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ცნობილია, რომ ქართულში სიტყვა-სიტყვით ნაწილაკ-
თაგან ო მესამე პირის ნათ ქვამს (ან განაზრახის გამომხატველ 
სიტყვებს) დაერთვის და სხვათა სი ტყვა თა ნა წი  ლაკი ჰქვია. 
იგივე ო ხშირად ერთვის ანდაზებს, რადგანაც ანდაზების 
მთქმე ლად მესამე პირი იგულისხმება.

ანდაზა სინტაქსური აგებულებით სხვადასხვა კონსტრუქ-
ციისაა. ამ თვალ  საზ რი  სით საინტერესოა სხვათა სიტყვის ო 
ნაწილაკიანი ფორმის შემცველი ჰიპო ტაქ სური კონ სტრუქ-
ციის ანდაზები, რადგან მათში ო ნაწილაკი, რომელიც აღნიშნ-
ული კონ  სტრუქციის ერთ რომელიმე წევრს დაერთვის, 
მთლიან კონსტრუქციას წარ მო ად გენს, როგორც მესამე პირის 
ნათქვამად და არა ამ კონსტრუქციის რომელიმე ნა წილს − 
მთავარს ან დამოკიდებულს.

ასეთ ვითარებაში სტილისტურ-აზრობრივი თვალსაზრისით 
საინტერესოა ჰი პო  ტ აქ სუ რი კონსტრუქციების მქონე ანდაზებში 
სხვათა სიტყვის ო ნაწილაკიანი ფორ მის ადგი ლის განსაზღვრა. 

მასალის განხილვამ ცხადყო, რომ, ჩვეულებრივ, ჰიპოტაქ-
სურ კონსტრუქციაში ო ნა წილაკიანი ფორმა გვხვდება მთლიანი 
ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის მეორე ან ბო   ლო ნაწილში − 
მთავარ ან დამოკიდებულ წინადადებაში. თუმცა აღსანიშნავია, 
რომ ზო  გი ანდაზის ერთგვარი რიტმულობისათვის ო ნაწი-
ლა კიანი ფორმები ერთ დრო უ ლად გვხვდება ჰი პოტაქსური 
კონსტრუქციის ორივე ნა წილში − მთავარსა და დამო კი  დე-
ბულში. ასეთ დროს მთავარი და დამოკიდებული წინადადებები 
მარცვალთა შედ გე ნი ლობით თა  ნაბარია:

მაშასადამე, ადგილის მიხედვით, სხვათა სიტყვის ო ნაწი-
ლა კიანი ფორ მების გამოყენებას ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის 
მქონე ან და ზებში სამ შემთხვევაში ვადას ტუ რებთ: 

1. ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ბოლოს მთავარ წინადა-
დებაში: „ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მაშინ გამოჩნდება-ო1.“

1 სხვათა სიტყვის ო ნაწილაკი ქართულში თანმხლებ სიტყვასთან 
ერთად იწერება, მაგრამ თვალ საჩი ნო ები სათვის ჩვენ მიერ მოყვანილ 
მაგალითებში გამოვყოფთ დეფისით. 



2. ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ბოლოს დამოკიდებულ 
წინა დადებაში: „წამწამი ისე არ გაიზრდება, რომ წარბს 
ასცილდეს-ო“.

3. ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ორივე ნაწილში (მთა-
ვარ შიც და დამო კი დე ბულ შიც) ერთდროულად: „თუ შენა გაქვს 
ისარი-ო, ფარად მეც მაქვს ფიცარი-ო“.

ამ სამი შემთხვევის ამსახველი მაგალითები არათანაბარი 
რაოდენობით გამო ვლინ და, ამიტომაც მოხსენებაში საა ნა -
ლიზო შემთხვევათა გამოყენების სტატის ტი კა საც წარმო-
ვად გენთ, რასაც, ბუნებრივია, გარკვეული მნიშვნელობა აქვს 
აღნიშნილ ან და ზათა სტილური ვარიანტების გამოყენება-
გავრცელებისათვის. 

ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს 
ეროვნული სამეც ნი ე რო ფონდის მიერ და ფინანსებული პროექტის: 
„ინფრომაციული სტრუქ ტუ რა და ქარ თვე ლურ ენათა ჰიპოტაქსური 
მოდელები“, FR-21-352 ფარგლებში.
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[ქართული ხლხური ანდაზები და გამონათქვამები] https://kids.ge/
sayings 

It is widely known that in Georgian there are certain particles 
referring to speech. Out of these particles, the particle ო o is added 
to the speech (or to the words expressing intention) of the third per-
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son. Hence, ო o is termed as “direct speech particle”. This particle is 
often used in proverbs, because it is implied that the third person 
has uttered the proverbs.

Syntactically, proverbs are of diverse constructions. In this re-
gard, special focus should be made on the proverbs of hypotac-
tic construction containing the direct speech patricle ო o. In such 
proverbs, the particle ო o is added to one of the members of the 
above-mentioned construction, but the particle represents the en-
tire construction (and not its separate parts – either the main clause 
or the subordinate one) as the speech of the third person.

From the stylistic-semantic viewpoint, it is interesting to defi ne 
the place of the direct speech particle ო o in the proverbs with hy-
potactic constructions. 

Analysis of the material has proved that, in general, in hypotac-
tic constructions, the forms with the particle ო o are found either 
in the second or in the fi nal part of the hypotactic construction, i.e. 
either at the end of the main clause or at the end of the subordinate 
one. However, it should be noted that, for the purpose of rhythm, 
in certain proverbs, forms with the particle ო o are simultaneously 
found in both parts of the hypotactic construction – the main clause 
and the subordinate one. In such cases, there is equal number of 
syllables in the main and the subordinate clause.

Thus, there are three options regarding the place of the forms 
with the direct speech particle ო o in the proverbs with hypotactic 
construction: 

1. At the end of the hypotactic construction, in the main clause: 
ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მაშინ გამოჩნდება-ო1 
ueremi rom gadabrundeba gza mashin gamochndeba-o
gamochndeba-o
V-DSP

1 Direct speech particle ო o in Georgian is written together with the 
accompanying word, but because of illustrations in the examples provided 
here it is hyphenated. 
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“When the cart has turned over, the road will appear”
2. At the end of the hypotactic construction, in the subordinate 

clause: 
წამწამი ისე არ გაიზრდება, რომ წარბს ასცილდეს-ო 
ts’amts’ami ise ar gaizrdeba, rom ts’arbs astsildes-o 
astsdes-o
V-DSP
“An eyelash will not grow so high as to exceed the eyebrow”
3. In both parts of the hypotactic construction (the main clause 

and the subordinate clause) simultaneously: 
თუ შენა გაქვს ისარი-ო, ფარად მეც მაქვს ფიცარი-ო 
tu shena gakvs isari-o, parad mec makvs pitsari-o 
isari-o
N-DSP
pitsari-o
N-DSP
“If you have an arrow, I have a board as a shield”
Examples of these three cases are not equal in number. There-

fore, the paper also provides statistical data regarding the use of 
these three cases. Naturally, this is important for the research of the 
usage and spreading of the stylistic variants of the above-mentioned 
proverbs. 

The paper has been implemented within the framework of a proj-
ect “Information Structure and the Hypotactic Patterns of Kartvelian 
Languages”, FR-21-352, fi nanced by Shota Rustaveli National Science 
Foundation.
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Abbreviation: 
DSP – Direct speech particle
N – Noun 
V – Verb 


