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25 ნოემბერი, პარასკევი, 2022 
 

თსუ I, კორპუსი, 202-ე აუდიტორია  
 

 

11.00 – 11.15 კონფერენციის გახსნა 
 

ჯაბა სამუშია – რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, აკადემიკოსი 

ნანა გაფრიდაშვილი – უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი  

 
11.15 თინათინ ბოლქვაძე  
გურამ რამიშვილის ცხოვრების გზა და მეცნიერული მემკვიდრეობა 
 

 
11.45 – 12.15 მოგონებები 

გიორგი შარვაშიძე, ივანე ლეჟავა, ნინო გორდელაძე, გიორგი 
ალიბეგაშვილი, კონსტანტინე გაბაშვილი, მიხეილ მინდაძე,  
მაია ფანჯიკიძე... 
 
12.15 ტილმან ბორშე 
გურამ რამიშვილი, საქართველო და ლეო ვაისგერბერის ენის თეორია  
 
12.45 ალექსანდრე კარტოზია 
„ენის ძალები” და მხატვრული ტექსტის კვლევის 
(ნეო)ჰუმბოლდტიანური მეთოდები 
 
13.15 ჰაროლდ ვაიტი  
მაინც რა საჭიროა ენათა მრავალფეროვნება? 
 
13.45 ერნესტ ჰეს-ლიუტიხი  
დიალოგი და უთანხმოება. კონფლიქტის მოსაგვარებელი საუბრიდან 
ენის ჩავარდნამდე 
 
14.15 ლალი ქეცბა-ხუნდაძე 
ტექსტი, ტექსტურა, ტექსტუალური რეპრეზენტაცია და ტექსტის 
ინტერპრეტაცია 
 
14.45-15.15 ხემსი 
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15.15 კონსტანტინე ბრეგაძე 
გურამ რამიშვილი და დედაენის თეორიის საკითხები 

15.45 ვალერიან რამიშვილი 
ენის მეტაფიზიკა 

16.15 რუსუდან ასათიანი 
ინფორმაციის სტრუქტურირება და სამყაროს ენობრივი ხედვა: ზმნის 
არგუმენტული სტრუქტურები 

16.45 სალომე ომიაძე 
ჰუმბოლდტის თეორიისა და მისი რამიშვილისეული ინტერპრეტაციის 
მნიშვნელობა ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევისათვის 

17.15 ეკა ჭყოიძე 
იდიომებში ასახული ისტორიული მოვლენები 

17.45 – 18.15 დისკუსია 

26 ნოემბერი, შაბათი, 2022 

თსუ I, კორპუსი, 202-ე აუდიტორია 

11.00 არჩილ ხატაშვილი 
ჰუმბოლდტის ენის ფილოსოფიის ძირითადი იდეები 

11.30 ელისო ოდიკაძე 
ჰუმბოლდტის ენის ენერგეისტული კონცეფციის გურამ 
რამიშვილისეული რეცეფცია 

12.00 გრიგოლ ჯოხაძე 
დემითოლოგიზაციის მოკრძალებული ხიბლი (ოსიპ მანდელშტამი და 
ქართული ენობრივი სამყარო) 
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12.30 მაია ანდრონიკაშვილი 
ვოკალიზმის შესახებ არაბული ენის ძირში 
 
13.00 ჯიანფენგ ლი 
გენდერული სხვაობების ენობრივი ანალიზი ქართული ლიტერატურის 
კორპუსის საფუძველზე 
 
13.30 თამარ მახარობლიძე 
ქართული ჟესტური ენის წარმოშობის შესახებ 
 
14.00 ნიკოლოზ ოთინაშვილი 
სუფიქსებით ნაწარმოები სახელები ატენის ხეობის ტოპონიმიაში 
 
14.30 – 15.00 დისკუსია 
 
15.00 ხემსი 
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25 November, Friday, 2022 

TSU, building 1, room 202 

11.00 – 11.15 Openning of the Conference 

Jaba Samushia – Acting Rector, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 
Academician 

Nana Gaprindashvili – Dean of the Faculty of Humanities, 
 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Professor 

11.15 Tinatin Bolkvadze  
Guram Ramishvili's Life and Scientific Legacy 

11.45 – 12.15 Memories 

Giorgi Sharvashidze, Ivane Lezhava, Nino Gordeladze, Giorgi Alibegashvili, 
Konstantine Gabashvili, Mikheil Mindadze, Maia Panjikidze… 

12.15 Tilman Borsche 
Guram Ramishvili, Georgia and the Theory of Language by Leo 
Weisgerber 

12.45 Alexander Kartozia 
“Language Powers" and (Neo)Humboldtian Methods of Literary Text 
Research 

13.15 Harold Weydt 
What is the Point of Lnguistic Diversity? 

13.45 Ernest W. B. Hess-Lüttich 
Dialogue and Dissent. From Conflict Talk to Speechlessness 

14.15 Lali Ketsba-Khundadze 
Text, Texture, Textual Representation and Textual Interpretation 

14.45-15.15 Coffee Break 
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15.15 Konstantine Bregadze 
Guram Ramishvili and Issues of the Theory of the Mother Tongue 
 
15.45 Valerian Ramishvili 
Metaphysics of Language 
 
16.15. Rusudan Asatiani 
An Information Structuring and Linguistic Worldview: the Verb 
Argument Structures  
 
16.45 Salome Omiadze 
The Significance of Humboldt’s Theory and its Ramishvilian 
Interpretation for Linguoculturological Research 
 
17.15. Eka Tchkoidze  
Historical Facts Attributed through Idioms 
 
17.45 – 18.15 Discussion 
 
 
 

26 November, Saturday, 2022 
 

TSU, building 1, room 202 
 

11.00 Archil Khatashvili 
Basic Ideas of Humboldt's Philosophy of Language 
 
11.30 Eliso Odikadze 
Guram Ramishvili's Reception of Humboldt’s Energetic Concept of 
Language 
 
12.00 Grigol Jokhadze 
The Discreet Charm of Demythologization (Osip Mandelstam and the 
Georgian Linguistic World) 
 
12.30 Maia Andronikashvili 
About the Vocalism in Arabic Word Root 
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13.00 Jianfeng Li 
Analysis of Linguistic Gender Differences Based on the Corpus of 
Georgian Literature 

13.30 Tamar Makharoblidze 
On Origin of Georgian Sign language – GESL 

14.00 Nikoloz Otinashvili 
Suffixed Names in the Toponymy of the Ateni Gorge 

14.30 – 15.00 Discussion 

15.00 Coffee, Tea 



თეზისები 

Abstracts 
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ვოკალიზმის შესახებ არაბული ენის ძირში 

About the Vocalism in Arabic Word Root 
 

მაია ანდრონიკაშვილი 
Maia Andronikashvili 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Faculty of Humanities 

 
 

საკვანძო სიტყვები: ვოკალიზმი, არაბული ენა, სიტყვის ძირი, ტრანსფიქსი 
Key words: Vocalism, Arabic Language, Word Root, Transfix 
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მოხსენებაში გაზიარებულია ი.დიაკონოვის მოსაზრება, რომ სემიტურ 
ენებშიც, ისევე როგორც სხვა ენათა ოჯახებში, სახელებში და ზმნების ძი-
რებში თანხმოვნების გარდა არსებობდა თავდაპირველი ვოკალიზმიც. ძირს 
ასეთი აგებულება ჰქონდა: კონსონანტი + ხმოვანი + კონსონანტი (ან რედუპ-
ლიკაციით). 

შეგროვილი მასალის გაანალიზების შედეგად გამოთქმულია ვარაუდი, 
რომ არაბულში ზმნისა და უფრო მეტად კი სახელურ ფორმებში, იკვეთება 
ტრანსფიქსის მიერ დამხმარე მორფის ფუნქციის შესრულების პარალელუ-
რად ტრანსფიქსის უნარი მონაწილეობა მიიღოს ძირეული მორფის სტრუქტუ-
რაში. ამას ადასტურებს ზმნათა მცირე ჯგუფში ვოკალიზმით დაპირისპირებუ-
ლი სხვადასხვა არაერთგვაროვანი მნიშვნელობის მქონე ზმნათა ფორმების 
არსებობა. 

დასტურდება წყვილ და სამეულ სახელად ფორმათა მთელი კორპუსი, 
სადაც ტრანსფიქსი ძირეულ თანხმოვანთან ერთად გადმოსცემს სხვადასხვა 
ლექსიკურ მნიშვნელობას. ყველაზე მეტია ამგვარი ერთმარცვლიანი მოდე-
ლები დაპირისპირებული ერთი ხმოვნის ხარისხით სხვა მოდელებთან. 

ასეთივე სურათს ქმნიან გემინირებული ძირის მქონე ერთმარცვლიანი 
მოდელები, მოდელები ე.წ. სუსტი თანხმოვნით მეორე და მესამე ძირეულად 
და მოდელები გრძელი ხმოვნით მეორე მარცვალში. 

ლექსიკური ერთეულების სხვა ენიდან სესხების შედეგად შექმნილია 
ერთმანეთთან სემანტიკური კავშირის არმქონე, ვოკალიზმით დაპირისპირე-
ბული რამდენიმე წყვილი. 

გამოვლენილი ოპოზიციური მასალა ტრანსფიქსების მეორადი, ძირეუ-
ლი მორფის ფუნქციით არ ეწინააღმდეგება არაბული დამხმარე მორფის სინ-
თეტოსემიას. 

The article shares I.Diakonov's opinion that in Semitic languages, as well as in 
other language families, in addition to consonants in nouns and verb roots, there 
was initial vocalism as well. The root had the following structure: consonant + vowel 
+ consonant (or with reduplication). 

As a result of the analysis of the collected material, it is assumed that in 
Arabic, in the verb and, more so, in the noun forms, the ability of the transfix to 
participate in the structure of the root morph, along with the function of the 
auxiliary morph, can be seen. The above is confirmed by the presence of verb forms 
with different non-uniform meanings in a small group of verbs opposed by vocalism. 

A whole corpus of paired and triple noun forms is confirmed, where the 
transfix together with the root consonant conveys different lexical meanings. Most 
of these monosyllabic models are opposed by one vowel quality to other models. 

A similar picture is created by monosyllabic models with a geminate base, 
models with so-called with a weak consonant in the second and third root and 
models with a long vowel in the second syllable. 
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As a result of borrowing lexical units from a non-Arabic language, several pairs 
that have no semantic connection with each other and are opposed by vocalism 
have been created. 

The revealed oppositional material with the function of the secondary, root 
morph of the transfixes does not contradict the synthetosemy of the Arabic auxiliary 
morph. 
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ინფორმაციის სტრუქტურირება და სამყაროს 
ენობრივი ხედვა: 

ზმნის არგუმენტული სტრუქტურები 

An Information Structuring and Linguistic Worldview: 

The Verb Argument Structures  
 

რუსუდან ასათიანი 

Rusudan Asatiani 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Faculty of Humanities 

 
 

საკვანძო სიტყვები: წინადადების საინფორმაციო სტრუქტურა, ზმნის 
არგუმენტული სტრუქტურა, კოგნიტიური ინტერპრეტაცია,  

Key words: information structure, verb argument structure, cognitive interpretation  
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ენა არის სამყაროს, ჩვენი „სინამდვილის“ სტრუქტურირების ერთ-ერთი 

საშუალება. სინამდვილე მთლიანია. მისი დანაწევრება კონკრეტული კო-
ლექტიური ცნობიერების მიერ სპეციფიკურად ხორციელდება. სამყაროს 
კონცეპტუალიზაციის პროცესში, სინამდვილის შესაბამისი ინფორმაციის 
სტრუქტურირებისას, მთლიანობიდან გამოცალკევდება განუსაზღვრელი რა-
ოდენობის ობიექტები, ფიქსირდება მათი თანმხლები თვისებრიობები, პრე-
დიკატული ელემენტების წყალობით მყარდება გარკვეული მიმართებები: ამ-
გვარად ყალიბდება კონკრეტული ენობრივი სისტემის განმსაზღვრელი ლექ-
სიკური თუ გრამატიკული კატეგორიები და იგება სინამდვილის ლინგვისტუ-
რი სურათი. 

ინფორმაციის სტრუქტურირებისას, როგორც წესი, გამოიყოფა კომუნი-
კაციის აქტისათვის პრაგმატიკულად მთავარი ღირებულების მქონე ცენტრა-
ლური ელემენტი, რომელსაც შესაძლებელია ვუწოდოთ დაწინაურებული ინ-
ფორმაცია (resp. ხაზგასმა, ფოკუსში მოქცევა, გაშუქება, თვალთახედვის ცენ-
ტრში მოქცევა და სხვა ამგვარი). ინფორმაციის ლინგვისტურ ფორმაში მოქ-

ცევა (ინფორმაციის „შეფუთვა“) გულისხმობს სწორედ ამ დაწინაურებული 

ინფორმაციის ფორმალურ მარკირებას, რაც სხვადასხვაგვარი ლინგვისტური 
თუ პარალინგვისტური მექანიზმებით მიიღწევა და სხვადასხვა სტრუქტურის 
მქონე ენებში განსხვავებული ფორმალური საშუალებებით ხორციელდება 
(ასათიანი 2007). 

ექსტრალინგვისტური ინფორმაციის (resp. ხდომილების, მოვლენის, 
სიტუაციის) ლინგვისტური სტრუქტურირება ბუნებრივ ენებში ძირითადად 
სამი მთავარი კონცეპტუალური განზომილების მიხედვით მიმდინარეობს 
(კიბრიკი 1997):  

1. სიტუაციის შემადგენელი სემანტიკური როლების (აგენსი-პაციენსი-
ადრესატი) 

მარკირება;  
2. საინფორმაციო ნაკადის პრაგმატიკული ღირებულებების (დაწინაურე-

ბული-ფონური) მარკირება;  
3. საკომუნიკაციო აქტის აუცილებელი სტატუსების (მოლაპარაკე-მსმე-

ნელი-საუბრის საგანი) მარკირება. 
კონკრეტული ენები ირჩევენ მათთვის მისაღებ სტრატეგიებს და შედე-

გად ვღებულობთ სიტუაციის კონცეპტუალური აქტუალიზების განსხვავებულ 
ფორმალურ მოდელებს, რეალიზებულს სხვადასხვაგვარი ენობრივი სტრუქ-
ტურების სახით. 

სემანტიკური როლების მარკირებაზე ორიენტირებულ ენებში გადამ-
წყვეტი როლი ენიჭება სახელთა აქტიურობას, რის საფუძველზეც წარმოიქ-
მნება ბუნებრივ ენებში ყველაზე მეტად გავრცელებული არგუმენტული - ე.წ. 
აქტიური, ნომინატიური თუ ერგატიული - სტრუქტურები, რომლებიც აიგება 
გამონათქვამის პრედიკატის არგუმენტთა სპეციფიკური ბრუნვათა ყალიბე-
ბითა და ზმნასთან კოორდინაციის თავისებური მოდელებით. 

მოხსენებაში განხილული იქნება ამგვარი არგუმენტული სტრუქტურების 
განმსაზღვრელი სპეციფიკური კოგნიტიური საფუძლები, რაც ჰუმბოლდტის 
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მთავარი დოქტრინის: „ენათა შორის სხვაობა არა ბგერათა და ნიშანთა, არა-

მედ თვით სამყაროს ხედვათა შორის განსხვავებას წარმოადგენს“ (ჰუმ-
ბოლდტი 2020) - ვერიფიკაციად შეიძლება მივიჩნიოთ (ჰუმბოლდტი 2020). 
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Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. In Band 3 (pp. 241-268). 
Berlin, Boston: De Gruyter. DOI: http://doi.org/10.1515/9783111471037-007 

 

 
 
Language is one of the means of reflecting the universe, our ‘reality’. Reality is 

a whole that is structuralized according to specific linguistic structures. During the 
process of conceptualization, various entities are defined as linguistic categories 
and specific linguistic structures arise. This is a way of creating a specific linguistic 
picture of a ‘world view’.  

Structuring of reality based on the notions of ‘same-different’ proceeds thro-
ugh ‘oppositions’. Opposition means that there are at least two items one of which 
is ‘marked’ and another is ‘unmarked’. Linguistic structuring of the information 
(information „packaging“) mirrors this cognitive process and proceeds through 
oppositions where one part of the information stands out against the background of 
the other part of the information. From the communicational, pragmatic point of 
view, this information is the most important (res. ‘Highlighting’, ‘Logical Emphasis’, 
‘Promotion’, ‘Standing out as the first one', ‘Central point of view’, etc.) and 
represents the Foregrounding of a certain part of the information (Asatiani 2007).  

Languages differ in their strategies of information structuring and fall into 
three major types, depending on the extent to which the three main dimensions of 
relational structuring are grammaticalized. These three main dimensions are (Kibrik 
1997):  

1. Semantic Roles;  
2. Information Flow; and  
3. Deictic Anchoring. 
Languages, which conventionally conceptualize (1)-dimension, reflect a “rea-

lity” based on the cognitive perception recognizing as the central part of infor-
mation either an Agent or a Patient. As result, either the Nominative (which shows 
the agent’s foregrounding) or the Ergative (which shows the patient’s foregrounding) 
constructions arise. The first construction formally emphasizes who is acting, while 
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the second emphasizes what is done. Languages, choosing their strategies of con-
ceptual foregrounding of semantic roles, represent various patterns of Argument 
Structures. 

The paper analyses the cognitive background for such various types of 
Argument Structures and confirms Humboldt’s main doctrine about languages: 
“IHRE VERSCHIEDENHEIT IST NICHT EINE VON SCHÄLLEN UND ZEICHEN, SONDERN EINE 
VERSCHIEDENHEIT DER WELTANSICHTEN SELBST” (Humboldt 2020). 
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Gruyter. DOI: http://doi.org/10.1515/9783111471037-007
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Seit seinem Studium und frühesten Veröffentlichungen beschäftigte sich 
Guram Ramischwili mit Wilhelm von Humboldts Sprachtheorie und Sprachphi-
losophie. Bis zum Ende seiner langen wissenschaftlichen und wissenschafts-
politischen Tätigkeit hat ihn dieses Thema nicht mehr verlassen.  

Mein Beitrag zur Tagung aus Anlass von Prof. Ramischwilis 90. Geburtstag wird 
sich vor allem mit folgenden zwei Fragen befassen, die zu stellen und kritisch zu 
diskutieren mir wichtig erscheint.  

Was macht gerade W. v. Humboldt für einen georgischen Sprachwissenschaft-
ler der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem vielversprechenden und zeitgemäßen 
Forschungsthema? 

Welche Vermittlerrolle spielte der zu seiner Zeit führende Kopf des Neo-Hum-
boldtianismus in Deutschland, Leo Weisgerber, für Ramischwilis Humboldt-Studien?  

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die Sprachinhaltsforschung (Jost 
Trier und Leo Weisgerber) den Fokus der Linguistik auf semantische und kulturelle 
Aspekte der Nationalsprachen gelenkt. Damit wandte sie sich ab von den seinerzeit 
eher naturwissenschaftlich orientierten Methoden der Disziplin und Themen wie der 
Erforschung der Lautgesetze und anderer formaler Aspekte von Sprachen. In diesem 
Rahmen griff insbesondere Weisgerber auf die von Herder im späten 18. Jahrhundert 
begonnenen und von Humboldt im frühen 19. Jh. weiter ausgebauten Studien über 
den Charakter der Sprachen zurück (Condillacs „génie des langues“). Diese hatten 
die irreduzible Individualität der Sprachen entdeckt und erforscht. Herder erschloss 
die Literaturen und das Liedgut der kleinen Völker an den Rändern Europas, 
Humboldt darüber hinaus die eigentümlichen grammatischen Strukturen aller 
Sprachen, die er erreichen konnte, weltweit.  

Diese Neuorientierung bot interessante Anknüpfungspunkte gerade für eine 
kleine Nation wie Georgien, die die Eigenständigkeit und den Eigenwert ihrer Spra-
che gegen imperiale Großmachtansprüche auch auf sprachpolitischem Gebiet zu 
behaupten versuchte. Hier setzte Ramischwilis Interesse ein, wie seine Studien über 
„Grundlagen der Sprachtheorie im Geiste Wilhelm von Humboldts“ eindrücklich 
zeigen.  

In Deutschland ist das Herder-Humboldtsche Interesse an den bislang von 
Philosophie und Wissenschaft wenig beachteten Sprachen und das damit verbunde-
ne Plädoyer für deren Eigenständigkeit und Eigenwert in Nationalismus umgeschla-
gen. Der Beginn dieses Umschlagens ist auf den Beginn der antinapoleonischen sog. 
„Befreiungskriege“ datierbar. So hat sich die legitime Selbstbehauptung des 
Eigenwerts einer Nation und ihrer Sprache in eine Abwertung des Fremden verkehrt, 
die, geeignete Mittel vorausgesetzt, leicht in Aggression ausschlägt.  

Abschließend soll daher diese neo-humboldtianische Humboldt-Lektüre auf 
ihre gegenwärtige Bedeutung und ihre Zukunftsfähigkeit hin befragt werden. Denn 
ihre Gefahren betreffen nicht nur große und mächtige, sondern auch kleine – 
letztlich alle Nationen. Wie hat Ramischwili auf diese Gefahren reagiert?  
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1. ენერგეისტულ ენის თეორიასა და ენათმეცნიერებაში (ვ. ფონ ჰუმ-
ბოლდტი,   ლ. ვაისგერბერი, ჰ. გიპერი, გ. რამიშვილი) ენის ონტოლოგიური 
არსი და ენის, როგორც გონითი ძალის (geistige Kraft), მოქმედება და უმთავ-
რესი გონითი ფუნქციები ასეა განსაზღვრული: a) ცნობიერების აგებაში მონა-
წილეობა, b) ისტორიისა და კულტურის აგებაში ჩართვა, c) ენობრივი სოციუ-
მის (ერის) შექმნა [რამიშვილი 2000: 10]. 

2. თავის დედაენის თეორიაში დედაენობრივი რეალიზმის (ლ. პოსტულატს
ასევე იზიარებს და აფუძნებს ქართველი ნეოჰუმბოლდტოლოგი და ენერგე-
ისტული ენის თეორიის წარმომადგენელი, პროფ. გურამ რამიშვილიც (1932-
1998), რომლის მიხედვითაც, დედაენა სოციუმის, ამ შემთხევავში ერის, ყოვე-
ლი ცალკეული წარმომადგენლის ცნობიერ და ქვეცნობიერ აღქმაში ფუძ-
ნდება როგორც აპრიორული შუამავალი გონითი ძალა, რომლის საშუალები-
თაც „ეროვნული“ სოციუმის ყოველი ცალკეული წევრი, ერთი მხრივ, სწორედ 
„დედაენობრივად“ ჭვრეტს სამყაროს, ხოლო, მეორე მხრივ, საკუთარ თავს 
მოიაზრებს და თანაგანიცდის ამ კონკრეტული „ეროვნული“ სოციუმის კულ-
ტურისა და ისტორიის განუყოფელ ნაწილად. 

3. გ. რამიშვილი გამოყოფს დედაენის იმ ფუნდამენტურ გონით ფუნქცი-
ებს, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის ეროვნული თვითიდენტობისა და ეროვნული 
კონსოლიდაციის საფუძვლებს. ხოლო, თავის მხრივ, დედაენის ეს ფუნქციები 
განსაზღვრულია და გამოყვანილია სწორედ ენის ენერგეისტული გაგებიდან, 
ანუ იმ ფუნდამენტური ჰუმბოლდტისეული გაგებიდან, რომლის მიხედვითაც, 
ენა წარმოქმნაა (გერმ. Erzeugung), ენერგეიაა (Energeia) (ვ. ფონ ჰუმბოლდტი): 
a) დედაენა, როგორც სამყაროს ცნობიერების ფაქტად გარდამქმნელი გონითი
ძალა, b) დედაენა, როგორც ერის ისტორიის აგებაში თანამონაწილე გონითი 
ძალა და ერთიანი (დედა-)ენობრივი სოციუმის (გ. რამიშვილი) შემქმნელი გო-
ნითი ძალა, c) დედაენა, როგორც ერის კულტურის, ეროვნული კულტურული შე-
მოქმედების დაფუძნების აუცილებელი წინაპირობა [რამიშვილი 2000: 7-10]. 

4. ხოლო, დედაენის ამ ფუნდამენტური „მაიდენტიფიცირებელი“ ფუნ-
ქციების ეფექტური რეალიზების აპრიორულ წინაპირობად გ. რამიშვილი მი-
იჩნევს დედაენობრივ აღზრდას, რაც გულისხმობს სკოლებში მშობლიური ენისა 
და ლიტერატურის (ამ შემთხვევაში ქართული ენისა და ლიტერატურის), ან 
სხვა ჰუმანიტარული საგნების, მაგ., საქართველოს ისტორიის, ისე სწავლე-
ბას, 1. როდესაც ამ დისციპლინების სწავლებისას წინა პლანზე წამოწეულია 
არა დედაენის გრამატიკული კოდექსები, ან მშრალი ისტორიული ფაქტები 
ერის ისტორიიდან, არამედ წინა პლანზე წამოწეული და გათვალისწინებუ-
ლია დედაენისეული, დედაენობრივი მსოფლხედვა, ანუ ის, თუ როგორ და როგორი 
„მოაქვს“ სამყარო დედაენას ადამიანთან, 2. როდესაც სწავლებისას წინ წა-
მოწეულია ისტორიულ პროცესში, ე. ი. (ქართველი) ერის კონსოლიდაციის, 
ეროვნული სახელმწიფოსა და ეროვნული კულტურის დაფუძნების პროცესში 
დედაენის გადამწყვეტი როლი. 

ლიტერატურა: 

რამიშვილი, გ. (2000). დედაენის თეორია. დედაენა, მისი ფუნქციები და მისი სწავლება, 
თბილისი: „ქრონიგრაფი“ 
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1. In energetic language theory and linguistics (V. von Humboldt, L. Weisgerber, 
H. Gipper, G. Ramishvili) the ontological essence of language and the action of 
language as a mental force (geistige Kraft) and the main mental functions are 
defined as follows: a) consciousness participation in construction, b) involvement in 
the construction of history and culture, c) creation of linguistic society (nation) 
[Ramishvili 2000: 10]. 

2. In his mother tongue theory, the mother tongue realism (l. postulate) is also 
shared and founded by the Georgian neo-Humboldtian and representative of 
energetic language theory, Prof. Guram Ramishvili (1932-1998), according to which 
the mother tongue is based on the conscious and subconscious perception of each 
representative of the society, in this case, the nation. An a priori mediating mental 
force, through which each member of the "national" society, on the one hand, con-
templates the world "natively" and, on the other hand, understands and empathizes 
with himself as an integral part of the culture and history of this particular "na-
tional" society. 

3. G. Ramishvili singles out the fundamental functions of the mother tongue, 
which ultimately create the foundations of national self-identity and national 
consolidation. And, in turn, these functions of the mother tongue are defined and 
derived precisely from the energetic understanding of language i.e. from the 
fundamental Humboldt understanding according to which language is produced 
(German: Erzeugung), energy (Energeia) (W. von Humboldt): a) mother tongue the 
intellectual power that transforms consciousness into a fact, b) the mother tongue, 
as the intellectual power that participates in the construction of the nation's history 
and the intellectual power that creates a unified (mother-)linguistic society (G. 
Ramishvili), c) the mother tongue, as a necessary prerequisite for the foundation of 
the nation's culture, national cultural creativity [Ramishvili 2000: 7-10]. 

4. And, as an a priori prerequisite for the effective realization of these funda-
mental "self-identifying" functions of the mother tongue, G. Ramishvili considers 
mother tongue education to mean the teaching of the mother tongue and literature 
(in this case, Georgian language and literature) or other humanitarian subjects, e.g. 
Georgian history, in schools, 1. When the grammar codes of the non-mother tongue 
are brought to the fore during the teaching of these disciplines, or dry historical 
facts from the nation's history, but the mother tongue worldview brought to the fore 
and taken into account, that is, how and what the world "brings" the mother tongue 
to a person, 2. When it is brought forward in the historical process during teaching, 
e. i. (Georgian) the decisive role of mother tongue in the process of national con-
solidation, national state, and national culture. 
 
References:  
Ramishvili, G. (2000). Mother tongue theory. Mother tongue, its functions and its Training, 

Tbilisi: "Chronograph" 
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Die europäische Union legt großen Wert auf Sprachenvielfalt und versucht, sie 
zu einem ihrer Markenzeichen zu machen. Sie ist damit im Einklang mit führenden 
Intellektuellen und mit Philosophen der abendländischen Geschichte, insbesondere 
mit Wilhelm von Humboldt. Sprachenvielfalt, eine regulative Idee im Sinne von Kant, 
ist ein letztlich unerreichbares Ziel, das man trotzdem verfolgen soll.  

Die europäische und globale Realität jedoch ist weit von diesem Bild entfernt: 
global hat das Englische eine dominante Stellung, und die nimmt zu. Das wird von 
vielen sehr positiv beurteilt, besonders von folgenden Gruppen: von den anglo-
phonen Muttersprachlern, von Sprechern anderer Muttersprachen, sofern sie eine 
hohe Kompetenz im Englischen erreicht haben, was ihnen viele Vorteile gegenüber 
innerhalb ihrer Gruppen sichert, und von einigen Sprecher kleinerer Sprachen, die 
ihren Sprechern außerhalb ihres Landes keinen Nutzen bringen. Verteidiger dieses 
Zustands verweisen darauf, dass die Verwendung des Englischen "demokratisch" 
und "gerecht" sei. Dagegen lassen sich gute Gründe anführen, die das Gegenteil 
nahe legen und das Monopol des Englischen für unfair, ungerecht und unde-
mokratisch halten. – In meinem Beitrag möchte ich die Alternative Monolingualis-
mus vs. Sprachenvielfalt auf ein anderes Feld verlegen als das der kommunikativen 
Ökonomie: auf das der Kultur. Sprache als wichtigste Kulturkomponente ausschließ-
lich nach Kriterien des materiellen Nutzens zu beurteilen, ist nicht falsch, aber 
unangemessen. Architektur, Kunst, bildende Kunst, Kunst des Kochens sind weitere 
Kulturbereiche, die ganz andere Beurteilungen verlangen. Bei einem schönen his-
torischen Gebäude fragt auch niemand, ob es gut den Regen abhält, Schutz vor der 
Kälte bietet und aus preisgünstigem Material hergestellt wurde. Bei dem Urteil über 
Speisenkulturen geht es primär nicht um den Nährwert, bei der von Weinen nicht 
primär um deren Gehalt von Vitaminen und Alkohol und die Auswirkungen auf die 
Verdauung. - Neue Sprache dienen der Erweiterung von Persönlichkeiten. Wir reisen, 
wir lesen Literatur aus anderen Kulturen, weil wir unsere eigene Kultur nicht verab-
solutieren und nicht als Gefängnis akzeptieren wollen. Deshalb haben wir Interesse 
an anderen Kulturen, und die Sprache als spezifische Gestaltung Wirklichkeit ist ihre 
fundamentalste Form Mit Sprachmonopol dann kann man das nicht erreichen.  

Zum Abschluss noch ein unsicherer Blick in die Zukunft: sehr bald könnte sich 
das Sprachenproblem vollkommen verändert haben. Voraussichtlich in naher Zu-
kunft kann gesprochene und geschriebene Sprache unaufwendig und nahezu zeit-
gleich durch Übersetzungsprogramme in beliebige andere Sprachen mündlich und 
schriftlich übertragen werden. Welche Konsequenzen kann das nach sich ziehen? 
Wie sieht die Welt und das Miteinander der Sprachen dann aus?  
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ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის ენის თეორიაში მნიშვნელოვანი ადგილი 
უჭირავს ცნებებს „ენის ნაგებობა“ (Sprachbau) და „ენის ხასიათი“ (Charakter 
der Sprache). „ენის ნაგებობა“ გულისხმობს ენას როგორც ერგონს, ნაწარმო-
ებს, შედეგს. ამის საპირისპიროდ, „ენის ხასიათი“ შეესაბამება ენას როგორც 
ენერგეიას. ენის ხასიათი ენის ცოცხალი (მოქმედი) და ფარული ნაწილია, 
მისი მოხელთება შეუძლებელია, ვიდრე იგი მეტყველებად არ გადაიქცევა, 
ვიდრე არ გამოჩნდება. ენის ხასიათი შესაძლებლობათა სახით ერთდრო-
ულად არსებულ ფორმათა სიმრავლეა. 

როგორც „ნაგებობა“, ასევე „ხასიათი“ მეტყველი სუბიექტისგან დამო-
უკიდებლად არსებობს. „ნაგებობა“, მართალია, მეტყველი სუბიექტის აქტი-
ვობის შედეგია, მაგრამ სწორედ ამიტომ - რადგან უკვე შექმნილია, მოხელ-
თებულია - მეტყველი სუბიექტის არსებობა „სასიცოცხლო“ აუცილებლობას 
აღარ წარმოადგენს მისთვის. რაც შეეხება „ხასიათს“, მისთვის მეტყველი 
სუბიექტი, შეიძლება ითქვას, არასასურველიც კია, რადგან ხასიათი სწორედ 

შესაძლებლობის (და არა „ნაგებობის“) სახით არსებობს; ის, ასე ვთქვათ, 

„მოსახელთებელია“, მაგრამ ასეთია მანამ, ვიდრე „მოიხელთებენ“. 
ენის „ნაგებობასა“ და „ხასიათს“ სუბიექტთან მიმართებაში ანუ სუბიექ-

ტისთვის (და არა თავისთავად) ჰუმბოლდტი „ენის ძალებს“ (Kräfte der Spra-
che) უწოდებს. ენის ნაგებობა და ხასიათი ზემოქმედებენ მეტყველ სუბიექ-
ტზე. ენის შესწავლა ნიშნავს „ენის გრძნობის“ (Sprachsinn) გამომუშავებას 
ენის ძალების ზემოქმედებით. შეიძლება ითქვას, რომ ენა ეუფლება ადა-
მიანს და არა ადამიანი - ენას. ენის გრძნობა ენის ხასიათისა და ნაგებობის 
ცოდნაა, ოღონდ ეს ცოდნა, ამასთანავე, არაცნობიერია, ანუ მართლაც 
„გრძნობაა“. ენის გრძნობას ემყარება ენის გამოყენება. ენის გამოყენება ანუ 
მეტყველება ჰუმბოლდტის სისტემის ცენტრალური ცნებაა. ჰუმბოლდტის მი-
ხედვით, არსებობს ორი ენობრივი მოვლენა, რომლებშიც არა მარტო გადამ-
წყვეტი სახით ერთიანდება ყველა პუნქტი, არამედ მთლიანობა ისეთი ზომით 
ვლინდება, რომ თვით ცნება ცალკეულისა ქრება. ეს არის პოეზია და პროზა. 
მათ ჰუმბოლდტი „ენის გამოვლინებებს“ (Erscheinungen der Sprache)“ უწო-
დებს. ნიშანდობლივია, რომ ლეო ვაისგერბერმა, ნეოჰუმბოლდტიანელთა ამ 
ყველაზე გამორჩეულმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ენათა გამოკვლევის 
ოთხსაფეხურიანი პროგრამა შექმნა, ლიტერატურულ ტექსტებში ენის ძალე-
ბის მოქმედების (Wirkung) შესწავლის ამოცანა მეოთხე - უმაღლეს - საფეხურ-
ზე მოათავსა. პირველ ორ საფეხურზე ენა განიხილება როგორც ერგონი (1. 
ბგერითი ფორმა, 2. შინაარსი), მესამეზე - როგორც ენერგეია (ენის ხასიათი), 
ხოლო მეოთხე საფეხურზე კვლევის საგანია სუბიექტის მიერ ახალი ენობრი-
ვი სინამდვილის წარმოქმნა (ენის გამოყენება). 

მოხსენებაში განხილულია კონკრეტული (გერმანული, ქართული ...) ენე-
ბის „ძალების“ მოქმედების რამდენიმე თვალსაჩინო შემთხვევა მხატვრული 
ტექსტების მაგალითზე. 
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Die Begriffe wie der Sprachbau und der Charakter der Sprache gehören zum 
wichtigen Bestandteil der Sprachtheorie Wilhelm von Humboldts. Der erste Begriff 
verweist auf die Sprache als Ergon, der zweite dagegen auf die als Energeia. Der Bau 
der Sprache ist bereits geschaffen und vorhanden, der Charakter derselben ist 
dagegen schaffend und verborgen. Man kann den Charakter der Sprache nicht 
erfassen, solange er sich nicht zeigt bzw. Nicht geäußert worden ist. 

Sowohl der Bau als auch der Charakter der Sprache existieren unabhängig vom 
Menschen. Zwar ist der Sprachbau das Ergebnis eines Redens, aber gerade weil er 
als Ergebnis schon da ist, ist die Existenz eines redenden Subjekts nicht mehr 
lebensnotwendig für ihn. Was den Charakter der Sprache angeht, da wäre ein 
redendes Subjekt sogar ganz unerwünscht, da der Charakter ja als eine Möglichkeit 
(nicht als eine Wirklichkeit, ein “Bau”) existiert. Er, der Charakter, ist zu (er)fassen 
bzw. (er)fassbar d. h. zu (be)greifen bzw. (be)greifbar, aber das ist er nur, solange er 
nicht er/gefasst bzw. nicht be/gegriffen ist. 

In Bezug auf das Subjekt, also für das Subjekt (nicht an und für sich) sind 
Humboldt zufolge sowohl der Bau als auch der Charakter die Kräfte der Sprache. 
Sowohl ein Sprachbau als auch der Charakter einer Sprache wirken auf das redende 
Subjekt. Das Erlernen einer Sprache ist nichts Anderes als die Herausbildung eines 
Sprachsinns unter Einfluss der Kräfte der Sprache. Richtig wäre zu sagen, dass die 
Sprache sich den Menschen nicht der Mensch sich die Sprache aneignet. Der 
Sprachsinn ist das Wissen über den Bau und Charakter einer Sprache, aber dieses 
Wissen ist zugleich unbewusst, es ist eben ein Sinn. 

Der Sprachsinn ist die Grundlage, auf der der Sprachgebrauch beruht. Der 
Sprachgebrauch ist der zentrale Begriff des Humboldtschen Systems. Nach Hum-
boldt gibt es zwei Formen des Sprachgebrauchs, in denen sich das Ganze der 
Sprache in dem Maße offenbart, dass selbst der Begriff des Einzelnen verschwindet. 
Diese Formen des Sprachgebrauchs, nämlich Poesie und Prosa, nennt Humboldt 
Erscheinungen der Sprache. 

Es ist bezeichnend, dass der wichtigste Vertreter der Neuhumboldtianer, Leo 
Weisgerber, der in den 60er Jahren ein Vier-Stufen-Programm der Erforschung von 
Sprachen konzipierte, die Frage danach, inwiefern die Kräfte einer Sprache das 
Entstehen bestimmter literarischer Texte (neuer sprachlicher Wirklichkeiten) 
beeinflussen, der vierten, höchsten, Stufe zugeordnet hatte. 

An einigen literarischen Textbeispielen werden im Vortrag einige Wirkun-
gsarten der “Kräfte” der Sprachen analysiert. 
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ქართული არსებითი სახელები არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან 
გენდერული თვალსაზრისით. მაგალითად, მესამე პირის ნაცვალსახელის 
ფორმა მხოლობითში „ის“ არ იყოფა სქესის მიხედვით. მაგრამ უნდა ვაღია-
როთ, რომ კონკრეტული ენის მამრობითი და დედრობითი მოლაპარაკეების 
მეტყველებაში განსხვავებები მაინც გამოვლინდა და გენდერული განსხვა-
ვებების ენობრივი საკითხი სოციოლინგვისტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვა-
ნი კვლევითი შინაარსია. მოხსენებაში განვიხილავთ, არსებობს თუ არა გენ-
დერული განსხვავებები ენობრივი თვალსაზრისით ქართულ ლიტერატურულ 
ნაწარმოებებში. ამ მიზნით შევქმენით ქართული ლიტერატურის კორპუსი, 
რომელიც შედგება დაახლოებით 15000 ქართული პოეტური, პროზაული და 
სხვა ჟანრის ლიტერატურული ნაწარმოებებისაგან. გავაანალიზებთ გენდე-
რულ გამონათქვამებს 13 ტიპის ენობრივი მონაცემების მიხედვით. ამის შემ-
დეგ, მიღებული შედეგების შესამოწმებლად გამოვიყენებთ კლასტერულ ანა-
ლიზს მოცემული მახასიათებლების საფუძველზე. 

Georgian nouns do not differ from each other in terms of gender. For example, 
the form of the third person singular pronoun "ის" doesn’t indicate any gender 
factors. But we must admit that differences in the speech of male and female spea-
kers of a particular language are still revealed, and the issue of linguistic gender 
differences is also one of the important research contents of sociolinguistics. In this 
paper, we will discuss whether there are linguistic gender differences in Georgian 
literary works, and to lay the foundations for its implementation, we will create a 
corpus of Georgian literature, which consists of approximately 15,000 Georgian 
poems, prose and literary works of other genres. We will analyze gender expressions 
according to the data of 13 types of linguistic features. After that, we will perform a 
cluster analysis based on the feature data to verify the obtained results. 
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ქართული ჟესტური ენის წარმოშობის შესახებ დოკუმენტირებული მასა-
ლები ან რაიმე ისტორიული წყაროები არ მოიპოვება. ეს არის ბუნებრივი ენა, 
მაგრამ ჟესტური ენები ზეპირი კომუნიკაციის ენებია და, ცხადია, არ მოიპო-
ვება ტექსტური სახის ჩანაწერები. არც ამ ენის კორპუსი არ არის ჯერ შექმნი-
ლი. 

 ქართული ჟესტური ენა არის ორიგინალური თავისთავადი ენა, რომე-
ლიც განიცდის ორმხრივ ინტენსიურ გავლენას ქართული სამტყველო ენისა 
და რუსული ჟესტური ენის მხრიდან. გასული საუკუნის 50-იან წლებში საქ-
რთველოში მოხდა რუსი ყრუთა თემის წარმომადგენლების ჩამოსახლება. 
სავარაუდოდ, ამ დროისათვის საქართველოში უკვე არსებობდა დამოუკიდე-
ბელი, ბუნებრივი ქართული ჟესტური ენა თავისი გრამატიული წყობით, რაც 
დასტურდება ქართულ და რუსულ ჟესტურ ენათა შორის არსებულ სხვაობებ-
ში. მოხსენებაში ჩამოთვლით და განვიხილავთ ამ ენათა შორის არსებულ 
კონკრეტულ ლინგვისტურ სისტემურ განსხვავებებს. ქართული ჟესტური ენის 
შემდგომი დეტალური კვლევები, დიდი ალბათობით, კიდევ მრავალ განმას-
ხვავებელ ელემენტს გამოავლენს იმის დამადასტურებელს, რომ ეს ენა არის 
დამოუკიდებელი, ბუნებრივი წარმოშობის ახლაგაზრდა ენა და არა რუსული 
ან საბჭოთა ჟესტური ენის ერთ-ერთი განშტოება.  
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Materials or any historical sources on the origin of the Georgian sign language 

(GESL) are not available. It is a natural language, but sign languages are languages 
of oral communication and obviously no textual records are obtained. Neither 
corpus of this language has yet been created.  

GESL is an original language that is under intense influence from two different 
languages -Georgian spoken language and Russian sign language (RSL). In the 50s of 
the last century, representatives of the Russian deaf community settled in Georgia. 
Presumably, for this time, an independent, natural local sign language already 
existed in Georgia with its grammatical structure. This is confirmed by the deep 
grammatical differences between the GESL and RSL. The paper lists the specific 
linguistic systemic differences between these languages. Further detailed studies of 
the GESL will most likely reveal many more distinguishing elements proving that this 
language is an independent, young language of natural origin and not a branch of 
RSL or Soviet sign language. 
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ჰუმბოლდტის ენის თეორიის მთელი სისრულით გასაგებად უმნიშვნე-
ლოვანესია იმ კონტექსტის გააზრება, რომელშიც ის მოღვაწეობდა. მისი თა-
ანამედროვენი იყვნენ გოეთე, შილერი, კანტი, ჰეგელი, შლეგელი, ჰერდერი, 
კონდილიაკი. მისი მემკვიდრეობა მოიცავს არა მხოლოდ ენათმეცნიერების, 
არამედ ლიტერატურათმცოდნეობის, ფილოსოფიის, ისტორიის, ფსიქოლინ-
გვისტიკის, კულტუროლოგიის, ანთროპოლოგიის, პოლიტოლოგიისა თუ გა-
ნათლების მეცნიერების საკითხებს. ჰუმბოლდტის ინტერესის სფეროს წარ-
მოადგენდა არაევროპული - ბასკური, მალაიური, პოლინეზიური, ჩინური თუ 
ამერიკის ენებიც. კვლევების ასეთი მრავალმხრივობა, ჰუმბოლდტის ენის 
თეორიის საკითხების შესწავლისას დღემდე დიდ სირთულეებს უქმნის ენათ-
მეცნიერებს.  

როგორც ცნობილია, ჰუმბოლდტის მემკვიდრეობის შემოქმედებითი და 
ამავე დროს ჭეშმარიტად თანამედროვე გააზრების ერთერთ ინიციატორად 
არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს საბჭოურ სივრცეში და მის ფარ-
გლებს გარეთაც, მოგვევლინა ქართველი ენათმეცნიერი გურამ რამიშვილი. 
მას ეკუთვნის ჰუმბოლდტის ისეთი ფუნდამეტური კვლევების თარგმანი და 

კომენტარი როგორიცაა: „ადამიანური ენების აგებულების სხვადასხვაობისა 

და კაცობრიობის განვითარებაზე მათი გავლენის შესახებ“, „აზროვნებასა და 
მეტყველებაზე“, „ლაცია და ელადა“, „ენათა შედარებითი შესწავლა სხვა-
დასხვა ეპოქაში მათი განვითარების მიხედვით“, „ერთიანობა მრავალფე-
როვნებაში“ და სხვა. 

ენის ჰუმბოლდტისეულ-ენერგეისტული თეორიის თანამედროვე გააზ-
რების აუცილებლობა გურამ რამიშვილთან შემდეგნაირადაა ფორმულირე-
მული: ენის შესახებ ახალმა ორიენტაციამ დროებით უარი უნდა თქვას ე.წ. 
თავისთავად ცხადი ფუნქციების გამოკვლევაზე, სახელდობრ იმაზე, რომ 1. 
ენა აღქმის შედეგების რეგისტრატორია, ან 2. ენა კულტურის სარკე და რე-
ზულტატია. არცერთი ეს მოსაზრება მცდარი არ არის, მაგრამ სრულიად არა-
საკმარისია, რადგან ამ ფუნქციებიდან არ ჩანს თუ რატომ და რა ძალით მო-
ნაწილეობს ენა საგნობრივი ცნობიერების აგებაში. შესაბამისად, მნიშვნე-
ლოვნად მიაჩნდა, რომ ენის გარეგანი ფუნქციებიდან ყურადღება გადატანი-
ლი ყოფილიყო ენის შინაგან ფუნქციებზე. 

გურამ რამიშვილის როლი ჰუმბოლდტის ენის ენერგეისტული თეორიის 
შესწავლასა და გადააზრებაში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ენათმეცნიე-
რებისთვის, არამედ ენის ფილოსოფიისთვისაც. აღსანიშნავია აგრეთვე ისიც, 
რომ ენის თეორიის საკითხების კვლევას გურამ რამიშვილმა ახალი იმპულსი 
მისცა როგორც ჰუმბოლდტიანურ, ისე ნეოჰუმბოლდტიანურ თეორიებში. 
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In order to fully understand Humboldt's theory of language, it is essential to under-

stand the context in which he worked. His contemporaries were Goethe, Schiller, Kant, 
Hegel, Schlegel, Herder, Condillac. His legacy includes not only linguistics, but also literary 
studies, philosophy, history, psycholinguistics, cultural studies, anthropology, political and 
educational science. Humboldt's field of interest was non-European - Basque, Malay, 
Polynesian, Chinese and American languages. Such diversity of studies, when studying the 
issues of Humboldt's language theory, creates great difficulties for linguists to this day. 

As is known, the Georgian linguist Guram Ramishvili was one of the initiators of the 
creative and at the same time truly modern understanding of Humboldt's legacy not only in 
Georgia, but throughout the Soviet space and beyond. To him belongs the translation 
and commentary of such fundamental studies of Humboldt as: About the differences 
in the structure of human languages and their influence on the development of mankind", 
"On Thought and Speech", "Latsia and Hellas", "Comparative study of languages according 
to thei development in different eras", "Unity in diversity" and others. 

The need for a modern understanding of the Humboldt-energetic theory of language 
is formulated as follows by Guram Ramishvili The new orientation about the language 
should temporarily give up the so-called On the investigation of self-evident functions, na-
mely that 1. Language is a recorder of the results of perception, or or 2. Language is a mir-
ror and result of culture. None of these ideas are wrong, but they are completely insuffici-
ent. Because these functions do not show why and with what power language participates 
in the construction of subject consciousness.  

Therefore, he thought it important to shift the focus from the external functions of 
the language to the internal functions of the language. 

Guram Ramishvili's role in studying and rethinking Humboldt's energetic theory of 
language is important not only for linguists, but also for the philosophy of language. 

It is also worth noting that Guram Ramishvili gave a new impetus to the rese-
arch of language theory issues in both Humboldtian and Neo-Humboldtian theories. 
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ატენი, როგორც გეოგრაფიული ერთეული, მთელ რიგ ისტორიულ წყარო-
ებშია მოხსენებული. ვახუშტი ბაგრატიონის მიერ შედგენილ რუკაზე აღნიშ-
ნულია როგორც ატენი, ისე ციხე, მდინარე ტანას მარცხენა მხარეს. ასევე 
მარჯვენა მხარეს სიმაგრეები ბაგრანეთი, გარდატენი, ვერე, დანახვისი, ტა-
ნისპირი (ვახუშტი, 1745). სოფელთან, ხეობასთან დაკავშირებულია მთელი 
რიგი ფაქტები, თქმულება-ლეგენდები, ყოფითი ფაქტები. 

ვახუშტი თავის შრომაში წერს: „...აქა არს ციხე მაღალს კლდესა ზედა და 
ხეობა ესე არს ვენახიან-ხილიანი, ამას ზეით ატენი მცირე ქალაქი არს 
მოსახლენი ქართველნი, სომეხნი, ურიანი, სამხრით არს მონასტერი სიონი, 
დანახვისი დგას მაღალს მთასა ზედა, ეკლესია წმიდის გიორგისა, ამას ზეით 
მიერთვის ტანას ხევი დრისა, მას ზეით მთიური, ვიწრო და მაგარი, კლდიან-
მთიანი“ (ვახუშტი, 1997, გვ. 59). 

როგორც ჩაწერილი მასალები გვამცნობს, ხეობის ტოპონიმია სტრუქტუ-
რულად მრავალფეროვანია, ამ მხრივ იგი თავსდება საერთო-ქართულისათ-
ვის დამახასიათებელი წარმოების ზოგად ყალიბში. ის ძირითადად იმეო-
რებს აღმოსავლეთ საქართველოს ნიშანდობლივ ენობრივ საშუალებებს, 
წარმოებას, ასევე გამოავლენს სპეციფიკურ ფორმებსაც. 

გეოგრაფიული ერთეულების გაფორმება ხდება სიტყვათა შეერთებით, 
აფიქსაციით, რომელიც სახელებს ანიჭებენ სხვადასხვა მნიშვნელობას. მო-
ვიყვანთ მაგალითებს. 

ა სუფიქსი ქართულში ერთ-ერთი პროდუქტიული მაწარმოებელია, მისი 
ძირითადი ფუნქცია არის კნინობითობის აღნიშვნა, ამასთან იგი გამოხატავს 
მსგავსებას, მქონებლობას, თვისებას. 

ა სუფიქსი როგორც სიტყვაწარმოების საშუალება, ასევე გვხვდება 
მთელ რიგ ფორმებში. როგორც თ. ზურაბიშვილი აღნიშნავს, გეოგრაფიულ 
სახელებთან აღნიშნავს ქონებას, მსგავსებას. 

ხეობის ტოპონიმიაში ა დაერთვის: 
1. მარტივფუძიან ტოპონიმებს:
უნაგირა, ათრევა, ტანა, ნაცარა, მეწყერა, დამჩქერა... 
2. დაერთვის რთულფუძიან ტოპონიმებს:
სახვევასაყდარა, კეკეაანთეულა, ხევძმარა, ცხენისწყალა... 
3. დაერთვის წარმოქმნილ ფუძეებს:
ღელიანა, თხილიანა, ბზიანა მიწები, პანტიანა, რიყიანა... 
ა სუფიქსი ამასთან საინტერესოა ფუნქციური თვალსაზრისითაც: 
1. მიუთითებს ობიექტის სიმცირეზე: გორა, ბოსტანა, ჩაწყვეტილა, ნაფუ-

ზარა... 
2. გამოიყენება მატოპონიმებელი ფუნქციით: ქვიანა, ვამღარა, დაკიდუ-

ლა... 
ამ ტიპის ტოპონიმთა შინაარსი როგორც ეტიმოლოგიურად, ისე ენობ-

რივ-ისტორიულად მოსახლეობაში გაუგებრობას იწვევს და ვერ აკონკრეტე-
ბენ. ჩვენი აზრით, ამისი მიზეზი მთელი რიგი ფაქტორებია. აღსანიშნავია, 
რომ მოსახლეობა ხეობაში საუკუნეების განმავლობაში იცვლებოდა, ამისი 
მიზეზი კი მთელი რიგი პოლიტიკური მოვლენებია, მათ შორის აღსანიშნავია 
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ქსნის ხეობის მთელი რიგი სოფლებიდან გენერალი გიორგი ერისთავის მი-
ერ ხეობაში ჩამოსახლებული მოსახლეობის ლექსიკა, რომელთა გამოვლენა 
დღეს აუცილებელია. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ატენის ხეობის დასახლება ძირითადად მოხ-
და XIX საუკუნის 20-იან წლებში და შემდგომ. საქართველოში რუსეთის შე-
მოსვლის შემდგომ მეფის ნაცვალმა ერმოლოვმა თავის მიმოწერაში აღნიშ-
ნა (ფინანსთა მინისტრთან) 1817 წლის 8 მარტს: „...თავადმა გიორგი ერისთავ-
მა მომმართა თხოვნით, რომ მას გადავცე სამემკვიდრეო მფლობელობაში 
ატენის ხეობა, იმ პირობით, რომ უკაცრიელ ადგილზე დაასახლებს 50 კომლს 
საკუთარ გლეხებს და იყოლიებს მუდმივ ყარაულებს ხეობაში“. ნებართვის 
შემდეგ ხეობაში ძირითადად ჩამოასახლეს ქსნის ხეობის სოფლებიდან, შემ-
დგომ კი მოსახლეობა გაიზარდა არაგვის, ლიახვის (ორივე) ხეობის სოფლე-
ბიდან და გაშენდა ახალი დასახლებები, ესენია: გორისა, წედისი, ბნავისი, 
ვანიაანთ უბანი, ღვარები, ვერე, ატენი, გარდატენი, დრე, ღვედრეთი, ხანდი-
სი, იკვნევი, წერო, ყველაანთ უბანი და სხვები. 

დღეს ტოპონიმიაში დასტურდება მთიდან ჩამოსახლებულთა მთელი 
რიგი გვარები, რომელთა აღმნიშვნელი გეოგრაფიული სახელები ფორმდება 
ან და ანთ სუფიქსებით. პირველი მათგანი აღნიშნავს მრავლობითობას, მეო-
რე - კუთვნილებას: 

დურგლიანი - დურგლიშვილი - დურგლიაანთ ვენახები. 
ვანიაანი - ვანიშვილი - ვანიაანთ უბანი. 
ქერდიყოანი - ქერდიყოშვილი - ქერდიყოაანთ მიწები. 
შატაკიანი - შატაკიშვილი - შატაკიაანთ ვენახები. 
ჩერქეზაანი - ჩერქეზიშვილი - ჩერქეზაანთ ნავენახარი. 
ჩერქეზაანი - ჩერქეზიშვილი - ჩერქეზაანთ უბანი. 
ჭიღლაანი - ჭიღლაძე - ჭიღლაანთ მიწები. 
წიქარაანი - წიქარიძე - წიქარაანთ მიწები. 
მიხანაანი - მიხანაშვილი - მიხანაანთ უბანი. 
საბიაანი - საბიაშვილი - საბიაანთ მიწის ნაკვეთი. 
პავლიანი - პავლიაშვილი - პავლიაანთ უბანი. 
ლოთიანი - ლოთიშვილი - ლოთიაანთ წისქვილი. 
მიდელაანი - მიდელაშვილი - მიდელაანთ ადგილი და სხვა. 
-ებ სუფიქსის ძირითადი ფუნქცია ქართულში მრავლობითობის გამო-

ხატვაა, რომელიც აწარმოებს არამარტო მრავლობითობას, არამედ კრები-
თობასაც. 

1. ჭყანტეები - ორი ღელეს შესართავი ადგილი. 
ურწყვები - იყო ვენახები, ამჟამად გაუქმებულია. 
ნაკარტოფილები - ნავენახარი. 
სათიხეები - მიწის ნაკვეთები, ამჟამად განაწილებულია. 
დიდველეები - მინდვრები. 
სიდიდს აღმნიშვნელი -ებ სუფიქსი შემთხვევით არა ჩნდება, იგი მხო-

ლოდ მაშინ არის წარმოდგენილი, როცა ფართობი დიდია. ხშირად -ებ სუ-
ფიქსიანი ტოპონიმები არაა თავისი ძირითადი ფუნქციით გამოყენებული. 
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ამის შესახებ აკ. შანიძე აღნიშნავს, რომ „ზოგიერთი სახელი მრავლობი-
თობის ფორმით არის წარმოდგენილი, მაგრამ მრავლობითობის ფუნქცია 
აღარა აქვს. ასეთი ფორმები ხშირია გეოგრაფიულ სახელებში: რკონი, 
მსხლები, კოშკები (აკ. შანიძე, 1980, გვ. 80). 

ატენის ხეობის ტოპონიმიაში ხშირია ასეთი ტოპონიმები: წყაროები, 
ჭალები, ტანისპირები, კაპნიანი ხევები, ნაცარა ხევები, ღარების წყალი, 
საურიაანთ წყაროები, მლაშე წყლები, ჩანჩქერას ხევები, წყლისპირი მიწები 
და სხვა. მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში -ებ სუფიქსი ადგილის მოცულობაზე 
მიუთითებს, -ებ ტოპონიმის სიდიდეს აღნიშნავს, რაც -ებ-ის ახალი ფუნქციაა 
ტოპონიმიაში. 

ამასთან გეოგრაფიული სახელის კუთვნილებას აღნიშნავს რომელიმე 
პირისგან წარმომავლობა, რომელსაც დაერთვის -ეულ მაწარმოებელი სუ-
ფიქსი, მაგალითები: ნოდარასეული, თედოსეული, სოლოსეული, ილოსეული, 
კატიასეული, ტატოსეული, ილიასეული... როცა ასეთ სახელებს დაერთვის 
მრავლობითობის -ებ სუფიქსი, მაშინ -ეულ მაწარმოებლის ი სუფიქსი კვეცას 
განიცდის: რეზოსეულები, ივანესეულები, სოსიკოსეულები, პლატონისეულე-
ბი, მინაანთეულები, გოგიასეულები, ვახტანგასეულები... 

ატენის ხეობა მთიანი მხარეა, რაც ზემოხსენებული ვახუშტი ბაგრატიო-
ნის „საქართველოს გეოგრაფიაშიც“ არის მოცემული. ტოპონიმთა გარკვეული 
ნაწილი წარმოქმნილია ოროგრაფიულ ტერმინთა აქტიური მონაწილეობით. 
ოროგრაფიული ტერმინი არის საზოგადო სიტყვა, რომელიც გამოხატავს 
რელიეფის ფორმებს. ხეობაში ასეთი ობიექტების სახელები ადამიანების 
მიერ არის დარქმეული. სპეციალურ ლიტერატურაში ასეა განმარტებული 
„ხმელეთის ზედაპირის ოკეანესა და ზღვის ფსკერის უსწორმასწორობათა 
ერთობლიობა“ (ქსძ, ტ. 8, გვ. 350). ასეთებია: ყვითელი კლდეები, დიდი უნა-
გირა, პატარა უნაგირა, დიდი ქედი, ორგორა, რიყიანი, კლდიანი გზა, კლდი-
ანი ხევი, სასიკვდილო მთა, კლდის გზა, კაპნიანი ხევი, შავკლდეები, 
კოხტაქედი, ქვაგორიის ხევი, გამოქვაბულის ხევი და სხვა. 

ატენის ხეობის ტოპონიმთა კვლევას კვლავ გავაგრძელებთ. 
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Ateni as a geographical entity is mentioned in a number of historical sources. 
As the field recorded materials inform us, the toponymy of the valley is structurally 
diverse, in this respect it is placed in the general pattern of production chara-
cteristic of the Georgian people. It mainly repeats the characteristic linguistic means 
and production of Eastern Georgia, and also reveals specific norms. 

Geographical units are marked with a series of affixes that give different mea-
nings to the names. 

-a suffix can be found in toponymic forms: Unagira, Atreva, Tana, Meskera, 
Kheva... 

1. Indicates objective scarcity: pantiana, rikiana, txilina... 
Geographical names are formed according to the affixation of surnames from 

the mountain, which represent geographical names: 
Vanian - Vanishvili - Vaniaant district. 
Shatakian - Shatakishvili - Shatakian district. 
Cherkezaan - Cherkezishvili - Cherkezaant Navenakhari. 
The main function of the suffix -eb in Georgian is to denote plurality 
E.g.: Chkhantebi - the confluence of two rivers. 
Satikhe - plots of land in two neighboring places. 
Springs, floodplains, ravines, brackish waters, puddles, landslides, swamps... 
A certain part of toponyms is represented by the active participation of 

orthographic terms, which express relief forms. The names of such objects in the 
valley are named by people. These are: Saddle, Yellow Rocks, Big Ridge, Orgora, Cob-
blestone-like, Rocky Road, Rocky Ravine, Kokhta Kedi, Kvagori Ravine... 

We think that the full disclosure of toponyms and anthroponyms of the valley 
will enrich the vocabulary of the Georgian language. 
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ენისა და კულტურის ურთიერთკავშირისა და ურთიერთქმედების პრობ-
ლემა, რომლის გადაჭრის პირველ ცდებსაც ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის 
ნაშრომებში ვხვდებით, დღესაც ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია ენათმეც-
ნიერებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჰუმბოლდტის თეორიულ ნააზრევზე დაყ-
რდნობით ენათმეცნიერების ახალი მიმართულებები ჩამოყალიბდა, მისეუ-
ლი ენის კონცეფციის არაერთი ასპექტი თუ დებულება კრიტიკის საგანიც 
ხშირად გამხდარა, რის მიზეზადაც პროფ. გ რამიშვილს მათი არასწორი ინ-
ტერპრეტაცია მიაჩნია.  

სწორედ ენათმეცნიერ გურამ რამიშვილის სახელთან არის დაკავშირე-
ბული ჰუმბოლდტის ნაშრომების თარგმნა და მისი იდეების გავრცელება არა 
მარტო საქართველოში, არამედ მთელ იმდროინდელ საბჭოეთში. ჰუმბოლ-
დტის ენის თეორიის საკითხებს ეძღვნება გ. რამიშვილის საკანდიდატო დი-
სერტაცია, სადოქტორო დისერტაცია კი, რომელიც მან იენის ფრიდრიხ ში-
ლერის სახელობის უნივერსიტეტში 1970 წელს დაიცვა, ასევე ჰუმბოლდტისე-
ულ „შინაფორმის“ იდეას უკავშირდება, საკითხს, რომლის შესახებაც ყველა-
ზე მეტი ურთიერთსაწინააღმდეგო თვალსაზრისია გამოთქმული. აღნიშნუ-
ლის მიზეზად გურამ რამიშვილი იმ ფაქტს ასახელებს, რომ ჰუმბოლდტს ენის 
შინაფორმის ზუსტი დეფინიცია არ მოუცია, რასაც ქართველი მკვლევარი 
შემდეგნაირად აფასებს: „ენის „შინაფორმის იდეა ამოცანა უფროა ენის 
მთლიანობრივი განხილვის ახალი ორიენტაციისათვის, ვიდრე ობიექტი ან 
შედეგი ორთოდოქსალური ანალიტიკური აზროვნებისა“ (რამიშვილი, 1978, 
გვ. 126). ამისდა კვალად, გ. რამიშვილი თავად ქმნის ენის შინაგანი ფორმის 
ორიგინალურ კონცეფციას, სემანტიკური ხასიათის არაერთ შრომას, რომ-
ლებშიც ენა არა საშუალებად, არამედ ენერგიად არის გაგებული, ენის შინა-
განი ფორმა კი „ხალხის სულის“, ხალხის კულტურის გამოხატულებად არის 
შეფასებული.  

მოხსენებაში ვრცლად ვისაუბრებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ვილ-
ჰელმ ფონ ჰუმბოლდტისა და გურამ რამიშვილის თეორიული ნააზრევი 
თანამედროვე ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევისათვის.  
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The problem of interrelation and interaction between language and culture, 

analyzed in Wilhelm von Humboldt’s works, is still one of the topical issues of 
linguistics. Although new directions of linguistics have been developed based on 
Humboldt’s theory, numerous aspects and postulates of Humboldt’s concept of 
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language have been criticized. According to Prof. Guram Ramishvili, the reason for 
such criticism is wrong interpretation of Humboldt’s theoretical works.  

Guram Ramishvili contributed to the translation of Humboldt’s works and 
dissemination of his ideas not only in Georgia but throughout the entire former 
Soviet Union. G. Ramishvili’s candidate thesis focused on Humboldt’s theory of lan-
guage, whereas his doctoral thesis, maintained in 1970 at Friedrich Schiller Uni-
versity of Jena, dwells upon Humboldt’s idea of “inner form”, the issue which has 
given rise to most controversies. Guram Ramishvili notes that these controversies 
arose due to the fact that Humboldt did not give a precise definition of the inner 
form of language. The Georgian scholar summarizes this fact as follows: “The idea of 
the “inner form” of language is a target point for the new orientation of integral 
discussion of language rather than an object or a result of Orthodox analytical thin-
king” (Ramishvili, 1978, p. 126). Likewise, G. Ramishvili himself worked out an original 
concept of the inner form of language. He wrote numerous works of semantic cha-
racter in which language is viewed not as means but as energy, whereas the inner 
form of language is considered an expression of “a nation’s spirit”, national culture.  

The paper proves the significance of Wilhelm von Humboldt’s and Guram 
Ramishvili’s theories with regard to contemporary linguoculturological research.  
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მე-20 საუკუნის ფილოსოფიური აზროვნების ერთერთი მთავარი თემაა 
ენის ფენომენი. მიუხედავად იმისა, რომ იკვლევენ ენის რეპრეზანტაციულ, 
კომუნიკაციურ და პრაგმატულ ფუნქციას, გრამატიკულ, ლექსიკურ თავისებ-
რებებს, როგორ წარმოიშვა, იცვლება, ვითარდება, რითი განსხვავდება ენები 
ერთმანეთისაგან, ჰაიდეგერი საკითხს სვამს უფრო ზოგადად და მეტაფიზკუ-
რად: ადამიანმა ენა კი არ გამოიგონა, ან აღმოაჩინა, არამედ ენა მას მიეცა. 
საერთოდ რატომ აქვს ადამიანს ენა და რა მიზნის შესასრულებლად მიეცა 
იგი? 

 „ჰუმბოლდტი მოითხოვს ენა გამოკვლეული იქნეს ადამიანთან მის 
საწყისეულ და ფუნდამენტური კავშირის თვალსაზრისი, ამის აუცილებლობა 
უპირველეს ყოვლისა გამომდინარეობს მეტყველების შემძლეობის (Spra-
chvermogen) მეტაფიზიკური ანალიზიდან, რაც გახსნის ენით განსაზღვრულ 
ადამიანურ ყოფიერებას.“ ენის მეტაფიზკის პრობლემა სწორედ ამ მე-
ტყველების შემძლეობის (Sprachvermogen) ახსნაა. 

ვ. ჰუმბოლდტის თანახმად ენს განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ადა-
მიანის გონებრივი განვითარების პროცესში და ესაა ენის მეტაფიზიკური 
ფუნქცია. მიიჩნევს, რომ ენა არის ხედვის ფორმა. ჰაიდეგერის აზრით, ენა 
არის ადამიანის არსობრივი მეტაფიზიკური მახასიათებელი, რითაც განი-
საზღვრება მისი მეტაფიზიკური ადგილი არსებულთა სამყაროში, ენის მეშვე-
ობით ადამიანი მიემართება, ახორციელებს დიალოგს მეორე ადამიანთან, 
არსებულთან, ყოფიერებასთან, ღმერთთან. ენის არსებობის მიზანია ყოფიე-
რების ხდომილების ღიაობის იდუმალების გამოთქმა, მხოლოდ მაშინ არის 
ენა ადამიანის ნამდვილი და არსობრივი მახასიათებელი, სხვა შემთხვევაში 
ენა არის მხოლოდ ლაყბობა. ყოფიერების ხდომილების გაგება და გადმოცე-
მა ადამიანისთვის შესაძლებელია დროის და ენის მეშვეობით. ჰუმბოლ-
დტისთვის ენა ხედვაა, ხოლო ჰაიდეგერისთვის ენა თქმაა, თხზვაა. 

 ჰუმბოლდტი ენის მეტაფიზიკურ დანიშნულებას ხედავს ადამიანის და 
კაცობრიობის გონით განვითარებაში, ხოლო ჰაიდეგერის აზრით ენის და 
მეტყველების მეტაფიზიკური მიზანია ხდომილების (Ereignis) გამოთქმა. ხდო-
მილება(Ereignis) არის ყოფიერების დაფარულობიდან გამოსვლის ხდომილე-
ბა, რაც განსაზღვრავს მსოფლიოს ამგვარი სახით არსებობას და ადამიანის 
ყოფიერების საზრისს ამგვარ მსოფლიოში და ხდომილებასთან და ყოფიერე-
ბასთან მიმართებაში. ხდომილება არის ის, რაც ყოფიერების ადამიანისთვის 
მოცემულობას უზრუნველყოფს. ყოფიერებას დრო და ენა სჭირდება, რომ იგი 
ადამიანისთვის მისაღები, გასაგები და შესატყვისი გახდეს. თხზვა, თქმა 
(Sage) მინიშნების სახით, არის ხდომილების უსაკუთრივესი ხერხი, რომლი-
თაც ლაპარაკობს ხდომილება. ენის არსია თქმა( Sage) თხზვა,ხოლო მისი 
ფესვია ხდომილება, რომელიც შესაძლებელს ხდის ენას როგორც ენას. ხდო-
მილებამ მოითხოვა ენა ადამიანისთვის, რომ გამოთქვას ის იდუმალება, რაც 
ხდომილების ხდება.  
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 One of the main topics of modern philosophy is the phenomenon of language. 
Modern thinking studies the representative, communicative and pragmatic function 
of language, grammatical and lexical peculiarities, how it arose, changes, develops, 
how languages differ from each other, Heidegger asks the question in a more ge-
neral and metaphysical way: man did not invent or discover language, but language 
was given to him. Why does man have a language and what purpose was it given to 
him? 

 "Humboldt demands that language will be investigated from the point of view 
of its initial and fundamental connection with human, the necessity of this first of 
all derives from the metaphysical analysis of the ability to speak (Sprachvermogen), 
which will reveal the human existence defined by language." The problem of the 
metaphysics of language is the explanation of this ability to speak (Sprachver-
mogen). 

According to W. Humboldt, language plays a special role in the process of 
human mental development, and this is the metaphysical function of language, 
language is a form of vision, according to Heidegger, language is speech(Sage) and 
the metaphysical purpose of language and speech is to   express the mystery the 
Occurrence of the Being (Ereignis), as a “Alethea”, which provides the givenness and 
the openness of the Being for a human. The Being needs time and language to make 
it acceptable, comprehensible and compatible for human. It defined man's meta-
physical place in the universe.  

Speech (Sage) in the form of a hint is the most characteristic way of speech by 
which the Occurrence of the Being (Ereignis) speaks. The essence of the language is 
speech (Sage) and its root is The Occurrence of the Being (Ereignis), which makes 
possible language as language. The Occurrence of the Being (Ereignis) required 
language for man to express the mystery that happen in the Occurrence of the Being 
(Ereignis). 
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1. ამ ბოლო დროს ტექსტის როგორც კომპლექსურად სტრუქტურირებული,
თემატურად და კონცეპტუალურად ურთიერთგანპირობებული ენობრივი 
მთლიანობის ფუნქციონალური განსაზღვრება, რომლითაც მოსაუბრე (კომუნი-
კატორი) ენობრივ ქმედებას გარკვეული საკომუნიკაციო მიზნით ახორციე-
ლებს და ტექსტს კოჰეზიის, კოჰერენცის და ილოკუციის საფუძველზე ქმნის, 
არასაკმარისად არის მიჩნეული. ამ ფენომენებზე დაყრდნობით ტექსტი სტა-
ტიკურ ობიექტად აღიქმება და სემიოტიკურ ენობრივ დონეს „ებმება“, რის 

გამოც მხედველობის არიდან რჩება დინამიურ-კოგნიტური ასპექტები, ტექსტს 
ენობრივი ქმედების განხორციელებისთვის საჭირო მთლიანობად რომ აქცე-
ვენ, რათა მასში საკომინიკაციო მოდელის შესაბამისი აზრის კონსტრუირება 
მოხდეს.  

2. რეციპიენტის მიერ ტექსტის კონცეპტუალური მთლიანობის განსაზ-
ღვრის შემდეგ ტექსტი სემიოტიკურიდან კოგნიტიურ სიბრტყეზე ინაცვლებს, 
რის შედეგადაც შესაძლებელი ხდება ერთმანეთისგან განვასხვავოთ T1 

(ტექსტი ფურცელზე) და T2 - (ტექსტი მკითხველის თავში – ქსელურად დაკავ-
შირებული სხვადასხვაგვარი ინფორმაციების მენტალური რეპრეზენტაცია). 
სხვაგვარად რომ ვთქვათ: T1 არის სტატიკური ტექსტი, ხოლო T2- დინამიური 
რეცეფციის პროცესში კოგნიტიურ სიბრტყეზე კონსტრუირებადი ტექსტი, რომ-
ლის შედეგიც მხოლოდ რეციპიენტის თავში, მის ცნობიერებაში არსებობს.  

3. ტერმინოლოგიური დილემის გადასაჭრელად ჩვენ ვეყრდნობით ტერ-
მინებს ტექსტურა და ტექსტუალური რეპრეზენტაცია. ტექსტურა როგორც 
არაერთმნიშვნელოვანი, პოლივალენტური და პერსპექტივის მიმნიშნებელი 
საზრისის პოტენციალი, ამა თუ იმ ხარისხით რეცეფციის წინასწარ სტრუქტუ-
რირებას ახდენს და ტექსტუალური რეპრეზენტაციის სახით აქტუალიზდება. 
ტექსტი (ტექსტურის სახით) პროდუქციისა და რეცეფციის სტრატეგიების შე-
საბამისად ე.წ. „ღია“ დინამიურ ინტერპრეტაციას ექვემდებარება. 

4. ინტერპრეტაციები შესაძლოა უსასრულოდ მრავალი იყოს, მაგრამ
თავისებურად შეზღუდული, რადგან ისინი სემანტიკური სტრუქტურისთვის 
მნიშვნელობის მიწერის თვითნებურ ვარიანტს გამორიცხავავენ ენის მედი-
ალური ხასიათის გამო, რომელიც მიბმულია სოციალურ მიზნებზე და „მოძ-
რაობის“ ან „თამაშის” თავისებური შემზღუდავი წესების შესაბამისად სოცია-
ლურ - კულტურული დისკურსების ჩარჩოებშია მოქცეული.   
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1. Recently, the functional definition of the text as a complexly structured, 
thematically and conceptually interdependent linguistic entity, by which the speaker 
(communicator) performs a linguistic action for a certain communication purpose 
and creates the text on the basis of cohesion, coherence and illocution, is con-
sidered insufficient. Based on these phenomena, the text is interpreted as a static 
object and “adheres” to the semiotic language level, rendering the dynamic-co-
gnitive aspects invisible and transforming the text into an entity that is required for 
the execution of linguistic actions in order to construct the meaning consistent with 
the communication model. 

2. The text shifts from the semiotic to the cognitive plane after the recipient 
determines the conceptual integrity of the text, making it feasible to distinguish 
between T1 (text on paper) and T2 (text in the reader's head—a networked mental 
representation of multiple forms of information). To put it differently, T1 is a static 
text, but T2 is a text built on the cognitive plane during the process of dynamic re-
ception, the product of which only exists in the recipient's mind, in their conscio-
usness. 

3. We use the words texture and textual representation to resolve the termi-
nological conundrum. Textural representation serves as the actualization of texture, 
an ambiguous, polyvalent, and perspectival potential of perception that pre-struc-
tures reception to varying degrees. According to production and reception stra-
tegies, text (in the form of texture) is available to so-called “open” dynamic inter-
pretation.  

4. The interpretations may be endless, but they do so in that they forbid the 
arbitrary option of giving the semantic structure meaning because of the medial 
character of the language, which is connected to social goals and is framed in the 
context of socio-cultural discourses in accordance with the peculiar restrictive rules 
of “movement” or “game”.  
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ენის ისეთი განსაკუთრებული ფენომენი, როგორიც არის იდიომები და 
ხატოვანი გამოთქმები ისტორიკოსისთვისაც შეიძლება იყოს მრავალფერო-
ვანი და გამორჩეულად საინტერესო საკვლევი სფერო. ჩვენს ყოველდღიუ-
რობაში არცთუ იშვიათად ვხმარობთ ისეთ გამოთქმებს, რომლის კონტექსტი 
ან წარმომავლობა ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტს ან პირს უკავშირდება. ზოგ-
ჯერ ეს კონტექსტი აშკარაა და შეიძლება საკვლევიც არაფერი იყოს, მაგრამ 
ბევრია ისეთი იდიომაც, რომელთაც, ერთი შეხედვით, ისტორიული ელფერი 
ნამდვილად არ აქვთ, მაგრამ ისტორიკოსის ცოდნას და კომპეტენციას შეუძ-
ლია მისი განმარტება და წარმოშობის წინაპირობების განსაზღვრა. ცხადია, 
კვლევის სპეციფიკა დამოკიდებულია ამა თუ იმ იდიომისა თუ გამოთქმის 
წარმოშობის პერიოდზეც. ამის გათვალისწინებით, ბერძნული იდიომების 
ანალიზი ქართულში დამკვიდრებული იდიომების გააზრების შესაძლებლო-
ბასაც იძლევა, რადგან შუა საუკუნეებთან დაკავშირებული ბევრი გამოთქმა 
ბიზანტიის იმპერიის წიაღში წარმოიშვა და სწორედ ამ პერიოდის ბერძნუ-
ლენოვან ტექსტებში ფიქსირდება. არცთუ ცოტაა ანტიკური საბერძნეთის 
სხვადასხვა ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშრებული იდიომებიც, რომლე-
ბიც შეიძლება ზუსტად იდენტური სახით არ იხმარება ქართულში, მაგრამ 
გარკვეული პარალელების გავლების შესაძლებლობას იძლევა.  

წინამდებარე მოხსენებისთვის შევარჩიეთ რამდენიმე ისეთი ბერძნული 
იდიომა, რომელთა ისტორიული კონტექსტი უკვე დადგენილია და რადგან 
მათ ეძებნება პარალელები ქართულშიც, შესაბამისად ეს ინფორმაცია ქარ-
თველი მკვლევარებისთვისაც საინტერესო იქნება. ანტიკური, ბიზანტიური, 
ოსმალური თუ თანამედროვე პერიოდის საბერძნეთის სხვადასხვა ისტორი-
ულ მოვლენასთან დაკავშირებული და დღესაც ხმარებაში აქტიურად გამოყე-
ნებული ბერძნული იდიომების ანალიზი შესაძლებლობას მოგვცემს ქართუ-
ლი იდიომების ისტორიული კონტექსტის კვლევას ახალი პერსპექტივა შევ-
ძინოთ.  
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Idioms are a special category in every language. They can be a very interesting 
and manifold research topic even for historians. In our everyday life, we use many 
idioms and sayings which etymology is connected to different historical facts or 
figures. Sometime this context is more than obvious and there is nothing to 
investigate. There are although many idioms, which at first glance, have no historical 
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context and need historian’s competence to be explained. This kind of research 
depends also on the period of idiom’s origin. Taking into account all these aspects, 
Greek idioms can be especially helpful for “decoding” the relevant Georgian. Many 
Georgian idioms and sayings connected to medieval period come from the Byzan-
tine world, which are perfectly documented in Greek written sources. There is also a 
certain number of Georgian idioms from Ancient Greek history, which can have a 
slightly different connotation but still enable us to draw significant conclusions.  

For the current paper we singled out some Greek idioms with clear historical 
context. Since they have relevant examples in Georgian, they will be extremely 
useful and interesting for Georgian researcher as well. Greek idioms and sayings 
related to Ancient, Byzantine, Ottoman and Modern period’s historical facts, and still 
actively used, can open new perspectives for the study of Georgian idioms with 
historical context.  
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ჰუმბოლდტის აზრით, ადამიანის მიმართება სამყაროსთან, ამ სამყაროს 
აღქმა, მთლიანად შემოსაზღვრული და განპირობებულია ენით. ენა ის ფენო-
მენია, რომელიც მოთავსებულია ადამიანსა და გარესამყაროს შორის. იგი მე-
დიუმს წარმოადგენს, რომელიც ადამიანსა და ობიექტურ სინამდვილეს შო-
რის არსებობს და მას დიდი გავლენა გააჩნია ხალხის მიერ ობიექტური სი-
ნამდვილის აღქმაზე, ენის საშუალებით ხდება შესაძლებელი არა მარტო 
ხალხის ხასიათისა და გონის (Geist) გაგება, არამედ აზროვნებასა და ფსიქი-
კაში შეღწევა, რომლის მეშვეობითაც შევიმეცნებთ მათ კულტურას.  

ჰუმბოლდტის აზრით, ენაში ფიქსირებულია გარკვეული მსოფლხედვა 
(Weltansicht), როგორც კონკრეტული სოციუმის გონით-სულიერ თვისებათა 
ამსახველი, იმ სოციუმისა რომელიც თავისთავად ამ ენის მატარებელია და 
აღმოჩნდება, რომ თითოეულ, ცალკეულ ენაში არის საკუთარი, ინდივიდუა-
ლური მსოფლხედვა. იგი მიიჩნევს, რომ ადამიანი შემოისაზღვრავს ენობრივ 
სამყაროს, რათა აღიქვას და აითვისოს საგანთა ბუნება, რადგან ადამიანის 
აღქმა დამოკიდებულია მის წარმოდგენაზე და მისი მიმართება საგნებთან 
ენითაა განპირობებული. ადამიანი „ქმნის“ ენას-მეტყველებას, ეძლევა მის 
„ძალაუფლებას“, რომლითაც იგი მეტყველებს. თუ ამ მოცემულობას ხალ-
ხზე/სოციუმზე გადავიტანთ, ვიღებთ იმას, რომ ენა შემოსაზღვრავს წრეს იმ 
სოციუმის გარშემო, რომელსაც ის მიეკუთვნება და ამ წრის ფარგლებს გა-
რეთ გასვლა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ სხვა ენობრივ 
წრეში შევალთ. ამდენად, ენა ადამიანსა და გარე სამყაროს შორისაა არსებუ-
ლი, ადამიანს უყალიბებს სამყაროს იმგვარ სურათს/ხატს (Das Weltbild), რო-
მელიც შეესაბამება ამ ენაში მოცემულ მსოფლხედვას (Weltansicht), ხოლო 
სხვა ენაზე გადასვლა კი, ნიშნავს მსოფლხედვის შეცვლას. ასევე უნდა აღი-
ნიშნოს, რომ ჰუმბოლდტი ნაციონალური ენების თავისებურებებს ეძებს არა 
ენის ისტორიული განვითარების სპეციფიკაში, არამედ ენის გონითი საწყი-
სის თავისებურებაში, ხალხის გონით-სულიერი საწყისის გამომხატველია.  

ენის ფილოსოფიური კვლევა მოითხოვს ენათმეცნიერებასა და ენის სო-
ციოლოგიას შორის მჭიდრო კავშირების განხილვას. ამ კავშირის საფუძველ-
ზე, ჰუმბოლდტის მიხედვით, ენა ინტელიგიბელურ ანუ გონით ფენომენად 
გვევლინება, რაც აგრეთვე საგნობრივი ცნობიერების აგებაში მონაწილე 
მნიშვნელოვან ფაქტორად ითვლება. ჰუმბოლდტი ენას მიიჩნევს როგორც 
რაღაც სტაბილურს, რეზულტატს (ergon) და ამავე დროს როგორც იმპულსურს, 
ქმედითს, წარმავალს (energeia). იგი აყალიბებს მოსაზრებას, რის მიხედვი-
თაც ენის არსებობის ფორმა უწყვეტი განვითარება/აქტივობაა, რომელიც ნა-
აზრევს ბგერად გადააქცევს, მიიჩნევს, რომ ენაში უნდა ხდებოდეს საგანთა 
აგების ისეთი პროცესები, რომლებიც საკუთრივ ენობრივია და არა საგნობ-
რივი. 
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According to Humboldt, a person's relationship with the world, the perception 
of this world, is completely limited and determined by language. Language is a 
phenomenon that is placed between a person and the outside world. It is a medium, 
which exists between man and objective reality and it has a great influence on 
people's perception of objective reality, through language it is possible to under-
stand not only the character and mind (Geist) of people, rather penetrating the 
thinking and psyche, through which we will get to know their culture. 

According to Humboldt, a certain worldview (Weltansicht) is fixed in language, 
as a reflection of the mind-spiritual qualities of a particular society, the society that 
itself is the bearer of this language, and it turns out that each individual language 
has its own, individual worldview. He believes that man confines himself to the 
linguistic world in order to perceive and grasp the nature of things, because human 
perception depends on his representation and his relation to things is determined 
by language. A person "creates" language-speech, is given its "power" by which he 
speaks. If we transfer this fact to people/society, we get that language circumscribes 
a circle around the society to which it belongs and it is possible to go outside this 
circle only if we enter another language circle. Thus, language exists between a 
person and the outside world, it forms a picture/symbol of the world (Das Weltbild) 
for a person, which corresponds to the world view (Weltansicht) given in this lan-
guage, and switching to another language means changing the worldview. It should 
also be noted that Humboldt is not looking for the peculiarities of national 
languages in the specifics of the historical development of the language, rather in 
the peculiarity of the mental origin of the language, it is expressive of the mental-
spiritual origin of the people. 

 Philosophical research on language requires consideration of the close 
connections between linguistics and the sociology of language. Based on this con-
nection, according to Humboldt, language appears as an intelligible or mind phenol-
menon, which is also considered an important factor involved in the construction of 
subject awareness. Humboldt considers language as something stable, result 
(ergon) and at the same time as impulsive, effective, passing (energeia). He establi-
shes the opinion that the form of existence of language is continuous develop-
ment/activity, which turns thought into sound, he believes that such processes of 
construction of objects should take place in the language, which are specifically 
linguistic and not subject.  
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მოხსენება ეძღვნება იმ საკითხის დადგენას, რამდენად იცნობდა, 
გრძნობდა და აფასებდა დიდი რუსი პოეტი, ქართული პოეტური ნიმუშების 
(ვაჟა-ფშაველა, ,,ცისფერყანწელები“...) მთარგმნელი ო. მანდელშტამი ქარ-
თულ ენობრივ სამყაროს. საამისოდ უპრიანად გვეჩვენა სხვა ენებისადმი 
მანდელშტამის დამოკიდებულების გარკვევაც. 

მანდელშტამის ტექსტების, ნადეჟდა მანდელშტამისა და სხვა თანა-
მედროვეთა მოგონებების ამ ინტენციით შესწავლამ ცხადყო, რომ მსოფლიო 
მანდელშტამმცოდნეობაში გავრცელებული აზრი, თითქოს მანდელშტამმა 
იცოდა ქართული ან ხელს ქართულად აწერდა (მ. პრიშვინის მოთხრობა 
,,სოპკა მაირას“ არასწორად მითითების გამო), მითია. შეიძლება ვიფიქროთ, 
რომ ის ქართულს ისევე, როგორც სომხურს, აფხაზურს და, სხვათაშორის, 
ებრაულსაც (იდიში), ერთგვარ ,,ეგზოტიკურ“ ენებად მიიჩნევდა, რომლებიც 
იმდენადვე ეუცხოებოდა, რამდენადაც არ იცოდა. მეტიც: მას მიაჩნდა, რომ 
მათი შესწავლა ევროპელს ან არ შეეძლო, ან ძალზე გაუჭირდებოდა. ცხადია, 
გულუბრყვილობა იქნებოდა, ამას დაემცრო მისი პოეტური რენომე და დამსა-
ხურებული ავტორიტეტი. ეს მიზანი არ დაგვისახავს არც დემითოლოგიზაცი-
ის ამ ცდისას. 

The paper discusses the issue, how Osip Mandelstam, the Great Russian poet 
and translator of the Georgian poetic samples (Vazha-Pshavela, T. Tabidze, P. 
Iashvili, V. Gaprindashvili etc.) knew, felt and asserted the Georgian Linguistic World. 
In this respect, we thought reasonable to figure out Mandelstam’s attitude to the 
other foreign languages as well. 

As the research with this intention has shown, the idea, as if Mandelstam knew 
the Georgian and even made signature in Georgian is nothing but the myth. One 
may think that the Georgian as well as Armenian and Abkhazian and even Yiddish he 
considered some sorts of exotic languages which were as extraneous as he never 
knew. Moreover: he declared that the European, as such, either was not able to 
learn languages above-mentioned or, at least, it would be very difficult. Surely, it is 
naïve to think that, such reflections could disconsider his professional reputation 
and immense prestige. Nevertheless, we see fit to try to remove the mythical 
elements from the Great Poet’s biography.  
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Vor ca. 30 Jahren fragte Harald Weydt (1993): "Was ist ein gutes Gespräch"? Im 
vergangenen Jahr veröffentlichte Jürgen Trabant einen Beitrag über "Das Gespräch" 
in einem von Burkhard Liebsch edierten Band über Emmanuel Levinas (2021). Die 
beiden Aufsätze bilden eine Klammer um meine eigenen Überlegungen, in denen 
ich, ausgehend von Wilhelm v. Humboldts "Herleitung des dialogischen Prinzips von 
»Anrede« und »Erwiederung« aus der Dualität von Ich und Du im Gespräch" 
(Burkhardt 2018, das 'dialogische Prinzip' bei Feuerbach) und im Anschluss an Simon 
Meiers Rekonstruktion des Wandels von Gesprächsauffassungen im 20. Jahrhundert 
(Gesprächsideale), versuchen will, Prämissen modellhaft gelingender dialogförmiger 
Verständigung den von Helmut Richter formal systematisierten Typen konfliktärer 
Kommunikation gegenüberzustellen. 

Nach Kants kontrafaktischen Vorstellungen eines vollkommenen Gesprächs 
(die für die Bewertung konkreter Gespräche das Richtmaß vorgeben und als 
regulative Prinzipien praktische Kraft entfalten können) und der sich durch eine 
Vielzahl von Texten in mehreren Disziplinen (Philosophie, Theologie, Pädagogik 
usw.) ziehenden Figur der normativ-idealisierenden Auseinandersetzung mit dem 
Gespräch etabliert Habermas den "gesprächsreflexiven Diskurs" als kommunikation-
sethisches Programm. Normative gesprächsreflexive Äußerungen stellen somit 
"nicht nur Indikatoren, sondern auch Faktoren des historischen Wandels von 
Gesprächswirklichkeit" dar (Meier 2013). 

Die religiös geprägten dialogphilosophischen Entwürfe von Buber und Ebner 
und ihre profanisierte Fassung in Kracauers gesprächsreflexiven Essays haben 
gemeinsam die sprachtheoretisch fundierte Unterscheidung zwischen wechselseiti-
gen Ich-Du-Verhältnissen bzw. einseitigen Ich-Es-Verhältnissen und die Idealisie-
rung des persönlich-ernsten Zwiegesprächs, das von empraktischer Kommunikation, 
sachlicher Argumentation und geselliger Konversation kritisch abgegrenzt wird. Dies 
gilt im Grundsatz auch für die phänomenologischen Weiterentwicklungen der Dialo-
gphilosophie (Löwith, Gadamer, Binswanger), die einerseits an die Gesprächsphi-
losophien des 19. Jahrhunderts anknüpfen, andererseits in Fortführung von Hei-
deggers Theorie des 'Man' durch eine rigorose öffentlichkeitskritische Grundhaltung 
gekennzeichnet sind. Demgegenüber zielt die von Jaspers entworfene normative 
Gesprächstypologie, an deren Spitze das Ideal der existentiellen Kommunikation 
steht, auf das "Wirklichwerden des Ich als Selbst" ab, eine Art Tugendlehre der Kom-
munikation in nuce, die auf den Forderungen nach wechselseitiger Anerkennung, 
Niveaugleichheit und Offenheit aufbaut. 

Die z.T. schon in der Begegnungspädagogik (Bollnow, Derbolav u.a.) vorweg-
genommene Diskursethik (Apel, Habermas) bleibt jedoch ebenso normativen Model-
lvorstellungen vom 'idealen Gespräch' verhaftet wie die im Umkreis der Erlanger 
Schule (Lorenzen, Lorenz) ausgearbeitete dialogische Wahrheitstheorie. Sowohl die 
(in Anknüpfung an die Sprechakttheorie ausgearbeitete) Universalpragmatik mit der 
charakteristischen Figur des Vorgriffs auf die 'ideale Sprechsituation' als auch die 
später entwickelte Diskursethik in der Grice-Nachfolge stellen das Ideal der her-
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rschaftsfreien Diskussion ins Zentrum, womit die personalen Aspekte des Gesprächs 
hinter den sachlich-argumentativen zurücktreten. 
Demgegenüber will mein Beitrag – diesseits der Etablierung einer synekdochalen 
Verwendungsweise des Ausdrucks Dialog (der Religionen, der Kulturen), der heute 
verschiedenste Kommunikationsprozesse von der spontanen Begegnung bis hin zu 
institutionalisierten Arbeitsgruppen bezeichnen kann – unter Rückgriff auf kom-
munikationstheoretische und linguistisch-empirische Ansätze im Umkreis von 
Gerold Ungeheuer die in normativen und diskursethischen Modellen ausgeblendete, 
aber angesichts sich dramatisch zuspitzender gesellschaftlicher Fragmentierungen 
und geopolitischer Herausforderungen hochaktuelle Krisen- und Konfliktkom-
munikation in den Blick nehmen, in der die Bedingungen der Möglichkeit von Ver-
ständigung selbst zunehmend problematisch werden und die daraus erwachsende 
'Sprachlosigkeit' (i.S.v. Davidson) zwischen Kontrahenten in gewaltsame Aktion 
umzuschlagen droht. 
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