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XIX საუკუნეში ქართული ენის რამდენიმე პრაქტიკული სა-

ხელმძღვანელო შეიქმნა. მათ შორის გამორჩეულია ცნობილი 

მოღვაწის, დიმიტრი ყიფიანის, „ახალი ქართული ენის გრამმა-

ტიკა“, რომელიც გამოიცა 1882 წელს. წიგნი განსხვავდება ყველა 

წინამორბედისაგან შესრულების სტილითა და მეთოდოლოგიით: 

სახალისო, დიალოგის პრინციპზეა აგებული მსჯელობა და ურთი-

ერთობა მოსწავლეებთან („მამისა“ „შვილებთან“) და კითხვა-ჩა-

კითხვის მეთოდით საუბრობს რთულ გრამატიკულ საკითხებზე. 

მთავარი პრინციპები დ. ყიფიანისა არის „ეროვნულობა“ და 

„ზნეობრიობა“; ამ პრინციპებით განმარტავს გრამატიკულ ტერმი-

ნებსა თუ ცნებებს... 

სახელმძღვანელოში, განსაკუთრებით ზმნის ნაწილში, არის 

მრავალი საინტერესო დაკვირვება, მიგნება, რომელთაც დღესაც 

არ დაუკარგავს მნიშვნელობა. 
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Several practical textbooks of the Georgian language were created 

in the 19th century. Among them "Grammar of the New Georgian Lan-

guage" by a famous figure, Dimitri Kipiani, published in 1882 is distin-

guished. The book differs from all the previous publications in its style 

and methodology: dialogue-based discussion and interaction with stu-

dents ("father's one" to "children") is so much fun and it uses a ques-

tion-and-answer method to explain complex grammatical issues. 

D. Kipiani's main principles are "being national" and “morality”; he 

uses these principles to explain grammatical terms or concepts. . . 

In the textbook, especially in the verb part, there are many inte-

resting observations, findings which have not lost their topicality even 

today. 
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