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ლექსიკური ერთეული რუსეთუმე ქართულში მე-19 საუკუნის 
შუა წლებიდან დამკვიდრდა. რუსეთუმეებად მოიხსენიებდნენ იმ 
ახალგაზრდებს, რომელთაც რუსეთში ჰქონდათ განათლება მი-
ღებული, თუმცა საკუთარი ქვეყნისთვის სასარგებლოს ვერაფერს 
ქმნიდნენ და ნიჰილისტურად იყვნენ განწყობილი ყველაფერი იმის 
მიმართ, რაც იყო ეროვნული. ქართულში აღნიშნული ლექსიკური 
ერთეული თანდათან მნიშვნელობით დაუპირისპირდა ტერმინ 
„თერგდალეულებს“. „თერგდალეულები“, „რუსეთუმეებისაგან“ განსხ-
ვავებით, იყვნენ ქართველი ახალგაზრდები, რომლებიც რუსეთში 
მიღებულ განათლებას ეროვნული იდეების განსახორციელებლად 
იყენებდნენ. რუსეთუმე ფორმის სეგმენტაციასთან დაკავშირებით 
სამეცნიერო ლიტერატურაში ორი, ერთმანეთისაგან განსხვავებული, 
კომენტარი არსებობს. მოხსენებაში განვიხილავთ თითოეულ მათ-
განს და მოვიყვანთ არგუმენტებს ერთ-ერთის სასარგებლოდ.
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In the middle of the 19th century, a lexical unit “rusetume” (“Russifi ed 
Georgians” ) appeared in Georgian. This term referred to young people who 
had studied in Russia did not care about the welfare of their country, and 
had a nihilistic attitude to everything national. After some time, this term in 
Georgian came into opposition with “Tergdaleulebi”. Unlike young people 
who were called “rusetume” (“Russifi ed Georgians”), “Tergdaleulebi” used 
the education that they got in Russia in favour of the national ideas. There 
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are two diff ering comments in the scientifi c literature regarding the subject 
of the segmentation of the word form rusetume (“Russifi ed Georgian”). In 
this report, we will discuss both of them and present the arguments in fa-
vour of one of them. 
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