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შესავალი 

0.1. საქართველოს უხსოვარი დროიდან დღემდე მრავალ ეთნიკურ ჯგუფთან 

ჰქონდა ისტორიული თუ სოციალურ-კულტურული ურთიერთობები. ეს ტრადიცია 

დღესაც გრძელდება. თამამად შეიძლება თქმა, რომ ამ ურთიერთობების შედეგად 

შექმნილ ჩვენი ქვეყნის მრავალფეროვან ეთნიკურ მოზაიკაში ბერძნებს  

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ. ისტორიულმა რეალობამ დიდი ხნის წინ 

დააკავშირა ეს ორი, თავის მხრივ, მრავალჭირგადატანილი ერი ერთმანეთს. ამ 

მჭიდრო ურთიერთობებმა კი შექმნა მრავალსაუკუნოვანი კონტაქტების ლოგიკური 

სისტემა, რამაც თავის მხრივ, ორი კულტურის, ტრადიციების, ყოფითი ელემენტების 

შერწყმა განაპირობა. კულტურათა შერევა ხანგრძლივი პროცესია, რაც გამოძახილს 

ჰპოვებს ენაშიც. 

უცხოენობრივ გავლენებს, კულტურათა დიალოგის კვლევას, 

სოციოკულტურული ასპექტების გამოვლენას მნიშვნელოვანი შედეგების მოცემა 

შეუძლია კონკრეტული ენის განვითარების ისტორიის საერთო პროფილის 

დასადგენად.  ენა ხომ თავის მხრივ უშრეტი წყაროა ტრადიციული ყოფითი 

კულტურის,  ეროვნული მემკვიდრეობის, იდენტობის ნიშანთა სისტემისა.  იმ 

ნიშანთა სისტემისა, რომლებიც ერის არსებობის თვითმყოფადობის, მენტალობის 

მთავარი დასტურია.  

საშურია ენის ან კონკრეტული ტერიტორიული დიალექტის კვლევა, მით უფრო 

მაშინ, როცა საკვლევი დიალექტი უცხო ენობრივ გარემოცვაშია მოქცეული და 

დიდია მისი სრული ასიმილაციის საფრთხე. ჩნდება კითხვები, რომლებიც პასუხს 

მოითხოვს. ვფიქრობთ, ბერძნული დიასპორის ენობრივი თავისებურებები კვლევის 

არეალში აუცილებლად უნდა მოექცეს და დასმულ კითხვებს დამაჯერებელი 

პასუხები გაეცეს. 

0.2. კვლევის საგანი და ობიექტი: ჩვენი ნაშრომი ეხება აჭარაში მცხოვრებ 

პონტოელ ბერძენთა მეტყველების კვლევას, ინტერდისციპლინარული, სოციო-

კულტურული ასპექტების გამოვლენას.  

შესწავლის ობიექტი აჭარის გეოგრაფიულ არეალში განსახლებულ პონტოელ 

ბერძენთა ენაა, იმ ფონეტიკურ თუ ლექსიკურ-გრამატიკული თავისებურებების 
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გათვალისწინებით, რომლებიც აქაურთა მეტყველებას შემორჩა და დაილექა მათ 

მეხსიერებაში. ჩვენი საკვლევი ობიექტი ,,ენაა სოციალურ გარემოში“, ხოლო 

სოციუმი, როგორც კვლევის ობიექტი, გვაინტერესებს იმდენად, რამდენადაც იგი 

არის ენობრივი თავისებურებების გამოვლენის მთავარი მექანიზმი. კვლევის საგანს 

წარმოადგენს  აჭარის შავიზღვისპირეთის ბერძენთა ,,ენა მის სოციალურ 

კონტექსტში“ ( ლადარია, 2002:5). 

ორი განსხვავებული კულტურის ურთიერთქმედების პროცესში საინტერესოა 

როგორც მეტყველების გავლენა საზოგადოებაზე, ასევე ის, თუ როგორ აისახება 

საზოგადოების გავლენა მეტყველებაზე.  

საინტერესოდ გვესახება როგორც ენობრივი თავისებურებების კვლევა წმინდა 

ლინგვისტური თვალსაზრისით,  ასევე გამოვლენა იმის, თუ უცხო ენობრივ გარემოში 

მოქცეულ ენაში არსებული ლექსიკისა და თავისებური ფრაზეოლოგიის წყალობით 

რამდენადაა შესაძლებელი ერთი კულტურის მატარებელი ერი გახდეს სხვა 

კულტურის ნაწილი. 

0.3. კვლევის მიზანი: წინამდებარე სადისერტაციო შრომის მიზანია, 

შევისწავლოთ აჭარაში მცხოვრებ ბერძენთა მეტყველების თავისებურებანი. ბერძენთა 

მიგრაცია, უკუმიგრაცია  საკუთარ სამშობლოში და კვლავ დასახლება ბათუმის 

მიმდებარე სოფლებში გარკვეულ კვალს ტოვებს არამხოლოდ ეთნიკური 

ცვლილებების სახით, არამედ ისტორიულ–ეთნოგრაფიული, ლექსიკური თუ 

სოციოკულტურული თვალსაზრისითაც.  

ჩვენს მიზანს წარმოადგენს პონტოელთა ყოფის სოციოკულტურული 

ასპექტების კვლევაც, რაც მათი იდენტობის, მენტალობის მთავარი მახასიათებელი 

ნიშანია.  

შევეცადეთ, აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ცოცხალ მეტყველებაზე 

დაკვირვებით, შეგვესწავლა მათი ამჟამინდელი ენობრივი მდგომარეობა. საკვლევად 

საყურადღებოდ გვესახება თითოეული ლექსიკური თუ გრამატიკული ფორმისა და 

კონსტრუქციის დაფიქსირება და გამოწვლილვით შესწავლა. საინტერესოა, 

მრავალსაუკუნოვანი კონტაქტები რამდენად აისახა ენაში, რა ცვლილებები განიცადა 
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ენამ უცხო გარემოში, რა ფორმით შემორჩა  მათ მეხსიერებას და სად უნდა ვეძებოთ 

ცვლილებათა გამომწვევი მიზეზები. 

0.4. თემის აქტუალობა და სიახლე: ქართულ ეთნიკურ გარემოში ბერძნულმა 

დიასპორამ საკუთარი კულტურა განავითარა და ადგილობრივ გარემოზეც გავლენა 

მოახდინა,  ამასთან, მათ დამხვდურთაგანაც ბევრი რამ შეითვისეს, გაითავისეს და 

გაიტანეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც კი. მიმდინარეობს კულტურათა შერევის, 

შერწყმისა და ურთიერთგაცვლის ხანგრძლივი და მძიმე პროცესი, რაც ნათლად 

ვლინდება ენაში. ენა ხომ ცოცხალი ორგანიზმია, მუდმივად იცვლება, ივსება ახალი 

ფორმებით, მაგრამ მნიშვნელოვანია არ დაიკარგოს მისი თავდაპირველი სახე. ამ 

საკითხების შესწავლა საკვლევი თემის აქტუალობას განაპირობებს.  

ვფიქრობთ, აქტუალურია აღნიშნული პრობლემის შესწავლა იმდენად, 

რამდენადაც თანამედროვე პირობებში (გლობალიზაცია, მიგრაცია, უკუმიგრაცია..) 

ტრადიციული ყოფისთვის დამახასიათებელი ბევრი ელემენტი თუ ლექსიკური 

ერთეული იკარგება ან სახეს იცვლის. საკვლევი თემის აქტუალობას კიდევ უფრო 

ზრდის ის ფაქტი, რომ პონტოური  საფრთხის შემცველ ენათა რიგს მიეკუთვნება, 

ვინაიდან არ ხდება ენის წერილობითი ფიქსაცია და თაობიდან თაობას გადაეცემა 

მხოლოდ ზეპირი გზით, რაც ზრდის ენის დაკარგვის საფრთხეს. 

საკვლევ მასალად ძირითადად ვიყენებთ ცოცხალი მეტყველების ნიმუშებს, 

რომლებიც ჩვენ მიერვეა მოპოვებული  საველე მუშაობით.  ასევე ვიყენებთ კორპუსის 

მასალებს, რომელიც განთავსებულია საერთაშორისო პორტალზე (corpus resource: 

TLA, Donated Corpora, XTYP Lab) (იხ.https://corpus1.mpi.nl/ds/asv/?95). კორპუსი 

მოიცავს საქართველოში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ინტერვიუების შემცველ 

2005-2014-2016 წლების მასალებს, რომლებიც შეკრებილია გერმანიის ბილეფელდის 

უნივერსიტეტის პროექტის ფარგლებში. კვლევას ვაწარმოებთ არამარტო უშუალოდ 

ველზე მოპოვებულ მასალაზე დაყრდნობით, რომელიც მხოლოდ აჭარაში მცხოვრებ 

ბერძენთა მეტყველების თავისებურებებით შემოიფარგლება, არამედ საკუთრივ 

პონტოურ დიალექტთან შეპირისპირებით და პარალელებს ვავლებთ ძველ და 

თანამედროვე ბერძნულთან, რაც, ვფიქრობთ, საინტერესო სურათს ქმნის. 

მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად აქვს შემონახული არქაული ელემენტები 
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საქართველოში მცხოვრებ ბერძენთა მეტყველებას, რამდენად არის დაშორებული იგი 

საკუთრივ პონტოურ დიალექტს და, თავის მხრივ, სალიტერატურო ენას, რაც 

აუცილებელია ენის განვითარების საერთო სურათის წარმოსადგენად. 

უნდა აღინიშნოს, რომ პონტოელი ბერძნების შესახებ არაერთი გამოკვლევა 

არსებობს, თუმცა ამ გამოკვლევებში ნაკლებად არის შესწავლილი აჭარის 

შავიზღვისპირეთის ბერძენთა მეტყველება წმინდა ლინგვისტურ და 

სოციოკულტურულ ჭრილში. 

ჩვენი შრომა პონტოელ ბერძენთა მეტყველების ლინგვისტურ და 

სოციოკულტურულ ჭრილში მონოგრაფიული შესწავლის პირველი მოკრძალებული 

ცდაა, რითაც განისაზღვრება მისი მეცნიერული სიახლე.  

0.5. კვლევის მეთოდოლოგია: საკითხის კვლევისას ვიყენებთ საველე მეთოდს, 

რაც ველზე, ბუნებრივ პირობებში მასალის შეგროვების მიზნით ენის, ტრადიციულ-

ყოფითი კულტურის კვლევის საშუალებას გვაძლევს. საველე მუშაობის გზით 

მოვიპოვეთ ემპირიული მასალა, რომელიც ჩავიწერეთ როგორც ხელით, ასევე 

აუდიო-ვიდეო ფირებზე, ეს უკანასკნელი საკვლევ ფორმებზე დაკვირვებისა და 

გადამოწმების შესაძლებლობას იძლევა. 

საკვლევი თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საველე მეთოდი  წარმატებული 

ლინგვისტური თუ ეთნოგრაფიული კვლევის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, მით 

უფრო მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ენობრივ ფორმებს, მათ პარადიგმატულ თუ 

სინტაგმატურ კვლევას. ენა ხომ მუდმივად ვითარდება, ყოველთვის იბადება ახალი 

სიტყვა, ფრაზა თუ ფორმა, რომელთა დაფიქსირებაც ცოცხლად აუდიო თუ ვიდეო 

ფირზე ყველაზე უტყუარი საფუძველია მათი შემდგომი კვლევისა. საველე მუშაობამ 

მოგვცა შესაძლებლობა, შეგვერჩია ჩვენი კვლევისთვის საჭირო ინფორმატორები, 

დავახლოვებოდით და მათგან მიგვეღო ბუნებრივი ცოცხალი საკვლევი მასალა. 

უშუალო დაკვირვების მეთოდის გამოყენებით შევეცადეთ მოპოვებული 

მასალის ფარგლებში კონკრეტული ლექსიკური ერთეულების, ფრაზეოლოგიური 

შესატყვისებისა და ამა თუ იმ ენობრივი მოვლენის ახსნას თვით საკვლევი ენის და 

კულტურის მატარებელთა თვალით. დაკვირვების მეთოდის გამოყენების ერთი 

რომელიმე წეს–ჩვეულების დეტალური შესწავლით გამოვლინდა შესაბამისი 
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ლექსიკური ერთეულებიც, რამაც შემდგომში თემატურ–დარგობრივი ლექსიკის 

მოპოვებისა და დაზუსტების საშუალება მოგვცა.  

ანალიზის მეთოდის გამოყენებით მოვახდინეთ მოპოვებული ემპირიული 

მასალის სისტემატიზაცია და კლასიფიკაცია.  

პარალელურად, ვიყენებთ შედარება-შეპირისპირების მეთოდს, რომელიც 

ისეთი საკითხების კვლევის საშუალებას იძლევა, როგორიცაა კონკრეტული 

მოვლენების მსგავსება–განსხვავებები. ყოველივე ამან საშუალება მოგვცა 

დავკვირვებოდით ისტორიულ-გენეტიკურ კავშირებსა და ნასესხობის გზით 

გავრცელებულ მოვლენებს.  

0.6. პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა: პონტოელ ბერძენთა საქართველოში 

გადმოსახლების ისტორიისა და მათი ყოფა-ცხოვრების შესწავლას  გარკვეული 

ტრადიციები აქვს. ამ საკითხს ეძღვნება საკმაოდ მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურა 

როგორც ქართულ, ასევე უცხოური ენებზე.  ქართულ და რუსულ ენებზე არსებობს  

ცალკეული გამოკვლევები, რომლებშიც ასახულია კავკასიელი ბერძნების 

კულტურის, ენისა და ყოფის ცალკეული საკითხები.   

საკითხით დაინტერესებულ  მკვლევართა  შორის პირველ რიგში უნდა 

დავასახელოთ აკად. სიმონ ყაუხჩიშვილი, რომელსაც ეკუთვნის ცნობილი ნარკვევი 

,,ბერძნების დასახლების ისტორია საქართველოში“. ნაშრომი გამოცემულია  ორ 

ნაწილად ქუთაისის  ა. წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედინსტიტუტის 

შრომებში, 1942-1946 წელს (იხ. ყაუხჩიშვილი 1942: 1946). 

პ.გ. აკრიტასს  ეკუთვნის ნაშრომი ,,კავკასიის ბერძნები“, რომელიც 

გამოქვეყნებულია კრებულში ,,კავკასიის ხალხები“ (II ტომი) (იხ. აკრიტას, 1962). 

მნიშვნელოვანია ლ. ფაშაევას გამოკვლევები პონტოელ ბერძენთა შესახებ, 

რომლებიც ძირითადად მათი ყოფის ანალიზს ეძღვნება (იხ. ფაშაევა, 2008). 

პონტოელ ბერძენთა ყოფასა და ტრადიციებს ეძღვნება ლ. დემუროვას 

ნაშრომები (იხ. დემუროვა 1983: 1986). 

აჭარის შავიზღვისპირეთის პონტოელთა ყოფას ეძღვნება მ. გიორგაძისა და ნ. 

მგელაძის ნაშრომები (იხ. გიორგაძე..., 2013). 
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საქართველოში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ისტორიისა და ბერძნული 

ეკლესიების შესახებ  მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის ს. ანგელიდის ნაშრომები 

(იხ.Αγγειηδεο 1999), ხოლო პონტოელთა ფოლკლორულ საკითხებს ეძღვნება თ. 

კონსტანტინიდის და პ. ხეროპულოს ნაშრომები (იხ.Θσλζηαληηλίδεο, 2013; 

Χαηξόπνπινο, 1998).  

მნიშვნელოვანია რისმაგ გორდეზიანის ღვაწლი ბერძნული ცივილიზაციისა და 

ისტორიის საკითხების შესწავლაში (იხ. გორდეზიანი, 2007; გორდეზიანი..., 2001). 

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ესტატე  ლაზარევის, წარმოშობით პონტოელის  

ღვაწლი. მან მთელი ცხოვრება მიუძღვნა თავისი ხალხის დიალექტისა და 

კულტურის შესწავლას, თუმცა სიცოცხლეში ვერ მოასწრო ნაშრომის გამოცემა. მის 

ოჯახს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხმელთაშუა ზღვის კულტურების ლაბორატორიისთვის  შესასწავლად გადაუცია 

რამდენიმე ხელნაწერი, რომლებიც დაცული იყო ამავე ლაბორატორიაში, ამჟამად, 

სამწუხაროდ, ეს მასალები მიუწვდომელია მკვლევართათვის. 

სწორედ ლაზარევის ხელნაწერებს ეყრდნობა ერთობლივი მონოგრაფია 

,,ბერძნები საქართველოში“, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის 

ლაბორატორიის ეგიდით გამოსცა ავტორთა ჯგუფმა (ლ. ბერძენიშვილი, ი. 

გარაყანიძე, რ, გორდეზიანი, ა. მიქაბერიძე, ნ. ტონია, მ. ფხაკაძე, მ. შახპაზიდი, ა. 

ჩეპიდი, ნ. ჯანაშია). მონოგრაფია გამოცემულია 1990 წელს რ. გორდეზიანის  

რედაქტორობით. ეს ნაშრომი, ფაქტობრივად, პირველი ცდაა პონტოელ ბერძენთა 

ისტორიის, კულტურის, ყოფისა და დიალექტის საკითხთა კომპლექსური 

შესწავლისა (იხ. ბერძენიშვილი..., 1990). 

ყველა შრომა, ძირითადად, აღწერილობითი ხასიათისაა და ეხება ბერძენთა 

ემიგრაციისა და მათი ყოფა-ცხოვრების ისტორიულ საკითხებს. 

რაც შეეხება თავად პონტოურ დიალექტს, მასზე მრავალი გამოკვლევა არსებობს 

სხვადასხვა ენაზე, მაგრამ საქართველოში მცხოვრებ ბერძენთა ენის შესახებ დღემდე 

არ არსებობს მეტად თუ ნაკლებად საყურადღებო ნაშრომი. ბოლო პერიოდში 

შეინიშნება დაინტერესება პონტოური დიალექტის მიმართ. ამ მხრივ უნდა 
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აღინიშნოს სვეტლანა ბერიკაშვილის ღვაწლი საქართველოში მცხოვრებ პონტოელ 

ბერძენთა მეტყველების ზოგიერთი საკითხის კვლევის საქმეში (იხ. Berikashvili, 2016, 

2017 ). 

გასათვალისწინებელია, რომ საერთოდ პონტოელებზე და მათ მეტყველებაზე 

არსებული საკმაოდ მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურა ნაკლებად ითვალისწინებს 

საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ელინოფონ მოსახლეობას. 

საკუთრივ პონტოური დიალექტის შესახებ ორი მონოგრაფია არსებობს, ესენია: 

 - ავტორი ანთიმოს პაპადოპულოსი 

( ) -გამოცემულია 1955 წელს  და მეორე 1958 წელს 

დიმოსთენის იკონომიდისის ( ) ავტორობით გამოცემული - 

(იხ. αραξηδεο, 2013:http://pontos-

patridamou.blogspot.com/2013/03/blog-post.html#axzz2OvOdsX9X); 

ბერძენი მეცნიერი კირიაკოს სახარიდისი (Θπξηαθόο αραξίδεο) მოიშველიებს მ. 

ტრიანდაფილიდისის (Κ. Σξηαληαθπιιίδεο) სიტყვებს, რომელიც გულისტკივილით 

აღნიშნავს, რომ პონტოური დიალექტი არ უნდა იქნეს მივიწყებული, რომ ის 

ბერძნული ენის ნაწილია. პონტოური დიალექტის შესახებ ეს ორი მნიშვნელოვანი 

ნაკვლევი, რომლებიც ხელნაწერების სახით გამოიცა ავტორთა გარდაცვალების 

შემდეგ, უნდა გადამუშავდეს ერთ საერთო ნაშრომად, შეივსოს ახალი ფორმებით, 

რათა უფრო ადვილად გასაგები გახდეს მკითხველისთვის და პონტოურის 

საკითხებით დაინტერესებულთ შეეძლოთ კითხვებზე პასუხების მიღება (αραξηδεο, 

2013:http://pontos-patridamou.blogspot.com/2013/03/blog-post.html#axzz2OvOdsX9X). 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ისტორიული, 

ეთნოგრაფიული თუ ლინგვისტური პრობლემების კვლევით დაინტერესებულია  

ბსუ-ს მკვლევართა ჯგუფი პროფესორ მარინე გიორგაძის ხელმძღვანელობით,  

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  მიერ დაფინანსებული პროექტის 

,,პონტოელი ბერძნები აჭარაში – წარსული და თანამედროვეობა“  ფარგლებში.  

პროექტით გათვალისწინებული იყო აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა შესახებ 

არსებული ბიბლიოგრაფიული ცნობებისა თუ საარქივო ფონდებში დაცული 

მასალების და აჭარაში დამკვიდრებულ ბერძენთა ყოფისა და ენობრივი 

http://pontos-patridamou.blogspot.com/2013/03/blog-post.html#axzz2OvOdsX9X
http://pontos-patridamou.blogspot.com/2013/03/blog-post.html#axzz2OvOdsX9X
http://pontos-patridamou.blogspot.com/2013/03/blog-post.html#axzz2OvOdsX9X
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თავისებურებების კვლევა, რაც ერთიან სურათს შექმნის მათი ისტორიის, 

კულტურული ფასეულობებისა თუ ენობრივი თვითმყოფადობის შესახებ. როგორც 

ვხედავთ, პროექტი კომპლექსურია. იგი ითვალისწინებს პონტოელ ბერძენთა 

ისტორიული, სოციალური, ეთნოგრაფიული თუ ფოლკლორულ-

დიალექტოლოგიური თვალსაზრისით კვლევას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 

ავტორთა ჯგუფის მიერ გამოიცა შემაჯამებელი მონოგრაფია ,,პონტოელი ბერძნები 

აჭარაში-წარსული და თანამედროვეობა“, თბ. 2017. ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომიც ამ 

კვლევის ნაწილია. 

0.7. ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა: ბერძნული ენის 

პონტოური დიალექტი გარკვეული ისტორიულ-გეოგრაფიული პირობების გამო 

იზოლირებულად ვითარდებოდა, ამიტომაც ის საგრძნობლად დაშორდა როგორც 

ბერძნული ენის სხვა დიალექტებს, ასევე სალიტერატურო ენასაც.  

უცხო ენობრივ გარემოში მოხვედრილი დიალექტი, ძირითადად ზეპირი გზით 

ვითარდებოდა, ბოლო პერიოდში გაჩენილი დიდი ინტერესი დიალექტების 

წერილობითი ფიქსაციისა, ნაკლებად ეხება აჭარის შავიზღვისპირეთის ბერძენი 

მოსახლეობის მეტყველებას.  

ვფიქრობთ, ძველი ცივილიზაციის მქონე ერის იმ ნაწილის, რომელიც ბედის 

უკუღმართობამ უცხო სამყაროში გადაისროლა და არაერთი საუკუნე უცხოთა 

გვერდით არგუნა ცხოვრება, მეტყველების ფიქსაციას და კვლევას მნიშვნელოვანი 

თეორიული თუ პრაქტიკული ღირებულება უნდა ჰქონდეს როგორც 

სოციოლინგვისტური, ლინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ერთიანი 

ბერძნული ენის  ისტორიული განვითარების პროცესების შესასწავლად. 

ამავდროულად,   ნაშრომს მეტ ღირებულებას სძენს ის ფაქტიც, რომ პონტოელ 

ბერძნებთან ერთად ე.წ. პონტოს რეგიონში სახლობდნენ ქართველური ტომები, 

კერძოდ, ლაზები. ამ ურთიერთობის შედეგი უნდა იყოს ,,არამარტო ცალკეული 

ენობრივი ელემენტები, რომელნიც, ერთის მხრივ, თურქეთის ლაზური მოსახლეობის 

ენაში პონტოური დიალექტის გავლენის კვალს ასახავენ და, მეორეს მხრივ,  

პონტოურში – ქართველურისას, არამედ მოსახლეობის შერევის პროცესიც“ 

(ბერძენიშვილი..., 1990:6). 



12 

 

ყურადსაღებია ისიც, რომ ბერძნები მრავალი ათეული წლის წინ  

საქართველოში დამკვიდრდნენ, აქ ჰპოვეს მეორე სამშობლო და ბუნებრივია, 

ყოველივე ეს უთუოდ დატოვებდა თავის კვალს მათ ყოფაში, ენასა თუ 

ფსიქოლოგიურ წყობაში, რისი კვლევაც ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერულ 

ღირებულებას და პრაქტიკულ მნიშვნელობას კიდევ უფრო მეტად ზრდის.  

0.8. ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული ბაზა: საკვლევ მასალად 

ძირითადად ვიყენებთ საველე მუშაობის დროს სპეციალური კითხვარის მიხედვით 

ჩვენ მიერვე შეგროვებულ ემპირიულ მასალას, რომელიც მოპოვებულია შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

,,პონტოელი ბერძნები აჭარაში, წარსული და თანამედროვეობა“ ფარგლებში. 

გარკვეული მასალის გადამოწმების და შევსების  მიზნით, ინდივიდუალურადაც 

ვაწარმოებდით საველე სამუშაოებს. მასალები დაცულია პირად არქივში. 

გარდა ამისა, შესადარებლად ვიყენებთ სამეცნიერო მიმოქცევაში არსებულ 

მასალებს (პონტოურ ტექსტებს, ლექსიკას) შესაბამისი  წყაროების მითითებით. 

მასალის შედარებისას გამოყენებული თანამედროვე და ძველი ბერძნული ენის 

ლექსიკონები მითითებული გვაქვს გამოყენებული ლიტერატურის სიაში.  

გამოვიყენეთ კორპუსის მასალები, რომლებიც განთავსებულია საერთაშორისო 

პორტალზე (corpusresource: TLA, DonatedCorpora, XTYP Lab). კორპუსი მოიცავს 

საქართველოში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ინტერვიუების შემცველ 2005-2014-

2016 წლების ჩანაწერებს. მასალების ჩაწერა და დამუშავება განახორციელეს 

ბილეფელდის უნივერსიტეტის (გერმანია) თანამშრომლებმა პროექტის ფარგლებში. 

საველე მუშაობის პარალელურად, შესწავლილია სათანადო წყაროები და სამეცნიერო 

ლიტერატურა. 

0.9. ნაშრომის სტრუქტურა: წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 

ოთხი თავისგან.  

პირველ თავში ,,ფონეტიკური თავისებურებანი“ განვიხილავთ აჭარაში 

მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების ფონეტიკურ თავისებურებებს, ბგერით 

შედგენილობას და ძირითად ფონეტიკურ მოვლენებს.  
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მეორე თავში ,,პონტოური დიალექტის გრამატიკული თავისებურებანი“  

გაანალიზებულია აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების  

მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები. 

მესამე თავში ,,პონტოური დიალექტის ლექსიკური თავისებურებანი“ 

განვიხილავთ აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების ლექსიკურ 

თავისებურებებს, ვსაუბრობთ პონტოელთა მეტყველების სახეებსა და ფორმებზე, 

ნასესხებ (თურქული, რუსული, ქართული) ლექსიკაზე. პონტოური ბერძნულის 

ლექსიკას განვიხილავთ თანამედროვე ბერძნულ ენასთან და საკუთრივ პონტოურ 

დიალექტთან მიმართებით. წარმოვადგენთ აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა 

მეტყველებაში გამოვლენილ არქაიზმებს და ლაზურსა თუ ქართულში 

დამკვიდრებულ ბერძნიზმებს.  

მეოთხე თავი ,,ქართულ-ბერძნული ურთიერთობების სოციოკულტურული 

ასპექტები“ ეძღვნება აჭარის ბერძენთა მეტყველებაში ქართულ-ბერძნული 

კულტურული ურთიერთობების ასახვას. ცალკე პარაგრაფში განვიხილავთ პონტოელ 

ბერძენთა მეტყველებაში ქართულის კვალს და ცალკე – პონტოელ ბერძენთა 

კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველ საკითხებს.  

დასკვნაში განზოგადებულია  კვლევის ძირითადი  შედეგები. 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის მიერ 

გამოქვეყნებულ სამენციერო სტატიებსა და მოხსენებებში. 

 

0.10. ზოგი რამ პონტოელ ბერძენთა განსახლების, დასახლებებისა და 

დიალექტის შესახებ. ანტიკური ხანიდან მოყოლებული, ბერძენთა ერთი ნაწილი 

კომპაქტურად  იყო დასახლებული აწინდელი თურქეთის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

შავიზღვისპირა რაიონში, რომელიც  პონტოს სამეფოდ იწოდებოდა. აქედან 

წარმოდგება მათი სახელწოდებაც -პონტოელი. ტერმინები ,,პონტოელი ბერძნები“, 

,,პონტოელები“ (უკავშირდება ბერძნულ სიტყვას ,,πóληνο’’ (,,ზღვა“) საყოველთაოდაა 

გავრცელებული და სხვა ენებშიც ამ ტერმინით აღინიშნება შავი ზღვის სამხრეთ-

აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრებ მცირე აზიელ ბერძენთა ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული ეთნიკური ერთობა (გიორგაძე..., 2017:11).  



14 

 

პონტოელთა დასახლებები მრავალრიცხოვანი ყოფილა აღმოსავლეთით –რიზეს 

და დასავლეთით –გირუსუნს შორის. თავდაპირველად 102 ელინოფონურ 

დასახლებას ითვლიდნენ პონტოს რაიონში. გარდა ბერძნებისა, აქ სხვა ტომებიც 

ცხოვრობდნენ, მათ შორის ქართველური ტომებიც, კერძოდ, ლაზები, თუმცა 

,,ბერძნულენოვანი მოსახლეობა პონტოს რეგიონში ყველაზე მრავალრიცხოვანი 

ყოფილა“ (ბერძენიშვილი..., 1990:6), ალბათ ამიტომაც მხოლოდ ბერძნები იწოდებიან  

პონტოელებად იქ მოსახლე სხვა ტომთა შორის.  

ბერძენთა მიგრაცია საქართველოში არ იყო ერთჯერადი და მარტივი პროცესი. 

იგი სხვადასხვა დროს განხორციელდა, სხვადასხვა მიმართულებით და მიზნით.  

სამეცნიერო ლიტერატურიდან ირკვევა, რომ ანატოლიელი ბერძნები 

საქართველოს შავიზღვისპირეთში XVI საუკუნეში ოსმალების მიერ ბიზანტიის 

დაპყრობის შემდეგ გადმოსახლდნენ. ამის მიზეზი, გარდა სოციალურ-პოლიტიკური 

ფაქტორისა, რელიგიურიც იყო, ვინაიდან ხშირად ყოფილა მცდელობა ოსმალეთის 

მხრიდან არათურქი მოსახლეობის გამუსლიმანებისა. 

ცნობილია, თუ როგორი ფარული ბრძოლა მიმდინარეობდა თურქებსა და  

თურქების გარემოცვაში მოქცეულ ბერძენთა შორის, ვინაიდან ,,ბერძნებისთვის 

მართლმადიდებლური ეკლესია მხოლოდ სალოცავს არ წარმოადგენდა, ეს იყო 

,,ხალხთა თავმოყრის ადგილი“, ერთგვარი სათათბირო (ბერძენიშვილი..., 1990:41).  

რუსეთსა და თურქეთს შორის XVIII-XIX საუკუნეებში განვითარებულმა 

ისტორიულმა მოვლენებმა განაპირობა პონტოელ ბერძენთა დიდი ტალღის 

მოდინება საქართველოში.  

მართალია, ბერძენთა გადმოსახლება ეტაპობრივად ხდებოდა სხვადასხვა დროს, 

თუმცა მასობრივი გადმოსახლების თარიღად მე-19 საუკუნის 70-80-იან წლებს 

ასახელებენ.  

გადმოსახლებულ ბერძენთა შორის ყოფილა ის ნაკადიც, რომელსაც ნაკლებად 

განუცდია  რეპრესირებულთა მწვავე ხვედრი, თუმცა, როგორც ჩანს, ისინი 

რელიგიურ უთანასწორობას გამოქცევიან და ერთმორწმუნე საქართველოსთვის 

შეუფარებიათ თავი.  
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საქართველოს შავიზღვისპირეთში მცხოვრები ბერძნულენოვანი მოსახლეობის 

გარკვეული ნაწილი მცირე აზიის ბერძენთა შთამომავალია. მცირეაზიელი ბერძნები 

საქართველოში მოსულან  ქალდიის პროვინციებიდან, კერძოდ, არზრუმიდან, 

ტრაპეზუნტიდან (ტრაპიზონიდან), როდოპოლისიდან, ნეოკესარიდან, ანკარადან. 

ასევე ირკვევა, რომ ისინი გადმოსული არიან მაღალმთიანი ალპური ზონიდან – სოფ. 

სანტადან, რიზეს, ფაცას, ორდუს, გირესუნისა და სამსუნის პროვინციებიდან. 

თრიალეთელი თურქულენოვანი ბერძნები – ურუმები, წარმომავლობით ოსმალეთში 

მდებარე სანთადან, ნეო-ხარაბადან, გუმბათიდან, ტარსინიდან ყოფილან. 

გადმოსახლებულ ბერძენთა შორის ყოფილან ვაჭრები და ხელოსნები.  

არაერთი წერილობითი წყარო ადასტურებს, დაახლოებით XIX საუკუნის 

მიწურულს ოსმალეთის ტრაპეზუნდის ვილაეთიდან ბერძენთა შვიდი სოფლის 

აყრის შესახებ, რომელმაც სოციალურ-პოლიტიკურ გარემოს ვერ გაუძლო, აიყარა და 

სხვადასხვა მიმართულებით დაიძრა. მათი ნაწილი საბერძნეთს დაუბრუნდა, 

ნაწილმა საქართველოს მიაშურა და ძირითადად საქართველოს შავიზღვისპირეთში 

განსახლდა (გიორგაძე..., 2017:19).  

ეს დასტურდება აჭარაში მცხოვრებ დღევანდელ ბერძენთა საუბრებიდანაც: 

,,წარმოშობით, საერთოთ ჩვენები არიან კერასუნდელები, თურქეთის მხარეს. 

ბაბუაჩემი ვაჭარი ყოფილა. რაღაც თურქებმა გაუჭირვეს, დატია და წამოვიდა აქეთ, 

იცოდა, რომ აქ ბერძნები არიან და ჩამოვიდა აქ“ (ახალშენი); ,,მამაჩემი ხელოსანი 

ყოფილა, ქვის მტეხელი“ (კვირიკე). 

საქართველოში ბერძნები ახალ დასახლებებს ქმნიან.  

ისტორიულად დადასტურებულ ბერძნულ ახალშენთა შორის პირველ 

დასახლებად სამეცნიერო ლიტერატურაში  ბეშთაშენი  (თურქ. ხუთი ქვა) სახელდება. 

ეს სოფელი 1829 წელს არზრუმიდან წამოსულ ბერძნებს დაუარსებიათ. ს. 

ყაუხჩიშვილის ვარაუდით, სოფლის ძველი ქართული სახელი უნდა ყოფილიყო 

ბეშქენაშენი. შემდგომ რუსეთ-თურქეთის ომმა კიდევ უფრო გაართულა თურქებსა 

და  მცირე აზიელ ბერძნებს შორის ისედაც დაძაბული ურთიერთობები. ომის სიმძიმე 

კი არანაკლებ მძიმედ დააწვა აჭარის შავიზღვისპირეთსაც. ამ პერიოდში ხდება 

ქართველთა იძულებითი გამაჰმადიანება. ომის შემდგომ კი დაიწყო უკვე 
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გამაჰმადიანებული ქართველების გადასახლება თურქეთის რესპუბლიკაში (იხ. 

ყაუხჩიშვილი 1942:1946). 

აჭარის დაცარიელებულ ადგილებში თანდათან იქმნებოდა თურქეთიდან 

გადმოსახლებულ ბერძენთა დასახლებები. 

საქართველოში გადმოსახლებული ბერძნები უკვე გამაჰმად  იანებულ 

ქართველთა გარემოცვაში მოხვდნენ, ამას ემატებოდა მწირი მიწები, მოუსავლიანობა 

და ეპიდემიაც  არ ყოფილა იშვიათი მოვლენა, მსგავსი მიზეზებით  ბერძენთა 

უმეტესი ნაწილი იძულებული გამხდარა, მასობრივად უკან წასულიყო, 

დაბრუნებოდა ანატოლიიის ძველ ნასახლარებს. 

საქართველოში დასახლებული ბერძნები თურქების მიერ განადგურებული 

მართლმადიდებლური მატერიალური კულტურის ძეგლების ადგილას ახალი 

ძეგლების, ძირითადად ტაძრების მშენებლობას იწყებენ, რაც  დღემდე გრძელდება.  

XIX საუკუნის 70–იანი წლების დასაწყისში რუსეთსა და თურქეთს შორის  

ხელმეორედ გართულებულმა პოლიტიკურმა ურთიერთობებმა საფუძველი ჩაუყარა 

კრეტელთა აჯნაყებას, რამაც კიდევ უფრო გაამწვავა ამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, 

რასაც შედეგად მოჰყვა თურქეთის რეპრესიები მცირეაზიელი ბერძნების წინააღმდეგ.  

ბათუმში, როგორც ზღვისპირა საპორტო ქალაქში, ადრეც ყოფილან  ბერძნები 

დამკვიდრებული, მაგრამ სოფლებში იმ დროს ბევრი ემიგრანტი არ დასახლებულა. 

მცირეაზიელ ბერძენთა მასობრივი  ჩასახლება აჭარის სოფლებში იწყება  XIX 

საუკუნის ბოლოს. ამავე პერიოდში ყარსში დასასახლებლად წამოსულ ბერძენთა 

დიდი ჯგუფი, ძლიერი ქარბუქის გამო, დროებით ბათუმში შეჩერებულა და აქვე 

დამკვიდრებულა.  

ერთ-ერთი პირველი ანატოლიური ახალშენი სოფელი დაგვა გახდა. აქ 

დამკვიდრებულ ბერძენთა ოჯახებს თანდათან ემატებოდა ახალი ოჯახები 

(ბერძენიშვილი..., 1990:66). სხვა წყაროების მიხედვით, პირველ დასახლებად  

ახალშენი სახელდება, სადაც იშხანიდი, ავგოპულო და ასანიდის გვარების მქონე 

ბერძნები დასახლებულან (დემუროვა, 1983:97). 

ბერძენთა მოდინების პროცესი პერიოდულად მიმდინარეობდა.  ნაციონალური 

ჩაგვრით შევიწროებული ბერძნები მოდიოდნენ  თავიანთ ნათესავებთან თუ 
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ახლობლებთან და ასე იქმნებოდა ბერძენთა დასახლებები აჭარაში. XX საუკუნის 

დასაწყისისთვის აჭარაში ბერძენთა რაოდენობა საგრძნობლად გაზრდილა. 

სოფლებში ბერძნული ოჯახები მეტ-ნაკლებად კომპაქტურად სახლდებოდნენ. 

მათთან ერთად ქართული ოჯახებიც ცხოვრობდნენ, იქმნებოდა დასახლებები ნარევი 

ეთნიკური ჯგუფებისგან.  

დასასახლებლად ბერძნები მაღლობ ადგილებს ირჩევდნენ, ვინაიდან  

,,წამოგავდა თურქეთის  ადგილმდებარეობას“ (ახალშენი),  მერე თანდათანობით 

,,სხვებიც,  გამოქცეულები აგენს მიეყრდნენ და გადიდდა სოფელი“ (ახალშენი). 

გარდა ამისა, დაბლობში ცუდი კლიმატური პირობები, მალარიის კერა დახვდათ, 

,,ხალხი ბუზებივით კდებოდა“  (ახალშენი) – ესეც გახლდათ ერთ-ერთი მიზეზი 

მაღლობ ადგილებში ბერძენთა დასახლებისა.          

საქართველოში ბერძნული დასახლებები უმეტესწილად განლაგებულია 

საქართველოს სამხრეთ, სამხრეთ-დასავლეთ და ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონებში. 

აჭარაში ბერძენთა კომპაქტური დასახლებები არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფლები: დაგვა, კვირიკე, აჭყვა, ქალაქი ქობულეთი, ხელვაჩაურის სოფლები: 

ახალშენი, ყოროლისთავი, ფერია.  

ზღვისპირა ქალაქების, დაბებისა და მახლობელი სოფლების გარდა, ბერძნები 

აჭარის მთიანეთშიც მკვიდრდებოდნენ და უმეტესად ხელოსნობას, მჭედლობას 

მისდევდნენ.  

ბერძნები ბარის სოფლებში კომპაქტურად სახლობდნენ, ხოლო მთაში ცალკეულ 

ოჯახებად ყოფილან წარმოდგენილი, რასაც რამდენიმე ტოპონიმიც მოწმობს 

ბერძნაული (სათესის სახელი სოფ. ლაკლაკეთში), ბერძენაული (სათესი: სოფელი 

ხევითავი, უჩამბა-შუახ. ( იხ. სიხარულიძე, 1959).   

საარქივო-ეთნოგრაფიული მასალებით დასტურდება, რომ ბერძნები აჭარის 

მთაში სამხრეთ საქართველოდან, ძირითადად, წალკიდან ხვდებოდნენ და უმეტესად 

ხელოსნობას - მჭედლობას მისდევდნენ. აჭარის სახელმწიფო არქივში 1919 წლის 

სინამდვილის ამსახველი ერთი რუსულენოვანი დოკუმენტი ინახება, რომელშიც 

მოხსენიებულია აჭარის მთიან სოფლებში -სოფელ ბოძაურში მცხოვრებ ბერძენთა 
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შემდეგი სახელები და გვარები: ეფრემ ეფრემიდი, პანჩო ეფრემიდი, პანბელი 

პაპოპულო, მიტო ფოკანდი, პანჩო მჭედელი (კახიძე, 2001:46).  

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ზეპირი გადმოცემებით, 

თავდაპირველად ამ სოფლებში ოთხი მოსახლე ყოფილა, ბერძნები: ციროვები, 

შაფლახიდები, ელენიდები და ვალიკიდები. 

რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, აღნიშნულ სოფლებში ბერძენთა 

მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს. ძირითადად ხანდაზმულები. 

გავრცელებული გვარებია: ქსანდოპულო, კურტოვი, ჩილინგარიდი, როდოპულო, 

ცაცანიდი, მურუზიდი, ორახოვი, დიმიტრიადი, ტავრილიდი, მავროპულო, 

გონიადი, პერუკიდი, ჩილიკიდი, ფუტურიდი, სამარციდისი, პაპანდოპულო, 

ნიანიდი, სიდიროპულო, იორდანიდი, მალკოჩიდი, კაიდალიდი, პაროციდი.. 

აჭარიდან საბერძნეთში წასული ბერძნები ძირითადად სახლობენ 

თესალონიკში, ათენში,  კავალაში, ქსანთიში, ზოგი – კომოტინში. 

პონტოელი ბერძნების ის ნაწილი, რომელიც საქართველოში გადმოსახლდა, არ 

ყოფილა თავიდანვე ერთგვაროვანი. საქართველოში მცხოვრებ ბერძნებს ყოფენ ორ 

დიდ ჯგუფად: ელინოფონურ, ანუ ბერძნულ ენაზე მოლაპარაკე და  თურქულენოვან 

ჯგუფებად. თავის მხრივ, არც ბერძნული ენის პონტოური დიალექტი არის 

საქართველოში ერთგვაროვანი, ხასიათდება სხვადასხვა რეგიონში მეტ–ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი განსხვავებებით. სკოლებში ისწავლებოდა თანამედროვე ბერძნული 

ენა (იხ. ძნელაძე, 2017:128-148), თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე 

ბერძენთა აბსოლუტური უმეტესობა ოფიციალურ სამწერლობო ენად იყენებს 

რუსულს და ქართულს. 

,,აჭარის ტერიტორიაზე ჩამოსახლებულ  ბერძენთა მეურნეობის შესახებ 

არსებული ცნობებიდან ჩანს, რომ  ბერძენი ემიგრანტები  არამარტო ითვისებდნენ 

მათ მიერ არჩეული სამოსახლოების მკვიდრთა მეურნეობას, არამედ თავადაც 

ახდენდნენ გავლენას ადგილობრივი მეურნეობის განვითარებაზე“ 

(ბერძენიშვილი...,1990: 88). 

საქართველოს ტერიტორიაზე დასახლებული ბერძნების საქმიანობა 

მრავალფეროვანი იყო. მათ ძირითადად იწვევდნენ სპეციალური სამუშაოების 



19 

 

შესასრულებლად (მემთამადნეობა, კალატოზობა). დროთა განმავლობაში, მათი 

საქმიანობა ადგილობრივ მეურნეობას ერწყმოდა. 

საქართველოში ჩამოსახლებული ბერძნების ოფიციალური რელიგია 

მართლმადიდებლობა იყო. სწორედ რწმენამ და ეკლესიამ შეუნარჩუნა ცენტრალური 

თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბერძნებს ნაციონალური თვითმყოფადობა.  

პონტოელ ბერძენთა უკუმიგრაცია, რომელიც 1920-1921 წლებში 

განხორციელდა, სამხრეთ კავკასიაში  შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასთან იყო 

უშუალოდ  დაკავშირებული. თანდათან მცირდება ბერძენთა რაოდენობა 

საქართველოში, რაც, ვფიქრობთ, კავკასიასა და ანატოლიაში მიმდინარე 

პოლიტიკური პროცესების შედეგი იყო. პირველი მსოფლიო ომის დროს და შემდგომ 

პერიოდშიც, სამხრეთ კავკასიაში შექმნილმა არასტაბილურმა მდგომარეობამ, 

რომლის არსებითი შედეგი ოსმალეთის იმპერიის დაშლა და ახალგაზრდა 

თურქეთის ,,გადარჩენა“ იყო, პონტოელ ბერძენთა დიდი ნაკადის ბათუმში მოდინება 

და ბათუმიდან  სამშობლოში დაბრუნება განაპირობა (გიორგაძე..., 2017).  

უკუმიგრაციის ანალოგიური ისტორია XX საუკუნის 90-იან წლებშიც 

განმეორდა, როცა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველომ საკუთარი 

ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღადგინა.  

ის ფაქტი, რომ საქართველოდან წასული ბერძნები არ ცდილობენ, აქ 

დატოვებული სახლ-კარი გაყიდონ, გვაფიქრებინებს, რომ უკან დაბრუნების 

შესაძლებლობას იტოვებენ, რათა ცხოვრების პირობების შეცვლის შემთხვევაში 

შეძლონ ,,მეორე სამშობლოში“ დაბრუნება. მით უფრო, რომ აქ მამა-პაპათა საფლავები 

ეგულებათ.  

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა დიალექტიც არ ყოფილა ერთგვაროვანი. 

სპეციალურ ლიტერატურაში ერთხმად აღნიშნავენ, რომ  ბერძნები უკვე ძვ.წ. II 

ათასწლეულიდან მოსახლეობენ ეგეოსის ზღვის აუზში, ასევე ძვ.წ. II ათასწლეულის 

მეორე ნახევრიდან მოგვეპოვება წერილობითი დოკუმენტური მასალა ბერძნულ 

ენაზე - ე.წ. B  ხაზოვანი წარწერების სახით, რაც ქმნის იმის საფუძველს, რომ 

ბერძნული ენის  დიალექტური დიფერენციაციის პროცესი უკვე  შორეულ ეპოქაში 

უნდა დაწყებულიყო.  
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როგორც ბერძნული დიალექტოლოგიის თანამედროვე მკვლევარნი აღნიშნავენ, 

უკვე ძველი და კლასიკური ეპოქის საბერძნეთში არსებობდა მრავალი 

ერთმანეთისაგან მეტ-ნაკლებად განსხვავებული დიალექტი, რომელთაც შემდეგ 

ძირითად ჯგუფებად ყოფენ: 

1. დორიული (მასთან ახლოს იყო ჩრდილო-დასავლეთის, ელიდური და 

აქეური, დასავლეთ ბერძნული დიალექტები).  

2. ეოლიური  (ლესბოსური, თესალიური და ბეოტური დიალექტებით). 

3. იონიურ-ატიკური. 

4. არკადულ-კვიპროსული. 

ამ დიალექტების გარდა, დასახელებულია მიკენურიც, რომელიც რამდენიმე  

საუკუნით არის დაშორებული წერილობითი  წყაროების მიხედვით აღნიშნულ 

დიალექტებს და ამდენად, მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ამავე 

კონტექსტში განიხილავენ პამფილიურსაც, რომელიც ტერიტორიულადაც და 

ენობრივადაც საკმაოდ იზოლირებულია (ბერძენიშვილი..., 1990:130). ამათგან 

ატიკური დიალექტი განსაკუთრებით მასშტაბური და პოპულარული იყო, რასაც 

მეტწილად განუსაზღვრავს ბერძნული ენის შემდგომი განვითარების გზები.  

ელინისტურ ეპოქამდე ერთიანი ბერძნული სალიტერატურო ენა არ არსებობდა. 

ყველა დიალექტი ერთგვარად კანონიკური ხდებოდა ლიტერატურის გარკვეული 

ჟანრისათვის და სალიტერატურო ენის ფუნქციას ასრულებდა, შესაბამისად, 

იქმნებოდა  ერთიანი სალიტერატურო ნორმების ფორმირების აუცილებლობა.  

საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, განსაკუთრებით სწავლულები, 

მიისწრაფოდნენ ნორმირებული სამეტყველო ენის ჩამოყალიბებისკენ, რაც 

აფერხებდა სასაუბრო ენის ბუნებრივ განვითარებას. 

ბერძნული ენის დიალექტთა  ამგვარი განვითარების პროცესები 

თანდათანობით განსაზღვრავდა ერთიანი სალიტერატურო ოფიციალური ენის 

ჩამოყალიბებას. ამისთვის ხელი შეუწყვია ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობებსაც, 

რასაც მოჰყვა ხმელთაშუა ზღვის მთელ აღმოსავლეთ რეგიონში ელინისტური 

სახელმწიფოების შექმნა, შედეგად, აუცილებელი ხდება ბერძნული ენის გამოყენება 
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არა მხოლოდ ბერძნული დიასპორის, არამედ ალ. მაკედონელის იმპერიის 

ფარგლებში მოქცეული სულ სხვადასხვა ხალხისთვისაც.  

ბუნებრივია, ასეთ ვითარებაში დასმულიყო საკითხი ერთიანი ოფიციალური 

ბერძნული ენის – ელინისტური სამყაროსათვის საკომუნიკაციო ენის შემოღებისა, 

ამისათვის, როგორც აღვნიშნეთ, ფსიქოლოგიური საფუძველი უკვე შემზადებული 

იყო. 

ატიკური დიალექტი მეტ-ნაკლებად წარმატებით ასრულებდა განათლებული 

ფენის ენის ფუნქციას. ძვ.წ. IV საუკუნის მიწურულიდან გამოიკვეთა მისწრაფება 

ენობრივი ერთიანობისაკენ და ამ დროიდან მოყოლებული, აქტუალური ხდება 

საერთო ბერძნულის, ანუ კოინეს  ( ) საბოლოო ფორმირების საკითხი. 

კოინე ახ.წ. IV საუკუნემდე ბერძნულენოვანი სამყაროს ძირითად ენას 

წარმოადგენდა. იგი არ იყო ერთგვაროვანი. ატიკურ-იონური დიალექტის ბაზაზე 

ფორმირებულმა კოინემ, ბევრი რამ შეითვისა სხვა ბერძნული დიალექტებისგანაც. 

მისი ჩამოყალიბების პროცესში, მნიშვნელოვანი იყო ელინისტური სამყაროს 

ორბიტაში მოქცეული მრავალი უცხო ენის - ლათინური, სემიტური და სხვა ენების 

გავლენაც (იხ. schwyzer, 1939:116). 

კოინეს განვითარებასთან ერთად, ტრადიციული ბერძნული დიალექტები 

თანდათანობით ქრებოდნენ, რადგან კარგავდნენ ფუნქციას. მიუხედავად იმისა, რომ 

იყო მცდელობა წმინდა ატიკური დიალექტის აღდგენისა,  მაინც ვერ შეუშალეს ხელი 

კოინეს საფუძვლიან დამკვიდრებას. რეგიონალური დიალექტები თანდათან უფრო 

მეტად განიცდიდნენ კოინეს გავლენას და მას თანდათანობით ერწყმოდნენ.  

ელინისტურ ეპოქაში არსებობდა, ერთის მხრივ, ატიკურის საფუძველზე 

ჩამოყალიბებული ე.წ. ლიტერატურული კოინე, ხოლო, მეორეს მხრივ, ხალხური 

კოინე. ამ პერიოდში, ფაქტობრივად მიმდინარეობს ე.წ. დიდლოსიის ანუ 

ორენოვნების პროცესი. მწერლობაში ცდილობენ მკაცრად დაიცვან კლასიკური 

ბერძნული ნორმების საფუძველზე შექმნილი კოინე, თუმცა, მცდელობის 

მიუხედავად, იზრდება ინტერესი სასაუბრო ენის განვითარებისა, რამაც განაპირობა 

კოინეში ფონოლოგიური თუ გრამატიკული ცვლილებების გამომწვევი ინტენსიური 

პროცესები. 
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ცალკეულ რეგიონებში იწყება კოინეს დიალექტური დიფერენციაცია. საშუალო 

ბერძნული და ახალი ბერძნულიც (ბიზანტიის იმპერიის დაცემიდან – XX 

საუკუნემდე) სამწერლობო ენის დონეზე ცდილობენ  კოინეს ტრადიციების მეტ-

ნაკლებად დაცვას, ხოლო სასაუბრო ენაში კი მიმდინარეობს  კოინეს ელემენტთა 

განუწყვეტელი ტრანსფორმაცია. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ბერძნულ 

დიალექტთა აბსოლუტური უმეტესობა  კოინედან და არა უფრო ადრეული 

დიალექტებიდან იღებს დასაბამს (იხ. ბერძენიშვილი...,1990: 133; schwyzer, 1939). 

დაპირისპირება ოფიციალურ სამწერლობო  და ხალხურ სასაუბრო ენას შორის 

ამ დრომდე გრძელდება. არქაიზებული წმინდა ენა –კათარეუსა ( ) 

ინარჩუნებს ატიციზმის გარკვეულ ტრადიციებს, ხოლო, ხალხური ენა –დიმოტიკი 

( ) კვალდაკვალ მიჰყვება ცოცხალი სასაუბრო ენის 

განვითარების ბუნებრივ ტენდენციებს. დიმოტიკიმ სულ უკანასკნელ წლებში 

მოიპოვა არსებითი უპირატესობა და ამჟამად მთელი ბერძნულენოვანი 

სამყაროსათვის იგი წარმოადგენს ძირითად საკომუნიკაციო  და ოფიციალურ ენას 

(იხ. ბერძენიშვილი..., 1990:133). 

როგორც აღვნიშნეთ, თანამედროვე ბერძნულ დიალექტთა უმეტესობა 

მომდინარეობს უშუალოდ კოინედან. გამონაკლისად შეიძლება ჩაითვალოს 

ცაკონური დიალექტი, თუმცა ისიც არსებითად კოინეს ნიშნებს ატარებს. 

თავისი კონსერვატიზმით, ანუ არქაულ ელემენტთა  მეტ-ნაკლებად შემონახვით  

თანამედროვე ბერძნულ დიალექტთა შორის გამოირჩევა ე.წ. პერიფერიული 

დიალექტები: პონტოს, კაპადოკიური, კვიპროსული, დოდეკანისური (როდოსული), 

ქიოსური, იკარიული, იონურ კუნძულთა, სამხრეთ იტალიური, კრეტული და სხვა 

(იხ. ბერძენიშვილი..., 1990:133). 

ბუნებრივია კითხვა: როდის უნდა დაწყებულიყო ამ ე.წ. ახალ დიალექტთა 

წარმოქმნა? სპეციალურ ლიტერატურაში გარკვევით მიუთითებენ ახ.წ. XII 

საუკუნიდან ამ დიალექტთა არსებობაზე. პროცესის დასაწყისად  ახ.წ. VI-VII 

საუკუნეები სახელდება.  

მე-15 საუკუნიდან ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შემდეგ ბერძნული ენის 

განვითარება საკმაოდ წინააღმდეგობრივად წარიმართა. ერთი მხრივ ცდილობდნენ 
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სალიტერატურო ენაში არქაიზმის სულის შენარჩუნებას, მეორე მხრივ კი –  ხალხური 

ენისათვის სალიტერატურო ნორმის სტატუსის მიცემას. ამ უკანასკნელ ტენდენციას  

მხოლოდ მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან მოუპოვებია უპირატესობა, თუმცა 

დღემდე საბერძნეთში  დიმოტიკისთან (ხალხურ ენასთან)  ერთად მომხრეები 

არქაიზებულ კათარევუსას ჰყავს. 

XIX საუკუნის სამეცნიერო წრეებში აზრთა სხვადასხვაობაა ახალი ბერძნული 

ენის წარმოშობის შესახებ.  ერთნი ვარაუდობდნენ, რომ ახალი ბერნული ეოლიური 

და დორიული დიალექტების ერთგვარ გაგრძელებად უნდა მიჩნეულიყო (ა. 

ხრისტოპულოსის თეორია), მეორენი ამტკიცებდნენ, რომ ახალი ბერძნული ენა არა 

ძველი ბერძნული დიალექტების, არამედ კოინეს განვითარების შედეგად იყო 

მიღებული (ჰაილმაიერის თეორიის მომხრეები გ. ხაძიდაკისი, ი. ფსიხარისი, ჰ. 

კრეჩმერი, ჰ.პერნო, ა. თუმბი, კ.დიტერიხი და სხვა) (გორდეზიანი, 2001:15).   

სასაუბრო ენის მწერლობაში გამოყენების პირველი მცდელობა მე-16 საუკუნით 

თარიღდება. 

დიმოტიკი ანუ სასაუბრო ენა სულ უფრო მკვიდრდებოდა მწერლობაში, 

რისთვისაც ბერძენ ინტელექტუალებს მცდელობა არ დაუკლიათ, დიმოტიკი 

ოფიციალურ სამწერლობო ენად დაემკვიდრებინათ. 

ბერძნული ენის ტრანსფორმაციის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, 

ძველი დიალექტების გაქრობის კვალდაკვალ, დაიწყო ახალი დიალექტების და 

კილოების ჩამოყალიბების პროცესი. 

         თანამედროვე ბერძნულ ენაში გამოყოფენ შემდეგ დიალექტებს: 

ცაკონური (გავრცელებულია პელოპონესოსის რიგ რაიონში და პირობითად 

ძველი დორიულის მემკვიდრედ მიაჩნიათ).  

სამხრეთ იტალიური (გავრცელებულია საბერძნეთში და კოინედან მომდინარედ 

ითვლება). 

კაპადოკიური (ვრცელდებოდა მცირე აზიაში, ისტორიული კაპადოკიის  

ტერიტორიაზე).  
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პონტოური (გავრცელებულია ძირითადად ანატოლიის მცირე აზიის 

ჩრდილოეთ ნაწილში). მიგრაციის შედეგად ამ დიალეტზე მოლაპარაკენი ცხოვრობენ 

სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის საქართველოშიც (გორდეზიანი, 2001:17).  

ახალ დიალექტთა შორის თავისი ბგერითი შემადგენლობითა  და გრამატიკული 

სტრუქტურით განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს პონტოს დიალექტს. 

სახელწოდება ,,პონტოს“ მცირე აზიის გარკვეული ტერიტორიის მიმართ, როგორც 

ჩანს, უკვე საკმაოდ ადრე გამოიყენებოდა.  

ჰეროდოტედან მოყოლებული ბერძნულ წყაროებში არაერთგზის მოიხსენიება 

პონტო, სადაც ცხოვრობენ ელინები, არაელინი კოლხურ-ქართველური ტომები და 

სხვები. ამ დროიდან დაწყებული სახელები ,,პონტო“ (პონტოს რეგიონი) და 

,,პონტოელი“ მყარად დაუკავშირდა აღნიშნულ ტერიტორიასა და მის მცხოვრებლებს.  

ამ პერიოდიდან პონტოელთა ცხოვრებაში მრავალმა წყალმა ჩაიარა. ისინი ხან 

რომის იმპერიის, ხან ბიზანტიის, ხან საქართველოს, ბოლოს კი ოტომანთა იმპერიის 

ქვეშევრდომნი იყვნენ. იცვლებოდა ისტორიული ვითარება, იცვლებოდა მათი ენაც, 

მაგრამ უცვლელი დარჩა მათი სახელწოდება -,,პონტოელი“. სწორედ ამიტომ 

საქართველოში, რუსეთში, აშშ–ში, კონტინენტურ საბერძნეთში დამკვიდრებულ 

თურქეთის ამ რეგიონიდან წამოსულ ბერძნებს ერთხმად ვუწოდებთ ,,პონტოელ 

ბერძნებს“, ხოლო მათ დიალექტს პონტოურს (ბერძენიშვილი..., 1990:34). 

პონტოურ დიალექტს იონურიდან მომდინარედ თვლის ბერძენი მეცნიერი 

პოლატიდის ვასილიოსი ( ), რომელიც აღნიშნავს – შეიძლება 

ითქვას, რომ პონტოური დიალექტი შეიქმნა ადრეული ხანის ბერძნული ენის 

იონურისაგან, რამაც განაპირობა მისი ბიზანტიური ხასიათი, თუმცა ყველაზე დიდი 

გავლენა -ლექსიკური, გრამატიკული და სინტაქსური განიცადა თურქულისგან, რაც 

თურქებთან ხანგრძლივმა ცხოვრებამ გამოიწვია. მოგვიანებით ბევრი სიტყვა 

სესხების გზით დამკვიდრდა კავკასიურიდან, რუსულიდან და ა.შ. (Πνιαηίδε, 2011: 

http://pontos-patridamou.blogspot.com/2011/10/blog-post_7913.html#axzz1xqmLpWSn). 

პონტოს რეგიონის გეოგრაფიულმა მდებარეობამ, აქ მცხოვრებ ელინთა 

გამუდმებულმა კონტაქტებმა სხვადასხვა ხალხთან, განსაზღვრა პონტოური 

დიალექტის სხვა, ბერძნული დიალექტისაგან მკვეთრად გამორჩეული ხასიათი.  

http://pontos-patridamou.blogspot.com/2011/10/blog-post_7913.html#axzz1xqmLpWSn
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უნდა აღინიშნოს, რომ პონტოურ დიალექტს თანამედროვე ბერძნულის 

დიალექტთა შორის დამოუკიდებელი ადგილი უჭირავს, იმდენად დამოუკიდებელი, 

რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში არის აზრი პონტოური დიალექტის ცალკე ენად 

მიჩნევისა, თუმცა მეცნიერთა უმრავლესობა პონტოურს აღიარებს არა როგორც  

დამოუკიდებელ ენას, არამედ როგორც ბერძნული ენის დიალექტს. აჭარაში 

მცხოვრებ ბერძენთა მეტყველებაზე დაკვირვება ამ შეხედულების საფუძველს 

იძლევა.  

პონტოურ დიალექტზე მოლაპარაკე ბერძნების თვითსახელწოდება ყოფილა 

ეთნონიმი: რომეო, რუმი, გრეკო და ელინო, უნანტი, ბიზანსი, რომელთაგან 

თურქეთის ქართველებში გვხვდება რუმი, უნანი – აღნიშნავს ბერძენს. ეს სახელები 

თურქულიდანაა შესული. 

თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული პონტოური 

დიალექტის, მისი თქმებისა და კილოკავების და ზოგადად, ბერძნული ენის 

აღმნიშვნელად ადგილობრივი ელინოფონი მოსახლეობა თითქმის ერთსულოვნად 

ხმარობს ერთ ტერმინს – ,,რომეიკა“ ( ), ხოლო თავიანთ თავს 

ბერძნები ,,რომეი“–ს (νη Ρσκαηνη) - რომაელებს უწოდებენ (ბერძენიშვილი..., 1990:137). 

საქართველოში მცხოვრები ბერძნები თავიანთ ენას ,,პონტიაკა“–საც (

) უწოდებენ. აღნიშნული ტერმინის გვერდით, რომელშიც ძირითადად 

საბერძნეთის მკვიდრნი აქაურ ბერძნულ ენას გულისხმობენ, იხმარება  ,,ელინიკა“ (

). ის გავრცელებულია საქართველოს ბერძნული მოსახლეობის 

სწორედ იმ ფენებში, რომლებსაც ან რამდენადმე  კავშირი აქვთ საბერძნეთთან, ან 

კიდევ ადგილობრივ სკოლებში ბერძნულ ენაზე მიუღიათ განათლება. 

ამრიგად, საქართველოში მცხოვრები ბერძენი მოსახლეობის სალაპარაკო ენის 

აღსანიშნავად ორი ტერმინი გვაქვს. ,,რომეიკა“ და  ,,პონტიაკა“, რომელიც მიღებულ 

ტერმინად ითვლება. ე. ლაზარევი ასახელებს კიდევ ერთ განსხვავებულ ტერმინს,  -

,,აპლას“ (  -  უბრალო, მარტივი) სამეცნიერო ტერმინად, რაც  მხოლოდ 

გაუბრალოებულ, გამარტივებულ ხალხურ ბერძნულ ენას გულისხმობს, თუმცა 

აღნიშნული ტერმინი ,,რომეიკასა“ და  ,,პონტიაკას“  ეპითეტებად სახელდება 

მხოლოდ (იხ. ბერძენიშვილი..., 1990:138). 
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აჭარაში მცხოვრები ბერძენი მოსახლეობა, მიუხედავად იმისა, რომ  

ისტორიულ–გეოგრაფიული პირობების გამო  ერთგვარად დაშორდა ბერძნული ენის 

პონტოს დიალექტის სხვა შტოებს, - დღემდე მეტყველებს პონტოს დიალექტზე და 

თავის სამეტყველო ენას ,,პონტოურს“ უწოდებს სხვადასხვა ვარიაციით –

პონტოური/პონდიური/პონტიური/პონდიაკა/პონდიკა. 

ჩვენს საკვალიფიკაციო ნაშრომში აღვნიშნავთ, რომ თურქეთის 

შემადგენლობაში შემავალ პონტოს რეგიონიდან წამოსულ ბერძნებს ეწოდათ 

პონტოელი ბერძნები, ხოლო მათ დიალექტს – პონტოური. ჩვენ ნაშრომში 

„პონტოურს“ ვუწოდებთ აჭარაში დამკვიდრებული ისტორიული პონტოს რეგიონის 

ბერძენთა შთამომავლების მეტყველებას, ხოლო ზოგადად პონტოურ დიალექტზე 

საუბრისას ნაშრომში მოვიხსენიებთ საკუთრივ პონტოური დილექტის სახელით.  
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თავი I. ფონეტიკური თავისებურებანი 

§1. ბგერითი შედგენილობა 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა დიალექტის ბგერათა სისტემა ძველ და 

ახალ  ბერძნულთან მიმართებით მეტ-ნაკლებ თავისებურებებს ავლენს, თუმცა უნდა 

აღინიშნოს, რომ დიდად არ განსხვავდება საკუთრივ პონტოური დიალექტის 

ბგერათა სისტემისგან. 

1.1. ხმოვანთა სისტემა 

ძველ ბერძნულ ენაში მოქმედებდა კვანტიტეტის კანონი, განირჩეოდა გრძელი 

და მოკლე ხმოვნები (ურუშაძე, 1997:10). ანტიკური პერიოდიდან იწყება ხმოვანთა 

გამარტივების პროცესი და თანდათან აღარ განირჩევა გრძელი და მოკლე ხმოვნები. 

ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდა ახ.წ. VIII-X საუკუნეებში და მას შემდეგ 

ბერძნულ ენაში ხმოვანთა სისტემაში აღარაფერი შეცვლილა (გორდეზიანი..., 2001:20), 

შესაბამისად, თანამედროვე ბერძნულში ხმოვანთა სიგრძე-სიმოკლე აღარ განირჩევა 

(ტრიანდაფილიდისი, 1999:25-26). ეს მოვლენა არც პონტოურში ჩანს 

(ბერძენიშვილი..., 1990:141;142). პონტოური დიალექტის ბგერათა სისტემაში 

რეალიზებულია მარტივი ხმოვნები: - , - , -o, - , - , - ,- . 

ბერძნულ-α ხმოვანს შეესატყვისება ქართული -ა,  -ν-სა- და -σ ხმოვნებს -

ქართული -ო, -η, - ε, -π ხმოვნებს ქართული -ი და - ε-ს -ქართული -ე.  

გარდა აღნიშნული ხმოვნებისა, ბერძენი მეცნიერი ხ. სიმეონიდისი 

თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე გავრცელებული პონტოური 

დიალექტისთვის გამოყოფს ოთხ სპეციფიკურ ხმოვანს, ესენია -ä, -ö, -ü, -ì ხმოვნები 

და იმოწმებს შესაბამის მაგალითებსაც ( / ä ; / ö ) 

(ბერძენიშვილი..., 1990:140). 

სპეციალურ ლიტერატურაში გაზიარებულია სიმეონიდისის მოსაზრება და 

აღნიშნულია, რომ ამ ხმოვანთაგან თითქმის ყველა არის საქართველოში 

გავრცელებულ პონტოურ  დიალექტში. მართალია, მკვლევრები -ö და  -ü ბგერების 

არსებობას ვერ ადასტურებენ მათ ხელთ არსებულ მასალებში, მაგრამ აღნიშნავენ, 

რომ ამ ბგერათა კვალი შეიმჩნევა ზოგიერთ კილოკავში. ასეთ ხმოვანთა არსებობას 

თურქეთში გავრცელებულ ბერძნულ დიალექტებსა და სუბდიალექტებში და 
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საქართველოს პონტოურში თურქული ენის უშუალო გავლენით ხსნიან 

(ბერძენიშვილი..., 1990: 141).  

ჩვენი დაკვირვებით, აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში ე.წ. 

უმლაუტიანი ხმოვნები გავრცელებული არ ჩანს, თუ არ ჩავთვლით თითო-ოროლა 

შემთხვევას, როგორიცაა მაგ: tεηξαθό[sh]ä (ტეტრაკოშა) (პონტ.) – ηεηξαθόζηα 

(ტეტრაკოსია) (ახ. ბერძ.). შესაძლოა, მსგავსი ფორმები გადმოჰყოლოდა თურქეთიდან 

მიგრირებულ პონტოელთა მეტყველებას თურქულის გავლენით, თუმცა 

საქართველოში, ქართული ენის ბუნებიდან გამომდინარე, ვერ გავრცელდა, რადგან 

უმლაუტის, როგორც ფონეტიკური მოვლენის არსებობა ქართული ენის ზოგიერთ 

კილოში თურქულ ენასთან ხანგრძლივი კონტაქტებით აიხსნება და არარეგულარულ, 

მეორეულ მოვლენად მიიჩნევა. ქართული ენის დილექტებში გამოვლენილი 

უმლაუტის შემთხვევები მოწმობს, რომ იგი  ,,დამახასიათებელი უნდა ყოფილიყო 

ქართული ენის დიალექტებისთვის, თუმცა, როგორც ჩანს, ენამ ვერ იგუა იგი (იხ. 

ფაღავა, 2002:19; ჯორბენაძე, 1989:38). აქედან გამომდინარე, შესაძლებლად ვთვლით, 

პონტოელთა მეტყველებას, თურქულის გავლენით, მართლაც გადმოჰყოლოდა 

უმლაუტი, თუ უმლაუტის მსგავსი მოვლენა, თუმცა გავრცელება ვერ ჰპოვა.  

შესაბამისად, შესაძლებლად მიგვაჩნია, უმლაუტი, როგორც ფონეტიკური 

მოვლენა  ქართული ენის გავლენით ვერც საქართველოში გავრცელებულ პონტოურ 

დიალექტში განვითარებულიყო, ამასთან, დასაშვებია, პონტოურში უმლაუტის 

განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორი ყოფილიყო ისიც, რომ აჭარაში მცხოვრებ 

პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში შეინიშნება ახალი ბერძნული ლექსიკის 

დამკვიდრების ტენდენცია (ახალი ბერძნულისთვისაც არ არის დამახასიათებელი 

უმლაუტიანი ხმოვნები), რაც გამოწვეულია თანამედროვე ბერძნულ ენაზე 

მოლაპარაკეებთან ხშირი კონტაქტებით.  

 

1.2. დიფთონგი 

პონტოურისთვის, მსგავსად ძველი და თანამედროვე ბერძნულისა, 

დამახასიათებელია დიფთონგები. დიფთონგი მიიღება ხმოვნისა და ნახევარხმოვნის 

შეერთებით, რომელთაგან ერთი მარცვლიანია, მეორე -არა.  
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აჭარაში გავრცელებულ პონტოურ დიალექტში ხმოვნები ისეთივე დიფთონგებს 

ქმნის, როგორიც ბერძნული ენის სხვა კილოკავებისთვისაც ნიშანდობლივია: 

ასეთებია: -αη, -απ, -εη, -επ, επ, -νη, -νπ. 

αη- გამოითქმის როგორც, ქართული -ე (γπλαίθα (ღინეკა) - ქალი, αίκα (ემა)-

სისხლი);  

απ - გამოითქმის როგორც -ა(ვ)უ, -ავ, -აფ (ხვალ - αύξηνλ (ავრიონ), ანთება -

απηίλσ (ავტინო/აფტინო ), ეზო -απιίλ (ავლინ); 

εη - გამოითქმის როგორც -ი (ζείνο (თიოს) - ბიძა, όλεηξνλ (ონირონ)-სიზმარი), 

θεδεία (კიდია) - დაკრძალვა, πεηεηλόο (პეტინოს) - მამალი); 

επ - გამოითქმის  -ეფ, -ევ (πλεπκώληα (პნევმონია) - ფილტვი, ცარიელი - 

έπ(θ)θεξνλ - ევ(ფ)კერონ, ორშაბათი - Γεπηέξα (დეფტერა/დევტერა); 

νη - გამოითქმის -ი (ცოლი - νηθνθύξα (იკოკირა), კლიტე -αλνηγάξ (ანიღარ), 

მუცელი - θνηιία ( კილია); 

νπ- გამოითქმის -უ (ζηνύδη (სტუზი) - ძვალი, αιεπνύ (ალეპუ) -მელა), γνύια 

(ღულა) -კისერი, ყელი); 

 

1.3. თანხმოვანთა სისტემა: 

პონტოური                           ქართული შესატყვისები 

β                                               ვ 

γ         ღ, გ 

δ         დ, [th] 

δ         ზ 

ζ         თ, [th] 

θ          კ 

ι          ლ 

κ          მ 

λ          ნ 

π          პ 

ξ          რ 
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ο          ს 

η          ტ 

θ          ფ 

ρ          ხ 

μ(θο)                                        ქს (კს) 

ς(πο)                                       ფს (პს) 

 

ბგერათა კომპლექსები 

პონტოურში, ისევე როგორც ბერძნულ სალიტერატურო ენაში, გარდა რთული μ   

(=θ+ο) და  ς (=π+ο) თანხმოვნებისა, დასტურდება ორმაგი (ორნიშნა) თანხმოვნები და 

ხმოვნები, რომლებსაც ქართულში რამდენიმე ვარიანტი შეესაბამება.  

κπ- შეესატყვისება ქართული - (მ)ბ, მპ, პ (სიძე - γακπξόο (ღა(მ)ბროს), ღილი - 

θνπκπίλ (კუმბინ), ლამპა - ιάκπα (ლამპა), κπαιθόλ (ბალკონ) - აივანი, კუზი - 

θακπνύξα (კა(მ)ბურა),  κπξηλ[ηο]/κπξηλ[ηζ]νιηο (პრინძ/პრინძოლის) - ბრინჯი,   κπελδίλη 

(ბენზინი)-ბენზინი. 

λη - შეესატყვისება -დ, -ნტ, -ნდ (კბილი - δόληηλ (დონდინ), ჭექა-ქუხილი βξνληά 

θαη ζηξάθη - ვრონდ(ნტ)ა კე სტრაფტ, ქოლგა - δόληηθνλ-ზონტიკონ, სქელი, მსუქანი-

ρνληξόλ (ხო(ნ)დრონ); 

γθ - შეესატყვისება -გ, -ნგ/ნკ (იდაყვი - αγθώλα -ანგ(კ)ონა, θηγθνύξα (ფიგურა )-

აღნაგობა); 

γγ - შეესატყვისება -ნგ, -გ,  (შვილიშვილი - εγγνλόλ (ენგონონ), მრგვალი -

ζηξνγγηιόλ (სტრო(ნ)გილო), ნახტომი - ιαγγεκάλ (ლანგემან), კიტრი -αγγνύξ (ა(ნ)გურ); 

ηδ- შეესატყვისება - ჟ, -ძ, -ჯ (ღრძილი - γξίλ[ηδ]ίιηα (ღრინძილია), პიჯაკი - 

πη[ηδ]άθ (პიჯაკ), ჟანგისფერი - [Σδ]αγγνκέλνλ ρξώκα (ჟანგომენონ ხრომა); 

ηο -შეესატყვისება -ჩ, -ც -წ (ქალის მკერდი - [ηο]η]ηο]ία (ციცია), ქუსლი - θό[ηο]α 

(კოჩა), წიწმატი - [ηο]η[ηο]κάη (წიწმატ); 

γηα- შეესატყვისება  -ია (ბებია -γηαγηά (იაია),  -γην შეესატყვისება -იო 

(დედისერთა -κνλαρνγηόο (მონახოიოს), γηόο (იოს) - ვაჟი; 
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აჭარაში მცხოვრებ პონტოელთა მეტყველებაში, როგორც მასალები გვიჩვენებს, 

ძირითადად დაცულია ბერძნულის ბგერათა სისტემა, თუმცა საკუთრივ ბერძნული 

სალიტერატურო ენისა და მისი სხვა კილოკავებისგან განსხვავებით,  იგი გარკვეულ 

თავისებურებებს მაინც ავლენს.  

ბერძნული კონსონანტიზმისათვის უცხოა კავკასიური და ინდოევროპული 

ენებისთვის დამახასიათებელი აფრიკატების (ძ.წ.ც.ჯ.ჭ.ჩ), ნაპრალოვნების (ჟ-შ) 

შესატყვისი ფონემები, რომლებიც არც ძველ და არც ახალ ბერძნულში არ ჩანს, თუმცა 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამათგან ქართული -ც-ს შესატყვისად ახალ ბერძნულში 

გამოიყენება ორმაგი თანხმოვანი-ηο (რომელიც, ძველი ბერძნულისთვის, როგორც 

ჩანს, უცხო იყო (გორდეზიანი..., 2001:23) და ქართული -ძ ფონემის შესატყვისად -ηδ. 

სხვა აფრიკატების შესატყვისი ბგერები ბერძნულში არ არის (ტრიანდაფილიდისი, 

1999:27).  

ამ ბგერების არსებობაზე  პონტოურში მიუთითებდა ჯერ კიდევ ე. ლაზარევი, 

რომლის მოსაზრების შესახებ საუბარია სამეცნიერო ლიტერატურაში. აღნიშნულია, 

რომ ე. ლაზარევი საქართველოში გავრცელებულ პონტოურ დიალექტში 

შესაძლებლად მიიჩნევს -წ და -ჭ ფონემების გამოყოფას. ავტორთა ჯგუფი ლაზარევის 

მასალებზე დაყრდნობით, ასახელებს კიდეც შესაბამის მაგალითებს (იხ. 

ბერძენიშვილი..., 1990:149-151). 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი მასალების მიხედვით, პონტოურში საკმაოდ 

პროდუქტიულია ქართული აფრიკატებისა და ნაპრალოვნების შესატყვისი ბგერები, 

როგორც ნასესხებ, ასევე საკუთრივ პონტოურ ლექსიკაში. განსაკუთრებით 

გავრცელებულია -შ ფონემა, შედარებით ნაკლებია -ჩ, -ც და -ძ ფონემები, ხოლო,  -წ, -

ჭ  და -ჯ ფონემები მხოლოდ ნასესხებ ლექსიკაში დადასტურდა. მართალია, აჭარაში 

მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება განიცდის თურქული და რუსული ენების 

დიდ გავლენასაც, თუმცა ამ ფონემათა გამოყენების შემთხვევები და სიხშირე  

გვაფიქრებინებს, რომ ეს მოვლენა, ქართული ენის გავლენით უნდა აიხსნას 

(შესაძლებლად მიგვაჩნია პონტოურში ნასესხები ლექსიკა, რომლებშიც აღნიშნული 

აფრიკატებიც დასტურდება, მეტწილად, მსესხებელი ენიდანაა შესული და 

დამკვიდრებული პონტოურში).  
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შ:  ნასესხებ სიტყვებში: 

თავსაფარი - θα[sh]θίλ (კაშკინ) (რუს.косынка) -[ახ. ბერძნული - ε καληίια, ην 

ηζεκπέξη] (ი მანდილა, ტო ცემპერი). შდრ. ქართ. კაშნე (კაშნესი) (ფრ.) - ყელზე 

შემოსახვევი ქსოვილი, თბილი (ქეგლ, 1990:567). 

საფულე - θα[sh]ηιόθ (კაშილოკ) (რუს.кошелѐк) - [ახ. ბერძნული - πνξηνθόιη] 

(პორტოფოლი); 

ქამარი - γάη[sh] (ყაჲშ) (თურქ. kayış) - [ახ. ბერძნული - ε δώλε] (ი ზონი), შდრ. 

აჭარ. ყაჲში (თ. Kayis) – ტყავის სარტყელი, ღვედი, თასმა, ქამარი (ნიჟარაძე, 1971:367); 

ქუდი - [sh]άπθαλ (შაპკან) (რუს шапка) (თურქ. Sapka) -[ახ. ბერძნული - ην 

θαπέιν] (ტო კაპელო),  საკუთრივ პონტოურში დასტურდება ζάπθα (θεξπθόπνπινο, 

2014:138),  შაფხა გავრცელებულია მუჰაჯირ ქართველთა მეტყველებაშიც ქუდის 

მნიშვნელობით (ფუტკარაძე, 1993:627), შაფხა დასტურდება აჭარულშიც და იგივეა, 

რაც კეპი -კაცის რბილი ქუდი, წინ წამოწეული ერთგვარი საჩრდილობლით 

(ცოცანიძე..., 2014:319); 

შარვალი - [sh]αξβάι (შარვალ) (ქართ.) - [ახ. ბერძნული - ην παληαιόλη, ην 

παληειόλη] (ტო პანდელონი); 

ია - καλνπ[sh]άθηα (მანუშაკია) - [ახ. ბერძნული - ν κελεμέο (ო მენექსეს) (თურქ. 

menekses), ძვ. ბერძნული -ην ίνλ (ტო იონ). საკუთრივ პონტოურ დიალექტში 

დასტურდება ην καλνπζάθ (θεξπθόπνπινο, 2014:138); 

ჭიშკარი -ηη[sh]θάπη (ტიშკაპი) (ქართ.) - [ახ. ბერძნული - ε πνύιε, εμώπνξηα] (ი 

პული, ექსოპორტა); 

ხრეში ρξέ[sh]α (ხრეშა) – (ქართ. ხრეში) - [ახ. ბერძნული - ην ραιίθη] (ტო ხალიკი), 

საკუთრივ პონტოურში დასტურდება ραιίθ (Σζνπνπξηδε, 1978:72); 

მუშმალა (ზღმარტლი) - άγξελκνπ[sh]κνπιά (აღრევმუშმულა) (muşmula-თურქ. ) 

შდრ. ქართ. მუშმალა/მუშმულა (აჭარ.) - მრგვალი ან ოვალური წვნიანი, მომჟავო-

მოტკბო, ნარინჯისფერი ან ყვითელი, კურკოვანი ხილი (ცოცანიძე…, 2014:440); 

ატამი - [sh]νθηάιηα (შოფტალია) - [ახ. ბერძნული - ην ξνδάθηλν/ξώδαθηλν 

(შუასაუკუნეების - ლათ. - duracinum), ν γηαξκάο, (თურქ. şeftali); 
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საწური - [sh]η[sh]θηά[ch] (შიშკიაჩ) - [ახ. ბერძნული - ην ζηξαγγηζηήξη, ην 

ζνπξσηήξη (თურქ. süzgeç).   

პირსახოცი - πε[sh]θίξ (პეშკირ) (თურქ. peşkir)- [ახ. ბერძნული - ε πεηζέηα (იტალ. 

pezzetta)], შდრ. აჭარ. ფეშკირი <თურქ.Peşkir) - პირსახოცი (ნიჟარაძე, 1971:344); 

ძმა - Θαξηά[sh] (კარტაშ) (თურქ. kardeş) - [ახ. ბერძნული - ν αδειθόο, ძვ. 

ბერძნული - ], შდრ. აჭარ. ყარდაში-ძმა. ამავე მნიშვნელობით 

გავრცელებულია მუჰაჯირთა მეტყველებაშიც: ყარდეში - ძმა (ფუტკარაძე, 1993:615); 

 

შ: საკუთრივ ბერძნულში: ბერძნულის -ρ(ხ) პონტოურში გამოითქმის როგორც 

ყრუ შიშინა -შ ბგერა თუ მას მოსდევს  ხმოვნები -ε,-η,- ε, -α: 

ბაგე - [sh]ίιηα (შილია) (პონტ.) –ρείινο (ხილოს) (ახ. ბერძ.);  

ავდარი - ε[sh]θέβξε[sh]  (ეშკევრეშ)  (პონტ.) -  βξνρή (ვროხი) (ახ. ბერძ.);  

თოვა - [sh]ηνλίδ (შიონიზ) (პონტ.) – ρηνλίδσ (ხიონიზო) (ახ. ბერძ.);  

წვიმა - βξε[sh]ήλ (ვრეშინ)  (პონტ.) – βξνρή (ვროხი) (ახ. ბერძ.);  

დანა - κα[sh]έξ (მაშერ) (პონტ.) –καραίξη (მახერი) (ახ. ბერძ.);    

სქელი/მსხვილი - ρνληξόλ/πα[sh]ίλ (ხონდრონ/პაშინ  (პონტ.) - ρνληξόο/παρήο 

(ხონდროს/პახის)(ახ. ბერძ.); 

სამაჯური βξα[sh]ηόι (ვრაშიოლ) (პონტ.) – βξαρηόιη (ვრახიოლი) (ახ. ბერძ.);  

ფრჩხილი -λύ[sh]α, λύ[sh]η (ნუშა, ნუში) (პონტ.) - παξέλζεζε/λύρη   (პარენთესი/ 

ნიხი) (ახ.ბერძ.) - ბრჭყალი, ფრჩხილი, კლანჭი; 

მერცხალი - [sh]ειηδόλ (შელიდონ) (პონტ.) - ην ρειίδνλη (ტო ხელიდონი) (ახ. 

ბერძ.); 

ზურგი -ξά[sh]α (რაშა) (პონტ.) - ε ξάρε (რახი), ε πιάηε, ηαλώηα (ახ. ბერძ.), ε 

ξάρηο (რახის) (ძვ. ბერძ.); 

სტვენა - [sh]ίξηκαλ (შირიმან) (პონტ.)  - ην ζθύξηγκα (სფირიღმა), ην ζύξηζκα 

(სირისმა) (ახ. ბერძ.),   (სირიღმოს) (ძვ. ბერძ.); 

ხვლიკი - καλο[sh]άυτρα (კალოშაფტრა) (პონტ.) - η σαύρα (სავრა) (ახ. ბერძ.), 

(ი სავრა)(ძვ. ბერძ.); 

https://ka.glosbe.com/tr/ka/s%C3%BCzge%C3%A7
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ზღარბი -[sh]ιράταντρος (ατάντ - ეკალი) (შირახანდროს)(პონტ.)- ο σκαντζότοιρος (ახ. 

ბერძ.), -  (ძვ. ბერძ.); 

η μιτέρα  [sh]ονι αλεγοσμε (PNT-TRA-PC-00000-B22); 

κλό[sh]κετε  (PNT-TRA-PC-00000-B22); 

-shk (შკ) კომპლექსი მიღებულია sk (სკ) კომპლექსისგან თუ მას მოსდევს -η, -ε 

ხმოვნები: 

საცერი -θν[sh]θίλ (კოშკინ) (პონტ.) – θόζθηλν (კოსკინო) (ახ. ბერძ.);  

გაცრა - θν[sh]θηλίδσ (კოშკინიზო) (პონტ.) - θνζθηλίδσ (კოსკინიზო) (ახ. ბერძ.); 

ჭურჭელი - [sh]θέβηα (შკევია) (პონტ.) – ζθεύνο (სკეიოს) (ახ. ბერძ.);  

დახურული -[sh]θεπαζκέλνο (შკეპასმენოს) (პონტ)  – ζθεπαζκέλνο (სკეპასმენო) 

(ახ. ბერძ.); 

პარასკევი - Παξα[sh]θεβίλ (პარაშკევინ) (პონტ.) – Παξαζθεπή (პარასკევი) (ახ. 

ბერძ.); 

ksh (კშ) კომპლექსი მიღებულია  μ(ქს) ბგერისგან თუ მას მოსდევს ხმოვნები-ν - 

νπ: გარეთ - νθ[sh]νθά, νθ[sh]νπθά (ოკშოკა, ოკშუკა) (პონტ.) - (ახ. ბერძ.- έμσ) (ექსო);  

-შ მიღებულია -ს-გან, რასაც ახლავს ფონეტიკური მოვლენა (ასიმილაცია, 

ბგერის დაკარგვა..): 

ბალი - θεξά[sh]α (კერაშა)(პონტ.) - ην θεξάζη (ტო კერასი) (ახ. ბერძ.); 

სტვენა - [sh]ίξηκαλ (შირიმან) (პონტ.) - ην ζθύξηγκα, ην ζύξηζκα (ტო სფირიღმა, 

ტო სირისმა) (ახ. ბერძ.); 

ოთხასი -ηεηξαθό[sh]α (ტეტრაკოშა) (პონტ.) – ηεηξαθόζηα (ტეტრაკოსია) ახ. ბერძ.; 

 

ც: ნასესხებ სიტყვებში 

ციტრუსი - [ηζ]ηηξνύζηα (ციტრუსია) (პონტ.) (ლათ.citrus) - სუბტროპიკული 

ხილი) - [ახ. ბერძნული - ην εζπεξηδνεηδέο] (ტო ესპერიდოიდეს), ლათინურიდან 

დამკვიდრებულია ქართულშიც; 

ობობა - αξάρλα, [ηο]άλ[ηο]αξνο (არახნა, ცანცაროს) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε 

αξάρλε, ძვ. ბერძნული - ], შდრ. ქართ. ცანცარი -1.ოდნავ რხევა, ტოკვა. ფეხს 
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აცანცარებს, წვერი უცანცარებს. 2. გადატ. დაუფიქრებლად, არასერიოზულად 

მოქცევა, ნუ ცანცარებ! (ცოცანიძე…, 2014:730); 

ქორი - πηηέλ[ηο] (პიტენც) (პონტ.) – [ახ. ბერძ.  ην γεξάθη, ძვ. ბერძ. ν ηεξάμ]; 

 

ც: საკუთრივ ბერძნულში: 

მკერდი (ქალის) – [ηζ]η]ηζ]ία (ციცია) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν ζηήζνο/ην ζηήζη 

(ო სტითოს, სტითი), ძვ. ბერძნული -  (ო სტითოს]; 

ტყავი - πέ[ηζ[ηλ (პეცინ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული -  (ტო პეტსინ)]; 

ციცაბო - θα]ηζ]απξάληα (კაცაპრანია) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ηα θαηζάβξαρα, 

απόθξεκλνο, απόηνκνο ] (ტა კაცავრახა, აპოკრიმნოს, აპოტომოს);  

-ც ფონემა ხშირად გამოითქმის სიტყვის ბოლოს ბოლოკიდური ხმოვნის 

ჩამოკვეცისას: 

მაგ: მამინაცვალი - παξαθύξ[ηο] (პარაკირც) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν παηξηόο] 

(ო პატრიოს); 

კურკა - θνπθνύ[ηο] (კუკუც) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην θνπθνύηζη ], (იტალ. 

cucuzza)]; 

ზოგან ბოლოკიდური ხმოვანი შენარჩუნებულია: 

მული - αληξαέθ[ηζ]α (ანდრაეფცა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε αλδξαδέιθε, ε 

θνπληάδα] (ი ანდრადელფი, ი კუნიადა);  

გოგრა - θαζηαλί[ηο]α (კასტანიცა) (პონტ.), (ძვ. ბერძნ. θ  - წაბლი), [ახ. 

ბერძნული - ην θνινθύζη, ძვ. ბერძნული - / ]; 

ენძელა - θνξνλί[ηο]α (კორონიცა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν γαιάλζνο, ν 

ρηνλώδεο, ძვ. ბერძნული -  გვირგვინი)]; 

სახეხი - ηξηθηί[ηο]α (ტრიფტიცა)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ηξίθηεο]; 

თრითინა, დედოფალა - λπθί[ηο]α (ნიფიცა)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - λπθίηζα, 

შუასაუკუნეების პატარძალი)]; 
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ჯ: ძირითადად ნასესხებ ლექსიკაში გვხვდება 

პიჯაკი - πη[ηδ]άθ (პიჯაკ) (პონტ.) (ინგ.реа-jасkеt) დამკვიდრეულია ქართულში, 

რაც ნიშნავს - მამაკაცის კოსტიუმის ნაწილი, ზედა ჩასაცმელი (ცოცანიძე..., 2014:491) 

[ახ. ბერძნული - ην ζαθάθη] (ტო საკაკი); 

ყავადანი [ηδ]εβδέ (ჯევზე) (პონტ.) (თურქ.cezve) -[ახ. ბერძნული - ε θαθεηηέξα (ი 

კაფეტიერა)]; 

ღრენა - γξηλ[ηδ]άληκαλ (ღრინჯანიმან) (შდრ.ქართ. იღრიჯება, დაღრეჯა) - სახის 

უშნოდ დამანჭვა (ცოცანიძე..., 2014:222) ( ნუ იღრიჯები - იტყვიან სახეს უშნოდ ნუ 

მანჭავ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν γνγγηζκόο (ო ღონღისმოს), ძვ. ბერძნული -  ν 

ζηγγνγηζκόλ (ო სინგოგისმონ)]; 

 

ძ: ნასესხებ ლექსიკაში: 

ბრინჯი - κπξηλ[ηδ]/κπξηλ[ηδ]νιηο (პრინძ/პრინძოლის)(ქართ. ბრინჯი) (პონტ.), [ახ. 

ბერძნული - ην ξύδη (ტო რიზი), ძვ. ბერძნული -   (ო რიზა)], საკუთრივ 

პონტოურში დასტურდება ξύδ ფორმით; 

ღრძილი - γξίλ[ηδ]ίιηα (ღრინძილია) (პონტ.)(ქართ. ღრძილი) - [ახ. ბერძნული - ην 

νύιν/ηα νύια (ტო ულო, ტა ულა), ძვ. ბერძნული - /  (ტო ულონ/ტა 

ულა)];

ძ: საკუთრივ ბერძნულში: 

ბადრიჯანი - καλ[ηδ]άλα (მანძანა) (პონტ.) – κειηηδάλα (მელინძანა) (ახ.ბერძ.); 

განქორწინებული - ρσξηζκέλνο (ხორისმენოს), ρσξηκέλ[ηδ]αγάξηλ (ხორიმენძაღა-

რინ), αλδξηζκέλ[ηδ]αθελ (ანდრისმენძაკევ) - [ახ. ბერძნული - ρσξηζκέλνο /ρσξηζκέλε ) 

ხორისმენოს/ხორისმენი);  

ხაჭო - κηλ[ηδ]ίλ (მინძინ) [ახ. ბერძნული - ε κπδήζξα, შუასაუკუნეების - κπδήζξα, 

ძვ. ბერძნული - ]; 

 

ჩ: საკუთრივ ბერძნულში: 

წამწამი - καην[ch]α[ch]α (მატოჩაჩა)  (პონტ.) – καηόθιαδν/βιεθαξίδα 

(მატოკლადო/ვლეფარიდა) (ახ. ბერძ.), საკუთრივ პონტოურში καηνηζηάηζηα;  
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გოგო - θνξίηο (კორიც), θνξηζόπνλ/θνηη[ch]ηα (კორცოპონ/კოტიჩია) - [ახ. 

ბერძნული - ην θνξίηζη (ტო კორიცი), ძვ. ბერძნული - θόξε (კორი) + კნინობითი - ίηζηλ 

(იტსინ)]; 

ფეხსაცმელი - ηα παπνύ[ch]ηακ (ტა პაპუჩიამ) (პონტ.), παπνύηζη/ππόδεκα (პაპუცი 

/იპოზიმა) (ახ. ბერძ.);  

ჭრიჭინა - [ch]ηρξίηεο (ჩიხრიტის) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν ηδίηδηθαο, ην ηξηδόλη]  

(ძიძიკას, ტრიზონი); 

ჯიბე - [ch]όπηαλ (ჩოპიან) (პონტ.) – ηζέπη/ζπιάθην (ცეპი/თილაკიო) (ახ. ბერძ.); 

წივილი, წრიპინი - [ch]ίβηκαλ (ჩივიმან) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε ηζηξίδα, ην 

ηξίμηκν (ი ცირიზა, ტო ტრიქსიმო);  

 

ჩ: ნასესხებ ლექსიკაში: 

ჩხირი - [ch]ηβίαλ (ჩივიან) (პონტ.) (თურ. Civi) - [ახ. ბერძნული - ε ξάβδνο (ი 

რავდოს)], ჩივი გავრცელებულია აჭარულ დიალექტშიც, რაც თურქული სიტყვაა და 

ერთ-ერთი განმარტებით ნიშნავს სოლი, ტარიანი ჯოხი, პასალი, რომლითაც 

თამბაქოს, მსხლისა და მისთ. ნერგს რგავენ (ნიჟარაძე, 1971:401), ჩივი დასტურდება 

მუჰაჯირთა მეტყველებაში და ნიშნავს - სოლი, წკირა (ფუტკარაძე, 1993:641); 

კამეჩი - [ch]ακέ[ch] (ჩამეჩ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - βνύβαινο (ვუვალოს), ძვ. 

ბერძნული - ην βνπλβαιν (ტო ვუვბალო)]; 

ყვავილი - [ch]η[ch]άθ (ჩიჩაკ) (პონტ.) - ყვავილის ფურცელი - [ch]η[ch]άθη θύιιν) 

(ჩიჩაკი ფილო) - (თურქ. çiçek), ჩიჩეგი მუჰაჯირთა მეტყველებაშიც არის 

გავრცელებული ამავე მნიშვნელობით (ფუტკარაძე, 1993:643). 

ფერადი - [ch]η[ch]αθιίλ (ჩიჩაკლინ) - [ახ. ბერძნული - πνιύρξσκνο, ρξσκαηηζηόο]; 

ყბა - [ch]αλγθηά (ჩანგია) - (απάλη [ch]αλγθηά ) (აპანი ჩანგია) - ზედა ყბა, αθθά 

[ch]αλγθηά (აფკა ჩანგია) - ქვედა ყბა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ζαγόλη (ტო საღონი), 

ძვ. ბერძნული -  (ი სიაღონ)], შდრ. აჭარ. ჩენგე<თურქ.Çene - ქვედა ყბა 

(ფუტკარაძე, 1993:640; ნიჟარაძე, 1971:400); 

ზოლიანი - [ch]ηδηιίλ (ჩიზილინ) (პონტ.) (თურქ.Çizgili) - [ახ. ბერძნული - 

ξαβδσηόο (რავდოტოს), ძვ. ბერძნული -  (რავდოტოს)]; 
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ქუსლი -θό[ch]α, ην θόηζη (კოჩა, კოჩ(ც)ი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული -ε θηέξλα, ε 

πηέξλα, ძვ. ბერძნული-ε πηέξλα]; 

ტილო (მტვრის) - πα[ch]άνπξα (პაჩაურა) (პონტ.) (თურქ. pacavra) - [ახ. ბერძ. ην 

θνπξέιη, ლათ. Corellum, corium]; 

ღობე - [ch]απάξ (ჩაპან)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν θξάθηεο, ძვ. ბერძნული -

], çeper- თურქ. -გალავანი, ღობე; 

ტურა - [ch]άθαινο (ჩაკალოს) (პონტ.) -[ახ. ბერძნული - ην ηζαθάιη (თურქ. çakal)]; 

ღუმელი, ბუხარი - [ch]αρ (ჩახ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ηδάθη, ε εζηία, 

შუასაუკუნეების -  თურქ. ocak ძვ. ბერძნული - ]; 

ზეწარი - [ch]αξ[ch]άθ (ჩარჩაფ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ζεληόλη, 

შუასაუკუნეების - ζηλδόληνλ, ძვ. ბერძნული - ] – çarşaf (თურქ.); 

Αβνύην [ch]η[ch]äθελ (ავუტო ჩიჩაკევ) ( PNT-TRA-PC-00000-B22); 

 

ჟ: ნასესხებ ლექსიკაში: 

ჟანგისფერი - [ηδ]αγγνκέλνλ ρξώκα (ჟანგომენონ ხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული 

- ην ρξώκαζθνπξηάο] (ტო ხრომასკურიას); 

ფოთოლი - θύιιν, [ηδ]βέξη  (ფილო, ჟვერი), [ახ. ბერძნული - ην θύιιν, ძვ. 

ბერძნული - ]; 

 

წ: ნასესხებ ლექსიკაში: 

წიწმატი - [ηο]η[ηο]κάη (წიწმატ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ιεπίδην (ტო 

ლეპიდიო), ην ήκεξν (ტო იმერო), ην θάξδακν (ტო კარდამო), ძვ. ბერძნული - 

 (ტო კარდამონ)]; 

 

ჭ: ნასესხებ ლექსიკაში:  

ჭიპი - [ηο]ίπαλ (ჭიპან) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν αθαιόο (ო აფალოს), ν 

νκθαιόο (ო ომფალოს), ძვ. ბერძნული -  (ო ომფალოს)]; 

მსგავსი ნასესხობანი კულტურათა დიალოგის შედეგია. ბერძნები ძირითადად 

ეკონტაქტებოდნენ ქართულ, რუსულ და თურქულ კულტურებს, შესაბამისად, 
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სესხების პროცესი მხოლოდ ლექსიკით არ შემოფარგლულა. ენათა გავლენები ენის 

განვითარების ყველა დონეზე ვლინდება მეტნაკლებად.  

 

§ 2. ძირითადი ფონეტიკური მოვლენები 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება მრავალფეროვანი და 

საკმაოდ საინტერესო ბგერათცვლილებებით ხასიათდება. გვაქვს სიტყვები, 

რომელთაც ძირი სალიტერატურო ბერძნულთან მიმართებით საერთო აქვთ, 

პონტოურში კი გარკვეული ფონეტიკური სახეცვლილებით დამკვიდრებულა. 

გვხვდება ასიმილაციის, დისიმილაციის, ბგერის დაკარგვის, ბგერის გაჩენის, 

მეტათეზისის და ბგერათშენაცვლების შემთხვევები.  

2.1. ასიმილაცია 

მეტნაკლებად გავრცელებულია ასიმილაციის თითქმის ყველა სახეობა. 

გვხვდება როგორც ხმოვანთა, ისე თანხმოვანთა ასიმილაციის შემთხვევები.  

ა. ხმოვანთა ასიმილაცია 

რეგრესული დისტანციური ასმილაციით მომდევნო ხმოვანი იმსგავსებს 

წინამავალ ხმოვანს სრულად: 

ε > ν: γεκάηνο (ღემატოს) (ახ.ბერ.),  γνκάηνλ (ღომატონ) (პონტ.) - სავსე; 

π > ε: ζπγαηέξα (თიღატერა) (ახ. ბერძ.), ζεγαηέξ (თეღატერ) (პონტ.) - ქალიშვილი; 

νπ > ε: ραξνύκελνο (ხარუმენოს) (ახ. ბერძნული), ραξεκέλνο (ხარემენოს) (პონტ.) -  

გახარებული; 

ε > ε: πξεζκέλνο (პრისმენოს) (ახ. ბერძნული), πξεζκέλνλ (პრესმენოს) (პონტ.) -

შეშუპებული; 

პროგრესული, დისტანციური, სრული ასიმილაცია - წინამავალი ბგერა 

იმსგავსებს  მომდევნო ბგერას სრულად: 

η > ε: ειηά (ელია) (ახ. ბერძნული), ειέαο (ელეას) (პონტ.) – (ειηα>ειεηα>ειεα) - 

ზეთისხილი; 

ε > νπ:  ην ζεληνύθη (ტო სენდუკი) (ახ. ბერძ.), ζνπληνύθη (სუნდუკი) (პონტ.) - 

სკივრი;  
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ε-η >ε-ε: ε κέιηζζα (ი მელისა) (ახ. ბერძნული), κειέζηα (მელესია) (პონტ.) - 

ფუტკარი; 

 ბ. თანხმოვანთა ასიმილაცია 

გვხვდება პროგრესული, დისტანციური, სრული ასიმილაციის შემთხვევები-

წინამავალი ლატერალი -ლ  ბგერა იმსგავსებ მომდევნო - ვ ბგერას: 

β > ι: παιαβόο (პალავოს) (ახ. ბერძნული), παιαιόο (პალალოს) (პონტ.) - 

გადარეული, გაგიჟებული; 

ζ > η: δαρηπιίζξα (დახტილითრა) (ახ. ბერძნული),  δαρηηιίηξα (დახტილიტრა) 

(პონტ.) - სათითე; 

რეგრესული სრული დისტანციური ასიმილაციის შემთხვევები: 

θ > ρ:   θαξραξίαο (კარხარიას) (ახ. ბერძნული), ραξραξίαο (ხარხარიას) (პონტ.) -

ზვიგენი; 

π > θ:   ην πηιάθη (ტო პილაფი) (ახ. ბერძნული) (თურქ. pilav), θηιάθ (ფილაფ) 

(პონტ.) - ფლავი; 

კონტაქტური პროგრესული ნაწილობრივი ასიმილაციით წინამავალი ყრუ 

მკვეთრი ბაგისმიერი -პ ბგერა ნაწილობრივ იმსგავსებს მომდევნო ბგერას: 

λη > λδ: Πέληε (პენტე) (ძვ. ბერძნული), πέλδε (პენდე) (პონტ.) - ხუთი; 

ζθ > shθ: θόζθηλν (კოსკინო) (ახ. ბერძ.), θν[sh]θίλ (კოშკინ) (პონტ.) - საცერი; 

         ζθεύνο (სკევოს) (ახ. ბერძ.),  [sh]θέβηα (შკევია) (პონტ.) - ჭურჭელი; 

ζθεπαζκέλνο (სკეპასმენოს) (ახ. ბერძ.), [sh]θεπαζκέλνο (შკეპასმენოს) (პონტ) - 

დახურული; 

 

2.2. დისიმილაცია 

დისიმილაცია ასიმილაციასთან შედარებით ნაკლებად გავრცელებული ჩანს 

პონტოურ დიალექტში. 

ა. ხმოვანთა დისიმილაცია: 

ε -ε > α- ε: რეგრესული დისტანციური სრული დისიმილაცია: 

κνπζθεκέλνο, βξεγκέλνο (ვრეღმენოს) (ახ. ბერძნული), βξαρκέλνλ (ვრახმენონ) 

(პონტ.) - გაჟღენთილი, დასველებული; 
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υ-η > ε-η: ε αιπζίδα (ალისიდა) (ახ. ბერძნული),  (ალისის) (ძვ. ბერძნული), 

αιεζίδα (ალესიდა) (პონტ.) - ძეწკვი; 

 

ბ. თანხმოვანთა დისიმილაცია 

γγ > γθ: მიღებულია რეგრესული კონტაქტური ნაწილობრივი დისიმილაციით: 

ζηξνγγπιόο (სტრონგილოს) (ახ. ბერძნული), ζηξνγθηιόλ (სტრო(ნ)ღილონ) 

(პონტ.) - მრგვალი; 

სიტყვის ბოლოს ყრუ მკვეთრი ბგერა (η) განიმსგავსებს ყრუ ფშვინვიერ (θ) -ს, 

რასაც მოსდევს ბგერის დაკარგვა: π > θ:  Πέκπηε (პემპტი) (ახ. ბერძნული), Πεθη 

(პეფტ)(პონტ.) - ხუთშაბათი; 

 

2.3. ბგერის დაკარგვა 

პონტოურ დიალექტში ხშირია ბგერის დაკარგვის შემთხვევები. იგი სხვა 

ფონეტიკურ მოვლენებთან შედარებით ფართოდ არის გავრცელებული. იკარგება 

როგორც თანხმოვანი, ისე ხმოვანი.  

ა. ხმოვანთა დაკარგვის შემთხვევები 

იკარგება -νπ ხმოვანი c-c პოზიციაში. 

მაგ: ην κάγνπιν (ტო მაღულო) (ახ. ბერძ.), ην κάγιν (ტო მაღლო) (პონტ.) - ლოყა; 

იკარგება -η  ხმოვანი –c-v პოზიციაში: 

ην γέιην (ტო ღელიო) (ახ. ბერძ.), γέινο (ღელოს) (პონტ.) - სიცილი; 

რედუქცია ხდება ნაწარმოებ სიტყვებში v-v პოზიციაში: 

Απόεθεί (აპოეკი) (ახ. ბერძ.), απνθεί (აპოკი) (პონტ.) - იქიდან,  მიღებულია 

από+εθεί სიტყვისაგან, წინდებულის დართვის შედეგად ორი ხმოვანი (νε) იყრის 

თავს, რომელთაგანაც ერთი იკარგება, ასევეა: 

πίζσ (პისო) (ახ. ბერძ.), νπίο (ოპის) (პონტ.) - უკან, მაგრამ უკანიდან -απ’νπίο 

(აპ’ოპის)  - ახ. ბერძნული - απόπίζσ (აპოპისო); 

ქვემოთ - αθθά (აფკა), მაგრამ ქვემოდან απ’αθθά (აპ’აფკა) – (ახ. ბერძნული - 

απόθάησ) (აპოკატო); 
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მსგავსი მოვლენა ელიზიის სახელითაა ცნობილი და ნიშნავს სიტყვის 

ბოლოკიდური მოკლე ხმოვნის ამოვარდნას მომდევნო სიტყვის თავკიდური ხმოვნის 

გავლენით. დაკარგული ხმოვნის ადგილზე დაისმის აპოსტროფი (ურუშაძე, 1987:15).  

ელიზია ფართოდ გავრცელებული მოვლენაა ძველ ბერძნულში. ელიზიას  

განიცდიდა წინდებულებისა და კავშირების ბოლოკიდური ხმოვნები, ასევე იგი 

დამახასიათებელი იყო რთული სიტყვებისთვისაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში 

ელიზირებული ხმოვანი აპოსტროფით არ აღინიშნებოდა (გორდეზიანი..., 2001:29). 

ძველი ბერძნულისგან განსხვავებით თანამედროვე ბერძნულში, გარდა ზემოთ 

აღნიშნული შემთხვევებისა, ელიზიას ექვემდებარება, არტიკლები  (ην, ηνπ, ηα), 

ნაწილაკები (ζα, λα) და ენკლიტიკური ნაცვალსახელები (κε, ζε, ην, ηα). 

პონტოურში ელიზიას განიცდის ძირითადად წინდებულის ბოლოკიდური 

ხმოვანი. ან კიდევ წინდებულის ბოლოკიდური ხმოვნის გავლენით იკარგება 

მომდევნო სიტყვის თავკიდური ხმოვანი.   

პონტოურს შემოუნახავს ძველი ბერძნულისთვის დამახასიათებელი  ე.წ. 

კრასისის (შერევის) შემთხვევები (რაც თანამედროვე ბერძნულისთვის იშვიათი 

მოვლენაა), როცა სიტყვის ბოლოკუდური მარტივი ხმოვნის ან დიფთონგის შერწყმა 

მომდევნო სიტყვის თავკიდურ ხმოვანთან იწვევს ორი სიტყვის შერევას.  

მაგ: იკარგება კითხვით წინადადებაში ზმნური სიტყვის წინამავალი ხმოვანი v-v 

პოზიციაში: 

მაგ: -  ηη ώξα είλαη? (ტი ორა ინე) (ახ. ბერძნული), ην ώξα ελ? (ტო ორაენ) (პონტ.) - 

საათი (რომელი საათია, წუთია?). თუმცა, აქვე აღვნიშნავთ, რომ -ελ ძველ ბერძნულში 

ყოფნა ზმნაა, თანამედროვე ბერძნული -είλε ზმნის შესატყვისი. პონტოური -ελ 

ფორმას შესაძლოა ძველი ბერძნულის გავლენით გამოიყენებს.  

-ν ხმოვნით დაწყებულ  სახელზე არტიკლის დართვა  იწვევს  თავკიდური 

ხმოვნის დაკარგვას: 

კვერცხი პონტოურად არის- νβα (ოვა), ην არტიკლის დართვით ორი -ν იყრის  

თავს, რომელთაგანაც ერთი,  სახელისეული -ν იკარგება, როგორიცაა ην (ν)βα.  

მაგ: ε κακά κνπ πνηηζά ην (ν)βά - (ი მამა მუ პოიცა ტო ოვა) - დედამ შეღება 

კვერცხი (კვირიკე).  
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პონტოურში კრასისის, როგორც ფონეტიკური მოვლენის არსებობის შესახებ 

საუბარია სამეცნიერო ლიტერატურაში, გაზიარებულია სობოლენსკის მოსაზრება 

ძველი ბერძნულის კრასისის შესახებ: როცა -η ფონემით დაწყებულ არტიკლს 

მოჰყვებოდა ხმოვანი, კრასისის შედეგად ნაცვალსახელის ფორმებს შეერწყმოდა 

(ηαπηνπ=ηνπαπηνπ). მსგავსად ძველი ბერძნულისა, პონტოურში დასტურდება 

არტიკლის კუთვნილებით ნაცვალსახელებთან შერწყმის შედეგად მიღებული 

კრასისის შემთხვევები, მაგ: η’εκόλ, η’εκέηεξνλ, აქედან, ηεκόλ=ην εκόλ, ηεκέηεξνλ=ην 

εκέηεξνλ, ηεκά=ην εκά, ηεκέηεξα=ηα εκέηεξα (ბერიკაშვილი, 2014:218). კუთვნილებით 

ნაცვალსახელებში კრასისის მსგავსი შემთხვევები ჩვენს მასალებშიც ასეთივე 

ფორმით გვხვდება: 

მაგ: ηεκόλ ν παηέξαο - მამაჩემი; ηεκά (ჩემი საკუთარი - მრ.რ.), ηεκόλ (ჩემი 

საკუთარი - მხ.რ.), ηεζόλ–ηεζά (ტესონ, ტესა (შენი თქვენი), ηεκόλ ην πέδηλ ηξάλελελ 

(ტემონ ტო პედინ ტრანენენ) - ჩემი ბიჭი დიდია.  

კრასისის შემთხვევები, საკმაოდ გავრცელებულია პონტოურში, მიიღება 

არტიკლის არსებით სახელთან შერწყმით: 

Απάλ ελ ην’θίδ (ην νθηδ) (PNT-TRA-PC-00000-B22); 

Πεηηλόλ ελ ζά ινγóλ απάλ ν πεηηλόλ κε ηά’ινγνλ (ηα αινγνλ) ( PNT-TRA-PC-00000-

B22); 

Το’φίδι εν Μαρίκα - მარიკა გველია (გადატ. მნიშვნელობით) (PNT-TRA-PC-00000-

B22); 

Εγο καθόλοσ κε’κοσζα (και ακοσσα) - საერთოდ არ ვუსმენ  (PNT-TRA-PC-00000-

B22); 

c-v პოზიციაში იკარგება -η ფონემა სიტყვაში ოთხასი - tεηξαθό[sh]α (ტეტრაკოშა) 

– ηεηξαθόζηα (ტეტრაკოსია) -ახ. ბერძ., მაგრამ შენარჩუნდება  რიცხვით სახელში 300, 

როგორც ჩანს,  წინამავალი ,,η’’ -ის გავლენით: 

მაგ: ηεηξαθό[sh]α γξακάξηα δαράξε, ηξηαθν[sh]ηά βνύηηξν (ტეტრაკოშა ღრამარია 

ზახარი, ტრიაკოშია ვუტირო-ოთხასი გრამი შაქარი, სამასი -კარაქი; 
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ბ. თანხმოვანთა დაკარგვის შემთხვევები 

იკარგება -η თანხმოვანი c-v პოზიციაში: 

ε άξθηνο (ი არკტოს), ε αξθνύδα (ი არკუდა) (ახ. ბერძნული), άξθνο (არკოს) 

(პონტ.) - დათვი. 

იკარგება -ι თანხმოვანი c-v  პოზიციაში: 

θιώζα (კლოსა) (ახ. ბერძ.),   (ძვ. ბერძ.), θόζνπ (კოსუ) (პონტ.) - კრუხი. 

გავრცელებულია -γ თანხმოვნის დაკარგვის შემთხვევები 

v-c პოზიციაში: 

ην ζθύξηγκα (ტო სფირიღმა),  (ო სირიგმონ) (ძვ. ბერძ.), [sh]ίξηκαλ 

(შირიმან) (პონტ.) - სტვენა.  

v-v პოზიციაში: 

ν ππμόο (ო პიქსოს), ην ππμάξη, ηα βάγηα (ტა ვა(ღ)ია) (ახ. ბერძ.), βαΐνλ/[sh]ηκ[sh]ίξ 

(ვაიონ/შიმშიფ) (პონტ.) - ბზა, შდრ. აჭ. შიმშირი; 

ην θαγεηό (ტო ფაღიტო) (ახ. ბერძ.), θαή (ფაი) (პონტ.) - საჭმელი; 

αλαινγία (ანალო(ღ)ია) (ახ. ბერძ.), αλαινήο (ანალოის) (პონტ.) - თანაბარი, 

პროპორცია; 

ε κύγα (ი მიღა), ε κύα (ი მი(ღ)ა) (ახ. ბერძ.), κνπηα (მუია) (ძვ. ბერძ.), κύα (მია),  

(პონტ.) - ბუზი;  

პონტოური დიალექტისთვის  ბგერის დაკარგვის შემთხვევები 

დამახასიათებელია,  უპირატესად, სიტყვის ბოლოს ან სიტყვის დასაწყისში. 

ხშირად იკარგება -γ ფონემა სიტყვის დასაწყისში: 

(γ)είηνληα (ღ)იტონია), (γ)ελέθα (ღ)ინეკა), γηόο-ბიჭი,  (γηαγηά (იაია) - ბებია, და მის. 

მაგ: κακά κνπ έπεγλεο (γ)είηνληα ) (მამა მუ ეპეღნეს იტონია) - ჩემი დედა წავიდა 

მეზობელთან (კვირიკე); 

δελ έζαλε (γ)είηνληα (დენ ესანე (ღ)იტონია) - მეზობელი არ იყო (დაგვა); 

 (γ)ελέθα κνπ είλαη -  (ღ)ინეკა მუ ინე) - ჩემი ცოლი არის (კვირიკე); 

იკარგება -ζ v-c პოზიციაში: 

ην κνπξκνύξηζκα (ტო მურმურისმა), κνπξκνύξηκαλ (მურმურიმან) (პონტ.) - 

ბუტბუტი; 
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ხშირია ბგერის დაკარგვის შემთხვევები წინდებულებში: 

მაგ: ν παπάο κνπ ζν (სო) (ζην-სტო) ίξδξνπκ, ζν (სო)  πόιεκν, ζν (სო) ρνξείν (ო 

პაპას მუ სო ირზრუმ, სო პოლემო, სო ხორიო) - ჩემი ბაბუა იყო ირზრუმში, ომში, 

ქალაქში (ახალშენი); 

εκείο είκεο ζα ζελ (სინ) (ζηελ-სტინ)  ά[sh]ρλα (ემის ინე სა სინ აშხვა) - ჩვენ ვართ 

აჭყვიდან (აჭყვა); 

έξρνπκε ησλ αιόλ ζα (სა)  (ζηα-სტა) ζπηηία (ერხუმე ტონ ალონ სა სპიტია - 

მოვედით სხვა სახლებიდან (აჭყვა); 

 

გ. ორმაგი თანხმოვნების გამარტივების შემთხვევები 

ცალკე განვიხილავთ  ბგერის დაკარგვის ისეთ შემთხვევას, როდესაც სიტყვაში 

ორი ერთნაირი ბგერა იყრის თავს. ეს მოვლენა დამახასიათებელია როგორც ძველი, 

ასევე ახალი ბერძნულისთვის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ბერძნულისთვის დამახასიათებელი ორმაგი 

თანხმოვნები პონტოურში ძირითადად  ერთით გადმოიცემა. შეიძლება ვიფიქროთ, 

რომ ეს მოვლენა ქართველური ფონოტაქტიკის გავლენის შედეგია, ორი იდენტური 

თანხმოვანი ვერ ძლებს.  

აქვე იმასაც აღვნიშნავთ, რომ ძველი ბერძნულის შესახებ არსებულ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში განხილულია სიტყვაში ორი ζ-ს თავმოყრისას პირველის 

ამოვარდნის შემთხვევები (ηεηρεζζη>ηεηρεζη, εζζνκαη>εζνκαη) (ურუშაძე, 1987:18), 

თუმცა მხოლოდ ,,ζ“ ბგერის დაკარგვისა (რაც შეიძლება აიხსნას მეზობელი ბგერების 

გავლენით, კომპლექსის გამარტივებისაკენ სწრაფვით ηεηρεζζη>ηεηρεζη>ηεηρνο, 

εζζνκαη>εζνκαη>ζαεζεη) და ისიც, არა ყველა სიტყვაში (შდრ.ζαιαζζα, κειηζζα, 

γισζζα..), რაც ვერ გვაფიქრებინებს, რომ ორმაგი თანხმოვნების გამარტივება ძველი 

ბერძნულისთვის დამახასიათებელი მოვლენა იყოს. ე.წ. ორმაგი თანხმოვნები, 

ჩვეულებრივ თანამედროვე ბერძნულში  გამოიყენება.  

შესაძლებლად მიგვაჩნია, რომ ქართულ გარემოში მოხვედრილ პონტოურ 

დიალექტში ქართული ენის ფონოტაქტიკის გავლენით,  იწყება ორმაგი თანხმოვნის 

გამარტივების პროცესი. ვინაიდან, პონტოელ ბერძენთა ენა ზეპირი გზით გადაეცემა 
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თაობათა თაობას და არ ხდება წერილობითი ფიქსაცია, არ უსწავლიათ პონტოური  

ანბანის, ტექსტების საფუძველზე, შესაბამისად, ქართული ფონოტაქტიკის გავლენით 

ამბობენ ისე, როგორც ესმით. აქედან გამომდინარე, ორმაგი თანხმოვნები პონტოურში 

აღარ გვხვდება. ასეთებია: 

საწოლი -  θξεβάηη (კრევატი) (პონტ.) – θξεββάηη (კრევვატი) (ახ. ბერძ.); 

ეკლესია - εθιεζία (ეკლისია) (პონტ.) – εθθιεζία (ეკკლისია) (ახ. ბერძ.), εθθιεζία 

(ძვ. ბერძ.); 

ფუტკარი - κειέζηα (მელესია) (პონტ.) - ε κέιηζζα (მელისსა) (ახ. ბერძ.) -

 (მელისსა) (ძვ. ბერძ.); 

წურბელა - εβδέιαλ (ევდელან) (პონტ.) - ε βδέιια (ვდელლა) (ახ. ბერძ.) -  

(ვდელლა) (ძვ. ბერძ.); 

ვარდი - ηξηαληάθπιν (ტრიანდაფილო) (პონტ.) - ην ηξηαληάθπιιν (ტო 

ტრიანდაფილლო) (ახ. ბერძ.); 

დედობილი, ძიძა, გამზრდელი  - παξακάλα (პარამანა) (პონტ.) –ε παξακάλλα 

(პარამანნა) (ახ. ბერძ.); 

თმა - καιία (მალია) (პონტ.) - ηα καιιηά (ტა მალლია) (ახ. ბერძ.) -  

(მალლიონ) (ძვ. ბერძ.); 

γξακάξηα  (გრამარია) – გრამი (პონტ.) –γξακκάξηα (ღრამმარია)- ახ. ბერძ.;  

ენა - γιώζα (ღლოსა) (პონტ.) – γιώζζα (ღლოსსა) (ახ. ბერძ.);  

ორმაგი თანხმოვნები არც პონტოური ტექსტების კორპუსში არსებულ 

მასალებში დასტურდება: 

Αξκελαλδηνλ γιόζαλ,  εμεξν azeirbaijanski (PNT-TXT-LG-000000-A04); 

 

2.4. ბგერის განვითარება 

-νπ ბგერა ჩართულია c-c პოზიციაში: 

მაგ: ν θνύξλνο (ო ფურნოს) (ახ. ბერძ.), θνπξνύλη (ფურუნი) (პონტ.) - თონე; 

-ηο ჩართულია v-v პოზიციაში: 

ηξίθηεο (ტრიფტის) (ახ. ბერძ.), ηξηθηίηζα (ტრიფტიცა)  (პონტ.) - სახეხი; 

-δ ჩართულია v-c  პოზიციაში: 



47 

 

ην βξαδηλό (ტო ვრაზინო) (ახ. ბერძ.),  βξαδηδλό (ვრაზიზნო) (პონტ.) - ვახშამი; 

-γ ჩართულია v-v - პოზიციაში: 

 (მეტრუია) (ძვ. ბერძ.), κεηξνύγα (მეტრუღა) (პონტ.) - დედინაცვალი; 

ბგერა გაჩენილია სიტყვის დასაწყისში: 

ηόηε (ტოტე) (ახ. ბერძ.), αηόηεο (ატოტეს) (პონტ.) – მაშინ;  

ηηλάδσ (ტინაზო) (ახ. ბერძ.),  (ტინასო) (ძვ. ბერძ.), αηηληάδσ (ატინიაზო) 

(პონტ.) - დაბერტყვა;     

ზოგჯერ ბგერის გაჩენას სხვა ფონეტიკური პროცესი უსწრებს: 

მაგ: წამოხველება - μεξνβέεο (ქსეროვეის) - მიღებული უნდა იყოს ძვ. ბერძნული 

ფორმისგან -  (ქსეროვექს), შესაძლოა ამგვარი ფონეტიკური პროცესის 

დაშვებაც: >μεξνβεμ (ძვ. ბერძნულში -ε გამოითქმის როგორც -ე და 

პონტოურში -ε (იტა) ადვილად შეცვალა -ε-მ (ეფსილონმა) > μεξνβεο (μ-ο 

მონაცვლეობით) >μεξνβεεο (ბგერის გაჩენით).  

ბგერა განვითარებულია სიტყვის ბოლოს: 

ιεθάλε, ζθάθε (ლეკანი, სკაფი) (ახ. ბერძ.),  (ი სკაფი) (ძვ. ბერძ.), ζθαθίξ 

(სკაფირ) (პონტ.) - ტაშტი, გობი; 

 

2.5. ბგერათგადასმა (მეტათეზისი) 

სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ მეტათეზისი ხშირად გვხვდება 

წალკის რეგიონში მცხოვრებ ბერძენთა მეტყველებაში, თუმცა იშვიათად სხვა 

ბერძნულენოვან რეგიონებშიც დადასტურებულია რამდენიმე მაგალითი, მათ შორის. 

ართოპოს < ძვ. ანთროპოს - ადამიანი;  ადეფლოს  < ძვ. ადელფოს - ძმა; 

ეს სიტყვები ამავე მნიშვნელობით გვხვდება აჭარაში მცხოვრებ პონტოელთა 

მეტყველებაში, თუმცა მეტათეზისის გარეშე, -გამოითქმის, როგორც άλζξσπνο 

(ანთროპოს) -ადამიანი  და αδειθόλ (ადელფონ) - ძმა. 

ზოგადად მეტათეზისი პონტოურში ფართოდ გავრცელებული არ არის, მაგრამ 

მაინც დაჩნდება როგორც ნასესხებ, ასევე საკუთრივ ბერძნულ ლექსიკაშიც: 

მაგ.: ε θλίδε, ε ηζνπθλίδα (ი კნიდი, ი ცუკნიდა) (ახ. ბერძ.), θηλδέα (კინდეა) 

(პონტ.) - ჭინჭარი; 
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ε θαθεηηέξα (ი კაფეტიერა) (ახ. ბერძ.),  [ηδ]εβδέ (ჯევზე) (პონტ.) (თურქ.cezve) - 

ყავადანი; 

 

2.6. ბგერათმონაცვლეობა 

ბგერათმონაცვლეობა ფართოდ გავრცელებული მოვლენაა აჭარის 

შავიზღვისპირეთის ბერძენთა მეტყველებაში. გვხვდება როგორც ხმოვანთა, ასევე 

თანხმოვანთა მონაცვლეობის შემთხვევებიც: 

ა. ხმოვანთა და ხმოვანთა კომპლექსის მონაცვლეობა 

νπ > ν: κνπξηά (მურია) (ახ. ბერძ.), κόξηα (მორია) ( პონტ.) - მაყვალი; 

ην πηξνύλη (ტო პირუნი) (ახ. ბერძ.), πηξόλ (პირონ) (პონტ.) - ჩანგალი; 

ην ηξαγνύδη (ტო ტრაღუდი) (ახ. ბერძ.), ηξαγνδία (ტრაღოდია) (პონტ.) - სიმღერა; 

ν > ε: ην πνληίθη (ტო პონდიკი) (ახ. ბერძ.), πέλδηθνο (პენდიკოს) (პონტ.) - თაგვი; 

ν > νπ: ην΄ζθνπιήθη (ტო სკულიკი)(ახ. ბერძ.), ζθνιέθ (სკოლეკ)(პონტ.) - მატლი, 

ჭია;  

ην αγόξη (ტო აღორი) (ახ. ბერძ.), ράηαινλ, αγνύξ, αγνπξόπνλ (აღურ, აღუროპონ) 

(პონტ.) - ბიჭი (ბიჭუნა, მოზარდი); 

ην δακάιη (ტო დამალი), ην κνζράξη  (ტო მოსხარი) (ახ. ბერძ.), κνπζθάξ (მუსკარ) 

(პონტ.) - ხბო; 

π > ε: ην ρηύπεκα (ტო ხტიპიმა) (ახ. ბერძ.),  ρηέπεκαλ (ხტეპემან) (პონტ.) - ბაკუნი 

(ფეხის); 

νπ-νπ > ν-ν: ε θνπξνύλα (ი კურუნა), ν θόξαθαο (კორაკას), θνξόλα (კორონა) 

(პონტ.) - ყვავი, ყორანი; 

ε > η: ην θεθάιη (ტო კეფალი) (ახ. ბერძ.),  (ი კეფალი) (ძვ. ბერძ.), θίθαι 

(კიფალ) (პონტ.) - თავი; 

η > νπ: ιηιά (ლილა) (ახ. ბერძ.), ινπιαθίλ ρξώκα (ლულაკინხრომა) (პონტ.) - 

იისფერი;  

ε > ε: ηειέθνλν (ტილეფონო) (ახ. ბერძ.), ηειέθνλν (ტელეფონო) (პონტ.) - 

ტელეფონი; 
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 ε λύθε (ი ნიფი) (ახ. ბერძ.),  (ი ნიმფი) (ძვ. ბერძ.),  ε λύθε (ი ნიფე) (პონტ.) 

- პატარძალი, რძალი;  

π > νπ: δπκώλσ (ზიმონო) (ახ. ბერძ.),  (ზიმო) (ძვ. ბერძ.), δνπκώλσ δνπκάξ 

(ზიმონო ზუმარ) (პონტ.) - ცომის მოზელა;   

ბ. თანხმოვანთა მონაცვლეობა 

ρζ > ς: ρζεο/ρηεο (ხთეს/ხტეს) (ახ. ბერძ.), νςέ (ოფსე) (პონტ.) - გუშინ; 

μ > δ: ε θαηζίθα, ν ηξάγνο (ახ. ბერძ.),  (აიქს) (ძვ. ბერძ.), εηδ (ეიდ) 

(პონტ.) - თხა; 

ι > ξ: ν μάδειθνο/ε μαδέιθε (ო ქსადელფოს/ი ქსადელფი) (ახ. ბერძ.), αδεξθνπαίδ 

(ადერფოპეზ) (პონტ.) - ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი; 

ρ > [sh]: ην ρείινο  (ხილოს) (ახ. ბერძ.),  (ძვ. ბერძ.), [sh]ίιηα (შილია) - 

ბაგე;  

ε ξάρε, ε πιάηε, ηα λώηα (ი რახი, პლატი, ნოტა) (ახ. ბერძ.),  (პახის) (ძვ. 

ბერძ.), რასაც ხმოვნის მონაცვლეობაც სდევს თან - α<ε,  ξά[sh]α (რაშა) (პონტ.) - 

ზურგი;  

ρηνλίδσ (ხიონიზო) (ახ. ბერძ.), [sh]ηνλίδ (შიონიზ) (პონტ.) - თოვა; 

ην ρέξη (ტო ხერი) (ახ. ბერძ.), ην ρέξηλ, ην ρέξηνλ (ტო ხერინ, ტო ხერიონ) 

(შუასაუკუნეების),  (ხეირ) (ძვ. ბერძ.),  [sh]έξη (შერი) (პონტ.) - მკლავი;  

ხშირია სიტყვის ბოლოკიდურ ბგერათა ο>λ  მონაცვლეობა, რასაც 

მორფოლოგიური ფაქტორი განაპირობებს პონტოურში: 

καθξύο, καθξόο (მაკრის, მაკროს) (ახ. ბერძ.), καθξύο (შუასაუკუნეების),  

(ძვ. ბერძ.), καθξίλ (მაკრინ) (პონტ.) - გრძელი; 

ηπιηγκέλνο (ტილიღმენოს) (ახ. ბერძ.), ηπιηγκέλνλ (პონტ.) - დახვეული; 

ζηελόο (სტენოს) (ახ. ბერძ.), ζηελόλ (სტენონ) (პონტ.) - ვიწრო; 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება, როგორც მასალები 

გვიჩვენებს, ფონეტიკურად ავლენს მნიშვნელოვან თავისებურებებს როგორც 

თანამედროვე და ძველ ბერძნულ ენასთან მიმართებით, ასევე საკუთრივ პონტოურ 

დიალექტთან მიმართებითაც. ეს თავისებურებები ვლინდება როგორც ბგერით 
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შედგენილობაში,  ასევე ფონეტიკურ მოვლენებში როგორც ნასესხებ, ისე ბერძნულ 

ლექსიკაში. ზოგიერთი თავისებურება უცხო ენათა გავლენით აიხსნება. 
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თავი II. პონტოური დიალექტის გრამატიკული თავისებურებანი 

 

§1. მორფოლოგია 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება თანამედროვე და ძველ 

ბერძნულ ენასთან მიმართებით ავლენს გრამატიკულ თავისებურებებს. 

1.1. არსებითი სახელი 

პონტოურში, ისევე როგორც ძველსა და თანამედროვე ბერძნულში, არსებით 

სახელებს აქვთ გრამატიკული სქესი, რომლის მთავარი გამომხატველია არტიკლი, 

ე.წ. ართრონი, რომელიც უსწრებს არსებით სახელს (სხვა გრამატიკულ კატეგორიასაც 

-რიცხვს, ბრუნვას).  

სამეცნიერო ლიტერატურაში პონტოურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

თავისებურებად არსებითი სახელის სქესის ცვლილებას ასახელებენ (იხ. 

ბერძენიშვილი...,1990:155). ეს თავისებურება აჭარის მკვიდრ ბერძენთა 

მეტყველებაშიც პროდუქტიულია. 

მდედრობითი სქესის სახელები 

პონტოურში მდედრობითი სქესის სახელებს ნაკლებად განუცდიათ სქესის 

ცვლილება, ძირითადად იმავე სქესს გამოხატავენ, რასაც ძველი და თანამედროვე 

ბერძნულის არსებითები: 

პატარძალი, რძალი პონტოურში გამოითქმის - ε λύθε (ი ნიფე), დაერთვის 

მდედრობითი სქესის არტიკლი, ასევეა ახ. ბერძნულში - ε λύθε (ი ნიფი) და  ძვ. 

ბერძნულში -  (ი ნიმფე) და მისთ. 

მდედრობითი სქესის სახელები პონტოურ ბერძნულში ჩვეულებრივ დაირთავენ 

-ε არტიკლს, ასეთებია -α, -ηα, -ε, -ε ხმოვნებზე დაბოლოებული სახელები, 

როგორიცაა, მაგალითად: 

გული - ε θαξδία (კარდია) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε θαξδηά, ძვ. ბერძნული - 

]; 

და - ε αδειθή(λ) (ადელფინ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε αδειθή, ძვ. ბერძნული - 

]; 
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დედამთილი - ε πεζεξά (პეთერა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε πεζεξά/ε πελζεξά, 

ძვ. ბერძნული - ]; 

დედინაცვალი -ε κεηξνύγα (მეტრუღა) - [ახ. ბერძნული - ε κεηξηά (მიტრია), ძვ. 

ბერძნული -  (მიტრუია)]; 

მუცელი -ε θνηιία (კილია) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε θνηιία, ძვ. ბერძნული - 

]; 

α, ä  და ε - სუფიქსები მდედრობით სქესს აწარმოებს, პონტოურში ამავე 

სუფიქსებზე დაბოლოებული სახელები ძირითადად მდედრობით სქესად რჩება  (იხ. 

berikashvili, 2016:236).  

      ძველი ბერძნულის ზოგიერთი საშუალო სქესის სახელი პონტოურში იმავე 

სემანტიკის ფორმით განსხვავებული სახელებია და მდედრობითი სქესისაა: 

მაგ: კისერი, ყელი -ε γνύια (ღულა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν ιαηκόο (ო 

ლემოს), ძვ. ბერძნული -  (ო ლემოს)]; 

მკერდი (ქალის) – ε ηζηηζία (ი ციცია) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν ζηήζνο/ην 

ζηήζη) (ო სტითოს, ტო სტითი), ძვ. ბერძნული -  (ო სტითოს)]; 

ხორხი - ε ρνπξηνύδα (ი ხურტუდა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν θάξπγγαο (ო 

ფარინგას), ძვ. ბერძნული -  (ფარინქს)]; 

ჭრიჭინა - [ch]ηρξίηεο (ჩიხრიტის) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν ηδίηδηθαο (ო 

ძიძიკას), ძვ. ბერძნული - ,  (ო ტეტიქს, ტრიზო)]; 

ძველი ბერძნულის მდედრობითი სქესის სახელები თანამედროვე ბერძნულსა 

და პონტოურში საშუალო სქესის სახელებად გვევლინება, ასეთებია, მაგალითად: 

მკლავი ην [sh]έξη (შერი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ρέξη (ტო ხერი), 

შუასაუკუნეების  ბერძნული- ην ρέξηλ, ην ρέξηνλ (ტო ხერინ), ძვ. ბერძნულში-  (ი 

ხეირ)]; 

 

        მამრობითი სქესის სახელები 

მამრობითი სქესის სახელები პონტოურში ფონოლოგიურად ისეთივე ფორმით 

იხმარება, როგორც მსგავსი ფუძის ამავე სქესის სახელები თანამედროვე და ძველ 

ბერძნულში: 
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ადამიანი   - ν άλζξσπνο (ო ანთროპოს) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν άλζξσπνο, 

ძვ. ბერძნული - ];  

ბაბუა, პაპა - ν παππνύιεο (ო პაპულის) (პონტ.) (παππνύιηθα- კნინობითი) - [ახ. 

ბერძნული - ν παππνύο (ო პაპუს), ძვ. ბერძნული -  (ო პაპოს)]; 

ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი - ν/ε αδεξθνπαίδ (ო/ი ადელფოპედ) 

(პონტ.) [ახ. ბერძნული - ν μάδειθνο/ε μαδέιθε (ქსადელფოს/ქსადელფი), ძვ. 

ბერძნული -   (ო ექსადელფოს)]; 

ვაჟი, ვაჟიშვილი - γηνο (იოს) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν γηόο, ძვ. ბერძნული - 

]; 

ამ ტიპის სახელები, მსგავსად ძველი და თანამედროვე ბერძნული არსებითი 

სახელებისა, მამრობითი სქესისაა. 

ბერძნულ ენაში, როგორც წესი,  სახელების გრამატიკულ სქესზე მიუთითებს 

სუფიქსები, რომლებსაც დაირთავენ სახელები მხოლობით რიცხვში. აჭარის 

პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში, როცა ერთი ფუძით ნაწარმოებ სიტყვებთან 

გვაქვს საქმე, როგორიცაა მაგ: ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი - ν μάδειθ-νο 

(მამრ.სქ), ხოლო ε μαδέιθ-ε (მდ.სქ.), ამ შემთხვევაში სქესის გარჩევა გარდა 

არტიკლისა, ხდება სუფიქსების საშუალებით. აჭარის მკვიდრ პონტოელთა 

მეტყველებაში ზოგჯერ ნასესხები სიტყვები არ დაირთავენ სქესის მაწარმოებელ 

სუფიქსებს, სქესი არ არის მარკირებული. 

მაგ: საქმრო (მამრ. სქესი) და საცოლე (მდედრ. სქესი) პონტოურში გამოითქმის 

ერთი და იმავე ფორმით - λνπ[sh]αινύ (ნუშალუ). მომდინარეობს თურქული 

სიტყვისგან nisanli Kiz (საცოლე), nisanli (საქმრო), ახალსა და ძველ  ბერძნულში 

საქმროს შესატყვისად გვაქვს - ν γακπξόο (ო ღამბროს), ხოლო საცოლის შესატყვისად 

- ახ. ბერძნულში - ε λύθε (ნიფი), ძვ. ბერძნულში -  (ნიმფი). 

შესაძლებლად მიგვაჩნია, მსგავსი მოვლენა აიხსნას უცხო ენის გავლენით, სადაც 

არ განირჩევა გრამატიკული სქესი და ბერძნულში სესხების გზით  რა ფორმითაც 

შემოვიდა, ისეთივე ფორმით დამკვიდრდა.  

როდესაც ნასესხები სიტყვა არ აწარმოებს სქესს პონტოურში და სქესის 

მიხედვით არ ხდება გრამატიკული მარკირება -  ეს ფენომენი ახსნილია როგორც 
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,,შესაძლო ფონოლოგიური უმოქმედობის შედეგი“. სქესის გაფორმება შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს თურქულთან, რომელიც სქესის გრამატიკულ კატეგორიას არ 

იცნობს, თურქულის გავლენის პარალელურად, შესაძლოა ეს ძირითადად შიდა 

ენობრივი ფაქტორებით იყოს გამოწვეული (berikashvili, 2016:259-264).  

მამრობითი სქესისაა  პონტოურში  სხვა და სხვა ფუძის სახელები, რომელთა 

შესატყვისებიც ახალ და ძველ ბერძნულში საშუალო სქესისაა. 

მაგ: თეძო -ν ζθνύινο (სკულოს) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ηζρίν (ტო ისხიო), 

ძვ. ბერძნული - ] (ტო ისხიონ). 

გვხვდება შემთხვევები, როცა განსხვავებით თანამედროვე ბერძნულისაგან, 

პონტოურს შენარჩუნებული აქვს ძველი ბერძნულისთვის დამახასიათებელი 

ფორმები. 

მაგალითად - o ςάξ (ო ფსარ) - თევზი ძველ ბერძნულში მამრობითი სქესისაა, 

თანამედროვე ბერძნულში საშუალო სქესს განეკუთვნება, პონტოურში მამრობით 

სქესს - o ςάξ. ასევე, თაგვი - ν πέλδηθνο (პენდიკოს) [ახ. ბერძნული - ην πνληίθη (ტო 

პონდიკი), ძვ. ბერძნული - ,  (ო პონტიკოს, მუს)]; 

თვალი - νκάη, νκάηηα (καηηάδσ - გათვალვა) (ო მატ, მატია) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - ην κάηη (ტო მატი), შუასაუკუნეების ბერძნული -κάηηλ, ძვ. ბერძნული - 

 (ო მატიონ) -ს კნინობითი ფორმა,  (ოფთალმოს)]; 

პონტოურში მამრობითი სქესის სახელი, შესაბამისი სუფიქსის გარეშე გვხვდება, 

მაგ: მამინაცვალი - παξαθύξηο (პარაკირც) - [ახ. ბერძნული - ν παηξηόο (ო პატრიოს), 

ძვ. ბერძნული -  (ო პატრიოს) ]. 

 

საშუალო სქესის სახელები 

საშუალო სქესის სახელები პონტოურში გაცილებით პროდუქტიულია და 

განსაკუთრებულ თავისებურებებს ავლენს.  

ძველი ბერძნულის მამრობითი სქესის სახელი პონტოურში, თანამედროვე 

ბერძნულის მსგავსად,  საშუალო სქესისაა: 
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ბიჭი (ბიჭუნა, მოზარდი) – ράηαινλ, αγνύξ (აღურ), κσξόλ, αγνπξόπνλ [ახ. 

ბერძნული - ην αγόξη (ტო აღორი),  შუასაუკუნეების -ის კნინობითი ფორმა 

ძვ. ბერძნული - ν (ო აოროს) ზედს. სახ.)]; 

ფეხი - ην πνδάξη/πνδάξα (ტო პოდარი/პოდარა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην πόδη 

(ტო პოდი), ძვ. ბერძნული - (ო პუს) ]; 

თითი - ην δάρηηινλ (ტო დახტილონ) (პონტ.) -(ην κηθξόλ - ნეკი, ην κίζενλ - 

შუათითი) - [ახ. ბერძნული - ην δάρηπιν (ტო დახტილო), ძვ. ბერძნული -  

(ო დაკტილოს)]; 

თირკმელი - ην εθξόλ (ტო ეფრონ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην λεθξό (ტო 

ნეფრო), ძვ. ბერძნული -  (ო ნეფროს)]; 

კბილი - ην δόληηλ (ტო დონდინ) (ην καζόηεξ (ტო მასოტერ) - სიბრძნის, 

παξαδόληηλ, ζηξάβνλδόληηλ - ღოჯი) - [ახ. ბერძნული - ην δόληη (ტო დონდი), 

შუასაუკუნეების ბერძნული - δόληηνλ (დონდიონ),  , ძვ. ბერძნული -  

(ო ოდუს) ]; 

პონტოურში საშუალო სქესისად ითვლება ის სახელები, რომლებიც ძველ ან 

თანამედროვე ბერძნულ ენაში ორსქესიან მდედრობითი ან მამრობითი სქესის 

სახელებად იწოდებიან: 

მაგ: ბარძაყი - ην κεξίλ, ηα κεξία (ტო მერინ, ტა მერია)(პონტ.) [ახ. ბერძნული - ν 

κεξόο (ომეროს), ην κεξί (ტო მერი), ην ηζρίν, νγόθνο, ძვ. ბერძნული -  (ო 

მეროს)   (ტო მერიონ)]; 

ბეჭი, მხარი - ην σκίλ (ტო ომინ), ηα σκία (ტა ომია) - [ახ. ბერძნული - ε 

σκνπιάηε, ν ώκνο (ი ომოპლატი, ომოს), ძვ. ბერძნული -  (ი ომოპლატი)

 (ო ომოს)]; 

კუჭი - ην ζηόκαρνλ (ტო სტომახონ) (პონტ) - [ახ. ბერძნული - ην ζηνκάρη/ν 

ζηόκαρνο (ტო სტომახი, ო სტომახოს), ძვ. ბერძნული -  (ო სტომახოს)]; 

ძველი ბერძნულის მდედრობითი სქესის სახელი პონტოურში, თანამედროვე 

ბერძნულის მსგავსად, საშუალო სქესის სახელად გვევლინება: 

მაგ: თავი - θίθαι (კიფალ) (პონტ.) [ახ. ბერძნული -ην θεθάιη (ტო კეფალი). 

შუასაუკუნეების ბერძნული - θεθάιηλ, θεθάιηνλ, ძვ. ბერძნული-  (ი კეფალი)]; 
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ოთახი საძინებელი - ην θακάξηλ (ტო კამარინ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην 

θξεβαηνθάκαξα (ტო კრევატოკამარა), ძვ. ბერძნული -  (ი კამარა) (ლათ. 

camara, camera - თაღი, გადახურული ურიკა]; 

პონტოურში საშუალო სქესის სახელად გვხვდება მსგავსი ფუძის თანამედროვე 

ბერძნულის ან ძველი ბერძნულის მდედრობითი სქესის სახელი: 

მაგ: კანი - ην πεηζί (ტო პეცი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην δέξκα, ε πέηζα (იპეცა) 

(იტალ. pezza), ძვ. ბერძნული -  (ტო დერმა)]; 

დაფა (პურის დასაჭრელი..) – ην μύινλ (ტო ქსილონ)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

μύινθνπήο (ქსილოკოპის), ძვ. ბერძნული -  (ტო ქსილონ)]; 

სუფრა - ηξαπέδ, ηξαπεδνκάληηιν (ტრაპეზ, ტრაპეზპმანდილო) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - ην ηξαπέδη, ην ηξαπεδνκάληηιν (ტო ტრაპეზი, ტო ტრაპეზომანდილო), ძვ. 

ბერძნული -  (ი ტრაპეზა)]; 

კვირის დღეების სახელები ძველ ბერძნულში ძირითადად მამრობით სქესს 

მიეკუთვნება, თანამედროვე ბერძნულში - მდედრობით სქესს, ხოლო პონტოურში 

გაგებულია როგორც მდედრობითი სქესის სახელები, თუმცა მდედრობითი სქესის 

მაწარმოებელი სუფიქსი არ დაერთვის, გაბმულ მეტყველებაში ხშირად არტიკლის 

გარეშე გამოიყენებენ: 

ორშაბათი - Γεπηέξα (დეფტერა) [ახ. ბერძნული - ε Γεπηέξα (დეფტერა), ძვ. 

ბერძნული - ν  (დეფტეროს]; 

სამშაბათი - Σξηη (ტრიტ)  [ახ. ბერძნული - Σξίηε (ტრიტი), ძვ. ბერძნული -  

(ტრიტოს]; 

ოთხშაბათი - Σεηξάδ (ტეტრად) [ახ. ბერძნული - Σεηάξηε (ტეტარტი), ძვ. 

ბერძნული -  (ტეტარტოს)]; 

ხუთშაბათი - Πεθη (პეფტ)  [ახ. ბერძნული - Πέκπηε (პემპტი), ძვ. ბერძნული - 

 (პემპტოს)]; 

პარასკევი - Παξα[sh]θεβίλ (პარაშკევინ)[ახ. ბერძნული - Παξαζθεπή (პარასკევი), 

ძვ. ბერძნული -  (პარასკევი]; 
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შაბათი- άβξα - (სავრა) პონტოურში მდედრობით სქესს განეკუთვნება (თუმცა, 

პარალელურად გვხვდება άβαην (სავატო) (საშ.სქ.)   ახ. ბერძნულში - άββαην 

(სავვატო) საშუალო სქესის სახელია.  

სავარცხელი - ρηαλ (ხტან) პონტოურში, ძველი ბერძნულის მსგავსად, საშუალო 

სქესისაა, ახ. ბერძნულში კი მდედრობითი სქესის სახელია -ε ρηέλα (ი ხტენა). 

ძველი ბერძნულისა და თანამედროვე ბერძნულის მამრობითი სქესის სახელები 

პონტოურში საშუალო სქესისაა: 

მაგ: თონე - θνπξνύλη (ფურუნი) - [ახ. ბერძნული - ν θνύξλνο (ფურნოს), 

შუასაუკუნეების ბერძნული -  (ლათ. furnus)]; 

ძველი ბერძნულის მდედრობითი სქესის ზოგი სახელი პონტოურში საშუალო 

სქესისაა: 

გვიმრა - θηεξίλ (ფტერინ) [ახ. ბერძნული - ε θηέξε (ი ფტერი), ძვ. ბერძნული -

 (ი ფტერის]; 

ცომი - δνπκάξ (ზუმარ) [ახ. ბერძნული - ε δύκε (ი ზიმი), ძვ. ბერძნული -  

(ი ზიმი)]; 

 

არტიკლის ბრუნება 

მამრობითი სქესი 

მხოლობითი რიცხვი                           მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. – ν                                                 νη - ηα 

Γελ. –    ηε                          ηε – ηε 

Αηη. -    ην(λ)                          ηε(λ) – ηα 

Θιεη.  

მდედრობითი სქესი 

მხოლობითი რიცხვი                           მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. – ε                                                 νη  - ηα 

Γελ -      ηε                          ηε – ηε 

Αηη.  -    ηε(λ)                          ηε(λ) - ηα 

Θιεη.  
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საშუალო სქესი 

მხოლობითი რიცხვი                             მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. – ην                                                 ηα 

Γελ. –    ηε                                                  ηε  

Αηη.   -  ην                            ηα 

Θιεη.  

როგორც  პონტოური დიალექტის მასალები გვიჩვენებს, არტიკლი (ართრონი) 

მრავლობით რიცხვში ფორმათა მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. ძველსა და ახალ 

ბერძნულ ენასთან შედარებით, მამრობითი და მდედრობითი სქესის სახელებს 

მრავლობითში -νη ან -ηα არტიკლი დაერთვის, ხოლო საშუალო სქესისას არტიკლი ηα.  

მამრობითი სქესი: 

ν άλζξσπνο (მხ.რ.) – νη άλζξσπνη (მრ.რ.); 

ν θεθηέο (მხ.რ)  –  νη θνθηάδεο (მრ.რ.); 

ν πεζεξόο (მხ.რ.) – νη πεζεξα (მრ.რ.); 

ν αξαθάο (მხ.რ.) – ηα αξαθά (მრ.რ.); 

მდედრობითი სქესი: 

ε θαξδία (მხ.რ.) – νη θαξδία(მრ.რ.); 

ε ξά[sh]α (მხ.რ.)  -ηα ξά[sh]α (მრ.რ.); 

ε ζεγαηέξ (მხ.რ.) - ηα ζεγαηέξα (მრ.რ.); 

ε κάλα (მხ.რ.)  – νη καλάδεο (მრ.რ.); 

საშუალო სქესი: 

ην δέλδξν (მხ.რ.) – ηα δελδξα (მრ.რ.); 

ην ςσκί (მხ.რ.) – ηα ςσκία (მრ. რ.); 

ην κεξίλ (მხ.რ.) –ηα κεξία (მრ.რ.); 

ην πνδάξη (მხ.რ.) –ηα πνδάξα (მრ.რ.); 

 

არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება 

უნდა აღინიშნოს, რომ პონტოური დიალექტი მრავლობითის წარმოების 

განსხვავებულ მოდელს გვიჩვენებს. მრავლობითობას აწარმოებს სუფიქსები: -ο, -α, 
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αξα, -αδεο, -ηδεο,  -αλδ, -νη, -νκε, ნულოვანი... (κάλα)(მანა)(მხ.რ.) – καλα-δεο (მანადეს) 

(მრ.რ.), ζεγαηέξ (თეგატერ)(მხ.რ.) – ζεγαηέξ-α (თეგატერა) (მრ.რ.), πιεθνο (პლეკოს) 

(მხ.რ.) – πιεθ-νκε (პლეკომე) (მრ.რ.), πνδη/πνδαξη (პოდი/პოდარი)(მხ.რ) – πνδ-αξα 

(პოდარა) (მრ.რ), δαρηειν (დახტილო) (მხ.რ.) – δαρηηια-ο (დახტილას) (მრ.რ), [sh]εξη 

(შერი) (მხ.რ.) - [sh]εξη-α (შერია)  (მრ.რ.), λη[sh] (ნიშ) (მხ.რ.) - λη[sh]-ηα (ნიშია) (მრ.რ.). 

γαξί (ღარი) (მხ.რ.) - γαξίδεο (ღარიდეს )(მრ.რ.).  

πετινός (პეტინოს)(მხ.რ.) – πετινάρä (მრ.რ.) (პეტინარა), ττίνον (ხტინონ)(მხ.რ.)– 

ττίνä (ხტინა) (მრ.რ.)  (PNT-TRA-PC-00000-B25). 

 

ბ. არსებით სახელთა ბრუნება 

ბერძნულ ენაში სახელობითი ბრუნვა, ისევე როგორც სხვა ინდოევროპულ 

ენებში, არის ქვემდებარის ბრუნვა. ბერძნულ სახელობით (νλνκαζηηθε) ბრუნვას 

შეესაბამება ქართულის სახელობითი, მოთხრობითი და მიცემითი, - ქვემდებარის 

ბრუნვები.  

 

მამრობითი სქესის არსებით სახელთა ბრუნება: 

მხოლობითი რიცხვი    

Ολνκ. – ν πεζεξόο (ო პეთეროს)                         

Γελ. –  ηε πεζεξό/πεζεξόεο (ტი პეთერო/პეთეროის)    

Αηη.  - ην(λ)  πεζεξόλ (ტო(ნ)  პეთერონ)  

Θιεη.     Πεζεξό/πεζεξέ (პეთერო/პეთერე) 

მრავლობითი რიცხვი 

ηα –πεζεξά /νη πεζεξνί (ტა პეთერა / ი პეთერი) 

ηε – πεζεξα /ηε πεζεξανπδέο  (ტი პეთერა / ტი პეტერაუდეს) 

ηε(λ)  πεζεξαλ/ηα πεζεξαδέλ (პეთერან/ ტა პეთერადენ) 

 

მხოლობითი რიცხვი 

Ολνκ. –  ν παξαθύξηο (ო პარაკირც) 

Γελ. –  ηε παξαθύξ  (ტი პარაკირ) 
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Αηη. -ην(λ )   παξαθύξ   (ტო(ნ) პარაკირ) 

Θιεη.     Παξαθύξ          (პარაკირ) 

მრავლობითი რიცხვი 

νη – παξαθύξ  ( ი პარაკირ) 

ηε –παξαθύξηο  (ტი პარაკირც) 

ηε(λ)  -παξαθύξηο  (ტი(ნ) პარაკირც) 

παξαθύξ   (პარაკირ) 

 

მდედრობითი სქესის არსებით სახელთა ბრუნება: 

მხოლობითი რიცხვი                                               მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. – ε κάλα (ი მანა)                                             νη καλάδεο (ი მანადეს) 

Γελ. – ηε κάλαο (ტი მანას)                                     ηε καλάδεο (ტი მანადეს) 

Αηη. - ηε(λ) κάλα(λ) (ტი(ნ) მანა(ნ)                          ηα καλάδεο   (ტა მანადეს) 

Θιεη. – κάλα (მანა)                                                    καλάδεο (მანადეს) 

 

Ολνκ. – ε γιώζα (ი ღლოსა)                                     ηα γιώζαο (ტა ღლოსას) 

Γελ. – ηε γιώζαο  (ტი ღლოსას)                         ηε γιώζαο (ტი ღლოსას) 

Αηη. Σε(λ) γιώζαλ  (ტი(ნ) ღლოსან)                        ηα γιώζαο (ტა ღლოსას) 

Θιεη.   γιώζα (ღლოსა)                                             γιώζαο   (ღლოსას) 

 

საშუალო სქესის არსებით სახელთა ბრუნება: 

მხოლობითი რიცხვი                                                მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. – ην δέλδξνλ (ტო დენდრო)                          ηα δέλδξα (ტა დენდრა) 

Γελ. – ηε      δέλδξνο (νπ)(ტი დენდროს (უ)            ηε δέλδξα (ტი დენდრა) 

Αηη. Σν       δέλδξνλ    (ტო დენდრონ)               ηα δέλδξα (ტა დენდრა) 

Θιεη.          Γέλδξν(λ) (დენდრონ)                             δέλδξα      (დენდრა) 

 

Ολνκ. – ην ζηόκαλ (ტო სტომა)                                 ηα ζηόκαηα (ტა სტომატა) 

Γελ. – ηε ζηόκαηε (ტი სტომატი)                               ηε   ζηόκαηη (ტი სტომატი) 
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Αηη. ην ζηόκαλ  (ტო სტომან)                                      ηα ζηόκαηα (ტა სტომატა) 

Θιεη.   ζηόκαλ (სტომან)                                              ζηόκαηα  (სტომატა) 

წოდებითი ბრუნვა მიმართვის ფორმით გამოიყენება და საინტერესო ფორმებს 

ავლენს: 

[Sh]θηιε, νθίγνλ απαδάθεο (შკილე, ოფიგონ აპადაკეს) - ძაღლო, გადი აქედან! 

Θνξηηο, έια εδάθα (კორიც, ელა ედაკა) - გოგოვ, მოდი აქ!.  

λέπε/αγνύξε (ნეპე/აღურე) -კაცო! 

λεπύηζη/λέςα (ნეპუცი/ნეფსა) - ქალო! 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება საკუთრივ პონტოური 

დიალექტის ბრუნვათა სისტემასთან შედარებით თავისებურებებს ავლენს 

(იხ.Σζνπνπξίδεο 1989). 

არსებითი სახელები, როგორც მასალები გვიჩვენებს, ძველ და თანამედროვე 

ბერძნულთან მიმართებით, გარკვეულ თავისებურებებს ავლენს. ცვლილებები 

შეიმჩნევა ბრუნვებში, განსაკუთრებით სქესის კატეგორიაში. ჩანს, სქესი როგორც 

გრამატიკული კატეგორია, აღრეულია. ზოგჯერ ნასესხები ლექსიკა არ დაირთავს 

სქესის მაწარმოებელ სუფიქსებს, არ არის მარკირებული, რაც, ბუნებრივია, 

მსესხებელი ენის ბუნებითაა განპირობებული. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ 

პონტოურს გარკვეული სქესის სახელები შემოუნახავს ძველი ბერძნულის მსგავსად, 

განსხვავებით თანამედროვე ბერძნულისა, ნაწილს თანამედროვე ბერძნულის 

მსგავსად აწარმოებს, თუმცა ვლინდება სქესის ცვლილების ისეთი შემთხვევებიც, 

რითაც განსხვავდება როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე ბერძნულისგან.   

 

        1.2. ზედსართავი სახელი 

პონტოურში ზედსართავი სახელი პრეფიქსებით, სუფიქსებითა და პრეფიქს-

სუფიქსებით იწარმოება. ძველ და თანამედროვე ბერძნულ ენასთან შედარებით 

გარკვეული თავისებურებები აქაც ვლინდება.  

როგორც წესი, ძველ ბერძნულში პირველი ტიპის ზედსართავი სახელები სქესის 

საწარმოებლად დაირთავდა სუფიქსებს -νο, -α, -νλ – (κηθξόο, κηθξά, κηθξόλ) და -νο, -ε, 

-νλ (θαιόο, θαιή, θαιόλ).  
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ახალმა ბერძნულმა, არსებითად, შეინარჩუნა მსგავსი ტიპის ზედსართავი 

სახელები, თუმცა საშუალო სქესის დაბოლოებად ნაცვლად-νλ-ისა  გადმოვიდა -ν-

თი, მაგ. ძვ. ბერძნ.: λένο, λέα, λένλ – ახ. ბერძნ. -λένο, λέα, λέν, ძვ. ბერძნ. (θαιόο, θαιή, 

θαιόλ, ახ. ბერძნ. θαιόο, θαιή, θαιό (გორდეზიანი, 2001:62; ურუშაძე, 1987:45).  

მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ პონტოურს თანამედროვე ბერძნული ენისგან 

განსხვავებით, შემონახული აქვს ძველი ბერძნულისთვის დამახასიათებელი 

წარმოება, კერძოდ, საშუალო სქესის საწარმოებლად -λ სუფიქსი, როგორიცაა, 

მაგალითად: 

λ: მწარე - πηθξόλ (პიკრონ)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - πηθξόο/ε/ν,  ძვ. ბერძნული - 

/α/ν]; 

გრძელი - καθξίλ (მაკრინ)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - καθξύο, καθξόο/α/ν (მაკრის), 

შუასაუკუნეების - καθξύο, ძვ. ბერძნული - /α/ν (მაკროს)]; 

თხელი - ιεπηόλ (ლეპტონ) (პონტ.) [ახ. ბერძნული - ιεπηόο/ε/ν (ლეპტოს), ძვ. 

ბერძნული - /η/ν (ლეპტოს)]; 

კარგი -θαιόλ (კალონ)(პონტ.), ახ. ბერნ. -θαινο/ή/ν, ძვ. ბერძნ. θαιόο, θαιή, θαιόλ; 

ვიწრო - ζηελόλ (სტენონ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ζηελόο/α/ν, ძვ. ბერძნული - 

/α/ν]; 

ამავე მოდელით უნდა იყოს ნაწარმოები:  

წყალწყალა - λεξνπιόλ (ნერულონ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - πδαξήο, λεξνπιόο 

(იდარის, ნერულოს), ძვ. ბერძნული -  (ტო იდორ)]; 

ტკბილი - γιπθήλ (ღლიკინ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - γιπθόο/ε/ν (ღლიკოს), ძვ. 

ბერძნული -  (ღლიკის)]; 

წვეტიანი - μπκηηόλ (ქსილონ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - αηρκεξόο, κπηεξόο, νμύο, 

ძვ. ბერძნული - ]; 

სქელი, მსუქანი - ρνληξόλ, πα[sh]ίλ (ხონდრონ, პაშინ)(პონტ.), [ახ. ბერძნული - 

παρύο, ρνληξόο, ძვ. ბერძნული - ]; 

მაღალი - ςειόλ (ფსილონ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ςειόο, ძვ. ბერძნული - 

]; 
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რიგი ზედსართავი სახელებისა პონტოურში ისევე იწარმოება, როგორც მსგავსი 

ფუძის ზედსართავები თანამედროვე და ძველ ბერძნულში: 

νο: გადარეული, გაგიჟებული - παιαιόο (პალალოს) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - 

ηξειόο, παιαβόο, παξάθξσλ (ტრელოს, პალავოს, პარაფრონ), ძვ. ბერძნული -  

(პალოლოს) ზმნისაგან ]; 

გულკეთილი - θαιόθαξδνο (კალოკარდოს)(პონტ.), [ახ. ბერძნული - ν 

θαιόθαξδνο (ო კალოკარდოს), ძვ. ბერძნული -  (კარდია, 

კალოს, ხრისტოითის)]; 

მშვიდი - ήζπρνο (ისიხოს) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ήζπρνο, ήξεκνο (ისიხოს, 

ირემოს), ძვ. ბერძნული -  (ისიხოს)]; 

εο: თანაბარი - αλαινήο (ანალოის) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - νκνηόκνξθνο, ίζνο, 

νκαιόο, ηζόπεδνο, αλαινγία (ანალოია)]; 

მბზინვარე - γπαιήο (გუალის) (პონტ.) [ახ. ბერძნული - αζηξαθηεξόο, ιακπεξόο, 

ην γπαιί (ტო გუალი) (შუშა)]; 

მოხერხებული - πε[ch]αξνριήο (პეჩაროხლის) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - 

δεμηνηέρλεο (დექსიოტეხნის), επέιηθηνο ეველიკტოს), εύζηξνθνο ევსტროფოს), ძვ. 

ბერძნული -  (მიხანიკოს)]; 

მტირალა - θιαςηάξεο (კლაფსიარის) (პონტ.) [ახ. ბერძნული - θιαςηάξεο 

(კლაფსიარის), ძვ. ბერძნული -  (კლეო)]; 

ελ: მთელი - νινέλ (ოლოენ) [ახ. ბერძნული - όινο (ოლოს), νιόθιεξνο, νιάθεξνο, 

ძვ. ბერძნული -  (ოლოს)]; 

მკვახე - αράκ, (θε) θηάζελ (ახამ, კე ფტასენ) [ახ. ბერძნული - άγνπξνο (აგუროს), 

შუასაუკუნეების - , ძვ. ბერძნული -  (აოროს)]; 

აღსანიშნავია, რომ ახალ ბერძნულში გვაქვს ზედსართავ სახელთა ერთი ჯგუფი, 

რომელიც მიღებულია არა ძველი ბერძნულის ზედსართავ სახელთაგან (ძველ 

ბერძნულში მსგავსი წარმოების ზედსართავი სახელები არ არის და არც ამ 

ზედსართავების მაწარმოებელი არსებითების უმრავლესობაც), არამედ შედარებით 

მოგვიანებით არის მიღებული არსებით სახელთაგან და აღნიშნავენ ამა თუ იმ ფერს 

და მათი დაბოლოებებია -εο, -ηα, -η (გორდეზიანი, 2001:75). 
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მსგავსი ტიპის ზედსართავი სახელები პონტოურშიც დასტურდება და 

ქართულის ანალოგიით, აღწერითად იწარმოება, რაც ზოგადად ბერძნულსა  და 

საკუთრივ პონტოურ დიალექტს არ ახასიათებს, ასე გამალითად: 

ბაცი - αλνηρηό ρξώκα (ანიხტოხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - αλνηρηόο]; 

ვარდისფერი - ηξηαληάθπιη ρξώκα (ტრიანდაფილი ხრომა) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - ηξηαληαθπιιήο, ξνδ, ძვ. ბერძნული]; 

თაფლისფერი - κέιη ρξώκα  (მელიხრომა) (პონტ.) -[ახ. ბერძნული - κειήο]; 

ლიმონისფერი ιεκνλί ρξώκα (ლიმონიხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული -ιεκνλήο]; 

ლურჯი (მუქი) κνβ/κάβη ρξώκα (მოვ/მავიხრომა)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - κπιε]; 

ოქროსფერი - ρξπζόλ ρξώκα (ხრისონ ხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

ρξπζαθήο, ძვ. ბერძნული - ]; 

იისფერი ινπιαθίλ ρξώκα (ლულაკინხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ιηιά] - 

ινπιαθην (საკ. პონტ.); 

მუქი - ζθνύξν ρξώκα (სკუროხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ζθνύξνο) (იტალ. 

oscuro, ლათ. obskurus)]; 

ცისფერი - νπξαλίλ ρξώκα (ურანინხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - γαιάδηνο, 

γαιαλόο]; 

მაგრამ: ალუბლისფერი - βπζηλίρξώκα (ვისინიხრომა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

βπζζηλίρξώκα, βπζζηλήο, ძვ. ბერძნული - ]; 

 

არ დაირთავს სუფიქსს: 

ნესტიანი - έρνκε ζίξνζη (ეხომე სიროსც) (პონტ.) (სპეციფ. რუს.),[ახ. ბერძნული - 

θάλεη πγξαζία (კანიგრასია), ძვ. ბერძნული -  (ი იგრასია)]. 

პონტოურისთვის დამახასიათებელია მიმღეობა, განსაკუთრებით 

გავრცელებულია ვნებითი გვარის მიმღეობის ფორმები და თანამედროვე ბერძნულის 

მსგავსად, ხშირად ზედსართავი სახელის მნიშვნელობით იხმარება.  

Κ-ελ-νο / ε / α / κ-ελ-ηδα: 

დაკეტილი - θιεηδσκέλνο (კლიდომენოს) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - θιεηδσκέλνο, 

θιεηζηόο (კლიდომენოს, კლისტოს), ძვ. ბერძნული -  (კლისტოს)];
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დაძაბული - ζθηγκέλνο (სფიღმენოს)(პონტ.), [ახ. ბერძნული - ηεηακέλνο 

(ტეტამენოს), ζθηγκέλνο (ζθίγγσ) (სფიღმენოს), ძვ. ბერძნული - ζθίγγσ (სფიღო)]; 

დაჩეხილი - ςηινθνκέλνο (ფილოკომენოს)(პონტ.), [ახ. ბერძნული - θνκκέλνο 

(კომენოს) (θόβσ), ძვ. ბერძნული -  (კოპტო)]; 

დახურული -[sh]θεπαζκέλνο (შკეპასმენოს) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - 

ζθεπαζκέλνο (სკეპასმენოს), ძვ. ბერძნული -  (სკეპაზო)]; 

გახარებული - ραξεκέλνο (ხარემენოს)(პონტ.), [ახ. ბერძნული - ραξνύκελνο 

(ხარუმენოს),  ძვ. ბერძნული -  (ხერომე)]; 

გაღიმებული - ρακνγειαζηόο (ხამოღელასტოს) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - 

ρακνγειώ (ხამოღელო), ძვ. ბერძნული - ,  (მიდაო, ტო მიდემა)]; 

განქორწინებული - ρσξηζκ-έλ-νο, ρσξηκ-έλ-ηδαγάξηλ, αλδξηζκ-έλ-ηδαθελ 

(ხორისმენოს, ხორისმენძაღარინ, ანდრისმენძაკევ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - 

ρσξηζκέλνο/ρσξηζκέλε, შუასაუკუნეების ბერძნულის ფორმიდან ρσξηζκόο - გაყრა, 

დაშორება]; 

κ-ελ-ηδα - სუფიქსი პონტოური კილოს თავისებურებაა და არც ახალ და არც 

ძველ ბერძნულში არ აწარმოებს ზედსართავ სახელს. 

κελνλ/ζελ : 

დაშაქრული - δαράξνζελ,  (ზახაროსენ) δαραξνκέλνλ (ზახარომენონ) (პონტ.), [ახ. 

ბერძნული - δαραξσκέλνο (ზახარომენოს)]; 

დაწინწკლული - θνπθνπηζιίλ (კუკუცლინ)(პონტ.), [ახ. ბერძნული - πηηζηιηζκέλνο 

(πηηζηιηζηόο)(პიცილისმენოს), θειηδσκέλνο (კილიდომენოს), ძვ. ბერძნული - θειηδόσ 

(კილიდო)]; 

 

ზედსართავი სახელების ხარისხის წარმოება 

ბერძნული ენისთვის დამახასიათებელია ზედსართავი სახელის ხარისხის 

წარმოების რამდენიმე ტიპი, კერძოდ, სუფიქსების დართვით აწარმოებს ხარისხს 

(დადებითი, შედარებითი, აღმატებითი), ახასიათებს სუპლეტური, დეფექტური,  

აღწერილობითი წარმოება (იხ. გორდეზიანი, 2001; ტრიანდაფილიდისი, 1999; 

ურუშაძე, 1987).   
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ზედსართავი სახელების ხარისხს პონტოურში სუფიქსები არ აწარმოებს. 

პონტოური ძირითადად მიმართავს აღწერით წარმოებას და ხარისხის საწარმოებლად 

გამოიყენებს  დამხმარე სიტყვებს, რომლებიც განსხვავებულია ძველი და 

თანამედროვე ბერძნულისგან (ძველი ბერძნული გამოიყენებს ზმნიზედას κάια, 

შედარებით ხარისხის საწარმოებლად κάιινλ (უფრო), ახალი ბერძნული πην 

(<πιηό<πιίν<πιέν<ძვ. ბერძ. πιένλ), ხოლო აღმატებითი ხარისხის საწარმოებლად 

κάιηζηα (ძალიან)-ძვ. ბერძ.,  νπην -ახ. ბერძნ.). 

წინდებული -αο: 

Αλνύηνο αο εζέλ θαιόο ελ  (ავუტოს ას ესენ კალოს ენ) - ის უფრო კარგია, ვიდრე 

შენ (ბერძენიშვილი..., 1990:163). 

Κηθξόλ - θη άιιν κηθξόο - πόιια κηθξόο/[ch]ηπ  κηθξόλ (მიკრონ კი ალო მიკროს, 

პოლა მიკროს) - პატარა, უფრო პატარა, ძალიან პატარა; 

Χαξνπκέλνλ – θη άιιν ραξνπκέλνο - πόιια ραξνπκέλνο (ხარუმენონ, კი ალო 

ხარუმენოს, პოლა ხარუმენოს) - ბედნიერი (გახარებული), უფრო ბედნიერი; 

სოფ. საჩინოში ხარისხის წარმოების ამგვარ ფორმებს იყენებენ, როგორიცაა: 

ηξάλνλε (ტრანონე) - დიდი, θε αιιν ηξάλνλ (კე ალო ტრანონ) - მოდიდო,  [ch]ηπ 

ηξάλν (ჩიპ ტრანო) - უდიდესი; 

ηπρεξόλ (ტიხერონ) - იღბლიანი, θε άιιν ηπρεξόο - უფრო იღბლიანი, [ch]ηπ 

ηπρεξόο (ჩიპ ტიხეროს) - ძალიან იღბლიანი; 

ελ  chηπ όκνξθνο -  (ენ ჩიპ ომორფოს) - ძალიან ლამაზია; 

რისამე ნაკლები ხარისხის გამოსახატავად ზედსართავს უმატებენ νιηγόλ 

ფორმას: 

αζπξνλ (ასპრონ) - თეთრი, νιηγόλ άζπξνο (ოლიღონ ასპროს) - მოთეთრო 

(ნაკლებად თეთრი), πόιια άζπξνο (პოლა ასპროს) - ძალიან თეთრი; 

θάινλ (კალონ) -კარგი, νιηγόλ θάιν (ოლიღონ კალო) - ნაკლებად კარგი - [ch]ηπ 

θάινλ (ჩიპ კალონ) - ძალიან კარგი; 

პონტოურში არ დასტურდება ხარისხის არაწესიერი  წარმოება, რომელიც 

შეინიშნება ძველ ბერძნულ ენაში (ბერძენიშვილი..., 1990: 163).  
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ჩანს, პონტოურ ბერძნულში ზედსართავი სახელები წარმოების 

განსაკუთრებულ მოდელს აჩვენებს, რაც არც ძველი და არც თანამედროვე 

ბერძნულისთვის არ არის დამახასიათებელი.  

 

1.3 რიცხვითი სახელი 

ბერძნულ ენაში რიცხვითი სახელის კლასიფიკაციისას, გარდა რაოდენობითი 

და რიგობითის, გამოყოფენ წილობით, ჯერობით და კრებით რიცხვით სახელებსაც.  

პონტოურში რაოდენობით სახელებზე სუფიქსის დართვით იწარმოება 

რიგობითი რიცხვითი სახელები, როგორიცაა: 

Σξία (ტრია) - სამი – ηξίηνλ (ტრიტონ) - მესამე; 

Πέληε (პენდე) - ხუთი  - πέκπηνλ (პემპტონ) - მეხუთე; 

რაოდენობითი რიცხვითი სახელებისაგან αξηα/αδα დაბოლოებების დართვით 

იწარმოება ე.წ. კრებითი რიცხვითი სახელები, როგორიცაა, მაგ.: δεθαξηά, ηεηξάδα და 

მისთ. პონტოურში გავრცელებულია -αξ, -νξ სუფიქსებით ნაწარმოები რიცხვითი 

სახელები, რომლებსაც ქართულში შეესაბამება იან სუფიქსიანები, ასეთებია:  

ελα>ελαξ -(ენა>ენარ) -ერთიანი, δην>δηαξ/δηνξ (დიო>დიარ) - ორიანი, მრავლობითი 

რიცხვის შესაბამისი სუფიქსებია - αξα, νξα – δηνξα (დიორა), ηξηόξα (ტრიორა),ηεζάξα 

(ტესარა) და მისთ., (ბერძენიშვილი..., 1990:167). 

რიცხვით სახელთა მსგავსი წარმოება აჭარაში მცხოვრებ პონტოელთა 

მეტყველებაშიც გვხვდება: 

მაგ: θαιά νηθνζ-άξ-α  (კალა იკოსარა) - ოციანი; 

λα πιηξν ηελ νηθνζ-άξ-αλ ρξήκαηα  (ნა პლირო ტინ იკოსარან ხრიმატა)-

გადავიხდი ოციანს);  

νηθνζ-αξ-α δελ ην θνπκπαξν (იკოსარა დენ ტო კუმბარო); 

გარდა აღნიშნული სუფიქსებისა, გამოიყენება ινηά, როგორიცაა, მაგალითად: 

ελάινηό (ენა ლოიო) - ერთიანი, δηνινηα (დიო ლოია) - ორიანი, πεληεινηά - 

ხუთიანი (სოფ. აჭყვა). 
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რაოდენობითი რიცხვითი სახელი ოცი ბერძნულად გამოითქმის -νηθνζη (ო 

იკოსი) - ოცი, პონტოურში ფონეტიკური ცვლილების შედეგად გვხვდება -ηθνζα/ 

ηθν[sh]α (იკოსა/იკოშა), ηεηξαθνζά/ηα/ηεηξαθν[sh]ά (ტეტრაკოსია/ ტეტრაკოშა). 

 მსგავსი ფორმები ოცობითი რიცხვითი სახელების წარმოებისას: 

ίθν[sh]α γξακία (იკოშა ღრამია) - ოცი გრამი; 

ηεηξαθν[sh]ά γξακάξα δάραξη (ტეტრაკოშა ღრამარა ზახარი) - ხუთასი გრამი 

შაქარი; 

მაგრამ: δηάθνζα ρξόληα έξρνπζαλ εδν (დიაკოსა ხრონია ერხუსან ედო) - 

მოვიდნენ უკვე ორასი წელია; 

შეგვხვდა ოცობითი რიცხვითი სახელის ასეთი წარმოებაც: 

Αθό[sh]ηα ζεξάλδα έλεα θε κεηά ζην βαηνύκη (აკოშა სერანდა ენეა კე მეტა სტო 

ბატუმი) - ას ორმოცდაცხრაში..ბათუმში. 

ასეულების აღმნიშვნელი რაოდენობითი რიცხვითი სახელების წარმოებისას 

დასტურდება  პარალელური ფორმები შ||ხ||ჰ ფონემების მონაცვლეობით სიტყვის 

დასასწყისსა და ბოლოში: 

Χίιηα ελδαθόζηα ελεληλδά κεηά πνιύ έθηγαλ ζηελ ειάδα (ხილია ენდაკოსია 

ენენინდა მეტა პოლი ეფიგან სტინ ელადა) - ათას ცხრაას ოთხმოცდაათ წელს ბევრი 

წავიდა საბერძნეთში; 

Γην ρηιηάδεο έθηαο ρξόληα (დიო ხილიადეს ეფტას ხრონია) - ორი ათას შვიდი 

წელი; 

ρ[ჰ]ίιηα νθηαθόζηαε σδνκηλδά ρξόληα  (ჰილია ოკტაკოსიაე ოდომინდა ხრონია)-

ათას რვაას  ოთხმოცი წელი; 

 

1.4. ნაცვალსახელი 

 ნაცვალსახელი მეტყველების ნაწილია, რომელიც სხვა სახელის, უპირატესად 

არსებითი და ზედსართავი სახელის  მაგივრობას ეწევა. ნაცვალსახელის სახელდებაც 

ამას უკავშირდება (αληη+νληκα-νλνκα) (ურუშაძე, 1987:117).  

ძველ ბერძნულთან შედარებით, თანამედროვე ბერძნულში ნაცვალსახელი 

არსებით ტრანსფორმაციას განიცდის. პონტოური, ნაცვალსახელების წარმოების 
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თვალსაზრისით, შეიძლება ითქვას, უფრო ახლოს დგას თანამედროვე ბერძნულთან, 

თუმცა გარკვეულ თავისებურებებს ამ მხრივაც ავლენს.  

ბრუნებისას, როგორც ძველი, ასევე ახალი ბერძნულისთვის დამახასიათებელია 

ე.წ. სუპლეტივიზმი, როდესაც პირველი პირის სახელობითი ბრუნვის მხოლობითი 

რიცხვის ფორმა სხვა ბრუნვებში ფუძეს იცვლის. ეს მოვლენა პონტოურისთვისაც 

დამახასიათებელია. 

პირველი პირის ნაცვალსახელებია: -εγώ/νγώ – εκείο (ეგო/ოგო-მე, ემის-ჩვენ), 

მეორე პირის ნაცვალსახელებია:  εζύ – εζείο /εθείλ (ესი-შენ - ესის/ეკინ-თქვენ) და 

მესამე პირის ნაცვალსახელები ფონეტიკური სახეცვლილებით გვხვდება - 

απηóο/αθηóο/απνπηó/απνηó და εθείλνο-εθείλ (ავტოს/აფტოს/ავუტო/ავოტო/ეკინოს-ის, 

ისინი). (απηóο -ახალ ბერძნულში ასრულებს ჩვენებითისა და მესამე პირის 

ნაცვალსახელის ფუნქციას, მაშინ როცა ძველ ბერძნულში იგი განსაზღვრებითად 

ითვლებოდა (გორდეზიანი, 2001:95), მისი ფონეტიკური ვარიანტები ერთმანეთის  

პარალელურად გამოიყენება: 

απηά είλαη παιηγάο (ავტა ინე პალიგას); 

απνύην ερν  (ავუტო ეხო); 

απνηνε chηchαθ θηιν, αλνηνελ ληαρνπξη (ავოტოე ჩიჩაკ ფილო, ავოტოენ ნიახური)-

ეს არის ყვავილის ფოთოლი, ეს არის ნიახური (კვირიკე). 

ძველი ბერძნული იონური დიალექტი იყენებდა მესამე პირის ნაცვალსახელებს 

ζθείο, ζθέα. მის ნაცვლად ატიკურ დიალექტში გამოიყენებოდა განსაზღვრებითი 

ნაცვალსახელის - απηόο ირიბ ბრუნვათა ფორმები და ჩვენებითი ნაცვალსახელები: 

εθείλνο, νπηο, νδε. თანამედროვე ბერძნულში მესამე პირის ნაცვალსახელის ფუნქციას 

ასრულებს απηóο, απηή, απηό (გორდეზიანი, 2001:94). 

აღსანიშნავია, რომ პონტოური მესამე პირის ნაცვალსახელის ფუნქციით 

გამოიყენებს ჩვენებით ნაცვალსახელს (εθείλνο - εθείλ) ისევე, როგორც ატიკური 

დიალექტი: 

მაგ.: εθείλνο εηώ - ის იყო,  εθείλ εζάλ - ისინი იყვნენ. 

εθείλ εοάλ πεληέλνκαη - ისინი ხუთნი იყვნენ. 
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პირის ნაცვალსახელები პონტოურში შემდეგნაირად იბრუნება: 

მხოლობითი რიცხვი                         მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. –  εγώ/νγώ (ეღო/ოღო)              έκεηο (ემის) 

Γελ. –     έκελ (ემენ)                         έκαο (ემას) 

Αηη.  -     έκελ (ემენ)                         έκαο (ემას) 

Θιεη. 

 

მხოლობითი რიცხვი                          მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. – εζύ (ესი)                                    εζείο (ესის) 

Γελ. –     εζέλ (ესენ)                             εζάο  (ესას) 

Αηη.  –    εζέλ (ესენ)                                 εζάο (ესას) 

Θιεη. 

მხოლობითი რიცხვი                          მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ. – αηόο/έ/ό                                    αηνίλ/αηέληο/αηά 

Γελ. –αηόλ/έλ/ό                                      αηνίληο 

Αηη.  -αηόλ/έλ/ό                             αηνίληο 

Θιεη. 

მაგ.: εζελ θη ζέισ (ესენ კი თელო) - შენ არ მჭირდენი;  αηóο ελ θιέθηεο (ატოს ენ 

კლეფტე) - ის არის ქურდი, αηó ελ θαιóλ (ატო ენ კალონ) - ის არის კარგი, αηέ ελ 

κηθξέζα (ატე ენ მიკრესა) - ის არის პატარა (კვირიკე). 

 

ჩვენებითი ნაცვალსახელებია: 

1. αηόο/αηέ/αηό (მაგ.: αηόο ν θύξηνο...ეს ბატონი); 

2. αβνύηνο, αβνύηε, αβνύην (αβνύην  ελ chηchάθ θηιν, αβνύην  ελ ληαρνύξη - ეს 

არის აყვავილის ფოთოლი, ეს არის ნიახური; 

3. εθείλνο, εθείλε, εθείλν (ის, იგი); 

4. αήθνο, αήθζα, αήθνλ (ასეთი) (θη είλε αήθα παηδία) -არ არიან ასეთი 

ბავშვები; 

5. αηόζνλ, αηόζα, αηόζσλ (ამდენი, ისეთი); 
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ჩვენებით ნაცვალსახელთა ბრუნება 

მხოლობითი რიცხვი 

Ολνκ. αβνπηόο/ε/ν (ავუტოს/ე/ო) / εθείλνο/ε/ν (ეკინოს/ე/ო) 

Γελ.     ηαβνπηνπλνύ /λεο/ηαλνπηνπ (ტავუტუნუ/ნეს/უ)  

Αηη.     αβνπηόλ/ελ/ν (ავუტონ/ენ/ო)  

Θιεη. 

მრავლობითი რიცხვი 

Ολνκ.  αβνπηέ/αλνπηό/εθείλ (ავუტე/ავუტო/ეკინ) 

Γελ.     ηαβνπηηλέο/ηαβνπηνύ (ტავუტინეს/ტავუტუ) 

Αηη.     αβνπηέλ /αβνπηνύ (ავუტენ/ ავუტუ) 

მრავლობითი რიცხვი (  მდ. და მამრ. სქ.)                     (საშ.სქ.)                          

Ολνκ.  αβνπηήλ (ავუტინ)                                          αβνπηά (ავუტა)  

Γελ.  ηαβνπηηλεηεξά (ტავიტინიტერა)                      ηαβνπηηλεηεξά (ტავიტინიტერა)  

Αηη.  -  ηαβνπηνλεδηόλ (ტავიტონედიონ)                  ηαβνπηηλεηεξά (ტავიტინეტერა) 

Θιεη. 

 

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები: 

კუთვნილებით ნაცვალსახელებად პონტოურში აქტიურად გამოიყენება პირის 

ნაცვალსახელის სუსტი ტიპი ნათესაობით ბრუნვაში: κ (αληξαζίκ/γαξίκ - ჩემი 

მეუღლე) მეუღლე - άληξαο/γάξηλ, αληξαζίκ/γαξίκ (ჩემი მეუღლე). (γπλαηθίδσ - 

დაქორწინება (მამაკაცზე ამბობენ), αληξίδσ - დაქორწინება (ქალზე ამბობენ) [ახ. 

ბერძნული - ν/ε ζύδπγνο, ძვ. ბერძნული - ].  

ცოლის ძმა - ηε γάξηζηκ αδειθό (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν γπλαηθάδειθνο];  

ηεκόλ (ტემონ) (მხ.რ.),ηεκά (ტემა) (მრ.რ.) - ჩემი საკუთარი: 

მაგ.: ηεκόλ ν παηέξαο - ჩემი მამა,  მაგრამ  παηεξακ - მამაჩემი. 

ηεζóλ (ტესონ) (მხ.რ.) - ηεζά (ტესა) (მრ.რ.) - შენი საკუთარი; 

ην δάρηηιν (ტო დახტილო) - თითი, ην δάρηηινκ (ტო დახტილომ) - ჩემი თითი;  

ηα δάρηηιακ -  (ტა დახტილამ) - ჩემი თითები; 

ηε΄θνξηηζίκ άλδξαο (ტი კორიციმ ანდრას) - ჩემი გოგოს ქმარია;  
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ηαηνπλνύ (მისი საკუთარი - მხ.რ. მამრობითი სქესი); 

ηαηηλέο (მისი საკუთარი, მხ.რ. მდედრობითი სქესი); 

ηέκνλ (ტემონ) - ηεκεηεξά (ტემეტერა) - ჩემი - თქვენი; 

ηέζνλ (ტესონ) - ηεζεηεξόλ (ტესეტერონ) - შენი, თქვენი; 

ηέθηλνπ (ტეკინუ) – ηεθηλεηεξόλ/ηαηηλέηεξνλ (ტეკინეტერონ) -მისი-მათი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ნაცვალსახელების წარმოების თვალსაზრისით 

პონტოური ბევრ არქაულ ელემენტს ინარჩუნებს, რომელიც თანამედროვე 

ბერძნულში აღარ გვხვდება. მოყვანილი კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ისევე 

იწარმოება, როგორც ძველი ბერძნულისთვის არის დამახასიათებელი. აღვნიშნავთ, 

რომ -κ კუთვნილების აღსანიშნავად თურქულ ენასაც ახასიათებს (იხ. წიკლაური 

2014:32). პონტოელ ბერძნებთან სიტყვის ბოლოს  გამოიყენებული -მ ფონემები, რაც  

კუთვნილებას გამოხატავს, შესაძლოა თურქული ენის გავლენის შედეგიც იყოს, 

როგორიცაა: θαξδηά-κ (კარდიამ) (პონტ) - გული..   

აღსანიშნავია, რომ ძველ ბერძნულში საკუთრივ კუთვნილებითი 

ნაცვალსახელის გარდა, კუთვნილებითის ფუნქციით პირის ნაცვალსახელთა 

ნათესაობითი  ბრუნვის ფორმებიც გამოიყენებოდა, ანუ პარალელურად გვხვდებოდა 

ფორმები: ν εκόο θίινο/ν θίινο κνπ, პირის ნაცვალსახელთა ნათესაობითი ბრუნვის 

ფორმა შემორჩა ახალ ბერძნულს. პონტოურში, კი,  პარალელურად ორივე ფორმა 

გვხვდება η’εκνλ ε κάλα (ტემონ ი მამა) / ε κάλα κνπ (ი მამა მუ) - ჩემი დედა/დედაჩემი.  

 

კითხვითი ნაცვალსახელები: 

λην (დო) - რა ( არ იბრუნვის).  

λην ώξαλ έξηαη (დო ორან ერტე)-რა დროს მოდიხარ? 

λην ζα θηακε (დო ნა ფტამე) - რა გავაკეთოთ? 

Πνίνο (ვინ? მამრ. სქ. მხ. რიცხვი), πνίεζα (ვინ? მდედ. სქ. მხ. რ.) πνίνλ (ვინ? საშ სქ. 

მხ. რ.), ηίλαλ (ვის? მამრ. ს. მხ. რ.), πνίεζαλ (ვის? მდედ. ს. მხ. რ.), πνίνλ?  (ვის? საშ. სქ. 

მხ. რ. ), ηίλνο/ηίλσλ (ვისი? მხ. რ. /მრ. რ. - კუთვნილების აღმნიშვნელი კითხვითი 

ნაცვალსახელები, რომლებიც პონტოურში შემოვიდა ძველი ბერძნული ფორმით), 
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πνίνζαηνπλ (ვინ? მამრ. სქ. მრ. რ.), πνίνζαζηε (ვინ? მდედ. სქ. მრ. რ.), πνία (ვინ? საშ. სქ. 

მრ. რ.). 

მაგ. Σίλνο ελ ην ρσξάθ - ვისია ყანა/მინდონი? 

-πσο, πηνο (პიოს), πνζνλ (პოსონ), πηνλ (პიონ),  გარდა აღნიშნული კითხვითი 

ნაცვალსახელებისა, პონტოურში გვხვდება ვისი?, რისი? კუთვნილების აღმნიშვნელი 

კითხვითი ნაცვალსახელები, რომლებიც პონტოურში შემორჩა ძველი ფორმით - ηίλνο 

(ტინოს), მას ახალ ბერძნულში სხვა პარალელური ფორმები შეესატყვისება - πηαλνύ, 

πηαλήο (პიანუ, პიანის) (ბერძენიშვილი..., 1990:165).  

ვისი?-ηίλνο (ტინოს)? 

ვინ? რისი? – πίνο (პიოს)? 

რა?-δνελ (დოენ)? 

როგორი?–δαγλνλ (დაღნონ)? (სოფ. საჩინო). 

მიმართებითი ნაცვალსახელები: νηη, νπηνο (ოტი, ოპიოს) - რაც, რომელიც. 

მიმართებით ნაცვალსახელად მიიჩნევა -δν (λδν), რომელსაც კითხვით 

ნაცვალსახელადაც თვლიან (ბერძენიშვილი..., 1990:165). -λην (γ)ηλεηε - რაც მოხდება.. 

პონტოურში ხშირად გამოიყენება განსაზღვრებითი ნაცვალსახელები αινο 

(ალოს) - სხვა, νια (ოლა) - ყველა, θαζα/θαζε (კათე) - ყოველთვის, ხოლო 

განუსაზღვრელობით ნაცვალსახელებად გვხვდება - ελαο (ენას) - ერთი, θαπηνο 

(კაპიოს) - რომელიმე..; 

უარყოფითი ნაცვალსახელებია: Θάλεηο, ηίδελ, ηήπνηα, δελπα/δεληα-არაფერი, 

ვერაფერი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ნაცვალსახელი თანამედროვე ბერძნულში ძველთან 

მიმართებით ტრანსფორმირებულია და, შეიძლება ითქვას, ამ მხრივ პონტოურში 

დადასტურებული ნაცვალსახელები უფრო ახლოს დგას ახალ ბერძნულთან, ამ 

უკანასკნელს მაინც ბევრი ელემენტი აქვს შემონახული ძველი ბერძნულის. 

განსაკუთრებით, ეს ითქმის კუთვნილებით ნაცვალსახელებზე. ისევე როგორც ძველ 

და თანამედროვე ბერძნულში, პონტოურისთვისაც სუპლეტური წარმოებაა 

დამახასიათებელი. იგი ავლენს ასევე ატიკური დიალექტისთვის დამახასიათებელ  

თავისებურებას.  
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1.5. ზმნა 

სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია პონტოური ზმნის ერთი 

განსაკუთრებული თავისებურების შესახებ, რომელიც ამ დიალექტისთვის 

სპეციფიკური ჩანს. მასზე ჯერ კიდევ ე. ლაზარევი მიუთითებდა, როცა მსჯელობდა 

პონტოური ზმნის მრავალპირიანობის შესახებ. უნდა აღინიშნოს, რომ ზმნის 

მრავალპირიანობა, როგორც ენობრივი მოვლენა, უცხოა თანამედროვე 

სალიტერატურო  და ძველი ბერძნული ენისთვისაც. პონტოურში შესაძლებლად 

მიაჩნიათ ერთ, ორ და სამპირიანი ზმნების ფორმათა არსებობა, რაც მიიღება ზმნისა 

და აკუზატივის ფორმით პირის ან ჩვენებითი ნაცვალსახელის ნაწილის შეხორცების 

ნიადაგზე, როგორიცაა, მაგალითად: 

πεξσ (პერო) ( ეღო - ვიღებ მე ) - ზმნა ერთპირიანია, πεξσζε (პეროსე) (ეღო-ესენ -

მე შენ გიღებ), πεξηο (პერც) (ესი-იღებ), πεξηζκε (პერსმე)  (ესი ემენ-შენ მე მიღებ) -

ორპირიანი ზმნები და πεξσζα (პეროსა)  (ეღო, ესენ ატო - მე შენ მას გიღებ) -ზმნა 

სამპირიანია (იხ. ბერძენიშვილი..., 1990:168). 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში მრავალპირიანობა 

შემდეგნაირად გამოიხატა: 

πνπιίεηε (პულიეტე) - იყიდება; 

Α πνπιάσ ην ζπίηη ( ა პულაო ტო სპიტი) - ვყიდი მე სახლს;  

Δγόξαδα (ეღორაზა) - ვიყიდე;  

ρηίδσ (ხტიზო) - ვიშენებ; 

oγώ ρηίδσ γεία κέλα (ოღო ხტიზო ია მენა) - ვიშენებ ჩემთვის; 

ρηίεηε (ხტიეტე) - სახლი შენდება; 

Δγώ ζα ρηίδσ (ეღო სა ხტიზო)  - ვუშენებ მე ჩემ შვილს სახლს; 

Δβγάινζελ θνηνγξαθίαλ (ევღალოსენ ფოტოღრაფიან) -გიღებ სურათს; 

εβγάι[ηδ]κελ θνηνγξαθία (ევღალძმენ ფოტოღრაფია) - შენ მე მიღებ; 

ςέ[sh]θεηε θαελ ( ფსეშკეტე ფაინ ) - საჭმელი მზადდება; 

Δγώ ςέλσ θαή (ეღო ფსენო ფაი) -ვამზადებ; 

Ψέλσ θαή γεία ην παίδηλ (ფსენო ფაი (იგივეა) ან ია  ტო პედინ (შვილისთვის 

ვამზადებ) - ვუმზადებ საჭმელს შვილს; 
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Δζύ έκελ ςέλ[ηδ]κελ θαή (ესი (ემენ)  ფსენძმენ ფაი) -მიმზადებ შენ  მე საჭმელს;  

γξάθθεηε (ღრაფკეტე) - წერილი იწერება; 

Δγώ γξάθησ (ეღო ღრაფტო) - მე ვწერ; 

Δγώ γξάθξσ γξακα  (ეღო ღრაფტო ღრამა) - მე ვუწერ; 

Δζύ έκελ γξάθηο (ესი ემენ ღრაფც ღრამან) - შენ მე მიწერ; 

პონტოურ დიალექტში ზმნის მრავალპირიანობა ქართული ენის გავლენით 

აიხსნება.  

პონტოურ ზმნურ ფორმებს შემდეგი დროების მნიშვნელობა აქვთ: აწმყო 

(πιέλσ), იმპერფექტი (έπιελα), აორისტი (έπιεζα). აწარმოებს მომავალ დროს (ζα 

πιελσ).  

პონტოურში გვხვდება დამხმარე ზმნები: πξεπ θε ζηεθν, ε[sh]θε...რომლებიც 

უღლებისას ფორმაუცვლელია. თავისებურად იუღლება  -ვარ (εηκαη) და -Δρσ- მაქვს 

ზმნები: 

აწმყო   

έρώ (მხ.რ.) (ეხო)  - მაქვს            έρνπκε/ερνκε (მრ.რ.) (ეხუმე/ეხომე) - გვაქვს 

έεηο    (ეის) -     გაქვს                    έ[sh]εηε (ეშეტე)   - გაქვთ 

έ[sh]    (ეშ)  -    აქვს                       έρλε (ეხნე)  - აქვთ 

იმპერფექტუმი 

είρα (მხ.რ.)  (იხა) - მქონდა                   είρακε (მრ.რ.) (იხამე) - გვქონდა 

εί[sh]εο (იშეს)  - გქონდა                        εί[sh]εηε (იშეტე) - გქონდათ 

εί[sh]ελ  (იშენ) - ჰქონდა                        είραλ(ε) (იხან(ე) - ჰქონდათ 

მყოფადი 

ζα ερώ (სა ეხო)-მექნება                         ζα έρνκε (სა ეხომე) - გვექნება 

ζα είο (სა ეის)-გექნება                   ζα έ[sh]εηε (სა ეშეტე) - გექნებათ 

άε[sh]/ζα έ[sh] (აეშ/ სა ეშ) - ექნება        ζα έρλε (სა ეხნე) - ექნებათ 

 

აწმყო  

είκαη (იმე) - ვარ                             είκεο (ემის) - ვართ  

είζαη (ისე) - ხარ                            είζλελ/ηδλε/είζηνπλ (ისნენ/იზნე) - ხართ 
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ελ/άελ (ენ/აენ) - არის                   είλε (ინე) - არიან  

იმპერფექტი 

εκ (ემ)/έκλε (ემნე) - ვიყავი         είκεο/έκλεο (იმეს/ემენ) - ვიყავით 

εο (ეს)/έζλε (ესნე) - იყავი            εζλε(λ)/έδλε/ εζηνπλε (ესნე/ედნე) - იყავით 

εηνλ/εηηλ (ეტონ/ეტინ) - იყო        έηαλ/έζαλ (ეტან/ესან) - იყვნენ 

მყოფადი  

ζα είκε (სა იმე) - ვიქნები             ζα είκεο (სა იმეს) - ვიქნებით 

ζα είζε (სა ისე) - იქნებიζα          ζα είζλελ/είζηνπλ/ζα ίδλε (სა იზნე) - იქნებით 

ζα ελ (სა ენ)- იქნება                     ζα είλ (სა ინ) - იქნებიან 

 

εθηασ (არაწესიერი ზმნა) 

აწმყო 

εθηάσ (ეფტაო) - ვაკეთებ          εθηάκε (ეფტამე) - ვაკეთებთ 

εθηάο (ეფტას) - აკეთებ          εθηάηελ (ეფტატენ) - აკეთებთ 

εθηά/εθηάεη (ეფტაი ) - აკეთებს          εθηάλε (ეფტანე) - აკეთებენ 

იმპერფექტუმი 

έθηαλα (ეფტანა) - ვაკეთებდი                εθηάλακε (ეფტანამე) - ვაკეთებდით 

έθηαλεο (ეფტანეს) - აკეთებდი               εθηάλεηε (ეფტანეტე) - აკეთებდით 

έθηαλελ (ეფტანენ) - აკეთებდა               εθηάλαλ (ეფტანან) - აკეთებდნენ 

აორისტი 

έπεθα (ეპიკა) - გავაკეთე          επήθακε (ეპიკამე) - გავაკეთეთ 

έπεθεο (ეპიკეს) - გააკეთე          επήθεηε (ეპიკეტენ) - გააკეთეთ 

έπεθελ (ეპიკენ) - გააკეთეს          επήθαλε (ეპიკანე) - გააკეთეს 

მყოფადისა და კავშირებითი კილოს ფორმები: ζα/λα εθηάσ  

 

ζθσλσ 

აწმყო (მოქმედებითი გვარი)                     იმპერფექტუმი 

ζθώλσ (მხ.რ.) - ვიღებ                                 έζθσλα ( მხ.რ.) - ვიღებდი 

ζθσληο (სკონც) - იღებ                                 έζθσλεο (ესკონეს) - იღებდი 
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ζθσλ (სკონ) - იღებს                                     έζθσλελ (ესკონენ) - იღებდა 

ζθώλνκε (მრ.რ.) (სკონომე) - ვიღებთ       έζθσλακε (მრ.რ.) (ესკონამე) - ვიღებდით 

ζθώλεηε (სკონეტე) - იღებთ                       έζθσλεηε (ესკონეტე) - იღებდით 

ζθώλε (სკონე) - იღებენ                               έζθνλαλ (ესკონან) - იღებდნენ 

აორისტი 

έζθσζα (ესკოსა) (მხ.რ.) - ავიღე 

έζθσζεο (ესკოსეს) - აიღე 

έζθσζελ (ესკოსენ) - აიღო 

έζθσζακε (ესკოსამე) (მრ.რ.)- ავიღეთ 

έζθσζεηε (ესკოსეტე) - აიღეთ 

έζθσζαλ (ესკოსან) - აიღეს 

აწმყო (ვნებითი გვარი) 

ζθνύκαη (სკუმე) (მხ.რ.) - ვდგები 

ζθνύζαη (სკუსე) - დგები 

ζθνύηαη (სკუტე) - დგება 

ζθνύκεο (სკუმეს) (მრ.რ) - ვდგებით 

ζθνύζηε (სკუსტე) - დგებით 

ζθνύληαλ (სკუნტან) - დგებიან 

იმპერფექტუმი                                                                             აორისტი 

εζθνύκλε (ესკუმნე) (მხ.რ.) - ვდგებოდი           εζθώζα (ესკოთა) (მრ.რ.) - ავდექი 

εζθνύζλε (ესკუსნე) - დგებოდი εζθώζεο (ესკოთეს) - ადექი 

εζθνύηνπλ  (ესკუტუნ) - დგებოდა εζθώζελ (ესკოთენ) - ადგა 

εζθνύκλεο (ესკუმნეს) - ვდგებოდით εζθώζακε (ესკოთანე) - ავდექით 

εζθνύζηνπλ (ესკუსტონ) - დგებოდით εζθώζεηε (ესკოთეტე) - ადექით 

εζθνύληαλ (ესკუნტან) - დგებოდნენ                 εζθώζαλ (ესკოთან) - ადგნენ 
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1.6. ზმნიზედა 

ძველ ბერძნულში ზმნიზედის სამ ჯგუფს გამოყოფენ (ადგილის, დროის, 

ვითარების). თანამედროვე ბერძნულში დამატებით რაოდენობის, მტკიცების და 

უარყოფის (ყოყმანის) ზმნიზედათა ჯგუფები გამოიყოფა (გორდეზიანი, 2001:85). 

პონტოურში გავრცელებული ზმნიზედები საკმაოდ პროდუქტიულია. 

ძირითადად გავრცელებულია ადგილის, დროის, ვითარების, მიზეზის და მიზნის 

გამომხატველი ზმნიზედები. უნდა აღინიშნოს, რომ პონტოურში ზმნიზედები ძველ 

და თანამედროვე ბერძნულთან მიმართებით გარკვეულ თავისებურებებს ავლენს.  

ადგილის ზმნიზედები მოგვიგებს კითხვაზე  πνπ  (სად?): 

აქ - αδαθά (ადაკა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - εδώ - ნაწარმოებია ძველი 

ბერძნული -დან , ძვ. ბერძნული - ]; 

აქეთ-იქით - αδά θαη απνθεί (ადა კე აპოკი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - απόδσ θη 

απνθεί (აპოდო კი აპოკი)]; 

ახლო, ახლოს - ζνύκα, θνληά (სუმა, კონდა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - θνληά 

(კონდა), ძვ. ბერძნული -  (ენგის)  (პარა)]; 

იქით - αθέο/καθξηά (აკეს/მაკრია) (ελέαξα[sh]ηά καθξηά)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

πξνο ηα εθεί (პროს ტა ეკი), ძვ. ბერძნული -  (ეკი, ეკისე)]; 

გარეთ - νθ[sh]νθά, νθ[sh]νπθά (ოკშოკა, ოკშუკა)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - έμσ 

(ექსო), ძვ. ბერძნული -  (ექსო)]; 

იქ - εθηθά (ეკიკა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - εθεί (ეკი), ძვ. ბერძნული -  (ეკი)]; 

იქიდან - απνθεί (აპოკი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - από εθεί (აპოეკი), ძვ. 

ბერძნული -  (ეკითენ)]; 

მარცხნივ - δεπξά (ზევრა)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - αξηζηεξά (არისტერა)]; 

მარჯვნივ - δεμηά (დექსია) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - δεμηά]; 

მაღლა, ზემოთ - απάλ (აპან) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ςηιά, πάλσ (ფსილა, პანო), 

ძვ. ბერძნული -  (იფსილა)]; 

პირდაპირ, წინ - ηζάκν κπξνζηάκ (ისამო ბროსტამ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

κπξνζηά (ბროსტა), ძვ. ბერძნული -   (ბროსთენ)]; 
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უკან - νπίο (ოპის) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - πίζσ (პისო), ძვ. ბერძნული -  

ოპისთე)]; 

ქვემოთ - αθθά (აფკა) - (მაგიდის ქვეშ ) - (ζν ηξαπέδ αθθά) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - θάησ (კატო)]; 

ყირამალა - νμνπίο (ოქსოპის) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - αλάπνδα (ანაპოდა)]; 

შიგნით απέο (აპეს) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - κέζα (მესა)]; 

შორის - αλάκεζα (ანამესა)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - αλάκεζα, κεηαμύ, ძვ. 

ბერძნული - ]; 

შუა - ζηκέζηλ (სიმესინ)(პონტ.) –[ახ. ბერძნული - κέζα, αλάκεζα (მესა, ანამესა), ძვ. 

ბერძნული -  (ანამესოს)]; 

მიმართებითი ზმნიზედები მოგვიგებს კითხვაზე  απνζελ (აპოთენ) ( საიდან?): 

დაბლიდან - απνθθαθίαλ (აპოფკაკიან) - [ახ. ბერძნული - από θάησ (აპოკატო), 

ძვ. ბერძნული -  (კატოთენ)]; 

შორიდან - απόκαθξά (აპომაკრა) -[ახ. ბერძნული - απόκαθξηά (აპომაკრია)]; 

ზევიდან - απόθαηάλ (აპოკატან) - [ახ. ბერძნული - από ην επάλσ (აპოტოეპანო)];  

საიდან - Απόζελ (აპოთენ) - [ახ. ბერძნული - από πνύ (აპო პუ); ძვ. ბერძნული - 

 (აპოთენ)]; 

უკანიდან -απ’νπίο (აპოპის) - [ახ. ბერძნული - από πίζσ (აპოპისო)]; 

ქვემოდან απν’θθά (აპოფკა) - [ახ. ბერძნული - από θάησ (აპოკატო)]; 

მაღლიდან απόπαλ (აპოპან) - [ახ. ბერძნული - από πάλσ (აპოპანო)]; 

მეორე მხრიდან, მეორე მხარეს - εθεί ζν κέξνο/επεθεί ζν κέξνο (ეკი სო მეროს)[ახ. 

ბერძნული - από ηελ άιιε πιεπξά (აპო ტინ ალი პლევრა), ძვ. ბერძნული -  

(ტო მეროს)]; 

დროის ზმნიზედების კითხვაა  πνηε? - (როდის?). 

ადრე, დილაადრიან - πξσίπξσί (პროიპროი)[ახ. ბერძნული - πξσίπξσί, ძვ. 

ბერძნული - πξσί (პროი)]; 

ამაღამ - ην βξαδύ (ტო ვრადი) - [ახ. ბერძნული - απόςε (აპოფსე), ძვ. ბერძნული - 

 (ტი ნიკტი)]; 
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ამასწინათ - ζαβνύηα ηα εκέξαο (სავუტა ტა იმერას) [ახ. ბერძნული - πξνζθάησο, 

πξόζθαηα, ηειεπηαία (პროსფატოს), ძვ. ბერძნული - ]; 

ამიერიდან - αζαβνύηνλ ηνλ θαηξόλ (ასავუტონ ტონ კერონ) - [ახ. ბერძნული - 

απόζήκεξα, από ηώξα θαη ζην εμήο (აპო ტორა კე სტო ექსის)]; 

ამჟამად, ახლავე, ახლახან - αβνύην ην ιεπηόλ (ავუტო ტო ლეპტონ) [ახ. 

ბერძნული - ηώξα, απηήλ ηελ ζηηγκή (ტორა ავტინ ტინ სტიგმი), ძვ. ბერძნული - ]; 

ახლა - αηώξα (ატორა) - [ახ. ბერძნული - ηώξα, შუასაუკუნეების - ძვ. 

ბერძნ.), ძვ. ბერძნული - ]; 

ბოლოს - ζν ηέινο (სოტელოს) - [ახ. ბერძნული - ην ηέινο, ძვ. ბერძნული - 

]; 

გაისად - ηνπ ρξόλνπ (ტუხრონუ) - [ახ. ბერძნული - ηνπ ρξόλνπ, ძვ. ბერძნული - 

]; 

გვიან - αξγά (არღა) - [ახ. ბერძნული - αξγά, შუასაუკუნეების - ძვ. ბერძნ. 

]; 

გუშინ - νςέ (ოფსე) - [ახ. ბერძნული - ρζεο/ρηεο (ხთეს/ხტეს), ძვ. ბერძნული - 

 (ხთეს)]; 

გუშინწინ, სხვა დღეს - Oςεθέο (ოფსეკეს) - [ახ. ბერძნული - πξνρηέο/πξνρζέο 

(პროხთეს)]; 

დღეგამოშვებით - κέξα κε ηε κέξα (მერა მე ტინ მერა) - [ახ. ბერძნული - κέξα 

παξά κέξα (მერა პარა მერა)]; 

თვალის დახამხამებაში - [ch]ακιίο ηα καηηάο (ჩამლის ტა მატიას) - [ახ. 

ბერძნული - ελξηπήνθζαικνύ (ენრიპიოფთალმუ) (καηηάο)]; 

მალე - αιύγνξα (ალიღორა) - [ახ. ბერძნული - ζειίγν, ζύληνκα, γξήγνξα 

(გრიგორა), ძვ. ბერძნული -  (დიოლიგუ]; 

მაშინ - αηόηεο (აპოტეს) - [ახ. ბერძნული - ηόηε (ტოტე), ძვ. ბერძნული -  

(ტოტე)]; 

მაშინვე - εθεηθό ην ιεπηόλ (ეკიკო ტო ლეპტონ) - [ახ. ბერძნული - ακέζσο 

(ამესოს), ძვ. ბერძნული - ]; 
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ნაშუადღევი - ην κεζεκέξ (ტო მესიმერ) - [ახ. ბერძნული - ην κεζεκέξη, ძვ. 

ბერძნული - ]; 

ხვალ - αύξηνλ (ავრიონ) - [ახ. ბერძნული - αύξην, ძვ. ბერძნული - ]; 

ვითარების გამომხატრველი ზმნიზედები მოგვიგებს კითხვაზე -πσο (როგორ?). 

წინააღმდეგ - ελαλδίνλ (ენანდიონ) - [ახ. ბერძნული - απέλαληη, έλαληη, ძვ. ბერძნული - 

]; 

ცალცალკე - ρσξηά-ρσξηά (ხორია-ხორია) - [ახ. ბერძნული - ρσξηζηά, ρώξηα, 

μερσξηζηά, შუასაუკუნეების - , ძვ. ბერძნული - ]; 

         γξηγνξα-ჩქარა; Πνια-ძალიან..; 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ყურადღება მახვილდება პონტოურში  

დადასტურებულ ვითარების გამომხატველ  ზმნიზედებზე, რომლებიც ზედსართავი 

სახელებისგან იწარმოება  -α –εα  სუფიქსების დართვით (ბერძენიშვილი..., 1990:172), 

მსგავსი ფორმები ჩვენს მასალებშიც ფიქსირედება: 

απιóο>απιά– უბრალოდ, მარტივად; 

θαιóο>θαιά - კარგად, ლამაზად; 

πιαηύο>πιαηέα - ფართოდ; 

პონტოურში დასტურდება ზომისა და ოდენობის გამომხატველი ზმნიზედებიც, 

რომლებიც მოგვიგებს კითხვებზე - πόζνλ (პოსონ) -რამდენად)? Πνζαθνξαο-

(პოსაფორას) - რამდენჯერ? 

θαζόινπ (კათოლუ) - სრულიად, κηάλ (მიან) -ერთჯერ, δηόλ (დიონ) -ორჯერ, 

πνιάθνξαο (პოლაფორას) - ბევრჯერ... 

ზმნიზედების წარმოების თვალსაზრისით პონტოური  განსხვავებებს 

გვიჩვენებს ძველსა და ახლა ბერძნულთან მიმართებით, როგორც წარმოების, ისე 

ფორმის თვალსაზრისით. 

 

1.7. წინდებული (თანდებული) 

წინდებულები ზმნიზედასთან, კავშირთან და შორისდებულთან ერთად 

მეტყველების უბრუნველი ნაწილია. წინდებული ზმნიზედისგან იმით განსხვავდება, 

რომ წინადადებაში იგი დამოუკიდებლად ვერ ფუნქციონირებს, მხოლოდ გარკვეულ 
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ბრუნვაში დასმულ სახელთან ერთად იძენს მნიშვნელობას (გორდეზიანი, 2001:172). 

წინდებულები ეწოდებათ ფორმაუცვლელ სიტყვებს, რომლებიც სახელებს ან 

ზმნიზედებს წინ ერთვიან, მათთან ერთად ადგილის, დროის, ვითარების, 

რაოდენობის, მიზეზის...გამოსახატავად (ტრიანდაფილიდისი, 1999:305). 

ზოგიერთი წინდებული ჩვეულებრივ  მხოლოდ სხვა სიტყვებთან ერთად, 

სინტაქსურ წყვილებში გამოიყენება, κε, ζε, γηα, σο, ρσξηο.., ხოლო წინდებულები 

πξνο, κεηα, θαηα, παξα, αληη, απν - სინტაქსური წყვილების გარდა კომპოზიტებშიც -

პირველი წევრის ფუნქციით.  

წინდებული απν ხშირად განიცდის აპოკოპეს -კარგავს ბოლოკიდურ ო-ს, ტ-თი 

დაწყებული ფორმების წინ. წინდებულებმა γηα, θαηα, παξα შეიძლება დაკარგონ 

ბოლოკიდური ხმოვანი ა-თი დაწყებული სიტყვის წინ, θαη’απηα... 

რაც შეეხება წინდებულის ადგილს წინადადებაში, ძველ ბერძნულში დაისმოდა 

როგორც არსებითი სახელის წინ, ისე მის შემდეგაც, მაგრამ ახალ ბერძნულში 

დასაშვებია მხოლოდ ამგვარი წყობა: წინდებული+არსებითი სახელი. 

პონტოურში წინდებულები ისეთივე ფუნქციის მატარებელია, როგორისაც 

თანდებულები ქართული ენაში, თუმცა აღსანიშნავია, რომ პონტოურში 

წინდებულებთან ერთად რამდენიმე თანდებულიც გვხვდება. 

ქართულის დან თანდებულის შესატყვისია  პონტოური - από. 

Απνθθαθίαλ (აპოფკაკიან) დაბლიდან - (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - απόθαησ 

(აპოკატო), ძვ. ბერძნული -  (კატოთენ)]; 

შორიდან - από καθξά (აპო მაკრა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - από καθξηά]; 

ზევიდან - από θαηάλ (აპოკატან) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - από ην επάλσ (აპო 

ტო ეპანო)]; 

იქიდან - απνθεί (აპოკი)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - από εθεί (აპოკი), ძვ. ბერძნული 

-  (ეკითენ)]; 

უკანიდან - απ’νπίο (აპოპის)(პონტ.)  - [ახ. ბერძნული - απόπίζσ (აპოპისო)]; 

ქვემოდან απν’θθά (აპოფკა)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - απόθάησ (აპოკატო)]; 

თვის  თანდებულს შეესაბამება - γηα: 
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γηα ην ζπίηη, γηα ην ζάβαην (ია ტო სპიტ, ია ტო სავატო) - სახლისთვის, 

შაბათისთვის. 

ში -  თანდებული გადმოიცემა - ζ(η)ν, ζε: ζε ζαιαζα, ζν ζπηη (სი სალასა, სო 

სპიტ) - ზღვაში, სახლში; 

απάλ -ზე: 

ζν ζηνι απάλ (სო სტოლ აპან) - მაგიდაზე. 

წინდებული κεζα - შორის, შუა ითხოვს ორ ბრუნვას და იხმარება  -ζα 

წინდებულთან ერთად. სახელობით ბრუნვაში აქვს - შორს ზმნიზედის მნიშვენლობა, 

ხოლო ნათესაობითში -შუა ზმნიზედისა (ბერძენიშვილი..., 1990:173): 

Κεζά ζα δέλδξα  (მესა სა ზენდრა) - ხეებს შორის; 

Κεζά ζα ιηζαξηόλ (მესა სა ლითარიონ) - ქვებს შუა; 

პონტოურში თანდებულებად სახელდება - θηθα (კიკა), რომლის მნიშვნელობაა -

თან, θαλ (კან) - ზე, კენ, θεο (კეს) - კენ (ბერძენიშვილი..., 1990: 174): 

θαλ და θεο უფრო ფართოდ გავრცელებულია აჭარის პონტოელთა 

მეტყველებაში, θηθα - იშვიათად.  

მასალები გვიჩვენებს, რომ პონტოურისთვის წინდებულებთან ერთად 

თანდებულებიც დამახასიათებელია, ახალ და ძველ ბერძნულში -ოდენ წინდებულია, 

რაც პონტოურისთვის დამახასიათებელ თავისებურებად მიგვაჩნია და ვფიქრობთ, 

ქართული ენის გავლენით აიხსნება.  

 

1.8. კავშირი 

პონტოურ დიალექტში გავრცელებული კავშირებია: αια (მაგრამ), νύηε (ან), óηη 

(რომ), óπσο (როგორც), óηε (როდესაც), αθνπ (ვინაიდან), θαη (და), εάλ (თუ)γηαηί 

(იმიტომ, რომ), πξηλ (მანამ), óπνηαλ (რაკი), óζπηηα (სანამ), γηαηεθείλν (იმისათვის) და 

მისთ. მაგ.:βξνληά θαη ζηξαθη - ჭექა-ქუხილი. 

 

1.9. ნაწილაკი 

პონტოურ დიალექტში გამოყოფენ უარყოფით ნაწილაკებს: θ, θε, θη, θηα, 

რომლებსაც ქართულში შეესაბამება - არ, არა (ბერძენიშვილი..., 1990: 175): 
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ερν – θ-ερν (მაქვს, არ მაქვს), νξνην- θε-ξνην (ვეკითხები, არ ვეკითხები), παγν- θη-

παγν (მივდივარ, არ მივდივარ), ιεγν- θη-ιεγν (ვსაუბრობ, არ ვსაუბრობ) და მისთ.  

θη με’ξν (კი ქსერო) - არ ვიცი (berikashvili 2014: PNT-TXT-FM-00000-B25); 

θη αθνπγσ (კი აკუღო) - არ ვუსმენ; 

λη πεξηο (ნი პერც) - ნუ წაიღებ; 

θε θηάζελ (კე ფტასენ) - მკვახე, არა მწიფე; 

αλδξηζκέλ[ηδ]α θελ (ანდრისმენძა კევ) - გაუთხოვარი, არაგათხოვილი; 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძეთა მეტყველებაში ამ მხრივ 

განსაკუთერებული თავისებურებები არ ვლინდება. 

 

§2. სინტაქსი 

ბერძნულ ენაში ქვემდებარე ყოველთვის სახელობით ბრუნვაში დგას. 

შემასმენელი - ზმნა შეთანხმებულია ქვემდებარესთან პირსა და რიცხვში. თუ 

ქვემდებარე საშუალო სქესის სახელია და მრავლობით რიცხვში დგას, შედგენილი 

შემასმენლის სახელადი ნაწილი სრულადაა შეთანხმებული ქვემდებარესთან სქესში, 

რიცხვსა და ბრუნვაში, ზმნური ნაწილი კი ჩვეულებრივ მხოლობით რიცხვში 

დაისმის.  ეს კანონზომიერია როგორც ძველი და თანემედროვე ბერძნული ენისთვის, 

ასევე პონტოურისთვსაც. ამ მხრივ განსაკუთერული თავისებურებები არ ვლინდება 

აჭარის მკვიდრს ბერძენთა მეტყველებაში. 

მსაზღვრელ-საზღვრულის შეთანხმება: 

θηάκε ιάραλα, ηα θóξθνηα (ფტამე ლახანა, ტა კორკოტა) - ვამზადებთ ფხალს, 

კორკოტს. 

εθείλ εζάλ πεληέλνκαη (ეკინ ესან პენტენომატ) - ისინი ხუთნი იყვნენ; 

თუ მსაზღვრელად ქვემდებარეს რიცხვითი სახელი მოუდის, ქვემდებარე 

მხოლობითშიც გვხვდება და მრავლობითშიც: 

მაგ: δίν πάηζθαο αιεύξη (დიო პაჭკას ალევრი) - ორი შეკვრა ფქვილი; 

Γίν ιίηξαο γάια (დიო ლიტრას ღალა) - ორი ლიტრა რძე; 

მაგრამ: εκείο ηέζεξα αδέιθηα, παίδηα, ηα θνξίηζηα (ემის ტესერა ადელფია, პედია, 

ტა კორიცია) - ოთხი დები, ბავშვები, გოგონები; 
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თუ ქვემდებარე ნაცვალსახელია, იგი ჩვეულებრივ გამოტოვებულია 

წინადადებაში, არის მხოლოდ მაშინ, თუ მასზე ლოგიკური მახვილია.  

მაგ: ηξία ηνύληνπ (εγώ -მე) πακε ζηλ  α[sh]θβα (ტრია იუნიუ პამე სინ აშკვა  - სამ 

ივნისს მივდივარ აჭყვაში;  

აჭარის მკვიდრ ბერძენთა  პონტოურ მეტყველებაში გამოყენებულ ნასესხებ 

სახელებს ხშირად მოუდით ბერძნული ენის  ბრუნვის ნიშნები: 

Γην ლიტრა-ο γαια, δην პაჭკა-ο αιεύξε, δελ έζαλε ცემენტი-ηα, ησλ ისტორია-λ ερσ, 

პესკირი-α (ფეშკირი), სკამ-η-α...; 

სახელები როგორც ნასესხები, ასევე საკუთრივ ბერძნული, წინადადებაში 

ხშირად გვხვდება ფუძის სახით, არ დაირთავენ  სახელობითი (νλνκαζηηθε) ბრუნვის 

ნიშანს, -იკარგება, რაც პონტოურის თავისებურებაა: 

κεηά δεθαπέληε εηθνο(η) άηνκα (მეტა დეკაპენტე იკოს ატომა), ηελ αλημε ες(η) καίνπ 

(ტინ ანიქსი ექსი მაიუ), είλε κεζνρνξείν εηθνο(η) ζπίηηα (ინე მესოხორიო იკოს სპიტია), 

θιεδνκέλν κε ην κπνθινκ.. (კლიზომენო მე ტო ბოკლომ) - დაკეტილია ბოქლომით; 

 

2.1.კუთვნილებითი ნაცვალსახელის წყობა 

სინტაქსური თვალსაზრისით ძველ ბერძნულში კუთვნილებით 

ნაცვალსახელებს  პრეპოზიციური წყობა აქვთ, ანალოგიურადაა პონტოურ 

დიალექტშიც -აღნიშნავს ბერიკაშვილი და მოყავს მაგალითები ην εκέηεξνλ θηινλ (ძვ. 

ბერძნული), ηεκέηεξνλ ην ρνξηóλ (ახ. ბერძნული) და აღნიშნავს რომ ახალი 

ბერძნულისთვის პირიქით, პოსტპოზიციური წყობაა დამახასიათებელი, ვინაიდან 

ახალმა ბერძნულმა პირის ნაცვალსახელთა სუსტი ფორმები შემოინახა. ის 

ყოველთვის საზღვრული სიტყვის შემდეგ დგას და მასთან შერწყმულად გამოითქმის 

(ε ηθαλόηεηά κνπ είλαη κεγάιε) (ბერიკაშვილი, 2014:218). ანალოგიურად პირის 

ნაცვალსახელთა ნათესაობითი  ბრუნვის ფორმები ძველ ბერძნულსა და პონტოს 

დიალექტშიც საზღვრული სიტყვის შემდეგაა. 

კითხვით და უარყოფით კონსტრუქციებშიც პონტოური ბერძნული წყობის 

თვალსაზრისით იმეორებს ძველი ბერძნული ენისთვის დამახასიათებელ წყობას, 

განსხვავებით ახალი ბერძნულისაგან. 
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2.2. კნინობით-ალერსობითი სახელები 

ბერძნულისთვის დამახასიათებელია კნინობით-ალერსობითი სიტყვებიც. 

საწარმოებელი სუფიქსები ისეთივეა, როგორიც სალიტერატური ენისთვისაა 

დამახასიათებელი.  

ბერძნულში ზოგიერთი სიტყვა ქმნის ორ და მეტ კნინობით სახელს ახალი 

დაბოლოების დართვით, ასეთებია პონტოურში: 

ბებია - ε γηαγηά, γηαγηάθα, γηανύθα, γηανύηζη (იაიაკა, იაუცი) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - ε γηαγηά]. 

Αθη: ბატკანი - πξνβαηάθη (პროვატაკი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην αξλάθη, ην 

πξόβαην, ძვ. ბერძნული - ]; 

დათვის ბელი - αξθνπδάθη (არკუდაკი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην αξθνπδάθη]; 

νπι: კატის კნუტი - θαηνπνύι (კატოპულ) (პონტ.) -  [ახ. ბერძნული - ην γαηάθη]. 

ηθα: ბაბუა, პაპა - νπαππνύιεο (παππνύιηθα - კნინობითი) (პაპულიკა) (პონტ.) -  

[ახ. ბერძნული - νπαππνύο, ძვ. ბერძნული - ]. 

νλ: მამა (მამიკო, მამილო) - νπαηέξαο, ν πάππαο, παπνλ (პაპონ) (პონტ.) -  [ახ. 

ბერძნული - ν παηέξαο, ძვ. ბერძნული - ]. 

 

2.3. ნაწარმოები სახელები 

ზმნური წარმოშობის მიმღეობის ფორმები: 

გალესილი - αθόληγνλ (აკონიღონ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - αθνληζκέλνο, 

νμπκκέλνο, ηξνρηζκέλνο, ძვ. ბერძნული - (გალესვა), სალესი ]. 

სავსე - γνκάηνλ (ღემატონ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - γεκάηνο, ძვ. ბერძნული - 

]. 

გაჟღენთილი, დასველებული - βξαρκέλνλ (ვრახმენონ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

κνπζθεκέλνο, βξεγκέλνο, ძვ. ბერძნული - ]. 

პონტოური განსხვავებულად აწარმოებს ინფინიტივს: 

ბაკუნი (ფეხის) – ρηέπεκαλ (ხტეპემან) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ρηύπεκα, ძვ. 

ბერძნული - ]; 
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გრუხუნი, ქუხილი - βξόληεκαλ (ვრონდემან) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - βξόληνο, 

ძვ. ბერძნული - ]; 

სტვენა - [sh]ίξηκαλ (შირიმან) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ζθύξηγκα, ην ζύξηζκα, 

ძვ. ბერძნული - ]; 

მაგრამ: 

ბღავილი ძროხის - ρηήληθξάθζηκνλ, θαξάδ (ხტინი კრაკსიმონ) (პონტ.), [ახ. 

ბერძნული - ην κνύγθξηζκα, ძვ. ბერძნული - ]; 

გალობა - ςάιζηκνλ (ფსალსიმონ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ςάιζηκν, ην 

θειαίδεκα]; 

გაჯახუნება - ρηύπεκαλ (ხტიპემან) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ην ρηύπεκα, ძვ. 

ბერძნული - ]; 

ბუტბუტი - κνπξκνύξηκαλ (მურმურიმან) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ην 

κνπξκνύξηζκα]; 

 

2.4. კომპოზიტები 

ბერძნულისთვის, როგორც წესი, დამახასიათებელია კომპოზიტების წარმოების 

ორი გზა: 

1.სიტყვა თავში დაირთავს განუყოფელ ნაწილაკს, 2. ორი ან ორზე მეტი სიტყვა 

ერთიანდება ერთ სიტყვად (ტრიანდაფილიდისი, 1999:100). 

პონტოურიც, კომპოზიტების წარმოების მსგავს გზებს მიმართავს.  

განუყოფელი ნაწილაკებიდან ხშირია უარყოფის -α ნაწილაკის გამოყენების 

შემთხვევები: 

უგემური - άλνζηνλ, θελ λόζηεκνλ (ანოსტოს, კენ ნოსტიმონ) (პონტ.) -  [ახ. 

ბერძნული - άλνζηνο, άγεπζηνο]; 

უმარილო - αλαινλ (ანალონ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - αλάιαηνο]; 

წინააღმდეგ - ελαλδίνλ (ენანდიონ) (პონტ.) -  [ახ. ბერძნული - απέλαληη, έλαληη, ძვ. 

ბერძნული - ]. 
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პონტოურისთვის დამახასიათებელია ე.წ. განსაზღვრებითი კომპოზიტები, 

რომელთა პირველი წევრი, რომელიც შეიძლება იყოს სახელები ან მთელი 

წინადადება, არის მეორე წევრის მსაზღვრელი: 

გრიგალი δπλαηόλαέξα (δπλαηόλ+αέξα) (დინატონაერა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

νιαίιαπαο, νηπθώλαο, εζύειια, ναλεκνζηξόβηινο, ძვ. ბერძნული - ]; 

ჟინჟღლი - ςηιβξε[sh]ήλ (ςηιoο+βξε[sh]ήλ (βξνρε) (ფსილვრეშინ) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - ςηραιίδεη, ძვ. ბერძნული - ]; 

პილპილი - άγξεπηπέξ (άγξεα+πηπέξ) (აღრეპიპერ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην 

πηπέξη, შუასაუკუნეების - πηπέξηνλ, ძვ. ბერძნული - ]; 

ბზიკი - άγξελκειεζίδ (აღრენმელესიდ) (პონტ.) -  [ახ. ბერძნული - ε ζθήθα, ε 

ζθήγθα, ε κέιηζζα, ძვ. ბერძნული - ]; 

უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში სემანტიკურად მსაზღვრელ-

საზღვრული ბერძნულში ერთი სიტყვით, კომპოზიტით გადმოიცემა, პონტოური კი 

ქართული ენის შესატყვის პირდაპირ თარგმანს წარმოადგენს: 

ხელისგული - βνύξαλ, ηη [sh]έξηζηκ ηα πεο (ტი შერისიმ ტა პეს) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - ε παιάκε, ძვ. ბერძნული - ]; 

წაბლის ხე - θαζηαλίδέληξν (კასტანიდენდრო) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ε 

θαζηαληά]; 

მაგრამ: მაზლიშვილი - αλδξαέθνπζηλ ην παηδίλ (ანდრაეფუსინ ტო პედინ) - [ახ. 

ბერძნული - ην παηδί ηνπ θνπληάδνπ, ην παηδί ηνπ αλδξάδειθνπ]; 

მაზლი - αλδξάεθνο (ანდრაეფოს)(პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν αλδξάδειθνο, ν 

θνπληάδνο (იტ. cognato), ძვ. ბერძნული - + ]; 

დედისერთა -κνλαρνγηόο/κνλαρνπαίδηλ [ახ. ბერძნული - ν κνλαρνγηόο/ε 

κνλαρνθόξε/ην κνλαρνπαίδη]; 

ორი სიტყვის შეერთებით არის მიღებული კომპოზიტები პონტოურში: 

დედობილი, ძიძა, გამზრდელი  - παξακάλα (პარამანა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

ε παξακάλλα, ε ληαληά, ε ηξνθόο, ςπρνκάλα, ε ζεηήκεηέξα, შუასაუკუნეების ფორმა -  

παξα+κάλλα]; 



89 

 

მძახალი - ζπκπέζεξνο/ζπκπεζέξα (სიმპეთეროს) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ν 

ζπκπέζεξνο/ε ζπκπεζέξα, შუასაუკუნეების ფორმა - + ]; 

პურმარილი - θαεπόη (ფაეპოტ) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - ην ηξαπέδη, 

შუასაუკუნეების - θαγί, πόηνο]; 

კომპოზიტის პირველი წევრი თურქული ნასესხობაა, მეორე წევრი ბერძნულია: 

ლურჯი (მუქი) κνβ/κάβηρξώκα [ახ. ბერძნული - κπιε]. 

 

და კავშირიანი კომპოზიტები: 

ნეფე-დედოფალი - ε λύθε θαη ν γακπξόο (ი ნიფე კე ო ღამბროს) (პონტ.) - [ახ. 

ბერძნული - ε λύθε θαη ν γακπξόο, ძვ. ბერძნული - ]; 

აქეთ-იქით - αδά θαη απνθεί (ადა კე აპოკი) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - απόδσ θη 

απνθεί]; 

ჭექა-ქუხილი - βξνληά θαη ζηξαθη (ვრონდა კე სტრაფტ) (პონტ.) -  [ახ. ბერძნული 

- αζηξαπέο θαη βξνληέο, ძვ. ბერძნული - ]; 

მაგრამ: ახლო-ახლოს - ζνύκα - θνληά (სუმა-კონდა) (პონტ.) - [ახ. ბერძნული - 

θνληά, ძვ. ბერძნული - ]; 

 

ფუძეგაორკეცებული კომპოზიტებია: 

Σξέμνλ – ηξέμνλ (ტრექსონ-ტრექსონ) - სირბილ-სირბილით; 

ηεξηά - ζηεξηά  (სტერია-სტერია) - ნელ-ნელა; 

Αιίγνξα – αιίγνξα (ალიგორა-ალიღორა) - ჩქარ-ჩქარა; 

Δλαλ - έλαλ (ენან-ენან) - ცალკ-ცალკე; 

Σξηα-ηξηα (ტრია-ტრია ) - სამ-სამი; 

ηξάηα-ζηξάηαλ (სტრატა-სტრატან) - გზა-გზა; 

 

 

 

 

 



90 

 

თავი III. პონტოური დიალექტის ლექსიკური თავისებურებანი 

 

§1. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების საკითხისათვის 

როგორც აღვნიშნავთ, ბერძენთა ხანგრძლივი მიგრაციები, უცხო ენებთან 

კონტაქტები, კულტურათა შეხვედრები გარკვეულ კვალს ტოვებს მათ ყოფა-

ცხოვრებაში, ენასა თუ ცნობიერებაში, რაც აისახება ლექსიკაში.   

აჭარაში გადმოსახლებულ ბერძნებს ყველაზე წმინდად ჰქონდათ შემონახული 

ბერძნული ენა და ტრადიციები. ისინი განათლებისა და კულტურის საკმაოდ მაღალი 

დონითაც გამოირჩეოდნენ (ბერძენიშვილი..., 1990:67). აქაურ ბერძნებს ენა დღესაც 

შენახული აქვთ და საკმაოდ კარგადაც, თუმცა მათ მეტყველებას უფრო მეტად 

ეტყობა ენათა კონტაქტების კვალი, თავს იჩენს კულტურათა შერევის შედეგად 

გაჩენილი ყოფითი ელემენტები თუ ლექსიკურ-გრამატიკული თავისებურებები.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად აჭარის მკვიდრმა პონტოელმა ბერძნებმა იციან 

პონტოური ენა, - იციან მათმა შვილებმაც, შვილიშვილების თაობა უკვე ვეღარ იგებს 

პონტოურს, ნაწილს ესმის, მაგრამ ვერ ლაპარაკობს, ახალ ბერძნულ ენაზე 

მეტყველებს.  

კითხვაზე,  თუ რამდენმა თაობამ იცის პონტოური, გვპასუხობენ: ,,-შვილებმა 

იციან, აბა, შვილიშვილებმაც იციან, მაგრამ უფრო წმინდა ბერძნული იციან იმიტომ, 

რომ იქ დაბადებულები არიან“ (დაგვა). 

ამჟამად აჭარაში მცხოვრები ბერძნების ძირითადი ნაწილი ხანდაზმულია, მათი 

შვილები და შვილიშვილები ევროპის სხვადასხვა ქალაქში (ძირითადად სალონიკში, 

ნიცაში, სტავროპოლში...)  ცხოვრობენ და სამეტყველო ენად ელინური ბერძნული 

აქვთ.  ყოველივე ეს კი დიალექტის ტრანსფორმირების კიდევ ერთ საფუძველს ქმნის.  

პონტოელ ბერძენთა მეტყველება არ არის ერთგვაროვანი. მასში შეინიშნება 

როგორც დიალექტისთვის დამახასიათებელი გრამატიკული თავისებურებები, ასევე 

ენათა კონტაქტების, ენათა გავლენების კვალი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

სუპერსტრატული დანაშრევები (თურქული, რუსული, ქართული ლექსიკა 

პონტოურში და პირიქით, ბერძნიზმები ლაზურსა თუ აჭარულში), რაც ორი 
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განსხვავებული ეთნოსის მჭიდრო კულტურულ-ენობრივმა ურთიერთობებმა 

მოიტანა და აირეკლა მათ ყოფასა და ენაში.  

ადგილობრივ ბერძენთა მეტყველება საინტერესო თავისებურებებს ავლენს იმ 

მხრივაც, რომ ყველა ბერძენი ორენოვანია და მეტიც, ისინი კარგად მეტყველებენ 

როგორც პონტოურ დიალექტზე, ასევე  ქართულად, აქედან გამომდინარე, როდესაც 

პონტოელ ბერძენთა ენობრივ თავისებურებებზე ვლაპარაკობთ, ყურადსაღებია 

პონტოელ ბერძენთა არამარტო პონტოური მეტყველება, არამედ მათი ქართულიც და  

პონტოელის, როგორც ბილინგვალის/მულტილინგვალის მეტყველება. აქედან 

გამომდინარე, ვიდრე უშუალოდ პონტოელ ბერძენთა ლექსიკურ თავისებურებებს 

განვიხილავთ, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ გვესაუბრა პონტოელთა მეტყველების 

სახეებზე, ვინაიდან მეტყველების სამივე ფორმა გარკვეულ ლინგვისტურ 

თავისებურებებს ავლენს.   

 

1.1. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ქართული მეტყველების 

ლექსიკური თავისებურებანი 

ქართული რომ აჭარაში მცხოვრებმა პონტოელმა ბერძენმა კარგად იცის, არცაა 

გასაკვირი: აქ დაიბადნენ, აქ გაიზარდნენ, ბავშვობიდანვე ეზიარნენ ქართულ 

კულტურას და შეისისხლხორცეს ადგილობრივთა ტრადიციები, ყოფა და ცხოვრების 

წესი. მათი ქართული მეტყველება ამის ნათელი დასტურია. ბუნებრივია, რომ 

ბერძნული ლექსიკა პონტოელთა ქართულ მეტყველებაშიც დაილექა.  

ბერძენთა ნაწილი საკმაოდ კარგად მეტყველებს ქართულად, მაგრამ რუსული, 

ბერძნული ან თურქული აქცენტით, ზოგს კიდევ ქართული სკოლა დაუმთავრებია, 

აჭარული დიალექტიც შეუთვისებია და აჭარულისთვის დამახასიათებელი დიქციაც 

მიუღია.  

ქართულად მოლაპარაკე პონტოელ ბერძენთა მეტყველებას ნათლად ეტყობა 

აჭარულის გავლენა. ვლინდება არამარტო აჭარული კილოსთვის დამახასიათებელი 

ლექსიკურ-გრამატიკული თავისებურებები, არამედ დაჩნდება კონკრეტული 

სოციუმის კულტურის, ყოფა-ცხოვრებისა და ცნობიერების გარკვეული 

ელემენტებიც. 
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აღვნიშნავთ, რომ პონტოელ ბერძენთა  ნაწილს იმდენად კარგად შეუთვისებია 

აჭარული კილო, რომ მათ მეტყველებაში აჭარული ადგილობრივთა დიქციითა და 

ფონოლოგიური თავისებურებებით ისევე ბუნებრივად ისმის, როგორც ეს 

ქობულეთელს თუ ბათუმელს ახასიათებს (აბულაძე, 2016:16-21). მაგალითისთვის 

მოვიყვანთ რამდენიმე ფრთიან გამონათქვამს, რომლებსაც  მეტყველების პროცესში 

აზრის, ემოციის ან არსებული სიტუაციის უკეთ გადმოსაცემად იყენებენ ბერძნები: 

–ერთი ალალი ბერძენი ვარ, რომ ყველას ვუყვარვარ და ყველაჲ მაფასებს, ერთი 

ულვაშაჲ, დაგრეხილი ,,აჭარელი“. 

საკუთარ გარეგნობას ასე ახასიათებს ერთ-ერთი ბერძენი, ხრისტო 

ქსანდოპულო:- პატარა, შავი ყარამანაჲ ხრისტოჲ, შდრ. ყარაჯა-ჲ - შავი, შავტუხა, 

უშნო (ნიჟარაძე, 1971:369), აქვე შდრ. ყურუმი - ჭვარტლი, მური (ნიჟარაძე, 1971:377). 

–ბიბილაჲ, მიბილაჲ - ყველაჲ ერთი ხართ. 

ბიბილა-ჲ, ბიბია-ჲ - მამიდას აღნიშნავს (ნიჟარაძე, 1971:108) - გადატანითი 

მნიშვნელობით - ყველა ერთი კუთხის წარმომადგენლები ხართო. 

ცეცხლი მეკიდება - აქ ნიშნავს  ძალიან მეჩქარება, დრო არ მაქვს. 

გულზე დამარტყა - იტყვიან არასასიამოვნო ამბის გაგებისას.  

ნამუსის კაცი ვარ - სიტყვის ერთგული ვარ, სიტყვას არ ვუღალატებ... 

–ეს მაგარი დაქექილი კაცი იყო (მოხერხებული). 

–ამის ოჯახები ანათებს იქა, წითელ ოქტომბერში (იგულისხმება, კარგად, 

შეძლებულად ცხოვრობენ). 

გარდა ლექსიკისა, ბერძენთა ქართულ მეტყველებაში ჩნდება ის გრამატიკული 

თავისებურებები, რომლებიც აჭარული კილოს კუთვნილებაა, როგორიცაა ბაბაჲ, 

სიძეჲ, მეჲცაჲ, მეეწონა, გამეერია, შაინიძნები, მახარაძნები და მისთ. 

რამდენიმე საინტერესო ლექსიკურ ერთეულზე გავამახვილებთ ყურადღებას 

რომლებიც ასევე ქობულეთური კილოკავისთვისაა დამახასიათებელი. 

მაგ: ცოლი, ჭიათურელი ქალი, ბერძენი შეიძინა (შეირთო);  

დედა უჩივა შვილს;  

გიჩივი; 

ოჯახზე დაჟდა (იმ ოჯახში ცხოვრობს), ან ზესიძედ მივიდა; 
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უნდა აღინიშნოს, რომ პონტოელ ბერძენთა ქართულ მეტყველებაში გვხვდება 

აჭარული კილოსთვის დამახასიათებელი თურქიზმები, ვფიქრობთ, მათი ძირითადი 

ნაწილი ქართულის გზით  შესული და დამკვიდრებულია ბერძენთა მეტყველებაში, 

თუ არ ჩავთვლით იმ თურქიზმებს, რომლებიც პონტოურ მეტყველებაში ჯერ კიდევ 

აჭარის შავიზღვისპირეთში მათ განსახლებამდე დამკვიდრდა და პონტოური 

დიალექტის ლექსიკური ფონდის კუთვნილებად იქცა. 

–ჭო, აღალემოს, ბერიძეს, იცნობ?   

ემო - ემია-ჲ-ს შემოკლებული ვარიანტია, მომდინარეობს არაბულიდან  და 

ნიშნავს - მამის ძმას, მამით ბიძას (ნიჟარაძე, 1971:189). 

აღალი გავრცელებული საკუთარი სახელია აჭარულში, აღალ-ემო - იგივეა, რაც 

აღალ ბიძა/ბიძია. 

ეთმა–ელამა, ბაბაის ჯიგარი ბიძაშვილია. 

ეთმა–ელამა -ასევე აჭარული კილოსთვისაა დამახასიათებელი და ნიშნავს 

,,კმარა“, ,,საკმარისია“.  

ჯიგარი, სამეტყველო ქართულში დამკვიდრებული ლექსიკური ერთეულია, 

მომდინარეობს სპარსული სიტყვისგან ჯიგარ, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელობაა - 

სისხლით ნათესავი, ახლობელი. ამ შემთხვევაში - ბაბაჲს ჯიგარი ბიძაშვილია - 

ნიშნავს: მამის სისხლით ნათესავია, ახლობელია. 

ჰაზირი, ხაზირი (არაბ, ქობ.)-მზა, მზა მდგომარეობაში, გამზადებული 

(ნიჟარაძე, 1971:447). 

ფიშტო (თ. Pistov, pistol (იტ.) - თოფი - ძველებური ცეცხლსასროლი იარაღი, 

დამბაჩა (ნიჟარაძე, 1971:347). 

მოსაფირი - სიტყვა არაბული წარმოშობისაა<თურქ.misafir - სტუმარი 

(ჩოხარაძე..., 2015:538). მოსაფირი აჭარულშიც გავრცელებულია სტუმრის 

მნიშვნელობით, მოსაფირი (არაბ) - სტუმარი, მნახველი, მომსვლელი (ნიჟარაძე, 

1971:267). 

ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს, ის ფაქტი, რომ პონტოელ ბერძენთა 

ქართულ მეტყველებაში შეინიშნება ბერძნული ლექსიკა, რაც ბერძნული კულტურის 

ნაწილია და მათი იდენტობის ნათელი დასტური.  
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θνπκπάξνο - პონტოურად აღნიშნავს  ნათლიას, პონტოელთა ქართულ 

მეტყველებაში საკუთარი სახელის ფუნქციითაც გვხვდება. მიმართვისას 

გამოიყენებენ საკუთარი სახელის ნაცვლად. 

მაგის მშობლები ჩემი თავი არ უნდოდენ და მოვტაცე, მე ვიყავი θιέθηε (ქურდი, 

მპარავი); 

-სამი დღე რომ გავა გავაკეთებთ კოკიას; 

–კანონას ვაკეთებთ, კანონას, წინ მიდის კანონა…; 

მთქმელი: – წადილი ქვია მაგას, კანონა მიდის წინ, მერე ჯვარი...; 

ჩვენი მიზანია აჭარის მკვიდრ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების კვლევა და, 

შესაბამისად, პონტოელ ბერძენთა ქართულ მეტყველებაზე დეტალურად აღარ 

შევჩერდებით, თუმცა ზოგადი სურათის ჩვენება მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ 

პონტოელთა მეტყველების საერთო პროფილის საჩვენებლად.  

 

1.2. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა, როგორც ბილინგვალთა/ 

მულტილინგვათა მეტყველების თავისებურებანი 

საინტერესოა პონტოელ ბერძენთა, როგორც ბილინგვალთა/მულტილინგვალთა 

მეტყველება. ერთდროულად ორ და მეტ ენაზე მეტყველებენ გააზრებულად, სხვა 

ენის ლექსიკის გამოყენებით ცდილობენ  სათქმელის იდენტიფიცირებას და როგორც 

ბილინგვის მატარებლები, ,,ხშირად ავსებენ იმ სიცარიელეს, რომელიც ჩნდება ორი 

განსხვავებული კულტურის თანაარსებობისას, როცა ენის გამო ისინი ვერ ახერხებენ 

კონბილინგვურ ტაქტს და იკეტებიან საკუთარ კულტურაში“ (შუბითიძე, 2010: 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe). 

მულტილინგვური მეტყველების პროცესში ხდება კოდების გადართვა ენის 

ყველა დონეზე. პონტოელი ბერძნები ხშირად ავლენენ  ერთი ენიდან მეორეზე 

სპონტანურად გადართვის შემთხვევებს, რასაც სხვადასხვა მიზეზები განაპირობებს. 

ხშირად კოდების გადართვას იწვევს სათქმელის იდენტიფიცირება, როგორიცაა 

მაგალითად: 
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დაგვას ζηελ παλαγηά (მარიამობას - იგულისხმება დღესასწაული), ζα ίθνζη επηά 

(ოცდარვაში) იქნება კონცერტი, ორი ავტობუსი მოვა.. (დაგვა); 

Δκείο  ხულო  εβδνκάδαλ,  εκείο ζην ბეშუმი, ελέ სოფელი, ελέ ოქტომბერი, 

დიოკნისი.. რა ვიცი, თელი ჩემი ცხოვრება მაქ გავატარე..(კვირიკე); 

Oινλ ηνλ θνζκόλ πνπ ηα ραξηηά πείλακε столы-α, επείλακε ηξαπέδηα,  გარმოშკა, 

ისა, დოლი, აკარდიონი..- მთელი ქვეყანა, ყველა ვშლით მაგიდებს და არის გარმოშკა, 

დოლი, აკარდიონი.. (კვირიკე); 

Αβνύηνε ρακνπρηάο θηιό (ავუტოე ხამუხტას ფილო) - მარწყვის ფოთოლია 

(კვირიკე); 

Απάκε ην ზენჯირი θαη καλξóκ (შავი) კასრული (კვირიკე); 

Γεθά ρξνλεία (ათი წელია) არის ტრადიცია, ζηκβνιεθά (სიმბოლური)(კვირიკე); 

Σειίνζα ην ζρόιεηνλ ην გარადოკ, მაიაკოვსკავა ζρνιίνλ ეტო ნომერ πέληε  

(ბათუმი)  - დავამთავრე სკოლა გარადოკში, მაიაკოვსკის სკოლა, ნომერი ხუთი. 

პონტოელთა ორ და მეტ ენოვანი მეტყველება განსაკუთრებით თვალშისაცემია 

მაშინ, როცა ისინი ქართველს (მათთვის უცხოელს) მოუთხრობენ თავიანთი 

წარსულის, კულტურისა თუ ყოფაცხოვრების შესახებ. ჩვენთან, როგორც 

ქართველებთან საუბრისას, მიუხედავად ჩვენი თხოვნისა - მოეთხროთ პონტოურად, 

ვინაიდან ჩვენ გვესმოდა მათი, - თხრობა ხშირად ორენოვანი გამოსდიოდათ 

(რუსულ-ბერძნული/ქართულ-ბერძნული) მეტყველებაში, ქართული ან რუსული 

ლექსიკის ჩართვით, თითქოს გაგრძნობინებენ, რომ ქართული კულტურის ნაწილი 

თავადაც არიან.  

ამ შემთხვევაში საუბრისას გამოყენებული ქართული ან სხვა ენის ლექსიკა 

აშკარაა, რომ კოდების გადართვის შედეგია და ვერ გვაფიქრებინებს იმას, რომ 

შესაბამისი ბერძნული შესატყვისი არ ახსოვთ. ვფიქრობთ, ამ შემთხვევაში 

მეტყველებისას გამოვლენილი ქართული ლექსიკა უნდა გაიმიჯნოს იმ ქართული 

ლექსიკისგან, რომელიც პონტოელთა პონტოურ მეტყველებაში შესული და 

დამკვიდრებული ჩანს, რაც არ შეიძლება ჩავთვალოთ კოდების გადართვის 

შემთხვევებად. პირველ შემთხვევაში ქართულ ლექსიკას სათქმელის 

იდენტიფიცირებისთვის იყენებენ, მეტი დამაჯერებლობა რომ შესძინონ სათქმელს 
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უცხოს თვალში,  ხოლო მეორე შემთხვევაში მივიწყებულია ქართული ლექსემების  

ბერძნული შესატყვისები.  

აქვე მოვიყვანთ აჭარაში გავრცელებულ ერთ ფრთიან გამონათქვამს, რომელიც 

ქართულსა და აქაურ ბერძენთა მეტყველებაშიც დამკვიდრებულა: მოლამ ცხენზე 

შეჟდა და ჲა ყისმეთო/დედოფალი ცხენზე შეჟდა და ჲა ყისმეთ იძახდაო.  ჲა ყისმეთ 

ნიშნავს - შეიძლება ისეთი რამ მოხდეს, რასაც არ ელოდები.   

ყისმეთი არაბული სიტყვაა და ნიშნავს - ბედი, იღბალი, ხვედრი (ნიჟარაძე, 

1971:373).  

აღნიშნული ფრაზეოლოგიური ერთეული პონტოურ მეტყველებაში 

განვითარებული ადსტრატია, ბერძნულ თარგმანში ამავე ფორმით შენარჩუნდა. ჩანს, 

რომ თარგმნისას ზოგჯერ სიტყვას ვერ უძებნიან შესაბამის ლექსიკურ შესატყვისს და 

იღებენ მზა ფორმით, ასეთია სწორედ -  ,,ჲა ყისმეთ“. 

ადსტრატის შემთხვევები უნდა იყოს პონტოელთა მეტყველებაში 

დამკვიდრებული ,,გოგლი მოგლი“: αθνύζθσ გოგლი მოგლი πείθαλε δαράξε, θαη ην 

βνύηνπξν მარგარნი, ιίγνλ ηα δαράξηα (აფუსკო გოგლი მოგლი, პიკანე ზახარი, კე ტო 

ვუტურო მარგარნი, ლიღონ ტა ზახარია) - ამოვიყვან გოგლი მოგლის, გავუკეთებ 

შაქარს და კარაქს, მარგარინს, ცოტა შაქარს (კვირიკე).  

ჭადის αιέπξηα (ჭადის ალევრია) - მჭადის ფქვილი. 

Απ’έλαο θαη სტაკან θαλείο ლიმონის სოკი (აპენას კე სტაკან კანის ლიმონის სოკი) 

- ერთი ჭიქიდან აკეთებ ლიმონის წვენს. 

Θνθία εηα ην ελ θαλóλα ტირილის დღე έθηακε ηελ θνθία. 

კოდების გადართვისას ადსტრატის საინტერესო შემთხვევებია, როცა ნასესხებ 

ლექსიკას ზოგჯერ დაერთვის ბერძნული სუფიქსები, არტიკლები ან კიდევ  

წინდებულები: 

პაჭკა-ο αιεύξε, δελ έζαλε ცემენტი-ηα, ησλ ისტორია-λ ερσ, პეშკირი-α (ფეშკირი), 

სკამ-η-α... ლიტრა-ο γάια. 

ჟანგისფერს პონტოურში ეძახიან [ჟ]αγγνκέλνλ ρξώκα [ახ. ბერძნული - ην 

ρξώκαζθνπξηάο]. აქ საინტერესო ისაა, რომ კომპოზიტის პირველი წევრი ქართულია, 



97 

 

მეორე წევრი ბერძნული, რაც ასევე კოდების გადართვის შედეგად დამკვიდრებული 

ადსტრატია. თოხნას ეძახიან ,,კრულოთოხუნ“, რაც ასევე ადსტრატია.  

    

1.3. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა პონტოური მეტყველების 

თავისებურებანი 

აჭარაში მცხოვრებ ბერძენთა პონტოური მეტყველება  არ არის ერთგვაროვანი. 

გარდა ლექსიკურ-გრამატიკული თავისებურებებისა, მათ მეტყველებაში 

აღბეჭდილია თურქული, რუსული, ქართული და ელინური ბერძნულის გავლენების 

კვალი. 

პაპანდოპულოსი აღნიშნავს, პონტოურისთვის უფრო მეტად თურქული 

ნასესხობებია დამახასიათებელი, ნაკლებად რუსული, თუმცა საქართველოში 

გავრცელებული პონტოურისთვის რუსული უფრო მეტია. შეიძლება ითქვას, რომ 

საქართველოში პონტოელი ბერძნები არიან ბილინგვალები.  

მართალია, რუსული ნასესხობები ბევრია და ეს განაპირობა რუსულმა 

განათლებამ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძნეთა 

მეტყველებაში არანაკლებ დასტურდება თურქული ნასესხობები, რის გავრცელებასაც 

ხელი შეუწყო აჭარულმა დიალექტმა, რომლისთვისაც ასევე დამახასიათებელია 

თურქიზმები და ამ გზით პონტოურშიც გავრცელდა, საკმაოდ ბევრია ქართული 

ნასესხობებიც.  

,,სამი ენის ოჯახია აქ, დედა რუსი მყავს, მამა ბერძენი და რძალი ქართველია. აი 

ბაღნები სამი ჯიშისაა, ჩემი ბადიშები’’ - გვეუბნება პავლე მავროპულო (დაგვა).  

ჩანს, პონტოურისთვის არაბუნებრივი ლექსიკური  ერთეული უკვე გამხდარა ამ 

დიალექტის კუთვნილება, დამკვიდრებულა  მეტყველებაში, რაზეც დაწვრილებით 

ქვემოთ გვექნება საუბარი. აქ ყურადღებას გავამახვილებთ იმ ქართულ ლექსიკურ 

ერთეულებზე, რომლებიც, შეიძლება ითქვას, ,,შეპარულა“ ბერძენთა პონტოურ 

მეტყველებაში, თუმცა საბოლოოდ დამკვიდრებული არ ჩანს. ამას გვაფიქრებინებს 

ის, რომ ზოგიერთი ბერძენი ვერ იხსენებს კონკრეტული საგნის ან მოვლენის 

სახელწოდების პონტოურ შესატყვისს და ქართულს გამოიყენებს, მაგრამ სხვაგან 

იგივე ლექსემა ჯერ კიდევ ახსოვთ.  
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არის შემთხვევები, როცა გაბმულ მეტყველებაში იყენებენ ქართულ დიალექტურ 

ლექსიკას, იდენტური ბერძნული სიტყვა არ ახსენდებათ, ან კიდევ, საუბრისას 

გამოყენებული ქართული სიტყვის ბერძნული შესატყვისი იციან, თუმცა კონკრეტულ 

კონტექსტში ქართული სიტყვა ახსენდებათ, ან უფრო ბუნებრივი ეჩვენებათ 

სათქმელის უკეთ გადმოსაცემად მოცემული კონტექსტისთვის.  

მაგ: πίγακε ζην Σβηιίζη, ζην კინოთეატრ ამირან (ვიყავი თბილისში, კინოთეატრ 

ამირანში). 

გაბმულ საუბარში ვერ იხსენებს კინოთეატრის ბერძნულ სახელს - ζινεμά 

(სინემა). 

მიცვალებულის გლოვის და გასვენების დღეს აჭარაში ეძახიან ტირილის 

დღეს||ტირილს, ამავე ლექსიკურ ერთეულს იყენებენ გაბმულ პონტოურ 

მეტყველებაში: 

ტირილის დღეს ტრადიციულად ამზადებენ ბერძნულ კერძს, კოკიას. 

პონტოურ გაბმულ მეტყველებაში ხშირად იყენებენ ბოსტნეულის სახელებს, 

ასეთია მაგ. ქინძი, ზოგან ამ ლექსემის ბერძნული შესატყვისი ახსოვთ, თუმცა 

ნიახურის ბერძნული შესატყვისი ვერ გაიხსენეს: 

–Αύνπηνελ ქინძი, ბერძნულად...(ფიქრობს), ბერძნულად θόιηαληξν,  წყავი- 

ბერძნულად  γαξακςó, αύνπην ჩიჩაკ θηιν, αβνύηνελ ნიახური, ნიახური  - ნიახური 

ვიცით ჩვენც -აღნიშნავს ელენე ქსანდოპულო (კვირიკე). ბერძნულად ნიახური 

გამოითქმის  ζέιηλν (სელინო). 

–Πεηξαζόλ πεληλδά έμη (ორმოცდათექვსმეტი) ტემპერატურა θαιά ησλ θνπξλί 

(ფურუნში)..  ტემპერატურა ახ. ბერძნულად არის θερμοκρασία. 

,,მაჭანკალი როგორაა ბერძნულად არ ვიცი, მაგ როლს ვასრულებდი“ - იხსენებს 

ხრისტო ქსანდოპულო  (კვირიკე). 

–ინფორმაცია ζηελ ειάδα. ინფორმაცია ბერძნულად არის πιεξνθνξία. 

გაუჭირდათ ქართული ბებიაქალის პონტოური შესატყვისის გახსენება, 

,,ბებიაქალი.    სხვა ახლა მე არ ვიცი, ქართულათ უფრო ლამაზათ გამოდის, ჩვენ 

ენაზე არ ვიცი“  -აღნიშნავს ხრისტო ქსანდოპულო (კვირიკე). ერთგან გამოიყენეს 
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αθνπ[sh]εξθα (აკუშერკა), რაც თავის მხრივ რუსულია. .,,ბებიაქალს“ თანამედროვე 

ბერძნულში ეწოდება καία/μαμή (მაია/მამი). 

Δδνύιεβελ ζ(η)ε ფაბრიკან, კანდიტერსკა ფაბრიკა.  

ფაბრიკა ქართულში დამკვიდრებული ლათ. სიტყვაა და ნიშნავს სამრეწველო 

საწარმო, მანქანური წესით ნედლეულის გადამამუშავებელი. ბერძნულად ეწოდება 

εργοστάσιο (ერღოსტასიო).  

გუგუმი აჭარლებსაც აქვთ - დასძენს ბერძენი ხრისტო ქსანდოპულო.   

გუგუმი აჭარულში დამკვიდრებული თურქული სიტყვაა, წყლის სპილენძის 

ჭურჭელს, თუნგს ეძახიან. შ. ნიჟარაძესთან განმარტებულია - თუნგი, წყლის 

ჭურჭელი სპილენძისა (ნიჟარაძე, 1971: 149). 

ასეთია ზოგადი სურათი უცხო ენობრივ გარემოში მოხვედრილი ერის 

მეტყველებისა, ერის, რომელმაც მრავალგზის განიცადა მიგრაციები, უკუმიგრაციები, 

მრავალგზის გახდა უცხო ენის, უცხო კულტურის ნაწილი და მუდმივად უხდებოდა 

ბრძოლა საკუთარი მეობის, საკუთარი იდენტობის შესანარჩუნებლად.  მართალია, 

აჭარული დიალექტის გავლენა დიდია და ეს ბუნებრივიცაა, თუმცა  ეს არ ნიშნავს 

იმას, რომ პონტოელმა ბერძნებმა დაივიწყეს მშობლიური ენა, ტრადიციები და 

მთლიანად გაითქვიფნენ უცხო კულტურაში.  

 

§2. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა პონტოური ლექსიკის  

თავისებურებანი 

2.1. პონტოური ბერძნული ლექსიკის მიმართება თანამედროვე ბერძნულ 

ლექსიკასთან 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ე.წ. პონტოელ ბერძენთა საქართველოში 

გადმოსახლების დღიდან მათი დიალექტის შემდგომი განვითარება დაუკავშირდა იმ 

ახალ ენობრივ გარემოს, სოციალურ-კულტურულ კონტექსტს, ისტორიულ ყოფას, 

რომელიც აქ დახვდათ.  

შევეცადეთ, პონტოური ლექსიკის თანამედროვე ბერძნულ ლექსიკასთან 

ურთიერთმიმართებით, შეგვექმნა ზოგადი სურათი  იმისა, თუ რამდენად არის 

დაცილებული დიალექტი საკუთრივ ენას.  

https://ka.glosbe.com/el/ka/%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1


100 

 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში აღბეჭდილი ენათა 

გავლენების თუ კულტურათა კონტაქტების კვალი ბევრ საინტერესო თავისებურებას 

ავლენს.  

შედარებითი ანალიზისთვის გამოვყოფთ სიტყვათა შემდეგ   ჯგუფებს: 

1.   საერთო სიტყვები, რომლებიც ფორმითაც ერთნაირია და მნიშვნელობითაც; 

2. საერთო ძირის მქონე ფონეტიკურად სახეცვლილი,  მნიშვნელობით 

ერთნაირი სიტყვები;  

3.    ფორმით განსხვავებული, მნიშვნელობით ერთნაირი სიტყვები; 

4. ფორმით/მნიშვნელობით განსხვავებული, მნიშვნელობაშეცვლილი სიტყვები; 

1. პონტოური ლექსიკის შედარებით  მცირე ნაწილს შეადგენს სიტყვები, 

რომლებიც პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში ფონეტიკურადაც და 

სტრუქტურულადაც ზუსტად ისეა შენარჩუნებული, როგორც ეს თანამედროვე 

ბერძნულშია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ზოგ შემთხვევაში  სალიტერატურო 

ბერძნულში ერთი სემანტიკის მქონე სიტყვას რამდენიმე სინონიმი დაეძებნება 

ახალში, პონტოურს მათგან მხოლოდ ერთი შემოუნახავს და პირიქით. 

ბიცოლა, მამიდა, დეიდა  ახ. ბერძნულში აღინიშნება ერთი სიტყვით - ζεία (თია), 

ასევეა პონტოურშიც - ζεία მამიდას, დეიდას, ბიცოლას აღნიშნავს; 

ადამიანი  - άλζξσπν (ანთროპო) (პონტ.)  - άλζξσπνο (ახ. ბერძ.);  

დედამთილი - πεζεξά (პეთერა) (პონტ.) – πεζεξά  (ახ. ბერ.);  

ვაჟი, ვაჟიშვილი - γηνο (იოს) - (პონტ.) – γηνο (ახ. ბერძ.);  

მამამთილი πεζεξόο (პეთეროს) (პონტ.) – πεζεξόο (ახ. ბერძ.);  

მამა (მამიკო, მამილო) ν παηέξαο, ν πάππαο (ო პატერას, პაპას) (პონტ.) – ν 

παηέξαο, ν πάππαο (ახ. ბერძ.);  

სიძე - γακπξόο (ღამბროს) (პონტ.) – γακπξόο (ახ. ბერძ.);  

ქალი - γπλαίθα, γαξίλ (ღინეკა, ღარინ) (პონტ.) - γπλαίθα, γαξίλ (ახ. ბერძ.); 

სარკმელი - παξάζπξν (პარათირო) (პონტ.) – παξάζπξν (ახ. ბერძ.);  

თევზი -ςάξη (ფსარი) (პონტ.) – ςάξη (ახ. ბერძ.);  

ლამპა - ιάκπα (ლამპა) (პონტ.) – ιάκπα (ახ. ბერძ.);   

კიბე - ζθάια (სკალა) (პონტ.) – ζθάια (ახ. ბერძ.);  
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კარი - πόξηα (პორტა) (პონტ.) – πόξηα (ახ. ბერძ.);  

მაკრატელი - ςαιίδη (ფსალიდი) (პონტ.) – ςαιίδη (ახ. ბერძ.);  

ტახტი - θαλαπέ (კანაპე) (პონტ.) – θαλαπέ (ახ. ბერძ.); 

სახე - πξόζσπν (პროსოპო) (პონტ.) – πξόζσπν (ახ. ბერძ.);  

სისხლი - αίκα (ემა) (პონტ.) – αίκα (ახ. ბერძ.);  

თითი - δάρηηιν (დახტილო) (პონტ.) - δάρηηιν (ახ. ბერძ.); 

გემრიელი - λόζηεκν (ნოსტიმო) (პონტ.) – λόζηεκν (ახ. ბერძ.);  

წარბი - θξύδη (ფრიდი) (პონტ.) – θξύδη (ახ. ბერძ.); 

ქინძისთავი - θαξθίηζα (კარფიცა) (პონტ.) – θαξθίηζα (ახ. ბერძ.);  

დაკეტილი - θιεηδνκέλνο (კლიდომენოს)  (პონტ.) – θιεηδνκέλνο (ახ. ბერძ.)..   

დედა (დედიკო) პონტოურში არის - κακά (მამა), κάλα (მანა), ახ. ბერძნულში 

ორივე ფორმა  ( κακά, κάλα) გვაქვს, გარდა ამისა, დედა თანამედროვე ბერძნულში 

აღინიშნება აგრეთვე სიტყვით, κεηέξα (მიტერა) რომელიც უფრო ხშირად 

გამოიყენება, რაც პონტოურში არ ჩანს.  

დაბალი - ρακειόλ (ხამელონ), θνληόλ (კონდონ) (პონტ.) – ρακειόο (ხამილოს) (ახ. 

ბერძნული) და მისთ.  

წინა პერიოდის პონტოურ ტექსტებს თუ დავაკვირდებით, ვნახავთ, რომ 

პონტოური ლექსიკურადაც და გრამატიკული წყობითაც უფრო ახლოს დგას ძველ 

ბერძნულთან. აჭარის პონტოელთა  დღევანდელ მეტყველებაში შეინიშნება 

თანამედროვე ბერძნული ენის ლექსიკური ერთეულების დამკვიდრება, რაც 

ელინურად მეტყველ ბერძნებთან მჭიდრო ურთიერთობებით უნდა აიხსნას. აჭარაში 

მცხოვრებ პონტოელთა შვილები და შვილიშვილები საბერძნეთში ცხოვრობენ, 

ელინურ ბერძნულზე მეტყველებენ და მათთან ხშირი კონტაქტების შედეგად 

პონტოურში მკვიდრდება ახალი ბერძნულის ლექსიკა და, ბუნებრივია, 

მოსალოდნელია ფონოლოგიური და გრამატიკული ცვლილებებიც.  

2. გვხვდება სიტყვები, რომელთაც ძირი სალიტერატურო ბერძნულთან 

მიმართებით საერთო აქვთ, მაგრამ პონტოურში ზოგიერთი ფონეტიკური 

ცვლილებით დამკვიდრებულა (იხ. აბულაძე 2017:252). 
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ბებია (ბებიკო) – γηαγηά (ჲაჲა)/γηαγηάθα (ჲაჲაკა/γηανύθα (ჲაუკა), γηανύηζη (ჲაუცი) 

(პონტ.) – γηαγηά (ჲაჲა) (ახ. ბერძ.). γηαγηάθα/γηανύθα, γηανύηζη უფრო მოფერებითია - 

ქართული ბებიკო/ბებუკას შესატყვისი;   

ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი ახალ ბერძნულში აღინიშნება ერთი 

სიტყვით - μάδεξθνο/μαδέξθε (ქსადერფოს/ქსადერფი), დიშვილი, ძმიშვილი -

αλεςηά/νο (ანეფშია), პონტოურში გვხვდება αδεξθνπαίδ (ადერფოპედ) 

(αδεξθνο/αδεξθε+παίδ); 

ქალიშვილი ახალ ბერძნულში აღინიშნება - ζπγαηέξα (თიღატერა),  პონტოურში 

გამოითქმის ζεγαηέξ (თეღატერ).  

ბადრიჯანი - κειηηδάλα (მელინძანა) (ახ.ბერძ.), პონტოურში გამოითქმის 

καληδάλα (მანძანა) და მისთ.  

შვილიშვილი - ηε παίδηζηκ ην παίδη (ტი პედისიმ ტო პედი) (პონტ.) (παίδη+παίδη), 

εγγνλόο/ε (ენგონოს) - შვილიშვილი (ახ. ბერძ.);  

3. პონტოური ლექსიკის დიდი ნაწილი ფონეტიკურად სრულიად განსხვავდება 

თანამედროვე ბერძნული ლექსიკისგან, რაც ერთი შეხედვით გვაფიქრებინებს, რომ 

საქმე გვაქვს სტრუქტურულად ელინურისაგან განსხვავებულ მეტყველებასთან, 

თუმცა პონტოელთა ლექსიკაზე დაკვირვებითა და შედარებითი ანალიზით ნათელი 

ხდება,  რომ დიდი ნაწილი ამ ლექსიკისა თურქული წარმომავლობისაა, ნაწილი 

რუსული ენიდანაა შესული, ნაწილი საკუთრივ ბერძნულია, შეინიშნება ქართული 

ენის გავლენის კვალიც, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ ნასესხები ლექსიკის სახით.  

4. ცალკე გამოვყოფთ  ლექსიკის იმ ნაწილს, რომელშიც სემანტიკური გადახრები 

იჩენს თავს, ახალ ბერძნულთან მიმართებით სიტყვის მნიშვნელობა 

დავიწროებულია,  შეცვლილია ან გაფართოებულია.  

ბიჭი (ბიჭუნა, მოზარდი) – ράηαινλ, αγνύξ, κώξνλ (ხატალონ, აღურ, მორონ) 

(პონტ.) - ახ. ბერძნულში გამოითქმის αγόξη (აღორი). Κσξό (ახ. ბერძნულში - ჩვილ 

ბავშვს  ნიშნავს - κώξνλ -კენკრა, κσξόο - ჭკუასუსტი. 

კაცი (ყმაწვილი) – λένο - λείζα - ახალგაზრდა ქალი პონტოურში, -λεαξόο/λέα – 

(ახ. ბერძ.), გარდა ამ მნიშვნელობისა, ახალ ბერძნულში λένλ  ზედსართავი სახელია -

მისი მნიშვნელობაა -ახალი. 

https://ka.glosbe.com/el/ka/%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%82
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პონტოურში ცოლის და არის - παιδνύ/γπλαηθάδειθε (პალდუ/ღინეკადელფი)  

შდრ. აჭარ. ბალდუზი (თ.baldiz-ცოლის და)  (ნიჟარაძე 1971: 101) -  ახ. ბერძნულში -

θνπληάδνο (კუნიადოს)/γπλαηθάδειθε (γπλαηθα+αδειθε)/ - κοσνιάδα- ცოლის და, ხოლო 

ცოლის ძმა და ქმრის ძმა ახალ ბერძნულში აღინიშნება ერთი სიტყვით θνπληάδνο, რაც 

პონტოურში არ ჩანს.  პონტოურში გვხვდება γπλαηθάδειθνο (ღინეკადელფოს) - 

ცოლის ძმა, ხოლო αληξάδειθνκ (ანდრადელფომ) - ქმრის ძმა, მაზლი;  

ძმა პონტოურში არის θαξηάsh (კარტაშ)/αδειθόο, შდრ.აჭარ. ყარდაში<თურქ.-ძმა, 

ახალ ბეძნულში გვაქვს αδειθόο. ასეთივეა ბიძა - ζείνο (თიოს), ηαήο (ტაის) 

პონტოურში, შდრ. აჭარ. ტაია (თურქ.) - ბიძა (დედის ძმა), ამავე მნიშვნელობით 

გვხვდება პონტოურშიც, ელინურში გვაქვს - ζείνο (თიოს) ; 

პონტოურში ηζηηζία (ციცია) აღნიშნავს მკერდს (ქალის), რასაც ახალ ბერძნულში 

შეესაბამება ζηήζνο (სტითოს), ხოლო ამავე ფუძისგან ნაწარმოები ηζηηζίδη (ციციდი)- 

აღნიშნავს - დედიშობილას; 

პონტოურში - αθóλε (აკონი) აღნიშნავს საფეთქელს, ელინურში სალესავს. 

საფეთქელი ელინურად არის - θξόηαθνο (კროტაფოს). 

იასამნისფერს პონტოურად უწოდებენ - κειηηδαλη ρξώκα (მელინძანი ხრომა) 

თანამედროვე ბერძნულში -κελεμεδί /βηνιεηί  (მენექსეზი, ვიოლეტი) - იასამნისფერი, 

იისფერი, მეწამული, κειηηδαλί (მელიძანი) ელინურად ბადრიჯანს აღნიშნავს.  

დიდი - ზედსართავი სახელი პონტოურში არის ηξαλόλ (ტრანონ), ახალ 

ბერძნულში - κεγάινο (მეღალოს). Σξαλόο (ტრანოს) ახალში  - ბუმბერაზს, 

სახელგანთქმულს აღნიშნავს.  

პონტოურში ბლაგვი არის - αθόληγνλ (აკონიღონ). ახალში - αμβλύς (ამვლის). –

ακóνε - თანამედროვე ბერძნულ ენაზე აღნიშნავს სალესავს, ακóνιδω - ვლესავ.  

ადგილის ზმნიზედა -ახლოს პონტოურად არის -ζνύκα (სუმა). ახალ ბერძნულ 

ენაზე ζνύκα - ნიშნავს ჯამს, პირველნაჟურს. 

სუნამოს პონტოელები ιεβάληη (ლევანდი) ეძახიან, რაც  ახალ ბერძნულ ენაზე 

ითარგმნება როგორც ლავანდა (მცენარის სახელი). 

გასაღები - პონტოურად არის αλνηγάξ (ანიღარ), ახალ ბერძნულში θιεηδί 

(კლიზი), შდრ. ახ. ბერძ. αλνηγσ - ვაღებ, ვხსნი; 

https://ka.glosbe.com/el/ka/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://ka.glosbe.com/el/ka/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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ვფიქრობთ, აჭარაში მცხოვრებ პონტოელთა მეტყველების გამოწვლილვით 

შესწავლა საინტერესო დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას გვაძლევს, რაც 

მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს პონტოური დიალექტის ლინგვისტური სურათის 

აღდგენაში. 

 

2.2. არქაიზმები პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში 

პონტოური დიალექტი გარკვეული ისტორიულ-გეოგრაფიული პირობების გამო 

იზოლირებულად ვითარდებოდა, ამიტომაც საგრძნობლად დაშორდა როგორც 

ბერძნული ენის სხვა დიალექტებს, ასევე სალიტერატურო ენასაც. ამასთან, ისიც 

უნდა აღინიშნოს, რომ პონტოური  თანამედროვე ბერძნული ენის სხვა 

დიალექტებთან შედარებით უფრო კონსერვატულია, რამაც, თავის მხრივ, განაპირობა 

ძველი ბერძნული ფორმების შენარჩუნება. 

აქედან გამომდინარე, აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა დიალექტი 

მნიშვნელოვან თავისებურებებს ავლენს ენობრივი იერარქიის ყველა დონეზე, 

განსაკუთრებით ლექსიკაში.  

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული პონტოური დიალექტის კვლევა, 

ვფირობთ, იმ მხრივადაც არის საინტერესო, რომ აქ დიალექტი განსხვავებულ 

მულტილინგვურ გარემოში მოხდა და, ბუნებრივია, სხვა ენათა გავლენაც განიცადა. 

უცხო ენათა გავლენების ფონზე პონტოური არ კარგავს თვითმყოფადობას, რაზეც 

ნათლად მეტყველებს მასში არქაული ბერძნული ენის ლექსიკური ერთეულების 

არსებობა. 

 ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ბევრი ლექსიკური ერთეული, რომლებიც 

თანამედროვე ბერძნულში აღარ გვხვდება, ან სახეცვლილია, -პონტოურს 

შემოუნახავს, დაუცავს მცირე ფონეტიკური ცვლილებით, ზოგ შემთხვევაში კი 

ზუსტად ისეთივე ფორმით, როგორიც არქაული  ბერძნულისთვის იყო 

დამახასიათებელი. 

შევეცადეთ, დაგვედგინა რამდენად არქაულია ესა თუ ის ფორმა, ან ენის 

განვითარების რომელ პერიოდს უკავშირდება.   
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საანალიზოდ ჩვენ ხელთ არსებული მასალის საფუძველზე რამდენიმე ჯგუფს 

გამოვყოფთ.  

ა. ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც დამახასიათებელი იყო ძველი 

ბერძნული ენისთვის, თანამედროვე ბერძნულ ენაში კი შეცვლილია, ან საერთოდ 

აღარ არის, პონტოურს ძველი ფორმით შემოუნახავს, რაც გვაფიქრებინებს ისინი 

არქაიზმებად  მივიჩნიოთ.  

ზმნიზედა -უკან პონტოურში νπίο (ოპის) ფორმით დამკვიდრებულა. 

თანამედროვე ბერძნულში  ამავე მნიშვნელობის ზმნიზედას აღნიშნავს πίζσ (პისო), 

ასეთივე ფორმით დასტურდება შუა საუკუნეების ბერძნულშიც, ძველ ბერძნულში 

გვხვდება  (ოპის(თ)ენ) და  (კლასიკური , შუასაუკუნეების πίζω, ახ. 

ბერძნ. πίσω) ფორმები.  პონტოური νπίο (ოპის), ვფიქრობთ არქაული ბერძნულის 

ნიშანს უნდა ატარებდეს. 

პონტოურში კერვას ეძახიან ξάθησ (რაფტო)/ξάπησ (რაპტო) η-ს წინ π>θ 

პროცესის შედეგად, თანამედროვე ბერძნულში გვაქვს ξάβσ (რავო), რომელიც 

მიღებულია εξξαςα ფორმისგან, ეს უკანასკნელი კი ძველი ბერძნული ξάπησ ფორმის 

აორისტია. თუმცა, ეს ფორმა (ξάπησ) დადასტურებულია კათარევუსაშიც, რომელიც 

დიმოტიკისთან ერთად არსებობდა, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ კლასიკური 

(არქაული) ფორმა შენარჩუნებული იყო შუა საუკუნეებშიც. ამდენად, ძნელია 

გადაჭრით იმის თქმა, ξάθησ/ξάπησ პონტოურს უშუალოდ ძველი ბერძნულისგან 

ჰქონდეს მიღებული.  

კრეფა, შეგროვებას პონტოურში ეძახიან  - ζεξεύσ (ძვ. ბერძნული ζσξεύσ). 

ახალი ბერძნული ამ მნიშვნელობით გამოიყენებს - καδεύσ, რაც პონტოურში არ ჩანს. 

თანამედროვე ბერძნულში καδεύσ-ს გვერდით ζσξεύσ-ც დასტურდება, რასაც 

ცოტათი განსხვავებული სემანტიკა აქვს (საქმის დაგროვება..). ფორმა უშუალოდ 

ძველი ბერძნულისგანაა მიღებული. თანამედროვე ბერძნულში ζσξεία - გროვას, 

ზვინს, დიდ რაოდენობას აღნიშნავს და მიღებულია გვიანი პერიოდის 

ბერძნულისგან, ეს უკანასკნელი კი მომდინარეობს არქაული ბერძნულისგან 

(ζσξεία<ζσξεύσ<αξρ. ζσξεύσ<ζσξόο) - ავაგროვებ, გროვად დავყრი. მართალია - 

ζσξεύσ უშუალოდ ძველი ბერძნულიდან მომდინარეობს, თუმცა დასტურდება 
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გვიანდელი პერიოდის ბერძნულშიც და შემონახული აქვს თანამედროვე 

ბერძნულსაც, ამდენად, ძნელია პონტოურში ამ ფორმის არსებობა უშუალოდ არქაულ 

პერიოდს დავუკავშიროთ.  

ბ. პონტოელ  ბერძენთა მეტყველებაში დასტურდება ლექსიკური ერთეულები, 

რომელთა არსებობაც უშუალოდ ძველ ბერძნულთან უნდა იყოს დაკავშირებული, 

თუმცა განსხვავებით ძველი ბერძნულისა, პონტოურში მცირე ფონეტიკური 

სახეცვლილება განუცდია.  

კვერცხი ძვ. ბერძნულში გამოითქმის -  (ტო ოონ), საკუთრივ პონტოურ 

დიალექტში -β-ს გაჩენით მიღებულია σβόλ (ოვონ), აჭარაში მცხოვრებ პონტოელთა 

მეტყველებაში νβά (ოვა) ფორმით გვხვდება,  ახ. ბერძნულში - ην απγό (ტო ავღო)  

(Θνλζηαληηλίδνπ, 2013: მის.: //pontos-patridamou.blogspot.com/2013/12/blog-

post.html#axzz2mcDN1rXH) ;  

ყური, ყურები - ძველ ბერძნულად არის - , σηόο, მხ.რ. ნათ. ბრ. ιν, მრ. 

სახ.  ნათ.  დორიულში ο. პონტოურში  σηίλ, σηία, (ოტინ, ოტია) ფორმა 

დასტურდება, რაც ვფიქრობთ, არქაული ბერძნულის ნიშანს უნდა ატარებდეს.  ახალ 

ბერძნულში გვაქვს ην απηί/ην αθηί (ტო ავტი/აფტი), რომელიც მომდინარეობს ძვ. 

ბერძნულის მრ.ηα νπηία<η’αθηία<η’ αθηη’ ფორმისგან. 

ქვაბი - ძვ. ბერძნულად - (ხალკოს) (სპილენძისგან და ამ ლითონისგან 

დამზადებული ნივთების მნიშვნელობით), ასევე შემოუნახავს ზოგადად პონტოურ 

დიალექტსაც - ραιθόλ (ხალკონ), აჭარის მკვიდრ ბერძენთა მეტყველებაში 

ასიმილაციის გზით ვღებულობთ ραιγόλ (ხალღონ) ფორმას (თუჯის ქვაბი) 

/θαζηξνύιαλ (კასრულან) (რუს. кастрюля), ახ. ბერძნულში - ε θαηζαξόια (კაცაროლა) 

(ვენეც. cazzerola).  თანამედროვე ბერძნულშიც დასტურდება და აღნიშნავს 

სპილენძს, ბრინჯაოს, ლითონს. პონტოური ραιγόλ  ფორმითაც და სემანტიკითაც 

არქაულ პერიოდს უნდა უკავშირდებოდეს. 

ზეთისხილი პონტოურში არის - ειέαο (ელეას), ასევეა არქაულ ბერძნულშიც  

 (ელეა), ახ. ბერძნულში - ε ειηά (ელია), რაც ძველი ბერძნული ειαία -გან არის 

მიღებული, ειηα’ <αξρ. ειαία.  
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გველი - ძველი ბერძნულის მსგავსად პონტოურში არის - ν θίδ (ოფიდ), ძვ. 

ბერძნული - , εως, εος (ოფის) და მამრობითი სქესის სახელია, ახალ ბერძნულში 

კი საშუალო სქესისაა - ην θίδη (ფიზი), რაც მიღებულია შუა საუკუნეების ბერძნული -

Φίδηλ ფორმისგან. გვიანდელი პერიოდის ბერძნულში კნინობითი ფორმით - νθηδηνλ 

შენარჩუნებულა, რაც თავის მხრივ მიღებულია ძველი ბერძნულის -νθηο ფორმისგან. 

θίδη<κζλ. Φίδηλ<κηγ.νθίδηνλ<νθίδηνλ<νθηο. პონტოურში νθίδ ფორმის არსებობა, 

შესაძლოა, გვიანდელი პერიოდის ბერძნულის განვითარების შედეგი იყოს. 

თხა - პონტოურში გამოითქმის -εηδ (ეიდ), მიღებული უნდა იყოს არქაული 

ბერძნულის  ფორმისგან, ახალ ბერძნულში თხის მნიშვნელობით სხვა  

სიტყვები გვხვდება - ε θαηζίθα, ν ηξάγνο (კაციკა, ტრაღოს), γίδα/γίδη თანამედროვე 

ბერძნულში მიღებულია შუა საუკუნეების γίδηλ ფორმისგან, რომელიც მომდინარეობს 

ძველი ბერძნულის  -αηγίδηνλ კნინობითი ფორმისგან, ეს უკანასკნელი კი მიღებულია 

ამავე პერიოდის - αημ-გან, რაც ფარას (თხის) აღნიშნავს (γίδα/γίδη<κζλ. Γίδηλ<αξρ. 

Αηγίδηνλ<αημ - თხა).  

პონტოურში θεξακηά (კერამია) აღნიშნავს კრამიტს, ძველ ბერძნულში გვაქვს   

(კერამის), გვიანდელი პერიოდის ბერძნულში ჩნდება  არქაული θεξακίο 

ფორმისგან მიღებული კნინობითი - θεξακίδηνλ, შუა საუკუნეების ბერძნულში 

გვიანდელი ეპოქის ბერძნულისგან ვღებულობთ - θεξακίδηνλ ფორმას. თანამედროვე 

ბერძნულში ენის განვითარების შედეგად მკვიდრდება θεξακίδη (კერამიდი).  

(θεξακίδη<κζλ. Θεξακίδηλ<κηγλ. Θεξακίδηνλ<θεξακίο). აქედან, პონტოური θεξακηά 

არქაული პერიოდის ნიშანს უნდა ატარებდეს. 

მატლი, ჭია პონტოურში გამოითქმის - ζθνιέθ (სკოლეკ), რაც არქაული 

ბერძნულის  (სკოლექს) ფორმისგან მომდინარეობს, ახ. ბერძნულში 

დასტურდება -ην ζθνπιήθη (სკულიკი) შუა საუკუნეების ბერძნულში 

გავრცელებულია ζθνπιήθηλ, რომელიც მიღებულია არქაული კნინობითი ფორმისგან 

-ζθσιήθηνλ, ეს უკანასკნელი კი ამავე პერიოდის - ζθώιεμ -ისგან. პონტოურში -ζθνιέθ 

ფორმის არსებობა არქაულ პერიოდს უკავშირდება.  

κεηξνύγα (მეტრუღა) პონტოურში აღნიშნავს დედინაცვალს, რომელიც არქაული 

ბერძნულის    (მეტრუია)  ფორმის ვარიანტია მიღებული ბგერის გაჩენით, 
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ახ. ბერძნულში ენის განვითარების შედეგად გვაქვს - ε κεηξηά (მეტრია), რაც არქაული 

ბერძნული ფორმისგან κεηξπηά<κεηεξ მომდინარეობს.  

პონტოურში თვალი გამოითქმის - νκάη, νκάηηα (νκαηηάδσ-გათვალვა). ძველ 

ბერძნულში დასტურდება -όκκα ფორმით, აქედან ამავე პერიოდში ჩნდება 

კნინობითი - νκκάηηνλ, შუა საუკუნეების ბერძნულში ენის განვითარების შედეგად 

მკვიდრდება -κάηηλ, აქედან ახ. ბერძნულში -ην κάηη  (ηνκάηη, <κζλ. Κάηηλ<αξρ. 

Οκκάηηνλ, ππνθνξ. Σνπόκκα). პონტოურში νκάη, νκάηηα ფორმები არქაული პერიოდის 

შედეგი უნდა იყოს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე ბერძნული ენის ზოგ 

ლექსიკონში ძველი ბერძნულის όκκα-ც დასტურდება, თუმცა უშუალოდ 

არქაულისგანაა მიღებული. 

ტანსაცმელი - ιώκαλ, ηα ιώκαηα - უნდა მომდინარეობდეს ძველი ბერძნული 

ισκάηηνλ ფორმისგან, ახალ ბერძნულში ამავე მნიშვნელობის სიტყვაა ηα ξνύρα, 

ξνπρνλ, რომელიც მომდინარეობს სლავური ruho-სგან.  

წამალი - θάξκαθνλ - ახალში გვაქვს - θάξκαθν, ძველში მსგავსად პონტოურისა 

θάξκαθνλ. ახალი ბერნულის ფორმა მიღებულია უშუალოდ ძველისგან 

(Φάξκαθν<αξρ. θάξκαθνλ<θάξκα (=ρηύπεκα) - დარტყმა, ათქვეფა.  

ნესტო -პონტოურში გამოითქმის ξνζώλ (როთონ) (მხ.რ.) ξνζώληα  (როთონია)  

(მრ.რ.)/ξνθώλ, ξνθώληα (θ>ζ), ახ. ბერძნულში ფონეტიკური გავლენა (ν-ν>νπ-νπ) 

განუცდია -ην ξνπζνύλη (რუთუნი). იგივე სიტყვა ძველ ბერძნულში გვხვდება ასეთივე 

ფორმით - - კნინობითი ფორმა  რომელიც შუასაუკუნეების 

ბერძნულშიც ასეთივე სახით დასტურდება, თუმცა ამავე პერიოდშივე იწყება 

ლექსემის ფონეტიკური ცვლილების პროცესი ( შუასაუკ. ξνπζνύληλ<ξσζώληνλ<αξρ. 

ξώζσλ), რაც საბოლოოდ, თანამედროვე ბერძნულში სახეცვლილი ფორმით 

მკვიდრდება (ξνπζνύλη). აქედან გამომდინარე, პონტოური ფორმა უფრო არქაულ 

ბერძნულს უნდა უკავშირდებოდეს.  

საცერი პონტოურში გამოითქმის -θν[sh]θίλ (კოშკინ), ძვ. ბერძნულში -

 (კოსკინონ), ასეთივე ფორმითაა დადასტურებული ზოგადად პონტოურ 

დიალექტში - θνζθηλ, ხოლო აჭარის მკვიდრ პონტოელთა მეტყველებაში ζθ (სკ) 

კომპლექსი გვაძლევს  shθ (შკ) კომპლექსს (დამახასიათებელია აჭარის პონტოელთა 
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მეტყველებისთვის), თანამედროვე ბერძნულში ამავე მნიშვნელობის სიტყვაა 

ζήηα<αξρ.ζήζσ (=θνζθηληδσ), ამასთან ერთად Θόζθηλν ფორმაც დასტურდება ახ. 

ბერძნულში, თუმცა უშუალოდ არქაულისგან მიღებული.  

ხახვი პონტოურში არის - θξνκίδ (კრომიზ), ძველ ბერძნულში დასტურდება 

 (კრომიონ), ძველი ბერძნულისგან გვიანდელი პერიოდის ბერძნულში 

θξέκκπνλ, აქედან შუა საუკუნეებში θξεκκύδηνλ, ხოლო თანამედროვე ბერძნულში 

ფონეტიკურ ნიადაგზე მკვიდრდება ην θξεκκύδη (კრემიზი) ფორმით (<κζλ.θξεκκύδηνλ 

კნინ.ηνπκηγλ. Θξέκκπνλ<αξρ. Θξόκκπνλ), თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ην θξεκκύδη-ს 

პარალელურად θξνκκύδη- ფორმაც დასტურდება თანამედროვე ბერძნულ 

ლექსიკონში, რაც მიღებულია შუა საუკუნეების Θξνκκύδηλ ფორმისგან, რაც, თავის 

მხრივ მიღებულია გვიანი პერიოდის ბერძნულის θξνκκύδηνλ-საგან, ეს უკანასკნელი 

კი - ძველი ბერძნულის Θξόκκπνλ ფორმისგან (θξνκκύδη<κζλ. Θξνκκύδηλ < κηγλ. 

Θξνκκύδηνλ < αξρ. Θξόκκπνλ).  

მაგ.: სიზმარი - όλεηξνλ (ონირონ) (პონტ.), ახ. ბერძნულში - ην όλεηξν, ძვ. 

ბერძნულში - <αξρ. Ολεηξνλ.  

გ. პონტოურში დასტურდება ლექსიკური ერთეულები, რომლებსაც 

თანამედროვე და ძველ ბერძნულში  რამდენიმე სინონიმური შესატყვისი გააჩნია, 

თუმცა მათგან პონტოურს ერთი შემოუნახავს.  

ოთახი ძველბერძნულად არის -η  (კამარი) ლათ. camara , 

ახალ ბეძნულში ოთახს აღნიშნავს აგრეთვე ην δσκάηην (დომატიო), პონტოურში 

ვხვდებით მხოლოდ ერთ შესატყვისს - θακάξηλ (კამარინ). არქაული θακάξα-საგან 

გვიანდელი პერიოდის ბერძნულში მიღებულია კნინობითი ფორმა θακάξηνλ, აქედან 

შუასაუკუნეების ბერძნულში დასტურდება Θακάξηλ და აქედან ახალ ბერძნულში -

Θακάξη. პონტოური ფორმა, ჩანს, უფრო შუა საუკუნეების ენიდანაა: θακάξη<κζλ. 

θακάξηλ<κηγλ.θακάξηνλ<θακάξα. 

δσκάηην<αξρ. δσκάηηνλ<δώκα<αξρ. δσκα<δέκσ (νηθνδνκσ), რაც პონტოურში არ 

ჩანს.  

ტაშტი, გობი - ახალ ბერძნულშია -ε ιεθάλε (ი ლეკანი), ε ζθάθε (ი სკაფი), 

პონტოურსა და ძველ ბერძნულში მხოლოდ ერთი ფორმა გვხვდება ζθαθίξ (სკაფირ) 
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(პონტ.), ძვ. ბერძნული -   (ი სკაფი).  ახალ ბერძნულშიც გვხვდება 

უშუალოდ არქაულისგან მიღებული, თუმცა ეს არ არის საკმარისი საფუძველი 

პონტოურში არსებული იგივე ლექსემა უშუალოდ არქაულიდან მომდინარედ 

ჩავთვალოთ.  

ιεθάλε<αξρ. ιεθάλε<ιέθνο(=πηάην).  

ცისფერი ახალ ბერძნულში გვხვდება -γαιάδηνο, γαιαλόο, ν νπξαλήο (ღალაზიოს, 

ღალანოს, ურანის) ფორმით, ძველში ამავე მნიშვნელობის სიტყვა გამოითქმის  

 (ურანიოს) (ციური, ზეციური), პონტოურს ცისფერის აღსანიშნავად ძველი 

ბერძნულის მსგავსად -νπξαλίλ ρξώκα<νπξαλίλ+ρξώκα (ურანინ ხრომა) (ცის,ზეცის 

ფერი) აქვს დამკვიდრებული, თუმცა ν νπξαλήο ახალ. ბერძნულშიც გვხვდება და, 

შესაბამისად, ვერ ჩავთვლით პონტოურისთვის უშუალოდ არქაულ ფორმად.  

ბროწეული ძვ. ბერძნულად არის  -   (როია)  (ანარითმოს)-

უთვალავი, აქედან პონტოურს -αλάξ (ანარ) შემოუნახავს, ახ. ბერძნულში გვაქვს 

ηνξόδη/ξόηδη (როდი), ην ξόηδν (როიდო). Σν ξόδη<κζλ. Ρνίδηλ<αξρ.ξνίδηνλ<ξνηά. 

Αλαξίζκεηνο ახალ. ბერძნულშიც დასტურდება უთვალავის მნიშვნელობით.  

ყეფა - ηιάγκαλ (ილაღმან) (პონტ.), ძველ ბერძნულში -  (ილაო)

, ახ. ბერძნულში - ην γάβγηζκα (ღავღისმა) და πιαθηώ 

ფორმაა გავრცელებული. ამდენად, პონტოურში დადასტურებული ηιάγκαλ არქაიზმი 

უნდა იყოს.  

         დ. ცალკე გამოვყოფთ პონტოურ ლექსიკას, რომლებიც მეტწილად ძველი 

ბერძნული ენის ორი სიტყვის შეერთებით  არის მიღებული: 

         ჯეირანი ძველ ბერძნულშია  (აღრიოს) ველური   (იპპოს), 

პონტოურში გვაქვს αγρέιπον (აგრეიპონ), ახ. ბერძნულში - εγκαδέλλα (კაზელა) 

ლათინური Gazella. αγρέιπον – άγριος+ίππος (ველური ცხენი), თუმცა ცხენს ბერძნები 

კიდევ ეძახიან άλογον, რაც პონტოელებთან არ ჩანს.   

ჟინჟღლი თანამედროვე ბერძნულად გამოითქმის  - ςηραιίδεη (ფსიხალიზი), 

ძველ ბერძნულში გვაქვს   (ფილოს)  (ვროხი) , პონტოურში 

კომპოზიტის სახით დასტურდება ςηιβξε[sh]ήλ (ფსილვრეშინ); 
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ე. პონტოურში დასტურდება სიტყვები, რომლებიც საერთოა ძველი და 

თანამედროვე ბერძნული ენისთვის, მათ ენის განვითარების არცერთ ეტაპზე 

ცვლილება არ განუცდიათ და პონტოურშიც ასეთივე ფორმით შენახულა. ამ 

შემთხვევაში ძნელია იმის მტიკიცება, ლექსემები რამდენად არქაულია, რომ 

პონტოურს უშუალოდ ძველი ბერძნული ენისგან მიუღია თუ პონტოურში მსგავსი 

ლექსემების არსებობა  ენის განვითარების რომელიმე სხვა პერიოდის კუთვნილებაა. 

ასეთებია, მაგალითად: 

კუთხე - γσλίαλ (ღონიან)  (პონტ), ახ. ბერძნულში - ε γσλία,  ძვ. ბერძნულში -  

 (<αξρ. Γσλία); 

ნერვები  - ην λεύξν (ტო ნევრო) (პონტ.) - ახ. ბერძნული -ην λεύξν (ტო ნევრო) - 

ძვ. ბერძნული -  (ტო ნევრონ), λεύξν<λεύξνλ; 

პონტოურში საუზმობა - πξσηδλό (პროიზნო) უნდა მომდინარეობდეს ძველი 

ბერძნული (პროიზა) - (დილით, ახალხანს) ფორმისგან,  ახ. ბერძნული - ην 

πξσηλό (პროინო). πξσηλν, <κηγλ.πξσηλνο<πξσί<αξρ.επηξξ. πξσί<πξν; 

კითხვითი ზმნიზედა საიდან? თანამედროვე ბერძნულში არის απόπνύ (აპოპუ), 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელთა მეტყველებაში მისი შესატყვისია- Απόζελ (აპოთენ), 

რაც შუა საუკუნეების ბერძნულის  ორი სიტყვის απν(დან/გან) + ν’ζελ (საიდან) 

შერწყმის შედეგს წარმოადგენს, თუმცა ორივე მათგანი ძველი ბერძნულიდან 

მომდინარეობს.  - ძველ ბერძნულში შორს, შორიდან მნიშვნელობით 

გამოიყენება. 

გალესილი - პონტოურად  -αθόληγνλ (აკონიღონ), θαιόλαθνλεκέλνλ, რომელიც 

მიღებული უნდა იყოს ძველი ბერძნული ზმნისგან  -  (აკონაო) - გალესვა,  

 (აკონი) - სალესი ,  ახ. ბერძნული - αθνληζκέλνο (აკონიზმენოს), νμπκκέλνο, 

ηξνρηζκέλνο. αθόλε<αξρ. Αθόλε, αθόλη<κηγλ. კნინობ. Αθνλληνλ<αξρ. Ζαθόλε. 

Αθνλίδσ<αθόλεζα, ανξ. Σνπαξρ. άθνλσ. პონტოური αθόληγνλ უფრო ახლოს დგას 

გვიანდელი ბერძნულის Αθνλληνλ ფორმასთან -γ ფონემის დაკარგვით მიღებული 

(რაც ბერძნულისთვის ხშირია).  

გრუხუნი, ქუხილი პონტოურად არის - βξόληεκαλ (ვრონდემან), ასევე 

გამოითქმის  ძველ ბერძნულში -  (ვრონდემა) - (ε ძველ ბერძნულში 
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იკითხება როგორც ე), ახალ ბერძნულში -βξόληνο- βξόληνο/βξνλησ, <αξρ. 

Βξνλησ<βξνληε (ვრონტოს). 

გამოვლენილი მასალა ცხადყოფს, პონტოურს დაუცავს ბევრი არქაული ფორმა, 

რაც, როგორც ჩანს, პონტოელ ბერძენთა კონსერვატულმა ბუნებამ და კომპაქტური 

ცხოვრების წესმა განაპირობა. 

 

2.3. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ლექსიკის მიმართება საკუთრივ 

პონტოურ დიალექტის ლექსიკასთან 

ლექსიკას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამა თუ იმ დიალექტის 

ენობრივი თავისებურებების შესწავლაში. კონკრეტული კილოსთვის, კუთხისთვის  

დამახასიათებელი ენობრივი თავისებურებანი ყველაზე ხელშესახებად ხომ 

ლექსიკაში ჰპოვებს გამოძახილს. ისიც ცნობილია, რომ ენაში მეტ ცვლილებებს 

ლექსიკური ფონდი განიცდის, ნაკლებად კი ენის გრამატიკული სტრუქტურა. 

საზოგადოებრივ, სოციალურ-გეოგრაფიულ ცვლილებებთან ერთად, იცვლება 

ლექსიკური ფონდიც, რაც ამ ცვლილებების პირდაპირი ამსახველია. ამდენად, 

,,თანდათან იშლება და დავიწყებას ეძლევა დრომოჭმული და საუკუნეთა წიაღში 

შემუშავებული სიტყვები და გამოთქმები, მათ ნაცვლად მკვიდრდება და ფეხს 

იდგამს ახალი ყოფის ამსახველი ტერმინოლოგია“ (იხ. ძიძიგური, 1954) და როცა 

მსგავს ცვლილებათა ფონზე ხდება ენის არსებობის შენარჩუნება უცხო ენობრივ 

გარემოში სხვა ენათა გავლენების ფონზე, კიდევ უფრო საინტერესოა ამ ენის თუ 

დიალექტის განვითარების გზები და ინტეგრირების ფორმები.  

         ამ გარემოებების გათვალისწინებით, საინტერესოა, ერთი კუთხის მეტყველება 

რამდენად ინარჩუნებს საკუთრივ დიალექტისთვის დამახასიათებელ 

თავისებურებებს,  სად ჩნდება ცვლილებები და როგორია ცვლილებათა 

ტრანსფორმირების სახეები.  

         ჩვენი ინტერესის სფერო ამ შემთხვევაშიც, ბუნებრივია, აჭარაში მცხოვრებ 

პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაა. შევეცადეთ, აქაურთა ლექსიკა შეგვედარებინა 

საკუთრივ პონტოური დიალექტის ლექსიკური ფონდისთვის, ვინაიდან ,,კუთხური 

მეტყველების პროფილი, უპირველეს ყოვლისა, ასახვას პოულობს იმ მრავალფეროვან 
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და თავისებურ სიტყვიერ ფონდში, რის მიხედვითაც ერთი კილო განსხვავდება 

როგორც ლიტერატურული ენისგან, ისე სხვა დიალექტებისგან“ (ნიჟარაძე, 1971:5).  

         საანალიზოდ  ვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებულ საკუთრივ პონტოური 

დიალექტის ლექსიკონებს (Σζνπνπξηδε, 1978; Κηιηηαδεο, 2014; πνληηαθν Ιεμηθν, 2011), 

კომპლექსურ მონოგრაფიაში ,,ბერძნები საქართველოში“ წარმოდგენილ ლექსიკურ 

ფონდს, რომელიც ბერძენი მეცნიერის, ლაზარევის ხელნაწერებზე დაყრდნობით 

გამოიცა და საქართველოში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებას ასახავს და 

შესადარებლად ვიყენებთ ჩვენ მიერ ჩაწერილ ემპირიულ მასალებს იმ ფორმით, რა 

ფორმითაც აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეხსიერებას შემორჩა და რა 

სახითაც დღემდე მოიტანეს.  

        აღნიშნული ლექსიკის ურთიერთმიმართების საკითხი  გვაინტერესებს იმ 

მიზნით, რომ გამოვლინდეს, თუ რამდენადაა დაშორებული აჭარის 

შავიზღვისპირეთის ბერძენთა მეტყველება საკუთრივ პონტოურ დიალექტს და 

დროთა სვლა რამდენად ახდენს გავლენას ლექსიკაზე, რაც, თავის მხრივ,  ერთი 

კუთხის მეტყველების ცალკე კილოკავად, ცალკე თქმად ფორმირება/არფორმირების 

მნიშვნელოვან საფუძველს იძლევა.  

        კლასიფიკაციისთვის რამდენიმე ჯგუფს გამოვყოფთ: 

        ა. საკუთრივ პონტოური დიალექტის ლექსიკას აჭარის პონტოელ ბერძენთა 

მეტყველებაში რუსული ნასესხობები ცვლის: 

        πνξηνθνι - საფულე (საკ.პონტ.) - θα[sh]ηιόθ (γνκάηνλ θα[sh]ηιόθ - სავსე საფულე) 

(პონტ.). 

პონტოური დიალექტის ლექსიკას აჭარის პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში 

თურქული ნასესხობები ცვლის: 

δσλάξ ην - ქამარი (საკ.პონტ.) - γάη[sh] (პონტ.). 

დანიშნული, საქმრო/საცოლე პონტოურში გამოითქმის λνπ[sh]αινύ, ამავე 

სემანტიკის სიტყვა საკუთრივ პონტოურში ბერძნულია და გამოითქმის - ζεκαδεπσ.  

პონტოური დიალექტის ლექსიკას აჭარის პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში 

ქართული  ნასესხობები ცვლის: 

παληειóλ ην - შარვალი (საკ. პონტ.) - [sh]αξβάι (პონტ.); 



114 

 

καληήι (საკ. პონტ.) -  თავსაფარი - θα[sh]θίλ (პონტ.); 

 

ბ. ფონოლოგიური ცვლილება: 

აჭარის შავიზღვისპირეთის პონტოელ ბერძენთა  მეტყველება საკუთრივ 

პონტოურთან მიართებით ფონოლოგიურ ვცლილებას განიცდის: 

ζ>sh - βξεζή (საკ.პონტ.) - βξε[sh]ήλ (პონტ.) - βξνρε (ახ. ბერძ.) – წვიმა; 

ζνλίδ (საკ. პონტ.) - [sh]ηνλίδ (პონტ.) - ρηνλίδεη (ახ. ბერძ.) - თოვა; 

καζέξ (საკ.პონტ.) - κα[sh]αίξ (პონტ.) - καραίξη (ახ. ბერძ.) - დანა; 

βξαζόι (საკ.პონტ.)- βξα[sh]ηόι (პონტ.)-  βξαρηóιη (ახ. ბერძ.) - სამაჯური; 

θνζθίλ (საკ. პონტ.) - θν[sh]θίλ (პონტ.) – ε ζήηα (ახ. ბერძ.);  

ρ> sh – ρεξ (საკ. პონტ.) -  [sh]έξη (პონტ.) – ην ρέξηλ, ην ρέξηνλ (ახ. ბერძ.) - მკლავი; 

 

გ. ფონეტიკური ცვლილება განიცადა: 

Λύρη/λήεο (საკ. პონტ.) - λύ[sh]α, λύ[sh]η (პონტ.) – νλύρη, ην όλπραο (ახ. ბერძ.)-

ფრჩხილი; 

ζηήζηα (საკ. პონტ.) – ηζηηζία (პონტ.) – ν ζηήζνο/ην ζηήζη (ახ. ბერძ.) - მკერდი 

(ქალის);  

θνξόκειν (საკ. პონტ.) – θνθίκεινλ (პონტ.) - ტყემალი; 

εμσ,  νμνύθα (საკ. პონტ.)  – νθ[sh]νύθα (პონტ.) – εμσ (ახ. ბერძ.); 

δαθέην (საკ. პონტ.) – δαθέη (პონტ.) - ჟაკეტი; 

ξαζρίλ (საკ. პონტ.) - ξά[sh]α (პონტ.) – ε ξάρε, ε πιάηε, ηα λώηα (ახ. ბერძ.) -

ზურგი; 

ςηράια/ςηράιηζκαλην (საკ. პონტ.) - ςηιβξε[sh]ήλ (პონტ.) - ςηραιίδεη (ახ. ბერძ.)-

ჟინჟღლი; 

დ. იდენტური: 

ζνπκά (საკ. პონტ) - ζνύκα, θνληά (პონტ.) – θνληά (ახ. ბერძ.) -ახლოს;  

εθηθά (საკ. პონტ.) – εθηθά (პონტ.) - εθεί (ახ. ბერძ.) -იქ;   

ραιγόλ (საკ. პონტ.)  (<ძვ. ბერძნული -calkov~) - ραιγόλ (პარალელურად 

გამოიყენება θαζηξνύιαλ (რუს. кастрюля)- ε θαηζαξόια (ახ. ბერძნ.) - თუჯის ქვაბი);  
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θνξίηζη – θνξηζόπνλ (საკ. პონტ.) - θνξίηο, θνξηζόπνλ (პონტ.) - ην θνξίηζη (ახ. 

ბერძ.) - გოგო;  

αδεξθνπαίδ (საკ.პონტ.) – αδεξθνπαίδ (პონტ.) -  ν μάδειθνο/ε μαδέιθε (ახ. ბერძ.) - 

ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი; 

πνπίρηα (საკ.პონტ.) - πνπίρηα (პონტ.) – ην κνπζηάθη (ახ. ბერძ.) - ულვაშები; 

θαηζαπξάλ (საკ. პონტ.) -  θαηζαπξάληα (პონტ.) – ηα θαηζάβξαρα, απόθξεκλνο, 

απόηνκνο (ახ. ბერძ.) - ციცაბო; 

θνπθνπβάθαο (საკ. პონტ.) - θνπθνπβάθαο (პონტ.)- ην καληηάξη  (ახ. ბერძ.) - სოკო; 

 

ე. შედარების მიზნით ცალკე წარმოვადგენთ ლაზარევის ხელნაწერების 

საფუძველზე წარმოდგენილი წლების წინ ჩაწერილი ლექსიკისა და დღევანდელი 

ლექსიკის პარადიგმას, სადაც ნათლად ვლინდება ლექსიკურ ერთეულთა 

სახეცვლილებანი: 

 

პონტოური დიალექტი 

  პონტოური ლექსიკა   

(ლაზარევის მასალები) 

პონტოური        

ლექსიკა დღეს 

მნიშვნელობა 

მატოცაცა მატოჩაჩა წამწამი 

მირäზო მირიაზო ვყოფ, ვანაწილებ 

თინäზო ტინიაზო ვბერტყავ 

პოპას პაპას, პოპას მღვდელი 

ფორთაკა ვფროსაკა ბაყაყი 

ეღაპ აღაპი სიყვარული 

შელიზონ, ხილადონ შელიდონ მერცხალი 

სტილო ასტილო ვგზავნი 

ოროტო როტო ვეკითხები 

ტემელია-თäმäლ<ძვ. 

თემელიონ 

ფუნდამენტ საძირკველი 

აღრატიკოს<ძვ. 

ერგატიკოს 

კამატეროს შრომისმოყვარე 
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დევნახო<დიავრეხო ვრეხო, ანალისა ვასველებ, ვნამავ 

ეორტი<ძვ. ჰეორტე იორტი დღესასწაული 

შოროს შოროს ქვრივი კაცი 

შორა შორა ქვრივი ქალი 

კუნიღმან კუნინ აკვნის რწევა 

სუმა სუმა ახლოს 

ლეღნოს სტენონ ვიწრო, თხელი 

იპნოს კიმასე ძილი 

სფურინ სვირიზა ურო, ჩაქუჩი 

აშორონ აშორონ საბძელი, სათივე 

მუსკარ მუსკარი ხბო 

პუტამ პოტამი მდინარე 

კალაპუკ ცუპად / როკა სიმინდი 

სერევო სერევო ვკრეფ, ვაგროვებ 

სიდერემან სიზერონო გაუთოება 

კუფოს<კოფოს კოფი ყრუ 

დäვოლოს დიავოლოს ეშმაკი, სატანა 

ხტინონ ხტინონ ძროხა 

შკინინ შკინინ თოკი 

შკიზო<სხიძო აკოფსა ქსილა დაპობა, ვაპობ შეშას 

შკია<ძვ. სკია სერინ ჩრდილი 

კალაჩი/კალაჩემან კალაჩევომე საუბარი 

ჩაიზო ჩაიტაზენა ვუყვირი 

ჩირახანტოს შირახანდოს ზღარბი 

ჩორჩულა კატარეხტის ჩანჩქერი 

ციხნა ზატმენი/სკოტინევი ნისლი 

ძუნგრისმან ძუნგრისმან/ტო 

მორონ კლეი 

ბავშვის ტირილი 

ცინკალიდაროს კაცარა ხუჭუჭა 

შიმონგოს შიმონგოს ზამთარი 

ჭიტიზო ჩიტიზო ვიჭვრიტები 
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გარდა ამისა, პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში დავაფიქსირეთ ისეთი 

ლექსემები, რომლებიც აშკარაა, რომ აქაურთა კუთვნილებაა: 

ტა ხუტუშა - ქუნჩალი 

ტა როკას ტა მალია - სიმინდის თმა 

ექსო - გარეთა ბიძაშვილი 

ჩალა - ჩალა 

ხორტარი სემონ - ბალახის ზვინი 

ჩალა სემონ - ჩალის ზვინი 

ქინძი - ქინძა 

ნიახური - ნიახურა 

წიწიკას ჩიხრიტის ჭრიღინა 

კუცა კუწა მეჭეჭი 

წილილ ცილიზია ნაკვერჩხალი 

წაწალოს ცაცალოს შიშველი 

ეცუემულძა ძარმულიღმან ჩქმეტა 

ალეტრონ / კუთან გუთან გუთანი 

პელისტერ პერისტერ მტრედი 

ართოპოს / ათროპოს ა(ნ)თროპოს ადამიანი 

ადეფლოს / ალფოს ადელფონ / კარტაშ ძმა 

პენდე პენდე ხუთი 

პენდაკოშა პენდაკოშა/პენდაკოსია ხუთასი 

თაკოს ეიდ თხა 

შკილინ შკილოს ძაღლი 

კამელ ქამელ აქლემი 

ელაფ ელაფ ირემი 

პრიკა პრიკა მზითევი 

ადა ადაკა აქ 

ეკი ეკიკა იქ 

აშიკ კუტინ ყუთი 

ი ვედრა ვედრან ვედრო 
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კლიონკა -მაგიდის საფარი 

სტოლი ჩარჩაფ- მაგიდის გადასაფარებელი (ნაჭრის) 

მასალები ცხადყოფს, რომ აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება  

ენის იერარქიის ყველა დონეზე ავლენს მეტ-ნაკლებ განსხვავებებს  როგორც  ძველ და 

ახალ ბერძნულთან, ასევე საკუთრივ პონტოურ დიალექტთან მიმართებით. ჩანს, 

აჭარელ ბერძენთა პონტოური ბევრ ლექსიკურ ერთეულს საკუთარ ყალიბში აქცევს, 

რითაც თავისებურ იერს სძენს მას, რაც განასხვავებს საქართველოში მცხოვრებ 

პონტოელთა ბერძნულს საკუთრივ პონტოური დიალექტისგან, ეს უკანასკნელი კი 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების ცალკე კილოკავად განხილვის 

საფუძველს გვაძლევს.  

 

§3. ნასესხები ლექსიკა 

3.1. თურქიზმები აჭარაში მცხოვრებ პონტოელთა ბერძნულში 

საქმრო/საცოლე პონტოურად გამოითქმის  - λνπ[sh]αινύ (ნუშალუ),  ახ. 

ბერძნულად – αξξαβσληαζηηθόο/ε (არავონიასტიკოს/ი), შდრ. თურქ. Nisanli (ნეფე, 

საქმრო), შდრ. აჭარ. ნიშანლობა (ზ. აჭ. ვაჟის მიერ ქალის დანიშვნა, ნიშნობა) 

(ნიჟარაძე 1971: 287), საკუთრივ პონტოურში არის  - ζνπκαδεκέλνο. 

იღლია - θνιδνύρηα (კოლზუხია)(პონტ.) - καζράιε  (მასხალი) (ახ. ბერძ.), შდრ. 

თურქ. Koltukalti-იღლია. 

სისხლძარღვები -ηακάξηα (ტამარია) (პონტ.) -αηκνθόξν/αγγείν (ახ. ბერძ.) შდრ. 

აჭარ. ტამარი  (თურქ. ,,damar“-1.ძარღვი, ნერვი; 2. გად. ზნე, ხასიათი (ნიჟარაძე, 

1971:328). 

ულვაში - πνπίρηα (პუიხია) (პონტ.) - κνπζηάθη (ახ. ბერძ.), შდრ. თურქ. Biyik-

ულვაში. გავრცელებულია ლაზურშიც - ბუჲუღი. ეს სიტყვა თურქულიდან 

შემოსულია აჭარულში, შავშურში, კლარჯულსა და ტაოურში (ჩოხარაძე..., 2015:512). 

საკუთრივ პონტოურში დასტურდება - Κνπζηάθ(η ). 

ლურჯი (მუქი) – κνβ (მოვ) (პონტ.) - κπιε (ახ. ბერძ.), შდრ. თურქ. Mavi - ლურჯი;  

მოხერხებული - πε[ch]αξνριήο (პეჩაროხლის) (პონტ.) - δεμηνζύλε - επηδεμηόηεηα 

(ახ. ბერძ.), შდრ. თურქ. Becerikli - მოხერხებული. 

https://ka.glosbe.com/el/ka/%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
https://ka.glosbe.com/el/ka/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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ია - καλνπ[sh]άθηα (მანუშაკია) (პონტ.) -ίνλ (ახ. ბერძ.), შდრ. თურქ. Menekse-ია, 

საკუთრივ პონტოურში - καλνπζάθ. 

ნესვი - γαβνύλ (ღავუნ) (პონტ.) - πεπόλη (პეპონი)  (ახ. ბერძ.), შდრ. თურქ. Kavun-

ნესვი. 

ავეჯი - ηα κεκπέιηα (ტა მემბელია) (პონტ.) - έπηπια  (ეპიპლა)  (ახ. ბერძ.), შდრ. 

თურქ. Mobiya,  რუს. мебель -ავეჯი, აჭარ. მებელი - ავეჯი. 

ზეწარი [ch]αξ[ch]άθ (ჩარჩაფ) (პონტ.) - ζεληόλη  (სენტონი) (ახ.ბერ.), შდრ. 

თურქ.carsaf - თეთრეული, საკუთრივ პონტოურში - ζεληόλ. 

ლეიბი - ηε[sh]άθ (ტეშაკ) (პონტ.) - ζηξώκα   (სტრომა) (ახ. ბერ.), შდრ. თურქ. 

dosek/yatak  - ლეიბი, ლოგინი. 

ყავადანი - [j]εβδέ (ჯევზე/ჯეზვე) (პონტ.) - შდრ. აჭარ. ჯეზბე/ჯეზვე  (თურქ. 

Cezve - სპილენძის ან თუნუქის პატარა ჭურჭელი, რომელშიც ყავას ადუღებენ 

(ნიჟარაძე 1971: 443). 

ატამი - [sh]νθηάιηα (შოფტალია) (პონტ.) -ξνδάθηλν  (როზაკინო)  (ახ. ბერ.), შდრ. 

თურქ. Seftali - ატამი. 

ქამარი γάη[sh] (ყაიშ) (პონტ.) - δώλε (ზონი) (ახ. ბერ.), შდრ. თურქ. Kayis,შდრ. 

აჭარ. ყაიში - ქამარი (ნიჟარაძე 1971: 367), საკუთრივ პონტოურში -δσλάξ. 

პირსახოცი - πε[sh]θίξ (პეშკირ) (პონტ.), (თურქ. peşkir) [ახ. ბერძნული - ε πεηζέηα 

(იტალ. pezzetta)] – πεηζέη (პეცეტ) (ახ. ბერ.),  შდრ. აჭარ. ფეშკირი>თურქ. Peskir-

პირსახოცი. 

ბიძა - ν ζείνο (თიოს), ηαήο (ტაის)(პონტ.), (თურქ. Dayı - ბიძა, დედის ძმა) [ახ. 

ბერძნული - ν ζείνο, ძვ. ბერძნული - ]. შდრ. აჭარ. ტაჲა - დედით ბიძა 

(ნიჟარაძე, 1971:327). დასტურდება შავშურსა და მუჰაჯირების მეტყველებაშიც (იხ. 

შავშეთი, 2011; კლარჯეთი, 2016).  

         ცოლის და - παιδνύ (პალზუ) (პონტ.), (თურქ. baldız), ηεγάξηζηκαδειθή [ახ. 

ბერძნული - ε γπλαηθαδέιθε], შდრ. აჭარ. ბალდუზი/ბალდიზი -ცოლის და, ქვისლი 

(ნიჟარაძე, 1974:101). გავრცელებულია შავშურშიც (კორპუსი, მის.: http://corpora.co/#/). 

ძმა - Θαξηά[sh] (კარტაშ) (პონტ.), (თურქ. kardeş), αδειθόλ [ახ. ბერძნული - ν 

αδειθόο, ძვ. ბერძნული - ], საკუთრივ პონტოურ დიალექტში - αδειθόλ, 
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შდრ. აჭარ. ყარდაში - ძმა, დადასტურებულია ფერეიდნელ ქართველთა 

მეტყველებაშიც.  

ჯიბე - [ch]όπηαλ (ჩოპიან) (პონტ.) [ახ. ბერძნული - ε ηζέπε], უნდა 

მომდინარეობდეს თურქული - cep ფორმისგან.  

არაყი - ξαθίλ (რაკინ)(პონტ.) [ახ. ბერძნული - ε ξαθή (თურქ. raki), ახალ ბერძ.ην 

νύδν], შდრ. აჭარ. რახი - მაგარი ალკოჰოლიანი სასმელი (ნიჟარაძე, 1971:303), რახი 

ქართული ენის სხვა დიალექტებშიც ფართოდაა გავრცელებული.  

გუფთა - θνθηάδεο, ζαξκάδεο (კოფტადეს, სარმადეს) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ν 

θεθηέο], მიღებული უნდა იყოს  ამავე მნიშვნელობის თურქ. Köfte ფორმისგან, ν 

ζαξκάο (თურქ. sarma) - შეხვეული, ჩოხიანი გუფთა. 

ჰალვა - ράιβα (ხალვა)(პონტ.), (თურქ. helva) [ახ. ბერძნული - ν ραιβάο], შდრ. 

აჭარ. ჰალვა, ხალვა (არაბ.) - ერთგვარი ტკბილეული (ნიჟარაძე, 1971:448). 

სასწორი - γαληάξ (ღანტარ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ε δπγαξηά, ძვ. ბერძნული - 

] - (თურქ. Kantar), საკუთრივ პონტოურში - δύγηλην. 

საზამთრო - ραξπνύδ (ხარპუზ) (პონტ.) (თურქ. karpuz) - [ახ. ბერძნული - ην 

θαξπνύδη, πδξνπέπσλ], შდრ. აჭარ. ყალფუზი/ყარფუზი - საზამთრო (ნიჟარაძე, 

1971:369; ფუტკარაძე, 1993:616). 

ტყე - όξκαλ (ორმან) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ην δάζνο, νξκάλη] (თურქ. orman), 

ძვ. ბერძნული -  ], საკ. პონტოურში - όξκαλ. 

ყვავილი - ch]η[ch]άθ (ჩიჩაკ) (პონტ.), (ყვავილის ფურცელი - [ch]η[ch]άθη θύιιν) 

(თურქ. çiçek),[ახ. ბერძნული - ην ινπινύδη, ην άλζνο, ძვ. ბერძნული -  ]. 

ბარტყი - ηαβξίλ (იავრინ) (პონტ.), (თურქ. yavru)[ახ. ბერძნული - ν λενζζόο, ην 

θισζζνπνπιν], საკ. პონტოური -ηζηηζάθ. 

მწყერი - πνπιδνύξ[ch]η (პულდურჩი) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ην νξηύθη, ძვ. 

ბერძნული - / ] (თურქ. Bıldırcın), საკ. პონტოურში -νξηύθ. 

შაშვი - θαξαηάγνπ (კარატაღუ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ε θίριε, ძვ. ბერძნული - 

], თურქ. Karatavuk. 
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მღებავი - κπνηα[ch]ηο (ბოიაჩის) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ν κπνγηαηδήο (თურქ. 

boyaci)], აქედან საღებავი - πνηάλ [ახ. ბერძნული - ε βαθή, ε κπνγηά, ძვ. ბერძნული -

], თურქ.boya) - შეღებვა, πνγηάηηζκα [ახ. ბერძნული - βάςηκν] (თურქ.boyama); 

         ცომის გასაბრტყელებელი ხის ჯოხი - ριανύ (ხლაუ) (პონტ.), (ახ. ბერძ. 

Οκπιάζηξεο). ამავე დანიშნულებით აჭარულში გამოიყენებენ უხლაოს.  

         დახრილი - αρηαπακέλνλ (ახტაპამენონ) (პონტ.), (თურქ. Aktarma) - ახ. ბერძ. 

ζθπκκέλνο, θαηεσαζκέλνο, γεξκέλνο). 

შუშაბანდი - ch]ακίθηα (ჩამიკია) (პონტ.), ახ. ბერძნული - ην ιηαθσηό), უნდა 

მომდინარეობდეს  თურქ. Cam სიტყვისგან, რაც შუშას აღნიშნავს;  

დაწინწკლული - θνπθνπηζιίλ (კუკუცლინ) (პონტ.) (თურქ. Kukuc) [ახ. 

ბერძნული - πηηζηιηζκέλνο (πηηζηιηζηόο), θειηδσκέλνο, ძვ. ბერძნული - θειηδόσ]. 

 

3.2. რუსული ლექსიკა პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში 

თავსაფარი - θα[sh]θίλ (კაშკინ) (პონტ.) – καληήιη (მანდილი) - თავშალი, 

მანდილი, ცხვირსახოცი (ახ. ბერძ.), შდრ. რუს. Косыика/აჭარ. კასინკა/კაშნი- 

თავსაფარი. 

ქუდი - [sh]άπθαλ (შაპკან) (პონტ.) - θαπέιν/πίινο  (კაპელო/პილოს)  (ახ. ბერ.), 

შდრ. რუს. Шарка, შდრ. აჭარ. შაფხა - ქუდი, ცილინდრი. 

ქოლგა - δόληηθνλ (ზონტიკონ) (პონტ.) - νκπξέια  (ომბრელა) (ახ. ბერ.), შდრ. რუს. 

зонтик- ქოლგა. 

მუსიკოსი - κνύδηθαλη (მუზიკანტ) (პონტ.) – κνπζηθόο (მუსიკოს) (ახ. ბერძ.), 

музыкант (რუს.)(ჩემი დიშვილია, მუზიკანტია, კაჲ სიმღერაა, თან მუზიკაც იცის 

(კვირიკე). 

ჭიქა - ζηαθάλ (სტაკან) (პონტ.) – стакан (რუს.), πνηήξη (პოტირი) (ახ. ბერძ.). 

პარალელურად ბერძნულ ფორმასაც გამოიყენებენ. 

ცისარტყელა - ξαδνύθα (რადუკა) (პონტ.) – νπξαληνηόμν (ურანიოტოქსო) (ახ. 

ბერძ.), პარალელურად ბერძნულ ფორმასაც გამოიყენებენ, რუს.радуга.  

პონტოური ηξαπέδη (ტრაპეზი) - მაგიდა სიტყვის პარალელურად გამოიყენებენ 

რუსულ  ტერმინს - стол (რუს.) - მაგიდა. 
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საიდუმლო - ζεθξεηη (სეკრეტი) (პონტ.) – секрет - რუსული სიტყვაა და 

საიდუმლოს ნიშნავს.  

ბუნება - πξηξόδα (პრიროდა) (პონტ.) – природа (რუს.) - ბუნება. Φύζε (ახ. ბერძ.) - 

ბუნება.  

ორნამენტი - αξλακέλη (არნამენტ) (პონტ.) – орнамент (რუს.) – δηαθόζκεζε (ახ. 

ბერძ.).  

გაჩერება -αζηαλαβίη (ასტანავიტ) (პონტ.) – остановить (რუს.), ζηάζε (სტასი) (ახ. 

ბერძ.).  

მეტყველებაში ხშირად გამოიყენებენ სიტყვას θαλη[sh]λα - რა თქმა უნდა, რაც 

რუსული სიტყვაა (конечно ),  თუმცა ამავე სიტყვის ბერძნული შესატყვისი ლექსემაც 

ახსოვთ -  βέβαηα (ვევეა) (ახ. ბერძ.). 

ასევე ხშირად გამოიყენებენ რუსულ სიტყვას постоянно - ყოველთვის, მუდამ, 

(მაგ: წმინდა გიორგის ეკლესიაში დავდივართ პასტაჲანა, იქ ახლოსაა; პასტაჲანა 

δέθαρξόληα - ყოველთვის ათი წელია; ოთხი, ხუთი კაცი პასტაჲანა ვართ) (ახალშენი).  

საჩუქარი - παδάξθα (პადარკა) (პონტ.) – пoдaрoк (რუს.), δώρο (ახ. ბერძ.). 

კუნთი - κνπζθνπιάκ (მუსკულამ) (პონტ.) – мускул (რუს.) - κπο/κπώλαο - ახ. 

ბერძ.). 

საწებელი - βαδιίβθα  (ვადლივკა) – подливка (რუს.),  ζάιηζα (ახ. ბერძ.).  

ბერძნული θαξόην (კაროტო) (პონტ.) - სტაფილო, პარალელურად იყენებენ 

რუსულ ტერმინს - морковка, ასევე   κπνπξάθη (ბურაკი) (პონტ.) - ჭარხალი,  бурак 

(რუს.), δαραξόηεπηιν (ახ. ბერძ.).  

ბარი - ιαπάηθα (ლაპატკა) (პონტ.),  лопатθа (რუს.),  υτσάρι (ახ. ბერძ.). 

ნესტიანი - έρνκεζίξνζη (პონტ.) (სპეციფ. რუს. сырость ), [ახ. ბერძნული - 

θάλεηπγξαζία, ძვ. ბერძნული - ]. 

ჩანთა - ζνύλθαλ (სუნკან) (პონტ.), (რუს. сумка), [ახ. ბერძნული - ε ηζάληα/ν 

ζάθνο], სუნკა/სუმკა გავრცელებულია ქართული ენის დიალექტებშიც.  

თარო (წიგნების) πόιθαο (პოლკას) (პონტ.), (რუს. полка) [ახ. ბერძნული - ξάθη 

(თურქ. raf), ძვ. ბერძნული - ]; 

https://ka.glosbe.com/el/ka/%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%BF
https://ka.glosbe.com/el/ka/%CF%86%CF%84%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9
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კატლეტი - θαηιέηηα (კატლეტია) (პონტ.), (რუს. Котлета, ფრან. côtelette) [ახ. 

ბერძნული - νθεθηέο, ε κπξηδόια]. 

საფქვავი (ყავის) – θαβέοκα[sh]ίλα (კავესმაშინა) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - 

κύινοθαθέ, θαβέο+κα[sh]ίλα], პირველი კომპონენტი თურქულია (kahve), ყაჰვე -

გავრცელებულია აჭარულშიც (ნიჟარაძე, 1971:617), მეორე კომპონენტი რუსულია, 

машина -მანქანა. 

კომბოსტო - αζπξνιάραλν, θαπνύζηα (ასპროლახანო, კაპუსტა) (პონტ.), (რუს. 

капуста), [ახ. ბერძნული - ην ιάραλν, ძვ. ბერძნული - ], კაპუსტო -

დამკვიდრებულია ქართულშიც. 

ლეღვი - ζύθα, ηλ[ηδ]ίξ (სუკა, ინჟირ) (პონტ.), (რუს. инжир) [ახ. ბერძნული - ην 

ζύθν, ძვ. ბერძნული - ]. 

ნავთი - θαδ (კაზ) (პონტ.), (რუს. газ), [ახ. ბერძნული - ε θεξνδίλε, πεηξειαίν]. 

ნახერხი - απίιθαλ (აპილკან) (პონტ.), (რუს. опилка), [ახ. ბერძნული - ηα 

πξηνλίδηα, ძვ. ბერძნული - ]. 

საძირკველი - θνπλδάκεληνλ (ფუნდამენტონ) (პონტ.), (რუს. фундамент)[ახ. 

ბერძნული - ην ζεκέιην, ძვ. ბერძნული - ], ფუნდამენტი გავრცელებულია 

აჭარულშიც და ინგილოურ მეტყველებაში (კორპუსი, მის.: http://corpora.co/#/). 

ღუმელი - πέ[sh]θν (პეშკო) (პონტ.), (რუს. печь, печка), [ახ. ბერძნული - ε 

ζεξκάζηξα, ε ζόκπα, νθιίβαλνο, νθνύξλνο]. 

ჩაიდანი - ηζάηληθα (ჩაინიკა) (პონტ.), (რუს. Чайник), [ახ. ბერძ. Ζ ηζαγηέξα, 

ηζαγεξó]. 

ორცხობილა - ζνπράξη (სუხარი) (პონტ.), (რუს.сухарь) –[ ახ. ბერძ. Σν παμηκάδη 

(თურ. Peksimet)]. 

 

3.3. ქართული ლექსიკა აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში 

მუშტი - κνύζηα (მუსტა) (პონტ.) - γξνζηά (ღროთია) - მუჭი, მუშტი, მჯიღი (ახ. 

ბერძ.). შდრ. ქართ. მუშტი;  
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კოკორი - θνπθνύηο (კუკუც) (პონტ.) – შდრ. აჭარ. კუკუტი - კოკორი, შ. 

ნიჟარაძესთან განმარტებულია - 1. წაწვეტებული თავი რისამე, წვეტი, 2. მაჭვის თავი 

(ნიჟარაძე, 1971: 234) – κπνπκπνπθηάδσ - ვიკოკრები, κπνπκπνπθη - კოკორი (ახ. ბერძ.). 

შარვალი - [sh]αξβάι (შარვალ) (პონტ.) - παληειόλη   (პანდელონი) (ახ. ბერ.), შდრ. 

ქართ. შარვალი; 

მუთაქა - Κνπξηάθα (მურტაკა) (პონტ.) - καμηιάξα (მაქსილარა)  (ახ. ბერ.), შდრ. 

აჭარ. მურთაქა - ბალიშის მსგავსი, გრძელი, ვიწრო, ბალიშის ქვეშ დასადებად 

იყენებენ. 

სკამი - ζθάκηλ (სკამინ) (პონტ.)  - θαξέθια  (კარეკლა) (ახ. ბერ.). შდრ. სკამი. 

პიჯაკი<реа-jасkеt (ინგ.) – πηηδάθ (პიჯაკ) (პონტ.) - παιηό  (პალტო), 

παλσθόξη (პანოფორი)  (ახ. ბერძ.). 

ჩაქუჩი <çekiç (თურქ.) - Σζαθνύηο (ჩაკუც) (პონტ.) - ζθπξί  (სფირი) (ახ. ბერ.), 

შდრ. ქართ. ჩაქუჩი > თურქ. cekic. 

ბრინჯი - πξηληο (ბრინძ) (პონტ.) - ξύδη (რიზი) (ახ. ბერ.). 

თუთა - ηνύηηα (ტუტია)(პონტ.) - κνύξν (ახ. ბერძ.), შდრ. ქართ. თუთა.  

კარტოფილი - θαξηόθα (კარტოფა)(პონტ.) -  შდრ. აჭარ. ყართოფი/ყართოფაჲ-

კარტოფილი (ნიჟარაძე, 1971: 369) - παηάηα – (ახ. ბერ.). 

ღრძილი - γξίληδίιηα (ღრინჯილია) (პონტ.),  [ახ. ბერძნული - ην νύιν/ηα νύια, ძვ. 

ბერძნული - / ]. შდრ. ქართ. ღრძილი. 

კოჭი - ην πνπρ, ην θόηζη (კოცი) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ν αζηξάγαινο, ძვ. 

ბერძნული - ], შდრ. ქართ. კოჭი. 

ქუსლი - θό[ch]α, ην θόηζη (ηα θόηζηα), [ახ. ბერძნული - ε θηέξλα, ε πηέξλα, ძვ. 

ბერძნული - ]. 

ჭიპი - ηζίπαλ (ჭიპან) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ν αθαιόο, ν νκθαιόο, ძვ. 

ბერძნული - ]. 
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მუშამალა (ზღმარტლი) - άγξελκνπ[sh]κνπιά- muşmula - თურქ. შდრ. ქართ. 

მუშმალა/მუშმულა (აჭარ.) - მრგვალი ან ოვალური წვნიანი, მომჟავო-მოტკბო, 

ნარინჯისფერი ან ყვითელი, კურკოვანი ხილი (ცოცანიძე..., 2014:440); 

         კოკორი - θνπθνύηο (კუკუც) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ην κπνπκπνύθη, ην 

θνπθνύηζη (კურკა, იტალ. Cucuzza)]. 

წიწმატი - ηζηηζκάη (წიწმატ) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ην ιεπίδηνηνήκεξν, ην 

θάξδακν, ძვ. ბერძნული - ].  

ხურმა - ρνπξκά (ხურმა) (პონტ.), (სპარს. khormaliu, khorma), [ახ. ბერძნული - 

νισηόο, ην κήιν ηεο Αλαηνιήο, ლათ. diospyros], ხურმა/ხუმრა დამკვიდრებულია 

ქართულშიც.  

ინდაური - ηλδεγνύξ  (ინდეღურ), [ახ. ბერძნული - ε γαινπνύια, ν ηλδηάλνο, ν 

γάιινο]. 

კამეჩი - [ch]ακέ[sh] (ჩამეჩ)(პონტ.), [ახ. ბერძნული - βνύβαινο, ძვ. ბერძნული - 

], შდრ. კამეჩი. 

         ხოხობი - ρόρνξαο (ხოხორას) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - νθαζηαλόο, ძვ. ბერძნული 

- ]. 

ხუმრობა - καζράξηαλ (მასხარიან) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ην αζηείν, ძვ. 

ბერძნული - ]. 

ჭიშკარი - ηη[sh]θάπη (ტიშკაპი) (პონტ.), [ახ. ბერძნული - ε πύιε, εμώπνξηα], შდრ. 

ჭიშკარი. 

კორპუსის მასალებზე დაყრდნობით გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ნასესხები 

ლექსიკის უმრავლესობა რუსულია (იხ. berikashvili, 2016: 258), რაც განპირობებული 

ჩანს იმით, რომ განათლება რუსულენოვანი აქვთ უმრავლეს მათგანს. აჭარის 

პონტოელთა მეტყველებაში ამავდროულად ბევრია თურქულენოვანი ლექსიკაც, რაც, 

ვფიქრობთ, აჭარულის გზითაა მიღებული.  

საქართველოს პონტოურში გავრცელებული თურქული ლექსიკა, ხშირ 

შემთხვევაში, არ არის ბილინგვური, მათ მეტყველებაში გამოვლენილი თურქული 

სიტყვები არ შეიძლება იყოს კოდების გადართვის შედეგი. ეს ელემენტები 

მემკვიდრეობითაა მიღებული იმ პერიოდიდან, როცა პონტოელები თურქეთში 
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ლაპარაკობდნენ ბერძნულ ენაზე  (berikashvili, 2016:258), ვიზიარებთ ბერიკიშვილის 

მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თურქული ნასესხობები არ შეიძლება იყოს კოდების 

გადართვის შედეგი. ისინი მემკვიდრეობითია, მომდინარე თურქულისგან, თუმცა 

მიგვაჩნია, ზოგიერთი თურქული სიტყვა აჭარულის გზით შეთვისებული აქვს 

პონტოურს.  ბოლო ხანებში ბევრი სიტყვა მიიღო პონტოურმა ქართულიდან და 

თანამედროვე ბერძნულიდან.  

 

§ 4. ბერძნიზმები  ქართულში 

პონტოელი ბერძნები სახლობდნენ იმ რეგიონებში, სადაც მათ ისტორიულად 

ურთიერთობა ჰქონდათ სხვადასხვა ხალხთან, პირველ რიგში  კი ქართველურ 

ტომებთან.  

ლაზებსა და ბერძნებს შორის სწორედ ახლო ურთიერთობის შედეგი უნდა იყოს 

ერთი მხრივ, თურქეთის ლაზური მოსახლეობის ენაში პონტოური დიალექტის 

გავლენის კვალი და, მეორეს მხრივ,  პონტოურში -ქართველურისა. 

სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ თანამედროვე ლაზეთის 

ტერიტორია საუკუნეების განმავლობაში შედიოდა რომისა და ბიზანტიის იმპერიის 

შემადგენლობაში და განიცდიდა ბერძნულ-ბიზანტიური კულტურის დიდ გავლენას, 

თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად უცხო ტომთა ხანგრძლივი 

ბატონობისა, ლაზურ-ჭანური მეტყველება აქ არ შეწყვეტილა. 

ეს მხოლოდ იმის დამამტკიცებელი და მაჩვენებელია, რომ ,,ლაზურ-ჭანური აქ 

იმთავითვე არსებობდა, რომ ხალიბები, ტიბარენნი, მოსინიკები, დრილები და სხვანი 

სწორედ ლაზურ-ჭანურად მეტყველებდნენ, რომ ისინი ქართველ ეროვნებას 

ეკუთვნოდნენ“  (ჯავახიშვილი, 1984:415).  

ლაზურ გარემოში მოხვედრილმა ბერძნულმა დიასპორამ საკუთარი კულტურაც 

განავითარა, ადგილობრივებზეც გავლენა მოახდინა და ამავდროულად,  

დამხვდურისგანაც ბევრი შეითვისა, რაც, ბუნებრივია, აისახა მის მეტყველებაში, 

უპირატესად - ლექსიკაში.  
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სიტყვათა სესხების პროცესი ორივე მიმართულებით მიმდინარეობდა, ადგილი 

ჰქონდა როგორც ბერძნულიდან ლაზურში სიტყვათა სესხების პროცესს, ასევე 

პირიქით, ბერძნულში  მკვიდრდებოდა ლაზური ლექსიკა. 

პონტოური  ბერძნული დროთა განმავლობაში ლაზურიდან ისეთ სიტყვებს 

ითვისებდა, რომლებიც  აჭარულსა და საერთოდ ქართველურ ენებში იყო 

გავრცელებული. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ეს სიტყვები პონტოურში ლაზურიდან 

მკვიდრდებოდა, რაც არც აჭარულისთვის იყო უცხო.  

ამ ისტორიული ვითარებიდან გამომდინარე, გასაგებია, თუ  რატომ არსებობს 

ბერძნულში ქართველური პლასტები. მრავალი ბერძნული სიტყვა, ბუნდოვანი თუ 

უცნობი ეტიმოლოგიისა პარალელებს პოულობს ქართველურში (გორდეზიანი, 

1985:5).  

სწორედ ქართულ-ბერძნული ენობრივი ურთიერთობების შედეგია ბევრი 

ბერძნული სიტყვა, რომლებიც ოდითგანვე დამკვიდრებულია ქართულში, თუმცა ამ 

შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესოა არა ადრეული პერიოდის ნასესხობები, არამედ  

გასული საუკუნის მიგრაციის შედეგად გამოწვეული ენობრივი კონტაქტებისა და ამ 

კონტაქტების შედეგად მიღებული  ნასესხობები ლაზურსა და ქართული ენის 

აჭარულ დიალექტში.  

სიტყვათა სესხებისას საინტერესოა ძიება ინტეგრაციის გზებისა, რომლებიც 

მრავალფეროვანია  და ლინგვისტური თვალსაზრისით არაერთ საყურადღებო ფაქტს 

წარმოგვიდგენს.  

ბერძნულ-ქართული ურთიერთობებისას, უპირველესად, საინტერესოა 

სუპერსტრატული  დანაშრევები, რომლებიც ამ ურთიერთობებს  მოჰყვა და, 

შეიძლება ითქვას, დღემდე გრძელდება. დომინანტი ლექსიკა ბერძნულია, თუმცა  

გრამატიკული წყობა, სინტაქსური კონსტრუქციები სესხების საინტერესო 

შემთხვევებს ავლენს (იხ. ხახუტაიშვილი, 2016: 284).  

ლაზურში არსებული ბერძნიზმების უმეტესი ნაწილი სახელებია, თემატურად 

საყოფაცხოვრებო შინაარსის ამსახველი.  გვხვდება რამდენიმე ზმნური ერთეული, 

კავშირები და ზმნიზედები (იხ. აბულაძე 2017). 
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ა. ბერძნული ლექსიკური ერთეულების ნაწილი როგორც სემანტიკურად, ასევე  

ფონეტიკური გაფორმებით უცვლელადაა დამკვიდრებული ლაზურში. ჩანს,  

ნასესხებ სიტყვათა ერთ ნაწილს ლაზურში შეუნარჩუნებია  როგორც ფონეტიკური 

სახე, ასევე სემანტიკაც.  

კარავი (ლაზ.) – ην θαξάβη (ტო კარავი) (ბერძ.)  – გემი; 

კარфი (ლაზ.)  – ην θαξθί (ტო კარფი) (ბერძ.) – ლურსმანი; 

ლიმანი (ლაზ.) –  ην ιηκάλη (ტო ლიმანი) (ბერძ.თურქ.) – პორტი, ნავსადგური; 

ოტი (ლაზ.) – რა, რაკი, რომ – όηη (ოტი) (ბერძ.); 

ოфრიდი (ლაზ.) – ην θξύδη (ტო ფრიდი)  (ბერძ.) - წარბი; 

ტურპანი (ლაზ.)  ბურღი – ηνπξκβάλη/ηνπξπάλη (ტურბანი/ტურპანი) (ბერძ.) – 

ჩალმა, ტურბანი; 

ღნოსი (ლაზ.)  ჭკუა – ε γλώζε (ღნოსი)  (ბერძ.) – ცოდნა, ჭკუა, შეცნობა 

(βάδσγλώζε – ჭკუაში ვჯდები); 

პაპაზი (ლაზ.) – ქრისტიანული მღვდელი (შდრ. აჭარ. კლარჯ. შავშ. ტაოური 

ფაფაზი). სამხრულ კილოებში დამკვიდრებული ფაფაზი ამავე მნიშვნელობისაა (თ. 

papaz – ბერძ. παπάο)- სასულიერო პირი, მღვდელი –  გადატანით – ბრაზიანი, 

მზაკვარი, ფლიდი, ოინბაზი, თვალთმაქცი (შ. ნიჟარაძე, 1971: 341). ε παπαδηά (ი 

პაპადია) – ბერძნულში მღვდლის ცოლს ნიშნავს. 

სომუნი (ლაზ.) – მრგვალი პური  (შდრ. აჭ. სომუნი, თურქ. somun, ბერძ. ςσκί 

(ფსომი) პური); 

დულჲა (ლაზ.) – ε δύιηα (დულია) (ბერძ.) – საქმე, სამუშაო.  δπιηα ბერძნულში 

ორი მნიშვნელობით გვხვდება. მნიშვნელობის ცვლას, ერთი სიტყვის ფარგლებში, 

მახვილის მონაცვლეობა იწვევს. თუ   სიტყვას მახვილი ბოლოდან მეორე მარცვალზე 

მოუდის  – δπιία – აღნიშნავს მონობას, რაც ლაზურში არ ჩანს.  

ბერძნულ  ენაში მახვილი დისტინქტური ფუნქციის მატარებელია, მახვილის 

მონაცვლეობა სიტყვას უცვლის მნიშვნელობას.  ლაზურში, რომლისთვისაც მსგავსი 

ენობრივი მოვლენა უცხოა, სიტყვა დულია შევიდა მხოლოდ ერთი მნიშვნელობით– 

საქმე, სამუშაო. 
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Πνηέ (პოტე) ბერძნულში ბოლოდან პირველ მარცვალზე მახვილით ნიშნავს – 

ოდესღაც, არასდროს, ძველად, მახვილით ბოლოდან მეორე მარცვალზე – πόηε კი 

გამოხატავს კითხვას – როდის? 

პოტე ლაზურში ისეთივე გრამატიკული გაფორმებით შევიდა, როგორიც 

ბერძნულისთვისაა დამახასიათებელი, თუმცა სემანტიკური თვალსაზრისით  ერთი 

მნიშვნელობით დამკვიდრდა – ოდესღაც, არასდროს, ძველად. მეორე მნიშვნელობა – 

გამოხატოს კითხვა – ლაზურში არ ჩანს. დავიმოწმებთ ლაზურ ტექსტს ,,დო ე სქანი 

ნენაფე, კო პოტეს ვა ბოგნატი“ - და ეს შენი სიტყვები არასდროს გამეგონა ( ნარაკიძე, 

2016:168). 

ბ. რიგი ბერძნიზმებისა ლაზურში მცირე ფონეტიკური თუ გრამატიკული 

სახეცვლილებით  დამკვიდრებულა. ბერძნული ენის მრავლობითის ფორმა 

ლაზურში მხოლობითადაა გააზრებული. 

Σα απιά (ტა ავლა) – ეზოები ბერძნულში  ε απιή (ეზო) სახელის მრავლობითის 

ფორმაა. ავლა – ლაზურში მხოლობითადაა გაგებული – ეზო, სამეფო კარი, დარბაზი 

(შდრ. აჭ. ჰავლი).  

შ. ნიჟარაძესთან ჰავლი (თურ. havla - ბერძ. αύιή) იგივეა, რაც ბაკი, მუთვაღი, 

სამზარეულო ოთახში შესასვლელი დერეფანი (ნიჟარაძე,1971:447). 

მეორე მნიშვნელობით – ახორს აქვს წინ ჰავლი – საქონლის მოსაცდელი, 

გამოსაყვანი. 

რახნა (ლაზ.) – ობობა – ε αξάρλε (ი რახნი) (ბერძ.); 

ზიმარი (ლაზ.)  – ცომი – ბერძნულში  – ε δύκε; 

კრომი (ლაზ.) – ხახვი, ახ ბერძნულში - θξεκκύδη /θξόκκπνλ (კრემიდი/კრომიონ)-

ძვ. ბერძნულში. ლაზურში დამკვიდრებული კრომი  გრამატიკული გაფორმებით 

ბერძნული ენის არქაულ  წყობასთან უფრო ახლოსაა.  

მიკნატისი (ლაზ.) – მაგნიტი – καγλήηεο (მაღნიტის) (ბერძ.); 

მსორა//სორა (ლაზ.)  – ბღერი  (შდრ. აჭარ. ხორა). ხორა აჭარულში კანის 

ერთგვარი დაავადებაა დამახასიათებელი ძლიერი ქავილით (ნიჟარაძე, 1971:439). 

ხორა საბასთან ორი მნიშვნელობით გვხვდება: 1. ხორან (ხორასი) – შეშის ზვინი (შდრ. 
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ბერძ. ζσξεία – გროვა, ზვინი, დიდი რაოდენობა), 2. ხორა (ხორისა) – ხმელი მუნი 

(ქეგლ, მის.:http://ena.ge/explanatory-online); 

სინორი (ლაზ.) საზღვარი – ην ζύλνξν/ηα ζύλνξα (ტო სინორო) (ბერძ.) - 

საზღვარი (შდრ. აჭარ. სინორი) – აჭარულში ორი მნიშვნელობით გვხვდება: 1. 

სინორი (თ. sinir –ბერძ. ύλνξνλ) საზღვარი, მიჯნა. 2. სინორი//სირონი – კერძი, 

სახელდახელოდ მისატანი საჭმელია სტუმართან (ნიჟარაძე, 1971:319-320). ლაზურში 

საზღვრის მნიშვნელობით დამკვიდრებულა, მაგ.: ,,ნანდიდის ონტულე თურქიეში 

სინოიკალა ჲაქინი უღუტუ...“ - ბებიას ბოსტანი თურქეთის საზღვართან ახლოს 

ქონდა. 

სკაფინდი (ლაზ.) - სარეცხის გასარეცხი დიდი ვარცლი – ε ζθάθε (ბერძ.) –  

ტაშტი, ვარცლი; 

ტრაღოდუ (ლაზ.) – სიმღერა – ην ηξαγνπδί (ბერძ.); 

ფენეი (ლაზ.) ფანარი –ην θαλάξη//νθαλόο (ბერძ.) – ფანარი, შუქნიშანი (შდრ. 

აჭარ. ფენერი – ერთგვარი  გასანათებელი საშუალებაა). ლაზურშიც ამავე 

მნიშვნელობით გამოიყენება, მაგ: ,,ფენეი დოქაჩერი, სერ დო სერი გოფთათენ - 

ფანარდაკავებული ღამღამობით ვიაროთ (ნარაკიძე, 2016:168).  

ქერემიდი (ლაზ.) კრამიტი –ην θεξακίδη//ε θεξακίδα (ბერძ) – კრამიტი (შდრ. აჭარ. 

ქერემეთი –თ. kiremit– ბერძ. ρεξακηδόο). ქეგლ-ის მიხედვით, კრამიტი სილანარევი 

თიხის გამომწვარი ფირფიტაა, ხმარობენ შენობის სახურავად. ქერემიდი 

ტრანსლიტერირებულია ბერძნულიდან ლაზურში, სავარაუდოდ, სწორედ ლაზურია 

დასახელებული ლექსემის აჭარულში ინტეგრაციის გზა (ხახუტაიშვილი, 2016:287). 

ქილისე (ლაზ.) – ეკლესია  (შდრ. აჭარ. ქილისა – თ. kilise– ბერძ ε εθθιεζία).  

ქესტანე (ლაზ.) წაბლი – ην θάζηαλν, ε θαζηαληά/θαζηαλέα (კასტანო) (ბერძ.) – 

წაბლი (შდრ. აჭარ. ქესტანა – ხაპი, წაბლა ხაპი); 

ხარსუვი (ლაზ. ) ჩუქება – ην ράξηζκα (ტო ხარისმა) (ბერძ.); 

ხორონი  (ლაზ.) – ცეკვა – νρνξόο (ხოროს) (ბერძ.) – ცეკვა, ქორო, ფერხული 

(შდრ. აჭარ. ხორომი//ხორუმი//ხორონი – ჯგუფური საფერხულო ხალხური 

(აჭარულ–გურული) ცეკვა (ნიჟარაძე, 1971:438). აჭარაში იტყვიან ,,გარედან ხორონი 

ადვილია=გარედან ცეკვა ადვილია).  
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შამანდურა (ბერძ. თურქ) – მინიშნება, ნიშანი, ტივტივა, ლივლივა (ნარაკიძე, 

1986.:88). 

გ. ლაზურ მეტყველებაში დამკვიდრებულ რიგ ბერძნულ ლექსიკურ 

ერთეულებში შეცვლილია სემანტიკა, დავიწროებულია მნიშვნელობა ან ადგილი 

აქვს მნიშვნელობის გაფართოებას, სემანტიკურ გადახრას.  

მაგ: პარამეთი (ლაზ.)  ზღაპარი  – ην παξακύζη (ტო პარამითი)  (ბერძ.) –ზღაპარი. 

პარამითი ლაზურში  – საუბარს, ლაპარაკს აღნიშნავს, ბერძნულში ამ 

მნიშვნელობით გამოიყენება κίια/κίιεκα (მილა) – ლაპარაკი/παξακίισ (ბერძ.) –

ზედმეტად ვლაპარაკობ, ვლაქლაქებ. შესაძლებელია, ლაზურის პარამითი 

გადატანითი მნიშვნელობით ბერძნულის ანალოგიით – უაზრო, არარეალურ საუბარს 

ნიშნავდეს  (მაგ: ზღაპარს მელაპარაკები, ზღაპარია შენი საუბარი...). 

ლოდოზი  (ლაზ.) – სამხრეთის ქარი, ტრაპიზონის ქარი?  

აღვნიშნავთ, რომ ამ ტერმინის მნიშვნელობა ლაზურში საეჭვოდ მიაჩნია ალი 

თანდილავას და სვამს კიდეც კითხვის ნიშანს.  სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 

ბერძნულად ითარგმნება როგორც – ζνξόθνο.  ლოდოზი შდრ. აჭარ. ლოდოსი -

(ბერძ.ινηνο) თბილი, მოღრუბლული, დაბურული ამინდი, რომელიც ხელს უწყობს, 

აჩქარებს თოვლის დნობას (ნიჟარაძე, 1971:240).  შესაძლებელია, ლაზურში შესული 

ლოდოზი ამავე მნიშვნელობის იყოს.  

ღრამათი//ღრამეთი  (ლაზ.) – მწერალი. ბერძნულში ην γξακκά/ηα γξακκαηά 

ნიშნავს ანბანს, წერილს (შდრ. ბერძ. γξάθσ – ვწერ, ζπγγξαθέαο – მწერალი). 

ქირეზი//ქირეზაჲ (ლაზ.) – ბალი, ბლობა – (თურქ. kirez + ayi - ბერძ. θεξάζη –

ბალი, ბლობის თვე)  – კომპოზიტი მოდელითურთ ნასესხებია (შდრ. აჭარ, ქირეზაი – 

ივნისი, ხალხური სახელწოდება წლის მეექვსე თვისა (ნიჟარაძე, 1971:357). ლაზურში 

ქირეზა ივნისია, როგორც თურქულში, აჭარულშიც ივნისის სახელწოდებაა. როგორც 

ჩანს, ,,ბლის თვის“, ანუ ივნისის მნიშვნელობა აჭარულში შეინარჩუნა სიტყვა 

,,ქირეზამ“ იგივე სიტყვა სახელდებისთვის  გამოიყენეს და უწოდეს მსხალს, ხოლო 

ქობულეთურში აღნიშნული სიტყვა მხოლოდ ივნისში მოსული მსხლისთვის 

გამოიყენება (ხახუტაიშვილი, 2016: 287).  ქირეზაÁ ბალია კლარჯულსა და ტაოურში.  



132 

 

გვხვდება ბერძნული ლექსიკური ერთეულები, რომლებსაც ლაზურში  

რამდენიმე მნიშვნელობა შეუძენია:  

პოტე (ლაზ.) 1. ოდესღაც, არასდროს, ძველად;    2. პოტე – ძალიან, ნამეტანი.  

ლაზურში დამკვიდრებული პოტე სიტყვის მეორე მნიშვნელობის გამოსახატავად 

ბერძნულში გამოიყენება  - πόιπ. 

ელა (ლაზ.):  1.მოდი 2. έια – ზმნისწინი; 3. έια – ჲელა/ჲელი(?)... 

έια (ელა) ბერძნულში ერთი მნიშვნელობით გვხვდება – მოდი.  

მანგანა (ლაზ.): 1.დინგი, საცეხველი წყლით მოწყობილი. 2. მანქანა? 

მანქანა ბერძნულში გამოითქმის – ε κεραλή (ი მიხანი). 

ბარუთი (ლაზ.) - დენთი,  ბერძ.  Κπαξνύηη (ბარუთი) თოფის წამალი. ბურუთი 

გვხვდება აჭარულშიც.  

სირა  (ლაზ.) - რიგი, ჯერი. ,,სირა ჩქიმი ქომოხთუ“  ჩემი რიგი მოვიდა - 

ζεηξά   (ბერძ). აქედან გასირავება, რაც რიგზე დაწყობას, დალაგებას, გამწკრივებას 

ნიშნავს. ეს ლექსემა გავრცელებულია აჭარულშიც. სირა-სირაი - რიგ-რიგობით. 

დრეპანი - ლაზურში აღნიშნავს ცელს. Γξεπάλη ძველ ბერძნულსა და ახალ 

ბერძნულშიც  ქვია ნამგალს, უროს. ცელი არის - θόζα (კოსა).   შდრ. აჭარ. 

თირფანი/თილფანი. 

თომათისი -(ლაზ.) პომიდორი, თურქ.domates მიღებული უნდა იყოს ბერძნული 

- ληνκάηα-საგან. რაც ასევე პამიდორს აღნიშნავს. თომათესი შავშურშიც გვხვდება. 

თემელი - (ლაზ.) სახლის საძირკველი, შენობის ფუნდამეტი. ζεκέιην   -

საძირკველი. თემელი შავშურშიც გვხვდება. 

კორდელა (ლაზ.)  - ბანტი, ლენტი, ბაფთა. მაგ.: ე ბოზოს ქოუძიი კორდელა 

მეკიდეი“ - იმ ქალიშვილს დავუნახე ბანტი მიბმული (იხ. თანდილავა, 2013). 

Θνξδέιια -  ბერძნულად არის ლენტი, θηόγθνο  - ბაფთა.  

ლივადი (ლაზ.) - ყანა, ბაღი. ბერძნულად ιηβαδη - აღნიშნავს - მდელოს, ველს, 

ხოლო ბაღი, ბოსტანი არის - θήπνο/ιαραλόθεπνο (კიპოს/ლახანოკიპოს). 

მამუნი - (ლაზ.) - არის  ბებიაქალი - ბერძნულად ბებიაქალი არის καία/κακκή/ 

κακή. პონტოურში ბებიაქალის ბერძნული შესატყვისი აღარ ახსოვთ, გამოიყენებენ  

რუსულ ტერმინს - кушерка.  
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სკალა - (ლაზ.) - კიბე - ბერძ. ζθάια -კიბე. აჭარულში სკელა - ხარაჩოს 

აღნიშნავს. 

საბატონი -(ლაზ.) - შაბათი -,,საბატონის ვა ვიჩალიშეფთ“ - შაბათს არ ვმუშაობთ. 

άββαην (ახ. ბერძ.)  - ζαββαηνλ (ძვ. ბერძ.). 

თემბელი - ლაზურში დამკვიდრებული ლექსიკური ერთეულია და ზარმაცს, 

უქნარას აღნიშნავს.Σεκπέιεο (ახ. ბერძ.), შდრ. Tembel (თურქ.). 

 თემბელი აჭარულშიც არის გავრცელებული. 

პოდია - წინსაფარი (ნარაკიძე, 2016:168); 

კორიზა - (ბერძ. Θνξηόο)- ბაღლინჯო. ბერძნული სიტყვისგან მომდინარეობს, 

ლაზურში გვხვდება კორიდა ფორმით, რაც კედლის ტილს აღნიშნავს 

(ხახუტაიშვილი, 2016:286). კორიზა აჭარულმაც იცის.  

ქობულეთურ მეტყველებაში დასტურდება სიტყვა კონდო. იგი ბერძნული 

θνλδαθηνλ (კონზაკიონ)-ისაგან მომდინარედ ითვლება, აღნიშნავს საგალობელს, 

რომელშიც მოკლედაა აღწერილი ესა თუ ის დღესასწაული ან წმინდანის  ცხოვრების 

უმნიშვნელოვანესი მოვლენები. კონდაკი - ამ ტერმინით ქართულ 

ღვთისმსახურებაში მოიხსენიება წიგნი, რომელშიც მოთავსებულია წირვის 

ტიპიკონი.  

ალ. ღლონტის ,,ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონაში“ კონდო 

განმარტებულია როგორც -  გომბიო, რაც მხოლოდ ქობულეთურში დასტურდება. ამ 

სიტყვის კონოტაციური შეფერილობით კონდოს ეძახიან  დაბალი ტანის გოგონებს. 

აღნიშნულ ლექსემას ირონიული დატვირთვა აქვს  ქობულეთურში. ,,დეგესია 

კონდუები“ -ამას მაშინ იტყვიან, როცა კაცს ბევრი გოგო შეეძინება,  კონდუები 

დეიბადა (იხ. ხახუტაიშვილი, 2016:288).  

ქობულეთური კილოკავის თავისებურებებს სხვადასხვა გარემოება 

განაპირობებს, მათ შორისაა ბერძნულის დანაშრევი, რომელიც აღნიშნულ ეთნოსთან 

ყოფითი თუ ენობრივი კომუნიკაციის რეალური დასტურია. ზემო აჭარულსა  და 

ქობულეთურში დამკვიდრებულ ლექსიკას შორის ინტეგრაციის გზა 

განსხვავებულია. რიგი ბერძნიზმებისა გვხვდება მხოლოდ აჭარულში, ისევე როგორც 

ლაზურში და ამ შემთხვევაში თურქულია ინტეგრაციის გზა. საინტერესოა 
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ბერძნიზმები, რომლებიც მხოლოდ ქობულეთურში გვხვდება და უცხოა 

აჭარულისთვის, რაც უშუალო სესხების დასტურია (ხახუტაიშვილი, 2016:288).  

ლაზურმა ენამ, მიუხედავად იმისა, რომ იგი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში 

უცხო ენების -ბერძნულისა და თურქულის  გავლენას განიცდიდა, მაინც შეინარჩუნა 

საკუთარი გრამატიკული წყობა და ძირითადი ლექსიკური ფონდი.  უნდა აღინიშნოს, 

რომ ლაზურს სხვა რომელიმე ენისაგან არ შეუთვისებია ფლექსია, მაგრამ უცხო 

სიტყვებისა და გამოთქმების შეთვისებამ ლაზურის ფონეტიკურ მოდელს თავისი 

დაღი დაასვა (ნარაკიძე, 2016:169).  

გამოვლენილი მასალა, ვფიქრობთ, ნათლად აჩვენებს ლაზურისა და პონტოური 

ბერძნულის, აჭარულისა და ბერძნულის ურთიერთგავლენების თუ კულტურული 

შეხვედრების სურათს.  
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თავი IV. ქართულ-ბერძნული  ურთიერთობების სოციოკულტურული 

ასპექტები 

 

§1. ქართული კულტურის ასახვა აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა 

მეტყველებაში 

პონტოელმა ბერძნებმა ჯერ კიდევ ანატოლიაში ყოფნისას  გაითავისეს 

ადგილობრივთა კულტურისთვის დამახასიათებელი ყოფითი ელემენტები, 

რომლებიც, ბუნებრივია, თან წაიღეს განსახლების ჟამს. საქართველოში 

ჩამოსახლებულ ბერძნებს ახალი გარემო, ქართული კულტურისთვის 

დამახასიათებელი წეს-ჩვეულებები, ტრადიციული ყოფა დახვდათ და ახალი 

კულტურის გავლენის ქვეშ მოექცნენ.  

კულტურული ინტეგრაცია გარდა ენისა, ტრადიციულ ყოფაშიც აისახა, რაც 

ბერძენთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩანს. ადგილი აქვს კულტურათა სინთეზის, 

შერწყმის პროცესს.  

პონტოელმა ბერძნებმა, შეიძლება ითქვას,  საქართველოში ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული კულტურული ფასეულობები ჩამოიტანეს, რაც მათ ყოველდღიურ 

ყოფასა თუ  მატერიალურ და სულიერ კულტურაში, დარგობრივ ლექსიკაში აისახა. 

ამასთან ერთად, პონტოელ ბერძენთა ცხოვრებაში განვითარებულმა ისტორიულმა 

მოვლენებმა, ბუნებრივია, თავისი  კვალი დაამჩნია როგორც მათ ყოფას, 

მეტყველებას, ასევე  კულტურასა და  მსოფლმხედველობას. მათ წლების 

განმავლობაში უხდებოდათ ბრძოლა საკუთარი მეობის, იდენტობის 

შესანარჩუნებლად და ადგილის დასამკვიდრებლად უცხო გარემოში.  

ზღვისპირეთში ბერძნების მიერ დაარსებული არაერთი დასახლება,  

ადგილობრივ მოსახლეობასთან კულტურულ ინტეგრაციას უწყობდა ხელს. მათ 

განიცადეს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფისა და კულტურის სერიოზული 

გავლენა, მაგრამ, ამასთანავე, ადგილობრივი მოსახლეობა მათგან საუკუნეების 

მანძილზე ჩამოყალიბებულ მეცნიერულ ცოდნა-გამოცდილებას ითვისებდა 

(მგელაძე, 2017:312). 
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ბერძნული ეთნიკური ჯგუფები მოწყვეტილნი იყვნენ თავიანთ სამშობლოს, 

თითქოს იზოლირებულად ვითარდებოდნენ, ქართველებთან თანაცხოვრების დროს 

ინარჩუნებდნენ მამაპაპისეულ ტრადიციებს, დამხვდურთა ტრადიციებსაც 

ითვისებდნენ,  საკუთარ თავისებურ იერს სძენდნენ, რის ფონზეც ხდებოდა 

კულტურათა შერწყმა, რაც ერთობლივ ტრადიციულ სტერეოტიპებს ქმნიდა. 

ბუნებრივია, უცხო გარემოში  თანაცხოვრებისას, ხშირ შემთხვევაში, 

ტრადიციული კულტურის წიაღში მემკვიდრეობითი ღირებულებები ცვლილებას 

განიცდის. საქართველოში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ტრადიციული იერსახე 

ამგვარი ცვალებადობის  ნათელ მაგალითს წარმოადგენს (მგელაძე 2017:313). 

საველე მასალებიდან ნათლად ჩანს, რომ ბერძენი მოსახლეობა საკუთარი 

ტრადიციების ფონზე ქართული ყოფისთვის ნიშანდობლივ წესჩვეულებებს, 

ტრადიციულ კულტურას ითვისებდა და საკუთარ კულტურასთან სინთეზის 

საფუძველზე ამდიდრებდა. დასტურად არაერთი მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია 

ბერძენთა ამჟამინდელი ყოფიდან. 

ქართულ-ბერძნული ურთიერთობების შედეგი უნდა იყოს ბერძენთა ყოფაში 

გავრცელებული ავადმყოფობის ,,განკურნება“ შელოცვის ძალით. სხვადასხვა 

დაავადების შელოცვები ბერძნებსაც სცოდნიათ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ  

ამჟამად შელოცვისთვის პონტოელი მიდის მეზობლად მცხოვრებ ეროვნებით 

ქართველთან, რომლის შელოცვაც, მისივე თქმით, ,,შველის“: ,,ხანდახან თვალი 

მეცემა, ცუდათ ვარ, ვითომ კტარი ვარ, აქ შვიდობა. აქ მეზობელთან ვიარები, იცის 

ლოცვა, აჭარელია და ახლა  მეჲნათლა, იცის ლოცვა და.. ხო შველის, რომ დეჲწყოფს 

ლოცვას, მილოცავს ერთ ნახევარ საათში, დეჲსვენებ ლოგინში, დავწვები მდივანზე, 

გიმიარს“  (ელენე ქსანდოპულო, კვირიკე).  

პონტოელ ბერძნებში საქონლის შელოცვის შემთხვევებიც ხშირია, ძირითადად 

შეულოცავენ მარილით, რომელსაც ძროხის საჭმელში შეურევენ და აჭმევენ: 

,,მარილით ლოცავს, მარილით კითხულოფს, ლოცავს ხომ, ი მარილი ჩავასხამ ნაცხში 

და ვაჭმევ“ (ელენე ქსანდოპულო, კვირიკე). მსგავსი ტრადიცია საქართველოს 

სხვადასხვა კუთხეში ფართოდაა გავრცელებული, ზემოაჭარაში  მარილს, წყალს, 

პურის ნაჭერს.. შეულოცავენ აჭმევენ ,,თვალნაცემ“ პირუტყვს.  
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შელოცვები ვინმე ბერძენ, აწ გარდაცვლილ ალაია ჩილინგარიდსაც სცოდნია,  

,,კურნალობდა ვიცხა შეეშინდებოდა, შეიძლება ზოგი გველი შეხდება, შეიძლება 

გადავარდებოდა, ხანდახან ვერ ძინავს. ამნაირათ კურნალობდა მაი ქალი. კონდა იგი, 

ნაქარგები და ციგნი ღმერთის, კითხულობდა“ (კვირიკე). 

ალაია ჩილინგარიდს კარგად სცოდნია მოტეხილობის მკურნალობაც.  

კვერცხით და ფქვილით აკეთებდა რაღაცას, თუმცა რას აკეთებდა აღარ ახსოვს და 

იმით შეახვევდა მოტეხილ ადგილს, რაც განკურნების ერთგვარი საშუალება იყო. 

აღვნიშნავთ, რომ კვერცხით და ფქვილით  აკეთებენ არტაშანს, იყენებენ მოტეხილის 

ან ამოვარდნილის დასაფიქსირებლად, რაც გიფსის, თაბაშირის შემცვლელია. ზემო 

აჭარაში ზუთხს ეძახიან - ზუთხი გავაკეთე და დავაკარ მოტეხილობაზეო, - იტყვიან.  

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთათვის არც ,,უჯმური“ და მასთან 

დაკავშირებული შელოცვებია უცხო: ,,-მაჲ არის ბავშვის საცხა რომ გეიარს, ღელეა, 

რაცხა იარს და შეეშინდება ბაღანა, არ დეიძინებს, - აი ამბობენ უჯმურია“ (კვირკე). 

უჯმური და მასთან დაკავშირებული წესები ფართოდაა გავრცელებული აჭარულში.  

აღნიშნავენ, რომ მსგავსი ტრადიცია აჭარლებისგან შეითვისეს, ეს ტრადიცია 

ბერძნული არ არის.  

აჭარულში - ,,უჟმურ წაკრა, პირს აღებიებს, ავათ გახდება, გულ მუურევს, ემენ, 

ბნედას დეიწყობს“, -ეს ის ძირითადი სიპტომებია, რაც უჟმურის დაავადებაზე - 

მიუთითებდა, რასაც სხვადასხვა საშუალებებით მკურნალობენ. შესალოცად წყალს 

იყენებდნენ, რომელზეც შვიდ, ცხრა, ან ორმოც ქალს უნდა შეელოცა, შელოცვილი 

წყალი კი ავადმყოფს უნდა დაელია და წყლით დაებანა. უჟმურთან დაკავშირებით 

დახჩოლვის რიტუალსაც ასრულებდნენ. ,,შვიდი კარი, შვიდი კარიზღული, შვიდი 

სოია, ესენი ამხელვანათ მოგეთალანა. წინწკალ გამევღებდით სობიდან ასტამზე და 

იმ წინწკალზე დავყრიდით ამას, ფქვილს და იაღსაც მუუტოლებდით, ფუჭი იყო 

წინწინ, სანთლიდან აკეთებდენ.. ისიც კაი იყო დახჩოლება, იმასაც დავდებდით და 

დუუხჩოლებდით (სევიე აბულაძე, ზემო აჭარა). აღნიშნული რიტუალი 

ადგილობრივი ბერძნებისთვის უცხო არ არის, თუმცა თავად რიტუალის წესებს 

კარგად ვერ იხსენებენ.  
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ქართული სამზარეულო საკმაოდ კარგად აქვთ შეთვისებული და იგი 

ყოველდღიური ყოფის ნაწილია. ბერძენი ქალბატონი, ელენე ქსანდოპულო 

აღნიშნავს, რომ მისთვის კერძების მომზადება არავის უსწავლებია, ისწავლა 

ურთიერთობების შედეგად: ,,ქორწილები რომ ვიხდოდით, აკეთებს ხალხი, გიყურეფ 

შენ, რაფერ აკეთებოდით ტოლმა, რას ურევ, იგი რას აკეთებოდა ხაჩაპურის ცომი ამას 

ვიყურებოდი, იმის რაფერ აკეთებოდა ქათმის საცივი და ამნაირათ ვისტავლე“ 

(კვირიკე). 

უნდა აღინიშნოს, რომ აჭარიდან საბერძნეთში  საცხოვრებლად წასულ ბერძნებს 

თან მიაქვთ მათ ყოფაცხოვრებაში, ცნობიერებაში არსებული ქართული კულტურის 

ელემენტები. ქორწილებს საბერძნეთში ქართული ტრადიციის მიხედვით ატარებენ, 

არც კერძები ავიწყდებათ: ,,ხაჭაპური, საცივი, შაშლიკები...“, რაც საბერძნეთში, 

ადგილობრივ ბერძენთა გაკვირვებას იწვევს: ,,ამდენი ხარჯი, ასეთი დიდი 

ქორწილები“ უცხოა მათთვის, თუმცა საქართველოდან წასულ პონტოელ ბერძნებს 

პასუხი აქვთ -,,ჩვენ იქ ისე ვიყავით და აქაც ვაკეთებთ ისე, როგორც აქა 

ვასრულებდით ქორწილის წესებს, ისე იქ ვასრულებთ“  (დაგვა). 

,,ხან შაშლიკი, ხან სალიანკა, ქათამი, მე დაჟე ის ვაკეთებ ბავშვებს ხინკალი, 

საცივს, ყველაფერს ვაკეთებთ, ჭამენ ჩემი ბავშები, -აღნიშნავს საბერძნეთიდან 

ამჟამად სტუმრად ჩამოსული ბერძენი  მარია დელიანიდი - სალვარიდი.  

ახალ წელს ,,კექსსავით“  ნამცხვარს აცხობენ, რაშიც ,,კაპეკს“ ჩადებენ. დაჭრიან 

იმდენ ნაჭრად, რამდენი წევრიც არის ოჯახში ერთის დამატებით, ვინაიდან 

,,პირველი ღმერთისაა“. მეორე ნაჭერი დიასახლისს ეკუთვნის, შემდეგი - ბავშვებს. 

ვინც ,,კაპეკს“ იპოვის, ის იმ წელს ბედნიერი იქნება. მსგავსი ტრადიცია 

საქართველოშიცაა გავრცელებული, ზემოაჭარაში კექსის ნაცვლად, ხაჭაპურს 

აცხობენ. 

აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ყოფითი სამყარო ძალიან ჩამოგავდა 

ქართულ წეს-ჩვეულებათა ციკლს, რაც, ვფიქრობთ, არამარტო ხანგრძლივმა 

კულტურულ-ისტორიულმა ურთიერთობებმა განაპირობა, არამედ 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა რელიგიურმა ფაქტორმაც. 
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აჭარაში მცხოვრები ბერძნები მსხვერპლშეწირვის რიტუალს ბაირამს ეძახიან, 

თუმცა რიტუალის წეს–ჩვეულებები ძირითადად ისეთივეა, როგორიც 

მართლმადიდებლური საზოგადოებისთვის მიღებული. აქვე აღნიშნავენ, რომ 

ბაირამს პონტოურად ბანოირ ქვია  - ,,ბანოირ იყო პონტიურად, ბანოირ“ (ახალშენი). 

ბაირამი - დღესასწაული - სიტყვა ნასესხებია თურქულიდან. სიტყვის 

წარმომავლობაზე მეცნიერებს სხვადასახვა აზრი აქვთ გამოთქმული (ჩოხარაძე..., 

2015:509). ეს სიტყვა თურქულის გზით ბევრ ენაშია შესული, მათ შორის 

პონტოურშიც. 

საინტერესოა რელიგიური დღესასწაულები – კერძოდ, მსხვერპლშეწირვის 

რიტუალი. ძირითადად გიორგობის დღესასწაულზე სწირავენ ცხვარს. მათივე 

მონათხრობით: ,,ბაღნები იყო პატარები, ავადები და მე დაპირდი გიორგობას, რომ 

უნდა დაკლა“. ყურადღებას იქცევს თვით სახელწოდება ღურბანი < ყურბანი. 

რიტუალი თავისი შინაარსით წარმართულია, მაგრამ დღემდე ასრულებენ, თუმცა 

სახელწოდება თურქულიდან  შეუთვისებიათ.  

ცხვრის დაკვლა შეპირებას უკავშირდება. როგორც ჩანს, ეს რიტუალი 

თურქულიდან აქვთ გადმოღებული, თუმცა წინარექრისტიანული ელემენტებით 

გაჯერებული. აღნიშნავენ, რომ ეს ბერძნული ტრადიცია არაა, იქაური ბერძნები ამ 

წესს არ იცავენ, მაგრამ სჯერათ და მთელი რუდუნებით ასრულებენ მას, თავს 

ვალდებულად თვლიან, რაკი შეჰპირდნენ უფალს შვილების და სხვათა 

ჯანმრთელობის სანაცვლოდ, უნდა შეასრულონ კიდეც, ,,ღურბანე ეკანე“ - ყურბანი 

გავაკეთე (დაგვა).  

მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ტრადიცია არ არის საბერძნეთის მკვიდრთა 

ცხოვრებაში მიღებული. ეს ტრადიცია თურქულიდან აჭარულის გზით შეითვისეს, 

თუ თურქეთიდან მიგრირებულმა ბერძნებმა  ჯერ კიდევ ანატოლიაში ცხოვრებისას 

გაითავისეს, ძნელი სათქმელია, ფაქტია, აჭარის შავიზღვისპირეთიდან წასული, 

ამჟამად საბერძნეთში მცხოვრები პონტოელი ბერძნები, ე.წ. ღურბანის რიტუალის 

ჩასატარებლად აჭარაში მოდიან და ასრულებენ. 

პონტოელი ბერძნები ახალდაბადებული ჩვილის  პირველად ნახვისას 

ამბობდნენ ,,არ იყოს თვალი“, რაც იგივეა, აჭ. ,,თვალი არ ეცეს“, ,,არ გაითვალოს“.   



140 

 

პონტოელთა ყოფაში ასევე  ფართოდ იყო გავრცელებული ,,ბავშვის ყიდვის“ 

ტრადიცია, რაც იდენტურია აჭარაში გავრცელებული მსგავსი ტრადიციისა, როცა 

ერთი ოჯახის შვილს, სადაც ბავშვი მუდმივად ავადმყოფობდა, მონათესავე ოჯახი 

გარკვეული თანხის  (ხურდა ფული უნდა ყოფილიყო, ,,რკინის ხურდა“)  სანაცვლოდ 

,,ყიდულობდა“. ზრდასრულ ასაკში მშობლებს ბავშვი იმავე თანხად უნდა 

გამოესყიდათ, რათა შვილი ისევ მათ სახელზე გადასულიყო და იმქვეყნად 

ერთმანეთის ნახვის შესაძლებლობა ჰქონოდათ.   

ტრადიციათა თანხვედრა ჩნდება ჩვილი ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით. 

ჩვილის ჭიპს ისევე აშრობდნენ, ქსოვილში ახვევდნენ და რუდუნებით ინახავდნენ, 

რათა მოზარდის სკოლაში წასვლის დროს, სკოლის შენობასთან დაეგდოთ, ან იქვე 

მიწაში ჩაეფლათ (რაც ბავშვის კარგად სწავლასთან ასოცირდებოდა) როგორც 

აჭარაში, სადაც ჩვილის ჭიპს წიგნში ინახავდნენ - ბავშვს წიგნები ეყვარებაო, ,, დიდ“  

შენობაში (იგულისხმება სამთავრობო, სასწავლო...)  შეიტანდნენ ,,დიდი კაცი გამუა, 

დიდ სკამზე დაჟდებაო“, ან ნასწავლი და თანამდებობის პირი გახდებაო. ერიდებიან 

კარადაში შენახვას, -,,მჩხრეკავი გამუაო“ და სხვა.  

მსგავსი მაგალითები მოწმობს, რომ ტრადიციულ კულტურას ხანგრძლივად 

არსებობის უნარი აქვს. იგი ეთნოსის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანთვისებაა. 

,,ტრადიციას კულტურულ ფასეულობათა ტრანსმისიისა და მემკვიდრეობით 

მიღებული კულტურული თავსებადობის უნარიც აქვს. თუმცა უცხო გარემოში 

დიასპორა  განსაკუთრებულ ეთნიკურ უმცირესობას თუ წარმოადგენს, მაშინ 

ხანგრძლივი თანაცხოვრების პირობებში, ხშირ შემთხვევაში ტრადიციული 

კულტურის წიაღში მემკვიდრეობითი ღირებულებები ცვლილებას განიცდის“ 

(გიორგაძე..., 2017:.313).  

ვერ დავიწყებთ იმის მტკიცებას, რომ პონტოელმა ბერძნებმა ეს ტრადიციები 

უშუალოდ საქართველოში მიგრირების შემდეგ შეითვისეს, თუ ჩანმოიტანეს 

პირველი საცხოვრისებიდან, მაგრამ ფაქტია, რომ ტრადიციულ კულტურაში 

ინტეგრაციის პროცესი საკმაოდ ადრე უნდა დაწყებულიყო. მათ ჯერ კიდევ 

ანატოლიაში ყოფნისას უნდა ჰქონოდათ ბევრი რამ მიღებული და გათავისებული. 

მსგავსი ტრადიციების განვითარებისა და შენარჩუნებისთვის ხელი იმასაც უნდა 
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შეეწყო, რომ საქართველოში, ფაქტიურად ამ მხრივ დიდი სხვაობები არ 

დახვედრიათ, ,,რადგან ქართულ-კავკასიური და ანატოლიური მოსახლეობის 

კულტურის ისტორია მსგავსი იყო, ბუნებრივია, ეთნიკური და ეთნო-კონფესიური 

ჯგუფების ლოკალური ნიშნების თანამონაწილეობით“ (გიორგაძე..., 2017:215).  

კულტურათა კომუნიკაციების შედეგია პონტოელთა ენაში გავრცელებული 

ფრაზეოლოგიზმები, ანდაზები, ანეგდოტები, რომლებიც, ვფიქობთ, უფრო ქართული 

კულტურის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს. 

მაგ: ამის ოჯახები ანათებს იქა, წითელ ოქტომბერში, ძმები მოხელეები და 

თელი ამბები, – შეძლებული ოჯახიდან არისო, ამას ნიშნავს. 

ჭადის სახელი დამავიწყდა ..  

ცუდი მეზობელი შორეულ ძმას ჯობიაო.  

მთავარი სტამბოლი ხოჯა მე ვარ აქ! - მთავარი წარმოამდგენელი მე ვარ; 

სულს ვათრევთ და ...; 

-რაღაცა გული შემსტკივა; 

სისხლი ვფურთ(ხ)ე; 

ჩაიცვი ის ქუდი, ყველას რომ აცვია, -ეს ბაბუას სიტყვებია - აღნიშნავს სოფ. 

კვირიკის მკვიდრი ხრისტო ქსანდოპულო, რაც ისეთივეა, როგორიც ,,სადაც წახვალ 

იქაური ქუდი დაიხურეო; 

შვილისთვინ ღელიხუხუნია - ზედმეტია საუბარი; 

აჭარის შავიზღვისპირეთის ქართულ კულტურას ნებსით თუ უნებლიეთ 

განსაკუთრებული როლი აქვს პონტოელ ბერძნეთა ცხოვრებაში. საქართველო მათი 

მეორე სამშობლოა და ასეც მოიხსენიენებენ საუბრებში: ,,ჩვენი კუთხე, ჩვენი 

საქართველო..“,  

,,ვიყავი წასული საბერძნეთში, შვილები იქ არიან, მაგრამ ვერ გავძელი, ჩემ 

სახში დავბრუნდი, სამშობლოში..“, ჩვენ ღელე-ღურდანს გაუმარჯოს, სადაც 

დავიბადე, სადაც გავიზარდე, სადაც ისარი გვისვრია“ (იხ. აბულაძე, 2016:211-212). 

ადგილობრივ პონტოელ ბერძენთა და არა მარტო ადგილობრივ, არამედ 

საქართველოდან წასულ ბერძენთა დიდ ნაწილში, ფაქტია, დღემდე რჩება იმის 

განცდა, რომ კვირიკე, დაგვა, ახალშენი და ა.შ. მათი კუთხეა, მათი სამშობლოა.  
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აჭარაში მცხოვრები პონტოელი ბერძნების მსოფლმხედველობა, არცაა 

გასაკვირი, ქართულ მიწაზე დაიბადნენ, ქართულ გარემოში გაიზარდნენ და 

ბუნებრივიცაა, უყვარდეთ, ან მათ კუთხედ მიაჩნდეთ საქართველო.  თუმცა ისიც 

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამისა, ისინი დღემდე ცდილობენ შეინარჩუნონ 

საკუთარი იდენტობა, ტრადიციები, ფასეულობები.  

საქართველოს, როგორც  პონტოელ ბერძენთა მეორე სამშობლოს  სიყვარულის 

შედეგია ალბათ ის ,,ცრემლები“, რომლებიც საბერძნეთში შვილებთან სტუმრად 

ჩასულ ბერძენს თვალებს უსველებს, ტელევიზორში ,,ქობულეთის“  ხსენებისას - 

,,სიყვარულის ცრემლები - მიწა მეძახის მე“ (ხრისტო, კვირიკე)  და    ბერძენთა და 

ქართველთა კეთილმეზობლური ურთიერთობების შედეგი  ათქმევინებს სწორედ 

ერთ-ერთ ბერძენს: ,,მეგობრობა და მშვიდობა რომ გულში შეინახოს ადამიანმა, 

პენსიაც  არ დასჭირდება ისე იცოცხლებსო, ისეთი მეგობრობა გვაქ, -ჩვენ ერთად 

გაზრდილი ხალხი ვართ, ასეთ მეგობრობას ყველგან ვერ ნახავთ, ჩვენთან რომ არის 

აქა“ და რომ ,,ქობულეთს სხვანაირი სუნი აქვს“ (დაგვა). 

ადამიანი იმ კულტურას აკუთვნებს თავს, რომელთანაც დაკავშირებულია 

წარმოშობით, საცხოვრებელი ადგილით, აღზრდით, ტრადიციებით, ენით, 

რომელზეც საუბრობს და აზროვნებს. თუმცა წლების განმავლობაში ხდება ბევრი 

რამის გადააზრება, გადაფასება, ახლის შექმნა, რის ნათელ მაგალითსაც ბერძენთა 

ყოფის ამსახველი მასალა წარმოადგენს - ყველაფერი ეს  ენაში აისახება.  ფაქტი 

ერთია, ქართული ენის, კულტურის გავლენა დიდია, თუმცა გავლენათა ფონზე 

ბერძნებს შენარჩუნებული აქვთ საკუთარი იდენტობის, მეობის ამსახველი ბევრი 

ელემენტი, რაც ცალკე კვლევის საგანია.  

 

§2. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა კულტურული მემკვიდრეობა 

პონტოელ ბერძენთა ყოფა-ცხოვრების შესწავლა, ცხადია, ერთ-ერთი 

აქტუალური პრობლემაა, რაც ეთნოკულტურული პროცესების გაანლიზების 

აუცილებლობით და იმ კულტურული ურთიერთგავლენების შესწავლის 

მნიშვნელობითაა განპირობებული, რომლებიც როგორც მოსულმა ბერძნებმა, ისე 

დამხვდურმა მოსახლეობამ განიცადეს.  
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სამომავლოდ, შესაძლოა, შეუძლებელი გახდეს პონტოელი ბერძნების 

ტრადიციული ყოფის შესწავლა, რადგანაც უკუმიგრაციები საქართველოში 

მცხოვრები ბერძნების ისტორიულად ჩამოყალიბებულ კულტურულ ფასეულობებს 

და ტრადიციული ცხოვრების წესის ბერძნულ-ქართული ერთიანი კულტურული 

იერსახის დაკარგვის საშიშროებას ქმნის.  

ეთნოკულტურული კუთხით კვლევის პროცესში გასათვალისწინებელია 

ტრადიციული კულტურის როლი, როგორც ეთნიკურობის უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორისა.  

იმ ფონზე, როცა საუბარია ბერძენთა იდენტობის, თვითმყოფადობის 

საკითხებზე, გასათვალისწინებელია, რომ ეს ბერძენთა მასობრივი ცნობიერებით 

ასახული კულტურაა, რომელიც ბერძენთა მეტყველების, ეროვნული ცნობიერებისა 

და კომუნიკაციის თავისებურებებს ავლენს. ეს იმ კულტურის ნაწილია, რომელიც 

მათ მეხსიერებას შემორჩა და მეტ–ნაკლებად დღემდე ინარჩუნებს თვითმყოფადობას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად მრავალმხრივი უცხოენობრივი 

გავლენებისა, პონტოური დიალექტი არ კარგავს თვითმყოფადობას, რაც ბერძენთა 

მეობის, იდენტობის დასტურია. 

ბერძენთა კულტურული მემკვიდრეობის, იდენტობის მთავარი დასტური ენაა. 

აჭარის შავიზღვისპირეთის ბერძნებმა კარგად იციან პონტოური ბერძნული და 

დღემდე ერთმანეთში ურთიერთობის ენად პონტოური კილო აქვთ.  

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აჭარის შავიზღვისპირეთიდან  საბერძნეთში 

მიგრირებულ ბერძენთა შორის შეინიშნება მცდელობა,  შვილებს, შვილიშვილებს 

ასწავლონ პონტოური, რომ არ დაიკარგოს მათი ენა და გადაეცეს თაობიდან თაობას. 

,,სამი წლის იყო ჩემი ბიჭი, რომ იქ მივეცი, ისწავლა ბერძნული სუფთა ენა. მერე 

მე შემეშინდა და ვუთხარი, რომე სახლში უნდა ვილაპარაკოთ პონდიურათ, რომ 

ბავშვი არ დაავიწყდეს, რომ იცოდეს“ (მარია სალვარიდი, სოფ. დაგვა) - ცდილობენ, 

შვილების თაობამ მაინც იცოდეს პონტოური ენა.  

ბერძნები განსაკუთრებული ძალისხმევით ზრუნავენ ეკლესიებზე, რომლებიც 

თავად ააშენეს ძველ ქართულ ეკლესიათა ნანგრევებზე. წირვა-ლოცვას ბერძნულ 

ენაზე ატარებენ. ყველა წმინდა რელიგიურ დღესასწაულს ერთად ზეიმობენ, გარდა 
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ამისა, ყოველ კვირა დღეს იკრიბებიან ეკლესიაში. კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის, შენახვისა და გაფრთხილების მცდელობები ნათლად აისახება ენაში.  

ბერძნულ ეკლესიებს წმინდანების სახელებს არქმევენ, ერთ პატარა ეკლესიას 

კვირიკეში აიას კერეკის ეძახიან.  

აიას კერეკი – სახელდებას ასე ხსნიან: ერთი მოხუცი ქალი ყოფილა და უთქვამს, 

მოდი, ერთი უქმე გავაკეთოთო, ანუ დასვენების დღე გამოვაცხადოთო, გამომდინარე 

იქედან, რომ კვირა დღე დასვენების დღედაა გამოცხადებული და კვირა ბერძნულად  

კირიაკი, ეკლესიისთვის დაურქმევიათ კერეკი <კირიაკი.  

ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვას აჭარის შავიზღვისპირეთის პონტოელები  

პონტოურ სამზარეულოშიც ცდილობენ. ხშირად ამზადებებენ პონტოურ კერძებს, 

ჩამოთვლიან: 

ღალატოფაი, ბრინძოსილ - ეძახიან, (რიზი), ვრასტი, ლახანა, ჩურვან, ხასილია, 

ხავიწ, ტრიმან, კრომიზატონ, ტიღანია, ხაფსოპულია, კარტოფლინ. 

ვრასტის მომზადება:,,ფხალი, ჭარხალი, პრასა, ქინძი, მაკიდო, ყველაფერს 

ურევთ, კიდევ რაცხა ბალახი არის, იმასაც ურევთ, ბერძნულია. ნიორიც უნდა, 

პირპილა უნდა, კორკოტა უნდა“ (კვირიკე). 

კინდეატას  ჭინჭრისგან დამზადებულ კერძს ეძახიან. ჯინჭრი შორვას 

ზემოაჭარაშიც ამზადებენ და აღმოსავლეთშიც იციან. კერძის მომზადების რეცეპტი 

ერთნაირია, თუმცა კერძი თავად რამდენად პონტოურია, ძნელი სათქმელია. აქ 

მნიშვნელოვანი ის ფაქტია, რომ ბერძნულ სახელს არქმევენ, რაც იდენტობის 

შენარჩუნების ერთ-ერთი მახასიათებელია. ,,ვხარშავთ, მერე ნიორი, პირპილაი  და 

ცოტა იგი .. ჭადის ფქვილს. კოვზით აურევთ ყველაფერს.  ახლა რომ მეიხარშება 

კინდეატა, იმას ცოტა უშვებთ სიმინდის ფქვილს. მერე ი მოიხარშება, ის უნდა 

გქონდეს მზად, ნიორი, პირპილა ურეული და მერე ჩადებ თუ გინდა ნიგოზიც ცოტა 

ურევთ. მერე ცოტა ერთი ხახვი უნდა დაჭრა წვრილათ, მერე ზეთზე მოხარშავ ცოტა, 

რომ წითლათ გამოვდეს” (დაგვა).. თანამედროვე  ბერძნულად ჯინჭარს ეძახიან 

(ηζνπθλίδα -ცუკნიზა). 

შავშურ მასალებშიც დასტურდება ჯინჭრი შორვა, რასაც ჭინჭრით 

დამზადებულ წვნიან კერძს ეძახიან. 
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ამზადებენ ხავიწს, კაიმაღით და მჭადის ფქვილით. იმერხევის მასალებში 

,,ხავიწი“ ნაღბისგან კეთდება. აჭარულშიც ფართოდაა გავრცელებული  ეს კერძი და 

ასევე ნაღებს, ფქვილს და კარაქს იყენებენ მის დასამზადებლად, თუმცა აღნიშნავენ, 

რომ კერძი ბერძნულია. 

ამზადებენ კერძს ღულია –,,ლახანას ვუძახით ბერძნულათ, შავი ფხალი რომ 

არის. სიმინდს ცოტა მოხალავთ, მერე იმას, კრუპნი უნდა იყოსო.. მაგი და ხმელი 

ლობიო ერთათ იხარშება. სანამ ის მეემზადებოდეს, მერე წვრილათ გარეცხილ ფხალს 

ვჭრი და ვდობთ შიგნით და იგიც რომ მეიხარშება და არის მზად, მერე მოთუშავ 

ზეთში ხახვს, ხოდა მერე იმას მოხალავენ ჩაყრიან მარილს და ვსიო. ქვია იმას 

,,ღულია“. ესაა ბერძნული ღულია (კვირიკე). აღნიშნული კერძი  ახლოსაა აჭარულ 

ფხალ-ლობიოსთან. 

,,ღალატოკოლონ“  რეცეპტია, - გაჭრი ხაპს, კანს მოაცილებ, იგი მეიხარშება, მერე 

ჩაასხამ რძეს, ხოდა ქაშივით კეთდება..  ისევე მზადდება, როგორც აჭარაში 

ხაპიშორვა. 

,,კერძებს ახლა ყველაფერს ვერ გეტყვი მე, რა სახელი უნდა გითხრა.. 

ხაფსოპულია კაია, დამარილებული ხამსიადან ვაკეთებთ, ხამსიას ვამარილებთ“ 

(კვირიკე). ლობიოსგან დამზადებულ კერძს ,,ფასულიას“ ეძახიან. იციან ზომერა 

ფასულია – წვნიანი ლობიო და სტერნა ფასულია – მშრალი ლობიო, –,,უწვენოთ 

შეკაზმული“ (ახალშენი). როგორც თავად აღნიშნავენ, პონტოელები წვნიან ლობიოს 

ამზადებენ ძველთაგანვე, თუმცა როცა აჭარაში დასახლდნენ, მათგან ისწავლეს  

მშრალი ლობიოს დამზადება,–  ,,შეკაზმული ლობიო რომაა, ესეიგი უწვენო, იმას 

ვუძახით ქართულ ლობიას, ქართველების ლობიას“.  

წადილის მოსამზადებლად ხარშავენ პურის ,,კეკალს“, მერე გაწურავენ 

,,დრუშლაკში“, მერე ,,სტოლზე დააფენ ტილოს და კოვზით კიდო მოურევ 

დროგამოშვებით. ის იქნება თითო–თითო. იმას დიდ თასში ჩამოვყრი, მაქ 

დამზადებული მოხალული პურის ფქვილი, დანაყილი ნიგოზი, შაქარი მზათ 

სტოლზე და ,,არნამენტს“  ვაკეთებ. ზემოდან ვაფორმებ ჯვარი და.. ჩავყარე პურის 

კეკალი, ქაღალდი მაქ სუფთა, თეთრი, იმას გავასწორებ, მერე ვყრი შიგნით ნიგოზ 

დანაყილს, იმასაც ასე, მერე მოხალულ ფქვილს. ასე იარუსებათ რო მშრალათ შერჩეს 
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და ბოლოს შაქარს. მერე გინდა პატარა კამფეტებით ირგვლივ დაალამაზებ და შუაში 

გააკეთებ ჯვარს. მე პატარა თხილი რო არი, იმას მოვხალავ, კანგაცლილს ვაკეთებ 

ირგვლივ და შუაში ჯვარს და მშრალი რჩება“ (ბათუმი).  წადილს ბერძნულად 

,,კოლივა“ ქვია. 

სააღდგომო პასკის საკუთარი რეცეპტი აქვთ, ,,პონდიურ  პასხას“ეძახიან. 

ახალ წელს აცხობენ ტრადიციულ -პიტას (ერთგვარი ნამცხვარია), რომელსაც 

ისეთივე დატვირთვა აქვს, როგორიც ხაჭაპურს საქართველოში.  

,,პიტაში  ,,კაპიკს“ ვდეფ, როგორც კეიკი (სხვა – პონტიურად ჩურეკია). მერე 

ვჭრი ნაჭრებად. არ ვუყურებ სადაა და ვჭრი. მერე მიდის. მე ვარ უფროსი, მერე ჩემი 

ბიჭი, მერე ჩემი რძალი და მერე ბავშვები. იმაზე დამჟდარი ბავშვები იცდიან როდის.. 

მაი დედა აკეთებდა, ბებია აკეთებდა. ეს ბერძნულია. აკეთებენ იქაც“ (დაგვა). 

საინტერესოა პონტოური სამზარეულოს შედარება სხვა ქვეყნების (ქართული, 

თურქული..) სამზარეულოებთან და კერძების ინტეგრაციის გზების კვლევაც, რაც 

კიდევ ერთი დასტურია კულტურათა შერევის ხანგრძლივი პროცესისა.  

მიცვალებულის გასვენებისას ელოდებიან ჭირისუფალს საბერძნეთიდან და ისე 

ასვენებენ, განსაკუთრებული კერძი აქვთ – კოკია, მას გასვენების დღეს აკეთებენ, 

გასვენებიდან მეცხრე და მეორმოცე დღესაც კეთდება. კოკიას ძირითადად კაცები 

ამზადებენ, ქალმა არ უნდა გააკეთოს, ,,კანონას“ (წადილი) აკეთებენ, წინ მიდის 

კანონა და მერე ჯვარი. აღნიშნავენ, რომ შავებს იცვამენ ორმოცი დღე, ,,მეზობელს 

ორმოცი დღე, მთავარი მეზობელია, კაი, გლახა - მეზობელია“. 

მეტ–ნაკლებად განსხვავებული სააღდგომო ტრადიცია აქვთ. აღდგომის დღეს 

ოჯახში დღესასწაულობენ, ხოლო ერთი კვირის შემდეგ, კვირას მიდიან საფლავებზე, 

მიცვალებულთა მოსახსენიებლად, რასაც ფომას ეძახიან.  

ხილის ჯიშების ჩამოთვლისას (დემირაღა ვაშლი, ფაშა მსხალი, თეთრი გულაბი, 

სხალყვითელაÁ, ფაშა მსხალი, მესხიძურაი..) იხსენებენ განსაკუთრებული არომატის 

მსხალს, რომელსაც ბერძნული სახელი ქვია  ,,ქიტრონაფე“ – ბაბუის სამოსახლოზე 

ყოფილა გაზრდილი.  

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კიდევ ერთი დასტურია ის, რომ  

შვილებს  ბერძნულში გავრცელებულ სახელებს არქმევენ, როგორიცაა: 



147 

 

ხრისტო, ლაზარე, ესტაფი, პავლე, ტრიანდაფილე, პანაიოთი, გიორგი, იანე 

(ივანე), კონსტანტინე, თეოდორე, ლისანდრე, ნიკოლოზი, ანესტი, სტავრო, 

სპირიდონი, ვასილი, ჰერიკლი, პავლე, ლისანდრე, ტრიანაპოლი,  ქალის სახელებში 

კი ჭარბობს: მარიამი, ეფიმია, ემორფილე, მორფილი, ევრიკლი, ელენე, ანთიგონა 

(ანთიღონა), მარინა, ანგელინა, არღირო, სოფიო, ზინა, ქსენია, მარგარიტა, ოლღა...  

შვილებს სახელს ბებია-ბაბუის საპატივცემულოდ არქმევენ: შვილებიდან 

ვიღაცა მაინც უნდა ატარებდეს მშობლის სახელს. ,,ბებიაჩემს რვა შვილი ყავდა და 

იმდენი შვილიშვილებიდან მე მომცენ ბებიაჩემის სახელი -ეფიმია” (ახალშენი). 

პონტოელი ბერძნების საქორწინო ტრადიციათა ციკლს მიეკუთვნება საქორწინო 

მაყრიონისთვის ბაწრის გაბმის ტრადიცია. ეს ტრადიცია არც ქართული 

კულტურისთვის არის უცხო, განსაკუთრებით გავრცელებულია აჭარულში, ჭოროხის 

სხვა ქვეყნებშიც და დღემდე სრულდება. თუმცა განსხვავებით აჭარულისა, სადაც 

ბაწრის გაბმის ტრადიცია ძირითადად სრულდება პატარძლის წაყვანისას 

(პატარძლის ,,გატანების“ სანაცვლოდ სიძის, ზოგჯერ მეჯვარის მხრიდან  თანხის 

გადახდის მიზნით) პონტოელ ბერძნებში ეს ტრადიცია ქათმის გამოსყიდვის 

სახელითაა ცნობილი. ბაწარს გააბამდნენ სიძე-მაყრიონის მოსვლისთანავე. 

პატარძალთან შესვლის ნებართვის სანაცვლოდ, სიძის მეჯვარეს ქათამი უნდა 

გამოესყიდა, რომელიც სპეციალურად საქორწინოდ იყო მორთული.  

ქორწილში ცეკვავენ ტრადიციულ ცეკვას – კოჩარი, თუმცა არც სემსოროკი, 

განდაგანა, შალახო ავიწყდებათ.   

თურქეთში მცხოვრებმა ბერძნებმა, მიუხედავად  თურქების დაუდევარი 

საქციელისა მათ მიმართ, მეტ-ნაკლებად შეინარჩუნეს  ტრადიციები, რაც 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დასტურია. 

პონტოელ ბერძენთა ყოფისთვის დამახასიათებელია ნიჟარების ასხმა ე.წ. 

სათვალოები, რაც ოჯახისა და კარმიდამოს თითქის ყველა ელემენტზე გვხვდება, 

თვალსაჩინოდ არის მიმაგრებული და ბერძენთა გადმოცემით ოჯახს ავი თვალისა და 

ბოროტი ძალებისგან იცავს. მსგავსი სათვალოები არც სხვა ეთნიკური 

ჯგუფებისთვისაა უცხო საქართველოში ხშირია ხარის რქა, ნალი, ჯინჭარი, ეკალი, 

პიმპილი...  საქართველოში ნიჟარას აკვანზე დაკიდებენ - ბავშვი არ გაითვალოსო.  
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პონტოელი ბერძნები მორწმუნეები არიან და დიდი რუდუნებით ასრულებენ 

რელიგიურ დღესასწაულებთან დაკავშირებულ წეს-ჩვეულებებს. რელიგიისადმი 

დიდ სიყვარულსა და წინაპართა პატივისცემაზე მეტყველებს  პონტოელ ბერძენთა 

ოჯახებში განთავსებული სალოცავი კუთხე, რასაც ხატების კუთხეს ეძახიან, სადაც 

დიდი სიყვარულით უვლიან და უფრთხილდებიან  ხატებს, რომელთა შორისაც  მათ 

წინაპართა მიერ საბერძნეთიდან ან ტრაპიზონიდან წამოღებული ხატები ინახება 

დღემდე. მას შემდეგ თაობიდან თაობას გადასცემენ თვით ხატებს და ხატებთან 

დაკავშირებულ წინაპართა ისტორიებსაც.  

,,(ხატებს) ბერძნები ზოგადად წინაპრებს უწოდებენ, რომლებიც სამშობლოსთან, 

საბერძნეთთან და მცირე აზიასთან -ტრაპიზონის მხარესთან დამაკავშირებელ 

ერთგვარ უხილავ ძაფებს წარმოადგენდნენ“  (გიორგაძე..., 2017:88).  

ბერძნული კულტურული მემკვიდრეობის ნიშანი უნდა იყოს სპეციფიკური 

სასაფლაოები, რომელთაც ოთხი ძირითადი ნიშანი აერთიანებთ: ოთხკუთხა და 

მომაღლო ფორმა-მოყვანილობა, ეპიტაფია ბერძნულად შესრულებული, ქვაზე 

ზემოდან დადგმული ჯვარი და სასანთლე, რომელიც ზოგან საფლავის ქვაშია 

გამოკვეთილი, ზოგს სპეციალური დასახური კარიც აქვს (იხ. გიორგაძე..., 2017). 

ილია წინასწარმეტყველის დღესასწაულზე დღისით თანასოფლელები 

ერთმანეთს შეხვედრისა და დამშვიდობებისას მისალმების ნაცვლად ურთიერთს 

მიმართავდნენ როგორც ,,ნა ვოითა“, რაც ნიშნავს - დაე მან გვიშველოს.  

ბერძნული საზოგადოების რელიგიურმა, კულტურულმა და სულიერმა 

ცხოვრებამ განაპირობა ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნება უცხო მიწაზე.  

უცხო ეთნიკურ გარემოში მოხვედრილი ტერიტორიულ-ლოკალური ჯგუფები 

ყოველთვის ცდილობდნენ სათუთად დაეცვათ მათთვის დამახასიათებელი 

ტრადიციები, ყოფითი რეალიები, კულტურა და ენა, რაც ეროვნული მეობისა და 

ეროვნული ცნობერების დაცვის ტოლფასი იყო. სწორედ კულტურული, 

ლინგვისტური და რელიგიური იდენტობის დაცვამ შეაძლებინა პონტოელ ბერძნებს  

როგორც ანატოლიაში, ისე სხვა რეგიონებში  მათ შორის საქართველოში ეთნიკური 

მეობისა და თვითმყოფადობის  შენარჩუნება (გიორგაძე..., 2017: 287).  
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მემკვიდრეობითი ღირებულებების შენარჩუნებას ხელს ისიც უწყობდა, რომ 

მეზობლად მცხოვრები ლოკალურ-ნათესაური ჯგუფის წევრები ურთიერთობათა 

ყველა სფეროში ერთად იყვნენ, რაც განსხვავებულ ეთნიკურ გარემოში საკუთარი 

ეროვნული მეობისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების გამოხატულებაა.  
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ძირითადი დასკვნები 

ნაშრომში აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ცოცხალ მეტყველებაზე 

დაკვირვებით შევისწავლეთ მათი ენობრივი მდგომარეობა, ის თუ  რამდენად აისახა 

ენაში უცხო ტომებთან მრავალსაუკუნოვანი კონტაქტები, რა ცვლილებები განიცადა 

მათმა ენამ უცხო გარემოში, რა ფორმით შემორჩა  იგი პონტოელთა მეხსიერებას და 

რით აიხსნება ცვლილებათა გამომწვევი მიზეზები. 

შევეცადეთ, შესაძლებლობის ფარგლებში, რის საშუალებასაც მოპოვებული 

მასალა იძლეოდა, შეგვესწავლა აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების 

ფონეტიკური და ლექსიკურ-გრამატიკული თავისებურებები. ყურადღება 

გავამახვილეთ ეთნო-მენტალურ მარკერებზე  ბერძნულ-ქართულ ენობრივ თუ 

კულტურულ ურთერთობათა ფონზე, სად დაჩნდება კულტურული 

ურთიერთგავლენები და რამდენად შეიძლება საუბარი ბერძენთა იდენტობის, 

თვითმყოფადობის საკითხებზე.  

1. მასალის ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ აჭარაში მცხოვრებ 

პონტოელ ბერძენთა მეტყველება მნიშვნელოვან ფონეტიკურ თავისებურებებს 

ავლენს არამარტო ძველ და თანამედროვე ბერძნულ ენასთან მიმართებით, არამედ 

საკუთრივ პონტოურ დიალექტთანაც.  

ნათელი ხდება, რომ პონტოურის ბგერათა სისტემა ძველ და ახალ  ბერძნულთან 

მიმართებით მეტ-ნაკლებ თავისებურებებს ავლენს, თუმცა აღვნიშნავთ, რომ იგი 

დიდად არ განსხვავდება საკუთრივ პონტოური დიალექტის ბგერითი სისტემისგან. 

კვლევისას გამოვლინდა, რომ ე.წ. უმლაუტიანი ხმოვნები, რომლებიც როგორც 

თურქეთში, ასევე საქართველოში გავრცელებული პონტოურის ბგერითი სისტემის 

კუთვნილებადაა მიჩნეული, ჩვენი დაკვირვებით, აჭარის მკვიდრ ბერძენთა 

მეტყველებაში  გავრცელებული არ ჩანს, რასაც ქართული ენის გავლენით ვხსნით, 

ვითვალისწინებთ, რა პალატალიზებული ხმოვნების წარმოებას ქართულ კილოებში.  

შესაძლებლად ვთვლით, პონტოელთა მეტყველებას თურქულის გავლენით 

მართლაც გადმოჰყოლოდა საქართველოში მიგრირებისას უმლაუტი, თუ უმლაუტის 

მსგავსი მოვლენა, თუმცა გავრცელება ვერ ჰპოვა.  
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-პონტოურისთვის, მსგავსად ძველი და თანამედროვე ბერძნულისა, 

დამახასიათებელია რთული ხმოვნები, ანუ დიფთონგები, რაც ბერძნული ენის სხვა 

კილოებისთვისაც ნიშანდობლივია, მაგ.: γπλαίθα (ღინეკა) - ქალი, αύξηνλ (ავრიონ) -

ხვალ, όλεηξνλ (ონირონ) - სიზმარი, έπ(θ)θεξνλ (ევ(ფ)კერონ) - ცარიელი, νηθνθύξα 

(იკოკირა) - ცოლი, ζηνύδη (სტუდი) - ძვალი. 

-ვიზიარებთ სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულ მოსაზრებას 

საქართველოში გავრცელებული პონტოურისთვის კავკასიური და ინდოევროპული 

ენებისთვის დამახასიათებელი აფრიკატების (ძ.წ.ც.ჯ.ჭ.ჩ), ნაპრალოვნების (ჟ-შ) 

შემცველი ბგერების არსებობის შესახებ და აღვნიშნავთ, რომ ჩვენი მასალების 

მიხედვით, პონტოურში საკმაოდ პროდუქტიულია აღნიშნული ბგერები, როგორც 

ნასესხებ, ასევე საკუთრივ პონტოურ ლექსიკაში. განსაკუთრებით გავრცელებულია -შ 

ფონემა, შედარებით ნაკლებია -ჩ, -ც და -ძ ხშულები, ხოლო,  -წ, -ჭ  და -ჯ ფონემები 

მხოლოდ ნასესხებ ლექსიკაში დადასტურდა. ასეთებია, მაგ: θα[sh]θίλ (კაშკინ) - 

თავსაფარი; [sh]ίιηα (შილია) - ბაგე; [ηζ]ηηξνύζηα (ციტრუსია) -ციტრუსი; παξαθύξ[ηζ] 

(პარაკირც) - მამინაცვალი; γξηλ[ηδ]άληκαλ (ღრინჯანიმან) -ღრენა; 

κπξηλ[ηδ]/κπξηλ[ηδ]νιηο (პრინძ/პრინძოლის) - ბრინჯი;  κηλ[ηδ]ίλ (მინძინ) (პონტ.) - ხაჭო; 

[ch]ακέ[sh] (ჩამეჩ) - კამეჩი; ηα παπνύ[ch]ηακ (ტა პაპუჩიამ) -

ფეხსაცმელები;  [ηδ]αγγνκέλνλ ρξώκα (ჟანგომენონ ხრომა) - ჟანგისფერი; [ηο]η[ηο]κάη 

(წიწმატ) - წიწმატი; [ηο]ίπαλ - ჭიპი.. 

აღნიშნულ ფონემათა გამოყენების შემთხვევებისა და სიხშირის 

გათვალისწინებით, ამ მოვლენას ქართული ენის გავლენით ვხსნით.  

მსგავსი ნასესხობანი კულტურათა დიალოგის შედეგია. ბერძნები ძირითადად 

ეკონტაქტებოდნენ ქართულ, რუსულ და თურქულ კულტურებს, შესაბამისად, 

სესხების პროცესი მხოლოდ ლექსიკით არ შემოფარგლულა. ენათა გავლენები ენის 

განვითარების ყველა დონეზე ვლინდება მეტნაკლებად. ჩანს, რომ ენათა ხშირი 

კონტაქტების შედეგად მსესხებელი  ენის ფონემათა სტრუქტურა პონტოელ ბერძენთა 

მეტყველებისთვისაც ბუნებრივი ხდება და ნასესხები ლექსიკის მეშვეობით უკვე 

საკუთრივ პონტოურ ლექსიკაშიც მკვიდრდება.  
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2. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება მრავალფეროვანი და 

საკმაოდ საინტერესო ბგერათცვლილებებით ხასიათდება. გამოვლინდა სიტყვები, 

რომელთაც ძირი სალიტერატურო ბერძნულთან მიმართებით საერთო აქვთ, 

პონტოურში კი გარკვეული ფონეტიკური სახეცვლილებით დამკვიდრებულა. 

დასტურდება ასიმილაციის, დისიმილაციის, ბგერის დაკარგვის, ბგერის გაჩენის, 

მეტათეზისის და ბგერათშენაცვლების შემთხვევები, როგორიცაა, მაგ.: ε>ν: γεκάηνο > 

γνκάηνλ; γγ>γθ: ζηξνγγπιόο > ζηξνγθηιόλ; ην κάγνπιν > ην κάγιν; ηηλάδσ > αηηληάδσ; 

θλίδε > θηλδέα, κνπξηά > κόξηα და მისთ.  

-აღსანიშნავია, რომ აჭარის შავიზღვისპირეთის პონტოელთა მეტყველებას 

დაუცავს ძველ ბერძნულში ფართოდ გავრცელებული ელიზიის და კრასისის 

გამოყენების შემთხვევები, რაც ძველი ბერძნულის ისტორიზმია საკვლევ კილოში, 

თანამედროვე ბერძნული იშვიათად გამოიყენებს, როგორიცაა მაგ.: ელიზია: απ’νπίο 

(აპოპის)(პონტ.) - [ახ. ბერძ.- απόπίζσ] (აპოპისო); კრასისი: η’εκόλ ν παηέξαο - მამაჩემი; 

-ბერძნულისთვის დამახასიათებელი ორმაგი თანხმოვნები აჭარაში მცხოვრებ 

პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში ერთი ბგერით გადმოიცემა. დასაშვებად 

მიგვაჩნია ვარაუდი, რომ ეს მოვლენა ქართველური ფონოტაქტიკის გავლენის 

შედეგია, ორი იდენტური თანხმოვანი ერთად ვერ ძლებს. შესაძლებლად მიგვაჩნია, 

ქართულ გარემოში მოხვედრილ დიალექტში ქართული ენის ფონოტაქტიკის 

გავლენით (ამბობენ ისე, როგორც ესმით) იწყება ორმაგი თანხმოვნის გამარტივების 

პროცესი.  როგორიცაა θξεββάηη > θξεβάηη და მისთ. 

3. გრამატიკულ თავისებურებათაგან სქესი პონტოურში ძველ და ახალ 

ბერძნულ ენასთან მიმართებით ცვლილებებს განიცდის. დასტურდება როგორც 

მდედრობითი სქესის, ასევე მამრობითი სქესის სახელები, თუმცა არსებითი სახელის 

მეტი ნაწილი საშუალო სქესისაა. 

ხშირ შემთხვევაში ძველი ბერძნულის მამრობითი სქესის არსებითი სახელები 

პონტოურში საშუალო სქესისს გამოხატავს, ზოგ შემთხვევაში კი თანამედროვე 

ბერძნული ენის მდედრობითი სქესის სახელები პონტოურში საშუალო სქესისაა, 

თუმცა აღვნიშნავთ, რომ პონტოურში მდედრობითი სქესის სახელებს ნაკლებად 
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განუცდია სქესის ცვლილება, ძირითადად იმავე სქესს აღნიშნავენ, რასაც ძველი და 

თანამედროვე ბერძნულის არსებითები.  

ხშირად პონტოურს, განსხვავებით ახალი ბერძნულისაგან, შენარჩუნებული აქვს 

ძველი ბერძნულისთვის დამახასიათებელი ფორმები, თუმცა რიგ შემთხვევაში 

თანამედროვე ბერძნულის მსგავსია: o ςάξ (ძვ. ბერძ.), ηo ςάξη (ახ. ბერძ.), o ςάξ 

(პონტ.) - თევზი;  (ძვ. ბერძ.), ην ρέξη (ახ. ბერძ.),  ην [sh]έξη (პონტ.). - ხელი.  

პონტოურში მამრობითი სქესის სახელი, შესაბამისი სუფიქსის გარეშეც 

გვხვდება, მაგ: მამინაცვალი - παξαθύξηο (პონტ.), ν παηξηόο (ახ. ბერძ.), 

 (ძვ. ბერძ.).  

საშუალო სქესის სახელები პონტოურში გაცილებით პროდუქტიულია და 

განსაკუთრებულ თავისებურებებს ავლენს.  

პონტოურში საშუალო სქესისად ითვლება ის სახელები, რომლებიც ძველ ან 

თანამედროვე ბერძნულ ენაში ორსქესიანი, მდედრობითი ან მამრობითი სქესის 

სახელებად იწოდებიან. მაგ: ბეჭი, მხარი - ην σκίλ (პონტ.),  ε σκνπιάηε, ν ώκνο (ახ. 

ბერძ.), ,  (ძვ. ბერძ.).. 

ზოგჯერ ნასესხები სიტყვები სქესს ვერ აწარმოებს და შესაბამისად, არ ხდება 

სქესის გრამატიკული მარკირება. შესაძლებლად ვთვლით, მსგავსი მოვლენა აიხსნას 

უცხო ენის გავლენით, სადაც არ არის გარჩევა გრამატიკული სქესის და  სესხების 

გზით რა ფორმითაც ბერძნულში შევიდა, ისეთივე ფორმით დამკვიდრდა, ასეთია, 

მაგ: საქმრო (მამრ. სქესი) და საცოლე (მდედრ. სქესი) - λνπ[sh]αινύ (ნუშალუ).  

ვიზიარებთ სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულ მოსაზრებას, მსგავსი 

მოვლენა მივიჩნიოთ როგორც ,,შესაძლო ფონოლოგიური უმოქმედობის შედეგი“.  

ჩანს, აჭარის შავიზღვისპირეთის პონტოელთა მეტყველებაში სქესი როგორც 

გრამატიკული კატეგორია აღრეულია, რაც, ვფიქრობთ, პონტოურში ნასესხები 

ლექსიკის რაოდენობის ზრდით უნდა იყოს განპირობებული. მსესხებელი ენების 

(თურქული, ქართული)  ბუნებისთვის სქესის კატეგორია არ არის დამახასიათებელი, 

შესაბამისად, არ ხდება ნასესხები ლექსიკის სქესის მიხედვით მარკირება. შესაძლოა, 

ნასესხები ლექსიკის გავლენით იყოს შესუსტებული სქესის კატეგორია საკუთრივ 

პონტოურშიც. 
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-პონტოური დიალექტი ძველ და თანამედროვე ბერძნულთან მიმართებით, 

მრავლობითის წარმოების განსხვავებულ მოდელს გვიჩვენებს. მრავლობითობას 

აწარმოებს სუფიქსები: -ο, -α, αξα, αδεο, ηδεο,  αλδ – νη, -νκε, -ნულოვანი... κάλα (მხ.რ.) 

–καλα-δεο (მრ.რ.) - დედა, πιεθνο (მხ.რ.) – πιεθ-νκε (მრ.რ.), πνδη/πνδαξη (მხ.რ) – πνδ-

αξα (მრ.რ) - ფეხი, δαρηειν (მხ.რ.) – δαρηηια-ο (მრ.რ) - თითი.. 

-ზედსართავი სახელების წარმოებასთან დაკავშირებით გამოვლინდა, რომ 

პონტოურს თანამედროვე ბერძნული ენისგან განსხვავებით, შემონახული აქვს ძველი 

ბერძნულისთვის დამახასიათებელი წარმოება, კერძოდ, საშუალო სქესის 

საწარმოებლად -λ სუფიქსი, როგორიცაა: πηθξόλ (პონტ.), πηθξόο/ε/ν (ახ. ბერძ.), 

/α/ν  (ძვ. ბერძ.) და მისთ.  

ზედსართავი სახელების ხარისხის საწარმოებლად პონტოური გამოიყენებს  

დამხმარე სიტყვებს, რომლებიც განსხვავებულია ძველი და თანამედროვე 

ბერძნულისგან, რაც პონტოურში ზედსართავი სახელების წარმოების განსხვავებული 

მოდელის არსებობაზე მეტყველებს, რომელიც არც ძველი და არც თანამედროვე 

ბერძნულისთვის არ არის დამახასიათებელი. მაგ.: Κηθξόλ – θη άιιν κηθξόο- πόιια 

κηθξόο/[ch]ηπ κηθξόλ - პატარა, უფრო პატარა, ძალიან პატარა; θάινλ-νιηγόλ θάιν  -

[ch]ηπ θάινλ -კარგი -უფრო კარგი -ძალიან კარგი. 

        ფერის აღმნიშვნელ ზედსართავ სახელებს, რომლებიც არსებითი სახელებისგან 

არის მიღებული, პონტოური, მსგავსად ქართულისა, აღწერითად აწარმოებს. მაგ:  

ვარდისფერი - ηξηαληάθπιηρξώκα (პონტ.) - ηξηαληαθπιιήο, ξνδ (ახ. ბერძ.)..  

-პონტოურისთვის დამახასიათებელია მიმღეობური ფორმებიც, განსაკუთრებით 

გავრცელებულია ვნებითი გვარის მიმღეობა და, თანამედროვე ბერძნულის მსგავსად, 

ხშირად ზედსართავი სახელის ფარდია: Κ-ελ-νο/ε/α, κ-ελ-ηδα, κελνλ/ζελ: 

განქორწინებული - ρσξηζκ-έλ-νο, ρσξηκ-έλ-ηδαγάξηλ, αλδξηζκ-έλ-ηδαθελ [ახ. ბერძ. - 

ρσξηζκέλνο/ρσξηζκέλε, შუასაუკ. ბერძნულის ფორმიდან ρσξηζκόο - გაყრა, დაშორება]. 

-რიცხვითი სახელებიც მეტ-ნაკლები თავისებურებით ხასიათდება პოტოურში. 

გავრცელებულია -αξ, -νξ სუფიქსებით ნაწარმოები რიცხვითი სახელები, რომლებსაც 

ქართულში შეესაბამება იან სუფიქსიანი წარმოება (ελα>ελαξ -ერთინი, δην>δηαξ/δηνξ 

(დიო>დიარ)-ორიანი).    



155 

 

-ისევე როგორც ძველი და თანამედროვე ბერძნულისთვის, პონტოურისთვისაც 

ნაცვალსახელთა სუპლეტური წარმოებაა დამახასიათებელი. გავრცელებულია 

ჩვენებითი, კითხვითი, უარყოფითი, მიმართებითი, განსაზღვრებითი, 

განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები. ნაცვალსახელების წარმოების 

თვალსაზრისით, პონტოური ხშირად ინარჩუნებს ძველი ბერძნულის მოდელს.  

-აღსანიშნავია, რომ ძველ ბერძნულში საკუთრივ კუთვნილებითი 

ნაცვალსახელის გარდა, კუთვნილებითი ნაცვალსახელის ფუნქციით, პირის 

ნაცვალსახელთა ნათესაობითი  ბრუნვის ფორმებიც გამოიყენებოდა, ანუ 

პარალელურად გვხვდებოდა ფორმები: ν εκόο θίινο/ν θίινο κνπ, პირის 

ნაცვალსახელთა ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა შემორჩა ახალ ბერძნულს. პონტოურს 

კი   ორივე ფორმა შემოუნახავს და პარალელურად გამოიყენებს. მაგ: η’εκνλ ε κάλα 

(ტემონ ი მამა)/ε κάλα κνπ (ი მამა მუ) - ჩემი დედა/დედაჩემი.  

-პონტოური მესამე პირის ნაცვალსახელის ფუნქციით გამოიყენებს ჩვენებით 

ნაცვალსახელს (εθεηλνο -εθεηλ) ისევე, როგორც ატიკური დიალექტი: მაგ.:εθείλνο εηώ-

ის იყო;  εθείλ εζαλ - ისინი იყვნენ; εθείλ εζαλ πεληέλνκαη - ისინი ხუთნი იყვნენ. 

         მიუხედავად იმისა, რომ ნაცვალსახელი თანამედროვე ბერძნულში არქაულთან 

მიმართებით ტრანსფორმირებულია და შეიძლება ითქვას ამ მხრივ პონტოური  

ნაცვალსახელები უფრო ახლოს დგას ახალ ბერძნულთან, მაინც ბევრი ელემენტი აქვს 

შემონახული ძველი ბერძნულის. განსაკუთრებით არქაული ელემენტების 

შემონახულობით გამოირჩევა  კუთვნილებითი ნაცვალსახელები.  

         ძველი ბერძნულის მსგავსად, პონტოური დიალექტი კუთვნილებით 

ნაცვალსახელების  პრეპოზიციულ წყობას ავლენს, რაც თანამედროვე ბერძნულისგან, 

რომლისთვისაც  პირიქით, პოსტპოზიციური წყობაა დამახასიათებელი, განასხვავებს 

პონტოურს. Σν εκέηεξνλ θηινλ (ძვ. ბერძ.), ηεκέηεξνλ ην ρνξηóλ (ახ. ბერძ.). ახალი 

ბერძნულისთვის პოსტპოზიციური წყობაა დამახასიათებელი, ვინაიდან ახალმა 

ბერძნულმა პირის ნაცვალსახელთა სუსტი ფორმები შემოინახა. ის ყოველთვის 

საზღვრული სიტყვის შემდეგ დგას და მასთან შერწყმულად გამოითქმის  (ε 

ηθαλόηεηά κνπ είλαη κεγάιε). 
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კითხვით და უარყოფით კონსტრუქციებშიც პონტოური ბერძნული წყობის 

თვალსაზრისით იმეორებს ძველი ბერძნული ენისთვის დამახასიათებელ წყობას, 

განსხვავებით ახალი ბერძნულისგან.  

         -თანამედროვე და ძველი ბერძნული ენებისგან განსხვავებით, რომელთათვისაც 

ზმნის ერთპირიანობაა დამახასიათებელი, პონტოური განსაკუთრებულ 

თავისებურებას ავლენს, რაც ზმნის მრავალპირიანობაში გამოიხატება და კავკასიური 

ენების გავლენით აიხსნება. ςέ[sh]θεηε θαήλ (ფსეშკეტე) - მზადდება. ςέλσ θαή 

(ფსენო) - ვამზადებ. Ψέλσ θαή γεία ην παίδηλ - ვუმზადებ  (შვილს, შვილისთვის), 

ςέλ[ძ]κελ θαή (ფსენძმენ) - მიმზადებ.   

-ზმნიზედების წარმოების თვალსაზრისით პონტოური  საკმაოდ განსხვავებულ 

ფორმებს გვიჩვენებს ძველსა და ახლა ბერძნულთან მიმართებით, როგორც 

წარმოების თვალსაზრისით, ასევე ფონეტიკური გაფორმების მიხედვითაც. მაგ: აქ - 

αδαθά (პონტ.), εδώ (ახ. ბერძ.) <   (ძვ. ბერძ.), κηάλ - ერთჯერ, δηόλ - ორჯერ, 

πνιάθνξαο - ბევრჯერ... 

-პონტოურში წინდებულები ისეთივე ფუნქციის მატარებელია, როგორისაც 

თანდებულები ქართულ ენაში, თუმცა გამოვლინდა, რომ პონტოურში 

წინდებულებთან ერთად თანდებულებიც გვხვდება, რაც  პონტოურის 

თავისებურებაა და ქართული ენის გავლენით აიხსნება, მაგ.: Απνθθαθίαλ - 

დაბლიდან (პონტ.), απόθαησ (ახ. ბერძ.),   (ძვ. ბერძ.),  γεία ην ζπίηη -

სახლისთვის, ζν ζηνι απάλ - მაგიდაზე.. 

         3. სინტაქსური თვალსაზრისით პონტოურში განსაკუთრებული 

თავისებურებები არ ვლინდება. დადასტურდა კნინობით-ალერსობითი სიტყვებიც, 

რომელთა საწარმოებელი სუფიქსები ისეთივეა, როგორიც სალიტერატურო ენაში.  

Πξνβαηάθη,  θαηνπνύι,  παππνύιηθα,  παπνλ და მისთ.   

          -აჭარის მკვიდრ ბერძენთა პონტოურ მეტყველებაში გამოყენებულ ნასესხებ 

სახელებს ხშირად მოუდით ბერძნული ენის  ბრუნვის თუ რიცხვის  ნიშნები: ლიტრა-

ο, ცემენტი-ηα, ησλ ისტორია-λ...   

4. ლექსიკის შესწავლის საფუძველზე ვლინდება, რომ აჭრის პონტოელთა 

მეტყველებას უფრო მეტად ეტყობა ენათა კონტაქტების კვალი, თავს იჩენს 
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კულტურათა შერევის შედეგად გაჩენილი ყოფითი ელემენტები თუ ლექსიკურ-

გრამატიკული თავისებურებები. 

        -პონტოელ ბერძენთა ქართულ მეტყველებაზე დაკვირვება ავლენს აჭარულის 

დიდ გავლენას. ვლინდება  არამარტო აჭარული კილოსთვის დამახასიათებელი 

ლექსიკურ-გრამატიკული თავისებურებები, არამედ მათ მეტყველებაში დაჩნდება 

კონკრეტული სოციუმის კულტურის, ყოფა-ცხოვრებისა და ცნობიერების გარკვეული 

ელემენტებიც, რაც არცაა გასაკვირი, აქ დაიბადნენ, აქ გაიზარდნენ, ბავშვობიდანვე 

ეზიარნენ ქართულ კულტურას და შეისისხლხორცეს ადგილობრივთა ტრადიციები, 

ყოფა და ცხოვრების წესი. მათი ქართული მეტყველება ამის ნათელი დასტურია. 

მნიშვნელოვანი აქ ის არის,  რომ ბერძნული ლექსიკა პონტოელთა ქართულ 

მეტყველებაშიც დაილექა, რაც მათი მენტალობის უტყუარი დასტურია, როგორიცაა, 

θιέθηε (ქურდი, მპარავი), კუმბარე (ნათლია) და მისთ.  

პონტოელ ბერძენთა ქართულ მეტყველებაში მრავლად გვხვდება აჭარული 

კილოსთვის ბუნებრივი თურქიზმებიც, როგორიცაა მოსაფირი (სტუმარი), ემო 

(მამით ბიძა), ვფიქრობთ, უმეტესწილად ქართულის გზით  შესული და 

დამკვიდრებულია მათ მეტყველებაში, თუ არ ჩავთვლით იმ თურქიზმებს, 

რომლებიც ბერძენთა პონტოურ მეტყველებაში ჯერ კიდევ აჭარის 

შავიზღვისპირეთში მათ განსახლებამდე დამკვიდრებულა და პონტოური 

დიალექტის ლექსიკური ფონდის კუთვნილებად ქცეულა.  

-პონტოელ ბერძენთა მულტილინგვური მეტყველების პროცესში ხშირია 

კოდების გადართვის შემთხვევები ენობრივი იერარქიის ყველა დონეზე. ხშირად 

კოდების გადართვის მიზეზი, ვფიქრობთ, სათქმელის იდენტიფიცირებაა, სხვა 

შემთხვევაში ბილინგვიზმი. მგ: Δκείο  ხულო  εβδνκάδαλ,  εκείο ζην ბეშუმი, ελέ 

სოფელი, ελέ ოქტომბერი, დიოკნისი.. რა ვიცი, თელი ჩემი ცხოვრება მაქ გავატარე.. 

მულტილინგვური მეტყველებისას გამოვლენილი ლექსიკა გაიმიჯნება იმ 

ლექსიკისგან, რომელიც პონტოელთა პონტოურ მეტყველებაში შესული და 

დამკვიდრებული ჩანს, რაც არ შეიძლება ჩავთვალოთ კოდების გადართვის 

მაჩვენებლად. პირველ შემთხვევაში ქართულ ლექსიკას სათქმელის 

იდენტიფიცირებისთვის იყენებენ, მეტი დამაჯერებლობა რომ შესძინონ მონათხრობს 
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უცხოს თვალში,  ხოლო მეორე შემთხვევაში მივიწყებულია ქართული ლექსემების  

ბერძნული შესატყვისები, როგორიცაა, ნიახური,  ქინძი და მისთ.  

პონტოელთა მეტყველებაში ვლინდება ადსტრატის საინტერესო შემთხვევები, 

რაც  ორი დამოუკიდებელი ენის ურთიერთობის შედეგია, როგორიცაა, გოგლი 

მოგლი, ჭადის αιέπξηα, ,,ჲა ყისმეთ“.. 

5. პონტოელ ბერძენთა პონტოური მეტყველება ნასესხები ლექსიკის 

მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, გვხვდება უმეტესად თურქული, რუსული და 

ქართული ნასესხობები, რაც სესხების ფორმებითა და ინტეგრირების გზებით 

საინტერესო სურათს ავლენს, როგორიცაა მაგ:πνπίρηα (პონტ.), κνπζηάθη (ახ. ბერძ.), 

შდრ. თურქ. Biyik -ულვაში; ქუდი - [sh]άπθαλ  (პონტ.), θαπέιν /πίινο (ახ. ბერ.), შდრ. 

რუს. Шарка - ცილინდრი; მუშტი - κνύζηα (პონტ.) - γξνζηά (ღროთია) - მუჭი, მუშტი, 

მჯიღი (ახ. ბერძ.). შდრ. ქართ. მუშტი;  

6. პონტოური ლექსიკის თანამედროვე ბერძნულთან მიმართებისას 

გამოვლინდა გარკვეული მსგავსება-განსხვავებანი. ბევრი ლექსიკური ერთეული 

პონტოურს ისევე დაუცავს, როგორიც ძველი და თანამედროვე ბერძნულისთვის არის 

დამახასაითებელი. ლექსიკის ნაწილში შეინიშნება  ფონოლოგიური, ფონეტიკური 

თუ სემანტიკური ცვლილებები.  

          7. გამოვლინდა ბევრი არქაული ენობრივი პლასტი როგორც ლექსიკის, ასევე 

ფონეტიკის, გრამატიკისა და სინტაქსის დონეზეც. ბევრი ლექსიკური ერთეული, 

რომლებიც თანამედროვე ბერძნულში აღარ გვხვდება, ან სახეცვლილია, პონტოურს 

შემოუნახავს, დაუცავს მცირე ფონეტიკური ცვლილებით, ზოგ შემთხვევაში კი 

ზუსტად ისეთივე ფორმით, როგორიც არქაული  ბერძნულისთვის იყო 

დამახასიათებელი,  რაც, ბუნებრივია, პონტოურის კონსერვატულმა ბუნებამ და 

აქაურთა კომპაქტურად ცხოვრების წესმა განაპირობა, როგორიცაა νβά (პონტ.),  

(ძვ. ბერძ.), ην απγό (ახ. ბერძ.) - კვერცხი და მისთ.  

გამოვლენილ ლექსემათაგან, ბევრი პონტოურს უშუალოდ არქაულისგან აქვს 

მიღებული და შემონახული, თუმცა  ზოგი ლექსემა ძველი და თანამედროვე 

ბერძნული ენისთვის საერთოა, მათ ენის განვითარების არცერთ ეტაპზე ცვლილება 

არ განუცდიათ და პონტოურშიც ასეთივე ფორმით შემონახულა.  
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8. შევეცადეთ, აჭარის შავიზღვისპირეთის მეტყველების შედარებას საკუთრივ 

პონტოურ დიალექტთან იმდენად, რამდენადაც ,,კუთხური მეტყველების პროფილი, 

უპირველეს ყოვლისა, ასახვას პოულობს იმ მრავალფეროვან და თავისებურ 

სიტყვიერ ფონდში, რის მიხედვითაც ერთი კილო განსხვავდება როგორც 

ლიტერატურული ენისგან, ისე სხვა დიალექტებისგან“. 

სახეცვლილებანი მეტ-ნაკლებად შეინიშნება ენობრივი იერარქიის ყველა 

დონეზე. მასალებზე დაყრდნობით, შესაძლებელად ვთვლით, დავუშვათ ზოგიერთი 

თავისებურება უკვე ქცეულა აქაურ პონტოელთა მეტყველების ენობრივ კლიშედ, რაც 

განასხვავებს საკუთრივ პონტოური დიალექტისგან და ამასთან ერთად თუკი 

გავითვალისწინებთ თურქეთის რესპუბლიკაში გავრცელებული პონტოური 

დიალექტის ენობრივი მდგომარეობის შესახებ მეცნიერთა დაკვირვებებს,  ნათელი 

გახდება ცვლილებები, რაც გვაფიქრებინებს, აჭარის შავიზღვისპირეთის პონტოელ 

ბერძენთა მეტყველება ხომ არ უნდა ჩაითვალოს პონტოური დიალექტის ცალკე 

კილოკავად. 

ჩვენი მასალის ლინგვისტური ანალიზით ნათელი ხდება, რომ ლექსიკურადაც 

და გრამატიკული წყობითაც პონტოური უფრო ახლოს დგას ძველ ბერძნულთან, 

თუმცა  აჭარის პონტოელთა  დღევანდელ მეტყველებაში შეინიშნება თანამედროვე 

ბერძნული ენის ლექსიკური ერთეულების მასობრივი დამკვიდრების ტენდენციაც,  

რაც ელინურად მეტყველ ბერძნებთან მჭიდრო ურთიერთობებით აიხსნება. მათთან 

ხშირი კონტაქტების შედეგად, პონტოურში ფეხს იკიდებს ახალი ბერძნულის 

ლექსიკა, რაც თავისთავად პონტოური დიალექტის ტრანსფორმირების კიდევ ერთ 

საფუძველს ქმნის.  

9. აღსანიშნავია, რომ პონტოური  არამარტო განიცდის სხვა ენათა გავლენას, 

არამედ თავადაც ახდენს გავლენას სხვა ენებზე, ამ შემთხვევაში ქართულსა და 

ლაზურზე.  

განსაკუთრებით საინტერესოა ლაზებისა და ბერძნების მჭიდრო ენობრივი 

კავშირი. მათი ახლო ურთიერთობის შედეგი უნდა იყოს  ცალკეული ენობრივი 

ელემენტები, რომელნიც, ერთი მხრივ, თურქეთის ლაზური მოსახლეობის ენაში 
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პონტოური დიალექტის გავლენის კვალს ასახავენ და, მეორეს მხრივ,  პონტოურში -

ლაზურისას. 

ბევრია ბერძნიზმები დამკვიდრებული ლაზურში და აჭარულში, როგორიცაა, 

მაგ: ქესტანე (ლაზ.) წაბლი – ην θάζηαλν, ε θαζηαληά/θαζηαλέα (კასტანო) (ბერძ.) – 

წაბლი (შდრ. აჭარ. ქესტანა – ხაპი, წაბლა ხაპი); ხორონი  (ლაზ.) – ცეკვა – ν ρνξόο 

(ხოროს) (ბერძ.) –ცეკვა, ქორო, ფერხული (შდრ. აჭარ. ხორომი//ხორუმი//ხორონი – 

ჯგუფური საფერხულო ხალხური (აჭარულ–გურული) ცეკვა.   

10. პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში გარდა გრამატიკულ-ლექსიკური 

თავისებურებებისა, ვლინდება კულტურათა ნასესხობების არაერთი საინტერესო 

შემთხვევა, რაც ლინგვისტური თვალსაზრისით ბევრ საყურადღებო ფაქტს 

წარმოგვიდგენს.  ვლინდება პონტოელთა ეთნო-მენტალური მახასიათებლები.   

საველე მასალებიდან ნათლად ჩანს, რომ ბერძენი მოსახლეობა საკუთარი 

ტრადიციების ფონზე ქართული ყოფისთვის ნიშანდობლივ წეს-ჩვეულებებს, 

ტრადიციულ კულტურას ითვისებდა და საკუთარ კულტურასთან სინთეზის 

საფუძველზე ამდიდრებდა. ხშირია ტრადიციათა თანხვედრის მაგალითები, 

როგორიცაა, ,,ბავშვის ყიდვის“, ,,უჟმურის შელოცვის“ და სხვა. 

ვფიქრობთ, რთულია იმის მტკიცება, რომ პონტოელმა ბერძნებმა ეს 

ტრადიციები უშუალოდ საქართველოში მიგრირების შემდეგ შეითვისეს, თუ 

ჩამოიტანეს პირველი საცხოვრისებიდან, მაგრამ ფაქტია, რომ ტრადიციულ 

კულტურაში ინტეგრაციის პროცესი საკმაოდ ადრე უნდა დაწყებულიყო. მათ ჯერ 

კიდევ ანატოლიაში ყოფნისას უნდა ჰქონოდათ ბევრი რამ მიღებული და 

გათავისებული. მსგავსი ტრადიციების განვითარებისა და შენარჩუნებისთვის ხელი 

იმასაც უნდა შეეწყო, რომ საქართველოში, ფაქტობრივად, მსგავსი ტრადიციები 

დახვდათ, რადგან ქართულ-კავკასიური და ანატოლიური მოსახლეობის კულტურის 

ისტორია მსგავსი იყო.  

11. ბუნებრივია, უცხო ენათა ეთნო-მენტალური გავლენები დიდია, თუმცა  

გავლენათა  ფონზე შეინიშნება კულტურული დანაშრევები, რაც მათი მენტალობის 

დასტურია. 



161 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად უცხო ენათა გავლენებისა, სხვა 

კულტურათა შერწყმისა ტრადიციულ კულტურასთან, პონტოელი ბერძნები არ 

კარგავენ თვითმყოფადობას და ეროვნულ მენტალობას, ცდილობენ აქამდე 

მოტანილის შენარჩუნებას და რუდუნებით ასრულებენ წინაპართა წესებს, რაც მათი 

იდენტობის დასტურია. შემონახული აქვთ ტრადიციული სამზარეულოც, 

როგორიცაა ,,ხაფსოპულია“, ,,პრასოტიღანო“, ,,ვრასტი“, ,,ღალატოკოლონ“, ,,ღულია“ 

და მისთ. იხსენებენ განსაკუთრებული არომატის მსხალს, რომელსაც ბერძნული 

სახელი ქვია  ,,ქიტრონაფე“, ამზადებენ ბერძნულ ,,კოკიას“ და ასრულებენ ბერძნულ 

წეს-ჩვეულებებს, რაც ,,კანონას“ სახელითაა ცნობილი.  

ბერძენთა კულტურული მემკვიდრეობის, იდენტობის მთავარი დასტური კი 

მაინც ენაა. აჭარის შავიზღვისპირეთის ბერძნებმა კარგად იციან პონტოური და 

დღემდე ერთმანეთში ურთიერთობის ენად პონტოური აქვთ.  

ბერძენთა იდენტობის, თვითმყოფადობის საკითხებზე საუბრისას, 

გასათვალისწინებელია, რომ ეს ბერძენთა მასობრივი ცნობიერებით ასახული 

კულტურაა, რომელიც ბერძენი ხალხის მეტყველების, ეროვნული ცნობიერების და 

კომუნიკაციის თავისებურებებს ავლენს. ეს იმ კულტურის ნაწილია, რომელიც მათ 

მეხსიერებას შემორჩა და დღემდე მეტ–ნაკლებად ინარჩუნებს  თვითმყოფადობას.  

კულტურათა ურთიერთქმედების პროცესში, როგორც ცნობილია, განარჩევენ 

კულტურა დონორს და კულტურა რეციპიენტს. პირველი უფრო მეტს გასცემს, ვიდრე 

იღებს, მეორე -პირიქით, ითვისებს. თუმცა, როგორც  აღინიშნავენ, დროთა 

განმავლობაში მათი როლები შეიძლება შეიცვალოს.  

თუ გავითვალისწინებთ აჭარის შავიზღვისპირეთში მცხოვრებ ბერძენთა 

კულტურულ გავლენებს, გამოვლენილ სოციოკულტურულ ასპექტებს, ვფიქრობთ,  

დონორის ფუნქციას მაინც ბერძნულ-ქართული კულტურა ითავსებს და ეს 

ბუნებრივიცაა.  

თუმცა ისიც ცნობილია, რომ ყოველ კულტურას აქვს დაცვითი მექანიზმის 

მთელი სისტემა, რომელიც იცავს მას სხვა კულტურათა  ინტენსიური 

ზემოქმედებისაგან. ეს მექანიზმი პონტოელ ბერძენთა შემთხვევაშიც მოქმედებს, 
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რაზეც  მოპოვებული მასალაც მეტყველებს. მიუხედავად უცხო ტომებთან ხშირი 

კონტაქტისა, ჩამოყალიბდა მეტ-ნაკლებად თვითმყოფადი ბერძნული კულტურა.   

-გამოვლენილი ენობრივი ფაქტები, ვფიქრობთ, აქტუალურია იმ 

თვალსზრისითაც, რომ დიალექტი ზეპირი გზით გადაეცემა თაობიდან თაბას და 

იშლება მეხსიერებიდან და გადადის კულტურულ მეხსიარებაში. თაობა, რომელიც 

ჯერ კიდევ  საუბრობს პონტოურ დიალექტზე მცირერიცხოვანია. ენა ცვლილებებს 

განიცდის და, შესაძლებელია, პონტოურის სრული ასიმილირება მოხდეს. 

ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ჯერ ჯიდევ გადარჩენილის აღწერა და ფიქსაცია. 

თურქეთის რესპუბლიკაში გავრცელებული პონტოური  დიალექტისთვის 

ბუნებრივია თურქულის დიდი გავლენა. სამეცნიერო ლიეტრატურაში ენობრივი 

მდგომარეობის შესახებ აღნიშნულია, რომ ენა გაქრობის საფრთხის წინაშეა, 

ზოგიერთ სოფელში გადაშენების ზღვარზეა, იმდენად ბევრია ნასესხები ლექსიკა და 

გრამატიკული ცვალებადობა. დიალექტის ზეპირი გზით გადაცემა საფრთხეს უქმნის 

პირვანდელი სახის შენარჩუნებას.  

თურქულის გავლენების ზრდას ერთგვარად ხელი შეუწყო პოლიტიკურმა 

ფაქტორმაც. ცნობილია, რომ გამუსლიმანებული პონტოელების ზოგიერთი ოჯახი 

ცდილობდა არ გამოეყენებინათ ოჯახში პონტოური, ვინაიდან მიაჩნდათ, რომ ამ 

გზით მათი შვილები თავისუფლად შეძლებდნენ საზოგადოებაში ინტეგრირებას (იხ. 

Meckidze, 1987:117). 

აჭარის შავიზღვსიპირეთის პონტოური გარდა თურქულისა, რუსულის, 

ქართულის და თანამედროვე ბერძნულის გავლენას განიცდის, შესაბამისად, 

საინტერესო და განსხვავებულ თავისებურებებს ავლენს საკუთრივ პონტოურ 

დიალექტთან მიართებით. სახეცვლილებანი შეინიშნება ენობრივი იერარქიის ყველა 

დონეზე. აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძნენთა მეტყველებისთვის 

დამახასიათებელი ზოგიერთი მოვლენა, შესაძლოა, ამ ეტაპზე მხოლოდ 

ინდიკატორის როლს ასრულებდეს, თუმცა ისიც ცნობილია, რომ  ინდიკატორი 

ერთგვარ მარკერად შეიძლება იქცეს, მარკერები კი ,,საბოლოოდ ქმნიან 

თავისებურებას, რომლებიც, შესაძლოა, იმდენად იყოს განსხვავებული სხვა 

ჯგუფებისგან, რომ სტერეოტიპადაც გადაიქცეს“ (ქართული, 2008). 
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დაბოლოს, ვფიქრობთ, ძველი ცივილიზაციის მქონე ერის იმ ნაწილის 

მეტყველების ფიქსაციას და კვლევას, რომელიც ბედის უკუღმართობამ უცხო 

სამყაროში გადაისროლა და არაერთი საუკუნე უცხოთა გვერდით არგუნა ცხოვრება, 

მნიშვნელოვანი თეორიული თუ პრაქტიკული მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს როგორც 

სოციოლინგვისტური და ლინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით, ისე 

ბერძნული ენის ისტორიის შესასწავლად. 
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გამოყენებული ლიტერატურა  

 

1. აბულაძე, 2016:       აბულაძე თ., ,,ქართული ლექსიკა აჭარაში მცხოვრებ 

პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში და ბერძენთა 

იდენტობის ზოგიერთი საკითხი“, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა საერთა-

შორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა 

კრებული, გამომც. ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი; 

2. აბულაძე,  2016:          აბულაძე თ., ,,აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა 

მეტყველების   ზოგიერთი   თავისებურება“, ,,ჰუმანი-

ტარული კვლევები. ჟ. სემიოტიკა“, # XVI,   ნაწილი 

მეორე, გამომც. ,,უნივერსალი“, თბილისი; 

3. აბულაძე, 2017:             აბულაძე თ., ,,აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა                                 

მეტყველების მიმართებისათვის სალიტერატურო 

ბერძნულთან“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ-

ნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები II, გამომც. 

,,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

სტამბა“, ბათუმი; 

4. აბულაძე, 2017:                        აბულაძე   თ.,      ,,ბერძნული      ლექსიკა     ლაზურში“,  

                                                       ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტთა მეორე 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გამომც. 

,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი“,  ბათუმი; 

5. ბერიკაშვილი, 2014:               ბერიკაშვილი    სვეტლანა,     ,,ახალი       ბერძნულის  
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                                                           პონტოური დიალექტის ერთი თავისებურებისათვის 

(არქაული ელემენტები ნაცვალსახელთა სისტემაში)“, 

,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში-II”, საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები, გამომც. ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი; 

6. ბერძენიშვილი, 1990:   ბერძენიშვილი ლ., გარაყანიძე ი., გორდეზიანი რ., 

მიქაბერიძე  ა., ტონია ნ., ფხაკაძე მ., შახპაზიდი მ., 

ჩეპიდი ა.,  ჯანაშია ნ., ,,ბერძნები საქართველოში”, 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: ხმელთაშუა 

ზღვის კულტურების კვლევის ლაბორატორია, გამომც.  

,,თბილისის უნივერსიტეტი“, თბილისი; 

7. გიორგაძე..., 2013:  გიორგაძე  მ., მგელაძე  ნ., ,,საქართველოს                                                         

შავიზღვისპირეთის ბათუმის პონტოელი ბერძნების 

ყოფა (საქორწინო ტრადიციები), საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,ბათუმი -წარსული და 

თანამედროვეობა“, ტ. IV,  ბათუმი; 

8. გიორგაძე...,  2017:       გიორგაძე მარინე, მგელაძე ნუგზარ, ტუნაძე თემურ,        

ძნელაძე ნინო, ლორია მანუჩარ, აბულაძე თეონა, 

ჩხარტიშვილი სოფიკო, ,,პონტოელი ბერძნები აჭარაში 

-წარსული და თანამედროვეობა“, გამომც. ,,ემ ჯი ემ“,   

ბათუმი; 

9. გორდეზიანი, 2007:    გორდეზიანი რისმაგ, ,,მედიტერანულ-ქართველური   

მიმართებები“,   ტ. II,   გამომც.   ,,ლოგოსი“,  თბილისი; 

10. გორდეზიანი,  2007:             გორდეზიანი რისმაგ,  ,,მედიტერანულ - ქართველური            

                                                     მიმართებები“,  ტ. III,  გამომც. ,,ლოგოსი“, თბილისი;       

11. გორდეზიანი, 2001:       გორდეზიანი   რისმაგ,   დარჩია    ირინე,      შამანიდი 

სოფიო,  ,,ძველი და ახალი ბერძნული შედარებითი 

გრამატიკა“, პროგრამა ,,ლოგოსი“, თბილისი; 
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12. დემუროვა, 1983:        დემუროვა ლ., ,,ბერძენთა დასახლების ისტორიიდან 

აჭარაში (ს. ახალშენის ეთნოგრაფიული მასალების 

მიხედვით)“, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ყოფა 

და კულტურა, ტ. X,  თბილისი; 

13. დემუროვა, 1986:                   დემუროვა   ლ.,   ,,აჭარაში    მცხოვრები      ბერძნების  

                                                         საოჯახო ყოფის შესწავლისათვის (ბავშვის 

დაბადებასთან დაკავშირებული რიტუალები)“, 
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კულტურა“,  ტ. XI,  თბილისი; 
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,,საარი“,  თბილისი; 
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