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სოფელი ვაზისუბანი1 მდებარეობს გურჯაანის რაიონში, ალაზნის 
მარჯვენა მხარეს. სამხრეთით ესაზღვრება სოფ. მუკუზანი, სამხრე-
თ-აღმოსავლეთით – სოფ. ველისციხე, ჩრდილოეთით – სოფ. შაშიანი, 
დასავლეთით – ცივ-გომბორის კალთები. უშანგ სახლთხუციშვილის 
ჩანაწერების მიხედვით, სოფლის სახელწოდება თავ და პირ ველად 
ორთუბანი ყოფილა (ორ უბნად იყო დასახლებული). მოგვიანებით შე-
ეცვალა სახელი, ურიათუბანი დაერქვა. ეს ისტორიული სახელწოდება 
1735 წლამდეა შექმნილი, რადგანაც ვახუშტი ბაგრატიონის „საქართვე-
ლოს ატლასში“ სწო რედ ამ სახელითაა წარმოდგენილი (ბაგრატიონი, 
1997, გვ. 4). ტოპონიმურ მასალასა და ხალხურ გადმოცემაზე დაყრდნო-
ბით, სოფლის სახელწოდება ებრაელ მოსახ ლე ობას არ უნდა უკავ-
შირდებოდეს. ცნობილია ტოპონიმის სახელდების მოტივი: კერ ძოდ, 
ხალ ხუ რი გადმოცემით, ლეკიანობის დროს სოფლის ორი უბნიდან 
ერთი არ დახმარებია მეორეს. ცუდი მეზობლობის გამო უბნის მოსა-
ხლეობას დაცინვით ურიები შე არ ქვეს, უბანს კი − ურიათუბანი*. დრო-
თა განმავლობაში უბნები შეერთდა, სახელი კი ძვე ლი, ურიათუბანი, 
დარჩა. თუ ამ გადმოცემას მივენდობით და გავით ვალის წი ნებთ, რომ 
აღმოსავლეთ საქართველოში ლეკიანობა ჯერ კიდევ XVI საუკუნეში 
და ი წყო (ბერძენიშვილი, 1968, გვ. 9-10), გეოგრაფიული სახელი ურიათუ-
ბანი XVI საუ კუ ნის შუა წლებიდან XVIII საუკუნის პირველ ნახევრამდე 
(1735 წლამდე) უნდა ჩამო ყა ლი ბებულიყო. როგორც ადგილობრივები 
აღნიშნავენ, ურიათუბანი, საბჭოთა მასშ ტაბით, ერთ-ერთი მოწინავე 
სოფელი ყოფილა ყურძნის ექსპორტის თვალსაზრისით. ამ ფაქტორის 
გათვალისწინებით, 1951 წელს ურიათ უბანს ვაზისუბანი დაერქვა (ქსე, 
ტ. IV, 1979, გვ. 270). 

სოფელი ურიათუბანი მჭირდოდდასახლებულ პუნქტს წარმო-
ადგენდა გვიან შუა საუკუნეებში. იოანე ბატონიშვილის თქმით, 1757 
წლამდე ურიათუბანი სა ჭე რემ ლოს ეპარქიაში შედიოდა, ხოლო შე-
მდეგ – ნინოწმინდისაში (ბატონიშვილი, 1986, გვ. 69). 1930 წლის მო-
სახლეობის აღწერის მიხედვით, სოფელი ურიათუბანი გურჯაანის რა-
იონს მიეკუთვნებოდა. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ეროვნებით 
ქართველი, ერთი მესამედი სომეხი, ხოლო რამდენიმე სული რუსი და 
ლეკი გახლდათ (საქარ თვე ლოს სსრ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიუ-
ლი დაყოფა, 1961, გვ. 22).

1 მასალა 1979 წელს ჩაიწერა პროფესორმა უშანგ სახლთხუციშვილმა, არ-
სებულ წყაროზე დაყრდნობით შევავსე და დავაზუსტე  ტოპონიმთა ზუსტი 
ადგილმდებარეობა და სახელდების მოტივაცია (ჩემ მიერ დაზუსტებულ 
ერთეულებს *-ით აღვნიშნავ).
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დღევანდელი მონაცემებით, სოფელში 105 გეოგრაფიული სა-
ხელია. მათი აბ სო ლუ ტური უმრავლესობა ქართული ენის ლექსიკურ 
ბაზაზეა წარმოქმნილი, სუპერ სტრა ტული დანაშრევები არ იძებნება. 
ქვემოთ განხილულია ტოპომინთა სტრუქ ტუ რული ჯგუფები.

სოფლის ტოპონიმური მასალიდან ყურადღებას იქცევს მცენარე-
თა სახელებით ნაწარმოები ტოპონიმები. თავად ვაზისუბანიც* მცე-
ნარის სახელისგანაა მიღებული. ნათესაობით ბრუნვაში მდგარი მსა-
ზღვრელი (ვაზის) ისეა შეზრდილი საზ ღვრულ თან (უბანი), რომ დაუ-
ცალკევებელი ფორმა „გაქვავებულია“. ამავე პრინციპითაა ნა წარ მოები 
ვერხვისუბანი* (უბანი სოფლის ცენტრში. მის ტერიტორიაზე დიდი 
ვერხვის ხე იდგა). აქაც მსაზღვრელ-საზღვრული გამყარებული ფორ-
მისაა, ამგვარად წარ მოქმნილი ტოპონიმები ერთად იწერება (აფრი-
დონიძე, 1983, გვ. 49). სახელის ტო პო ნიმურობის ხარისხი გაიზრდება, 
თუ სართის კონსონანტური ნაწილი (-ს) დაი კარ გე ბა, მაგ.: შვინდიყელი 
(ტყე მღვრიეხევის შუა წელზე. ბევრი შინდი იზრდება ამ ადგი ლებში).

ბარდალოს ახო* - სახ ნა ვი. ერთი ვერსიით, ლექსემა ბარდისაგან 
(ეკალი) მომდინარეობს. თუმცა ტოპო ნი მის სახელდება უფრო ადრე-
ულ პერიოდში უნდა ვივარაუდოთ, კერძოდ, მიწის თავ და პირველ და-
მუშავებამდე („გატეხვამდე“), აქ მარცვლოვანი მცენარე ბარდალო 
(„ბარდალო - ცვალებადი ცერცველა“, განმარტებისათვის იხ. მაყაშვილი, 
1961, გვ. 260) ხა რობდა და დღესაც დასტურდება მიმდებარე ტერი ტო-
რიაზე. სწორედ მას უნდა უკავშირდებოდეს ეს ადგილსახელი. ახო, თა-
ვის მხრივ, „გაკაფულ სა ყა ნურს“, ან, „საყანედ გაკაფულ ადგილს“ ნიშ-
ნავს (ორბელიანი, 1991, გვ. 89; ელერდაშვილი, 2006, გვ. 98). 

ზიმარტლის მიწები* - სახნავი სოფლის დასაწყისში, სამხრეთ 
ნაწილში. ქიზიყურ კილოში ზიმარტლი ზღმარტლის ვარიაციაა (ღლო-
ნტი, 1974, გვ. 127). ამ ადგილას ზღმარტლი ხარობდა.

ხურმის მიწები* - ვენახი ჩიხის გვერდით. ძველად ამ ადგილას 
დიდი ხურმის ხე მდგარა.

თხილის წყარო; თხილის ხევი. ამგვარ ტოპონიმებში ჯერ კიდევ 
ძლიერია მსაზღვრელის სემანტიკური დატვირთვა, იგი მორფოლოგი-
ურად გაცვეთილი არაა. შ. აფრი დონიძის პრინციპის გათვალისწინე-
ბით (აფრიდონიძე, 1983, გვ. 58), ანთრო პო ნი მებითა და ტოპონიმებით 
ნაწარმოები გეოგრაფიული სახელების მსგავსად (შდრ.: გომების წყა-
რო), მცენარეთა სახელებით წარმოქმნილი მიკროტო პონი მებიც დავ-
წე რეთ განცალკევებულად (იმ შემთხვევაში, თუ სინტაგმაში ნათესაო-
ბითში მდგომი სახელი სრულადაა წარმოდგენილი, მაგ.: ზიმარტლის 
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მიწები). აღსანიშნავია ისიც, რომ მათში მაკროტოპონიმად ქცევისკენ 
მიდრეკილება ნაკლებად შეიმჩნევა.

 ვაზისუბნის ტოპონიმების უმეტესი ნაწილი პატრონიმული ოი-
კონიმია. ტოპონიმები შედგე ნი ლი ფუძისაა. ძირითადად მეტსახელი-
საგან მიღებული გვარ სა ხე ლითაა წარმოე ბუ ლი, შესაბამისად, აღნიშ-
ნავს გვარების, ან შტოგვარების საცხოვრებელ ადგილს, ან კუთ ვნილ 
ტერიტორიას: აბაზაანუბანი, ბრაგვაძი აან(თ) უბა ნი, გოგნაანუბანი, 
დათუ ნაანუბანი, თადიაანუბანი// თადიანთუბანი, კანაანუბანი, ლო-
ნდრიაან(თ)უბანი, მანანიაანუბანი, მეკოკიაანუბანი, მღებრიაან(თ)
უბანი, რევაზაანუბანი, როსტიაანუბანი, სოლომნიაანუბანი, ღარიბა-
ან(თ)უბანი, შაქარაან უბა ნი, ჭარაქაანუბანი, ხეჩოაანუბანი. 

გვარ სახელი ტოპონიმის ფორმირების პირველ ეტაპზე ნათესა-
ობითში მდგომი კუთვ ნი ლების გამომხატველი მსაზღვრელის სახით 
გვევლინება. შესაბამისად, დაიწერება ცალკე: მაგ.: მახარიანთ ნაკა-
ლოვრები, კოტელაანთ კორომი, ტაკულაანთ ახო//კაკულაანთ ახო. 
თუმცა, როგორც ვნახეთ, გვარსახელებით ნაწარმოები პატ რო ნი მუ ლი 
ტოპონიმების სინტაგმები მიდრეკილია შეზრდისაკენ (შდრ.: აბაზაანუ-
ბანი).

ანთროპონიმული (მეტსახელით) მსაზღვრელით გამოხატულ 
კუთვნილებით ტო პონიმებში სინტაგმის შერწყმა ნაკლებ დამახასია-
თებელია: ანაქალოს მიწები* (ქალს ეკუთვნოდა, სახელად ანას), ბე-
რიას ახო*, ბუის მიწები* („ბუვი - დიდთვალება და თმაგაწეწილი ადამია-
ნი“ (სახლთხუციშვილი, 2003, გვ. 72), კვანჭილას ახო*; ნაგუცას მუხა*, 
ბაბუკელი(ს)ბაღი* - ამ უკანასკნელში სუბსტანტიური მსაზღვრელის 
„გაცვეთა“ დასრულების პროცესშია (შდრ.: გვერდიბოლო). აქვე უნდა 
ითქვას, რომ სხვა შემთხვევებში ბრუნვის ნიშნის დაკარგვის შედეგად 
გატოპონიმება ახასიათებს ატრიბუტულ მსაზღვრელსაც, მაგ.: ბალახი-
ანსერი*. 

სოფლის ტოპონიმების ერთი ნაწილი თავად გეოგრაფიული სა-
ხელის კუთვ ნი ლე ბას გამოხატავს: გომების წყარო*, გურგვალსერის 
აღმართი*, ვაზისუბნის ხევი*, კოდის წყარო. ამ ტიპის საკუთარ სახე-
ლებში აპელატივები (წყარო, აღმართი, ხევი) გვიჩ ვენებენ მაკროტო-
პონიმთან (იგულისხმება ფართობით შედარებით დიდი ტო პო ნი მი) მი-
მართებას. შესაბამისად, მატოპონიმებელი ფუნქცია ამ უკანასკნელე-
ბს (გო მების, გურგვალსერის, ვაზისუბნის, კოდის) ენიჭება. 

ამრიგად, ვაზისუბნის ისტორიული სახელი ურიათუბანია; სო-
ფლის ტო პო ნი მურ მასალაში სუპერსტრატული დანაშრევები არ 
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გვხვდება; მატოპონიმებელი ფუნ ქცია ძირითადად ეკისრება პატრო-
ნიმებს, მცენარეთა სახელებსა და გეოგრაფიული გა რემოს სახელწო-
დებებს; პატრონიმები მეტწილად გვარსახელად ქცეული მეტ სა ხელი-
თაა წარ მო ებუ ლი; გვარსახელით (პირსახელისაგან განსხვავებით) 
ნაწარმოები ტოპონიმების სინ ტაგ მები მიდრეკილია შეზრდილფუძი-
ანობისაკენ; მცენარეთა სახელებით ნაწარ მოები მიკროტოპონიმების 
ნაწილი სინტაგმის სახით წარმოდგება.
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The paper focuses on the structure of toponyms of Vazisubani village 
in Gurjaani Municipality (Georgia).1 The historical name of Vazisubani is Uria-
tubani, and even earlier name is Ortubani. 

According to contemporary data, there are 105 geographical names in 
Vazisubani. Their absolute majority are created on the Georgian lexical basis. 
There are no superstratum layers. 

Special mention should be made of toponyms based on plant names. 
The very toponym Vazisubani* is derived from a plant name (vazi means vine 
in Georgian). The attribute in the genitive case (vazis) is combined with the 
modified noun (ubani - district). Another toponym based on the same prin-
ciple is Verkhvisubani* (the district where a large asp tree used to stand. 
Verkhvi means asp in Georgian). In such toponyms, the root morphemes are 
written together (Apridonidze, 1983, p. 49). The toponymic nature of the noun 
will enhance if the consonantal part of the affix (-s) is lost, for instance: 
Shvindi[s]qeli (a place where cornelian cherries grow. Shvindi means corne-
lian cherries in Georgian).

Bardalos Akho*. According to one version, this toponym is derived from 
shrubs (thorns). Yet, in my opinion, the toponym appeared earlier, before the 
initial cultivation of land. On the given territory, a granular plant “bardalo” 
(cow vetch) was widespread (for the definition of cow vetch, see Maqashvili, 
1961, p. 260). This plant is still found on the given area, and the toponym is, 
most probably, related to this plant. 

Zimartli lands* - ploughlands at the beginning of the village. In Kiziqi 
dialect of the Georgian language, Zimartli is a variantt name of Zghmartli - 
medlar (Ghlonti, 1974, p. 127) which was widespread in this area.

Khurmis Mitsebi* - is a name of a vineyard, derived from a large per-
simmon tree which stood here (khurma is a Georgian name for persimmon). 

Tkhilis Tskaro (nut spring), Tkhilis Khevi (nut ravine). In such toponyms, 
the semantics of the modifier is strong, and the modifier is not morpholog-
ically weakened. Based on Sh. Apridonidze, (Apridonidze, 1983, p. 58), like 
geographical names derived from anthroponyms and toponyms (cf: Gomebis 
Tsqaro – stall spring), the microtoponyms derived from plant names are giv-
en separately in the paper (in case the noun in the genitive is represented 
in its full form in the syntagm, e.g. Zimartlis Mitsebi). It should also be men-
tioned, that such place names rarely turn into macrotoponyms.

1 The material was recorded in 1979 by Prof. Ushangi Sakhltkhutsishvili. Based on this 
source, I enriched the material and identified the exact location of toponyms and 
the motivation of naming (the units identified by me are marked with an asterisk *).
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The majority of Vazisubani toponyms are patronymic oeconyms, consist-
ing of two roots. They mostly represent surnames obtained from nicknames 
and denote the residence of people under this or that surname or a territory 
belonging to the family having this or that surname: Abazaanubani, Bragvad-
zian(t)ubani, Gognaanubani, Datunaanubani, Tadiaanubani//Tadiantubani, 
Kanaanubani, Londriaan(t)ubani, Mananiaanubani, Mekokiaanubani, Mghe-
briaan(t)ubani, Revaziaanubani, Rostiaanubani, Solomniaanubani, Gharib-
aan(t)ubani, Shakaraanubani, Charakaanubani, Khechoaanubani. 

On the initial stage of formation of toponyms, names and surnames 
are given in the form of a modifier in the genitive case, denoting possession. 
Therefore, the modifier and the modified are written separately, for instance: 
Kakulaant Akho. However, as we have seen, the syntagms of patronymic top-
onyms derived from names and surnames show a tendency to be written 
together (cf: Abazaanubani).

The syntagms are rarely combined in case of toponyms of possession 
derived from anthroponyms (nicknames): Anakalo Lands* (the lands that 
used to belong to a woman whose name was Ana) and so on. 

Some toponyms of the village under analysis (microtoponyms) denote 
possession of the geographical name (macrotoponym) itself: Vazisubnis 
Khevi* (Vazisubani ravine) etc. In the proper names of this type, the appella-
tive, e.g.: Khevi (ravine) shows an attitude to the macrotoponym. Hence, the 
function of a toponym is expressed by the modifier (Vazisubani). 

Thus, the superstratum layers are not found in the toponyms of Vazi-
subani village. The function of toponyms is usually expressed by patronyms, 
plant names and geographical names. Patronyms are mostly represented by 
nicknames, which have turned into names and surnames. Unlike the top-
onyms expressed by means of real names and surnames (personal names), 
the toponyms based on nicknames are usually written together. Some mi-
crotoponyms derived from plant names are given in the form of a syntagm.
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