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 სოფელი ჲალცუნსგა მდებარეობს დალის ხეობის სათავეში, 
კლუხორის უღელტეხილის ძირში, საქართველოს სასაზღვრო ზოლთან 
ყარაჩაი-ჩერქეზეთის მხრივ, მდინარე კოდორის შენაკადებს, უფრო 
სწორედ, სათავეებს – საკნარასა და გვანდრალას შორის. შევნიშნავთ, 
რომ სწორედ ამ სოფლის მერე, წყალთშესაყარიდან შავ ზღვასთან 
შეერთების ადგილამდე ჰქვია ამ კამკამა წყალს მდინარე კოდორი. 
სახელი, რომელიც შემდგომ მთლიანად ხეობაზე გავრცელდა; (აძგარა, 
აჯარა, გვანდრალა, საკნარა, ხეცქვარა / ხეწყვარა – აქვე შევნიშნავთ, 
რომ მდინარე კოდორი მთლიანობაში მოიცავს ამ შენაკადების აუზებს). 

 მდებარეობა, გეოგრაფიული ლანდშაფტი, სწორედ ორ მდინარეს 
შორის განთავსება კი ამ სოფლისათვის გამხდარა ტოპონიმის სახე-
ლდების მოტივაცია: ჲალცუნსგა < ჲარვ ლიც ნსგა <ჲორი ლიც ნსგა 
„ორ-წყალ-შუა“ ფონეტიკური ცვლილებების გათვალისწინებით სვა-
ნურად სიტყვასიტყვით ნიშნავს „ორ-წყალ-შუა, ორ მდინარეს შორის“ 
(ფონეტიკური ცვლილებები კი განაპირობა სონორების მეზობლობამ, 
რ-ს დაკარგვამ, ლაბიალიზაციამ, ინტერვოკალურ პოზიციაში ი ხმოვ-
ნის რედუქციამ)... ამგვარად მივიღეთ სოფელ ომარიშალას (სვანური 
წარმოთქმით ომარიშლ „ომარაანთი“) მეორე სახელი ჲალცუნსგა, 
იგივე დალის ხეობის შუამდინარეთი, ჲალცუნსგა – კოდორული შუ-
ამდინარეთი. დალის ხეობის სხვა სოფლების მკვიდრნი – გენწვიშე-
ლები, გვანდრელები, აჯარელები, ხუტიელები, საკენელები... ომარიშა-
ლელებს უხმობენ და მოიხსენიებენ სწორედ სახელით ჲალცუნსგლ 
„იალცუნესგას მკვიდრნი“ სიტყვასიტყვით კი „შუამდინარეთელები“. 

 დალის ხეობა ისტორიული მხარეა დასავლეთ საქართველოში, 
აფხაზეთში. ამ მხარეს ანტიკურ ეპოქაში მივსიანეთი ანუ მისიმიანე-
თი ეწოდებოდა, შუა საუკუნეებში-დალის ხეობა, XIX საუკუნეში - წებე-
ლდა-დალის საბოქაულო,საბჭოთა ეპოქაში - აფხაზეთის სვანეთი, XXI 
საუკუნეში - ზემო აფხაზეთი. სახელწოდებათა ასეთი მრავალფერო-
ვნებაც კი, ვფიქრობთ, თავისთავად მიანიშნებს საქართველოს ისტო-
რიაში ამ ხეობის განსაკუთრებულ როლსა და მნიშვნელობაზე. სვანე-
თის, სვანებისა და უშუალო გარემოცვის მეზობელთათვის კი კოდორის 
ხეობა ოდითგანვე იყო და არის დალი (სვანური წარმოთქმით დლ) 
ნადირობის ქალღმერთის საბრძანებელი და დალელთა ისტორიული 
სამკვიდრებელი. 2008 წლის ცნობილი მოვლენების შემდგომ კოდო-
როლების უმეტესობა, სამწუხაროდ, დევნილის სტატუსით ცხოვრობს 
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში – იმერეთში, ქვემო ქართლში, 
სვანეთში, ევროპის ქვეყნებში... და არა მშობლიურ ოდაბადეში!
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 ცნობილია, რომ უაღრესად ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდება-
რეობით – კლუხორის, მარუხის, ნაჰარვის... უღელტეხილებით ისტო-
რიული დალის ხეობა არის დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირა რე-
გიონის ჩრდილოეთ კავკასიასთან დამაკავშირებელი უმოკლესი გზა, 
რაც ამ ხეობას ყოველ ისტორიულ ეპოქაში განსაკუთრებულ მნიშვნე-
ლობას და სტრატეგიულ ფუნქციას აკისრებდა, სძენდა.

ჲალცუნსგას ონომასტიკონი (თეონიმია, ტოპონიმია, გვარსა-
ხელთა სისტემა, ზოონიმია, ბოტანონიმია...) უაღრესად საინტერესოა 
და თითქმის შეუსწავლელი. დასანანია ისიც, რომ 80 კომლიანი ძი-
რძველი ქართული სოფელი დღეს მთლიანად დაცლილია და ქართუ-
ლი სიტყვა იქ აღარ გაისმის; ისევე როგორც მთლიანად კოდორის ხე-
ობა, რომელიც ისტორიულად არასოდეს, არც ერთ ეპოქაში საქართვე-
ლოსგან მოკვეთილი არ ყოფილა! დღეს კი? დროებით მოკვეთილი? 
ვინ იცის, იქნებ სამუდამოდაც?! 

 2008 წლამდე კი დალის ხეობის „შუამდინარეთში“ ცხოვრობ-
დნენ და მოსახლეობდნენ გვარები: ავალიანი, გასვიანი, გერლიანი, 
გულბანი, გუჯეჯიანი, დადვანი, დევდარიანი, მარგიანი, პირველი, სა-
მსიანი, ქალდანი, ქოჩქიანი, ჯაჭვლიანი... შტოგვარები: ომანშა, გვე-
გინოშა, ასლანრ, ფილოშა, ლუკვშრ / ნუკვშრ, თმბიშრ, ლამხე-
რრ, ბესშა / ბეშშა, გიოშა /გიოშრ, გუაშა, დავითლშა, გაგუშა, ბაპშა 
/ ბაპშრ, გიორგიშა, ბდრიშა / ბდრიშრ...

სოფლის ონომასტიკურ მასალაში ყურადღება მიიქცია ჰიდრონი-
მების სიმრავლემ და წყლის სხვადასხვა აგრეგატული მდგომარეობის 
ამსახველმა არქაულმა სვანურმა ლექსიკამ - ტოპონიმებში აქტიურად 
და პროდუქტიულად გამოვლენილმა. შესაბამისად, პუპლიკაციაში წა-
რმოდგენილია წყალთან დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულები და 
სოფელ ჲალცუნსგას ჰიდრონიმები.

 ჩვენს ხელთ არსებული მასალით კოდორულ „შუამდინარეთში“ 
გეოგრაფიული სახელების საწარმოებლად გამოიყენება შემდეგი სა-
ხის ლექსიკა და ჰიდროგრაფიული ტერმინოლოგია: ლიც/ნიც „წყალი“, 
ლილცრე < *ლი-ლიც-რ-ე „მორწყვა“, ლიტმბე „დატბორვა, დაგუბე-
ბა“, ნალცრვ < *ნა-ლიც-რ-ვ „მორწყული“, სგიმ „მჟავე წყალი“, ლლ-
ცრე < *ლ-ლიც-რ-ე „მორწყული“, ტმბ /ტბ „ტბა“, მჰ „ტბა“, ტვიბ 
„ხევი“, წდ / წდლდრ „მცირე დებეტის წყარო“, მაზვბ „წყარო“ - 
უშუ ალოდ მიწიდან ამომავალი; სარაგ / სარგ „წყარო“ (მაზვბ–ისაგან 
განსხვავებით სარაგ არის წყარო, რომელიც მოედინება), ჭალ „მდი-
ნარე“, ლლჰენ „არხი, ღელე, ნაკადული“, ტვიბრა „ღელე, ნაკადული“, 
ლეჭვბარა, ჭბრ „ჭაობი“, მაჩხფ „ჩანჩქერი“, დრა „მყინვარი“, ვოლ 
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„მყინვარი“, ხანსარ „მარადიული მყინვარი“, რივენ „ადიდებული მდი-
ნარე“, მაყვლა „მდორე მდინარე“, ჟჰ „ზვავი“, ნაჟაჰვ „ნაზვავარი, ზვა-
ვის ჩამონაწოლი, ნალქვერლიდ „ნაწისქვილარი“, ნაჭლ „ნამდინა-
რევი“, ლალცზლ /ლალზლრ „სატივტივო“, ჭალიარე ლატყვბლ 
„მდინარეთშესართავი“...

 ონომასტიკურ ლიტერატურაში ხაზგასმულია, რომ საერთოდ წყა-
ლთან და ჰიდრონიმიასთან არის დაკავშირებული ხეობისა და ხევის 
შინაარსი, რაც ზოგჯერ იდენტურიც შესაძლოა იყოს ხოლმე. მაგრამ 
როგორც წესი, ეს უკანასკნელი უფრო მცირეა ხეობასთან შედარებით. 
შევნიშნავთ, რომ ხეობისა და ხევის ფუნქციით ზოგადად სვანურ-
ში და მათ შორის კოდორულ სვანურშიც იხმარება ტიბ და ტყეფ. 
უფრო ხშირად ტიბ, რაც სვანურში ასევე ჰიდროგრაფიასთანაა და-
კავშირებული. დალი ტიბ – დალის ხეობა, ხოშა ტიბ „დიდი ხევი“, 
ლეჟ ტიბ „აღმოსავლეთის ხევი“ , ლექ ტიბ „დასავლეთის ხევი“. 
ტყეფს კი უფრო მხარის, რეგიონის სემანტიკა აქვს. დალი ტიბ და 
დალი ტყეფ ორივე ითქმის დალის ხეობის მნიშვნელობით; თუმცა 
სემანტიკურად ტყეფს აქვს სივრცითი განფენილობის შინაარსი, 
ტიბს /ტვიბს კი სწორედ, ჩაღრმავებული მდებარეობისა, ხევისა, ხე-
ობისა. 

ჲალცუნსგას ჰიდრონიმებია: ლენზი სგიმ „ფიჭვის მჟავე წყალი“... 
სარგ-ლ < სარაგ „წყარო“, ელსაბეთი სარგილ „ადგილის სახელია აჭა-
ფარაში“, მეშხე ტიბრა „შავი ღელე“, ტუბრაშლ „ღელისანები“, ტუბრა-
ლრ „ღელეები“, ტბ ნაკ „ტბის ვაკე“, ჲალცუნესგა <არ-ლიც-ნსგა 
„შუამდინარეთი“, სარგლ (სათიბის სახელია) < სარაგ „წყარო“, ტბრ 
(მთის სახელია) < ტბ/ტმბ „ტბა“, წდლდრ (მდელოს სახელია) < 
წდლდ „მცირე დებეტის წყალი“, ლეტლფირე სარგილ < „მთის ღო-
ლოების წყარო“, შყრი ტიბ „შიყერის ხევი“, აჭაფარ ტყეფ „აჭაფა-
რის ხეობა“, ლაგანჭ ღრი წდლდ „ანწლის ხევის ნაჟური წყლები“... 
ჰიდრონიმიას განეკუთვნება და შესაბამისად საინტერესოა თავად 
ხეობის ძირითადი მდინარის სახელი; ჰიდრონიმ კოდორის ეტიმო-
ლოგიასთან დაკავშირებით ონომასტიკურ ლიტერატურაში გამოთ-
ქმულია სხვადასხვა მოსაზრებანი: თ. მიბჩუანი მას სვანურ კადარ-ს 
„მშრალ-ს“ უკავშირებს და მიიჩნევს მის ზანიზებულ ვარიანტად; სხვა 
თვალსაზრისის თანახმად მიუხედავად ძირისეული ხმოვნის სიგრძის 
პრობლემისა, კოდორი მიჩნეულია სვანურ სკოდი „ღრმა“ ლექსემიდან 
მომდინარედ - თავკიდური თანხმოვნის დაკარგვითა და -ორ ტოპო-
ფორმანტით წარმოქმნილად (იხ. მარგიანი, 1998; ჭუმბურიძე და სხვე-
ბი, 2007). ხ. ბღაჟბა კოდორის ანალიზისას საჭიროდ მიიჩნევს პარალე-
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ლების გათვალისწინებას ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიაზე: კუდა-კო, 
კუდე-ფსტა სოჩის რეგიონში, კუდირ-თა ბზიფის რაიონში (ბღაჟბა, 
1956). ზოგადად ითვლება, რომ ჰიდრონიმია არის ტოპონიმიის ძველ-
თაძველი და საინტერესო ნაწილი; წყალს, ზოგადად, დიდი მნიშვნე-
ლობა ჰქონდა ადამიანისათვის. კაცობრიობის ცივილიზაციის კერები, 
პირველი დასახლებანი სწორედ მდინარე ებთანაა დაკავშირებული. 
ერთ-ერთი ზოგადტოპონიმიკური კანონზომიერების თანახმად, დიდ 
ობიექტთა, განსაკუთრებით, მდინარეთა სახელები საუკუნეებში ცო-
ცხლობენ და მოსახლეობის ეთნიკურ ცვლასაც კი უძლებენ. 

ამრიგად, ალცუნსგა - დალის ხეობის „შუამდინარეთი“ - მდი-
დარი ონომასტიკური მასალის მომცველია. ძირძველი საქართველოს 
- აფხაზეთის ამ ერთი კონკრეტული სოფლის გეოგრაფიული სა ხელის 
ეტიმოლოგიური ძიებით, ტოპონიმთა, ჰიდრონიმთა სტრუქტურულ-
სემანტიკური ანალიზით წარმოდგე ნი ლია მცდელობა ონომასტიკურ 
ერთეულთა სახელდებაში ლინგვისტურთან ერთად ექსტრა ლინ გვის-
ტური ფაქტორების წარმოჩენისა. 
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The village Ialtsunesga is located in the beginning of Dali (Kodori) Gorge, 
nearby Klukhor Pass, between Saknara and Gvandrala the tributaries to the 
river Kodori. Having taken into account the phonetic changes, Ialtsunesga in 
Svanian language literally means “between two rivers”, so it might be said 
that the village Ialtsunesga happens to be the “Mesopotamia” of Dali (Ko-
dori) Gorge.

Discourse of Kodori residents is an interesting segment of Svan and 
generally Georgian dialectological field; From 80s of last century to present 
we work with the residents of Dali Gorge for the purpose of collection and 
systematization of onomastic and ethnolinguistic materials.

Unfortunately, nowadays Ialtsunesga, one of the oldest Georgian vil-
lages, is totally uninhabited and no Georgian (Svan) words have been heard 
about it since August, 2008, as well as about the whole Kodori Gorge, which 
has never been separated from Georgia during any period of the history of 
the country. 

Dali Gorge is a historical part of the western Georgia, Abkhazia. In the 
antique period it was called Mivsianeti or Misimianeti, in the middle ages - 
Dali Gorge, in XIX century – Tsebelda Dali Sabokaulo (the area controlled by 
a certain police department), in the Soviet period it was called Abkhazian 
Svaneti, and in XXI century – Upper Abkhazia. Such a variety of the names 
speaks for itself, of the importance and special role of this gorge in the his-
tory of Georgia. After well-known facts taken place in 2008, residents from 
Kodori live under refugee status in various regions of Georgia – Imereti, Kve-
mo Kartli, Svaneti, also Russian Federation and Europe… 

The gorge enjoys the most advantageous geographical location - Kluk-
hori, Naharvi, Marukhi - Dali Gorge is the shortest way that connects the 
seaside region of the western Georgia with the North Caucasus. That explains 
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special importance and strategic functions assigned to this territory in every 
historical epoch. Toponymy of Dali’s Gorge is characterized by lingual diver-
sity and absolutely different chronology of designation.

Many famous researchers or kartvelologists got interested in Svan top-
onymy. Significant conclusions are also made as a result of study and re-
search: analysis of toponymical material of Svaneti and its adjacent territo-
ries is clearly stated by the references of ancient Greek historian Strabo. In 
the toponymy of Racha-Lechkhumi, Upper Svaneti and mountainous Same-
grelo the sign of Svan language is obviously found, meaning that once this 
territory was inhabited by Svans. Similar track is also found on the land of 
northern Caucasus. It is stated by that toponyms: Khumar (comp.Tskhumari), 
Ushkalan (comp.Ushkul) and others… (Chumburidze et al, 2007). 

Microtoponymy of Dali Gorge is characterized by the abundance of envi-
ronment describing terms. The Geographical phenomena and lexemes, such 
as – ravine, gorge, rock, the places where there used to be towers there, lake, 
mountain, brook, pass, hill, hillock, knoll, grassland, tower, cliff, slope, ris-
en river, landslip, waterfall, mountain top… Including morphemoids – down, 
downwards, up, upward, eastern-western... Out of toponyms of Dali Gorge in 
the “Census of Kingdom of Georgia” written by Vakhushti Bagrationi in the 
18th century we find ”Kodori” as hydronym… 

Svan Discourse of Dali Gorge is famous with its interference. It is very in-
teresting segment of Georgian dialectological field. This publication gives an 
overview and structural-semantic analysis of the rich onomastic material 
including toponyms, names, surnames... of this specific village of Abkhazia. 
Kodori Gorge’s materials are presented in the publication. Also, Svan’s hy-
drographic vocabulary and terminology are explored here. Generally, in Svan 
language the formation of the hydrographic vocabulary and terminology was 
caused by the development of the inner nature of the language, dialectical 
varieties, word-borrowings and phonetical modification. From the point of 
semantic aspect, several subgroups can be identified within Svan toponymy, 
namely, the toponyms, metonyms and hydronyms related to the hunting ac-
tivities, geographical names conditioned by landscapes and those referring 
to the origin and meaning of the names of religion activities. This paper is 
also an attempt to specify the etymology of several private names and to 
reveal extra linguistic factors along with linguistic factors. 

The cultural anthropology of the Dali Gorge covers and integrates the-
matically key and Kartvelologically topical themes such as the Bronze Age 
and Hellenistic archaeological sites; history of Kodori Gorge; early medieval 
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fortresses, sites of former churches, houses for prayers and Christian monu-
ments; onomastics (toponymy, anthroponymy, theonymy, hydronymy, zoony-
my) of Dali Gorge; Kodorian Svan speech (interference picture, ethnolinguis-
tic aspects) ... Consequently, interest in the Kodori Gorge, or Dali country (as 
the travelers of early periods call it!) is multifaceted. 

 Study of onomastic, folk and linguistic materials of Dali Gorge in gen-
eral Georgian dialectological field under ethnolinguistic, interferential, lin-
guoculturological aspects enables us to have made quite interesting conclu-
sions. 
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