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რუსუდან ასათიანი, მარინე ივანიშვილი, ეთერ სოსელია 

 

*ღUნ- „ღვინო“ : *ღუნ- „ღუნვა, გრეხა, ხვევა, წვნა“  

ძირთა მიმართების საკითხი ქართველურ ენებში1 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბილისი, საქართველო 

 

 

წინაპარ ხალხთა უძველესი სულიერი და მატერიალური კულტურის 

რეკონსტრუქციას ენობრივი მონაცემების მიხედვით კულტურის ლინგვისტურ 

პალეონტოლოგიას უწოდებენ. ისტორიულ-შედარებითი მეთოდითა და 

სტრუქტურული ტიპოლოგიის უნივერსალიათა გათვალისწინებით აღდგენილი 

საერთოენობრივი ლექსიკა წინარეენის სემანტიკური ლექსიკონის საფუძველია. 

რეკონსტრუირებული სიტყვებისა და სიტყვათშეხამებების მიმართება შესაბამის 

დენოტატებთან და მათი კულტურულ-ეკოლოგიური თუ ისტორიულ-

გეოგრაფიული მახასიათებლების განსაზღვრა იძლევა შესაძლებლობას ვიმსჯელოთ 

საერთო ენაზე მოლაპარაკე ხალხთა კულტურაზე. ამ უკანასკნელის შეთანადებით 

გარკვეულ არქეოლოგიურ კულტურებთან ვიღებთ ინფორმაციას ფუძეენის 

პირვანდელი გავრცელების არეალისა და მისგან მომდინარე დიალექტების 

მფლობელთა მიგრაციების გზების შესახებ. ამგვარი მიგრაციების სურათისა და 

დიალექტთა მოძრაობის ტრაექტორიის აღდგენა წარმოადგენს, ამავე დროს, შესაბამის 

ენებზე მეტყველ ხალხთა ეთნოგენეტური პრეისტორიის შესწავლას (გამყრელიძე და 

სხვ. 2016). 

 თ. გამყრელიძისა და ვ. ივანოვის ფუნდამენტური ნაშრომის მიხედვით, 

ქართველები (ქართველური ტომები) ისტორიული წარმომავლობის თვალსაზრისით 

ერთ ქრონოლოგიურ სიბრტყეზე დგანან ინდოევროპელებთან და სემიტებთან ერთად 

მცირე აზიაში და ამ კულტურული არეალის უძველესი ცივილიზაციის ხალხებს 

შორის ექცევიან. ამას მოწმობს ინდოევროპული, ქართველური და სემიტური 

წინარეენობრივი სისტემების ლექსიკური ნასესხობანი და სტრუქტურულ-

ტიპოლოგიური მსგავსება, რაც, სავარაუდოდ, არეალური სიახლოვით შეიძლება 

აიხსნას (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 647). ამ მხრივ, უაღრესად საყურადღებოა ზემოთ 

დასახელებულ ენებში „ღვინის“ აღმნიშვნელი ლექსიკა, რაც არაერთი მკვლევრის 

 
1  ამ ძირთა შესახებ დიდძალი ლიტერატურაა გამოქვეყნებული ჩვენშიც და საზღვარგარეთაც. 

გამოთქმულია მრავალი, ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი, ვარაუდი. წინამდებარე ნაშრომი 

ერთგვარად ასახავს იმ მოსაზრებებს, რომლებიც სემინარებზე (მოხსენებებისა თუ დისკუსიების 

დროს) გამოუთქვამს თამაზ გამყრელიძეს ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ეს აისახებოდა ბოლო დროს 

გამოქვეყნებულ ნაშრომებში.  
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შესწავლის საგანი გამხდარა. აღნიშნული ფუძის ქართველური წარმომავლობის 

შესახებ არსებული მოსაზრებები ისეთივე ძველია, როგორც მისი 

ინდოევროპულიდან ნასესხებ ფორმად განხილვა (Bopp 1846; Erckert 1895; Марр 1915; 

ჭარაია 1918; ჯავახიშვილი 1934; ჩიქობავა 1942; წერეთელი 1947; მელიქიშვილი 1965 

და სხვ.). 

 თ. გამყრელიძე და ვ. ივანოვი უძველესი ძირითადი ინდოევროპული 

დიალექტების მონაცემების საფუძველზე აღადგენენ * ṷ(e/o)in-o- „ღვინო“ ფორმას, 

რომელიც, მისი გავრცელებულობის ფართო არეალიდან გამომდინარე, მიგრაციულ 

ტერმინად არის მიჩნეული. ავტორების აზრით, „ღვინის“ აღმნიშვნელი საერთო-

ინდოევროპული სიტყვის სტრუქტურა აგებულია ძველინდოევროპული 

სიტყვაწარმოების წესების – აბლაუტური საფეხურების კანონზომიერი 

მონაცვლეობის მიხედვით, რის საფუძველზეც ხერხდება ამ ფუძის 

ეტიმოლოგიზაცია, კერძოდ, *ṷei-/*ṷi- „გრეხა, ხვევა, წვნა...“ ზმნურ ძირთან და მისგან 

ნაწარმოებ არქაულ სიტყვებთან (მათ შორის, „ხვიარა მცენარე“, „ვაზის ლერწი“) 

დაკავშირება. ინდოევროპული *ṷei- ძირიდან მომდინარე სიტყვები სხვადასხვა 

გახმოვანებით გავრცელდა სხვა ენებშიც: ძვ. ეგვიპტ. wnš „მცენარის ნაყოფი“, 

„ყურძენი“, „ღვინო“ (ინდოევროპული ფუძის ნულოვანი გახმოვანების საფეხური -š 

სუფიქსით); სემიტურში ინდოევროპული ფუძე ნასესხებია o  გახმოვანებით (შდრ. 

სემ. *wajn), საერთო-ქართველურში ეს ინდოევროპული სახელური ფუძე შესულია 

ნულოვანი გახმოვანებით: *γwino- (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 647-650).  

ინდოევროპულში ეგვიპტურიდან ან სემიტურიდან სესხება ნაკლებ 

საალბათოა: ამ ენათა გავრცელების არეალში ვაზი, ვენახი ნაკლებად ხარობს. 

ინდოევროპულში *γwino- „ღვინო“ ფუძის ქართველურიდან სესხების დაშვება 

სავსებით შესაძლებელია – მევენახეობა-მეღვინეობა ქართველ ტომთა უძველესი 

სამეურნეო დარგებია. არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით გვიანი ბრინჯაოს 

ხანისთვის ვაზის კულტურა და მევენახეობა ფართოდ ყოფილა განვითარებული 

ამიერკავკასიაში (ჯავახიშვილი 1986, კიკვიძე 1976, ფრუიძე 1974, ბარდაველიძე 2006 

და სხვ.). ამის დასტურია ყურძნის მრავალი ჯიშის აღმნიშვნელი სახელი ქართველურ 

ენებში, ვაზის, ვენახის მოვლასთან დაკავშირებული მდიდარი ტერმინოლოგია და 

უძველესი რიტუალები, მატერიალური კულტურის ძეგლები. 

 თ. გამყრელიძისა და ვ. ივანოვის მიხედვით, ქართველურიდან 

ინდოევროპულში სესხების დაშვება გამოიწვევდა ნასესხები სიტყვის ისეთ 

გარდაქმნას ინდოევროპულში, რომ აუცილებელი გახდებოდა მისი გადააზრება და 

გართულდებოდა საკუთრივ ინდოევროპულ *ṷei- „ხვევა“ ძირთან დაკავშირება. 

ამასთან, ქართველური ენების ფარგლებში ჭირს დადგენა როგორც *γwino- „ღვინო“ 

ქართველური ფუძის სიძველისა, ისე მისი კავშირისა დერივატთან *wenaq- „ვენახი“, 

რომელიც ქართულ-ზანურ დონეზე ინდოევროპულიდან ნასესხებ ფუძედ 

განიხილება. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიუხედავად ამიერკავკასიაში 
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მევენახეობისა და ღვინის კულტურის უძველესი კერების არსებობისა, ავტორთა 

აზრით, როგორც ჩანს, ძირეული ქართველური სახელები ჩაანაცვლეს ნასესხებმა 

ფუძეებმა (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 649; 651; ასევე, იხ. Климов 1964: 83; ფენრიხი, 

სარჯველაძე 2000: 198-199).  

 ზ. სარჯველაძისა და ჰ. ფენრიხის ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიურ 

ლექსიკონში „ღვინო“ ფუძე შეტანილი არ არის (სარჯველაძე, ფენრიხი: 2000). 

 გ. კლიმოვი ქართ. γwino- „ღვინო“ : მეგრ. γwin- : ჭან. γ(w)in- „ღვინო“ ფუძეების 

შესატყვისობის საფუძველზე აღადგენს *γwino- არქეტიპს ქართულ-ზანური 

ერთიანობის დონეზე. იგი სვანურ γwinel-ს „ღვინო“ ქართულ ნასესხობად მიიჩნევს, 

ხოლო *γwino- „ღვინო“ ფუძეს ქართველურში ინდოევროპულიდან შემოსულად 

განიხილავს (Климов 1964). 

 „ღვინო“-ს ორმორფემიან ღვინ- ძირისა და -ო ფუძის მაფორმებელი 

სუფიქსისაგან შედგენილ ლექსემად განიხილავს გ. ცოცანიძე (ცოცანიძე 2012). იგი 

ჩამოთვლის ამ სტრუქტურის, -ო სუფიქსით გაფორმებულ, ფუძეებს ქართულში (კალ-

ო, პალ-ო, წალ-ო, ღერ-ო, ჯვალ-ო და სხვ.), რაც მიუთითებს იმაზე, რომ -ო 

სუფიქსიანი წარმოება ქართული ენის ორგანული მოდელია და ღვინო ამ რიგში დგას. 

მეგრულში ქართულ ღვინ-ო-ს შეესაბამება ღვინ-ი (შდრ. ქართ. წყარ-ო : მეგრ. წყარ-ი), 

სვანურში შესაბამისად დასტურდება ღვინ-Aლ/ღვინ-ელ. გ. ცოცანიძე ასკვნის, რომ 

სამივე ქართველურ ენაში „ღვინის“ აღმნიშვნელ ტერმინად სხვადასხვა სუფიქსით 

გაფორმებული საერთო ძირის ფუძეებია წარმოდგენილი და ვარაუდობს *ღვინ- 

ძირეულ მორფემას საერთო-ქართველურ დონეზე CVC სტრუქტურით, სადაც ღვ- 

ლაბიალური კომპლექსი მონოფონემური ღირებულებისაა. 

 უფრო ადრე, „სონანტთა სისტემასა და აბლაუტში“, თ. გამყრელიძე და              

გ. მაჭავარიანი ქართ. ღვინ-ო : მეგრ. ჭან. ღვინ-ი : სვან. ღUინ-Aლ „ღვინო“ ფუძეებს 

საერთო-ქართველურ სახელურ ფუძეთა ძირეულ და სუფიქსურ მორფემათა 

აბლაუტური მიმართებების ერთგვარ დარღვევად, კერძოდ, გვიანდელი გაფორმების 

მაგალითად განიხილავენ (გამყრელიძე, მაჭავარიანი 1965: 281-282). 

ზემოთ მოხმობილ მოსაზრებათა სხვადასხვაობის მიზეზი, უპირველეს 

ყოვლისა, უნდა იყოს ის, რომ ვერ ხერხდებოდა ღვინო ფუძის ეტიმოლოგია 

ქართველური ენების საფუძველზე. 

ჰ. ფენრიხმა ქართ. γvin-o „ღვინო“ : მეგრ. γvin-i „ღვინო“ : ლაზ. γ(v)in-i „ღვინო“ : 

სვან. γwin- (γwin-el/γwin-äl „ღვინო“) შესატყვისობის საფუძველზე აღადგინა *γwin- 

„ღვინო“ ფუძე. მისი აზრით, ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური ფაქტორები 

მეტყველებენ იმაზე, რომ *γwin- ქართველური ფუძეა, კერძოდ, *γun- „ღუნვა“,  „გრეხა“ 

ზმნური ფუძის სახელური ფორმა (Fähnrich 2002: 35-36; 2007: 486). 

 *γun- საერთო-ქართველური ფუძე ჰ. ფენრიხს აღდგენილი აქვს ქართ. ღუნ- 

(ღუნ-ვ-ა „ღუნვა, ხვევა, კლაკნა, გრეხა“) : მეგრ. ღუნ- (ღუნ-უ-ა „ღუნვა, ხვევა, კლაკნა, 

გრეხა“), ღუნ-კ-უ-ა „ხვევა, ღუნვა“) : ლაზ. ღუნ- (ღუნ-ი „სკა, ეტიმოლოგ. ხვეული, 
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კლაკნილი“) : სვან. ღUნ- (უ-ღUნ-ა „იდაყვი“) შესატყვისობის საფუძველზე. ღუნ- ძირი 

მრავლად დასტურდება ძველ ქართულში: რომელ ვალს იღუნალ, ბარუქი 2,18 

(იერუსალიმური ბიბლია); მღუნარედ ვიდოდის, ისუ ზირაქი 12,11 (ოშკის ბიბლია). 

ქართველური მასალა გვიჩვენებს რეგულარულ ბგერათშესატყვისობას (იხ. კლიმოვი 

1998: 22-23; ფენრიხი 2007: 135). *ღუნ-/ღულ- საერთო-ქართველური ძირი 

აღდგენილი აქვთ ჰ. ფენრიხსა და ზ. სარჯველაძეს (ფენრიხი, სარჯველაძე 2000: 524-

525, იხ., აგრეთვე, ლომთათიძე 1959). ამ ფუძის კავშირს ღვინო-სთან შესაძლებლად 

მიიჩნევს ჰ. ფენრიხი (ფენრიხი 2007: 501;2 სემანტიკური პარალელებისათვის შდრ. 

ვაზის ერთ-ერთი ქართული ჯიშის სახელი გრეხი (ჯავახიშვილი 1986; ლეკიაშვილი 

1972). საერთოდაც, უნდა აღინიშნოს, რომ მცენარეთა სახელდებისას 

ტიპოლოგიურად ყველაზე ხშირად მცენარის, ყვავილის, ნაყოფის ფორმაა 

ძირითადად განმსაზღვრელი).   

როგორც საერთო-ქართველურში, ასევე ინდოევროპულში ძირის კანონიკური 

ფორმაა C01VC02, სადაც C0  შეიძლება იყოს როგორც ჩქამიერი თანხმოვანი, ისე 

სონანტი. 

კანონიკური ფორმის 3 ძირითადი ქვეტიპი გამოიყოფა: 

1. CVC 

2. CVSC 

3. CSVC  

ამ ზოგად ფორმულებში C-ს ყოველთვის შეიძლება ჩაენაცვლოს S 

(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 216-217). 

ჩვენთვის საინტერესო ღუნ- ძირი მე-3 ქვეტიპს განეკუთვნება (კანონიკური 

ფორმით CSVS), ოღონდ გახმოვანების ნულოვან საფეხურზე. თუ გავითვალისწინებთ, 

რომ უ არის */U/ სონანტის მარცვლოვანი ალოფონის რეფლექსი, შესაბამისი ძირი 

სრული გახმოვანებით უნდა ვივარაუდოთ  *ღUVნ- სახისა , სადაც V უმეტესად ე ან ა 

ხმოვნის სახით არის წარმოდგენილი. რამდენადაც ე-ხმოვნიანი ზმნური ძირები 

საგრძნობლად მეტია, ეს უფრო შეიძლებოდა ყოფილიყო *ღUენ-. გახმოვანების 

ნულოვან საფეხურზე /U/ აღმოჩნდებოდა თანხმოვნებს შორის და წარმოდგენილი 

იქნებოდა მარცვლოვანი ალოფონის, უ-ს სახით (ღუნ-).  

დერ-კ/დრ-ეკ/დრ-კ/დრ-იკ (წარმოდგენილი შესაბამისად ფორმებში: ძვ. ქართ. 

შე-ვ-დერ-კ, ვ-დრ-ეკ, შე-დრ-კ-ა, ვ-დრ-იკ-ე) აბლაუტურად მონაცვლე ფორმები, 

როგორც ცნობილია, საერთო-ქართველურშიც აღდგება; აბლაუტური მონაცვლეობის 

ძველქართული მოდელები ზუსტად ასახავენ საერთო-ქართველური აბლაუტური 

მონაცვლეობის მოდელებს (გამყრელიძე, მაჭავარიანი 1965: 204). აღნიშნული 

ფორმები გამოიყვანება ორმორფემიანი ზმნური ფუძის დაშვებით; ეს მორფემებია: 

 
2 მოგვიანებით ღვინო ფუძის ზმნურ წარმომავლობას ვარაუდობენ ნ. მაჭავარიანი (მაჭავარიანი 2006: 

128-130) და ნ. ხახიაშვილი (ხახიაშვილი 2011). 
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ერთი მხრივ, *დერ- ზმნური ძირი და, მეორე მხრივ, *-ეკ ფუძის მაწარმოებელი 

სუფიქსი. რამდენადაც აბლაუტური მონაცვლეობის მექანიზმი (როგორც საერთო-

ქართველურში, ასევე ინდოევროპულში) ემყარება მონოვოკალიზმის პრინციპს, რაც 

ნიშნავს, რომ მიმდევრობაში [ძირი + სუფიქსური მორფემა/მორფემები]  გახმოვანების 

სრულ საფეხურზე შეიძლება გვქონდეს მხოლოდ ერთი მორფემა). მიმდევრობა *დერ 

(ძირი)+ეკ (სუფიქსი) საერთო‐ქართველურში რეალიზდება შემდეგი ვარიანტების სახით: 

 *დერ-კ (ძირი გახმოვანების სრულ საფეხურზე, სუფიქსი გახმოვანების 

ნულოვან საფეხურზე); 

 *დრ-ეკ (ძირი გახმოვანების ნულოვან საფეხურზე,  სუფიქსი 

გახმოვანების სრულ საფეხურზე); 

 *დრ-კ (ძირი გახმოვანების ნულოვან საფეხურზე, სუფიქსიც 

გახმოვანების ნულოვან საფეხურზე, რამდენადაც ამ ფორმას დაერთვის 

სუფიქსი -ა გახმოვანების სრულ საფეხურზე); 

 *დრ-იკ (ძირი გახმოვანების ნულოვან საფეხურზე, სუფიქსი 

გახმოვანების რედუქციის საფეხურზე (ი საერთო-ქართველურში არ 

არის სრულუფლებიანი ხმოვანი,, ის სონანტის მარცვლოვანი 

ალოფონია), რამდენადაც ამ ფორმას დაერთვის სუფიქსი -ე 

გახმოვანების სრულ საფეხურზე). 

ზემოთ აღნიშნულის ანალოგიით *ღUენ- ფორმაც შეიძლება გავიაზროთ 

როგორც ორმორფემიანი ზმნური ფუძე: ერთი მხრივ, გვაქვს *ღVU- ძირი 

გახმოვანების ნულოვან საფეხურზე (რაც მოგვცემდა *ღU- ფორმას)  და, მეორე მხრივ, 

-ენ სუფიქსი გახმოვანების სრულ საფეხურზე; შესაბამისად, *ღUინ- ფუძე,  

რეკონსტრუირებული საერთო-ქართველურ დონეზე, იქნება აბლაუტური 

მონაცვლეობის მექანიზმით განსაზღვრული კანონზომიერი ფორმა (როდესაც  *ღUენ- 

ფორმას დაეთვოდა კიდევ ერთი სუფიქსი გახმოვანების სრულ საფეხურზე) და 

სრული ანალოგი დრ-იკ ფუძისა, სადაც ძირეული მორფემა არის გახმოვანების 

ნულოვან საფეხურზე (ღU-), სუფიქსური მორფემა კი გახმოვანების რედუქციის 

საფეხურზე (-ინ). 

ამგვარად, სავსებით მისაღებია, რომ *ღვინ- ფორმა წარმოადგენდეს     „ღუნვა, 

გრეხა, ხვევა, წვნა“ მნიშვნელობის ზმნიდან ნაწარმოები საერთო-ქართველური 

დერივატის ფუძეს და არა ინდოევროპულ ნასესხობას, როგორც აქამდე იყო 

მიჩნეული.3 ეს არის კიდევ ერთი ლინგვისტურ-ტიპოლოგიური პარალელი 

 
3  „ღვინის“ აღმნიშვნელ ქართველურ და  ინდოევროპულ სახელებს შორის სესხების თვალსაზრისით 

მიმართების გასარკვევად, უფრო ზუსტად, სესხების მიმართულების დასადგენად _  ქართველურიდან 

ინდოევროპულში (მარი 1912, ჯავახიშვილი 1986, წერეთელი 1947, მელიქიშვილი 1965 და სხვ.), თუ 

პირუკუ (კლიმოვი 1964, გამყრელიძე, ივანოვი 1984), საჭიროა პასუხი გაეცეს კითხვას: 

ტიპოლოგიურად რომელი ფონეტიკური პროცესია უფრო მისაღები _ კომპლექსის გამარტივება γw>w 

(ქართვ. *γwin- > ინდოევროპ. *vin), თუ ქართველური ძირის γ-თი გართულება? თუ დავუშვებთ 
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ქართველურსა და ინდოევროპულს შორის, ამჯერად რეალიზებული ლექსიკურ 

დონეზე. 

ლიტერატურა: 

 

აბულაძე 1973: ი. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, მასალები, 

„მეცნიერება“, თბილისი 1973. 

ანდრონიკაშვილი 1966: მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული 

ენობრივი ურთიერთობებიდან, ტ. I, თსუ, თბილისი 1966. 

არაბული 2001: ა. არაბული, ზმნური  და  სახელური  ფუძეთქმნადობის  პრობლემა 

ქართველურ ენებში,  ქართული ენა, თბილისი 2001. 

ასათიანი 2012: ი. ასათიანი, ლაზური ლექსიკონი, „არტანუჯი“, თბილისი 2012. 

ასათიანი 1978: ლ. ასათიანი, ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ლექსიკა 

ქართულში, „მეცნიერება“, თბილისი 1978. 

ახვლედიანი 1949: გ. ახვლედიანი, ზოგადი ფონეტიკის საფუძვლები, თსუ, თბილისი 

1949. 

ბარდაველიძე 2006: ვ.  ბარდაველიძე,  ქართველთა  უძველესი  სარწმუნოების 

ისტორიიდან, თბილისი, 2006. 

გაბესკირია 2015: შ. გაბესკირია, „ღვინო“ და „ვენახ-“ ფუძეთა აგებულებისათვის, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მასალები, თბილისი 

2015. 

 
ინდოევროპულიდან სესხებას, მაშინ ასახსნელი იქნება γ-ს განვითარება w-ს წინ. საზოგადოდ, 

უკანაენისმიერთა (კერძოდ, გ-ს) განვითარება ვ-ს (resp. æ-ს) წინ ჩვეულებრივი მოვლენაა (არნ. 

ჩიქობავა, მრავლობითის აღნიშვნის ძირითადი პრინციპისათვის ქართული ზმნის უღვლილების 

სისტემაში, იკე, I, თბ. 1946, 124-161). თუმცა, ღვინ- ძირის ინდოევროპულში ქართველურიდან 

სესხებაც არ არის გამორიცხული: რამდენადაც პრაინდოევროპულში γ სპირანტი არ აღდგება, სავსებით 

დასაშვებია ინდოევროპულში მოცემული ენისთვის უცხო ფონემით დაწყებული კომპლექსის 

გამარტივება. გარდა ამისა, ინდოევროპული ძირის სტრუქტურულ მოდელებში [უკანაენისმიერი 

მჟღერი + ṷ] თავკიდურკომპლექსიანი ერთადერთი ძირია აღდგენილი და დიალექტებშიც ასეთი 

ძირები ნაკლებად არის გავრცელებული - მარკირებულია (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 1119-1120). 

ვფიქრობთ, ინდოევროპულში კომპლექსის გამარტივება თავკიდური ელემენტის დაკარგვით 
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(უმეტესად ჰარმონიული კომპლექსების) ამგვარი გამარტივების არაერთი შემთხვევაა ცნობილი 

(გამყრელიძე 2008: 175-176). ამგვარად, მოცემულ ეტაპზე, არსებული ფაქტებისა და მასალის ანალიზის 

საფუძველზე, ორივე მიმართულება მისაღები ჩანს და რომელიმეს სასარგებლოდ გადაწყვეტილების 

მიღება ახალი მასალის გამოვლენასა და ენათმეცნიერების მომიჯნავე დარგების მონაცემების 

ინტეგრალურ გააზრებას მოითხოვს.  
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*γwn- „wine“ : *γun-  ‘creep, curve, twist’  

correspondence in Kartvelian Languages 

 

Rusudan Asatiani, Marine Ivanishvili, Ether Soselia 

Summery 

 

According to Th. Gamkrelidze and V. Ivanov’s fundamental work, in terms of historical 

origin, the Georgians (Kartvelian tribes) together with the Indo-Europeans and Semites stand on the 

same chronological stage in Asia Minor and appear among the people belonging to this cultural area 
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of the ancient civilizations. This is confirmed by lexical borrowings and structural-typological 

similarities of the Indo-European, Kartvelian and Semitic proto-language systems that can be 

explained by the areal proximity (Гамкрельдзе, Иванов 1984: 647). In this respect, the lexical units 

denoting ‘wine’ in the above-mentioned languages, being the subject of many researches, seem very 

notable. The views on the Kartvelian origin of the respective stems are as old as that of considering 

the Kartvelian form as the Indo-European borrowing. Perhaps the various viewpoints are due to the 

fact that the reasonable etymology of the stem γvino has not been established on the basis of the 

Kartvelian linguistic data.  

The Common-Kartvelian stem *γvin- ‘wine’, reconstructed on the basis of the following 

correspondence: Geo. γvin-o ~ Megr.γvin-i ~ Laz.γ(v)in-i ~ Svan.γvin- (γvin-el/γvin-äl) ‘wine’ has been 

found to be related to the verb-stem γun- ‘creep, curve, twist’ (Fähnrich 2007: 486). 

In Common-Kartvelian, as well as in Indo-European, the canonical form of the root is 

C°1VC°2, where C° can be either plosive consonant or sonant. There are three subcategories of the 

basic canonical form: 1. CVC, 2. CVSC, 3. CSVC (in the general formulae C can always be replaced by 

S). The root γun-, we are interested in, belongs to the 3rd subcategory, but in the zero grade of ablaut. 

The same root in the full grade should be supposed as *γûen-, which in its turn could be regarded as a 

verb-root composed of two morphemes: on the one hand, the root *γVû- in the zero grade, presented 

as  *γû-; and on the other hand, -en suffix in the full grade.  Accordingly, the Common-Kartvelian stem 

*γuin- represents a regular form defined by the rules of the Kartvelian ablaut alternation (in the case 

when it is followed by the suffix in the full grade): the root is in the zero grade (*γû-), and the suffix is 

in the grade of reduction (-in). 

Thus, it is possible to regard the form *γvin- as the Kartvelian derivative stem derived from 

the verb denoting ‘creep, curve, twist’, and not as the Indo-European borrowing, as it used to be 

accepted. This could be regarded as the linguistic-typological parallel between Kartvelian and Indo-

European, in this case – at the lexical level. 

 

 

 

 

 


