


 წიგნი  განსვენებული ავტორის ხანგრძლივი  ძიების  შედეგია  და  უეჭველად

 მნიშვნელოვანი წვლილია მეცნიერებაში. შესრულებულია ის თანამედროვე დონეზე და ეძღვნება 

ფრიად აქტუალური ფართო წრის საკითხების გაშუქებას, სრულ წარმოდგენას გვაძლევს XVII 

საუკუნის მიწურულისა და XVIII საუკუნის პირველი მეოთხედის ეპოქის დიდებული მწერლის, 

მეცნიერისა და ლექსიკოგრაფის ლიტერატურულ თხზულებათა ენის ზოგადი ბუნებისა და კონკრეტულ 

ნიშან-თვისებათა შესახებ. ნაშრომში ფართო გეგმითაა შესწავლილი საბას დასახელებათა ენის 

ფონეტიკური და სტრუქტურული სისტემა, ლექსიკის ძირითადი თავისებურებები და ხმარებულება, 

ნაჩვენებია ის უაღრესად დიდი როლი, რომელიც ამ შესანიშნავმა თხზულებებმა ითამაშეს საშუალო 

ქართულის, როგორც მთლიანი ენობრივი სისტემის, ჩამოყალიბებასა და ახალი სალიტერატურო ენის 

მკვიდრი საფუძვლების შემდგომ განმტკიცებაში. საანალიზოდ ავტორს გამოყენებული აქვს მდიდარი 

და ნაირფეროვანი, სანდოდ კლასიფიცირებული ფაქტობრივი მასალა. განსაკუთრებით ძვირფასია და 

მაღალ შეფასებას იმსახურებს საბას ორი ლიტერატურული თხზულების - "სიბრძნე სიცრუისა" და 

"ევროპაში მოგზაურობის" - სიმფონია ლექსიკონები, რომლებშიც აღბეჭდილია თხზულებაში ნახმარი 

ყველა სიტყვა, მოცემულია ამ ძეგლების ლექსიკის უმთავრესი, ძნელად გასაგები, ნაწილის 

განმარტებები და ამასთან ერთად სტატისტიკურად გამოთვლილია ამა თუ იმ ლექსიკურ ერთეულთა 

ხმარებულების სიხშირე. ზმნურ ერთეულებს უპირატესად თან ახლავს მწკრივთა შესაძლო 

პარადიგმები. ორივე ძეგლის სიმფონია-ლექსიკონები სიუჟეტური ცნობარებია, რომელთა 

მნიშვნელობა ჩვენი მეცნიერებისათვის განუზომლად დიდია. წიგნი დაწერილია პროფესიულად, 

მკაფიოდ, ცოცხალი ენით. ავტორი გვამცნობს არა მარტო შესწავლილი მასალის განზოგადების 

შედეგად მიღებულ ფრიად საინტერესო შედეგებსა და სამეცნიერო ლიტერატურაში აღძრულ 

პრობლემებზე გამოთქმულ შეხედულებებს, არამედ იძლევა მათ კრიტიკულ შეფასებასაც, ამისთანა 

შინაარსის მონოგრაფია მწერლის ენის შესახებ ჩვენში ჯერ არ გამოცემულა და მისი დაბეჭდვით, ჩემი 

ღრმა რწმენით, უეჭველად დიდად სასარგებლო საქმე გაკეთდება.

 წიგნი გამოადგება როგორც სპეციალისტ-ფილოლოგებს, ქართული სალიტერატურო ენის 

ისტორიის პრობლემატიკით დაინტერესებულ მკითხველთა მასებს, ისე, რაც მთავარია, ჩვენ 

სტუდენტებსა და პედაგოგებს, ყველას, ვინც ეცნობა ქართული ენის განვითარებასა და მწერლობის 

ისტორიას.

 ჩვენ ერთხელ კიდევ გადავსინჯეთ დედანი, ის გამზადებულია გამოსაცემად და შეიძლება 

წარმოებაში ჩაიშვას ამ სახით, წინასწარ დასჭირდება მხოლოდ ტექნიკური რედაქცია.

 წიგნი წარმოდგენილია სამ ნაწილად, მაგრამ მიზანშეწონილად მიმაჩნია მისი ერთ ტომად 

გამოცემა. ეს საქმისათვის უმჯობესი იქნებოდა, რადგან სამივე ნაწილი ორგანულადაა 

დაკავშირებული ერთმანეთთან - წიგნის ერთ ტომად გამოცემით ნამდვილად ვასიამოვნებთ 

მკითხველსაც.

 ვთხოვ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის ხელმძღვანელობას, რათა 

შეუდგეს წიგნის სასტამბოდ გამზადებას. თუკი საჭირო გახდება, მზად ვარ, შევასრულო 

გამომცემლობის სხვა დავალებაც, ამ წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით.

    პროფ. ალ. ღლონტი,

    საქართველოს სსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, 

    ა.ს. პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო     

    პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრის გამგე.

    12.V.1981 წ.  თბილისი

პროფ. დავით გეწაძის ნაშრომზე 

მანქანაზე გადაბეჭდილი, ნაწ. I (გვ 1-397), ნაწ. II  (გვ. 1-366), ნაწ. III (გვ. 1-329)

რ ე ც ე ნ ზ ი ა - დ ა ს კ ვ ნ ა



 სულხან-საბა ორბელიანს ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიაში ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია. ეს ადგილი მან დაიმკვიდრა ერთი მხრივ თავისი 

შესანიშნავი ლექსიკონით, მეორე მხრივ კი მხატვრული თხზულებებით, განსაკუთრებით კი 

"სიბრძნე სიცრუის" წიგნით, რომელიც ქართული სიტყვაკაზმული ლიტერატურის შედევრია 

და ჩვენი მწერლობის ოქროს ფონდს მიეკუთვნება.

 როგორღაც ისე მოხდა, რომ ქართველმა ენათმეცნიერებმა მეტი ყურადღება დაუთმეს 

საბას ლექსიკოგრაფიულ მოღვაწეობას, ხოლო მისი როგორც მწერლის წვლილი ქართული 

სალიტერატურო ენის ისტორიაში შედარებით ნაკლებად იყო და არის დღემდე შესწავლილი. ამ 

ხარვეზის გამოსწორებას ისახავდა მიზნად აწ განსვენებული პროფესორი დავით გეწაძე, 

რომელმაც დაწერა მონოგრაფიული გამოკვლევა "სულხან-საბა ორბელიანის ენა", სადაც 

მწერლის ენა დაწვრილებით არის შესწავლილი მისი მხატვრული თხზულებების - “სიბრძნე 

სიცრუისა" და "ევროპაში მოგზაურობის მიხედვით. ეს სწორედ ის თხზულებებია, 

რომლებითაც საბამ წარუშლელი კვალი დაამჩნია ქართული სალიტერატურო ენის 

განვითარებას.

 სამწუხაროდ, ავტორმა ვეღარ მოასწრო გაეგრძელებინა წამოწყებული საქმე და ასევე 

მონოგრაფიულად შეესწავლა საბას სხვა ორიგინალური თუ ნათარგმნი თხზულებების ენაც, 

მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ ისინი თავისი მნიშვნელობით ზემოთხსენებულ ნაწარმოებებს 

ვერ გაუტოლდებიან. ასე რომ, ძირითადი სამუშაო საბას ენის შესწავლის საქმეში დავით 

გეწაძეს უკვე გაკეთებული ჰქონდა და ეს მისი დამსახურებაა ქართულ ენათმეცნიერებაში.

 დავით გეწაძის მონოგრაფიის გამოქვეყნება ცალკე მონოგრაფიის სახით უთუოდ 

სასურველი და სასარგებლო საქმეა. ეს იქნება აგრეთვე კეთილშობილური ვალის მოხდაც 

ჩვენი უდროოდ გარდაცვლილი მეგობრისა და კოლეგის ხსოვნის წინაშე, ოღონდ უნდა 

შევნიშნოთ, რომ რაკი გამოცემა ავტორის გარდაცვალების შემდეგ ხორციელდება, 

რედაქტორს (თუ რედაქტორებს) შედარებით მეტი დატვირთვით მოუხდებათ მუშაობა, რათა 

გაასწორონ ზოგიერთი ხარვეზი, უნებლიე შეცდომები თუ კორექტურული უზუსტობანი.

 კერძოდ, დავ. გეწაძე ნდობით ეკიდებოდა სულხან-საბა ორბელიანის თხზულებათა 

უკანასკნელ, აკადემიურ გამოცემას, ამ გამოცემაში კი, სამწუხაროდ, არის ზოგიერთი 

შეცდომა და ბუნებრივია, აქედან ისინი გადასულია გამოკვლევებშიც, სასურველია, 

რამდენადაც შესაძლებელია, ასეთი ადგილები დაზუსტდეს.

 საერთოდ, დავით გეწაძის ნაშრომის ”სულხან-საბა ორბელიანის ენის" -აქტუალურობა 

და მეცნიერული ღირებულება უეჭველია და მისი გამოცემა, ვიმეორებთ, უთუოდ საჭირო და 

სასურველი საქმეა.

      ზ. ჭუმბურიძე.

      ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,

      პროფესორი

      31.V. 1980  წ.

რ ე ც ე ნ ზ ი ა

პროფ. დავით გეწაძის ნაშრომზე 

"სულხან-საბა ორბელიანის ენა"
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