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მოხსენებაში მოცემულია ჰიდრონიმ „ბერდუჯის“ (იგივე 
საგიმი, იგივე დებედა, იგივე ძეგამჩაი) ისტორიული და ლი-
ნგვისტური ანალიზი. მდინარე ბერდუჯი ისტორიულად სასა-
ზღვრო ზოლში იყო მოქცეული; ეს მდინარე იყო ქართლის, შე-
მდეგ გაერთიანებული საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთი 
საზღვარი ალბანეთ-არანთან.

მდინარე ბერდუჯი კვეთს სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვე-
ყანას (სომხეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი), სადაც საზღვრე-
ბი დროდადრო იცვლებოდა და, შესაბამისად, იცვლებოდა ამ 
მდინარის სახელწოდებაც. ჰიდრონიმი ბერდუჯი დადასტუ-
რებულია ქართულ ისტორიულ წყაროებში; ჰიდრონიმ ბერდუ-
ჯის შესახებ „ქართლის ცხოვრების“ მონაცემები შევისწალეთ 
ყველა რედაქციის გათვალისწინებით (m (მაჩაბლისეული), T 
(თეიმურაზისეული), B (ბროსესეული), R (რუმიანცევისეული - ს. 
ყაუხჩიშვილის რედაქციით); ნუსხებში ჟამთააღმწერელის ცნო-
ბით დასტურდება, რომ არსებობს განსხავებული ფონეტიკური 
ვარიანტები (შერდაოჯისი/შერდაოჯი, ბერდუჯისი, ბერდაუჯი, 
ბერდაჯა), მაგრამ, ვფიქრობ, ამოსავალი უნდა იყოს ფორმა 
„ბერდუჯი“. ვახუშტი ბატონიშვილი მდინარე ბერდუჯის სახელს 
უკავშირებს დაბას - ბერდ-იკ-ი. ცხადია, უნდა გამოიყოს ბერდ- 
ძირი და  -უჯ სუფიქსი (ქართულში იშვიათად გამოყენებული სუ-
ფიქსი -უჯ (დურ-უჯ-ი, არტან-უჯ-ი)

(შდრ. სომხ. Բերդիկ -„ბერდიკი“ - პატარა ციხე სომხურად). 
„ქართლის ცხოვრების“ ძველი სომხური თარგმანი მოიხსე-
ნიებს Բերդահոջ - „ბერდაჰოჯ/ბერდაოჯის“ ფორმით. 

მოხსენებაში განხილულია ყველა დადასტურებული ფო-
რმა და ვარიანტი, შედარებულია სომხურ ლექსიკურ ერთეუ-
ლთან ბერდ-; შედარებულია ანალოგიური აგებულების არტა-
ნ-უჯ- ფორმასთან და გამოთქმულია მოსაზრება იმის თაობაზე, 
რომ -უჯ სუფიქსი საანალიზო ჰიდრონიმში ბერდ-უჯ-ი ქართუ-
ლი სუფიქსია, რომელმაც ინტენსიური ენობრივი კონტაქტების 
შედეგად გავრცელება პოვა სომხურშიც.
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The paper provides a historical and linguistic analysis of Hydro-
nium Berduji (also known as Sagimi, Debeda, and Dzegamchai). The 
Berduji River was historically bounded by the border; This river was 
the south-eastern border of Kartli, then United Georgia’s border with 
Albania-Aran.

The Berduji River crosses all three countries of the South Cauca-
sus (Armenia, Georgia, Azerbaijan), where the borders changed from 
time to time and, consequently, the name of this river changed. Hy-
dronym Berduji is confirmed in Georgian historical sources; Study-
ing the data of “Kartlis Tskhovreba” about Berduji in all editions (M 
(Machabeli), T (Teimurazi), B (Brose), R (Rumiantsev - edited by S. 
Kaukhchishvili)) suggest that all forms exist (Sherdaoji, Berdujis, 
Berduaji, Berdaji), but, I believe, the initial form should be “Berduji”. 
Vakhushti Batonishvili connects the name of the river Berduji with 
the village - Berd-ik. In Georgian the suffix –uj is rarely used (Dur-
uj-i, Artan-uj-i).

(Cf. Armenian Բերդիկ - Berdik - “Berdik” - a small fortress). The 
old Armenian translation of “Kartlis Tskhovreba” (published by Il. 
Abuladze - 1953) refers to Բերդահոջ - Berdahoj - “Berdahoj / Ber-
daoji”.

The report discusses all the confirmed forms and variants, com-
pares them with the Armenian lexical unit Berd-; It is compared 
with the Artan-uj-i form of a similar structure and the opinion is ex-
pressed that the -uj suffix in the analytical hydronym Berd-uj-i is the 
Georgian suffix, which spread into Armenian as a result of intensive 
linguistic contacts.
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