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The specifics of proper names are indicated by their semantics and 
structural features, namely, the absence of a plural number existence, the 
derivation of conjugation forms. On the one hand, the proposition that prop-
er name is a permanent kind of linguistic fact and onomasticians often base 
their assumptions on the fact that these names do not substantially reflect 
the internal structure and semantics, on the other hand, they are different. 
Estimating the amplitude of this similarity-difference requires moderation, 
as their names do not always reflect all the structural and semantic features 
that common names manifest, and conversely, common names do not al-
ways reflect the natural structure and semantic properties of their names.

The history of proper names goes far. Most of them come from nick-
names. The use of nicknames, as we have seen from the material we have 
obtained over the past decade, is still common: sometimes people are 
known not by real names, but by nicknames, many of which are of late for-
mation, formed by the virtues or disadvantages being characteristic feature 
of a particular person. Today, it is used simultaneously in parallel with prop-
er names and appears to be the kind of epithet – glorified or blessed. From 
the material we have gathered and analyzed, it appears that when mixing 
nicknames, they target individuals’ personal traits, activities, physical ap-
pearance etc. However, there are many cases where the same person has 
several nicknames, for example, Gia – Easter Gia and Redhead Gia etc.

The analysis of the material also showed that after the nickname was 
changed to a person’s real name, it was almost forgotten. These are: Ba-
kian (Firuza), Butkhuza (Revazi) etc. However, there are many cases where 
descendants are referred to by ancestors’ nicknames (in plural form). For 
example, Bakiyans, Butkhuzians etc.

We believe that it is possible to generalize the results of the research 
and to conduct comparative-typological investigation on the example of two 
particular villages.

მეტ სა ხე ლი გა ნუ შო რე ბე ლი ნა წი ლია სა ხე ლი სა. თუ თავ-
და პირ ვე ლად მეტ სა ხე ლე ბი დან წარ მო იშ ვა სა კუ თა რი სა ხე ლე-
ბი, ახ ლა იგი მის პა რა ლე ლუ რად იხ მა რე ბა. მეტ სა ხე ლი ლექ-
სი კის შე ნა კა დია და მი სი გა მო ყე ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ცალ კე 
კუთხ ე ებ ში მეტ -ნაკ ლე ბა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. კვლე ვა ში წარ-
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მო ვად გენთ, თე მა ტი კის მი ხედ ვით დაჯ გუ ფე ბულ, ყვარ ლის რა-
ი ო ნის ორ სო ფელ ში – ალ მატ სა და სა ბუ ე ში 1999-2020 წლებ ში 
ჩვენ მი ერ შეკ რე ბილ მეტ სა ხე ლებს.

და საწყ ის ში უნ და აღ ვნიშ ნოთ, სა კუ თარ სა ხელ თა და მეტ-
სა ხელ თა შეს წავ ლას გან სა კუთ რე ბით დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს ამა თუ იმ ხალ ხის ენის სის ტე მის, ყო ფი თი რე ა ლი ე ბი-
სა და კულ ტუ რის წარ სუ ლის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად. ყო ვე ლი 
ხალ ხის ონო მას ტი კონ ში თვით მყოფ თან ერ თად გარ კვე უ ლი 
ად გი ლი გა რე დან შე მო სულ მა სა ლას უჭი რავს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ქარ თუ ლი ონო მას ტი კა უცხ ო უ რი მა სა ლით ქრის ტი ა ნიზ-
მის გავ რცე ლე ბის ხა ნა ში შევ სე ბუ ლა მწიგ ნობ რო ბის გზით. 
წარ მარ თულ ონო მას ტი კონ ზე დაკვირვება კი გვიჩვენებს, რომ 
ის ადგილობრივ ნიადაგზეა აღმოცენებული, ხალხის ყოფაში 
უძველეს ეპოქაშია დამკვიდრებული (ლონტი, 1964:116).

ადა მი ა ნის სა კუ თა რი სა ხე ლე ბი ენის ლექ სი კის უძ ვე ლე სი 
ფონ დის კუთ ვნი ლე ბა ა. სა კუ თარ სა ხე ლებს სხვა დას ხვა წარ-
მო შო ბა აქვთ და მათ გავ რცე ლე ბას სხვა დას ხვა პი რო ბა გან-
საზღ ვრავ და. უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, უნ და გვახ სოვ დეს, რომ მა თი 
გა ჩე ნა პრაქ ტი კულ მა სა ჭი რო ე ბამ გა ხა და აუ ცი ლე ბე ლი – ერ თი 
პი როვ ნე ბა უნ და გარ ჩე უ ლი ყო მე ო რი სა გან. ერ თგან ცხოვ რე ბა -
ურ თი ერ თო ბის პრაქ ტი კულ მა მოთხ ოვ ნი ლე ბამ სა ხე ლის აუ ცი-
ლებ ლო ბა გა მო იწ ვია (ლონ ტი, 1964:116).

თავ და პირ ვე ლად ადა მი ან თა სა კუ თარ სა ხე ლად გა მო-
უ ყე ნე ბი ათ ნივ თის, საგ ნის, ცხო ვე ლის, ფრინ ვე ლის, მწე რის, 
თვი სე ბის, მოქ მე დე ბი სა და სხვა სა ხელ წო დე ბა ნი. ამის კვა ლი 
კარ გა დაა შე მო ნა ხუ ლი იმ სა კუ თარ სა ხელ თა ში ნა გან სტრუქ-
ტუ რა ში, რომ ლებ საც ძვე ლი წე რი ლო ბი თი ძეგ ლე ბი დან და 
ხალ ხის წარ მარ თუ ლი ყო ფის ჩვე ნამ დე მოღ წე უ ლი გად მო ნაშ-
თე ბით ვიც ნობთ.

სა კუ თა რი და სა ზო გა დო სა ხე ლი ერ თმა ნე თის სა პი რის-
პი რო ისე თი სიტყ ვე ბი ა, რო მელ თაც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ნი შან-
დობ ლი ვი თვი სე ბე ბი აქვს. აკა კი შა ნი ძის ფორ მუ ლა: „სახელი 
შეიძლება იყოს საკუთარი და საზოგადოო“ (შანიძე, 1953:38), – 
სწო რედ ამას გუ ლის ხმობს, მაგ რამ, ამას თან ერ თად, სა ზო გა-
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დო და სა კუ თარ სა ხე ლებს ბევ რი რამ აქვთ სა ერ თო ცა და გან-
სხვა ვე ბუ ლიც. მარ თა ლი ა, სა კუ თა რი სა ხე ლი აღ ნიშ ნავს ერთ 
პირს, ის აღ ნიშ ნავს და არ ახა სი ა თებს სა განს, მაგ რამ გან ზო-
გა დე ბის ძა ლას მა ინც ინარ ჩუ ნებს. ეთერ, რუ სუ დან, ვახ ტანგ, 
ზუ რაბ... – ერ თსა და იმა ვე დროს ათე უ ლო ბით პირ საც ჰქვი ა, 
მაგ რამ ამ მრავ ლო ბა ში მა ინც კარ გად ვარ ჩევთ ინ დი ვიდს, მის 
ნიშ ნებს. ხაზ გას მუ ლია ის ფაქ ტიც, რომ სა კუ თა რი სა ხე ლი გე ნე-
ტი კუ რად იგი ვე სა ზო გა დო სა ხე ლი ა, ხო ლო სა კუ თა რი სა ხე ლის 
გა დას ვლა სა ზო გა დო სა ხელ თა ჯგუფ ში და, პი რი ქით, სა ზო გა-
დო სა ხე ლი სა – სა კუ თარ სა ხელ თა ჯგუფ ში, დღე საც ბუ ნებ რი ვი 
პრო ცე სი ა. სა კუ თარ და სა ზო გა დო სა ხელ თა გან სხვა ვე ბას, ისე-
ვე რო გორც მათ მსგავ სე ბას, გვერდს ვერ ავუვ ლით. ამას თან, 
ისიც უნ და ვთქვათ, რომ სა კუ თარ სა ხე ლებს, სა ზო გა დოს გან 
გან სხვა ვე ბით, სპე ცი ფი კუ რი, მხო ლოდ მის თვის და მა ხა სი ა-
თე ბე ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნიც აქვთ. სპე ცი ფი კას ჩვენ ვხე დავთ 
მათ რო გორც გა მო ყე ნე ბა ში, ისე, რაც მთა ვა რი ა, გრა მა ტი კულ 
სტრუქ ტუ რა სა და სე მან ტი კა ში (ღლონ ტი, 1988:159-160).

სა ზო გა დო სა ხე ლი, ცხა დი ა, აღ ნიშ ნავს სა განს, სა კუ თა-
რი კი – სა ხელს სდებს. სა ხელ დე ბა თით ქოს ორი ვე მათ გა ნის 
სა ერ თო თვი სე ბა ა, მაგ რამ ეს – მხო ლოდ გა რეგ ნუ ლად. აღ-
ნიშ ნვა სა და სა ხელ დე ბას, წო დე ბას შო რის, მსგავ სე ბას თან 
ერ თად, გან სხვა ვე ბაც უნ და და ვი ნა ხოთ. მაგ., ფოცხ ვე რი სა-
ზო გა დო სა ხე ლი ა, აღ მნიშ ვნე ლი გარ კვე უ ლი სა ხის გა რე უ ლი 
ცხო ვე ლი სა. ამ სიტყ ვით ცხო ველ თა სამ ყა რო დან გა მო ი ყო ფა 
ერ თი სა ხის გა რე უ ლი ცხო ვე ლი, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, ის 
მა ინც არ არის სა კუ თა რი სა ხე ლი. ამას თან, ფოცხ ვე რა უკ ვე სა-
კუ თა რი სა ხე ლი ა, რად გან ერთ კონ კრე ტულ ადა მი ანს შე ერ ქვა. 
რა გა ნას ხვა ვებს მათ? გა მო ყე ნე ბა და სტრუქ რუ რა: ფოცხ ვე რი 
სქრუქ ტუ რუ ლად ბრუ ნე ბა დი მარ ტი ვი სიტყ ვა ა, რო მელ საც აქვს 
ორი ვე რიცხ ვი: მხო ლო ბი თიც და მრავ ლო ბი თიც, ფოცხ ვე რა კი 
წარ მოქ მნი ლი ა: „-ა“ აქ დე რი ვა ტი ა, მა წარ მო ე ბე ლი მო ფე რე ბი-
თო ბის (კნი ნო ბი სა), რომ ლის დარ თვამ სა კუ თარ სა ხელ თა თან-
რიგ ში გა და ი ტა ნა. ამ სუ ფიქ სით წარ მოქ მნილ სა კუ თარ სა ხელს 
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მრავ ლო ბი თი რიცხ ვი არა აქვს: მრავ ლო ბით ში დას მა გა მო იწ-
ვევს მის სა ზო გა დო სა ხელ თა თან რიგ ში გა დას ვლას. ანა ლო გი-
უ რი სუ რა თი იშ ლე ბა ჩვენ წი ნა შე სხვა ამის თა ნა მა გა ლი თებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბი სას (შდრ.: ჩი ტი – ჩი ტა, კურ დღე ლი – კურ დღე ლა, 
ვეფ ხვი – ვეფ ხვი ა). გა მო დის, სა ზო გა დო სა ხე ლი ნამ დვი ლად 
აღ ნიშ ნავს სა განს, სა კუ თა რი სა ხე ლი კი სა ხელს სდებს მას 
(ღლონ ტი, 1988:159-160).

მა შა სა და მე, სა კუ თა რი სა ხე ლი ენის ლექ სი კის უდა ვო ნა-
წი ლი ა, სტრუქ ტუ რი თა და ფუნ ქცი ით სპე ცი ფი კუ რი სიტყ ვა ა, 
რო მე ლიც კი არ ითი შე ბა, არა მედ ორ გა ნუ ლად უკავ შირ დე ბა 
სა ზო გა დო სა ხელ თა სის ტე მას.

ქარ თულ სა კუ თარ სა ხე ლებს დი დი ტრა დი ცია აქვთ. ქარ-
თველ ტო მებს თა ვი დან ვე შე უქ მნი ათ სა კუ თა რი, ად გი ლობ რი ვი 
ონო მას ტი კა, რო მე ლიც თა ო ბი დან თა ო ბას გად მო ე ცა. ფე ო და-
ლიზ მის ეპო ქა ში, რო გორც ჩანს, ადა მი ან თა სა კუ თა რი სა ხე ლე-
ბი ქარ თველ ტო მებ ში გავ რცელ და გვი ან, მწიგ ნობ რო ბის შექ-
მნის შემ დეგ, მაგ რამ, დი დი და წო ლის მი უ ხე და ვად, უცხ ო უ რი 
ონო მას ტი კის ტალ ღამ ვერ წა ლე კა ად გი ლობ რი ვი სა ხე ლე ბი. 
ჩვე ნამ დე მო ვი და წარ მარ თუ ლი ონო მას ტი კა, რომ ლის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა ჩვენ წი ნა შე სა ხე ლე ბის შეც ვლის პრო ცე სის ახალ 
პერ სპექ ტი ვას შლის.

ქარ თველ ტო მებს სა კუ თარ სა ხელ თა თა ვი ან თი სის ტე მა 
შე უქ მნი ათ ჯერ კი დევ ად რე, მატ რი არ ქა ტი დან პატ რი არ ქატ ზე 
გა დას ვლის ეპო ქა ში. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ახ ლა და დას ტუ რე-
ბუ ლა დაც უნ და ჩა ით ვა ლოს ის ფაქ ტი, რომ თა ვი დან ვე ქარ თვე-
ლებს კარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი თვით მყო ფი ონო მას ტი კო ნი 
ჰქო ნი ათ. ამას მოწ მობს წარ მარ თულ ღვთა ე ბა თა სა კუ თა რი 
სა ხე ლე ბი, რო მელ თა ერ თი ნა წი ლი (ა დი ლა, და ლი და მისთ.) 
შემ დეგ ადა მი ა ნის სა ხე ლებს შე უ სის ხლხორ ცდა. მომ დევ ნო 
ეპო ქებ ში თა ვის თა ვად სა კუ თარ სა ხე ლებს ნა სეს ხე ბიც შე მო-
რე ვი ა. ნა სეს ხებ ან თრო პო ნიმ თა ბევ რი ნი მუ ში შეს წავ ლი ლი 
აქვთ: ნ. მარს, ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს, კ. კე კე ლი ძეს, ი. აბუ ლა ძეს, ე. 
თა ყა იშ ვილს, აკ. შა ნი ძეს, ს. ყა უხ ჩიშ ვილს, ს. კა კა ბა ძეს, გ. მე-
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ლი ქიშ ვილს, გ. ჟორ და ნი ას... ს. ყა უხ ჩიშ ვილ მა სპე ცი ა ლუ რი გა-
მოკ ვლე ვა მი უძღ ვნა ბერ ძნულ მა მა კაც თა სა ხე ლე ბის გად მო-
ცე მას ქარ თულ ში (ყა უხ ჩიშ ვი ლი, 1925:105).

ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში სხვა დას ხვა წარ მო შო ბის მრა ვა-
ლი სა ხე ლია გავ რცე ლე ბუ ლი, სა ხელ თა ძი რი თად მა სას შე ად-
გენს ე. წ. კა ლენ დრის სა ხე ლე ბი (პეტ რე, ივა ნე, გი ორ გი, მა რი ამ 
და მის თა ნე ბი), მაგ რამ ამათ გვერ დით გვხვდე ბა ისე თი სა ხე-
ლე ბიც, რო გო რე ბი ცაა ძველ თა გან ვე (შუა სა უ კუ ნე ე ბი დან) შე-
მო სუ ლი სპარ სუ ლი სა ხე ლე ბი, რო მელ თა დი დი ნა წი ლი საკ მა-
ოდ სა ხეც ვლი ლია (როს ტო მი, ზუ რა ბი, ქე თე ვა ნი...); ერ თი ჯგუ ფი 
რუ სუ ლი სა ხე ლე ბი სა, რომ ლე ბიც XIX სა უ კუ ნი დან გავ რცელ და 
ჩვენ ში (ვლა დი მე რი, ოლ ღა, ნა დეჟ და...); თურ ქუ ლი წარ მო შო-
ბის სა ხე ლე ბი (ჯე მა ლი, მუს ტა ფა...); ევ რო პუ ლი წარ მო შო ბის 
სა ხე ლე ბი (ჰენ რი ხი, კორ დე ლი ა, იზოლ და, ტრის ტან...); სა-
კუთ რივ ქარ თუ ლი წარ მო შო ბის სა ხე ლე ბი (მაყ ვა ლა, ნა თე ლა, 
მზი ა...); სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთხ ე ში გავ რცე ლე ბუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი სა ხე ლე ბი (ყა ყი ტა, ბე წი ა, დათ ვი ა, ბონ დო, ბუ-
ხუ ტი, ჭი ჭი კო...); ახა ლი შერ ქმე უ ლი სა ხე ლე ბი, რომ ლე ბიც 
წარ მო ად გე ნენ ან უცხო გვა რე ბის გა მე ო რე ბას (ბის მარ კი, ჟო-
რე სი), ან ისი ნი გა მო ჩე ნილ პირ თა სა ხე ლე ბის და საწყ ი სი ასო-
ე ბის ან მარ ცვლე ბის შე ერ თე ბი თაა მი ღე ბუ ლი (დაზმირი – да 
здарствует мир...), ან – დე დი სა და მა მის სა ხე ლე ბის და საწყ ი სი 
მარ ცვლე ბის შე ერ თე ბით (გრი ვე რი= გრი შა+ მე რი, ლე ო მე რი=-
ლე ო+ მე რი...), ან კი დევ სხვა დას ხვა საგ ნი სა თუ ცნე ბის აღ მნიშ-
ვნე ლი სიტყ ვაა გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ხე ლად (ტრო ლე ი ბუ სი, სეკ-
რე ტო...) და სხვა. ამას თან ერ თად, უკა ნას კნელ ხა ნებ ში ძა ლი ან 
გავ რცელ და კნი ნო ბით -ა ლერ სო ბი თი სა ხე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა 
(თამ რი კო, მა რი კო, ანუ კი და მისთ.).

ქრო ნო ლო გი უ რად ქარ თულ ან თრო პო ნი მი კა ში გა მო ი ყო-
ფა უძ ვე ლე სი და გვი ან დე ლი ფე ნა. უძ ვე ლე სია ძი რე უ ლი (თა ყა, 
ხვი ჩა, ვა ჩე, ზუ რო...) ან წარ მოქ მნი ლი (ო ბო ლა, და ვი თა, სა ბე-
დო...) სა ხე ან თრო პო ნიმ თა, მომ დევ ნო კი კომ პო ზი ტუ რი სა-
ხე ლე ბია (გულ ნა ზი, პი რიმ ზი სა, მზე ქა ლა...). კნი ნო ბი თი ფორ-
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მე ბიც (ბი ჭი კო, ზუ რი კო...) შე და რე ბით გვი ან დე ლი უნ და იყოს, 
ვიდ რე – ჩვე უ ლებ რივ წარ მოქ მნი ლი სა ხე ლე ბი.

სა კუ თარ სა ხელ თან ერ თად ქარ თულ ტო მებ ში ძველ თა-
გან ვე გავ რცე ლე ბუ ლი ყო ფი ლა ადა მი ა ნი სათ ვის მეტ სა ხე ლის 
შერ ქმე ვა, რაც დღე საც არ მის ცე მია და ვიწყ ე ბას. მეტ სა ხე ლის 
შერ ქმე ვი სას, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, მი ზან ში იღე ბენ ადა მი ა ნის 
პი რად თვი სე ბებს, მის წრა ფე ბებს, მო საქ მე ო ბას, გა რეგ ნო ბას, 
ამი ტომ აქ გო ნე ბა მახ ვი ლო ბა სა და შე მოქ მე დე ბას უსაზღ ვრო 
ას პა რე ზი ჰქონ და. მეტ სა ხელს მთის კი ლო ებ ში თი კუნს, ანუ 
ფსევ დო ნიმს, ეძა ხი ან და იგი აქ მა მა კაც სა და დე და კაცს ერ-
თნა ი რად ჰქონ და.

მეტ სა ხე ლი ან თი კუ ნი სა ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა 
კუთხ ე შია ცნო ბი ლი. ზოგ ჯერ ადა მი ანს მეტ სა ხე ლით უფ რო იც-
ნო ბენ, ვიდ რე – ნამ დვი ლი სა ხე ლით. მეტ სა ხე ლის შეს წავ ლას 
ის მნიშ ვნე ლო ბაც აქვს, რომ ან თრო პო ნიმ თა მთა ვა რი ნა წი ლი 
სწო რედ მათ გან მომ დი ნა რე ობს. მათ სა ფუძ ველ ზე სა კუ თარ სა-
ხელ თა სის ტე მის შექ მნა- გან ვი თა რე ბა სა ყო ველ თაო მოვ ლე-
ნა ა. ეს პრო ცე სი დას ტურ დე ბა არა მარ ტო ქარ თულ სა და მის 
მო ნა თე სა ვე ენებ ზე მო ლა პა რა კე ტო მებ ში, არა მედ იმა ვე ნი ა-
დაგ ზე უნ და აღ მო ცე ნე ბუ ლი ყო ბევ რი სხვა ხალ ხის ან თრო პო-
ნი მი აც.

მეტ სა ხე ლი უდევს სა ფუძ ვლად ძვე ლი და ახა ლი აღ თქმის 
წიგ ნე ბის ონო მას ტო კო ნის მთა ვარ ნა წილ საც. ბერ ძნულ -ლა-
თი ნუ რი ენობ რი ვი სამ ყა რო დან შეთ ვი სე ბუ ლი ან თრო პო ნი მე-
ბი დღე საც ად ვი ლად ითარ გმნე ბა სხვა ენებ ზე, რაც, უწი ნა რეს 
ყოვ ლი სა, იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ ისი ნი თი კუ ნის ტი პის სა-
ხე ლე ბი სა გან მომ დი ნა რე ო ბენ. ამის ნი მუ შად შე იძ ლე ბა და-
ვა სა ხე ლოთ: ალექ სი – თა ნა შემ წე, ალექ სან დრე – ვაჟ კა ცუ რი 
დახ მა რე ბა (საბას მიხედვით: „მწყემსი ზროხათა“), ანდრია – 
ვაჟკაცური (საბას მიხედვით: „მხნე“), ანა – ბა რა ქი ა ნი, ვიქ ტორ 
– გა მარ ჯვე ბუ ლი, ბე სა რი ონ – მთა გო რი ა ნი, გი ორ გი – მი წის მოქ-
მე დი, გა ლი ნა – კაშ კა შა, დი მიტ რი – მი წის ნა ყო ფი, ელი სა ბედ 
– ფი ცი, სო ფიო – ბრძე ნი, ირი ნე – მშვი დო ბა, ელე ნე – რჩე უ ლი, 
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კონ სტან ტი ნე – მა გა რი, ქსე ნია – სტუ მარ თმოყ ვა რე... (ღლონ ტი, 
1988:178-179).

ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ზღაპ რე ბის პერ სო ნაჟ თა სამ ყა რო ზე 
დაკ ვირ ვე ბა ცხად ყოფს, რო გორ გან ვი თარ და მეტ სა ხე ლი დან 
სა კუ თა რი სა ხე ლი. მეტ სა ხე ლე ბი ა: ცე რა, ხუთ -კუნ ჭუ ლა, ჭინ-
ჭრა ქა, სიზ მა რა, ცე რო დე ნა, ირ მი სა, ნა ცარ ქე ქი ა, მუ ჭა ნა ხე ვა-
რა, ლომ კა ცა და მისთ., რო მელ თაც იც ნობს ქარ თუ ლი ზღაპ რე-
ბის ან თრო პო ნი მი კა (ქარ თუ ლი... 1966:330-332).

მეტ სა ხე ლი ლექ სი კის შე ნა კა დი ა. მი სი ხმა რე ბა სა ქარ-
თვე ლოს ცალ კე კუთხ ე ებ ში მეტ -ნაკ ლე ბა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. 
წარ მო ვად გენთ ყვარ ლის რა ი ო ნის ორ სო ფელ ში – ალ მატ სა და 
სა ბუ ე ში შეკ რე ბილ მეტ სა ხე ლებს:

გა რეგ ნო ბის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი მეტ სა ხე ლე ბი ა: აღ-
დგო მე ლა – წი თე ლი თმის გა მო (წი თე ლი კვერ ცხი); ბუთხ უ ზა – 
სიმ სუქ ნის; გრუ ზა – ხშირ თმი ა ნი ა; თავ ბე რა – დი დი თა ვი აქვს; 
ტუ ჩა – დი დი ტუ ჩე ბი აქვს; ქა ჩა ლა – უთ მო ა; ცხვი რა – დი დი 
ცხვი რი აქვს; წი თელ თა ვა – წი თე ლი თმა აქვს; წი კა – გამ ხდა-
რი ა; ჭა ღა რა – ქე რა, მო თეთ რო თმა აქვს; ჭრო ღო – ქე რა ა; ხი ჯა 
– ნაჭ რი ლო ბე ბი ა ნი ა.

ხა სი ა თის ამა თუ იმ ნი შან -თვი სე ბის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი 
მეტ სა ხე ლე ბი ა: ბან გუ ნე – უყ ვარს ჩხუ ბი (ბან გუ ნი, ბრა გუ ნი...); ბა-
ქი ა ნი – ბა ქი ა, ტრა ბა ხა ა; დრინ ჯა – დინ ჯი, აუჩ ქა რე ბე ლი ა; კბე-
ნე ლა – ბავ შო ბა ში ყვე ლას კბენ და; კი კი ლა – ბავ შო ბა ში ჰყვა რე-
ბია ლექ სის „კიკლი კიკლი კიბესა...“ თქმა და ამიტომ შეარქვეს; 
კრეჭელა – სულ იცინის; ქარიშხალა – სწრაფი სიარული იცის; 
ჭიმო – ჭიმიაა, თავის გამოჩენა უყვარს; ცოფიანი – საშინლად 
აგრესიული, კონფლიქტიანია; ჭყიო – ბავშვებს რომ დაინახავს, 
„ჭყ, ჭყ“-ს ეუბნება და ამიტომ შეარქვეს.

ცხოველთა სახელებისაგან ნაწარმოები მეტსახელებია: 
ბაყაყო – დიდი თვალები აქვს; ლაბა – წყნარი კაცია (ლაბა – 
ძროხის ან ხარის სახელია); ჟირაფა – გრძელი კისერი აქვს; 
ყვატო – ცხვირში ლაპარაკობს (ყვატი = ბაყაყი); ყურშა – დიდი 
ყურები აქვს (ყურშა < ყურშა<ვა>); ჯაგარა – თმიანია, ღორის 
ჯაგართან იწვევს ასოციაციას. 
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ფრინველთა სახელებისაგან წარმოქმნილი მეტსახე ლე-
ბია: კოდალა – კეხიანი, დიდი ცხვირი აქვს; მერცხალა – ჩქარი 
სიარულის გამო ეძახიან; ყვავი – სიშავის გამო ეძახიან; ჩიტია 
– პატარაა; ჩიტო – პატარა ტანისაა; ჩხიკვი – უცნაური ხმით 
ლაპარაკობს. 

მწერთა სახელებისაგან ნაწარმოები მეტსახელებია: ბუზია 
– უყვარდა პირღია სიარული და თურმე ეუბნებოდნენ: „პირი 
დაკეტე, ბუზი არ შეგიფრინდესო“; ჭიანჭველა – ბავშობაში, 
თურმე, თუ რამეს ნახავდა, ყველაფერი სახლში მიჰქონდა 
(ოღონდ არ იპარავდა), მსგავსად ჭიანჭველის ჩვეულებისა.

მცენარეთა სახელებისაგან ნაწარმოები მეტსახელებია: 
გოგრის ყვავილი – წითურაა; მუხა – ტყიდან შეშას ეზიდება და 
ყიდის; ნიყვა – ნიყვი სოკო უყვარს; ქონდარა – დაბალი ტანის 
კაცია; ფოთოლა – სუსტი და თხელი ქალია.

თხზულების ან პერსონაჟის მიმსგავსებით შერქმეული 
მეტსახელებია: მურტალო – „კუკარაჩა“; ტარზანი – „ტარზანი“; 
ღუდუ – „ძილისპირული“; ჩიტა – „ტარზანი“; ჯიბუტი – „ხარება 
და გოგია“.

რაიმე საგანთან მიმსგავსებით შერქმეული მეტსახელებია: 
კუკლა – თოჯინასავით სახის გამო შეარქვეს (რუს. თოჯინა); სი-
დენია – (რუს.сидения) დაბრტყელებული ცხვირის გამო ეძახიან; 
ქლიბო – მეტყველების დეფექტის გამო შეარქვეს.

რე ა ლურ პი რებ თან მიმ სგავ სე ბის ნიშ ნით შერ ქმე უ ლი 
მეტ სა ხე ლე ბი ა: ბე რია = ლ. ბე რი ა; იპო ლი ტე = იპო ლი ტე ხვი ჩი ა; 
მა გე ლა ნი = სი ა რუ ლი უყ ვარს; პე ლე = ფეხ ბურ თე ლი პე ლე, ფეხ-
ბურ თის სიყ ვა რუ ლის გა მო შე არ ქვეს; პუშ კი ნა = ხვე უ ლი თმე-
ბი აქვს რუ სი პო ე ტის მსგავ სად; ჩი ვა ძე = ფეხ ბურ თე ლი ჩი ვა ძე, 
ფეხ ბურ თის სიყ ვა რუ ლის გა მო შე არ ქვეს.

რა მე ნაკ ლის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი მეტ სა ხე ლე ბი ა: ადა-
უ და – არ იცო და სწო რად ლა პა რა კი; ბუდ ბუ და – მეტყ ვე ლე ბა 
უჭირ და; გვერ დე ლა – ერ თი ფე ხი მოკ ლე აქვს; კი სე რა – მარ-
ჯვნივ თავ გა და წე უ ლი და დის; უე ნო – მეტყ ვე ლე ბა უჭირს.

ხე ლო ბა- მო საქ მე ო ბის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი მეტ სა ხე-
ლე ბი ა: ავ ღა ნა – ავ ღა ნეთ ში იბრძოდა; იმპორტნა – მაღაზიაში 
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მუშაობდა და თურმე ყველაფერზე „იმპორტულიაო“ გაიძახოდა; 
კაპიტანა; მედოლე.

კნინობითი ფორმის მეტსახელი: ბიჭიკო.
მეტყველების თავისებურების მიხედვით შერქმეული მეტ-

სახელებია: აჭა – ბავშობაში ხაჭაპურის ნაცვლად „აჭა პურს“ 
ამბობდა და ამიტომ უწოდეს; აწია თინა – იმერელი ქა ლია 
კახეთში გამოთხოვილი და „აწი“-ს (=ახლა) ხმარობს მეტყვე-
ლებისას და ამიტომ შეარქვეს; გია-გია – რომ ეკითხებოდნენ: 
„რა გქვიაო?“ – “გია-გიაო”, – ასე პასუხობდა ჩქარა.

სოციალური ყოფისა თუ მდგომარეობის მიხედვით შერ-
ქმე ული მეტსახელებია: კინტო – ქალაქელია სოფელში ჩასი-
ძებული („ქალაქელი კინტოაო“); სომეხი – სომეხია.

მეტ სა ხე ლე ბი, რომ ლე ბიც ახ სნი ლი არა ა: ბეხ ვი ა; კო კო; 
პრუს ტა ნა; ტვი რა; ტო ნი ა; ფუშ რუ კა; ჩუ ხი ა; ციც მა ხო.

ამ რი გად, სა კუ თარ სა ხელ თა სპე ცი ფი კას გვაჩ ვე ნებს მა თი 
სე მან ტი კა და სტრუქ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, სა ხელ დობრ, 
მრავ ლო ბი თი რიცხ ვის უქონ ლო ბა, კნი ნო ბით -მო ფე რე ბით 
ფორ მა თა წარ მო ე ბა. დე ბუ ლე ბა: სა კუ თა რი სა ხე ლი შე ად გენს 
გაქ ვა ვე ბუ ლი სა ხის ენობ რივ ფაქ ტსო, რა ზე დაც ხში რად ამ ყა-
რე ბენ თა ვი ა ანთ ვა რა უ დებს ონო მას ტი კო სე ბი, ერ თი მხრივ, 
არ სე ბი თად ვერ გვიჩ ვე ნებს ამ სა ხელ თა ში ნა გან სტრუქ ტუ-
რა სა და სე მან ტი კას; მე ო რე მხრივ, გან სხვავ დე ბა მათ გან. ამ 
მსგავ სე ბა- გან სხვა ვე ბის ამ პლი ტუ დის შე ფა სე ბი სას სა ჭი როა 
ზო მი ე რე ბის დაც ვა, რად გან სა კუ თა რი სა ხე ლე ბი ყო ველ თვის 
რო დი იმე ო რე ბენ ყვე ლა იმ სქრუქ ტუ რულ სა და სე მან ტი კურ 
ნი შან -თვი სე ბას, რა საც სა ზო გა დო სა ხე ლე ბი გვიჩ ვე ნე ბენ და, 
პი რი ქით, სა ზო გა დო სა ხე ლე ბი ყო ველ თვის ვერ წარ მო ა ჩე ნენ 
სა კუ თარ სა ხელ თათ ვის ბუ ნებ რივ სტრუქ ტუ რა სა და სე მან ტი-
კურ თვი სე ბებს.

სა კუ თარ სა ხელ თა ის ტო რი ას შორს მივ ყა ვართ. მა თი დი-
დი უმე ტე სო ბა მეტ სა ხე ლე ბი დან მომ დი ნა რე ობს. მეტ სა ხე ლე-
ბის ხმა რე ბა კი, რო გორც მო ძი ე ბუ ლი მა სა ლი დან ჩანს, ახ ლა 
ძა ლი ან ხში რი ა: ზოგ ჯერ ადა მი ანს იც ნო ბენ არა ნამ დვი ლი, 
არა მედ მეტ სა ხე ლით. მეტ სა ხე ლე ბის დი დი ნა წი ლი გვი ან დე-
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ადამიანთა საკუთარი სახელებისა და მეტსახელების სემიოტიკური ანალიზი...

ლი წარ მო ნაქ მნი ა, შექ მნი ლია იმ თა ვი სე ბუ რი ღირ სე ბი სა თუ 
ნაკ ლის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც ამა თუ იმ კონ კრე ტულ ადა მი ანს 
ახა სი ა თებს. იგი სა კუ თა რი სა ხე ლის პა რა ლე ლუ რად იხ მა რე ბა 
და ერ თგვა რი ეპი თე ტი ა, სა ქე ბა რი ან გა სა კი ლი.

ამ რი გად, მეტ სა ხე ლი გა ნუ შო რე ბე ლი ნა წი ლია სა ხე ლი სა, 
თუ თავ და პირ ვე ლად მეტ სა ხე ლე ბი დან წარ მო იშ ვა სა კუ თა რი 
სა ხე ლე ბი, ახ ლა იგი მის პა რა ლე ლუ რად იხ მა რე ბა. რო გორც 
ზე მოთ შეკ რე ბი ლი და გან ხი ლუ ლი მა სა ლი დან ჩანს, მეტ სა-
ხელ თა შერ ქმე ვა დღე საც ძა ლი ან პრო დუქ ტი უ ლია და მა თი 
შერ ქმე ვი სას მი ზან ში ამო უ ღი ათ ამა თუ იმ პი როვ ნე ბის პი რა-
დი თვი სე ბე ბი, მო საქ მე ო ბა, ფი ზი კუ რი გა რეგ ნო ბა და ა. შ. ამას-
თან, მრავ ლად არის შემ თხვე ვე ბი იმი სა, რომ ერ თსა და იმა ვე 
პი როვ ნე ბას რამ დე ნი მე მეტ სა ხე ლი ჰქონ დეს შერ ქმე უ ლი. ასე-
თე ბია მაგ.: გია – აღ დგო მე ლა და წი თელ თა ვა, გე ლა – გი ჟი და 
მურ ტა ლო, გია – ცხვი რა, ნო სა და ტვი რა და სხვა.

აქ ხში რად, აგ რეთ ვე, ადა მი ანს, მეტ სა ხე ლის შერ ქმე ვის 
შემ დეგ, ნამ დვილ სა ხელს აღა რა ვინ ეძა ხის, თით ქმის და ვიწყ-
ე ბას მის ცე მი ა. ასე თე ბი ა: ბა ქი ა ნი (ფი რუ ზა), ბუთხ უ ზა (რე ვა ზო), 
კო კო (თა მა ზი), კო ტა ლე (გო გი ა), ფუშ რუ კა (სა ში კო), იმ პორ ტნა 
(ფი რუ ზა), პრუს ტა ნა (და თო) და ა. შ. ამას თან, მრავ ლა დაა შემ-
თხვე ვა, რო ცა შთა მო მავ ლე ბი წი ნაპ რის მეტ სა ხე ლით მო იხ სე-
ნი ე ბი ან (მრავ ლო ბი თი ფორ მით). მაგ.: ბა ქი ა ა ნე ბი, ბუთხ უ ზა ა-
ნე ბი, კი კი ლა ა ნე ბი, ფი ა ჭა მი ა ა ნე ბი და მისთ. 

ვფიქ რობთ, ორი კონ კრე ტუ ლი სოფ ლის მა გა ლით ზე შეს-
წავ ლი ლი ტრა დი ცი ის შე და რე ბით ვრცელ ტე რი ტო რი ა ზე გავ-
რცე ლე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა, შე და რე ბით -ტი პო ლო გი უ რი 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბამ დე მა ინც აჯო ბებს, მსგავ სი გან ზო გა დე ბი-
სა გან თა ვი შე ვი კა ვოთ. 
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