყე სოფ. კოხნარში, ყენიას ტყე _ 
ტყე სოფ. განთიადში, შალვას ტყეი _ ტყე სოფ. ბოგილში და 
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სხვ. ტერმინად უნდა ჩაითვალოს კომპოზიტები ტყეშავი და 
შავტყე. ისინი აღნიშნავენ მარადმწვანე ხეთა ტყეს, ანდა 
დაბურულსა და უღრანს. ტოპონიმები: ტყეშავი _ ორგან, 
შავტყე _ ტყე სოფ. ორაგვეში, შავტყეი _ ტყე სოფ. შემოქმედში, 
შავი ტყეი _ სამგან, შავი ტყე _ ორგან და სხვ. 

სალიტერატურო ქართულში ტევრი ხშირი დაბურული 
ტყეა. გურულში ეს სიტყვა აღნიშნავს ახალგაზრდა ხშირ ტყეს. 
გურიაში ცხრა გეოგრაფიული ობიექტი ატარებს ამ 
სახელწოდებას. გვაქვს აგრეთვე შავიშვილების ტევრი _ ჯაგნარი 
და სხვ. 

რაყა მურყანის ტევრია, ახალგზარდა ხეთა კორომია. ეს ლა-
ნდშაფტური ტერმინი ხუთგან გვხვდება ადგილის სახელად 
გურიაში. ორგან დაფიქსირდა ტოპონიმი დიდრაყა - ტყეთა 
სახელებია სოფ. უკანავასა და მეწიეთში. 

ნაშხულა გურულში გავრცელებული ტერმინია და იმ 
ადგილის სახელია, სადაც წარმოზრდილია ახალგაზრდა 
ხეები. ტოპონიმად მხოლოდ ერთხელ გვხვდება _ ნაშხულე _ 
ფერდობია სოფ. თავსურებში. 

ურეკი სამონადირეო ტერმინი ჩანს. რეკვა მარეკებით 
ნადირობაა, ნადირის გარეკვაა ჩასაფრებული მონადირეების 
მიმართულებით. ის ტყე, საიდანაც შეიძლება ნადირის გამორ-
ეკვა, სარეკია, ხოლო საიდანაც ეს არ შეიძლება, ის ურეკია. 
ხანდაზმულთაგან ასეთი განმარტებაც გვსმენია: ურეკია 
ისეთი ტყე, სადაც საქონლის შერეკვა არ შეიძლება. ასეა თუ 
ისე, ყველა შემთხვევაში ურეკი არის ძალზე ხშირი ტყე, სადაც 
ვერ შეაღწევ. ანტონიმურ შინაარსს შეიცავს ფარჩხა. ეს სიტყვა 
სალიტერატურო ქართულში ნიშნავს გაფარჩხულს, გურულ 
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დიალექტში კი აღნიშნავს მეჩხერს, წვრილ ტყეს. გურიაში არა 
ერთი და ორი იქნებოდა როგორც ურეკი, ისე ფარჩხა, მაგრამ 
ეს სიხშირე ტოპონიმიაში ვერ აისახა. ურეკი სოფლის 
სახელია, ხოლო ურეკის პირი სახნავისა სოფ. წყალწმინდაში. 
ფარჩხა ჩაის პლანტაციაა სოფ. ხრიალეთში. აქედან გადის 
ფარჩხას ღელე. 

შხუნაც მეგრული დიალექტის კუთვნილებაა, თუმცა 
გურულშიაც ყოფილა გავრცელებული, სადაც იგი აღნიშნავს 
ახალგაზრდა ხშირ ტყეს, ნორჩი მურყანის ტყეს და ა. შ. 
თითქმის ასეთივე მნიშვნელობა აქვსა იმერულსა და 
გურულში ჩქოლა სიტყვას: “ნორჩი მცენარე, ხშირად ამოსული 
ბუჩქები, ახლად აზრდილი მურყანი”. აქედან წარმოქმნილი 
ჩქოლარიც (←ჩქოლნარი) ტერმინია და აღნიშნავს “ნორჩ 
ტყეს”. გურულსა და რაჭულში მოიპოვბა მესამე სიტყვაც, 
რომელსაც დაახლოებით ისეთივე მნიშვნელობა აქვს, 
როგორიც შხუნასა და ჩქოლარს. ესაა ჩქვიფი “ხის ამონაყარი, 
ჩქოლა, ახალნერგი”. აღნიშნული სამი ტერმინი არაა ხშირი 
გურიის ტოპონიმიაში. გვაქვს შხუნები _ ტყე-ბუჩქნარი სოფ. 
ახალსოფელში, ჩქოლარი _ ტყე სოფ. გოგოურში, ჩქვიფი _ 
ფერდობი სოფ. თავპანტაში. 

ტყე, უპირველეს ყოვლისა, გარკვეული დანიშნულების 
მქონე რეალობაა. ეს დანიშნულება ტერმინებშიც ჩანს: კავი 
სახურავის ლატანია; კაკვი სახურავის ქვეშ დადებული 
გრძელი ხეა (ლეჩხ.). ძელი სქელ ფიცრად გათლილი ან 
დახერხილი მორია; ჯალამბერი _ საკაცეა. ამ სიტყვებისაგანაა 
წამოქმნილი ტერმინები საკავე, საკაკვე, საძელე, 
საჯალამბრიე. დავასახელებთ სათანადო ტოპონიმებს: საკავე 
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_ ფერდობი სოფ. ქვედა მამათში, საკავია _ სახნავი სოფ. 
ხრიალეთში, საკავიე _ ტყე, სოფ. ნიაბაურში; საკაკვია _ 
საძოვარი სოფ. ჩხაკოურაში, საკაკვიე _ ტყე სოფ. თავპანტაში... 
საძელე _ ტყე სოფ. ვაკიჯვარში, საძელიქედი//საძელქეთი _ 
ტყე სოფ. გოგოურში, საჯალამბრიე _ ფერდობი სოფ. 
ქვემოხეთში და სხვ. 

ტყის ტიპების აღსანიშნავად გამოყენებულია -ნარ 
სუფიქსიც. მაგალითად, ჭოკნარი//ჭოგნარი ისეთი ტყეა, სადაც 
იჭრება ჭოკი//ჭოგი, ე. ი. გრძელი და წვრილი ჭოლოკი, 
ლატანი. აღნიშნული ვარიანტები კიდევაც ენაცვლებიან 
ერთმანეთს ტოპონიმებში: ჭოკნარი//ჭოგნარი ფერდობია სოფ. 
სამებაში და საძოვარია სოფ. ჩომეთში, ჭოკნარა სახნავია სოფ. 
ქაქუთში, ხოლო ჭოკნარაი შეფენება სოფ. აცანაში. 

ფაქტიურად ტრემინებია ბარდიანი, ბარდნალი, ბერსელია-
ნი, ბჟოლიანი, ბჟოლნარა, გვიმბრალა, გუმბრალა, ეკლიანაი, 
ეკნარა, თელიანი, თელვანი, თხემლარა, იარნალი, კუ-
კანტლარი და მისთ., რომლებსაც მოვიხსენიებთ ბოტანიკურ 
ტერმინებზე საუბრისას. ამგვარადვე იწარმოებიან 
კულტურურლ მცენარეთა და ხეხილის სახეობის ამსახველი 
ტერმინები, როგორიცაა ატმიანი, ბამბუკიანი, დაფნარი, 
დაფნიანი, ვაშლიანი და მისთ. 

ბალახიც მცენარეა. ამა თუ იმ ბალახით დაფარული 
ადგილის სახელებიც -ნარ ან -იან სუფიქსით იწარმოება. 
ტერმინებია ანწლიანი, ტაბელვანი//ტაბელნარი (ტაბელა 
ბოტანიკური ლექსიკონის მიხედვით აჭარ. კარასტანი, მეგრ. 
ამერაშ გვიმარა, “სიტყვის კონის” მიხედვით ერთგვარი 
ბალახის სახელია (გურულსა და აჭარულში). 
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შევეხოთ ზოგ სხვა ტერმინსაც. სოფ. ჯაპანაში ტყეს ეწოდ-
ება წინომიანი. წინომი გურულში მივიწყებული სიტყვა ჩანს, 
მცენარეა ერთგვარი, ალბათ იგივე, რაც რაჭული წინოლი, ანუ 
ტიმოთელა. სოფ. მელექედურში წყაროს ეწოდება ჭორნა-
ლა//ჭვარნალა. ჭორი ერთგვარი მცენარეა იმერულში, კერძ-
ოდ, კესანე, ციცინო. გურულშიც ამასვე უნდა აღნიშნავდეს. 

ბუჩქიანი ადგილის აღსანიშნავად გურულში გვაქვს 
ტერმინი ბურჩხვანი//ბუჩქვანი, რომელსაც უკვე შევეხეთ. 
ხვილიფი წვრილი ჯაგნარიაო, გვამცნობს ქეგლ-ი. 
ლეჩხუმურში ხვილე ჩირგვია, ბუჩქია. გურულშიც იგივე 
მნიშვნელობა აქვს: ხვილიფი//ხვილიპი სახნავია სოფ. ქვემო 
აკეთში. ლეჩხუმურშივეა გავრცელებული ძეგვი, იგივე ძეძვი, 
გაუვალი ეკლიანი ჩირგვი. ამ სიტყვის გურული ვარიანტებია 
ძეგვილა, ძეგვილე რომლებიც აგრეთვე გვხვდება გურიის 
ტოპონიმებში. 

გ) სავარგულები 
სავარგული არის “სოფლის მეურნეობისათვის გამოსადეგი 

ადგილი”1

                                                           
1 ქეგლ, ტ. VI. 

. კერძოდ, საავარგულებში ვგულისხმობთ სახნავს, 
სათიბს, საძოვარს, ვენახს, მინდორს. აღნიშნული სიტყვები 
ამავე დროს ერთგვარად ზოგადი ტერმინებია და გურიის 
ტოპონიმიაშიც ჩანან: სახნავა _ გორი სოფ. ჩოლობარგში, 
სახნავაი _ სოფ. ჭანჭათსა და ზომლეთში; სათიბი _ ცხრაგან, 
მინდორაი _ სტადიონი სოფ. აცანაში, მინდორი _ საძოვარი 
სოფ. გურისტყეში, მინდორი _ სოფ. ნაკადულის კუთხე და 
სხვ. 
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ვენახი მიწის ნაკვეთია, რომელზედაც გაშენებულია ვაზი, 
ე. ი. ვენახი არის ვაზის ბაღი. ძველ ქართულში აღნიშნულ 
სიტყვას ჰქონია დამატებითი მნიშვნელობაც “ვაზი”1

                                                           
1 ი. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, თბ., 1973, გვ. 156. 

. ქეგლ-
შივეა მითიოთებული, რომ ვენახი გურულშიც აღნიშნავს 
ვაზს. საილუსტრაციოდ მოყვანილია კონტექსტი 
“პალიასტომის ტბიდან”: “ვენახი, რომლითაც ტივი იყო 
შკრული, ორ-სამ ადგილას გაწყდა” (ვენახის ეს მნიშვნელობა 
არაა შესული “ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონაში”). 
ვენახ ლექსემას გურულში დღეს შენარჩუნებული აქვს ორივე 
ეს მნიშვნელობა და იმდენად, რომ ზოგ შემთხვევაში კიდეც 
ჭირს, დაბეჯითებით ვთქვათ, კონკრეტულად რომელი სქემაა 
ამოსავალი ამ ფუძიდან წარმოქმნილი ტოპონიმისათვის. 
ტოპონიმებია: ვენახი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ზედა 
მაკვანეთში, ვენახიანი _ სამგან, ვენახნარი _ ფერდობი სოფ. 
ჩოლობარგში, ვენახური//ვენახურაი _ სახნავი სოფ. ჩოჩხათში 
და სხვ. 

სახნავ ტერმინის სინონიმია გურულში ყანა, რომელიც მხო-
ლოდ რთულ ტოპონიმებში გვხვდება, როგორიცაა: ყანაგრძე-
ლა _ ხუთგან, ყანაშავე _ ორგან, ყანისბოლო _ სათიბი სოფ. 
ჩხაკოურაში, ყანისთავე _ გორი სოფ. განთიადში, გრძელი ყანა 
_ სახნავი სოფ. წიფნარში, გირგოლას ნაყანები _ საძოვარი 
სოფ. შათირში, გოლიაძნების ნაყანები _ ფერდობი სოფ. გომში 
და სხვ. სოფ. ლაშეში ფერდობს ეწოდება საყან-
ვალა//საყანუალა. ეს სიტყვა, როგორც ჩანს, ლეჩხუმური “სა-
ყანვარის” (საყანე მიწა) სინონიმია. 
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როგორც უკვე აღინიშნა, სახნავი, ყანა, მინდორი, ვენახი, 
საძოვარი სავარგულთა აღმნიშვნელი ზოგადი ტერმინებია. 
თითოეული მათგანი ქმნის გარკვეულ სემანტიკურ ჯგუფს, 
რომელშიც შედიან უფრო კონკრეტული ტიპები. მათ 
სათანადო ტერმინები შეესაბამებათ. წარმოვადგენთ 
ტოპონიმიაში გამოვლენილ მასალას: 

ამოკაფულა _ სახნავად გაკაფული ადგილი ტყეში. ტოპონ-
იმი _ ამოკაფულაი _ ტყე სოფ. ქვედა მამათში. 

ბოსტანი ინარჩუნებს სალიტერატურო ენისათვის 
დამახასიათებელ მნიშვნელობას. ტოპ. ბოსტანა _ რვაგან, 
ბოსტანაი _ ოთხგან, ბოსტანე და სხვ. 

გაშობილა _ გაშლილი ადგილი, სადაც საქონელს უშვებენ 
საძოვრად. ამ სახელს ატარებს საძოვარი სოფ. საყვავისტყეში. 

გაფხეკილი _ შიშველი, ტიტველი ადგილი. ტოპ. გაფხეკილაი 
_ ჩაის პლანტაცია სოფ. კაპრუანში, გაფხეკილე _ ორგან. 

კაპეტი, კაპეტნარი დიალექტური სიტყვებია, გავრცელებუ-
ლი იმერულსა და გურულში. ისინი აღნიშნავენ ყამირ მიწას, 
დიდი ხნის დაუმუშავებელს, ნატყევარს. ტოპონიმებია: 
კაპეტი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ციხისფერდში, კაპეტა _ 
ხუთგან, კაპეტნარი _ საძოვარი სოფ. სამებაში და სხვ. 

კვანჭალია გორას ეწოდება სოფ. ჩხაკოურაში. ბახმაროში 
არის საძოვარი კვანჭალიას ნაკარვალი. ეს სიტყვა იგივე ჩანს, 
რაც იმერულში, კერძოდ, ოკრიბულ თქმაში, ფიქსირებული 
სიტყვა კვანჭალია “პატარა მინდორი ტყეში”. პირველ 
შემთხვევაში კვანჭალია სწორედ ამ მნიშვნელობის უნდა 
იყოს. რაც შეეხება ბახმაროს საძოვარს, იქ უცილობლად 
რომელიმე მეჯოგის გვართან გვაქვს საქმე. 
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ზვარი დიდი ვენახია, არის ცდუნება, მასთან გავაიგივოთ 
გურული ზვარე. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზვარე-ს 
ამოსავალი ფორმა უნდა იყოს მზვარე “მზიანი ადგილი” 
(“სიტყვის კონა”, გვ. 361). ფორმა შეტანილია ქეგლ-შიც. 
ზოგადად მზიანი, უჩრდილო ადგილების სახელია. გურიის 
ტოპონიმიაშიც ეს მნიშვნელობა უნდა იყოს ძირითადი. ზვარე _ 
ხუთგან, ზვარები _ ფერდობი გაღმა დობიროში, ზვარვაკე _ 
საყანე სოფ. სანიკიძნებსა და ქადაგოურში და სხვ. 

მამული ძირითადად უძრავი ქონებაა... აღნიშნავს სამშობ-
ლოსაც. სემანტიკური გადაწევის შედეგია იმერული დიალექ-
ტის “მამული-ვენახი, ზვარი”1

მაღნარი, სულხან-საბას განმარტებით, არის “ხშირი და 
შამბიანი ტყე მთაში”. ძველ ქართულში ეს სიტყვა ნიშნავს ტყეს, 
ხშირ ტყეს, ტევრს, ფოთოლ და რტომრავალ ხეს, ჭალას”

. ეს სიტყვა გურულშიც ფუნქციო-
ნირებს და აღნიშნავს ვაზით განაშენიანებულ ადგილს, მაღლ-
არს. გვაქვს წარმოქმნილი ტერმინებიც და შესაბამისი ტოპონიმ-
ებიც: მამულარი _ სამგან, მამული _ სამგან, მამულნარი _ ფე-
რდობი სოფ. შრომისუბანში. 

2. გუ-
რულ დიალექტში გავრცელებული მნიშვნელობა მაღნარისა 
ასეთია: “ნაყანევი ადგილი. დროებით აყანებდნენ, რვა წელიწ-
ადს ასვენებდნენ და მერმე ისევ დაამუშავებდნენ. დაბლობზე 
ასეთ ადგილს ეწოდება დობირო, მაღლობზე _ მაღნარი”1

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 342. 
2 ი. აბულაძე, მით. ლექსიკონი, გვ. 221. 

. 
გურულში დასტურდება მაღრან ვარიანტიც. ტოპონიმებია: 
მაღნარე _ სამგან, მაღნარი _ ოთხგან, მაღრანე _ ორგან, მაღრანაი 
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_ ტყე სოფ. ორაგვეში. რაც შეეხება დობიროს, იგი ზემოთ 
განვიხილეთ, როგორც დედამიწის ზედაპირის აღმნიშვნელი 
ტერმინი, რადგან შეიცავდა “დაფერდებული ადგილის” გაგებას, 
მაგრამ მას “საყანე ადგილის” მნიშვნელობაც აქვს. 

მომწვარა//მომწვარი მიწათმოქმედებასთან 
დაკავშირებული ტერმინია. ასე იწოდება საყანედ გაკაფული 
ტყე, ბუჩქნარი, ბალახოვანი ადგილი. ნაკაფს დაწვავენ, ანუ 
“მოწვავენ”. რამდენიმე წელიწადს კარგი მოსავალი მოდიოდა 
და შემდეგ კი უნაყოფო ხდებოდა. ტოპონიმებია: მომწვარა _ 
სამგან, მომწვარი _ სამგან, მონაწვარაი _ ორგან, მონწვარი//მო-
მწვარი _ სახნავი სოფ. ლესალეში. ამასთანავე, “მომწვარი” შეგ-
ვხვდა თავისი პირვანდელი ფუნქციითაც, როგორც მსაზღვრ-
ელი: სოფ. აცანაში ტყეს ეწოდება მონწვარი ტყეი. ამავე შინ-
აარსისაა მონაწვავი, რაც ჩაის პლანტაციას ეწოდება სოფ. ჭან-
იეთში.  

ნოლი წყლისპირა საყანე მიწაა და ამით ჰგავს “მერეს”, 
მაგრამ მერე აუცილებლად ვაკე ადგილია და ამიტომ 
ხმელეთის ზედაპირის ამსახველი ტერმინი უფროა. ნოლი კი, 
ამასთანავე, წყლისაგან ახალმიტოვებულიც უნდა იყოს. ასეთი 
საყანეები მრავლადაა გურიის მდინარეთა ნაპირებზე, რაც 
ტოპონიმიაშიც აისახება: ნოლი რვაგანაა ფიქსირებული 
სახნავის სახელად. 

ოროკი გურულ დიალექტში ფართო გავრცელების სიტყვაა. 
გ. შარაშიძე მას განმარტავს, როგორც სახნავ-სათესად ვარგის 
ნარიყალ ნიადაგს. თუმცა, ჩვენი დაკვირვებით (ზოგჯერ ამაში 

                                                                                                                             
1 ალ. ღლონტი, “სიტყვის კონა”, გვ. 349. 
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ხალხური ეტიმოლოგიაც მხარს გვიჭერს), ეს სიტყვა მწირ, 
უნაყოფო ნიადაგსაც აღნიშნავს. ტოპ. ოროკა _ სახნავი სოფ. 
ორმეთში, ოროკაი _ ხუთგან, ოროკი _ ცხრამეტგან, 
ძირითადად სახნავების სახელებია. 

ზემოთ შევეხეთ კაპეტ ტერმინს, რაც ყამირ, დიდი ხნის და-
უმუშავებელ მიწას, ნატყევარს აღნიშნავდა. დაახლოებით ასე-
თივე შინაარსის შემცველია იმერულსა და გურულში გავრცე-
ლებული უყი _ “ყამირი, გაუტეხელი მიწა, დიდხანს 
დასვენებული”1

სპარსულიდან ქართულში შემოსული სიტყვა ხოდაბუნი 
გურულში გამოითქმის ხვადაბუნად და აღნიშნავს ფართოდ 
გაშლილ ნაყოიერ სახნავ მიწას. ხვადაბუნა ტოპონიმებია სოფ-
ლებში _ იანეულში, ციციბოურში, ქვემოხეთში, ხოლო ხოდაბ-
უნე გორაკია სოფ. საყვავისტყეში. აჭარულში მწირ, ხრიოკ, 
მოუსავლიან ადგილზე იტყვიან ხოკერია-ო. გურული ხოკერ-

. უყი საძოვარია სოფ. ნაკადულში და სახნავია 
სოფ. ჩოლობარგში. სოფ. ჩხაკოურაში სათიბს ეწოდება უყვი. 
აქედან გადის უყვის წყალი. 

ტერმინს წარმოადგენს ხატისმამული//ხატმამული. ესაა 
ხატისათვის შეწირული მიწა, ეკლესიის საკუთრება. 
იშვიათად ითქმის ხატის მიწა ან ხატის ადგილი. 
ტოპონიმებია: ხატისმამული _ ოცდასამგან, ხატიმამული _ 
მაღლარი სოფ. აცანაში, ხატ[ის]მამული _ ტყე სოფ. ჭაჭიეთში, 
ხატმამულე//ხატმამული - ჭალა სოფ. განთიადში, 
ხატისადგილი _ სამგან, ხატის მიწა _ ფერდობი სოფ. 
გულიანში და სხვ. 

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 271. 
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აიც ამასვე ნიშნავს და ადგილის სახელებად გვხვდება სოფლ-
ებში _ ნიგვზიანში, ჯურუყვეთში, ლესაში. 

ახო _ საყანედ გაკაფული ტყეა, ნატყევარია. ამ 
სალიტერატურო ენის კუთვნილ სიტყვასთან შინაარსით 
ახლოს დგას გურული ოჩე “ახლად გაკაფული ადგილი”, 
კარგმოსავლიანი მიწა”.; გურიის ტოპონიმიაში ორივე ეს 
ტერმინი გვხვდება. ტოპონიმებია: ახო ფერდობი სოფ. ზედა 
შუხუთში, ტყეები სოფ. აცანასა და ნიგოითში. ოჩე ხუთგანაა 
ფიქსირებული ტოპონიმად. ამის გარდა, გვაქვს ოჩეს მორიო _ 
საბანაო სოფ. კოხნარში, ოჩეს სტადიონი და სხვ. ოჩე 
სიტყვისაგან ნა-არ მაწარმოებლით მიღებულია ნამოჩვარი _ 
ოთხგან, ნაოჩვარი _ ორგან, ნამოჩვარე//ნაოჩვარე _ საძოვარი 
სოფ. შუა განახლებაში და სხვ. ოჩე და ნაოჩვარ ტერმინებს და 
სათანადო ტოპონიმებს ფართოდ განიხილავს ი. მეგრელიძე 
თავის ნაშრომში1

                                                           
1 Мегрелидзе И. В., Лазский и мегрельский слой в гурийском, 

Москва, 1938, Ленинград, с. 83, 84. 

. 
დ) ნიადაგი, ქვა-ქვიშა 
ნიადაგის სახეობათა და ქვა-ქვიშის, აგრეთვე ქვიან-ქვიში-

ანი ადგილების აღმნიშვნელი სიტყვებიც ლანდშაფტურ ტერ-
მინებად ითვლება. როგორც სხვა დიალექტებში, ისე 
გურულშიც გვაქვს ამგვარი ტერმინები, რომლებიც ზოგ 
შემთხვევაში იმეორებენ ოფიციალურ (სალიტერატურო) 
ტერმინებს, ზოგ შემთხვევაში კი რეგიონული ან 
ვიწროლოკალურია. ქვემოთ ამგვარ ტერმინებს 
წარმოვადგენთ. 
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გოროხი გურულში, აჭარულში, რაჭულში არის მიწის ბელ-
ტი, გამხმარი ბელტი, უბალახო”. ეს ტოპოფუძე ჩანს ერთადერთ 
ტოპონიმში: სოფ. ნიგოითში სახნავს ეწოდება გოროხიანი. 

თირი გურულში იხმარება იმავე მნიშვნელობით, რაც მას 
აქვს სალიტერატურო ქართულში. დავკმაყოფილდებით 
ტოპონიმების დასახელებით: თირი _ ექვსგან, თირისბოგა _ 
ხიდი სოფ. მოედანში, თირის ტპაი _ საბანაო სოფ. 
კვაჭალათში, თირის წყარო _ წყარო სოფ. სილაურში; 
ტერმინია თირნალაც, ე. ი. თირიანი ადგილი (ჩაის 
პლანტაციის სახელია სოფ. მელექედურში). ვარიანტი 
ქვათირი-ც გვხვდება. ასე ეწოდება სოფ. განახლების უბანს. 

თიხაც ლიტერატურული სიტყვაა და გურულშიც, ისევე, 
როგორც სხვა დიალექტებში, აღნიშნავს ასაზელ-გამოსაწვავად 
ვარგის დანალექ ქანს. ტოპონიმი: თიხაი _ სახნავი სოფ. ეწერში; 
უფრო ხშირად გვხვდება თიხნარა, თიხნარი, თიხნარე. 

კენჭი და კენჭნარი აგრეთვე სალიტერატურო ქართულის 
კუთვნილი სიტყვა-ტერმინებია, მაგრამ გურიის ტოპონიმიაში 
იშვიათია, თუმცა კი გურიაში მრავლადაა კენჭებიანი 
ადგილი: კენჭები _ ტყე სოფ. სამებაში, კენჭას ჩაი _ ჩაის 
პლანტაცია სოფ. ძიმითში, კენჭნარი _ ფერდობი ზოტის 
მთაზე. 

მართალია, კოხი გურულში წვრილ სეტყვას ეწოდება, 
მაგრამ ეს სიტყვა აქ თავისი ლიტერატურული 
მნიშვნელობითაც გამოიყენება, ე. ი. აღნიშნავს მაგარ, 
ცეცხლგამძე ქვას, რომელსაც საკევრედ იყენებენ. ტოპონიმშიც 
ფიქსირებულია როგორც კოხი, ისე კოხნარი: მოგყვავს 
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სათანადო მასალა: კოხი _ შვიდგან, კოხნარა _ ხუთგან, 
კოხნარაი _ ორგან, კოხნარე _ ხუთგან, კოხნარი _ სამგან. 

სპეციალურ ტერმინებად შეიძლება ჩავთვალოთ: საკაჟია _ 
“ადგილი, სადაც კაჟი მოიპოვება”, საკელამიდე _ “ადგილი, 
სადაც კელამიდის ქვა მოიპოვება”, საკეციე _ “ადგილი, სადაც 
მოიპოვება კეცი _ ბრტყელი მაგარი ქვა, რომელსაც 
კერიისათვის იყენებენ”, საკირე _ “ადგილი, სადაც კირის 
გამოსაწვავი ქვა მოიპოვება”, საკრამიტე და სხვ. ყველა ეს 
სიტყვა გვხვდება გურიის ტოპონიმიაში მეტ-ნაკლები 
სიხშირით. 

სილიანი გურულში იმავე მნიშვნელობითაა 
გავრცელებული, რაც მას აქვს ლიტერატურულ ენაში: 
“ადგილი, სადაც უხვადაა წვრილი ქვიშა”. სილიანაი _ სახნავი 
სოფ. ახალსოფელში, სილიანი _ ოთხგანაა ფიქსირებული 
ტოპონიმად. ამავე რიგისაა ქვიანი ადგილის აღმნიშვნელი 
ტერმინები: ქვა[რ]ნალა, ქვა[რ]ნალე, ქვაიანა, ქვიანი, 
რომლებიც არაა იშვიათი გურიის ტოპონიმიაში. იგივე 
ითქმის ქვიშიანა, ქვიშნარე ტერმინების შესახებ. 

როხი დიალექტურ ლექსიკონებში არაა დადასტურებული. 
სალიტერატურო ენაში კი იგი აღნიშნავს: “1. მსხვილად დაფ-
ქული მარცვლეული, 2. მსხვილი, უსწორმასწორო”1. 
სალიტერატურო მასალაში ნახსენებია “როხი ქვა”, მაგრამ 
გურულში ისევე, როგორც მეგრულში2

                                                           
1 ქეგლ, ტ. VI. 
2 ვეყრდნობით პ. ცხადაიას ზეპირ ცნობას. 

, როხი 
დამოუკიდებლად ნიშნავს დიდ, მსხვილ, მაგარ ქვას, სადაც 
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უნდა იყოს იგი, წყლის სიღრმეში თუ მიწის ზედაპირზე. 
როხი ცალკელი ქვაა, მაგრამ როხნალი უკვე ადგილია, სადაც 
ასეთი ქვები ყრია. დავასახელებთ ტოპონიმებს: როხი _ 
საბანაო სოფ. განახლებაში და საძოვარი სოფ. ქვედა მამათში, 
როხნალა _ ტყე სოფ. ნიაბაურში, როხნალი _ ფერდობი სოფ. 
გოგიეთში. 

ხორხის ერთ-ერთი მნიშვნელობაა “ღორღი”, ე. ი. დალეწი-
ლი ქვების გროვა. გურულში ეს სიტყვა ქვა-ღორღიან ადგილს 
ეწოდება. ხორხის ფერდობების სახელებია სოფ. უკანავასა და 
შრომისუბანში. მდინარისპირას ქვიან ადგილზე ჭერეხსაც 
იტყვიან. ჭერეხი საძოვარია სოფ. კოხნარში.  

მიწანელა გურული დიალექტის ლექსემაა (იმერულში მას 
შეესაბამება მიწალები) და აღნიშნავს მიწას, რომელიც ფართ-
ოდ გავრცელებულ მინერალურ საღებავს წარმოადგენდა. ფა-
ქტიურად ესაა დამპალი სუნიანი ტალახი, რომელიც მოიპოვ-
ება ჭაობნარებში და ჭონჭყოებში1. ზოგ ასეთ ადგილს კიდეც 
შერჩა შესაფერისი სახელი. ნ. ბერძენიშვილის აზრით, 
სიტყვის მეორე ნაწილი “ნელა” ლურჯისა, ინდიგოს 
შესატყვისია2

საკერამიკე დანიშნულების წითელი მიწა გურიაში 
აღინიშნება ტერმინით მიწაწითვანი ან წითელმიწა. 

. ტოპონიმებია: მიწანელა _ სამგან, მიწანელე _ 
ორგან, მიწანელას ღელე _ ღელე სოფ. წითელმთაში. 

                                                           
1 ლ. მოლოდინი, ღებვის ხალხური წესები გურიაში, კრებ. 

“გურია”, თბ., 1980, გვ. 119. 
2 ნ. ბერძენიშვილი, სამღებროთა შესახებ XVIII ს. საქართველოში, 

მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, თბ., 1937, 
გვ. 169. 



 61 

ტოპონიმებია: მიწაწითონი//მიწაწითვანი _ ჩაის პლანტაცია 
სოფ. ჭინათში; წითელმიწა _ სამგან. 

ლეკი გურულში შლამს ნიშნავს1

ტოპონიმთა წარმომქმნელი ლექსემების სემანტიკურ ჯგუ-
ფში გამოყოფენ ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ ტერმინებსაც. ეს 
ტერმინებია, რომლებიც ასახავენ მოსახლეობის სასოფლო-
სამეურნეო და საწარმოო საქმიანობას, როგორიცაა, საქონლის 
მოვლა-პატრონობა და ამისათვის საჭირო სადგომები და ნაგე-
ბობანი, მადნეულის მოპოვება

. მისგანაა ნაწარმოები ტო-
პონიმი ლეკიანი საყანეა სოფ. შეკვეთილში, ზღვის პირას. და-
ბლობი ვაკე ადგილია, კარგი სიმინდი მოდის. 

 
 

§4. ეკონომიკურ-გეოგრაფიული ტერმინოლოგია 

2

გურია ძველი კოლხეთის ნანგრევებზე აღმოცენებული 
ერთ-ერთი რეგიონია. კოლხეთში კი უძველესი დროიდანვე 
იყო განვითარებული როგორც რკინის, კერამიკისა და ოქროს 
წარმოება, ასევე სოფლის მეურნეობის მთელი რიგი დარგები

, მეთევზეობა, მონადირეობა, 
მიწათმოქმედება და სხვ. 

3, 
მიწათმოქმედება4

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 328. 

2 Беленькая В. Д., Указанний труд, с. 45, 191. 
3 Лордкипанидзе Г., К истории древней Колхиды, Тбилиси, 1970. 
4 ლ. ძიძიგური, ძველი კოლხეთის სამეურნეო კულტურა, თბ., 1994. 

, მეცხოველეობა და სხვ. ყოველივე ეს აისახა 
კოლხეთის როგორც უძველეს, ისე თანამედროვე ტოპონიმიაში. 
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ეკონომიკურ-გეოგრაფიული ტერმინოლოგია გურიის ტოპ-
ონიმიაში არაა ისე უხვად წარმოდგენილი ტერმინებით, როგ-
ორც ბოტანიკური და ლანდშაფტური. უპირველეს ყოვლისა, 
გამოვყოფთ მეცხოველეობასთან დაკავშირებულ ლექსემებს, 
რომლებიც წარმოადგენენ საქონლის დასამწყვდევად 
შემორაგული ადგილის ან ნაგებობის სახელებს. ერთი ასეთი 
ლექსემათაგანია აგვართა, რომელიც მეგრულიდან ჩანს 
შემოსული. ი. ჭყონიას “სიტყვის კონაში” ეს სიტყვა ასეა 
განმარტებული: “მწყემსების ან ზოგჯერ მონადირეთა 
საყარაულო ქოხი მთაში ან ტყეში”. აგვართა ფერდობების 
სახელებია სოფ. ზემო ნატანებსა და ვანში, აგვართაის ნოყო 
საძოვარია სოფ. გვიმრალაურში, ხოლო აგვართა ტყეა სოფ. 
ქვედა ბახვში. 

ბაკი ცხვრის სადგომია, ღობით ან ყორით შემოზღუდული. 
გურიის ტოპონიმიაში ეს სიტყვა მხოლოდ წინავითარების სუ-
ფიქსით გვხვდება. ნაბაკევი ფიქსირებულია რვაგან, ხოლო ნა-
ბაკები ტყეა სოფ. აცანაში. გომი საქონლის საზამთრო ბინაა. ამ 
ვითარებას ასახავენ ტოპონიმები გომი _ სოფელი, გომისკარი 
_ ტყე სოფ. ხევში, ფერდობი სოფ. ბუქსიეთში, ნაგომარა _ 
ხუთგან, ნაგომარი _ ხუთგან, ნაგომარაი _ ორგან და სხვ. 
გომში არის ბაგაც _ საქონლისათვის საკვების ჩასაყრელი. ეს 
სიტყვა იშვიათად თვით გომ სიტყვასაც ცვლის, ტოპონიმია 
ბაგები _ ტყე სოფ. ჩხაკოურაში. 

მწყემსისათვის ან საქონლისათვის დანიშნული 
ნაგებობებია ბოსელი, კარავი და ფარეხი. ბოსელი და ფარეხი 
სალიტერატურო ქართულის სიტყვებია. პირველი მათგანი 
მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის საზამთრო სადგომია, ხოლო 
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მეორე _ ცხვრისა. ეს სიტყვები არაა ხშირი ტოპონიმიაში: 
ფარეხი ტყეა სოფ. აცანაში, ბოსელი სახნავია სოფ. 
დაბლაციხეში და ფერმაა სოფ. შუა ფარცხმაში. კარავი 
გურულში აღნიშნავს მწყემსის დროებით საზაფხულო 
სადგომს, ნაგებობას, გვხვდება შედგენილ ტოპონიმში 
(მსაზღვრელის ან საზღვრულის ფუნქციით) ან წინა 
ვითარების მაწარმოებლებით: კარვის ღელე _ ღელე სოფ. 
გრიგოლეთსა და სუფსაში, კვანჭალიას ნაკარვალი _ საძოვარი 
ბახმაროში, კვარაცხელიას ნაკარვალი _ ტყე სოფ. გომში და 
ჩაის პლანტაცია სოფ. ხრიალეთში, კირილეს ნაკარვალი _ ტყე 
სოფ. ლესაში, ნაკავრები (←ნაკარვები) _ ტყე სოფ. შუა 
განახლებაში, ნაკარვალაი _ ტყე სოფ. ჯუნმურეში, ნაკარვალი 
_ შვიდგან და სხვ. 

მეცხოველეობასთან დაკავშირებულ კიდევ რამდენიმე 
ტერმინს განვიხილავთ. ერთი მათგანია ბერა, რომელიც ჩანს 
ტოპონიმებში: ბერას ტბა _ საბანაო სოფ. მთისპირში და 
ბერაის ქედი _ ქედი სოფ. ქვედა მამათში, ბერას საცივი _ 
წყარო სოფ. ლესაში. ბერა ერთი იმ სიტყვათაგანია, რომელსაც 
მრავალი მნიშვნელობა განუვითარდა ქართული ენის 
სხვადასხვა დიალექტში: მისი ძირითადი მნიშვნელობა მაინც 
მეცხოველეობასთანაა დაკავშირებული: ცხვრის საწველი ბაკი; 
ცხვრის სამწყვდევი ღია ცის ქვეშ, ვიწრო გასასვლელი, სადაც 
ცხვარს გაატარებენ. გურულში ეს სიტყვა ზოგადად აღნიშნავს 
ცხვრის სამწყვდევ ადგილს. ჩიხი და საჩიხი-ც საქონლის 
საზაფხულო სამწყვდევია და აგრეთვე იშვიათია 
ტოპონიმიაში: ჩიხი ვაკეა სოფ. ნაგომარში და ტყეა სოფ. 
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ჩქუნში, ჩიხნარე ტყეა სოფ. ტობახჩაში, საჩიხაი _ ტყეა სოფ. 
ჭინათში. 

გურულსა და იმერულში ბოგა სიტყვის ერთ-ერთი 
მნიშვნელობაა “ხის იატაკიანი სადგომი პირუტყვისა”. 
გურულში ეს აპელატივი ხშირად ბოგვი ფორმითაც 
გამოითქმის (იმერულში ბოგვი ერთგვარი ბალახია). ჩვენი 
აზრით, სწორედ ესაა ამოსავალი ტოპონიმებისათვის 
ნაბოგვარა _ სამგან, ნაბოგვები _ ფერდობი, სოფ. ასკანაში და 
სხვ. 

სალიტერატურლო ქართულში, თუ ქეგლ-ის მიხედვით ვი-
მსჯელებთ, არა ფიქსირებული სიტყვა საბეკი. გურულში ასე 
უწოდებენ საქონლის მიერ დასაწოლად არჩეულ ადგილს. ტო-
პონიმია საბეკე _ სახნავი სოფ. ბჟოლიეთში, ტყე სოფ. ინტაბუ-
ეთში, ფერდობი სოფ. შუბანში (საბეკა ტოპონიმია ზემო იმერ-
ეთშიც). იმერულსა და გურულში გავრცელებულია სიტყვა 
ქალტა, რაც მნიშვნელობით (ალბათ მასალობრივადაც) 
იგივეა, რაც ქართა: “მოღობილი საქონლის სამწყვდევად”, 
“ბაკი”1

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ 
ტერმინთა ერთ წყებას ქმნიან მემარცვლეობა-
მევენახეობასთან და, საერთოდ, მიწის დამუშავება-
გამოყენებასთან, აგრეთვე მეთევზეობასა და მეღვინეობასთან 
დაკავშირებული ტერმინები. ესენია, ერთი მხრივ, სათანადო 
ნაგებობათა და იარაღ-მოწყობილობათა, ხოლო მორე მხრივ, 

. გურულში ეს სიტყვა გვაქვს ერთადერთ ტოპონიმში: 
ქალტის ნოყო _ საძოვარი სოფ. ჭალაში. 

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 560. 
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სახნავ-სათეს ადგილთა ვარგისიანობა-ხარსიხის აღმნიშვნელი 
ტერმინები. მათგან ზოგი სალიტერატურლო ენის 
კუთვნილებაა, ზოგიც კი _ დიალექტური. 

როგორც ცნობილია, კოლხეთში გავრცელებული იყო ახოს 
სისტემა (ტერმინ ახოს ზემოთ შევეხეთ), რაც გულისხმობს 
ტყე-ბუჩქნარის გაკაფვა-გაწმენდას და ამ ნატყევარის სახნავად 
გამოყენებას რამდენიმე წლის მანძილზე. შემდეგ ნაყანევს 
გაუშვებდნენ, რათა ისევ გატყევებულიყო. ამ საქმიანობასთა-
ნაა დაკავშირებული ტერმინები ნაკოდი, ნაკაფი, ნასვენები, 
ნარუჯა. ესენი სათანადო ზმნათა ვნებითი გვარის წარსულდ-
როიანი მიმღეობებია. კოდვა//ნაკოდობა ხეთა შემოთარჯვაა. 
ეს საჭიროა ხეების გასახმობად. ბუჩქნარს გაკაფვა სჭირდე-
ბოდა, ხოლო შემდეგ გარუჯვა, ე. ი. გადაწვა, გადატრუსვა. ასე 
გამზადებულ მიწას, ე. ი. ახოს რამდენიმე წლის ექსპლოატაც-
იის შემდეგ შეასვენებდნენ. აქედანაა ტერმინი ნასვენები. მოგ-
ვყავს სათანადო მასალა: ნაკაფი _ ათგანაა ფიქსირებული 
სხვადასხვა ობიექტის სახელად, ნაკოდები და ნაკოდების ღე-
ლე სოფ. თავსურებშია, ნარუჯა სოფლის სახელია ლაითურის 
თემში, უბანია სოფ. ქვემო ნატანებში, ჩაის პლანტაციაა სოფ. 
ზემო აკეთში; ნასვენებე ტყეა სოფ. ჩაკიტოურში, ნასვენები კი 
ფერდობია სოფ. ჭალაში. 

ქართულში კალო ის ადგილია, სადაც პურეულის ძნას კევ-
რით ლეწავენ: გურულში კალოდ ითქმის სიმინდის (და ღომი-
საც, რაც ამჟამად იშვიათად ითესება) დასახვავებელი 
ადგილი, სადაც შემდეგ ხდება ტაროსათვის ფუჩეჩის გაცლა. 
ღომისა და სიმინდის შესანახ სახლს, ჩვეულებრივ, ფაცხას, 
რომელიც მაღალ ბოძზეა შემდგარი, ეწოდება ნალიე//ნალია 
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(სიტყვა გავრცელებულია აჭარულშიც, იმერულშიც, 
ლეჩხუმურშიც). ღომის ცეხვა ხდებოდა გულამოღებულ 
მორში ან ამოკოდილ ქვაში, რომელსაც ქართულად 
საცეხველი ეწოდება, ხოლო მეგრულში ოჩამური “საცემური”. 
ეს “ოჩამური”გურულში შესულა “ჩამურის” ფორმით. 
აპელატივები ჩამური, ნალია და კალო გამოყენებულია 
შემდეგ ტოპონიმებში: კალუა _ ღელე სოფ. გომში, 
ნაკალოები//ნაკალვები _ ჩაის პლანტაცია სოფ. კოხნარში და 
სხვ. ნანალიარი _ ტყე სოფ. ლაშეში, ნანალიერი _ ტყე სოფ. 
ვაკიჯვარში, ნანალიევი _ ტყე სოფ. ქაქუთში, ნანალიები _ 
ფერდობი სოფ. წიაღობანში და სხვ. ჩამურე _ საძოვარი სოფ. 
ვაზიანში, ჩამურის საცივი _ წყარო სოფ. ქვაბღაში, 
ნაჩამურალი _ ხუთგან, ნაჩამურები _ ოთხგან და სხვ. 

ზემოთ შევეხეთ ნალია სიტყვას. დაახლოებით ასეთივე 
მნიშვნელობა აქვს ჯიხურსაც: “ბოძებზე შედგმული ძარი სიმ-
ინდის შესანახად”1. და ბეღელსაც: “სანოვაგის შესანახი მცირე 
ნაგებობა”2

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 782 
2 იქვე, გვ. 70. 

. სიტყვა მარანი ყველა დიალექტშია 
გავრცელებული ერთი და იმავე მნიშვნელობით. 
დავასახელებთ ამ აპელატივებთან დაკავშირებულ 
ტოპონიმებს: ნაჯიხურალი _ შეფენება სოფ. თხინვალში, 
ჯიხურისთავი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ჭანჭათში, ჯიხური _ 
შვიდგან, ნაჯიხური _ ბორცვი სოფ. მელექედურში; ბეღელის 
გვერდი _ საძოვარი სოფ. ჩანჩეთში, ნაბეღლავა _ ორგან, 
ნაბეღლავე _ ოთხგან, ნაბეღლავი _ ორგან, ნაბეღლარი _ ჩაის 
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პლანტაცია სოფ. ნიგვზიანში, ნაბეღლავარი _ გორი, სოფ. 
გვიმრალაურში, ნაბეღვლარაი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. 
ჯუნეწერში და სხვ. მარანი _ ჭალა სოფ. წიაღობანში, მარნის 
ეზო _ სახნავი სოფ. ჩოჩხათში, ნამარნები _ ხუთგან, ნამარნევი 
_ ორგან და სხვ. 

გურიის ტოპონიმიაში გვხვდება ჭურ- სიტყვაც. ამ 
აპელატივის შემცველი ტოპონიმების ერთი ნაწილი, 
მართლაც, დაკავშირებულია იმ ადგილთან, სადაც ჭური, ანუ 
ქვევრი, იყო მიწაში ჩამარხული, როგორიცაა, მაგალითად, 
ჭურებისთავი _ საზოვარი სოფ. ვაზიანში, მაგრამ სხვა 
შემთხვევაში ჭურ სიტყვას შეიძლება ჰქონდეს გადატანითი 
მნიშვნელობა, როგორც, მაგალითად, ტოპონიმ ჭურისწყალში. 
ასე წოდება მორევს, რომლის ფსკერიც ჭურის ფორმის ორმოა. 

ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ ტერმინთა რიგში უნდა განვიხ-
ილოთ საცხოვრებელ ნაგებობათა სახელებიც, როგორიცაა: 
დარბაზი, ოდა, ფაცხა, ჯარგვალი, რუსულიდან შემოსული 
ბარაკი და სხვ. რომლებიც აგრეთვე გვხვდება ტოპონიმიაში. 
სამონადირეო ტერმინოლოგიიდან გვხვდება ტოპონიმიაში 
რაგვი, რაც გურულსა და მეგრულში აღნიშნავს თაგვისა და 
ფრინველის დასაჭერ მახეს და საწყობი, რაც ჩიტის მახეა. 
ტოპონიმებია: ნარგვალა _ ფერდობი სოფ. ზენობანში, 
ნარგვალი _ სამგან, ორაგვე _ სოფლის სახელი ლანჩხუთის რ. 
საწყობის ღელე _ ღელე სოფ. თავსურებში. სახუნდარი ის 
ადგილია, სადაც მონადირეები ჩასაფრდებიან ხოლმე და 
ელოდებიან მათკენ გამორეკილ ნადირს. ტოპონიმებია: სახუ-
ნდარი _ ორგან, სახუნდარე _ ტყე სოფ. მეწიეთში. 
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გურიაში ბოლო დროს სათბურების კეთებაც დაიწყეს. ერთ-
ერთ ადგილს ეწოდება ნასათფურალი (ადგილი სოფ. ცაცხვიანში). 

§5. ოროგრაფიული ტერმინოლოგია 

გურიის ტოპონიმთა გარკველი ნაწილი, განსაკუთრებით 
კი ორონიმია, წარმოქმნილია ოროგრაფიულ ტერმინთა 
აქტიური მონაწილეობით. ოროგრაფიული ტერმინი 
საზოგადო სიტყვაა, რომელიც გამოხატავს რელიეფს, ე. წ. 
დადებით ან უარყოფით ფორმებს. როგორც ცნობილია, 
“პირველყოფილი ადამიანი თავდაპირველად მთას 
უწოდებდა მთას, მდინარეს ან ტბას _ წყალს და ა. შ.” სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, მთელი ტოპონიმია ამოიწურებოდა 
ადგილობრივი გეოგრაფიული ტერმინებით1

ოროგრაფიული ტერმინის მოკვეცა, ანუ ელიფსი (როცა 
ორონიმი შედგება მსაზღვრელისა და საზღვრულისაგან _ ტე-
რმინისაგან) ძალზე იშვიათია. ამას იმით ხსნიან, რომ სწორედ 
ტერმინი ასრულებს გეოგრაფიული ობიექტის გამოყოფის, 
გამოცალკევების, განსხვავების მიღწევის ფუნქციას

. 

2

გურია მეტწილად მთიანი მხარეა. მთაში კი, როგორც 
ცნობილია, ურიცხვია ოროგრაფიული ობიექტი და, 
შესაბამისად ორონიმი

. 

3

                                                           
1 Муразаев Э. М., Очерки топонимики, Москва, 1974, с. 122 
2 Воробъева И. А., Орографические термины Западной Сибири и их 
роль в формировании русской оронимии, Вопросы ономастики №7, 
Свердловск, 1974, с. 35 
3 Никонов В. А., Заметки по оронимии Киргизии, Ономастика 
Средней Азии, Москва, 1978, с. 86 

. 
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ზემოთ ჩვენ ცალკე ჯგუფად გამოვყავით ლადშაფტური 
ტერმინოლოგია. ერთი შეხედვით, რელიეფიც ლანდშაფტის 
ნაწილია. საერთოდ, ტერმინი შეიძლება იყოს მრავალმნიშვნე-
ლოვანი (როგორც, მაგალითად ღელე _ ხევი თუ მდინარე?)1 
ან, ძირითადი მნიშვნელობის გარდა, ჰქონდეს სხვა 
მნიშვნელობაც. ჩვენ ჩავთვალეთ და კიდევაც ლადშაფტურ 
ტერმინებად განვიხილეთ საზოგადო სახელები, რომლებიც 
ასახავდნენ ხმელეთის ზედაპირს (მაგალითად, გრძელა, 
ინწურაი, ვაკე, კაპეტი, კლდეკარი, კუნჭული და მრავალი 
სხვა), მცენარეულ საფარს, მინდორს, საძოვარს, სახნავს, 
ვენახს, ნიადაგს და სხვ. რაც შეეხება რელიეფს, მისი 
განმარტება ასეთია: ხმელეთის ზედაპირის, ოკეანისა და 
ზღვის ფსკერის უსწორმასწორობათა ერთობლიობა, რომელიც 
მოიცავს მოხაზულობით, სიდიდით, წარმოშობით, ასაკითა 
და განვითარების ისტორიით განსხვავებულ ფორმებს. 
რელიეფის ფორმები არის დადებითი (მაღლობი, ქედი და 
სხვ.) და უარყოფითი (ქვაბული, ხეობა და სხვ.)1

ოროგრაფიულ ტერმინებს სემანტიკური თვალსაზრისით 
სამ ჯგუფად ყოფენ: 1. დადებითი ფორმების სახელები; 2. 
უარყოფითი ფორმების სახელები; 3. კუნძულების, 
ნახევარკუნძულების, კონცხების სახელები. ვფიქრობთ, რომ 
კუნძულები, ნახევარკუნძულები და კონცხები, ასე თუ ისე, 
მაინც ხმელეთის დადებითი ფორმებია, ამიტომ პირველ 
ჯგუფში შევა და მესამე ჯგუფის გამოყოფა აღარ არის საჭირო. 

. 

                                                           
1 ს. მელიქიძე, “ღელე” და “სვანი” ბორჯომის ხეობის ტოპონიმიაში, 
თბ., 1980 
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ა) რელიეფის დადებითი ფორმების ამსახველი ტერმინები 
აგარა _ სულხან-საბას განმარტებით, არის “საზაფხულო სა-

დგომი”, ე. ი. სამყოფი, ან კიდევ საყანური, გინა სავენახე, გინა 
დაბა. მსგავსი განმარტება მოცემულია ი. აბულაძის “ძველი 
ქართული ენის ლექსიკონშიც”. აგარაზე მსჯელობს ნ. ბერძენი-
შვილიც2. მაგრამ, იმის გამო, რომ მთიან მხარეში საზაფხულო 
საძოვარიც და სახნავ-სათესიც, ჩვეულებრივ, მთაზეა, ამიტო-
მაც აგარა სიტყვას ქართულში მიუღია მნიშვნელობა “მთა ად-
გილი”3. აგარა ბევრია აჭარის ტოპონიმიაში1

ბრეკი და ბრეგი ლეჩხუმურსა და იმერულში შემაღლებუ-
ლი ადგილია, ან მთის მცირე კონცხია. ქეგლ-შიც ეს სიტყვა 

. თუმცა კი ზემო 
იმერეთის ტოპონიმიაში ეს აპელატივი არ გვხვდება. გურიაში 
კი გვაქვს ერთადერთი აგარა _ ფერდობი სოფ. გომში. 
ხანდაზმულთა განმარტება ასეთია: აგარა მაღალი ადგილია. 
მაშასადამე, აგარა ტერმინი საინტერესოა სემანტიკური 
გადაწევის თვალსაზრისითაც. 

ბეგი ამაღლებული ადგილია, ისევე, როგორც ბექი, იგივე 
ბორცვი, გორაკი. სალიტერატურო ქართულშივე გვაქვს 
ბეგობი და ბექობი ვარიანტებიც. იმერულსა და გურულში 
ძირითადია ბეგო, ხოლო ბეგი იშვიათია. “სიტყვის კონაში” ეს 
ვითარება ვერ აისახა. მოგყვავს მასალა გურიის 
ტოპონიმიიდან: ბეგი _ ტყე სოფ. ახალსოფელში, ბეგო _ 
რვაგან (ძირითადად ბორცვის, გორის სახელად), ბექი კი არ 
დასტურდება. 

                                                                                                                             
1 ქსე, ტ. 8, გვ. 350-351. 
2 ნ. ბერძენიშვილი, “ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან”, 
მიმომხილველი, II, თბ., 1950, გვ. 49. 
3 “სიტყვის კონა”, გვ. 22. 
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შესულია, როგორც კუთხური, კერძოდ, იმერული. გურულში 
გვაქვს ბრაგ _ ფორმა, რაც მთის ფერდობზე კონცხისმაგვარ 
მცირე შემაღლებას აღნიშნავს. ტოპონიმიაში იშვიათია: სოფ. 
გულიანსა და იანეთში ფერდობებს ეწოდებათ ბრაგიანი, 
ხოლო სოფ. ნიგვზიანში სახნავის სახელია ბრაგნალი. 

ოროგრაფიული ტერმინი გორი ხშირია გურიის ტოპონიმი-
აში. საკმარისია დავასახელოთ: გორა _ სამგან, გორაი _ სამგან, 
გორი ექვსგან, გორიანაი _ გორა სოფ. ზედა მამათში,. აგრეთვე 
გორისბოლო, გორის ღელე, გორის ჩაი, გორის ფერდი, 
გორმაღალი, თეთრი გორი და სხვ. 

სოფელ ხიდმაღალაში ტყეს ეწოდება გუძუბაი. ტერმინი 
მეგრული ჩანს, სამეგრელოში ცნობილია ე. წ. დიხაგუძუბები 
_ ზვინივით ამაღლებული ადგილი, რომელიც ხელოვნურია2. 
ბ. კილანავამ კოლხური სიტყვა გუძუბა სემანტიკურად 
დაუკავშირა ქართულ კუწუბ სიტყვას, რაც გულისხმობს 
ბორცვს, გორაკს, ამობურცულს3

ზეგანი ვაკე ადგილია მთაზე
. 
4

                                                                                                                             
1 ი. სიხარულიძე, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიკა, 
წიგნი I, ბათუმი, 1959, გვ. 37, 40, 53, 54 და სხვ. 
2 ნ. ხოშტარია, დიხა-გუძუბა _ კოლხეთის დაბლობის უძველესი მო-
სახლეობა. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, IV, 
თბ., 1944 
3 ბ. კილანავა, დიხაგუძუბას გაგებისათვის, ტოპონიმიკა I, თბ., 1976, 
გვ. 403-405. 
4 ქეგლ, ტ. IV, გვ. 111. 

. გურულში ზეგანი ეწოდება 
ყოველგვარ ამაღლებულ ფართო ადგილს, როგორიცაა ფართო 
ვაკე-ბორცვი, ანდა, უბრალოდ, გარემო ლანდშაფტზე ამაღლ-
ებული სწორი ადგილი. გურიაში ზეგანი თორმეტგანაა ფიქს-



 72 

ირებული ტოპონიმად, ჩვეულბერივ, ბორცვის, გორის, მაღლ-
ობის, სერის სახელად. გვაქვს აგრეთვე ზეგანის ჩაი _ ჩაის 
პლანტაცია სოფ. მერიაში. “ზეგან” სიტყვასა და ტოპონიმთან 
დაკავშირებით ბ. დარჩია წერს: “ზეგანი ზოგადი 
გეოგრაფიული სახელია... ბევრ ადგილს ჰქვია აჭარაში და 
სხვაგანაც. სილაურის ზეგანი მომცრო მთიანი ადგილი არის 
და ამართლებს ამ სიტყვის შინაარსს”1

“ზურგი” ანატომიური ლექსიკის კუთვნილებაა. მას 
სალიტერატურო ენაშივე აქვს მიღებული მეტაფორული 
(გადატანითი) მნიშვნელობა: “საერთოდ, ზევითა ნაწილი 
რისამე... ზევითა ნაწილი (მთისა, გორაკისა....)

. ტერმინის 
მნიშვნელობა აქვს საზოგადო სახელს ზედვაკე. ესეც ვაკეა 
მთაზე, ბორცვზე, მაღლობზე. გურიაში შვიდგანა გვაქვს 
ტოპონიმი ზედვაკე. 

1

მთა სიტყვას დასავლურ დიალექტებში _ იმერულში, რაჭუ-
ლში, ლეჩხუმურში, აჭარულში, როგორც ამაზე მიუთითებს 
ალ. ღლონტის მიერ შედგენილი “სიტყვის კონა”, და 
გურულშიც, როგორც ეს ტოპონიმიაში აისახა, აქვს თა ფორმა. 

. გურული 
ვარიანტი ზრუგი ხშირია ტოპონიმიაში, მაგალითად, ზრუგაი 
სახნავები სოფ. ქვემო ჩიბათსა და ჯურყვეთში, საძოვარი სოფ. 
ლესაში, შემაღლებული ადგილი სოფ. გვიმრალაურში; 
ზრუგადაღმა _ ტყე სოფ. ჭინათში, ზრუგეთი _ ბორცვი სოფ. 
აცანაში და სხვ. ოზურგეთის ეტიმოლოგიის ერთ-ერთი 
ვარიანტიც ხომ ზურგ//ზრუგ აპელატივებს ემაყრება. 

                                                           
1 ბ. დარჩია, სოფელ სილაურის ტოპონიმია, მაცნე, ენისა და 
ლიტერატურის სერია, ¹3, 1991 
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დავასახელებთ ტოპონიმებს: თარმრგუალი _ ჩაის პლანტაცია 
სოფ. ქვემო ჩიბათში, თაწმინდა//მთაწმინდა _ ტყე სოფელ 
ჭანიეთში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გურულ 
დიალექტში არ გამოიყენებოდეს ამ სიტყვის 
ლიტერატურული ფორმა. ტოპონიმებია მთაწმინდა, 
მთისპირი, მთისძირი... 

“სიტყვის კონის” მიხედვით, კოდმე გურული დიალექტის 
ლექსიკის კუთვნილებაა და ნიშნავს: მთის კონცხი, გორის 
ფერდობი, ფერდობი, მდინარის ამაღლებული ნაპირი, კბოდე, 
მდინარის მაღალი ნაპირი. საერთოდ, კოდმე კედელივით 
ჩამოშვებული ადგილია. რომელიც მთის ფერდობზე 
შეიძლება კონცხიც იყოს, ხოლო მდინარის გაყოლბაზე _ მისი 
მაღალი, ძნელად ჩასასვლელი ან სულაც ჩაუვალი ნაპირი. 
ამას გარდა, ვარიანტი კოდა უფრო გავრცელებულია, ვინემ 
კოდმე. მოგყვავს მაგალითები: კოდმაღალა _ ვაკე ადგილი 
სოფ. განახლებაში, კოდამაღალე _ ექვსგან (ყველგან საბანაოს 
სახელია. ეს საბანაოები მდინარეთა მაღალი ნაპირების ქვეშ 
მდებარეობს), კოდმისთავი _ ფერდობები სოფ. ზედა 
მაკვანეთსა და წითელმთაში. 

კონცხი, ალბათ, ყველა დიალექტში გავრცელებული 
სიტყვაა. გურულში ცნობილია მისი კნინობითი ვარიანტები: 
კონცხოულა და კონცხოლა. დავასახელებთ სათანადო 
ტოპონიმებს: კონცხი ბორცვები სოფ. ნაურმევსა და 
შუშანდარში, კონცხოლაი//კონცხოულა _ ფერდობი სოფ. 
ვანში, კონცხოულე _ სამგან და სხვა. 

                                                                                                                             
1 ქეგლ, IV, გვ. 185. 
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კოჟი დიალექტური სიტყვაა, გავრცელებულია დასავლურ 
დიალექტებში, კერძოდ, იმერულსა და ლეჩხუმურში. ხოლო 
გურულსა და აჭარულში მას ცვლის კოჟორი. სხვათაშორის, 
კოჟორი გვაქვს ქართლურშიც. საერთო მნიშვნელობა ამ აპელ-
ატივებისა არის “ქვიანი ან ხვინჭკიანი ბორცვი”. გურიის 
ტოპონიმიაში ფიქსირებულია: კოჟორა//კოჯორა _ ფერდობი 
სოფ. საყვავისტყეში, კოჟორე _ ტყე სოფ. ხევში და ფერდობი 
სოფ. თავპანტაში, კოჟორები _ ფერდობი სოფ. გაღმა 
დობიროში, კოჯორა _ რვაგან, კოჯორე _ ორგან და სხვ. 

კორტოხი დიალექტებში, მათ შორის გურულშიც, 
იმეორებს სალიტერატურო ქართულში მიღებულ 
მნიშვნელობას: გორაკი, ბექი, მაღლობი. აღნიშნული 
გეოგრაფიული ტერმინი ხშირია გურიის ტოპონიმიაში: გვაქვს 
ხუთი კორტოხა, ხუთი _ კორტოხე, ორი კორტოხაი, აგრეთვე 
კორტოხელა _ ბორცვი სოფ. ჭოკლაურში, კორტოხესთავი _ მთა 
სოფ. ჩაკიტოურში და სხვ. 

მეტაფორულ ოროგრაფიულ ტერმინებად უნდა 
ჩავთვალოთ კუდიანა და კუდიგორი. კუდ _ სიტყვის ერთ-
ერთი მნიშვნელობაა “საერთოდ ბოლო რისამე”1

                                                           
1 ქეგლ, ტ. IV. 

. ბოლო აქვს 
წაგრძელებული ბორცვს, სერს, ქედს. ამიტომაც კუდიანა, 
კუდიგორი შორიდან ერთგვარად კონცხივით მოჩანს. 
ტოპონიმებია: კუდეს გორი//კუდიგორი _ გორა სოფ. 
ნაბეღდავში (აქვეა კუდიგორის ღელე), კუდვანე//კუდგანე 
(←კუდოვანი, კუდიანი) _ გორა სოფ. ქვაბღაში, კუდიანა _ 
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გორა სოფ. შემოქმედში, კუდის ფსორაი _ სახნავი ზედა 
შუხუთში. 

კუნტრუცა, შესაძლოა, ოდენ გურული დიალექტის კუთვნ-
ილება იყოს. იგი ნიშნავს: “გორაკი, ბექობი”. “სიტყვის კონაში” 
შესულია “კუნტრუცო” ფორმით. ტოპონიმებია: კუნტრუცა _ 
გორა სოფ. სილაურში, სახნავი სოფ. მერიაში, ფერდობი, სოფ. 
ნიაბაურში; კუნტრუცაი _ გორა სოფ. ხაჯალიაში, სახნავი სოფ. 
ქვემო აკეთში, ტყე სოფ. ჭანჭათში. 

საზღვრულმოკვეცილ ოროგრაფიულ ტერმინად უნდა 
ვიგულისხმოთ მაღალი სიტყვაც, რომელიც ჩვეულებრივ, 
ზედსართავი სახელია (შდრ. ტოპონიმები: მაღალი ეწერი, 
მაღალი წიფელა და სხვ.), მაგრამ მიღებული აქვს არსებითი 
სახელის მნიშვნელობა. ამის შედეგად მაღალი აღნიშნავს 
მაღალ ადგილს _ მთას, ბორცვს და ა. შ. სოფელ ჩოჩხათში 
გორას ეწოდება მაღალი. ტერმინის მნიშვნელობა აქვს 
მაღლოვან სიტყვასაც. მაღლოვანი გორაა სოფ. ჯიხანჯირში. 

მეტაფორულია ფაფარ ტერმინი. ბახმაროში მთას, რომელიც 
ცხენის ფაფარისათვის მიუმსგავსებიათ, ეწოდება ფაფარა//ფა-
ფარე. აქედანვე გადის ფაფარას წყალი. 

წაგრძელებული მთა, ბორცვი აღინიშნება ტერმინით ქედი1

                                                           
1 ქეგლ, ტ. VII. 

. 
გურიაში ფიქსირებულია ქედი _ თორმეტგან, ქედა _ 
ამაღლებული ადგილი სოფ. ძირჯუმათში, ქედისძირი _ ტყე 
სოფ. ჩანჩეთში (აქედან გადის ქედისძირის წყალი), ქედის 
საცივი _ წყარო სოფ. ნაბეღლავში, ქედის ღელე _ ორგან და 
სხვ. 
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ტერმინი საზოგადო სახელია, მაგრამ ყველა საზოგადო სა-
ხელი როდია ტერმინი. ზოგი სახელი შესაძლოა უფრო 
ტერმინის ნიშნებს შეიცავდეს. ასეთებად გვეჩვენება შვაგო-
რე//შვაგორა, შვაზრუგე, შვაქედა... რომლებიც არაერთგანაა 
დამოწმებული ტოპონიმებად. 

მეტაფორული ტერმინია კომპოზიტი ცხენიზრუგა//ცხენ-
იზურგა. ასე უწოდებენ მთას, გორას, ბორცვს, რომელიც 
სახელმდებელმა შეადარა, მიამსგავსა ცხენის ზურგს. 
ტოპონიმებია: ცხენიზრუგა _ დას. უბანი სოფ. ასკანაში, სერი 
სოფ. გოგიეთში, ცხენიზრუგა _ ტყე სოფ. ბუკისციხეში, 
ცხენიზრუგე//ცხენიზრუგა _ სერი სოფ. იანეულში და ტყე 
სოფ. მეწიეთში, ცხენიზრუგე _ ტყე სოფ. წითელ გორში, 
ცხენიზურგე _ საძოვარი სოფ. ზემო ფარცხმაში და სხვ. 

წვერი მთის მწვერვალია. ეს ტერმინი უმეტეს შემტხვევაში 
მართულ მსაზღვრელთან ერთად გვხვდება, 
დამოუკიდებლად კი იშვიათია. წვერი ეწოდება გორას სოფ. 
გოგოლესუბანში და მთას სოფ. ქვემოხეთში. ტოპონიმში 
წვერაქედი (მთა სოფ. ლაშეში) არსებითი სახელი “წვერი” 
ქონების სუფიქსის დართვით ქცეულია ზედსართავ სახელად. 

ბ) რელიეფის უარყოფითი ფორმების ამსახველი 
ტერმინები 

ცნობილია, რომ ოროგრაფიულ ტერმინთა ერთი ნაწილი 
მეტაფორული ხასიათისაა, ე. ი. წარმოქმნილია მიმსგავსების, 
შედარების, ანალოგიის საფუძველზე: “Очень часто, хотя не 
всегда, как топоним, так и входящий в него МIТ” 
(ადგილობრივი გეოგრაფიული ტერმინი _ რ. ძ.) прямо 
соответствует называемому географическому объекту... нередко 
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отражение метафорично1

ხმელეთის უარყოფით ფორმას აღნიშნავს გარამი. ამის 
საფუძველს იძლევა, ერთი მხრივ, სათანადო ობიექტის 
ფიზიკურ-გეოგრაფიული თავისებურება, ხოლო მეორე მხრივ 
მეგრულის მონაცემები, სადაც გარამი კარსტული ჭაა

. ერთ-ერთი ასეთი მეტაფორული 
ოროგრაფიული ტერმინია ხმელეთის უარყოფითი ფორმის, 
კერძოდ, ღრმა და ვიწრო ადგილის _ ხევის, ღრმულის, 
მდინარის კალაპოტის, კლდეებში გასასვლელის _ 
გამომხატველი სიტყვა აკვანა, რომელიც არაა იშვიათი 
ტოპონიმიაშიც, რაზეც მეტყველებს უკვე გამოქვეყნებული 
მასალები ზემო იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, აჭარის ტოპო-
ნიმიისა. გურიის ტოპონიმიაში გვაქვს 12 აკვანა, 5 _ აკვანაი, 2 
_ აკვანათე, 2 _ აკვანდაკვანა, აგრეთვე აკვანე და სხვ. აღ-
სანიშნავი ობიექტებია: მდინარის _ მონაკვეთი _ საბანაო, 
დავაკება, სახნავი, ტყე, სერი, ფერდობი და სხვ. 

2

დარანე სალიტერატურო ქართულის კუთვნილი 
ლექსიკური ერთეულია და ნიშნავს: “გამოქვაბულს კლდეში 
ან მიწაში”. ეს მისი ერთ-ერთი, ალბათ ძირითადი, 
მნიშვნელობაა. დიალექტებში მისი ბევრად მეტი 
მნიშვნელობაა წარმოდგენილი. გურულში დარანე მხოლოდ 
ერთგან გვაქვს ადგილის სახლად: იგი ფერდობისათვის 

. გარამი 
ეწოდება ჩავარდნილ ადგილს სოფ. ტელმანში. აქვეა წყარო 
გარამის საცივი. 

                                                           
1 Мурзаев Э. М., Очерки топонимики, Москва, 1974, с. 122. 
2 პ. ცხადაია, მთიანი სამეგრელოს ტოპონიმია, თბ., 1985, გვ. 173. 
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დაურქმევიათ სოფ. ონჭიკეთში. ამ ფერდობზე ერთგან 
გამოქვაბულის მსგავსი შეღრმავებაა. 

დუბე, სულხან-საბა ორბელიანის მიხედვით, დაბალი 
ადგილია. ცნობილია გ. ლეონიძისეული ეტიმოლოგია 
დიდუბესი. დუბე//დვიბე აჭარულშიც აღნიშნავს დაბლობ, 
ჩავარდნილ ადგილს1

როგორც ცნობილია, გეოგრაფიულ ტერმინთა ერთი 
ნაწილი წარმოქმნილია ელიფსით, ანუ საზღვრული არსებითი 
სახელის ჩავარდნითა და მსაზღვრელი ზედსართავი სახელის 
გასუბსტანტივებით. “ელიფსი უფრო გავრცელებულია 
ცოცხალ მეტყველებაში. მოკვეცილი ელემენტი ადვილად 
აღდგება სათანადო კონტექსტში. ელიფსის მიზეზად 
ითვლება მისწრაფება მეტყველების ეკონომიკისაკენ”

. გურულშიც ასეთივე ვარიანტები გვაქვს 
და ასეთივე მნიშვნელობით: დვიბე საძოვარია სოფ. ჩანჩეთში, 
დუბეც საძოვარია, ოღონდ სოფ. ოქროსქედში. 

2

                                                           
1 ი. სიხარულიძე, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიკა, 
წიგნი I, ბათუმი, 1958, გვ. 151. 
2 პ. ცხადაია, ონომასტკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი, 
თბ., 1988, გვ. 43. 

. ერთ-
ერთი ასეთი ტერმინი უნდა იყოს გურული ი[ნ]წროა//იწრუა. 
“ვიწრო” სიტყვას ერთგვარად სალიტერატურო ენაშიც აქვს 
მიღებული გადატანითი მნიშვნელობა, ოღონდ მრ. რიცხვის 
ფორმით, ქეგლ-ში ვკითხულობთ: “ვიწროები იგივეა, რაც 
ვიწრობი”, ხოლო ვიწრობი ასეა განმარტებული: “ვიწრო 
გასავალი მთებში, კლდეებში”. სწორედ ასეთივე მნიშვნელობა 
აქვს ზემოთ დასახელებულ გურულ ოროგრაფიულ 
ტერმინებსაც. ტოპონიმებია: იწროა//იწრუა _ გადასასვლელი 
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სოფ. თხილაგანში. აქვეა წყარო ინწრუეს წყალი. ინწრუაი _ 
გადასასვლელი სოფ. აცანასა და ზედა შუხუთში, მდინარის 
ვიწრო კალაპოტი სოფ. ტელმანში, ღელე სოფ. ზემო აკეთში. 
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ზედსართავის ფუნქციით 
“ვიწრო” ფორმა იხმარება. მაგალითად, სოფ. ლესაში რუს 
ეწოდება იწრო კუკანი. 

სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ 
უღელტეხილის აღსანიშნავად მსოფლიოს მრავალ ენაში 
გამოიყენება მეტაფორული ტერმინები, მათ შორის უნაგირა, 
რომელზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი. ჩადაბლების გაგებას 
შეიცავს კეხიც, ანუ “უნაგირის ხის ჩონჩხი”. ფაქტიური 
მასალიდან ჩანს, რომ იმერულსა და გურულში კეხი 
აღნიშნავს გადასასვლელს, უღელტეხილს, ქედის 
ჩადრეკილობას, ჩადაბლებას. კეხი ბორცვის სახელია 
გურულშიც, კერძოდ სოფელ ზედა ძიმითში. 

მეტაფორული ტერმინი ჩანს კინჩხიც. ეს სიტყვა იმერულში 
აჭარულსა და გურულში აღნიშნავს კისერს (ცნობილია გამო-
თქმა, “კინჩხი უტეხია”, ე. ი. კისერი უტეხია). კისერი, 
რომელიც აერთიანებს ტანსა და თავს, ერთგვარად 
ჩადაბლებულია. ამიტომ კინჩხიც, ისევე როგორც უნაგირა და 
კეხი, აღნიშნავს ჩადაბლებას, გადასასვლელს, უღელტეხილს. 
კინჩხე ეწოდება მთასა და გადასასვლელს სოფ. ჩომეთში, 
ტყესა და ფერდობს სოფ. გოგოურში. 

რელიეფის უარყოფით ფორმას აღნიშნავს გურულში 
გავრცელებული სიტყვა ნავა[რ]სკვლევი _ “ზვავისაგან 
ჩავარდნილი ადგილი”. გურიის ტოპონიმიაში გვაქვს 6 _ 
ნავარსკვლავები, 4 _ ნავარსკვლაები, 2 _ ნავარსკლეები და სხვ. 
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გურულში ომანო//უმანო იგივე ტურის ან მელის ხვრელია, 
სოროა. სხვა დიალექტებში ეს სიტყვა არ ჩანს. გურიის ტოპონ-
იმიაში ფიქსირებულია: ომანოები _ ადგილი მთაზე სოფ. 
კოხნარში. უმანო _ ფერდობი სოფ. მზიანში და სხვ. 

უნაგირი და მისი სემანტიკური ეკვივალენტები მსოფლიოს 
მრავალ ენაში ქცეულა ქედის ჩაზნექილი ადგილის, 
უღელტეხილის, გადასასვლელის გამომხატველ 
ოროგრაფიულ ტერმინად. გურიის ტოპონიმიაში გვხვდება: 
უნაგერა _ გორა და ტყე სოფ. ზომლეთსა და საყვავისტყეში, 
უნაგირა _ მთა სოფ. სუფსაში, უნაგირის სერი _ გორა 
ბახმაროში, უნაგირე _ გადასასვლელი სოფ. ბუკისციხეში, 
უნაგირეს გორი _ გორა სოფ. გოგოურში. 

სალიტერატურო ქართულის ქვაბ სიტყვის დიალექტური 
ვარიანტი ქობი გავრცელებულია აღმ. საქართველოს მთიანე-
თში. ეს ვარიანტი გურულშიც დასტურდება, ოღონდ 
იშვიათად. მოვიყვანთ საილუსტრაციო მასალას, სადაც ეს 
ვარიანტები ერთმანეთს ენაცვლებიან: ქვაბაი//ქობაი _ სახნავი 
სოფ. ჯურუყვეთში; სხვა ნიმუშები: ქვაბა//ქვაბე _ ქვაბური 
სოფ. განთიადში და ჩავარდნილი ადგილი სოფ. ბოგილში 
(აქედან გამოდის ქობის ღელე), ქობაი _ სახნავი სოფ. ლესაში, 
ქვაბაი _ ჩავარდნილი ადგილი სოფ. ჭანჭათში, ქვაბე _ ქვა-
ბური სოფ. ქადაგოურში, ქვაბისთავი, ქვაბის ღელე და სხვ. 
ქვაბ//ქობ-ის ვარიანტია ქუბაც. სოფელ ვანში ტყეს ეწოდება 
ქუბისთავი, სადაცაა წყარო ქუბისთავის საცივი. 

ჩავარდნილ, ჩაღრმავებულ ადგილზე გურიაში ქურთუნას-
აც იტყვიან. ოღონდ ეს სიტყვა ოროგრაფიულ-ჰიდროგრაფიუ-
ლი ტერმინია, რადგან იგი აღნიშნავს არა უბრალოდ ჩაღრმავ-
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ებულ ადგილს, არამედ ისეთს, სადაც დამპალი წყალია ჩა-
მდგარი. ქურთუნაი ორგან გვხვდება: ერთია ტყე სოფ. გრიოგ-
ილეთში, ხოლო მეორეა ჭაობი სოფ. ქვემო ჩიბათში. 

ღრმა ხევს, ნაპრალს, ხრამს ღარდა ეწოდება გურულსა და 
იმერულში. ეს სიტყვა-ტერმინი წყლის მიერ გათხრილ 
ორმოსაც აღნიშნავს. ღარდა ეწოდება ხევს სოფ. ჩოლობარგში 
და თხრილს სოფ. ჯუნეწერში; ილიკოს ღარდო _ ხევი სოფ. 
ქადაგოურში. 

რაჭულში ღარტაპი (შდრ. ღარტაფი) აღნიშნავს დაბალ, ჩა-
ღრმავებულ ადგილს. ამასვე უნდა აღნიშნავდეს გურული ღა-
ტოპაი, რაც ტყის სახელია სოფ. გვიმრალაურში. 
ოროგრაფიულ ტერმინად უნდა ჩაითვალოს ღრუაი, 
რომელიც აღნიშნავს ღრმულის კლდეზე, ფერდობზე. ასეთი 
ღრმულები ერთგვარად ომანოებსაც ჰგავს. ტოპონიმებია: 
ღრუაი _ ტყე სოფ. არჩეულში, გზა სოფ. ხაჯალიაში, 
ღრუისთავი _ ტყე სოფ. ძირჯუმათში. 

ქეგლ-ის მიხედვით, ყელ _ სიტყვის ერთ-ერთი მეტაფორუ-
ლი მნიშვნელობაა გადასასვლელი, უღელტეხილი. ეს სიტყვა 
ამ მნიშვნელობით მრავალ დიალექტში გვხვდება, მათ შორის 
გურულშიც. გურიაში ყელი _ ცხრაგანაა ფიქსირებული ტოპ-
ონიმად, კერძოდ, გადასასვლელების სახელად. სხვა შემთხვე-
ვები: ყელა _ სოფელი ნინოშვილის თემში, ყელაი _ გადასასვ-
ლელი სოფ. ყელაში და საძოვარი ზოტის მთაზე, ყელე _ სერი 
სოფ. შრომისუბანში. ყელისთავი _ გასასვლელი სოფ. 
კონჭკათში, ყელისგორი _ გორა სოფ. ნაბეღლავში და სხვ. 

ჩადაბლებული ადგილის, გადასასვლელის, 
უღელტეხილის აღმნიშვნელი ტერმინები, რომლებიც ზემოთ 
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განვიხილეთ, გადატანითია, მეტაფორულია. გურულში 
გვხვდება უშუალოდ ჩაღრმავების შინაარსის შემცველი 
ტერმინები, ვნებითი გვარის მიმღეობები _ განდრეკილი და 
ჩადრეკილი. განდრეკილი მთაა ბახმაროში. აქვეა 
განდრეკილის წყალი და საკუთრივ ჩაღრმავება, 
გადასასვლელი ჩადრეკილი. მცირე გადასასვლელის 
სახელებია ჩაყელულიც (შდრ. ყელი). ჩაყელული მცირე მთაა 
სოფ. გურისტყეში (აქედან გადის ჩაყელულის ღელე), ხოლო 
ჩაყელულე _ უნაგირა გადასასვლელია სოფ. ხევში. 

ხევი ხევია გურულშიც, ე. ი. მდინარის ღრმა და ფართო 
კალაპოტი მთებში. ხევი სოფლის სახელია ჩოხატაურის რაიო-
ნში, ხევა კი საძოვარია ზოტის მთაზე. ხევისკარი ტყეა სოფ. 
ორაგვეში, ხევისწყალი მდინარეა და სხვ. 

მცირე ხევის, ჩავარდნილი ადგილის აღმნიშვნელი ორი 
ტერმინი გვაქვს გურულში _ რობა//რუბა და როდინე. ეს უკან-
ასკნელი მეტაფორული ტერმინია და გავრცელებულია ქართ-
ლურში. აღნიშნავს როდინივით ჩავარდნილ ადგილს. გურუ-
ლშიც იგივე მნიშვნელობა აქვს, ოღონდ ტოპონიმიაში 
იშვიათია. კერძოდ, სოფ. შრომისუბანში ფერდობის სახელია 
როდინე, საიდანაც გადის როდინის ღელე. რობა 
მეგრულიდან ჩანს შემოსული. ი. ყიფშიძე განმარტავს: რობუ _ 
ущелье, овраг, ров1

                                                           
1 ი. ყიფშიძე, Граматика менгрельскова языка, Ленинград, 1914. 

. განმარტება მოცემული აქვს არნ. 
ჩიქობავასაც: ჭან რუბ-ა//ო-რუბ-ა, მეგრ. რობ-უ _ ჭან ხევი, 
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მდინარე, овраг, ущелье, река მეგრ. ხევი овраг1. ამ ტერმინსა 
და ტოპონიმს (რობა//რუბა ღელეა სოფ. სილაურში) ეხება ბ. 
დარჩია: “შინაარსობრივად იგი ისაა, რაც მეგრული რობა, 
რობუ და ლაზური რუბა, ნიშნავს ხევს, მდინარეს. 
აღსანიშნავია, რომ სილაურის რობაც, სანამ სუფსის ჭალაში 
დაივაკებდეს, საკმაოდ ღრმა ხევს ქმნის” (მკვლევარი რობა 
სიტყვის დახმარებით ხსნის ლოფართო ტოპონიმსაც, მისთვის 
ამოსავალ ფორმათ თვლის კომპოზიტს რობუ ფართო)2

როჩო გურული ლექსიკიდანაა, განმარტებულია, როგორც 
“დიდი უშნო კბილები”

. 

3

 

. მაგრამ როჩო ოროგრაფიული ტერმ-
ინიცაა და აღნიშნავს ოღროჩოღრო, ჩავარდნილ ადგილს. გვხ-
ვდება ტოპონიმიაში როგორც მარტივი ფორმით, ისე რთული 
სახელწოდების მეორე კომპონენტად. როჩო _ ჩავარდნილი 
ადგილი სოფ. ნაკადულში. 

სკვარამი იგივე წკვარამია, ე. ი. უფსკრული, ქვესკნელი. ეს 
სიტყვა გავრცელებულია იმერულსა და გურულშიც. სკვარამე-
თი გორაა სოფ. ახალსოფლეში და ჩაის პლანტაციაა სოფ. ჯიხ-
ანჯირში. ტერმინი აქაც მეტაფორული ჩანს. 

 

                                                           
1 არნ. ჩიქობავა, ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი 
ლექსიკონი, თბ., 1938, გვ. 183. 
2 ბ. დარჩია, სოფელ სილაურის ტოპონიმია, მაცნე, ენისა და 
ლიტერატურის სერია, ¹3, 1991 
3 “სიტყვის კონა”, გვ. 455. 
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§6. ჰიდროგრაფიული ტერმინოლოგია 

მდინარეთა სახელწოდებანი, როგორც წესი, ბევრად ძველ-
ია სხვა სახის ტოპონიმებზე... ამაში აისახება ის განსაკუთრ-
ებული როლი, რასაც წყლის არტერიები ასრულებდა ჩვენი 
წინაპრების ცხოვრებაში. მდინარეები ოდითგანვე 
წარმოადგენდნენ გზის მაჩვენებლებს, მიმართულების 
მიმცემთ მასიური მიგრაციებისათვის. ამას გარდა, 
დასახლებული პუნქტები აუცილებლად წარმოიქმნებოდნენ 
წყლის ობიექტის _ მდინარეთა, ტბების, თუნდაც ნაკადულთა 
თუ წყაროთა მახლობლად. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ 
თავდაპირველად წარმოიქმნებოდა სახელწოდება მდინარისა 
(ან მას უკვე ჰქონდა სახელწოდება), ხოლო შემდეგ მის 
ნაპირზე წარმოქმნილი დასახლებისა1. ე. მურზაევი თვლის, 
რომ, მართალია, მდინარეები ყოველთვის ასრულებდნენ დიდ 
როლს მეურნეობასა და კულტურაში, მაგრამ ზოგი მკვლევარი 
ერთგვარად გადაჭარბებულად აფასებს უძველესი 
საზოგადოების განვითარებაში გეოგრაფიული ფაქტორების, 
კერძოდ, მდინარეთა როლს2

                                                           
1 Горбаневский М. В., В мире имен и названий, Москва, 1983, с. 68. 
2 Агеева Р. А., Происхождение имен рек и озер, Москва, 1985, с. 4 

. რადგანაც მიგრაციები და 
დასახლებათა წარმოქმნა ხდებოდა მდინარეთა გაყოლებით, 
ამიტომ ამ მდინარეთა სახელები გადიოდა იმ დასახლ-ებულ 
პუნქტებზეც, რომლებიც ამ საწყალოსნო არტერიების ნაპირას 
იქმნებოდა. მაგრამ ეს ხდებოდა ვრცელ ვაკე-დაბლობე-ბიან 
ტერიტორიებზე. მთიან მხარეში კი მდინარეები არ 
გამოიყენებოდა სატრანსპორტო და დასაკავშირებელ საშუალ-
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ებად მათი ჰიდროგრაფიულ თავისებურებათა გამო. 
ამიტომაც აქ იშვიათია მდინარის სახელის გადატანა 
დასახლებულ პუნქ-ტზე. პირიქით კი ხშირია. გურიაც 
ძირითადად მთიანი მხარეა და არც თუ ისე დიდი 
ტერიტორიის თვალსაზრისით. 

ჰიდრონიმი (ბერძნ. ჰიდრა “წყალი”) “წყალ” სემემის 
შემცველი ყოველგვარი ობიექტის საკუთარი სახელია. 
ჰიდრონიმიას შეისწავლის ჰიდრონიმიკა. იმ დიდი 
მნიშვნელობის გამო, რაც მდინარეებს ჰქონდა წარსულში, 
ჰიდრონიმიკა ონომასტიკის ერთ-ერთ წამყვან დარგად იქცა: 
“Наиболее консервативны названия больших рек. Как правило, 
чем крупнее река, тем устойчивее ее имя, смысл которого часто 
остается загадкой”1

წყლის ობიექტთა სახელწოდებებში ასახულია ფიზიკურ-
გეოგრაფიული თავისებურებანი _ დინების ხასიათი, წყლის 
ფერი, გემო და სუნი, კალაპოტის ფორმა, ნიადაგის, 
მცენარეთა, თევზისა და ცხოველთა სახეობანი და სხვ. აქედან 
გამომდინარე, ჰიდრონიმია წარმოადგენს ერთგვარ 
ენციკლოპედიურ მასალას, რომელსაც სწავლობს გეოგრაფიც, 
ჰიდროლოგიც, გეოქიმიკოსიც, ბოტანიკოსიც, ზოოლოგიც და 
ა. შ. მაგრამ მაინც ჰიდრონიმიის უპირველესი მნიშვნელობა 

. 
მაგრამ, ამასთანავე, როგორც ვ. ნიკონოვი აღნიშნავს, დიდი 

მდინარეებისთვის სახელები, ჩვეულებრივ, იმ ხალხს არ დაუ-
რქმევია, რომელმაც ამავე ბასეინის მცირე მდინარეებს დაა-
რქვა სახელები. 

                                                           
1 Мурзаев Э. М., География в названиях, Москва, 1982, с. 7. 
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მაინც ისაა, რომ იგი შეიცავს როგორც საზოგადო ლექსიკას, 
ისე სპეციალურ ტერმინებს, რომლებიც თავისებური 
ინდიკატორებია, რადგან მიუთითებენ სათანადო 
გეოგრაფიულ ობიექტის სახეობაზე. 

საერთოდ, ტოპონიმთა ორი დიდი ჯგუფი გამოიყოფა: 1. 
გეოგრაფიული ტერმინით მოტივირებულნი და, აქედან 
გამომდინარე, ობიექტის სახეობაზე მიმთითებელნი; 2. 
რეგიონის ისტორიის, საზოგადოებრივ-ეკონომიკური და 
სოციალურ-კულტურული ვითარების ამსახველნი. 
დიალექტური არქაული ლექსიკა ფართოდაა ასახული ორივე 
ჯგუფში, რაც მათ განსაკუთრებით საინტერესოს ხდის 
ენათმეცნიერთათვის და ისტორიკოსთათვის. 

ჰიდრონიმიკული კვლევა-ძიების ფართო მასშტაბზე მიუთ-
ითებს ასეულობით საკანდიდატო თუ სადოქტორო 
დისერტაციების ავტორეფერატები, მონოგრაფიები, 
რომლებიც არსებობენ რუსულ ენაზე1

ჰიდროგრაფიული ტერმინოლოგია მრავალრიცხოვანია და 
მრავალფეროვანი. საკვალიფიკაციო ნაშრომის ამ ნაწილზე 
მუშაობისას დიდი დახმარება გაგვიწია პ. ცხადაიას 
მონოგრაფიამ და ლექსიკონმა “ზემო სამეგრელოს 

. 

                                                           
1 Попова В. Н., Гидронимия павлодарской области (лингвистический 
анализ), Томск, 1966. Камалов А. К., Гидронимия Башкирии, Уфа, 
1969. Катонова Е. М., Гидронимия бассейна Западной Двины на 
территории Белоруссии, Минск, 1975 Смелицкая Г. П., Гидронимия 
бассейна Оки в ее отношении к истории словарного состава русского 
языка, Москва, 1981. Агеева Р. А., Гидронимия Русского Северо-
Запада как источник культурно-исторической иформации, Москва, 
1989 и многие другие. 
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ჰიდრონიმია” (ხელნაწერი ინახება თსუ ტოპონიმიკის 
ლაბორატორტიაში) და სტატიამ “მეგრული 
ჰიდროგრაფიული ტერმინოლოგია და მისი როლი ზემო 
სამეგრელოს ჰიდრონიმთა წარმოქმნაში (“ტოპონიმიკური 
კრებული”, თბ., 1994). ამ სტატიაში ავტორს განხილული აქვს 
ასამდე ჰიდროგრაფიული ტერმინი, რომელიც განაწ-
ილებულია 10 სემანტიკურ ჯგუფში. ესენია: 1) ნესტიანი, 
ტალახიანი, დაჭაობებული ადგილი; 2) ღრმა, დაგუბებული 
წყალი; 3) მიმდინარე წყალი; 4) ზედაპირზე ამოხეთქილი 
მიწისქვეშა წყალი; 5) მაღლიდან გადმონადენი წყალი; 6) 
მდინარეთა შეერთების ადგილი; 7) ვეძა. მლაშე ან მჟავე 
მინერალური წყალი; 8) თევზის ბუდობის და ქვირითობის 
ადგილი; 9) სასმელი წყალი; 10) ფონი, მარჩხობი. რადგანაც 
გურიის ტოპონიმიაში გამოვლენილ ჰიდროგრაფიულ 
ტერმინთა რაოდენობა არ აღემატება ოთხ ათეულს, მათ 
ძირითადად ანბანის რიგზე წარმოავადგენთ და არა 
სემანტიკური ჯგუფების მიხედვით. ამასთან, აუცილებლად 
მივიჩნიეთ მიგვეთითებინა, ესა თუ ის ტერმინი ოდენ 
გურულია, ე. ი. ვიწროლოკალურია, საერთოა ქართული ენის 
დასავლურ დიალექტებთან თუ იმეორებს სალიტერატურო 
ენის ლექსემას. 

აბანო გურულში აღნიშნავს ბუნებრივ სამკურნალო 
მინერალურ წყალს ან ტალახს, ან კიდევ, უბრალოდ, საბანაო 
ადგილს მდინარეში. ეს ჰიდროტერმინი გურიაში 
გამოყენებულია ორმოცამდე ტოპონიმში. მათგან 13 
შემთხვევაში გვაქვს მარტივი სახელწოდება აბანო, სხვა 
შემთხვევაში კი გამოყენებულია ნა- პრეფიქსიანი ფორმა, ან 
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ჩართულია რთულ ტოპონიმში. ვარიანტია აბანოსწაყლი, 
ოთხგანაა ფიქსირებული წყაროს სახელად. 

ბოღაზი თურქული სიტყვაა, აღნიშნავს სრუტეს. 
მეგრულში ბოღაზი//ბუღაზი ზღვის ყურეა, გურულში კი 
გვაქვს ბოღოზო, რაც ღელეა სოფ. ნიგვზიანში. 

ვეძა წყლის აღმნიშვნელია. ბჟავისწყალი. ასე ეწოდება წყა-
როს სოფ. ჩაკიტოურში. მჟავეწყალი “მინერალური წყლის” მნ-
იშვნელობით აღმ. საქართველოს დიალექტებშიც იხმარება. 
ტოპონიმი მჟავე წყალი ზემო იმერეთშიცაა ფიქსირებული და 
ორივე შემთხვევაში მინერალური წყლის სახელია. გურიაში 
ღელის სახელად გვაქვს მჟავეღელე (სოფ. მამულარი, 
კალაგონი), ხოლო მინ. წყლის სახელად მჟავე წყალი (სოფ. 
ნასაკირალი, ნაბეღლავი). 

“მცირე ჩაღრმავებულ ადგილას დამდგარი წყალი, _ ტბო-
რი, წუმპე”, ასეა განმარტებული გუბე ქეგლ-ში. გურულში გვ-
აქვს ვარიანტები: გუბა, გუბაი, გუბალაი, გუბი და თვით გუ-
ბეც. მაგალითები: გუბა//გუბე _ გუბე სოფ. შუა განახლებაში, 
გუბაი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ჭანჭათში, გუბალაი _ 
ჩავარდნილი ადგილი სოფ. ზომლეთში. აქედან გადის 
გუბალაის წყალი. გუბე _ სოფ. თხილაგანის კუთხე, გუბი _ 
შვიდგან და სხვ. 

ჰიდროგრაფიულ ტერმინად ვთვლით კოდის წყაროს. 
კოდი გულამოღებული მორია, რომელსაც წყლის ამოსვლის 
ადგილას ჩადგამენ, რათა წყალი სუფთა და აუმღვრეველი 
იყოს. მაშასადამე, კოდისწყარო არის კოდჩადგმული წყარო. 
ასეთი ტოპონიმები გვაქვს მერიაში, თავსურებში, ქაქუთში. 
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ლენჭყ _ ძირი აღნიშნავს ნოტიო, ჭაობიან ადგილს. 
გურულში გვაქვს ვარიანტები: ლენჭყა _ ჩაის პლანტაცია სოფ. 
შემოქმედში და სახნავი სოფ. ჭალაში, ლენჭყი _ საძოვარი 
სოფ. ჩომეთში, ლენჭყო _ ჭალა სოფ. განთიადში, ლეჭყიანის 
წყალი _ წყარო სოფ. ორგავეში. ლიჭყი წვიმისაგან ახლად ატ-
ალახებული ნიადაგია. ეს სიტყვა ძირითადად სველი, 
ნესტიან-ტალახიანი ადგილის აღმნიშვნელად გვაქვს 
ქართლურში, მოხეურში, ფშაურში, მთიულურში, როგორც ეს 
მითითებულია ალ. ღლონტის “სიტყვის კონაში” და, 
გურულშიც, როგორც ამას ავლენს მიკროტოპონიმი 
ლიჭყი//ლიჩხი _ ფერდობი ბახმაროში. ლენჭყი//ლინჭყის 
ვარიანტად უნდა ჩაითვალოს ლონჭყოც. ესაა ჩავარდნილი, 
ჭაობიანი ადგილი სოფ. ჭოკლაურში. 

ლაშე ლეჩხუმურსა და გურულში აღნიშნავს ადგილს, 
სადაც მლაშე წყალია1

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 345-326. 

, მაგრამ რეგიონის ხანდაზმულების 
გადმოცემით, ეს სიტყვა არა მარტო ადგილს, არამედ თვით 
მლაშე წყალსაც გამოხატავს. ლაშე ერთ-ერთი ყველაზე 
პროდუქტიული აპელატივია გურიის ტოპონიმიაში. 
საკმარისია, ითქვას, რომ ოდენ ლაშე ტოპონიმად 
ფიქსირებულია 46 სემთხვევაში. იშვიათად გვაქვს მლაშე 
ვარიანტიც, რაშიც ვლინდება სალიტერატურო ენის 
მაუნიფიცირებელი გავლენა: ლაშე//მლაშე ხევის სახელია 
სოფ. კალაგონში. 
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მენჯი “მინერალური წყალი” გურულში მეგრულიდან არის 
შემოსული, ი. ყიფშიძე განმარტავს1: მენჯი, მუჯა У. орб. 
солончак, минер. воды, бан მეგრული მენჯ შეესატყვისება ქარ-
თულის ვეძ ძირს. ორივე ფორმისათვის ამოსავალ ფუძედ (არ-
ქეტი-პად) ითვლება უეძ1

სალიტერატურო ორმო ოროგრაფიული ტერმინია. მისი ვა-
რიანტია, ოღონდ ჰიდროგრაფიული მნიშვნელობით, 
იმერული ორომა “შეგუბებული ღრმა წყალი”. ორომა, 

. ტოპონიმებია: მენჯაი _ მდინარე 
სოფ. ქვემო ჩიბათში, მენჯაის ბოგა _ ღელე სოფ. ლესაში. 

მორევი ღრმა ადგილია მდინარეში, მაგრამ გურიაში ასე 
ეწოდება არხს (სოფ. ლესაში), ლიტერატურულია ნაკადულიც 
(სოფელია კოხნარის თემში). 

გურულსა და იმერულში ნოყო არის: 1. ორმოში ჩამდგარი 
ლორწოიანი წყალი; 2. ჭაობი, დამდგარი წყალი; 3. 
ლორწომოდებული პატარა მდინარე; 4. გუბე, ტბორი. გვაქვს 
ტოპონიმები: ნოყოს წყალი _ წყარო სოფ. ორმეთში, ღრმა ნოყო _ 
არხი სოფ. ლესაში, მოკაკულანოყო _ არხი სოფ. ლესაში და სხვ. 

ოთონთო ოდენ გურული სიტყვა ჩანს (თუკი იგი მეგრული 
არაა. მხედველობაში გვაქვს ო- თავკიდური). სიტყვა-ტერმინი 
აღნიშნავს დიდ ტალახს, ლაფს. ტოპონიმიაში იშვიათია, 
გვაქვს სახნავის სახელად სოფ. კაპრუანში. აქვეა წყარო 
ოთონთოს წყალი და ღელე ოთონთოს ღელე. არაა 
გამორიცხული, ოთონთოს ვარიანტი იყოს ოტონტო, რაც 
ვაკის სახელია სოფ. კვაჭალათში. 

                                                           
1 ი. ყიფშიძე, დასახ. ნაშრომი 
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როგორც ჩანს, გურულშიც გვხვდება. მხედველობაში მაქვს 
ტოპონიმი ორომონი, რაც ჩაის პლანტაციის სახელია სოფ. 
აცანაში. 

ორპირი “ორი მდინარის შეერთების ადგილი” ცნობილი 
ტერმინია დასავლურ კილოებში. გურიაში ფიქსირებულია 
ტოპონიმები: ორპირა _ ორგან, ორპირი _ ოთხგან, ორპირე _ 
ღელე სოფ. შუა განახლებაში, ორპირღელე _ ღელე სოფ. 
ჭანჭათში და სხვ. “ორპირის” სემანტიკური ვარიანტია 
ორღელე, ორწყალი, ორპოტიკა, შეყრილი, რომლებიც აგრეთ-
ვე გვხვდება გურიის ტოპონიმიაში. 

გურულ დიალექტში გვაქვს რამდენიმე ჰიდროგრაფიული 
ტერმინი, რომლებიც ერთმანეთს ჰგვანან იმით, რომ 
იმეორებენ წყლის ჩხრიალის აღმნიშვნელ რჩხ//ჩხ კომპლექსს. 
ისინი აღნიშნავენ ჩანჩქერს, წყალვარდნილს. ამ ტერმინებში 
გვაქვს მეგრული პრეფიქსი ო-, ხოლო ამოსავალი ფუძე 
(ზმნური თუ სახელური) გურულში არ ჩანს. არაა 
გამორიცხული, საქმე გვქონდეს ლექსიკურ სუბსტრატთან. 
ვასახელებთ სათანადო ტოპონიმებს: ოროჩხონაი _ ჩანჩქერი 
სოფ. ცაცხვიანში, ოჩენჩხირი _ ჩანჩქერი სოფ. გოგიეთში, 
ოჩერჩხა//ოჩორჩხა _ ჩანჩქერი სოფ. ასკანისა და ოქროსქედის 
საზღვარზე, ოჩორჩხა _ ღელე სოფ. ქვედა ძიმითში, 
ოჩორჩხინა _ რვაგან (უმეტესად ჩანჩქერთა სახელად), 
ოჩორჩხინაი _ ექვსგან, ოჩორჩხონაი _ ჩანჩქერი, სოფ. 
ჩოჩხათში შოთას ოჩორჩხინა _ ჩანჩქერი სოფ. ლაშეში და სხვ. 

                                                                                                                             
1 ჰ. ფენრიხი, ზ. სარჯველაძე, ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური 
ლექსიკონი, თბ., 1990, გვ. 125. 
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გურულ დიალექტში გვაქვს ე. წ. პირველადი მასდარი 
ჩიჩქინი. იტყვიან, წყალი მოჩიჩქინებსო. ამ ამოსავალი 
ფუძიდან მეგრული ო- და ქართული სა- პრეფიქსებით 
წარმოქმნილია ჰიდროგრაფიული ტერმინები ოჩიჩქინე და 
საჩიჩქინე, რომლებიც აღნიშნავენ მცირე ჩანჩქერებს, ან ისეთ 
ადგილებს, სადაც წყალი ჩქრიალით მიედინება. 
ტოპონიმებია: ოჩიჩქინა _ წყარო სოფ. ქვემოხეთში, 
ოჩიჩქინე//სიპეს ჩანჩქერი _ ჩანჩქერი სოფ. ჩომეთში, საჩიჩქინე 
_ სამგანაა ჩანჩქერის სახელი, საჩიჩქინიე _ საბანაო სოფ. 
ჯაპანაში და ჩანჩქერი სოფ. თხილაგანში. 

რუ სარწყავად გაყვანილი პატარა არხია. სიტყვა იხმარება 
გურულშიც. ტოპონიმებია: რუისღელე _ ღელე სოფ. ლესაში, 
რუშავი _ ტყე სოფ. ქვემო ჩიბათში, რუშავა _ ღელე სოფ. ზედა 
ბახვში, რუხმელა _ ოთხგან და სხვ. 

საბანაო, საგუბი და სათავანი (წყლის სათავე) აგრეთვე 
ჰიდროგრაფიული ტერმინებია და მეტ-ნაკლები სიხშირით 
გვხვდება გურიის ტოპონიმიაში. საბანაოს ვარიანტია ტანისა-
ბანი. მდინარეში ნავის მისადგომ და დასაყენებელ ადგილს 
ეწოდება სანაო ან სანაოსნო: სანაო საბანაოა მდ. სუფსაზე სოფ. 
ახალსოფელში, ყურე სოფ. ქვედა ძიმითში, ფონი სოფ. 
ზომლეთში და სხვ. სანაოსნო _ ფონი სოფ. განახლებაში. 

საერთოდ, სა- პრეფიქსი მრავალ ტერმინს აწარმოებს. ისინი 
უმეტესწილად ზმნური წარმომავლობისანი არიან, ე. ი. 
წარმოადგენენ ვნებითი გვარის მომავალი დროის 
მიმღეობებს, რომელთაც ზოგ შემთხვევაში დამატებული აქვთ 
მასუბსტანტივებელი სუფიქსი -ა. მათ შორისაა სარეცხელა(ი). 
ყოველ სოფელში ღელეზე, მდინარეზე იყო ადგილი, 
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ჩვეულებრივ, ქვიან-კლდიანი ადგილი, სადაც ქალებს 
მოჰქონდათ სარეცხი და რეცხავდნენ. სწორედ ასეთი 
ადგილია სარეცხელა. ტოპონიმი: სარეცხელა _ ექვსგან 
(ღელეთა სახელებია), სარეცხელაი _ ღელეა სამგან, 
სარეცხელე _ ოთხგან და სხვ. სარეცხელას ვარიანტები 
სარცხელა და სარცხილა აგრეთვე გვხვდება ტოპონიმიაში. 

ტობი გურულში თევზიცაა და თევზის გროვაც, რომელიც 
გაზაფხულზე გადის ქვირითის დასაყრელად. თევზის მიერ 
ქვირითის დაყრას და დაყრის დროსაც ეწოდება ტობობა. 
გვაქვს ტოპი და ტოპობა ვარიანტებიც. ასე რომ, ძნელი 
სათქმელია, სატობე//სატობიე წარმოქმნილ სახელად 
მივიჩნიოთ თუ მიმღეობად. ტოპონიმებია: სატობე//სატოპე 
სათევზაო ადგილი მდინარეში სოფ. ქვენობანში, სატობიე _ 
სამგან, სატობისთვალი _ სათევზაო ორგან, სატოპისღელე _ 
ღელეა ორგან და სხვ. 

მდინარეში არის ადგილები, სადაც წყალი კლდეს ეხლება, 
პირდაპირ ვერ გადის და ადგილზე ტრიალებს. გურიაში ასეთ 
ადგილს ეწოდება სატრიალა//სატრუალა და, ბუნებრივია, 
რომ ეს ტერმინები ჰიდრონიმიაშიც გვხვდება. თევზის საჭერ 
მოწყობილობას, კერძოდ, წნელით მოწნულ ძარას, რომელსაც 
წყალში დგამენ, ფაცარაი//ფაცირაი//ფაცერა ეწოდება. თვით ეს 
სიტყვა ეკონომიკურ-სამეურნეო ტერმინია, მაგრამ 
საფაცარა//საფაცირე ჰიდროგრაფიული ტერმინია, რადგანაც 
აღნიშნავს მდინარის ტოტს, უმეტეს შემთხვევაში 
ხელოვნურს. საფაცირე ღელეა სოფ. ჯუნმერში. 

როგორც ცნობილია, ქართული ენის დიალექტებში 
მრავლად მოიპოვება ლექსემა, რომელიც სემანტიკურად 
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შეესაბამება სემემა “ჩანჩქერს”. მათ შორისაა გურული საქუხია 
და ჩაქუხა, რომელნიც ქუხს ზმნისაგან მომდინარეობენ. 
ტოპონიმებია: საქუხი _ ტყე სოფ. ახალსოფელში, საქუხია _ 
ჩანჩქერი სოფ. ჭანიეთში, საქუხიე//საქვიხიე _ ადგილი 
ღელეზე სოფ. ტელმანში და სხვ. ჩანჩქერი და ჩაქუხა 
აპელატივებიც არის გამოყენებული გურიის ტოპონიმიაში. 
ჩაქუხა თვით გვიჩვენებს, რასაც უნდა აღნიშნავდეს: ჩანჩქერი 
ჩანჩქერია კვანკვილეთის ღელეზე სოფ. განახლებაში, ჩაქუხა 
ხუთგანაა ფიქსირებული ჩანჩქერის ან საბანაოს სახელად. 

ჩანჩქერის გარდა, მდინარეში შეიძლება იყოს ადგილები, 
სადაც წყალი ქვიან-კლდიან კალაპოტში მიედინება არა ძა-
ლიან დიდი სიჩქარით, არამედ ნელი დინებით, ჩქრიალით 
გადადის ლოდებზე, ჩქაფუნებს. სწორედ ასეთი ადგილების 
სახელებია: საჩანჩქალა, საჩანჩქალე, საჩენჩქელა, საჩქაფუნაი, 
რომლებიც თითო-ოროლა შემთხვევაში გვხვდება ტოპონი-
მებად. მსგავსი ტერმინი საჩიჩქინე ცოტა ზემოთაა განხილული. 

გურულ დიალექტში სემემა “წყაროს” აღსანიშნავად 
გამოიყენება ლექსემა საცივი (თუმცა თვით “წყაროც” არის 
გავრცელებული). ამოსავალი ფუძე “ცივი” ზედსართავის 
მნიშვნელობითაც გამოიყენება და არსებითისაც (ე. ი. 
გასუბსტანტივებულია). ამ შემთხვევაში იგი ძალზე ზოგადი 
ტერმინია: “ცივი არის ყოველგვარი ადგილი, მთა თუ 
ქვაბური, ტყე თუ ფერდობი (“ცივი” 17 შემტხვევაშია 
ფიქსირებული ტოპონიმად). ეს სიტყვა ზედსართავის 
ფუნქციითაც არის გამოყენებული გურიის ტოპონიმიაში 
(ცივღელე, ცივწყარო, ცივგოდრე...). ასეა თუ ისე, საცივი 
ჰიდროგრაფიული ტერმინია, რომელიც დამოუკიდებლადაც 
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გვხვდება ტოპონიმად (13 შემთხვევაში) და რთული 
ტოპონიმის კომპონენტადაც: საცივის წყალი, საცივის ფეხი, 
საცივისთავი, საწუმპის საცივი, ქედის საცივი, ქეთუშას 
საცივი და სხვ. 

მყრალ, წუმპიან გუბეს, ლაფს, სადაც ხშირად ღორები 
წუმპაობენ, დატოპავენ, გურულში ეწოდება საწუმპი, ან 
საწუმპავი, საწუმპარა: ტოპონიმებია: საწუმპავი _ ტყე სოფ. 
ჯუნმერეში, საწუმპი _ ორგან, საწუმპარა _ ტყე სოფ. გომში და 
სხვ. ჰიდროგრაფიულ ტერმინად უნდა ჩაითვალოს სახრჩობ-
ია, სახრჩობელა საშიში მორევი, წყალტრიალა, სადაც შეიძლება 
ადამიანი დაიხრჩოს”. ტოპონიმიაში ფიქსირებულია იშვიათ შე-
მთხვევაში. 

ალ. ღლონტის “სიტყვის კონაში” მითითებულია, რომ 
ტაბაყურო იმერულში საერთოდ დაჭაობებული ადგილის 
სახელია, ხოლო ტომბოყო გურულში აღნიშნავს წუმპეს, 
მიწაზე დამდგარ წყალს. ამას შეესაბამება ზემო აჭარული 
ტომპოყო “წყლიანი ორმო, მიწაზე დამდგარი წყალი”. გურიის 
ტოპონიმია ავლენს ვარიანტებს: ტაბაღურუ//ტაპაყურე 
(ფერდობია სოფ. მთისპირში), 
ტობოღნარა//ტოპოღნარა//ტოპაღნარა _ (სავენახე სოფ. 
წიფნარში). 

ჰიდროგრაფიულ ტერმინად მიგვაჩნია აგრეთვე ტალახ _ 
და მისგან წარმოქმნილი ტალახნარი სიტყვებიც. 
ტოპონიმებია: ტალახა _ ცხრაგან, ტალახე _ ხუთგან, ტალახაი 
_ სამგან, ტალახნარი _ ექვსგან, ტალახნარაი _ ფერდობი სოფ. 
ჭანჭათში და სხვ. 
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ვიწროლოკალური გავრცელებისაა ტომონი. ასე აღინიშნება 
ჭაობი გურიის ხანდაზმულთა მეტყველებაში. ტოპონიმი: 
ტომონი _ მდინარე სოფ. შუშანდარში და საბანაო სოფ. 
გურიანთაში. 

ლიტერატურული ფორმა ტბა იშვიათია გურიის 
ტოპონიმიაში (გვაქვს ტბაშავი _ ტბა სოფ. ოქროსქედში, 
ტბისძირი _ საძოვარი სოფ. განთიადში), მას ცვლის, როგორც 
მოსალოდნელი იყო, დიალექტური ფორმები: ტპა, ტპაი, რაც 
ტბასაც აღნიშნავს და საბანაო ადგილსაც მდინარეში. 
ტოპონიმებია: ტპა _ ორგან, ტპაი _ შვიდგან, ტპაშავა _ სამგან, 
ტპისყური _ სამგან, დიდი ტპაი _ ორგან, ვანიეს ტპა _ საბანაო 
სოფ. ქვენობანში, შავი ტპაი _ სამგან, შავტპა _ საბანაო სოფ. 
გომში და სხვ. ამასთანავე, სუბსტრატულ ტოპონიმიაში უნდა 
გვქონდეს მეგრული ტობა “ტბა”, ღრმა “წყალი”. 
მხედველობაში გვაქვს ორი ტოპონიმი: ტობათი _ ნასოფლარი 
ნიგოითის თემში და საძოვარი სოფ. შუა განახლებაში, 
ტობახჩა სოფელი ზემო სურების თემში. ამ უკანასკნელ 
შემთხვევაში ხჩა უნდა იყოს ქართული Ãცე სიტყვის ლაზური 
შესატყვისი1

                                                           
1 ჰაინც ფენრიხი, ზურაბ სარჯველიძე, ქართველურ ენათა 
ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 1990, გვ. 501. 

. ტობათი და ტობახჩა ტოპონიმიკური 
სუბსტრატები ჩანან, მაგრამ აქ “ტბა” ტერმინთან 
დაკავშირებით მოვიხმეთ. 

ტპორი ისევე შეესაბამება სალიტერატურო ტბორს, 
როგორც ტპა ტბას. ტპორი ტყეა სოფ. შუა განახლებაში, აქვეა 
ტპორისთავი და ტპორის ღელე. 
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ქურთუნა ოდენ გურული დიალექტის კუთვნილებაა. იგი 
შეიძლება ოროგრაფიულ ტერმინადაც ჩავთვალოთ, რადგანაც 
ჩაღრმავებულ ადგილს აღნიშნავს, მაგრამ უფრო 
ჰიდროგრაფიული ტერმინია, რადგან გულისხმობს, რომ ამ 
ჩაღრმავებულ ადგილას წყალია ჩამდგარი. ქურთუნაი _ 
სამგანაა ტოპონიმი _ ტყეთა სახელებია სოფ. გრიგოლეთსა და 
ხიდმაღალაში და ჭაობისა _ სოფ. ქვემო ჩიბათში. 

უთუოდ ჰიდროგრაფიული ტერმინია ღარისწყალი, რაც 
ნიშნავს: ღარზე გადმომდინარე წყალი, სასმელი თუ საბანაო. 
გურიის ჰიდრონიმიაში ფიქსირებული 20 ღარისწყალი ყველა 
შემტხვევაში წყაროს სახელია. 

ლექსემა ღელე აღმ. საქართველოში, როგორც ცნობილია, 
ძირითადად ოროგრაფიული მნიშვნელობითაა 
გამოყენებული, დას. საქართველოში კი ძირითადად 
ჰიდროგრაფიულით. რადგანაც ღელე, ანუ პატარა მდინარე, 
ნაკადული თითქმის ყველა უბანშია, ამიტომაც ეს ტერმინი 
დამოუკიდებლად (მარტივი ფორმით) ტოპონიმიაში არც 
უნდა შეგვხვდეს, მაგრამ გვაქვს გამონაკლისი, რასაც ახსნა 
მოეპოვება: სოფ. ზედა უჩხუბში გვაქვს ჰიდრონიმი ღელე. ეს 
ღელე ამ უბანში ერთადერთია. სხვა შემთხვევაში ტერმინი 
წარმოადგენს რთული ტოპონიმის ერთ-ერთ კომპონენტს: 
დიდი ღელე _ სოფ. ზემო ფარცხმასა და იანეთში, შავღელაი _ 
დაჭაობებული ადგილი სოფ. ჩოლობარგში, შავღელე _ 
ხუთგან, შომანოულის ღელე _ ღელე სოფ. ნაკადულში, 
ცივღელე _ სამგან, შუკაის ღელე _ ღელე სოფ. ზემო აკეთში, 
მათეს ღელე _ ღელე სოფ. ჩხაკოურაში, ყრუიღელე _ ღელე 
სოფ. ქაქუთში, შვაღელა _ თოთხმეტგან და სხვ. მრ. 
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ღელეებიან ადგილს ეწოდება ღელობაი ან ღელიანაი, 
რომლებიც აგრეთვე რეალიზებულია ტოპონიმიაში. 

ჰიდრონიმულ ტერმინადაა მისაჩნევი ცხვირისაბანელა. ასე 
იტყვიან ძალზე პატარა მდინარეზე ან წყაროზე. მართლაც, 
ცხვირისაბანელა წყაროა სოფ. ვაშტიალში, ხოლო 
ცხვირსაბანელაი _ პატარა ღელეა სოფ. ქაქუთში. 

წყალი, როგორც ცნობილია, აღნიშნავს საკუთრივ წყალსაც 
(როგორც სითხეს) და მდინარის წყალსაც ე. ი. მდინარეს. 
მარტივ ჰიდრონიმად არ გვხვდება და ეს გასაგებიცაა. 
მაგალითებია: წყალწითელა _ ღელის სახელია რამდენსამე 
შემთხვევაში, წითელი წყალი _ ღელე სოფ. გრიგოლეთში, 
წითელწყალი _ ღელე სოფ. ხიდმაღალში, წათხის წყალი _ 
წყარო სოფ. თხილაგანში, წისქვილის წყალი _ ორგან, ფილოს 
წყალი _ წყარო, წყალწმინდა _ ორგან და სხვ. აქვე ისიც უნდა 
აღინიშნოს, რომ თითო შემთხვევაში ტოპონიმებად გვაქვს 
წყალვარდნილი და წყალსადენი. 

ჰიდროგრაფიული ტერმინი წყარო ისევე ფართოდაა 
გავრცელებული მთელ საქართველოში, როგორც წყალი, ღელე 
და ზოგი სხვა, მაგრამ გურიის ტოპონიმიაში იშვიათია, 
რადგან აქ მას ცვლის “საცივი”. ტოპონიმებია: წყარუა _ 
ფერდობი სოფ. ციხისფერდში, წყარუაი _ მთა სოფ. აცანაში, 
წყარო _ სამგან, წყაროსთვალი _ წყარო, სოფ. ჩომეთში 
(წყაროსთვალი შეიძლებოდა ჩაგვეთვალა ჰიდროგრაფიულ 
ტერმინად, რადგანაც აღნიშნავს დროებით წყაროს, წვიმისას 
ამოსულ წყალს). 

ჭანჭახი ხევსურულსა და ზემო აჭარულში აღნიშნავს ჭა-
ობს, წყლიან ადგილს. ი. სიხარულიძეს აჭარაში აღნუსხული 
აქვს რამდენიმე “ჭანჭახი”. გურული ვარიანტია ჭაჭახი. ტოპო-
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ნიმებია: ჭაჭახვანი _ სოფ. განთიადის კუთხე, ჭაჭუხანი _ სოფ. 
ქვემო ჩიბათის კუთხე, ჭაჭახუნა _ ფერდობი სოფ. ზედა ჩი-
ბათში. იმერული ჭენჭეხი და გურული ჭენჭეხო აღნიშნავენ 
ტლაპოს, ღრმა ლაფს1

ჭვათირი გურულში აღნიშნავს წვიმის წყლისაგან დაყენე-
ბულ ტბას, გუბეს. მეგრული ჭვათ ძირი ქართული წვეთ-ის 
შესატყვისია. ი. ყიფშიძე განმარტავს: ჭვათი _ капли 
ოლაჭვათ

. გურიის სინამდვილეში გვაქვს ტოპონ-
იმები: ჭენჭეხა _ სამგან, ჭენჭეხე _ სოფ. ბუქსიეთის კუთხე, ჭე-
ნჭეხის ღელე და სხვ. 

2

კიდევ ორიოდე აპელატივს განვიხილავთ და ამით 
დავამთავრებთ გურიის ტოპონიმიაში გამოვლენილ 
ჰიდროგრაფიულ ტერმინების ანალიზს. ესენია დიალექტური 
საკირკილა “მდინარის მონაკვეთი, სადაც წყალი კირკილით 
(იმერ., გურ) ანუ რაკრაკით მიედინება” და ფსორი 
“ნამდინარევი, სადაც წყალია ჩაგუბებული და 

 რე площадь вокруг дома, куда падают длжцевые 
капли с крыши.   გურიის ტოპონიმიაში გვაქვს: ჭვათირაი _ 
საძოვარი სოფ. ნიგვზიანში, ჭვათირი _ ექვსგან (უმეტესად 
ჭაობების სახელებია). გურულშივე გვაქვს ლექსემა ჭენჭყო 
“ჭაობი, სველი ადგილი”, მაგრამ ტოპონიმად ფიქსირებულია 
ჭენჭყობი (საყანეა სოფ. ქაქუთში). ამავე მნიშვნელობის მქონე 
ჭონჭყო ერთადერთ შემთხვევაში ქცეულა ტოპონიმად 
(ფერდობია სოფ. ინტაბუეთში). წყლიან, სველ ადგილს უნდა 
აღნიშნავდეს ჭყუტაც: ჭყუტა _ ღელე სოფ. ჭანჭათში, 
ჭყუტა//ჭყუტაი//ჭყუდა _ ღელე სოფ. ზომლეთში. 

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 719. 
2 ი. ყიფშიძე, Граматика мингрельского языка, Ленинград, 1914. 



 100 

წყალმცენარეები იზრდება”. ეს ტერმინები თითო-ოროლა 
ტოპონიმში დასტურდება. 

§7. ზოოლოგიური ტერმინოლოგია 

ბერძნული სიტყვა “ზოო” აღნიშნავს ცხოველს, ცოცხალ 
არსებას. რთულ სიტყვაში იგი მიუთითებს ცხოველთა სამყარ-
ოსთან კავშირზე. ზოოლოგია ცხოველთა შესახებ 
მეცნიერებაა. თითოეული ლექსემა, რომელიც ამა თუ იმ 
ცხოველის გვარეობასა თუ სახეობას გამოხატავს, 
ზოლოოლოგიური ტერმინია. ქართულის დიალექტებში 
ზოოლოგიურ ტერმინთა ერთი ნაწილი იმეორებს 
სალიტერატურო ენის ლექსემებს (ფორმითა და სემანტიკით), 
ხოლო მეორე, შედარებით მცირე ნაწილი, ადგილობრივია, 
რეგიონულია. 

საერთოდ, ზოოტერმინები მარტივი სახით იშვიათად 
დასტურდება ტოპონიმიაში. ერთგვარ გამონაკლისს 
წარმოადგენს თევზის ორიოდე სახეობა. თვით თევზი 
საერთო სახელია წყლის ხერხემლიანი ცხოველისა, რომელიც 
ლაყუჩებით სუნთქავს. გურია ღელე-მდინარეებით მდიდარი 
რეგიონია. მის წყლებში მრავალნაირი თევზი ბუდობს. 
კოლხეთში მეთევზეობა, ისევე, როგორც მეცხოველეობა, 
მიწათმოქმედება, ნადირობა, ძველთაგანავე ყოფილა 
განვითარებული. კერძოდ, ძველი კოლხები მეთევზეობას 
მისდევდნენ ადრე რკინის ხანაში, ე. ი. ძველი 
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წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულში (ნ. ხახუტაიშვილი)1 
და მას დამხმარე მნიშვნელობა ჰქონდა1

იშვიათი შემთხვევა, როცა ტერმინი მარტივი სახით გვხვდ-

ება ტოპონიმად, მოდის თევზის ორ სახეობაზე. ესენია 

კაპარჭინა და კვირჩხლა. კაპარჭინა ბუდობს მდინარე 

კაპარჭინაში, რომელიც პალიასტომის ტბას აკავშირებს შავ 

ზღვასთან. კვირჩილა ღელის სახელია სოფ. ლესაში. 

კვირჩხილაი იგივეა, რაც ქეგლ-ში განმარტებული კვირჩხლა _ 

მდინარის პატარა თევზი, დეკორაციული, ფართოდ 

გავრცელებული დას. საქართველოში, იგივე ტაფელა. ალ. 

ღლონტის “სიტყვის კონაში” მოხმობილა ს. ჟღენტისეული 

განმარტება: “კვირჩხლა/ე-ი (გურ) პატარა და ძალზე სწრაფი 

თევზია”. ეს ფუძეა ამოსავალი აგრეთვე ჰიდრონომისთვის 

საკვირჩხლიე _ საბანაო სოფ. ხიდისთავში. თევზის სახეობის 

სახელთაგან ტოპონიმიაში გამოვლენილია კალმახი, კობრი 

და წერი. ეს უკანასკნელი მეგრულიდან ჩანს შემოსული. 

ტოპონიმებია: საკალმახია _ ორგან, საკალმახე _ სამგან, 

საკალმახიე _ ხუთგან და სხვ. საკობრიე _ ვაკე, ჭაობი სოფ. 

. გურიის ტოპონიმ-
იაში თევზლექსემის შემცველი რამდენიმე ერთეული დასტუ-
რდება. ესენია: თევზის სარეკი _ მდინარის ტოტი სოფ. ნიგვ-
ზიანში, სათებზია//სათევზია ღელე _ ღელე სოფ. ჩხაკოურაში, 
სათებზიე _ ტყე სოფ. გვიმრალაურში. 

                                                           
1 ნ. ხახუტაიშვილი, ჩოლოქ-ოჩხამურის ორმდინარეთი ადრე რკინის 
ხანაში. მაცნე, ისტორიის, ეთნოგრაფიის და არქეოლოგიის სერია, I, 
1986, გვ. 141 
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შეკვეთილში, საწერიე _ ტბა სოფ. გვიმრალაურში. 

კიბორჩხალიც წყლის ცხოველია, უყვარს პატარა ლელეები. 

საკიბორჩხლე _ ღელეა სოფ. გაგურში და ჩაის პლანტაცია 

სოფ. ჭალაში, საკიბორჩხლეს ღელე _ ღელეა სოფ. ჭანჭათში. 

კიბორჩხალს ცხრაფეხასაც უწოდებენ. საცხრაფეხე წყალი 

პატარა რელეა სოფ. მერიაში. ოდენ გურულის კუთვნილებაა 

ლექსემა ფრიტი. ესაა პატარა და ბრტყელი თევზი (ზოგან 

ფრიტინასაც უწოდებენ, ეს ფორმა არ დასტურდება ალ. 

ღლონტის “სიტყვის კონაში”). საფსიტია//სა-

ფრიტიე//საფრიტია ადგილის სახელია სოფ. ბუკისციხეში. 

შინაურ ცხოველთა სახელებიდან ტოპონიმიაში გვხვდება: 
გოჭი, ვაცი, თხა, კამეჩი (გურ. კამბეჩი), ღორი (ეწოდება 
შინაურსად და გურეულსაც), ყაჭი, ცხენი, ძაღლი, ხარი, ხბო, 
ლეკვი, კატა, თიკანი, ვერძი, ცხვარი, ჯორი, ვირი. როგორც 
ვხედავთ, ამ ლექსემათაგან ზოგი აღნიშნავს ასაკს, ზოგი სქესს. 
ჩამოთვლილი ფუძეები, ჩვეულებრივ, წარმოდგენილია 
დანიშნულების აფიქსებით. ტოპონიმებია: საგოჭია _ ორგან, 
სავაცია _ ორგან, სავაციე _ ორგან, სათხე _ ორგან, საკამბეჩო _ 
ტყე სოფ. ახალი სოფელი, სალეკვიე _ ფერდობი სოფ. 
ბუკისციხეში, საღორე _ ვაკე სოფ. მოცვნარში, საღორია ტყე 
სოფ. ყელაში, საღორიე _ სამგან, ღორის საწოლი _ ღორის 
ღელე, საღორე ქვა და სხვ. 

საყაჭური _ სოფ. ორმეთის უბანი (ყაჭი _ “აბრეშუმის ჭია”), 
საცხენია _ ორგან, საცხენიე _ სამგან, საძაღლე _ ჭაობი სოფ. 

                                                                                                                             
1 ნ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 142. 
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ჩოლობარგში, საძაღლიე _ სამგან, ძაღლის სახრჩობელა და 
სხვ. სახარიე _ სამგან, სახარია//სახარიე _ შეფენება სოფ. 
ინტაბუეთში. სახბორე _ ფერდობი სოფ. ვაკიჯვარში, 
სახბორია//სახბორიე _ საძოვარი ბახმაროში, სათიკნიე, ჯორის 
საგორავე, ნაჯორიელები, ვირიფსელა _ ღელე სოფ. 
მელექედურში და სხვ. 

შინაური მწერი (თუ შეიძლება ასეთი გამოთქმა ვიხმაროთ) 
წარმოდგენილია სკა, ფუტკარი ლექსემებით. სასკე _ შვიდგან, 
საფუტკრე _ თერთმეტგან, ნასკევი, ტყე ს. ჯურყვეთში და სხვ. 

ორ ტოპონიმში დასტურდება პარაზიტი მწერის ოდენ 
გურული სახელწოდება კორიზა/ე _ კედლის ტილი, 
ბაღლინჯო, კედიტილა1

გარეულ ფრინველთა სახელებიდან გურიის ტოპონიმიაში 
ყველაზე ხშირია ბერძნულიდან შემოსული და ძველ 
ქართულში გავრცელებული ლექსემა სირი “ჩიტი, 
ფრინველი”. ტოპონიმებია: სასირვანი _ ორგან, სასირე _ 
ოცდაცხრამეტ შემთხვევაში, სასირები _ სამგან, სასირისთავი, 
სასირის ყელი და სხვ. პარალელურად დასტურდება ჩიტი 
ლექსემაც: საჩიტია//საჭიტია ორგანაა ფიქსირებული 
ადგილის სახელად. შინაურ და გარეულ ფრინველთა 
სახელებიდან გურიის ტოპონიმიაში გვხვდება: ბუ, იხვი 
(შეიძლება იყოს შინაურიც), კოდარა (იგივე კოდალა), კვატი 
(“იხვი”), მტრედი (თუმცა ტრედო სოკოს ჯიშიცაა), ჩხიკვი, 
სკვინჩა (ჭრელფრთებიანი პატარა ფრინველი), ქათამი 

. გვაქვს ტოპონიმები: კორიზაის ველი 
_ საყანე ს. ქვემო აკეთი, კორიზაული _ ტყე სოფ. გომში. 

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 303. 
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(შინაურიც), ქორი, ყვავი, ყორანი; დავასახელებთ სათანადო 
ტოპონიმებს, რომლებიც, როგორც წესი, სა- პრეფიქსითაა 
ნაწარმოები: საბუე _ რვაგან, საბუეთი _ ტყე სოფ. ტობახჩაში, 
საბუეს ღელე _ ორგან, საბუისთავი, საბუის ქედი და სხვ. 
საგუგულე _ ფერდობი სოფ. შუბანში. აქვეა საგუგულეს ღელე. 
საიხვია _ ორგან, საკვატიე _ ორგან, საკოდარა _ ტყე ზოტის 
მთაზე. აქვეა საკოდარისწყალი. სამტრედე _ ორგან, 
სამტრედია _ გორა სოფ. ორმეთში, საჩხიკვიე, სამჩხიკვიე _ 
სოფ. შუა ფარცხმის კუთხე. სასკვინჩიე _ ორგან, საქათმე _ 
ოთხგან, საქათმია _ ორგან, საქათმიე _ ორგან, საირაო _ 1მ-გან 
ადგილის სახელია (ირაო ფრინველია (საბა)) და სხვ. საყვავიე 
_ გორა სოფ. ქვედა ძიმითში. საყვავისტყე _ ორგან, ყვავის 
ბუდე _ ტყე სოფ. ხაჯალიაში, საყორნია _ ხევი სოფ. წიფნარში, 
საყორნიე _ სამგან, საქორიე _ თორმეტგან, საქორე _ ოთხგან 
და სხვ. ღაჯო//ღაჟო და ხაჯალია სემანტიკური სინონიმებია. 
შესაძლებელია, ის ლექსემები გვქონდეს ტოპონიმებში 
ღაჟოიანი ტაბი _ ჩავარდნილი ადგილი სოფ. ზემო ნატანებში 
და ხაჯალია, რაც სოფლის სახელია ლანჩხუთის რაიონში. 

ტოპონიმიაში, ბუნებრივია, გვაქვს ტერმინებიც, რომლებიც 
გამოხატავენ გარეულ ცხოველს. გურიის მიკროტოპონიმიაში 
ფიქსირებულია: არჩვი, დათვი, ირემი, კვერნა, კურდღე-
ლი//ყურდგელი, მგელი, მელია, მაჩვი, ტახი, ტურა, შველი, 
ფოცხვერი. აქაც დაგვჭირდება დავასახელოთ სათანადო 
ტოპონიმიკური მასალა: საარჩვიე _ ორგან, საარჩვიეს ქვა _ ქვა 
სოფ. ბუქსიეთში და სხვ. სადათვია _ სამგან, სადათვიე _ 
ექვსგან, სადათვიეს ღელე _ ორგან, სადათვიეს წყალი და სხვ. 
საირმე _ სამგან, საირმიე _ ტყე სოფ. ვაკიჯვარში, და სხვ. 
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საკვერნია _ ორგან, საკურდღლე _ ორგან, 
საკურდღლიე//საყურდგლიე _ გორაკი სოფ. გაღმა დვაბზუში. 
სამაჩვიე _ ოთხგან, მაჩვის ომანო _ ვენახი სოფ. კოხნარში და 
სხვ. სამგელია _ ორგან, სანგელიე _ სახნავი სოფ. ნიგვზიანში, 
სამელე _ ფერდობი სოფ. ასკანაში, სამელია _ ჩაის პლანტაცია 
სოფ. გულიანში. სატახია _ სახნავი სოფ. ახალსოფელში, 
სატახიე _ სახნავი სოფ. შუა განახლებაში. სატურია _ ოთხგან, 
სატურიე _ ოცგან და სხვ. საშველიე _ სამგან. ფოცხვერეთი _ 
უბანი (ჩიბათი, ჭინათი). 

რამდენიმე ტოპონიმის ფუძეში გვაქვს ქვეწარმავლის 
სახელი: საგველია _ ორგან, საგველე _ ოთხგან, გველიანა _ 
ჩაის პლანტაცია სოფ. გურიანთაში. სატინტილე _ ტყე სოფ. 
ზემო ფარცხმაში. ტინტილა გურულსა და მეგრულში 
ხვლიკია. გვაქვს ტოპონიმები საჭიაყელე და კუის ღელეც. 

მართალია, გურიის ფაუნა უფრო მდიდარია და, 
მაშასადამე, სახელებიც მეტი გვაქვს, მაგრამ ყველა მათგანმა 
ტოპონიმიაში ვერ პოვა ასახვა. წარმოდგენილ ტერმინთაგან 
მხოლოდ რამდენიმეა ოდენ გურული (ან დიალექტთა 
დასვლური წრის) კუთვნილება. 

§8. სხვა ტერმინები 

ზემოთ ჩვენ გურიის ტოპონიმიაში გამოვლენილი ექვსი 
სემანტიკური ჯგუფის ლექსიკური მასალა _ აპელატივები _ 
წარმოვადგინეთ. აპელატივების ჯგუფებად დაყოფა კიდევ 
შეიძლებოდა გაგვეგრძელებინა, მაგრამ საჭიროდ ჩავთვალეთ 
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ტოპონიმიაში გამოვლენილი სხვა ლექსიკური მასალა ერთად 
წარმოგვედგინა ანბანის რიგზე. 

აგუნა გურიში ღვინის ღვთაებაა. ახალი წლის ანუ 
კალანდის საღამოს იწყებოდა აგუნას სიმრერა-გადაძახილი. 
სააგუნედ სპეციალური ქვევრი ჰქონდათ მარანში. ღვინის 
ღვთაების საპატივცემულო რიტუალი ამ ჭურის თავზე 
იწყებოდა1

ქეგლ-ი სიტყვა ბაირაღს ასე განმარტავს: “1. იგივეა, რაც 
დროშა; 2. ეკლ. ძვ. ლატანზე ჩამობმული ქსოვილი, 

. სოფელ ლაითურში დაჭაობებულ ადგილს აგუნა 
ეწოდება. ტოპონიმიკური სახელდების კანონზომიერებას თუ 
გავითვალისწინებთ, აგუნა თავდაპირველად იმ ადგილს 
უნდა დარქმეოდა, სადაც სააგუნე ქვევრი იყო დაფლული, 
ხოლო შემდეგ, მეტონიმიის წესის თანახმად, უნდა 
გადაქცეულიყო მიმდებარე ობიექტის სახელად. 

ალიზი გამოუწვავი აგურია. ასეთი აგური გურიაში არ 
იხმარება. მაგრამ მიწის ერთ სახეობას, რომელიც აგურის 
გამოსაწვავად გამოიყენება, ეწოდება ალიზა მიწა. სოფელ 
გაგურში გვაქვს კიდევაც ასეთი ტოპონიმი (საძოვრის 
სახელია). 

გურულსა და ლეჩხუმურში გვაქვს სიტყვა აჭა//აჭე//აჭი, 
რაც აღნიშნავს ხნულში დატოვებულ ხარვეზს, რომელიც, 
ჩვეულებრივ, ქვეშმოყრილია. ეს ლექსემა მარტივი სახით 
უნდა იყოს წარმოდგენილი სოფლის სახელწოდებაში აჭი და 
ერთ-ერთი კომპონენტის სახით ჰიდრონიმში აჭისწყალი 
(მდინარეა). 

                                                           
1 ა. წულაძე, ეთნოგრაფიული გურია, თბ., 1971, გვ. 55-58. 
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რომელზედაც ქრისტე, ანგელოზები ან წმინდანები იყო 
გამოხატული (გამოჰქონდათ ხოლმე ეკლესიიდან რაიმე 
შემთხვევის გამო...)”. ქართულის დასავლურ დიალექტებში 
ბაირაღი ე. წ. ტრიგონომეტრიული წერტილის ადგილას 
დასობილი მაღალი სვეტის თავზე აღმართულ ლატანს, 
რომელსაც ბოლოზე სქელ შრედ აქვს შემოხვეული თეთრი 
ქსოვილი. გურიაში ბაირაღი იმ გორა-მწვერვალების სახელად 
იქცა, სადაც იგი იყო აღმართული. ტოპონიმებია: ბაირაღი _ 
სამების წვერი სოფ. ჯუნმერეში, სოფლის კუთხე სოფ. 
ხრიალეთში. ბაირაღის გორი _ გორა სოფ. ზოტში. 

ბარჩხალა გურულში ნიშნავს კარგს, მარჯვეს, რაც 
აღნიშნულია კიდეც, მაგრამ, როგორც გამოირკვა, იგი 
ნათელი, სუფთა ტყის აღმნიშვნელ ტერმინადაც არის ქცეული. 
ბარჩხალა ტყეა სოფ. ვანისქედში, ბარჩხალეც ტყეა, ოღონდ სოფ. 
ჭაჭიეთში.  

სპარსული სიტყვა ბენდი, რომელიც თურქულის გზით აჭა-
რულში შემოსულა, იხმარება გურიაშიც. მისი მნიშვნელობაა: 
“წისქვილის ან სარწყავი წყლის სათავეში გამართული ჯებირ-
ები წყლის გამოსაყოფად მთავარი კალაპოტიდან: ადგილი, 
რომელიც გამოდგება წყლის არხის გასაყვანად”1

ბოგა გურულში აღნიშნავს ძელხიდს პატარა მდინარეზე ან 
არხზე, აგრეთვე ხის იატაკს, სადაც ზამთრობით პირუტყვი 

. სოფ. ჩხაკო-
ურაში სათიბს ეწოდება ბენდი. აქვეა გამოქვაბული ბენდი 
კაპანი და ბენდისწყალი. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ სოფელ 
ჩხაკოურაში ზემო აჭარიდან გადმოსახლებული მოსახლეობა 
ცხოვრობს და სახელიც მათი მოტანილი უნდა იყოს. 

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 68. 
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წვება1

დამპალი ლპება ზმნის სასუბიექტო მიმრეობაა და 
ზოგადად აღნიშნავს იმას, რაც დალპა, გაიხრწნა, წახდა: 
ამყაყებულ, აშმორებულ წყალზე იტყვიან, დამპალიაო. 
ქართულის დიალექტებში იგი ქცეულა გეოგრაფიულ 
ტერმინად და აღნიშნავს წყლისაგან დალტობილ, აშმორებულ 
ადგილს, რაც შეიძლება იყოს ტყე ან საძოვარი... ხშირია 
ტოპონიმიაში როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ 

. ამ მეორე მნიშვნელობით ბოგა ტოპონიმს, ალბათ, ვერ 
დაედებოდა საფუძვლად, რადგანაც ასეთი ხის იატაკი 
ბოსლის შიგნით მდებარეობს და სახელდებისათვის თვალში 
საცემ ნიშანს არ წარმოადგენს. დამწვარი ბოგა ხიდია სოფ. 
ქვემო ჩიბათში, ნაბოგვარი საბანაოა ნახიდართან სოფ. 
ქვაბღაში და სხვ. 

ბორძალი გურულში ისარია, ბოძალია. იგულისხმება ორკა-
პი. სიტყვა გამოყენებულია რთული ტერმინების პირველ ან 
მეორე კომპონენტად. ტოპონიმებია: ბორძაღელე _ საბანაო 
სოფ. მოთრეში,  ღელებოძალი _ ღელეთშესართავი სოფ. გაღმა 
დობიროში... (შდრ. გზაბოძალი). 

ბღორო არსებითი სახელია, აღნიშნავს ფუღუროს, ღრუს. 
მაგრამ ტოპონიმში ბღორია ნიგოზი (დაფერდების სახელია 
სოფ. მამულარში) მას ზედსართავის ფუნქცია აქვს. 

გზა სიტყვა, ალბათ, ყველა დიალექტის ტოპონიმიაში გვხვ-
დება. გურიაში ფიქსირებულია: გზასზედე _ სახნავი სოფ. 
კალაგონში, გზასქვედაი _ ორგან, გზასქვედე _ ორგან, გაჭრი-
ლი გზა _ გზა სოფ. შემოქმედში და სხვ. 

                                                           
1 ი. მეგრელიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 110, 167, 234. 
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საქართველოში. საკმარისია, აღინიშნოს, რომ ზემო იმერეთის 
ტოპონიმიაში გვაქვს ოცდაექვსი დამპალა. გურიის 
სინამდვილეში ფიქსირებულია: დამპალა _ ტყე სოფ. 
ბუკისციხეში, დამპალე _ ორგან, დამპალისპირი _ ორგან და 
სხვ. 

ძველ ქართულში ვანი ლექსემის მნიშვნელობაა: სადგომი, 
“სახლი”, დაბა, საცხოვრებელი, მონასტერი, “საყოფელი”, 
ბუნაგი1. ხოლო სავანე სიტყვისა _ “სადგური”, სადგომი, 
ქარვასლა, ბანაკი2

                                                           
1 ი. აბულაძე, მითითებული ლექსიკონი, გვ. 153. 
2 იქვე, გვ. 356. 

. იმერულში ვანი აღნიშნავს კარგ, ლამაზ 
ადგილს. იგივე მნიშვნელობა უნდა იყოს ამოსავალი გურიის 
ტოპონიმებისათვის: ვანი _ სოფელი ზომლეთის თემში, ვანა _ 
საბანაო სოფ. თხილაგანში, ვანის წყალი _ ღელე გაღმა და გამ-
ოღმა დობიროში. ხოლო რაც შეეხება სავანეს, რაც იმერეთის 
ტოპონიმიაში არაა იშვიათია, გურიაში არ გვხვდება. 

თავლა საჯინიბოა. სოფელ შუა განახლებაში სახნავს ეწოდ-
ება. 

ალბათ, ყოველ რეგიონშია სპეციალური თიხა, რომელსაც 
თავისი განსაკუთრებული შედგენილობის გამო თავის დასაბ-
ანად იყენებენ. ზემო იმერეთში მას ეწოდება თავისაბანი//თა-
ვისაბანი მიწა (ეს გუმრინია), ხოლო გურიაში _ თავსაბანი მი-
წა (იგივე ასკანიტი). ეს უკანასკნელი ერთადერთი ტოპონიმ-
ითაა წარმოდგენილი: სოფელ ვანისქედში ფერდობს ეწოდება 
თავსაბანი მიწა. 
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კაპანი მესხურ დიალექტში აღნიშნავს კლდოვან-ღორღიან 
ადგილს, ქარაფს, გზას კლდეზე. სიტყვა გურულშიცაა 
გავრცელებული ამავე მნიშვნელობით. სოფელ ჩხაკოურაში 
გამოქვაბულია ბენდიკაპანი (ბენდი ადგილის სახელია) და 
იქავე გზაა გაჭრილი კაპანი. 

თურქულიდან შემოსულ ყორღან სიტყვას სალიტერატურო 
ქართულში მიუღია მნიშვნელობა: 1. მეზობელთა სასაზღვრო 
ნიშანი _ მიწაში ქვების შროვა, რომლის შუაში ნახშირია 
ჩატანებული, 2. ძველი დროის საფლავზე გაკეთებული 
მაღალი ბორცვი... ბორცვი, გორაკი. იმერულ დიალექტში ამ 
სიტყვას მიუღია ფორმა კორღანო, რაც ნიშნავს “ყორღანი. 
სვეტისებური დაბალი ქვა სამიჯნოდ”1

                                                           
1 “სიტყვის კონა”, გვ. 304. 

. “სამიჯნე ქვის” 
მნიშვნელობა აქვს ამ ლექსემას გურულშიც. ტოპონიმებია: 
კორღანო _ გორა სოფ. ვაკიჯვარში, მიჯნა სოფ. ნაკადულში, 
მთა სოფ. დობიროში; კორღანოის გორა _ გორა სოფ. 
ქადაგოურში. 

კოშკი წვრილი და მაღალი ციხეა (სულხან-საბა). ზოგ დია-
ლექტში ამ სიტყვას ერთ-ერთი ნიშნის _ სიმაღლის გამო შეუძ-
ლენია მნიშვნელობა მაღალი”, ვთქვათ, ბორცვი, ხე. რაჭულში 
კოშკი მაღალი ხეა. ხანდაზმული გურულები განმარტავენ, 
რომ “კოშკს” იტყოდნენ მაღალ რამეზე, თუნდაც ხეზე. ჩვენი 
აზრით, ეს მნიშვნელობა დასდებია საფუძვლად ტოპონიმებს: 
კოშკი _ გადასასვლელი სოფ. კოკათში (აქვეა წყარო კოშკის 
წყალი) და ნაკოშკვარა _ ფერდობი სოფ. დაბლაციხეში. 
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გურულ დიალექტში კუშტული სამეურნეო ტერმინია, 
კერძოდ, იგი აღნიშნავს გილდის ვიწრო ბოლოს. სოფ. 
წანწაგურში კუშტულე ეწოდება სახნავს, კუშტულა კი 
ბორცვია სოფ. ლაშეში, ფერდობია სოფ. ოქროსქედში. ამ 
ადგილებისათვის ეს სახელწოდებანი მიმსგავსების 
საფუძველზეა დარქმეული, მაშასადამე კუშტულა//-ე 
მეტაფორული ტოპონიმებია. 

გურიაში ოთხ ობიექტს ეწოდება კუჩხა. იგი 
მნიშვნელობით იგივეა, რაც იმერულსა და აჭარულში 
დადასტურებული ლექსემა კუჩხე “ეზო, ყურე, კუთხე” 
(“სიტყვის კონა”). 

სოფ. გოგიეთში ღელეს ეწოდება ლარის ღელე. ლარი _ 
იმერულში და, როგორც აღმოჩნდა, გურულშიც აღნიშნავს 
ფაცხას, ანუ წნელით დაწნულ სახლს. როგორც ჩანს, ეს ღელე 
უწინ ფაცხას ჩამოუდიოდა. მადნის ღელეც (ღელეა სოფ. 
ვაკიჯვარში) ჩამოუდის მადნიან ადგილს. 

კევი მცენარის ფისია, რასაც უხვად იძლევა კევის ხე ანუ 
საღსაღაჯი (//საქსაღაჯი). მაგრამ ფისს გამოყოფს ზოგი ნაძვიც. 
ასეთ ნაძვს ჩოხატაურის რაიონის აჭარლობა მეკევია ნაძვს 
ეძახის. მეკევია ნაძვი ფიტონიმია, გამორჩეულ ნაძვის ხეს 
ეწოდება ზოტის მთაზე. 

მოკენჭულა გზატკეცილია. ეს ლექსემა საკუთარ სახელად 
შერჩენია ფერდობს ზოტის მთაზე. ქართული ენის დასავლურ 
კილოებსა და მეგრულში მუხურო//მუხური ზოგადად 
ადგილმდებარეობის კუთხესაც აღნიშნავს და სპეციალურად, 
დასახლებულ უბანსაც, რომელიც განცალკევებით 
მდებარეობს (ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მუხური 
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ოიკონიმური ტერმინია). აღნიშნული აპელატივი არაა 
იშვიათი იმერეთისა და სამეგრელოს ტოპონიმიაში, მაგრამ 
გურიაში მხოლოდ ორ შემთხვევაშია დადასტურებული: 
ერთი _ მუხური ტყის სახელია სოფ. ჩომეთში, მეორე _ ოქროს 
მუხურო დასახლებული უბანია სოფ. ლიხაურში. უკანასკნელ 
შემტხვევაში მსაზღვრელიანი ფორმით გვხვდება. 

სკოლას გურიაში კლასიც ეწოდება. ამას ტოპონიმებიც 
ადასტურებენ. გვაქვს: ნაკლასვარაი _ ორგან, ნაკლასვარი _ 
სამგან. 

ტყეთა სამიჯნე-სასამანედ ხშირად იყენებდნენ ნახშირს, 
რომელსაც ზედ საზღვარზე ამოთხრილ ორმოში 
ჩამარხავდნენ. მეორე მხრივ, ტყეში გამართულ სპეციალურ 
ორმოში ხდებოდა შეშის დაწვა-ნახშირის დამზადება. ასეთ 
ადგილებს ეწოდება ნანახშირალი ან სანახშირე. ეს სახელები 
ტოპონიმებად ქცეულან: ნანახშირალი ვაკეა სოფ. 
შეკვეთილში ტყეა სოფ. გრიგოლეთში. ხოლო სანახშირე 
ტყეებია აგარაკსა და ჯურყვეთში. 

მოკრეფილის აწონა და ჩაბარება ხდება ჩაის პუნქტში ან 
ფარდულში. ამისი გამოძახილია მიკროტოპონიმები: 
ნაპუნქტარა _ საძოვარი სოფ. ბაილეთში, ნაპუნქტარაი _ ჩაის 
პლანტაცია სოფ. აცანაში. ნაფარდულარი _ ცხრაგან, 
ნაფარდულები _ სახნავი სოფ. ზენობანში. ნასილოსარი _ 
(საძოვარია სოფ. ტაბანათში) ის ადგილია, სადაც ახლო 
წარსულში სილოსის ჩადება ხდებოდა. 

“სიტყვის კონის” მიხედვით, სორატი იმერულში ნიშნავს 
ბილიკს, ვიწრო გზას. ტოპონიმი ნასორატები (ფერდობია სოფ. 
ტობახჩაში) ადასტურებს, რომ ეს სიტყვა გურულშიცაა 
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დადასტურებული. ნესენაკვარის (ტყე სოფ. ტელმანში) 
ამოსავალი კი ბერძნულიდან ქართულის მიერ შეთვისებული 
და ყველა დიალექტში გავრცელებული ლექსემა სენაკია, რაც 
გურულში ნიშნავს ერთოთახიან მცირე სადგომს, ბერისთვის 
განკუთვნილს ან უეკლესიო სასაფლაოზე აგებულს. ურემი 
მეტად საჭირო ტრანსპორტი იყო სოფელში. საურმე ურმის 
სავალად განკუთვნილი გზაა, ხოლო ყოფილი ასეთი გზა 
ნაურმალია. გურიის ტოპონიმიკაში გვხვდება ნაურმალი, 
ნაურმალე და ნაურმევი, აგრეთვე საურმე _ სამგან, საურმე 
გორი, საურმისთავი და სხვ. 

საკიჟინიე ტყეა სოფ. ზემო ონჭიკეთში. კიჟინი შორიდან 
დაძახებაა. მთაგორიან რეგიონში ბევრგანაა ისეთი ადგილი 
ბორცვზე, ფერდობზე, გზის პირას, საიდანაც შეიძლება ცოტა 
ქვემოთ, ან ხეობის გაღმა მცხოვრებს გადასძახო, დაუკიჟინო. 
სწორედ ასეთი ადგილია საკიჟინიე. 

მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით, 
ბატონყმობის გადავარდნის შემდეგ, გლეხებმა მიიღეს 
სანადელო მიწები _ ტყეები თუ სახნავები, რომლებიც 
შემდეგში ბევრმა შეისყიდა და საკუთრებად გაიხადა. ასეთ 
ნაკვეთებს საკუთარი დაარქვეს. საკუთარაი ფერდობი სოფ. 
ჭინათში, საკუთარე ტყეა ორგან, საკუთარი ტყეა სოფ. ზემო 
აკეთში. ამის საპირისპიროდ იყო ტყე, რომელიც არავის 
ეკუთვნოდა, ე. ი. ყველას შეეძლო მით სარგებლობა. ამ 
შინაარსს შეიცავს ტოპონიმი საერთო. ასე ეწოდებათ ტყეებს 
სოფ. ბუკისციხესა და ნაკადულში. მაგრამ ზოგ შემთხვევაში 
სავარგული თანაბარი უფლებებით ეკუთვნოდა რამდენიმე 
პირს. ეს აღინიშნებოდა ტერმინით ზიარი ან საზიარო. 



 114 

ტოპონიმებია: საზიარო ტყე _ ტყე სოფ. ბუქსიეთში და სხვ. 
საერთო ტყეს ზოგ შემთხვევაში სათემოსაც უწოდებდნენ. 
სოფ. ზედა მამათში ჩაის პლანტაციას ჰქვია სათემო, ხოლო 
სოფ. გოგოურში ტყეს _ სათემო ტევრი. 

ძველ ქართულსი სათარი იყო ან თვით “შეშა მოთრეული” 
(სულხან-საბა) ან ხე, რომელსაც მიათრევენ1

გურიაში მრავალგანაა ისეთი ადგილი, მთა ან ტყე, 
რომლის თავზეც ხშირად დგას ნისლი. მათ, ჩვეულებრივ, 

. გურულში კი 
სათარიც და სათრიელიც არის ხელოვნური შურო 
(ფერდობზე) ან ღარი (ვაკეზე), სადაც ხარებით მიათრევენ ხე-
ტყეს, ან ჩააცურებენ ფერდობზე. სათარი შუროა სოფ. 
ჩხაკოურაში, სათრიელი ხუთგანაა ფერდობის სდახელი. 
იგივე მნიშვნელობა აქვს ტერმინს საყარა, რაც რამდენიმე 
შემტხვევაშია ფიქსირებული მიკროტოპონიმად. 

სამზირი ის ადგილებია, სადაც მონადირე ჩაუსაფრდება 
ხოლმე ნადირს. ტოპონიმებია: სამზირე _ ტყე სოფ. შუა განახ-
ლებაში. საზირია//სამძირია გორაა სოფ. ბურნათში. სამეოთხე-
დო და სამესამედო კი მიწის დამუშავების გარკვეულ წესზე 
მიუთითებს: სამეოთხედოდ აღებული მიწის ნაკვეთიდან 
პატრონს აძლევდნენ მოსავლის მეოთხედს, სამესამედოდ აღ-
ებულიდან კი _ მესამედს: სამეოთხედო ტყეა სოფ. ჩაკიტოურ-
ში, სამესამედო კი ორგან ტყის სახელია და ერთგანაც ჭალისა. 
ნახორი ღომის ნაცეხვია. სანახორე ის ადგილია, სადაც ასეთ 
ნაცეხვს ყრიდნენ. გვხვდება ტოპონიმად ორ შემთხვევაში: 
სახნავია სოფ. ჩოჩხათში და ტყეა სოფ. ჩანჩეთში. 

                                                           
1 ქეგლ, V, გვ. 617. 
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ეწოდებათ სანისლე, სანისლია, სანისლიე და სანისლობო. 
ესენი აპელატივებია, ტოპონიმებადაც გვხვდება. 

სარიგი ორსემემიანი ლექსემაა: 1) მდინარე წყლის 
გასაგრილებელი, გასაყოფი მოწყობილობა. 2) გზაჯვარედინი. 
ადგილი, სადაც გზები იყოფიან, რიგდებიან. სოფ. ვაკიჯვარში 
გზაჯვარედინს სწორედ სარიგი ეწოდება. სალამური 
ხალხური ჩასაბერი საკრავია. ამზადებენ ადგილობრივ ხისგან 
ან ლერწმისაგან. საჭირო ხე თუ ლერწამი ყველგან კი არ 
მოიპოვება, არამედ ზოგან. ერთი ასეთი ადგილია 
სასალამურო _ ტყე სოფ. ახალსოფლეში. 

გურიაში გვაქვს ტოპონიმთა ერთი რიგი, რომელიც 
აღნიშნავს ქარის, ნიავის ქროლვის ადგილს. საქარე და 
საქარიე განმარტებას არც საჭიროებენ. შევეხებით ტერმინებს 
საქერქელე, საბინდილიე, საქვენაო. ქირქილი ნიავის ქროლაა. 
მაშასადამე, საქერქელე ის ადგილია, სადაც გამუდმებით ქრის 
ნიავი (სოფ. თავსაბურებში ფერდობს ეწოდება). ბინდილი 
გურული სიტყვაა და ლექსიკონებში ჯერ არაა ფიქსირებული, 
ნიშნავს ორი მხრიდან ნიავის ქოლას. ე. ი. საბინდილიე ის 
ადგილია, სადაც ორი მხირდან ქრის ნიავი. ასე ეწოდება 
გორას სოფ. გურისტყეში და ტყეს სოფ. ქვემოხეთში. 
ქვენა//ქვენაის ბინდი ქვენა (დასავლეთის) ქარია. ისეთ 
ადგილს, სადაც იგი ხშირად ქრის, ეწოდება საქვენაო. გვაქვს 
ორი ასეთი ტოპონიმი: მთა სოფ. თხილაგანში და ტყე სოფელ 
გოგოურში. გურულში კიდევ ერთი სიტყვა გვაქვს, რომლის 
მნიშვნელობაა “ნელი ქარი, სიო”. ესაა ბერძნულიდან კოლხუ-
რში შემოსული და მეგრულსა და გურულში დღემდე 
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შემორჩენილი ბორია, ბორიო (ი. ყიფშიძე განმარტავს: ბორია _ 
ветер). საბორია გორაა სოფ. ჯუნეწერში. 

ბუნების მოვლენებთან დაკავშირებული ტერმინი 
სანისლია ზემოთ განვიხილეთ. ზოგ ადგილას უფრო ხშირად 
წვიმს, ვინემ სხვაგან. ასეთი ადგილების სახელებია: საწვიმე, 
საწვიმი და საწვიმარაი, რომლებიც აგრეთვე გვხვდება 
გურიის ტოპონიმიაში. 

გასული საუკუნის დამლევსა და ამ საუკუნის დასაწყისში 
მოსახლეობა თვითონ იცავდა თავის სოფელს აბრაგებისაგან, 
რისთვისაც გარკვეულ ადგილებში გადაკეტილი იყო გზები 
და მოწყობილი ჰქონდათ საყარაულოები (თურქულიდან 
შემოსული სიტყვა ჩანს). ტოპონიმებია: საყარაულო _ ხუთგან 
საყარაულო//საყალოურო დას. უბანი სოფ. ნაბეღლავში. 

ტომრუღი “მრგვალი მორი” თურქული სიტყვაა. 
ფიქსირებულია აჭარულში და გურულში შემოტანილი 
აჭარიდან გადმოსახლებულთა მიერ (ასეთი ორი სოფელია 
ჩოხატაურის რაიონში, ზოტი და ჩხაკოურა, სადაც მხოლოდ 
აჭარლები ცხოვრობენ. გადმოსულნი არიან ზემო აჭარიდან). 
სოფ. ჩხაკოურაში ღელისათვის, სადაც ალბათ ხის მორები იყო 
ჩაყრილი, დაურქმევიათ ტომრუღებიანი რელე. 

უფსკერულე საბანაოა სოფ. თხილაგანში, ნიშნავს უძიროს, 
ღრმას, მაგრამ არ წარმოადგენს ჰიდროგრაფიულ ტერმინს, 
რადგან უძირო შეიძლება იყოს არა მარტო წყალი, არამედ 
ვთქვათ კარსტული ჭაც. ნაბუდარი ის ადგილია, სადაც 
რაიმეს ბუდე ჰქონდა. ასე რომ, ქონაბუდვარა და ქონაბდვარი 
(ტოპონიმებია სოფლებში მოთრე, ჩოლობარგი, ჭყონაგორა) 



 117 

უნდა ნიშნავდეს ქორის ნაბუდარს. ტოპონიმებია აგრეთვე 
ყვავის ბუდე _ ტყე სოფ. ხაჯალიაში. 

ჩრდილიან, უმზეო ადგილს ლეჩხუმურში ეწოდება 
შთილი, იმერულში შტილი. გურტულში კი გვაქვს 
ვარიანტები: შტილა _ ტყე სოფ. ქვედა აჭში, შტილა//ჩტილა _ 
სახნავი სოფ. იანეულში, შთილე//ჩთილე საყანე სოფ. ზემო 
ერეკეთში, ჩითილე _ ტყე სოფ. ბუქსიეთში, 
ჩითილი//ჩიტილი//ჩიდილო _ ფერდობი სოფ. ნიგოითში, 
ჩიტილა _ ფერდობი სოფ. ჩოლობარგში, ტყე სოფ. 
ჭყონაგორაში. 

წიაღობანი1

გურულში სემემა ჯირკის მნიშვნელობით გვაქვს ჯიკვი და 
ჭიკვი, აგრეთვე ჯირეკი. ტოპონიმებია: ჯიკვები _ ფერდობი 
სოფ. ნაკადულში, ჯიკნარაი _ სამგან, ჯიკვნარაი _ ფერდობი 
სოფ. ორაგვეთში, ჯირეკე _ ფერდობი სოფ. თხილაგანში. 
იმერულსა და მთიულურში ხორა არის საჟენებად 
დაწყობილი შეშა. სულხან-საბა აღნიშნავს: “ხორა _ შეშის 

 გურიის ტოპონიმიაში სამჯერ მეორდება: 1. 
სოფელია ზემოხეთის თემში; 2. სოფ. ხაჯალიას უბანი. 3. ტყეა 
სოფ. ჯიხაჯირში. წიაღ ძველ ქართულში ნიშნავდა როგორც 
“გაღმას”, ისე “გამოღმას”, როგორც “იმ მხარეს”, ისე “ამ 
მხარეს”. გურულში ამ ლექსემის მნიშვნელობაა: “გაღმა, იქით; 
რაღაცის შიგნით სიღრმეში მდებარე”. მაშასადამე, წიაღობანი 
არის “გაღმა მდებარე უბანი”. ამას გარდა გვაქვს: წიაღი _ ტყე 
სოფ. ვანისქედში, წიახი//წიაღი _ ტყე სოფ. ჭაჭიეთში. 
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ზვინი”. ამასვე აღნიშნავს გურულში ხორიე//ხორია, რაც ტყის 
სახელია სოფ. ორაგვეში. იმერულში ამავე მნიშვნელობით 
მეორე სიტყვაც გვაქვს _ ხურდუმი _ “ჯირკის გროვა”. ამის 
ვარიანტი ჩანს გურული ხურთუმი (ღელის სახელია სოფ. 
ჭანჭათში). 

§ 9. უცხოენოვანი ლექსიკა 

სალიტერატურო ქართულში შემოსული მრავალრიცხოვანი 
უცხო სიტყვა დიალექტებშიც გვხვდება. ამას გარდა, 
თითოეულ დიალექტში მოიპოვება ბარბარიზმები, მათ შორის 
“უცხო ენებიდან საჭიროების გარეშე შემოტანილი სიტყვები”2

რუსული ენიდან შემოსული ლექსიკური ბარბარიზმები 
ერთგვარად “მოჰყვნენ” სათანადო ნაგებობას, მოწყობილობას 
და ა.შ. ასეთებია: ბარაკი (ადგილის სახელია სოფ. ზემო 
ნატანებში), ნაბარაკვალი (ტყე სოფ, ქვედა ძიმითში), 
ვადაკაჩკა (სარწყავი მოწყობილობის მიმდებარე ფართობი 
სოფ. ლაითურში), კატლავანი (ჩაის პლანტაცია სოფ. 
ნარუჯაში), ზაოდი (ვაკე სოფ. უკანავაში), იამა (თხრილი სოფ. 
ნარუჯაში), კაზარმა//ყაზარმა, ნავიშკარა, ნაკანცელარი, 

. 
გურულში ლექსიკური ბარბარიზმები შემოსულია 
ძირითადად რუსული ენიდან, ნაწილობრივ თურქულიდანაც 
(აჭარული დიალექტის გზით). 

                                                                                                                             
1 დამაჯერებლადაა ახსნილი ზ. ჭუმბურიძის მიერ (იხ. მისი 
დედაენა ქართული, თბ., 1987, გვ. 529). აქაც და სხვაგანაც ჩვენ 
ვეყრდნობით ამ წიგნში შესულ ეტიმოლოგიებს. 
2 ენათმეცნიერულ ტერმინთა მოკლე ლექსიკონი, შეადგინა რ. 
შამელაშვილმა. თბ., 1975, გვ. 28. 
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ნაპარონალი (საბანაო მდ. სუფსაზე სოფ. ხიდმაღალაში), 
პიტონიკი (ვენახი სოფ. კოხნარში), პრისტანი (ვაკე სოფ, 
ზოტში) და სხვ. ეს სიტყვები შემოსულია გურულის 
ლექსიკაში და სათანადო სახელები დარქმეულია გურიის 
ძირძველი მოსახლეობის მიერ უკანასკვნელი ათწლეულების 
მანძილზე. მაგრამ გვაქვს ტოპონიმთა მეორე რიგიც, რომელიც 
დარქმეულია რუსების მიერ, რომლებიც აქა-იქ კომპაქტურად 
სახლობენ (ძირითადად სოფ. შეკვეთილსა და გრიგოლეთში, 
აგრეთვე დიდი მეურნეობების ტერიტორიაზე _ ლაითურში, 
ნასაკირალში, ნარუჯაში ). მხედველობაში გვაქვს 
ტოპონიმები: გურინკა _ მდინარე სოფ. ახალსოფელში, 
ნიკალაევკა _ მდინარე სოფ. შეკვეთილში, პალიანკა _ სახნავი  
სოფ. მოედანში, რადნიკოვი _ წყარო სოფ. ნარუჯაში, ჩორნაია 
რეჩკა _ ღელე სოფ. შეკვეთილში და სხვ. 

თურქულიდან შემოსული სიტყვებია: მედრესა _ სალოცავი 
სოფ. ჩხაკოურაში, იალა // იალე _ შეფენება სოფ. ქვენობანში, 
ჯამე _ ტყე სოფ. წანწაგურში, ყიშლა და სხვ. 

ტოპონიმიკური ბარბარიზმები შეიძლება ეწოდოს ე.წ. 
გადმოტანილ ტოპონიმებს, როგორიცაა: დარდანელი // 
დარდამელი _ ხევი სოფ. ბუქსიეთში, კამჩატკა _ ბაღი სოფ. 
ლაითურში, მარაკანა _ საძოვარი სოფ. ჭანჭათში, ფეხბურთის 
მოედანი სოფ. მოცვნარში, სახალინი _ შეფენება სოფ. 
ლაითურში, ჩაის პლანტაცია სოფ. ნარუჯაში, ცეილონი და 
სხვ. 
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§10. ონიმური ლექსიკა და მისი როლი  
ტოპონიმთა წარმოქმნაში 

 
როგორც უკვე აღნიშნული გვაქვს. ონიმთა ფორმირება 

ხდება საზოგადო სახელისა (ე.წ. აპელატივის) და თვით 
საკუთარი სახელის გამოყენებით. სპეციფიკურია და ცალკე 
განიხილება ზმნური წარმომავლობის საკუთარი სახელები, 
რომლებიც საერთოდ არამრავალრიცხოვანია. 

ონიმთა წარმოქმნაში აქტიურად მონაწილეობენ 
ანთროპონიმები, კერძოდ, გვარსახელები, პირის სახელები, 
ჯგუფური თუ ინდივიდუალური მეტსახელები, აგრეთვე 
ტოპონიმები. ისინი შედიან გურიის ტოპონიმთა თითქმის 
75%-ის შემადგენლობაში. 

ოიკონიმთა წარმოების ანალიზისას აღნიშნულ იქნა, რომ 
დასახელებული პუნქტების სახელებში არაიშვიათად გვაქვს 
ოდენ გვარი მრავლობითი რიცხვის ფორმით. ჩვეულებრივ კი, 
გვარსახელი ხშირია მართულმსაზღვრელიან ტოპონიმში. ამ 
შემთხვევაში ტოპონიმის შინაარსი გამოხატავს სახელსადები 
ობიექტის კუთვნილებას აწმყოში ან წარსულში მსაზღვრელი 
კომპონენტით აღნიშნული პირისადმი. ამასთანავე, გვარები 
წარმოდგენილია როგორც მხოლობით, ისე მრავლობითი 
რიცხვის ფორმით, როგორც ეს ჩანს ქვემოთ დამოწმებული 
მაგალითებიდან (ასო მ-ზე): მითაიშვილის ნადუქნები, 
მალაზონიას ნოლი, მალაზონიების გორი, მალაზონიების 
ტყეი, მალშოვის ადგილი, მამალაძეების ჭალა, მამალაძის 
ადგილი, მამალაძეების სათიბი, მამეიშვილის  ფართობი, 
მამეიშვილის ნასახლები, მამინაშვილის ნამოსახლარი, 
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მინაშვილის წისქვილი, მამფორიას ნასახლები, მამფორიების 
შუკა, მარგალიტაძის სანაო, მარგალიტაძის საცივი, 
მარუაშვილის გორი, მარღანიას ნაკარვალი, მარშანიას 
ნაყანები, მარშანიშვილის ნოყო, მასხულიას ნასახლები, 
მაქსიმეშვილის წყალი, მაღალაშვილის ადგილი, 
მაჭარაშვილის ნასახლები, მაჭუტაძის ნაკარვალი, მაჭუტაძის 
საქათმე, მახარაძის ნასახლები, მახარაძის სერი, მარაძის ტყეი, 
მახარაძნების ხიდი .... აქ შევწყვეტთ მაგალითების 
დასახელებას და მხოლოდ იმის აღნიშვნით დავკმაყოფილდ-
ებით, რომ ასო მ-ზე კიდევ ასიოდე ასეთი წარმოების 
ტოპონიმი გვაქვს. ამასთანავე, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 
გვარის მხოლობითი რიცხვის ფორმა ორჯერ და მეტად 
ჭარბობს მრავლობითი რიცხვის ფორმას .... მეორე მხრივ, 
მახარაძე, ნინოშვილის ტიპი ტოპონომები ხელოვნურია და 
არაორდინალური ქართველური ტოპონიმიისათვის. 
მიუხედავად ამისა, გურულში მაინც გვაქვს რამდენიმე 
გამონაკლისი. მაგალითად, სოფ. მეწიეთში ტყეს ეწოდება 
ტყიურეშვილი, ხოლო სოფ. შათირში ჩაის პლანტაციას _ 
თალაკვაძე. 

ასევე ხშირია მართული მსაზღვრელის ფუნქციით ოდენ 
პირის სახელისა თუ მეტსახელის გამოყენება. მოგვყავს ე _ 
ბგერაზე დაწყებული ასეთი სახელები (სიმოკლის მიზნით 
ვასახელებთ ტოპონიმიკური კონტექსტის გარეშე). ებე (3), 
ეგნატე (5), ევაკიე, ევანი, ევგენიე, ედემიკე (3), ედისონა, 
ედიშარა, ედიშარაი, ედიშერე, ედუკი (2), ევგენიე, ევსევი, 
ევსახია, ევტიხი, ეკაია, ეკა (4), ელეიე, ელუნაი, ელენე (2), 
ელენიჩქე (2), ელია (3), ელიასა (2), ელიასე , ელიზბარა, ელიზბარე 
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(2), ელიე, ელიმონაია, ელიოტი, ელისაბედი, ელისე (2), ელისეი, 
ელისო (2), ელიცაბედა, ელორდე, ელპიტე (3), ელპიტი, 
ელჩოხაი, ელცაბედაი, ელცაბედე (2), ელცაბედი (2), ემელიანე, 
ემინე, ემრული, ენაპოლისი, ენუქიე (3), ეპილაი, ეპოლოზე, 
ერანიკე, ერანიკო, ერაპოსინე, ერასტო (7), ერემია, ერემიე (5), 
ერემი, ერისტო (3), ერისტი, ერმალო(5), ერმალოზე, ერმალოი, 
ერმილა (3), ერმალაი, ერმილე (4), ერმილო (9), ერმილოი (2), 
ერმისოი, ეროდე (3), ესელაი, ესელიე, ესეი, ესე (14), ერსაი, 
ესუფა, ესუფაი, ესიკაი (5), ესიკე, ესმა (2), ესოფა, ესოფე (2), 
ესოფი (2), ესტატაი (2), ესტატე (6), ესუფა, ესუფაი, ეტიფანე, 
ეტლიე, ეტრიფანა, ეფანე, ეფენიე, ეფესო, ეფესი, ეფრემა, 
ეფრემაი, ეფრემი, ეფროსინე (2), ექვთიმა (2), ექვთიმაი (2), 
ექვთიმე (3).  

გურიის მიკროტოპონიმიაში მართული მსაზღვრელის 
ფუნქციით გვხვდება სახელგვარული სინტაგმებიც. აი, 
სათანადო მაგალითები ი-ასოზე: იაგორ გუჯაბიძის 
ნამოსახლი, იაგორ გუჯაბიძის საცივი, იაგორ ხუციშვილის 
ადგილი, იაგორა ჩახვაძის ნაკარვალი, იაგორა ჩხარტიშვილის 
ნასახლები, იაკობ ჭანუყვაძის ნამოსახლი, იაკინთე ჯაბუას 
ნაჩაიები, იაკობე ჯაბუას ჩაი, იასონ ჟღენტის მამული, იაშა 
გუჯაბიძის საცივი, ისანე სიორიძის ნასახლები, ივანე 
ცაგურიას ნაკარვალი, ივანე ჯორბენაძის ეზო და კიდევ 50-ზე 
მეტი მსგავსი ტოპონიმი ამ ი-ასოზე. 

როგორც ცნობილია, წარმოქმნილი ტოპონიმის ამოსავალი 
ფუძე ან რთული ტოპონიმის ერთ-ერთი კომპონენტი 
შეიძლება იყოს თვით ტოპონიმიც. ეს უკანასკვნელი საკმაოდ 
ხშირია გურიის ტოპონიმიაში: კალაკონა ფერდობის 
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სახელებია სოფ. ინტაბუეთში. მას ჩაუდის კალაკონას ღელე. 
კალაშე _ მდინარეა სოფ. წიფნაგვარში. მასზეა ხიდი კალაშეს 
ბოგა. სოფელ ქვაბღაში ფერდობს ეწოდება კარჩხალი. მის 
ზემოთ და ქვემოთ ტყეების ეწოდებათ კარჩხლის თავი და 
კარჩხლისძირი. ზოტის მთაზეა ფერდობი კენჭნარი. აქვე 
გამოდის წყარო კენჭნარის წყალი. კილაჯოური, თავის მხრივ, 
ანთროპონიმია. აქვეა წყარო კილაჯოურის საცივი (სოფ. 
წანწაგური) და მრ. სხვა. 

ამრიგად, გურიის ტოპონიმთა, განსაკუთრებით 
მიკროტოპონიმთა წარმოქმნაში საზოგადო ლექსიკასთან 
(კერძო, აპელატივებთან) ერთად მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებს ონიმური ლექსიკაც. 

 
§11. ტოპონიმთა ქვეკლასები და მეტონიმია 

 
საკუთარი სახელის ფუნქციაა ერთგვარი ობიექტების 

სიმრავლიდან ერთი კონკრეტულის გამოყოფა და მისი 
აღნიშვნა. სოფელ ვაზიანში მრავალი სახნავია, მაგრამ 
მხოლოდ ერთადერთს ეწოდება თომას ნაქონი. სოფ. 
ჩხაკოურაში სამანქანო გზებზე მრავალი მოსახვევია, მაგრამ 
ის, რომელსაც ტალახიანი მოხვეული ჰქვია, ერთადერთია. 
სოფ. თხილაგანის მიდამოებში ბევრგან ნახავთ პანტას, მაგრამ 
მხოლოდ ერთადერთს დაერქვა ბურკიანი კვიჭიჭე, და, 
მართალია, ეს ხე ამჟამად აღარ არსებობს, მაგრამ სახელი ტყეს 
შერჩა. 

ინტერნაციონალური ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს სემემა 
“საკუთარ სახელს”, მომდინარეობს ბერძნული ენიდან. ესაა 
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ტერმინი ონიმი ან ონომა. ამ ტერმინით გამოისახება 
ნებისმიერი საკუთარი სახელი _ პირისა თუ გეოგრაფიული 
ობიექტისა, ცხოველისა თუ თანავარსკვლავედისა, ეთნიკური 
ერთეულისა და ა.შ. ამის მიხედვით გამოყოფენ ონიმის 
შემდეგ კლასებს (კატეგორიებს, თანრიგებს): ანთროპონიმი, 
ტოპონიმი, ეთნონიმი, კოსმონიმი, ზოონიმი, თეონიმი, 
ქრომონიმი, ქრემატონიმი და სხვ.1

                                                           
1 პ. ცხადია, ონომასტიკური ტერმინთა განამრტებითი ლექსიკონი, თბ., 
1988, გვ. 77 

 
ტოპონიმიც ბერძნული სიტყვაა და სიტყვა-სიტყვით 

აღნიშნავს “ადგილის სახელს”. ქართულად მას შეიძლება 
ეწოდოს გეოგრაფიული სახელწოდება ან ადგილის სახელი. 
მაგრამ ტერმინ ტოპონიმის მნიშვნელობა თანდათან 
გაფართოვდა, რადგანაც ის აღნიშნავს არა მარტო ადგილს, ამ 
სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, არამედ აგრეთვე  
ხმელეთზე მდებარე ყოველგვარი ობიექტის _ ხელოვნურისა 
თუ ბუნებრივის, თვით ცალკეული ქვისა თუ ხისაც, საკუთარ 
სახელს. ხმელეთზე მდებარე ობიექტები მრავალგვარია და 
ამის მიხედვით გამოიყოფა ტოპონიმთა ქვეკლასები: 
ორონიმი, ჰიდრონიმი, ოიკონიმი, სპელეონიმი, ქრონიმი, 
დრიმონიმი, დრომონიმი, აგროონიმი და სხვ. ეს ტერმინები 
განმარტებულია ნ. პოდოპსკაიას “რუსული ონომასტიკური 
ტერმინოლოგიის ლექსიკონში” (რუსულ ენაზე) და პ. ცხადაის 
“ონომასტიკურ ტერმინთა განმარტებით ლექსიკონში”. ამ 
წყაროებზე დაყრდნობით განვიხილავთ ამ ქვეკლასებს 
გურიის ტოპონიმიკური მასალის გამოყენებით. 
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ა) ორონიმია 

ორონიმია ოროგრაფიული ობიექტის სახელია. 
ოროგრაფიული ობიექტი, ჩვეულებრივ, დედამიწის 
ზედაპირის დადებითი ან უარყოფითი ნაწილია. გურია 
მთაგორიანი რეგიონია და შესაბამისად, მრავალია ბორცვი 
თუ ხეობა, ფერდობი თუ ქვაბური ... მათი მნიშვნელოვანი 
ნაწილი სახელდებულია, არიან უსახელონიც, უმეტესად მთის 
დაუსახლებელ ნაწილში. როგორც ცნობილი, გეოგრაფიული 
ობიექტისთვის საკუთარი სახელის შერქმევა ამ ობიექტის 
აუცილებლად აღნიშვნის საჭიროებითაა განპირობებული. 

ორონიმად ყოველგვარი სიტყვა შეიძლება შეგვხვდეს, 
როგორც სახელური, ისე ზმნური წარმომავლობისა, მაგრამ 
ორონიმთა დიდზე დიდი ნაწილი თვით ოროგრაფიული 
ტერმინების მეშვეობითაა წარმოქმნილი. ოროგრაფიული 
ტერმინები ორონიმებად გვხვდებიან ან დამოუკიდებლად, ან 
რთული სახელების კომპონენტებად. სხვანაირად რომ 
ვთქვათ, ოროგრაფიულ ტერმინს შეიძლება ახლდეს 
მართული, უფრო ხშირად, ან ატრიბუტული მსაზღვრელი. 
სათანადო ტერმინები უკვე ზემოთ დავასახელეთ და 
განვიხილეთ, აქ მხოლოდ რამდენიმე ტიპური მაგალითის 
მოყვანით დავკმაყოფილდებით: ბორიეს გორი _ გორი სოფ. 
ზემო ერკეთში, გორი _ ბორცვი სოფ. იანეთსა და ბაილეთში, 
ლაფრანაის ხოხი _ ხრამი სოფ. ჭოკლაურში, გორმაღალა _ მთა 
სოფ. ტელმანში, ჭიხვარიას გამოქვაბული _ გამოქვაბული 
სოფ. მელექედურში, ზრუგაი _ ბორცვი სოფ. გვიმრალაურში, 
თამრგუალი და სხვ. ორონიმთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
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მიღებულია მეტონიმიის გზით. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
ორონიმი წარმოქმნა არა როგორც ორონიმი, არამედ როგორც 
არაოროგრაფიული ობიექტის სახელი და ამ სახელმა 
შემდგომში გადაინაცვლა, ე.ი. გამოიცვალა აღსანიშნი 
ობიექტი. ასეთ შემთხვევაში უფრო ხშირია ობექტის  
ტერიტორიის გაზრდა, ვინემ შემცირება. დათიესოული, 
წესით უნდა იყოს აგროონიმი, კერძოდ, დათიეს კუთვნილი 
მიწის სახელი, მაგრამ  ეს მიწის ნაკვეთი დაფერდებულზე 
მდებარეობდა და ამიტომაც ამ დაფერდების (შეფენების) 
სახელად გადაიქცა (სოფ. ქაქუთში). კიბულა არის კიბისებური 
საფეხურები აღმართ-დაღმართზე, ე.ი. დრიმონიმური 
ტერმინია,  მაგრამ შერქმევია ოროგრაფიულ ობიექტს _ 
ბორცვს (სოფ. კალაგონი). აქაც მეტონიმია გვაქვს: გზა-
აღმართის სახელი დროთა განმავლობაში იქცა იმ  ბორცვის 
სახელად, სადაც ეს გზა-აღმართი მდებარეობდა. ეს მეთოდი 
განსაკუთრებით ხშირადაა  გამოყენებული ფერდობების 
სახელდებისათვის. ეს ბუნებრივიცაა: გურია მთაგორიანი 
მხარეა და მისი სახნავები თუ საძოვრები, გზები თუ ტყეები 
ფერდობებზე მდებარეობს. 

საერთოდ, გურიის ტოპონიმიაში, და კერძოდ, 
ორონიმიაში, ზმნური წარმომამვლობის სახელწოდებები 
იშვიათია. აქ დავასახელებთ რამდენსამე ორონიმს: სოფ. 
სამებაში კლდეს ეწოდება ირმის  გადმონავარდნი. სოფ. 
ჯურუყვეთში ფერდობის სახელია მიშალიეს ნახტომი, ხოლო 
სოფ. ქვემოხეთში ასევე ფერდობისა _ ფაცურიშვილის 
გამონაყიდი. სოფელ კოხნარშია ჩაწერილი თევზაძის 
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ჩამონართმევი. სოფ. აცანაში ხრამს ეწოდება ქვისატეხი, 
ხოლო სოფელ შუა განახლებაში ფერდობს _ ქვისაჭრელი. 

ოროგრაფიულ ტერმინს ერთი თავისებურება აქვს: იგი არ 
შეიძლება (ან თითქმის შეუძლებელია შეგვხდეს) 
წინავითარების ან დანიშნულების აფიქსით. საერთოდ კი 
გურიის ორონიმიაში გვხვდება წინავითარების შინაარსის 
შემცველი სახელწოდებანი, მაგრამ ისინი ისევ და ისევ 
მეტონიმიის გზით არიან მიღებულნი: ამბაკოს ნაყენები, 
მელიტოს ნაყენვარი და სხვ. 

ბ) ჰიდრონიმია 

ჰიდრო ბერძნული სიტყვაა და “აღნიშნავს წყლისას, 
წყალთან დაკავშირებულს”1. ჰიდრონიმი არის წყალთან 
დაკავშირებული ობიექტის სახელი: “Гидроним - вид 
топонима. Собственное имя любого водного объекта, 
природного или созданного чеорвеком”2

                                                           
1 უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, შეადგინა მ. ჭაბაშვილმა, თბ., 1989 წ. გვ. 568. 
2 Подольская Н.В., Словарь русской ономастической терминологии, Москва, 
1978, с. 48 

 წყალთან 
დაკავშირებული ობიექტი შეიძლება იყოს მდინარეც და ტბაც, 
ოკეანეც და ჭაობიც ... ამის გათვალისწინებით გამოყოფენ 
ჰიდრონიმის სახეობებს, როგორიცაა ოკეანონიმი, 
პელაგონიმი, ლიმნონიმი, პოტამონიმი, ჰელონიმი და სხვ. 
ამათგან გურიის სინამდვილეში გვაქვს პოტამონიმები (მდ-
ინარეთა სახელები), ლიმნონიმები (ტბათა სახელები), 
ჰელონიმები (ჭაობთა სახელები). წყაროები და მდინარეთა 
მონაკვეთების სახელები პოტამონიმებში უნდა განვიხილოთ. 
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ჰელონიმის მნიშვნელობით “ტელმოგრაფიული 
სახელწოდებაც” იხმარება1

ტოპონიმიკურ სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, 
რომ ჰიდრონომიისა და მიკროჰიდრონიმიის მნიშვნელობის 
ზრდის ის გარემოება, რომ მათ ხშირ შემთხვევაში 
შენარჩუნებული აქვთ პირვანდელი ე.ი. სამოტივაციო 
მნიშვნელობა. ლინგვისტური ინფორმაციის მიღების ერთ-
ერთი მთავარი საშუალებაა ეტიმოლოგიური ანალიზი

.  

1

გურიის ჰიდრონიმთა მეტად მნიშვნელოვანი ნაწილი ჰიდ-
როგრაფიული ტერმინებითაა ნაწარმოები, ე.ი. ისინი 
თავიდანვე ჰიდრონიმებს წარმოადგენდნენ. ისევე, როგორც 
ოროგრაფიული ტერმინი, ჰიდროგრაფიული ტერმინიც 
ტოპონიმის რანგში დამოუკიდებლად იშვიათად გვხვდება, 
ჩვეულებრივ, მას ახლავს მართული ან ატრიბუტული 
მსაზღვრელი. მართული მსაზღვრელები, როგორც წესი, 
გამოხატავენ კუთვნილებას ან გეოგრაფიულ მიმართებას: 
თხმელარას ღელე ღელეა, რომელიც თხმელარში გამოივლის, 
მეფარიშილის წყალი წყაროა, რომელიც მეფარიშვილის 
კუთვნილ ტერიტორიაზე გამოდის ... 
ატრიბუტულმსაზღვრელიანი ჰიდრონიმი ბევრად მეტია 
ატრიბუტულმსაზღვრელიან ორონიმზე და ამასაც ექსტრა-
ლინგვისტური ახსნა მოეძებნება: წყლის დახასიათება შესაძ-
ლებელია უფრო მეტი ნიშან-თვისებით, ვინემ ბორცვისა ან 

. 

                                                           
1 Таскаева Л.А., Тельмографическаф терминология в русских говорах 
яСреднего Урала. Русская ономастика и ее взаимодействие с апеллятивной 
лексикой, Свердловск, 1976. 
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ხევის ... ატრიბუტული მსაზღვრელი ჰიდრონომიაში გამოხა-
ტავს აღსანიშნი ობიექტის ფერს, გემოს, სუნს, 
კონფიგურაციას, მდებარეობას, დანიშნულებას ... აი, 
რამდენიმე ნიმუში: გძელი, ტბა, თეთრი ღელე, ტყისპირა 
წყარო, ღელემყრალა, ყრუი ღელე, უკანღელე, სათევზია 
ღელე, შავღელაი, ცივწყარო, წყალწითელა ... 

გურიის ჰიდრონიმთა წარმოქმნაში ჰიდროგრაფიულ 
ტერმინთაგან ყველაზე ხშირია ღელე, წყალი და საცივი 
(“წყარო”), მაგრამ მათგან წარმოქმნილ ჰიდრონიმთა 
რაოდენობა ჰიდრონიმთა საერთო რაოდენობის მხოლოდ 
ერთი მესამედია, მაშინ, როცა ზემო სამეგრელოს ჰიდრონიმთა 
66% მხოლოდ ოთხი სიტყვა-ტერმინითაა წარმოქმნილი. 
ესენია ღალ, ტობა, წყუ, და წყარი. (იხ. პ. ცხადაია, მეგრული 
ჰიდროგრაფიული ტერმინოლოგია და მისი როლი 
სამეგრელოს ჰიდრონიმთა წარმოქმ-ნაში, ტოპონ. კრებული, 
თბ. 1993, გვ. 79.) 

გ) ოიკონიმია 

ოიკონიმი ზოგადად დასახელებული პუნქტის სახელია. 
კონკრეტულად კი გამოყოფენ ასტიონიზმს _ ქალაქის 
სახელწოდებას და კომონიმს _ სოფლის სახელწოდებას ( ეს 
ტერმინებიც ბერძნული წარმომავლობისაა). ჩვენ ვხმარობთ 
ზოგად ტერმინს “იოკონიმი”. ქალაქი თუ დაბა, სოფელი თუ 
მისი უბანი ხელოვნური წარმონაქმნია _ ადამიანის 
მიზანმიმართული მოღვაწეობის შედეგია. ამით განსხვავდება 

                                                                                                                             
1 Агаева Р.А., Гадронимия Русская Северо-Запада, как источник культурно-
исторической информации, Москва, 1983, с. 3 
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ოიკონიმი ჰიდრონიმისა თუ ორონიმისაგან, რომელნიც, 
ჩვეულებრივ, ბუნებრივი ობიექტების სახელებია. 

როგორც ცნობილია, არსებობს საგანგებო (სპეციალური) 
ტოპონიმიკური აფიქსაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამა თუ იმ 
ფუძეს თუ დავუმატებთ გარკვეულ აფიქსს, აუცილებლად 
მივიღებთ  ტოპონიმს და არა საზოგადო სახელს. ფ. 
მაკალათიან ქართველურ ენათა მასალის საფუძველზე 
გააკეთა დასკვნა, რომ საგანგებო ტოპონიმიკური აფიქსაციის 
წინაპირობაა ის, რომ საწარმოებელი (ამოსავალი) ფუძე უნდა 
იყოს თვით საკუთარი სახელი _ ტოპონიმი ან ანთროპონიმი. 
პ. ცხადაიამ სამეგრელოს ტოპონიმიის, კერძოდ, ოიკონიმიის 
ანალიზის საფუძველზე გამოარკვია, რომ 1. ლე-მეგრულში 
არის “ოდენსაგანგებო ტოპოფორმანტი”, რადგან გამოიყენება 
მხოლოდ ტოპონიმთა კერძოდ, ოიკონიმთა წარმოსაქმნელად, 
რომელნიც აღნიშნავენ ფუძით გამოხატული გვარის 
დასახლებას: ლე-ქარდ-ე, ლე-მანი-ე, ლე-ფიფი-ე1

                                                           
1 პ. ცხადაია, “მთიანი სამეგრელოს ტოპონიმია”, თბ. 1985წ. 

. 2. სა _ არის 
უპირატესად საგანგებო ტოპოფორმანტი, რადგანაც ამ 
პრეფიქსით გვარსახელისაგან წარმოქმნილი სახელი, 
ჩვეულებრივ, ამ გვარით დასახლებული პუნქტის 
სახელწოდებაა: სა-ბულისკერი-ო, სა-შამუგი-ო, სა-გულუ-ო... 
ამ სა-პრეფიქსს ქართულშიც უჩანს ასეთი ფუნქცია. 
გავიხსენოთ, სა-კორინთლ-ო, სა-გურამ-ო, სა-ბარათიან-ო, სა-
ქართველ-ო და სხვ. გურულ დიალექტს ოიკონიმთა 
საწარმოებლად არ დასჭირვებია სალიტერატურო ენის სა- და 
მეგრულ-სვანური  ლე- პრეფიქსების სესხება )-თ, -ეთ 



 131 

სუფიქსებზე ცალკე გვექნება საუბარი), რადგნაც ოიკონიმთა 
წარმოების თავისებური სისტემა შეიმუშავა. მართალია, 
გურიაში ფიქსირებული სა- პრეფიქსიან ტოპონიმთა შორის 
გვაქვს რამდენიმე ანთროპონიმულფუძიანიც (ე.წ. 
ანთროპოტონიმები), მაგრამ ისინი აღნიშნავენ არა 
დასახლებულ პუნქტს, არამედ მიწის მფლობელს. 
მაგალითად, სოფ. ქვემო ერკეთში ბერიძის კუთვნილ ტყეს 
ეწოდება საბერიძეო, კობიძის კუთვნილ ტყეს საკობერიძო და 
ა.შ. საგულვებელია, რომ აღნიშნულ შემთხვევებში 
მოკვეცილია საზღვრული სიტყვა, მარამ ზოგ ტოპონიმში იგი 
შემორჩენილია: სოფ. კოკათში ღელეს ეწოდება საგირგოლო 
ღელე. 

როგორც ყოველნაირი სახეობის ტოპონიმთა ქვეკლასში, 
აქაც ორი ძირითადი ჯგუფი გვაქვს: საკუთრივ მეტონიმიის 
გზით წარმოქმნილი და ტოპონიმთა სხვა ქვეკლასიდან 
მეტონიმიის გზით გადმობარგებულნი. გურულში 
სპეციფიკური აფიქსით წარმოქმნილი ოიკონიმები არა გვაქვს, 
მაგრამ მოგვეპოვება დასახლების ტერმინებით 
წარმოქმნილნი. ასეთი ტერმინები: უბანი, კუთხე, დასახლება, 
სოფელი. ამათGან დასახლება და კუთხე მხოლოდ უბნების 
სახელებში გვხვდება, სოფელი _ მხოლოდ სოფლის 
სახელწოდებებში, უბანი კი, _ როგორც სოფლების, ასევე 
უბნების სახელწოდებებში. მაგალითად, სოფლის სახელებია; 
ახალსოფელი, ზედაუბანი, გოგოლესუბანი, შუბანი, 
ქვენობანი, ზენობანი და სხვ. სოფ. კოხნარის უბნების 
სახელებია: ბარამიძნების კუთხე, ბუკიების დასახლება, 
თოდრიების უბანი, კალანდაძნების უბანი და სხვ. 



 132 

გურიის ოიკონიმთა თუ მიკროტოპონიმითა 
მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოქმნილია მეტონიმიის გზით. 
უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია მეტონიის თავისებური 
სახე _ პატრონიმული სახელის გადაქცევა სოფლის ან უბნის 
სახელწოდებად. მხედველობაში გვაქვს გვარის მრ. რიცხვის 
ფორმა, სადაც სათანადი აფიქსი (აღმ. საქართველოში 
ძირითადად _ ნ, ხოლო დას. საქართველოში _ებ), მართალია, 
სიმრავლესაც გამოხატავს (და ეს პირდაპირი დანიშნულებაა), 
მაგრამ, ამავე დროს, დასახლებულ პუნქტებზე მიუთითებს. 
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ შესაძლოა მრ. რიცხვის 
ნიშნები შეიცავდნენ ერთგვარ მატოპონიმებელ ფუნქციას1

                                                           
1 ფ. მაკალათია, მრავლობითის _ებ, _ნ სუფიქსთა მატოპონიმებელი 
ფუნქცია, “მაცნე” ¹4, 1975 წ. გვ. 115-121. 

. 
ჩვენი აზრით, აქ მეტრონიმიასთან გვაქვს საქმე. 
თვალსაჩინოებისათვის მოგვყავს მაგალითები მთიულეთ-
გუდამაყრის რეგიონიდან, სადაც სოფლის სახელებია: 
ჩოხელნი, თოთიაურნი, ჩობალაურნი, კაიშაურნი და სხვ. 
ქვემოთ ჩამოთვლილი _ებ სუფიქსიანი ანთროპოტონიმები კი 
ხულოს რაიონშია: იაკობაძეები, გიორგაძეები, ადაძეები, 
მინდაძეები, ღოჯომელაძეები, და სხვ. მსგავსი წარმოების 
სახელები იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის ოიკონიმიაში 
იშვიათია, მაგრამ მიკროოიკონიმიაში ხშირია. აქვე 
აღვნიშნავთ, რომ ზემო იმერეთის უბნების სახელებისათვის 
ამოსავალი ფუძეები გვართან ერთად ხშირად ჯგუფური 
მეტსახელიცაა, როგორც მაგალითად: სვიმოლეები, 
ქიშმოლეები, პოშოლეები. გვარის მრავლობითი რიცხვის 
ფორმა გურიის სოფლების სახელწოდებებში არც გვაქვს, 
უბნების სახელწოდებებში კი მრავლად დასტურდება. 
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მაგალითად, სოფ. კოხნარის უბნებია: ახალაძნები, გაგუები, 
გიორგაძნები, გოგიშვილები, კეშელავნები და სხვ. 

პატრონიმთა შემდეგ მიკროოიკონიმებად გადაქცევის მეტი 
შანსი აქვს გორა და სერი ინდიკატორების შემცველ რთულ 
სახელებს. ერთგან ოდენ გორაც კი გვხვდება უბნის სახელად 
(სოფ. გორაბერეჟოულში). სხვა მაგალითებია; ანთიძნების 
გორი, (სოფ. ხევი), გაბეჩავების გორი (სოფ. ორმეთი), 
კაპჭინების სერი (სოფ. გოგოლესუბანი), კუნჭულიეს სერი 
(სოფ. გოგოლესუბანი) და სხვ. ხომ არაა ეს იმ ვითარების 
გამოძახილი, როცა ჩვენი წინაპრების დასახლებანი იმავე 
დროს იყო გორა-სერები, სადაც ოჯახებად ცხოვრობდნენ: 
ერთი ოჯახი ერთი გორი იყო. 

ოიკონიმიაში, როგორც სოფლის, ისე უბნის სახელებში, 
ხშირია ანთროპონიმთაგან (გვართაგან, პირის სახელთაგან, 
მეტსახელთაგან) -ურ ან -ეულ სუფიქსებით წარმოქმნილი 
სახელები, რომლებიც წარმოიქმნენ როგორც ტყისა თუ მიწის 
ყოფილი მფლობელობის აღმნიშვნელნი. სოფლის სახელებია: 
ბოხვაური, იანეული, ჩაკიტაური, ანასეული და სხვ. ბევრად 
მეტია ამგვარი სახელები მიკროოიკონიმიაში, ამასთანავე აქ -
ეულის ფონეტიკური ვარიანტი -ოულ-იც გვხვდება: 
არსენასოული, კიპრუჭაისოული, აპილაური, მაკარაულაი და 
სხვ. 

გურიის ოიკონიმიასა და მიკროოიკონიმიაში 
გავრცელებულია საერთოდ ქართველური ოიკონიმიისათვის 
დამახასიათებელი კიდევ ერთი მოდელი: _ ობიექტის 
სახელდებისათვის გამოიყენება სივრცითი მიმართულების 
გამომხატველი მსაზღვრელებისა, როგორიცაა: ზედა და 
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ქვედა, ზემო და ქვემო, გაღმა და გამოღმა, მაღლა და დაბლა, 
შუა და წიაღ… ოღონდ აქ გვაქვს არა მეტონიმია, არამედ უკვე 
არსებული ტოპონიმის გამოყენება ახალი სახელდებისათვის, 
სოფლების სახელებია: ქვედა მამათი, ქვემო აკეთი, ზედა 
ძიმითი, ზემო აკეთი, შუა ისნარი, მაღალი ეწერი, დაბალი 
ეწერი, გაღმა დობირო, გამოღმა დობირო, წიაღუბანი … (არა 
გვაქვს მსაზღვრელებად პირველი, მეორემ მესამე). თითო-
ოროლა მაგალითია, სადაც მსაზღვრელად გამოყენებულია 
სიტყვები დიდი და პატარა: პატარა ბახმარო, დიდი ვანი 
(თემის სახელია სურებში). აქვე უნდა აღცნიშნოთ, რომ: 1. 
ამგვარი წარმოება მიკროოკინომიაში იშიათია. 2. 
დადგენილია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბითაც 
ოიკონიმიაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება სიტყვები: ზემო 
(126 ოიკონიმში), ქვემო (123), ზედა//ზედ (67), ქვედა (54) და 
ა.შ.1

მეტონიმიის წყალობით ოიკონიმად და მიკროოიკონიმად 
შეიძლება მოგვევლინოს ყოველგვარი სახელი, რაც კი შეიძლე-
ბა საერთოდ დაერქვას ადგილს, გეოგრაფიულ ობიექტს, ისეთ 
ცალკეულ საგანსაც კი, როგორიცაა ქვა ან ხე… ეს სახელი შეი-
ძლება იყოს როგორც მარტივი, ისე წარმოქმნილი ან რთული, 
როგორც ზმნური, ისე სახელური წარმომავლობისა. 
დავასახელებთ რამდენიმე მაგალითს: ბჟოლდამწვარი, 
გადაკაფული, გუბე, დიხაშხო, დობირო, დუქანი, ეწერი, 

  

                                                           
1 შ. აფრიდონიძე, ფ. მაკალათია, ქართული ოიკონიმები, ტოპონიმიკა II, თბ:, 
1980, გვ. 222. 
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თეთროსანი, ლეკურა, ლაშის ღელე, ლაფანი, მერე, მინდორი, 
მოედანა, მუგურუში, ნაბაკევი და სხვ. 

ზემოთ დასახელებულ ოიკონიმთაგან ზოგი იმეორებს გეო-
გრაფიულ ტერმინს. მაგალითად, გურიაში გვაქვს 22 
ტოპონიმი “დიხაშხო” (მათგან უბნის სახელად გვხვდება 
მხოლოდ ერთი), 43 დობირა, დობირაი ან დობირო 
(ოიკონიმად 9), 40 ეწერი (ოიკონიმია 8), 46 მერე, მერია 
(ოიკონიმია მხოლოდ 2), 28 ჭალა, ჭალე (ოიკონიმად 4).  აქ 
უნდა აღინიშნოს შემდეგი გარემოება: დობირა და ეწერი 
შედარებით მაღალი ან დაფერდებული ადგილებია. უწინ 
სწორედ ასეთ ადგილებზე სახლდებოდნენ. ამიტომაც ეს 
ტერმინები მეტია ოიკონიმიაში, ვინემ მერე  და ჭალა დაბალი 
ადგილებია მდინარის სანაპიროზე, სადაც იშვიათად 
სახლდებოდნენ. 

გვარი ან პირის სახელი მხოლობითი რიცხვის ფორმით 
საერთოდ იშივიათია საქართველოს ტოპონიმიაში. ყოველ 
წესს აქვს გამონაკლისი: ნინოშვილი (სოფელი ლანჩხუთის რა-
იონში) ხელოვნური სახელწოდებაა, ხოლო მანიჟა//მანჯა აიხ-
სნება პარალელური ფორმით მანიჟას წყარო. 

გამორკვეულია, რომ ქართულ რთულ ოიკონიმებში ატრიბ-
უტული მსაზღვრელი ბევრად სჭარბობს მართულ 
მსაზღვრელს (შეფარდება 782:79)1

მიკროოიკონიმიაში კი საპირისპირო მოვლენასთან გვაქვს 
საქმე, კერძოდ, გურიის უბნის სახელწოდებებში მართული 
მსაზღვრელი ოთხ-ხუთჯერ მეტია ატრიბუტულ 

. 

                                                           
1 შ. აფრიდონიძე, ფ. მაკალათია, დასახ. ნაშრომი, გვ. 226. 
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მსაზღვრელზე. ამას თავისი მიზეზი აქვს: სოფლებისა 
სახელთა ტოპონიმურობის ხარისხის ბევრად მეტია უბნების 
სახელწოდებათა ტოპონიმურობის ხარისხზე. 
მიკროოიკონიმი ხშირ შემთხვევაში საზოგადო სახელისა და 
საკუთარი სახელის საზღვარზე დგას. ასეთ შემთხვევაში კი 
უმეტესწილად კუთვნილების ან გეოგრაფიული მიმართების 
გამოხატვა გვაქვს. 

კიდევ ორი შენიშვნა: 1. პოსტპოზიციური მსაზღვრელი 
უბნის სახელწოდებებში იაშვიათია, რადგან ისინი 
შედარებით “ახალგაზრდანი” არიან, და თუ გამოიყენება, ისიც 
ისეთ მყარ კომპოზიტებში, რომლებსაც გეოგრაფიული 
ტერმინის მნიშვნელობა აქვთ, როგორიცაა 
წყალწითელა,წყალწმინდა და სხვა, 2. გურიის 
მიკროოიკონიმიაში არა გვაქვს ჭალა-ქადაგოურისა თუ 
შველაურ-ციციბოურის ტიპის ტოლად-შერწმული სახელები. 
მიზეზი აქაც გასაგებია: ტოლად-შერწყმული სახელები, 
ჩვეულებრივ, ხელოვნური, ოფიციალური წარმ-ომავლობისაა. 

დ) აგროონიმია 

აგროონიმი სოფლის მეურნეობისათვის გამოსადეგი მიწის 
ნაკვეთის, ე.წ. სავარგულის (სახნავის, სათიბის, საძოვრის, 
ციტრუსებისა თუ ჩაის პლანტაციის …) საკუთარი სახელია. 
გურიის ტოპონიმიაში ყველაზე მრავალრიცხოვანი, 
ბუნებრივია, სწორედ ეს ქვეკლასია. აგროონომის 
მნიშვნელოვანი ნაწილის ტოპონიმურობის ხარისხი 
შესამჩნევად დაბალია. მართალია, იგი ასრულებს 
სახელდების ფუნქციას, მაგრამ მყარი ტოპონიმი მაინც არ 
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არის, ბევრი მათგანი შეიძლება 4-5 ათეულ წელიწადში 
შეიცვალოს, ან უკვალოდ გაქრეს. აგროონიმთა ძირითადი 
ნაწილი, თითქმის ორ მესამედზე მეტი, მართულ-
მსაზვრელიანი სახელებისაგან შედგება. მათი დანიშნულებაა 
კუთვნილების გამოხატვა ამჟამად ან წარსულში, აგრეთვე 
გეოგრაფიული მიმართების აღნიშვნა. მსაზღვრელი კომპონე-
ნტი, ჩვეულებრივ, ანთროპონიმია, არაიშვიათად _ ტოპონიმი, 
ხოლო საზღვრულ კომპონენტებს წარმოადგენენ ადგილის, 
კერძოდ კი, სავარგულების, ან წინავითარების აღმნიშვნელი 
ლექსემები, როგორიცაა: ადგილი, ნაადგილები, ჩაი, ნაჩაიები, 
ყანა, ნაყანები, ნოლი, ფართობი … მაგალითები გურიის 
აგროონიმიდან: ჯოჯიეს ნაადგილები _ ჩაის პლანტაცია, სოფ. 
კალაგონში, ჯორბენაძის ნოლი _ სახნავი სოფ. ომფარეთში, 
ჯოყოილაძნების ფართობი _ ჩაის პლანტაცია სოფ. ნარუჯაში, 
ჯვართავას ნაკარვალი _ სახნავი სოფ. ჯურყვეთში, ჯაჯიკეს 
ნასახლები _ სახნავი სოფ. ხიდისთავში, ჯაყელის ჩაი _ ჩაის 
პლანტაცია სოფ. ქვემო აკეთში, ჯაველიძის ადგილი _ სახნავი 
სოფ. გაღმა დვაბზუში. ჭელიძის ეზო _ ჩაის პლანტაცია სოფ. 
ეწერში. წითლიძის ნაქონი _ სახნავი ზედა ჩიბათში, 
შალიკაშვილების ნაქონი _ სახნავი სოფ. ბუკნარში, დეზიკოს 
ნაყანებში _ სახნავი სოფ. ქვედა ძიმითში, ვალიკოს ნაეზვარი _ 
სახნავის სოფ. კალაგონში და სხვ. მრ. ზემოთ აღნიშნულ 
ინდიკატორებთან ატრიბუტული მსაზღვრელის გამოყენება 
იშიათია: ყანაგრძელა _ სახნავი სამგან, წითელი მიწა _ სახნავი 
ორგან, დიდი უყი _ სახნავი სოფ. ჯურყვეთში, ზედაყანე _ 
სათიბი სოფ. თავპანტაში. 
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ბუნებრივია ასევე აგროონიმიაში სიხშირე -ურ და -ეულ//ოულ 
სუფიქსებით წარმოქმნილი სახელებისა. ამ სუფიქსებზე ცალკე 
გვაქვს მსჯელობა. აქ კი მხოლოდ აგროონიმებს დავასახელე-
ბთ: ცხილაური _ სახნავი სოფ. ასკანში, ღირდალაური _ სახნ-
ავი სოფ. კალაგონში, ცეცხლაძისეული _ ჩაის პლანტაცია სოფ. 
მელექედურში, ინაური _ სახნავი სოფ. თხინვალში, ხიტირ-
ისოული _ სახნავი სოფ. ასკანაში, ხინთიბიძისოული _ ჩაის 
პლანტაცია სოფ. წითელმთაში, ცხვირასოული _ სახნავი სოფ. 
გულიანში, ყენიასოული _ სახნავი სოფ. ჭანიეთში და სხვ. 

ტოპონიმიაში ხშირად განმეორებადი გეოგრაფიული 
ტერმინებიდან აგროონიმებად გვხვდება: დობირო _ 11-გან, 
ეწერი _ ოცგან, ეკალა სამგან, დიხაშხო _ თვრამეტგან და ა.შ. 

საერთოდ კი, აგროონიმად შეიძლება შეგხვდეს 
ყოველგვარი სახელი, რომელაც მეტონიმიის წესის 
მოქმედებით გამოცვალა ობიექტი. ამიტომაც სავარგულის 
სახელად შეიძლება იქცეს ტყის, ჭალის, ხიდის, ჭეჭყიანი 
ადგილის … სახელები. აქაც რამდენსამე მაგალითს 
დავასახელებთ: ხიდმაღალაი _ სახნავი სოფ. ნიგვზიანში, 
წყავიანი _ სახნავი სოფ. ჯურუყვეთში, წიფნარი _ სახნავები 
ლესასა და ჭყონაგორაში, შვაჭალა _ სახნავი ოთხგან, შუატყე _ 
ჩაის პლანტაცია სოფ. ნაგომარში, ჭინჭყობი _ სახნავი სოფ. 
ქაქუთში, ჭიჭიკოს ქვაი _ სახნავი სოფ. ნაკადულში და სხვ.  

ე) დრიმონიმია, დრომონიმია, სპელეონიმია 

დრიმონიმი ტყის სახელია. გურიაში (შედარებით ტიაგის 
მასივევბთან) მცირე-მცირე ტყეებია. მაშასადამე, მათი 
სახელები მიკროტოპონიმებია. დრიმონიმთა მნიშვნელოვანი 
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ნაწილი წარმოქმნილია სიტყვა-ტერმინებით, რომლებიც  
მიუთითებენ, რომ საქმე გვაქვს ტყესთან. ასეთი ტერმინები 
ზევითაა დასახელებული და გაანალიზებული. აქ მხოლოდ 
მაგალითების დასახელებით დავკმაყოფილდებით: ისაკის 
ტყეი _ ტყე სოფ. ვანისქედში, კალანდარიშვილების ტყეი _ 
ტყე სოფ. ნიგოითში, ტევრი _ ტყე მეწიეთში, თავსურებში და 
სხვ. დიდრაყა _ ტყე სოფ. უკანავაში, ურეკი _ ამჟამად 
სოფელია, ტყეშავი _ ტყე სოფ. ჭანჭათში, შავი ტყეი _ ტყე სოფ. 
დაბლაციხეში, ფარჩხა _ ამჟამად ჩაის პლანტაცია სოფ. 
ხრიალეთში და სხვ. 

მეტონიმიას დიდი გასავალი აქვს დრიმონიმიაშიც. ტყის 
სახელთა ერთი ნაწილი წარმოიქმნა არა როგორც ტყის, 
არამედ სხვა სახის გეოგრაფიული ობიექტის სახელი და 
შემდეგ იქცა დრიმონიმად. დავასახელებთ ნიმუშებს: ილიკოს 
სასკე _ ტყე სოფ. ბუქსიეთში, იაკობაის კარავი _ ტყე სოფ. 
სუფსაში. ისლები _ ტყე სოფ. თხილაგანში, კამუანი _ ტყე სოფ. 
ჭინათში, კატისყანა _ ტყე სოფ. ზემო ფარცხმაში, კარპეზეს 
ნაყანები _ ტყე სოფ. გოგოურში, წიაღობანი _ ტყე სოფ. 
ჯიხანჯირში, კოკი _ ტყე სოფ. ქვემო ჩიბათში და სხვ. 

დრომონიმი გზის სახელია, ხოლო სპელეონიმი მღვიმისა, 
გამოქვაბულისა. ამ კატეგორიის საკუთარი სახელები ცოტაა 
გურიაში. გზა სახელების საწარმოებლად, უპირველეს 
ყოვლისა, გამოყენებულია სპეციალური ტერმინები, 
როგორიცაა: გზა, გზაბოძალი, მოხვეული, აღმართი და სხვ. 
ხოლო მღვიმე-გამოქვაბულებისა _ გამოქვაბული, ღრუაი, 
ხარხამო და სხვ. დრომონიმიაშიც და სპელენიმიაშიც არაა 
იშვიათი მეტონიმური წარმოქმნა. 
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ჩვენი ნაშრომის ამ მონაკვეთის მოკლე დასკვნა ასეთია: ტო-
პონიმიის ცნობილი ქვეკლასებიდან გურიაში მრავალრიცხ-
ოვანია ორონიმები, ჰიდრონიმები, აგროომიმები, დრიმონი-
მები, ოიკონიმები, ბევრად მცირერიცხოვანია დრომონიმები 
და სპელეონიმები. ყველა აღნიშნული ქვეკლასი ძირითადად 
ტოპონიმიაში შედის. მიკროტოპონიმთა ტოპონიმურობის 
ხარისხი კი ერთნაირი არ არის. კერძოდ, 
მართულმსაზღვრელიანთა დიდი ნაწილი ახალი 
წარმონაქმნია, საშუალოდ 4-5 ათეული წლის ასაკისაა, და 
ამდენად, არამყარია. მართალია, ისინი ტოპონიმთა ფუნქციას 
ასრულებენ, მაგრამ თითქმის არც  არიან ტოპონიმნი, ბევრი 
მათგანი მომავალ 4-5 ათეულ წელს ვერც გაუძლებს. 

ტოპონიმთა ძირითადი ნაწილი წარმოქმნილია  შესაბამისი 
ტერმინებით: ორონიმები _ ოროგრაფიულით, ჰიდრონიმები _ 
ჰიდროგრაფიულით და ა.შ. (შესაძლოა ერთგვარი 
გამონაკლისი იყოს ოიკონიმია, სადაც სპეციფიკურ ტერმინებს 
ფართო გასავალი აღარა აქვთ). ყველა ამ შემთხვევაში ვიღებთ 
პირველად ტოპონიმს, ე.ი. ტოპონიმი წარმოიქმნა როგორც იმ 
ობიექტის სახელი, რომელსაც ამჟამად აღნიშნავს: ორონიმი _ 
ორონიმად, ჰიდრონიმი _ ჰიდრონიმად, ოიკონიმი-
ოიკონიმად, დრიმონიმი _ დრიმონიმად და ა.შ. 
სტრუქტურული თვალსაზრისით აქ მოგვეპოვება როგორც 
მარტივი (შედარებით იშივიათად), ისე წარმოქმნილი 
(არაიშვიათად) და რთული (შედარებით მრავალრიცხოვანი) 
სახელები პირველად ტოპონიმთა მნიშვნელოვანი ნაწილის 
ერთ-ერთი კომპონენტი თვით საკუთარი სახელია _ 
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ტოპონიმი ან ანთროპონიმი, სათანადო მაგალითები ზემოთ 
უხვად არის დამოწმებული, ამიტომ აქ აღარ ვასახელებთ. რაც 
შეეხება იმერულში დადასტურებული კაცხი- კაცხურა ტიპის 
წარმოებას, იგი გურიის ტოპონიმიაში არ შეინიშნება. 

ტოპონიმთა წარმოქმნის მეორე ძირითადი წყარო არის 
მეტონიმია, გურიის ტოპონიმიაში გვაქვს როგორც 
ტრანსონიმური (ანთროპონიმი → ტოპონიმი), ისე 
ტრანსტოპონიმური მეტონიმია, რაც კონკრეტულად ასე 
გამოიხატება: ორონიმი → ჰიდრონიმი, ჰიდრონიმი → 
ორონიმი, ორონიმი → ოიკონიმი, ჰიდრონიმი → ოიკონიმი, 
ორონიმი → აგროონიმი, აგროონიმი → ორონიმი, აგროონიმი 
→ ოიკონიმი, დრიმონიმი → აგროონიმი, აგროონიმი → 
დრიმონიმი  და ა.შ. იგულისხმება, რომ ამგვარი გადასვლისას 
ტოპონიმის ფორმა არ იცვლება, ხდება მხოლოდ აღსანიშნი 
ობიექტის გამოცვლა მისი ტერიტორიის გაზრდის ან 
შემცირების, ან კიდევ სახელწოდების მეზობლად მდებარე 
ობიექებზეც გადასვლის, მასზე “ძალუფლების” გავრცელების 
გზით. 

ტოპონიმთA მესამე ჯგუფს ქმნიან ე.წ. პრედიკატული (ზმნ-
ური) ტოპონიმები, რომელთა შინაარსი ასახავს სახელსადებ 
ობიექტთანდაკავშირებულ რაიმე შემთხვევას, მომხდარ 
ფაქტს, დანიშნულებას. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში 
გამოყენებულია მომავალდროიანი მიმღეობა ვნებითი 
გვარისა. სხვა შემთხვევაში კი ზმნური შინაარსი 
გამოხატულია წარსული დროის მიმღეობით. ვასახელებთ 
მაგალითებს: გაკიდული ხიდი _ ხიდი სოფ. მოედანში, 
გაჭრილი გზაი _ გზა სოფ. შემოქმედებაში, ბჟოლადამწვარი _ 
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უბანი სოფ. ხაჯალიაში, ბაძგამომწვარი _ სახნავი სოფ. 
გვიმრალაურში, მუხაგაჭრილი _ ტყე სოფ. ქვაბღაში, 
დამწვარი კარავი _ სამგან, დათიეს გამონაყიდი _ სათიბი სოფ. 
თავპანტაში, გერმანტის ნაჩხუბარე _ ჩაის პლანტაცია სოფ. 
გოგოურში. გურულიენთ ჩამონაჭერი _ სათიბი სოფ. 
ჩხაკოურაში, ბათლომეს მონაკლავი _ ტყე სოფ. ქვემოხეთში, 
ფილიპეს ნახტომი _ ფერდობი სოფ. ნიგვზიანში, თათრის 
ნამარხი _ ტყე სოფ. ქვაბღაში, ღამისათევი _ დავაკება სოფ. 
ვაკიჯვარში, ქარნაქცევი _ ფერდობი სოფ. ხაჯალიაში, მეხის 
ჩანავარდნე _ წყარო სოფ. სამებაში, თევზის სარეკი _ მდ. 
ტოტი სოფ. ნიგვზიანში, მიქელაშვილის ყოფილი _ ფერდობი 
სოფ. ბაღდადში, ქვისათალაი, ღორის საწოლი, 
ჭაკისახტომელაი, გაკირული _ უბანი ქ. ოზურგეთში და სხვ. 

ზმნის პირიანი ფორმა ტოპონიმად მხოლოდ ერთ შემთხვე-
ვაში დასტურდება: მოიდანახე _ სერი ქ. ოზურგეთში1

ძირითადი დასკვნები 

. 
უნდა აღინიშნოს, რომ გურულ დიალექტში არ 

დასტურდება წინადადების გადაქცევა ტოპონიმად. 
ხელოვნურ (მემორიალურ) ტოპონიმებს, რომლებიც 

მოძალებულნი იყვნენ საბჭოთა პერიოდში, სპეციალურად არ 
ვეხებით. 

გურიის ტოპონიმაში გამოვლინდა მრავალფეროვანი აპელ-
ატიური თუ ონიმური ლექსიკა. ადგილის სახელთა საწარმოე-
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ბლად აქტიურადაა გამოყენებული სპეციალური სიტყვები-
ტერმინები, რომლებიც ძირითადად დენოტატის 
(სახელსადები ობიექტის) სახეობის აღმნიშვნელი სიტყვებია. 
ბოტანიკური, დანდშაფტური, ეკონომიკურ-გეოგრაფიული, 
ოროგრაფიული, ჰიდროგრაფიული, ზოლოოგიური 
ტერმინოლოგია არის ის მთავარი მასალა, რომელიც ქმნის 
გურიის დიალექტის ტოპონიმიკურ სისტემას. 

გურიის ტოპონიმიაში, ქართულის გარდა, წარმოდგენილია 
სხვა ენობრივი შრეებიც: ა) კოლხურ-სვანური; ბ) აფხაზურ-
ადიღეური (ჰიპოტეტურად); გ) თურქულ-სპარსული და რუს-
ული. თავის მხრივ, ქართულენოვანი ლექსიკა შეიძლება 
დაიყოს ოთხ ფენადL 1. ფორმითა და შინაარსით იდენტური 
სალიტერატურო ენის მასალასთან; 2. ფორმითა და შინაარსით 
ერთგვარად განსხვავებული სალიტერატურო ენის 
მასალისაგან; 3. საერთო (ზიარი) დასავლეთ ან სამხრეთ 
დასავლეთ საქართველოს დიალექტებთან (ან ორივესთან); 4. 
საკუთრივ დიალექტური, ლოკალური (ზოგ შემთხვევაში 
ვიწრო ლოკალური, გავრცელებული ერთ ან რამდენიმე 
სოფელში). 

ტოპონიმთა ქვეკლასებიდან გურულში ყველაზე 
მრავალრიცხოვანია აგრონომია, ხშირია ორონიმი, 
ჰიდრონიმი, ოიკონიმი, დრიმონიმი, ცოტაა ტრომონიმი, 
სპელეონიმი,... თითოეულ ქვეკლასში გამოიყოფა ორი 
ძირითადი ჯგუფი ტოპონიმებისა: ა) გეოგრაფიული 
                                                                                                                             
1 ამგვარი შემთხვევისათვის პ. ცხადაია ხმარობს ტერმინს “იმპერატიული 
საკუთარი სახელი”. იხ: მისი ონომასტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი, თბ. 1988 
წ. გვ. 52. 



 144 

სახელწოდება, რომელიც გაფორმდა როგორც ამავე 
(სახელდებული) ობიექტის საკუთარ სახელად, რასაც 
ადასტურებს სათანადო ტერმინის (ინდიკატორის არსებობა); 
ბ) გეოგრაფიული სახელწოდება, რომელიც წარმოიქმნა 
როგორც სხვა ობიექტის სახელი და შემდეგ შეიცვალა 
დენოტატი “-იქცა იმ ობიექტის საკუთარ სახელად, რომელსაც 
დღეს აღნიშნავს (ტოპონიმთა წარმოქმნის ამ გზას ეწოდება 
მეტორიმია და იგი განსაკუთრებით გავრცელებულია 
ოიკონიმიაში, რადგანაც დასახლებული პუნქტის სახეობის 
აღმნიშვნელი ტერმინები ცოტაა. 

გურულში ტოპონიმთა წარმოქმნის სხვა, ნაკლებად 
პროდუქტიული საშუალებებიც არის გავრცელებული: ზიარი 
სახელწოდების მქონე ობიექტების ერთმანეთისაგან 
გამოსარჩევად, ანდა უკვე სახელდარქმეული ობიექტის 
ცალკეული მონაკვეთის სახელდებისათვის მართული თუ 
შეთნხმებული მსაზღვრელების (ზემო, ქვემო ...) გამოიყენება; 
სახელწოდების მექანიკური გადმოტანა (კამჩატკა, მარაკანა, 
დარდანელი); პრედიკატული (ზმნური შინაარსისა 
“ბჟოლადამწვარის” და “მეხის ჩანავარდნის” ტიპისა) 
ტოპონიმები იშვიათია, ხოლო წინადადების გადაქცევა 
ადგილის სახელად არ დასტურდება. 

გურიის ტოპონიმთა ძირითად მასას მიკროტოპონიმია ქმნ-
ის. ტოპონიმი ჩვეულებრივ, მართულმსაზღვრელიანი 
სახელია, სადაც მსაზღვრელ კომპონენტად წარმოდგენილია 
ანთროპონიმი (როგორც წესი) ან ტოპონიმი (იშვიათად). 
ამგვარი ადგილის სახელები გამოხატავენ დანიშნულებას, 
კუთვნილებას, გეოგრაფიულ (სივრცით მიმართებას) ... მათი 
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ასაკი შედარებით მცირეა, ხოლო ტოპონიმურობის ხარისხი 
მინიმალური. 
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დანართი 

გურიის ადმინისტრაციული დაყოფა 

ლანჩხუთის რაიონი 
 

თემის დასახელება თემის ცენტრი თემისადმი 
დაქვემდებარებული 

სოფლები 

1 2 3 
საქალაქო 

ლანჩხუთის ლანჩხუთი ლაშისღელე 

სასოფლო 

აკეთის გაგური ზემო აკეთი 
ქვემო აკეთი 

ჭანჭათი 
აცანის  აცანა ტელმანი 

გვიმრალაურის გვიმრალაური ჯუნეწერი 

ლესა-ჭინათის ლესა ჭინათი 
მამათის  მამათი კონჭკათი 

ქვედა მამათი 
შათირი 

მაჩხვარეთის მაჩხვარეთი ორაგვე 
ჯუნმერე 

ნიგვზიანის  ნიგვზიანი ჯუნმერე 
არჩეული 
ჩანჩეთი 
ხაჯალია 

ნიგოითით ნიგოითი ჩოლაბარგი 
ჭყონაგორა 

ქვიანი 
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ჯაპანა 
ჯიხეთის მონასტერი 

1 2 3 

ნინოშვილის ნინოშვილი ყველა 
სუფსის სუფსა ახალსოფელი 

გრიგოლეთი 
მათაყვა 

ტაბანათი 
ჩქუნი 

ხიდმაღალა 

ღრმაღელის ღრმაღელე ომფარეთი 
ორმეთი 

წყალწმინდა 
შუხუთის ქვემო შუხუთი ზემო შუხუთი 

ჩიბათის ქვემო ჩიბათი ზემო ჩიბათი 
ჭალა 

ჩოჩხათის  ჩოჩხათი გულიანი 
კოკათი 

მოედანი 
შროისუბანი 

ხორეთი 
ჯიხანჯირი 

ჯურმყვეთის  ჯურყვეთი ეწერი 
ბაღლიეფი 

ოზურგეთის რაიონი 
1 2 3 

საქალაქო 

ოზურგეთის ოზურგეთი  
სადაბო 

ლაითურის ლაითური  

ურეკის ურეკი  

ქვედა ნასაკირალის ქვედა ნასაკირალი  
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სასოფლო 

ასკანის ასკანა დაბალი ეწერი 
მზიანი 

ბაილეთის ბაილეთი ახალსოფელი 
ჭანიეთური 

ბახვის ზედა ბახვი მშვიდობაური 
ოქროსქედი 
ქვედა ბახვი 

ბოხვაურის ბოხვაური ჭალა 

გურიანთის ბურიანთა ციხისფერდი 

დვაბზუს დვაბზუ გაღმა დვაბზუ 
ვაკიჯვარის ვაკიჯვარი ფამფალეთი 

თხინვალის თხინვალი _ 

კონჭკათის კონჭკათი განთიადი 
ლიხაურის ლიხაური აჭი 

კვაჭალათი 
ნიაბაური 

მაკვანეთის ქვემო მაკვანეთი გოგიეთი 
ზემო მაკვანეთი 

ოზურგეთის ოზურგეთი  

მელექედურის მელექედური  
მერიის მერია ნაღობილევი 

ჭახვათა 
ხვარბეთი 

1 2 3 

მთისპირის მთისპირი ვანისქედი 
ოქროსქედი 

უკანავა 

ნაგომრის მაგომარი მაღალი ეწერი 
ჟანაურა 

შუა ისნარი 

ნატანების ქვემო ნატანები ზემო ნატანები 



 160 

შეკვეთილი 
შემოქმედის შემოქმედი გომი 

გონებისკარი 
კვირიკეთი 
წითელმთა 

სილაურის სილაური _ 
შრომის შრომა ვაკე 

ზედუბანი 
მოცვნარი 
ორმეთი 

ხრიალეთი 

ცხემლისხიდის ცხემლისხიდი ბაღდადი 
ზედა უჩხუბი 

ძიმითის ზედა ძიმითი ნასაკირალი 
ქვედა ძიმითი 

ჭანიეთის ჭანიეთი ვაშტიალი 
ქაქუთი 

ჯუმათის ჯუმათი ბოგილი 
იანეთი 

ძირიჯუმათი 

 
 
 

ჩოხატაურის რაიონი 
1 2 3 

სადაბო 

ჩოხატაურის  ჩოხატაური გუთური 

სასოფლო 

ბუკისციხის ბუკისციხე იანეული 

განახლების განახლება სამება 

დაბალციხის დაბალციხე საყვავისტყე 
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დიდი ვანის გურისტყე გამოღმა დობირო 
გაღმა დობირო 

ერკეთის “ზემო 
ერეკეთი 

 ზემო ონჭიკეთი 
ქვემო ერკეთი 

ქვემო ონჭიკეთი 
შუბანი 

ზემო სურების  ზემო სურები თავსურები 
ტობახჩა 

შველაურ-
ციციბაური 
ჩაკიტაური 

წითელგორა 
ჭალა-ქადაგაური 

ზემო ხეთის განთიადი გოგოური 
თხილგანი 

ზომლეთის ზომლეთი ვანი 

ზოტის ზოტი _ 

კოხნარის კოხნარი ბურნათი 
ნაკადული 
წიფნარი 

ნაბეღლავის  ნაბეღლავი თავპანტა 
ქვაბღა 

ჩხაკოურა 
საჭამიასერის ქვემო ხეთი კალაგონი 

მამულარი 
ჩომეთი 

ფარცხმის ზემო ფარცხმა შუა ფარცხმა 

ქვენობნის ქვემობანი ბასილეთი 
ბუკნარი 

შუა განახლების  შუა განახლება გოგოლესუბანი 

შუა სურების შუა სურები _ 
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ჩაისუბნის ჩაისუბანი გორაბერეჟოული 
ვაზიანი 

ინტაბუეთი 
ხევის ხევი ბჟოლიეთი 

ბუქსიეთი 

ხიდისთავის ხიდისთავი ახალშენი 
ზენობანი 
მეწიეთი 

წიფნაგორა 
ჭაჭიეთი 
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შინაარსი 
 

შესავალი; 
თავი 1. გურიის ტოპონიმები ლექსიკური თვალსაზრისით; 

§1. აპელატიური ლექსიკა (ზოგადი დაკვირვება); 
§2. ბოტანიკური ტერმინოლოგია; 
§3. ლანდშაფტური ტერმინოლოგია; 
§4. ეკონომიკურ-გეოგრაფიული ტერმინოლოგია; 
§5. ოროგრაფიული ტერმინოლოგია; 
§6. ჰიდროგრაფიული ტერმინოლოგია; 
§7. ზოოლოგიური ტერმინოლოგია; 
§8. სხვა სახის ტერმინები; 
§9. უცხოენოვანი ლექსიკა; 
§10. ონიმური ლექსიკის როლი გურიის ტოპონიმთა  
     წარმოქმნაში; 
§11. ტოპონიმთა ქვეკლასები და მეტონომია; 
§12. ძირითადი დასკვნები. 
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