
გერმანიკული ზმნა 
 
 

ინდოევროპულ ენაში ზმნის ფუძე გამოხატავდა არა დროის გრამატიკულ 
კატეგორიას, არამედ ასპექტს. გერმანიკულ ენებში კი ზმნის ფუძე გამოხატავს  
აწმყო დროს ან წარსულ დროს (პრეტერიტს). მაგ. გოთ. bindan  (ვკრავ) - band 
(შევკარი). ამრიგად, დროის კატეგორია გერმანიკულ ენებში გადაიქცა ზმნის წამყვან 
გრამატიკულ კატეგორიად (მაგ. შეადარეთ გერმანულ ენაში ზმნის აღმნიშვნელი 
სიტყვა Zeitwort ,,დროითი სიტყვა’’). 
ზმნები გერმანიკულ ენებში იყოფა: 
1) ძლიერ ზმნებად; 
2) სუსტ ზმნებად; 
3) პრეტერიტო-პრეზენსულ ზმნებად; 
4) არაწესიერ ზმნებად. 
ტერმინები ,,ძლიერი’’ და ,,სუსტი’’ენათმეცნიერებაში იაკობ გრიმმა შემოიტანა. მან 
ზმნათა ერთ ჯგუფს უწოდა ძლიერი, ვინაიდან მათ უფრო მეტი ფორმა აქვთ, ვიდრე 
სუსტ ზმნებს. კერძოდ, ძლიერ ზმნებს ოთხი ძირითადი ფორმა აქვთ: ინფინიტივი, 
ნამყო / პრეტერიტი მხოლობითი, ნამყო / პრეტერიტი მრავლობითი და ნამყო დროის 
მიმღეობა. სუსტ ზმნებს კი აქვთ მხოლოდ სამი ფორმა: აწმყო, ნამყო / პრეტერიტი, 
მიმღეობა II. გერმანიკული ძლიერი ზმნები თავიანთ ძირითად ფორმებს აწარმოებენ 
აბლაუტის, ანუ ფუძისეული ხმოვნის მონაცვლეობის საფუძველზე. 
 
აბლაუტი. აბლაუტი ანუ აპოფონია არის სიტყვაში ხმოვნის ფონოლოგიური 
მონაცვლეობის გამოყენება გრამატიკული ფორმის გასარჩევად. 
მაგ. ძვ. ინგ. wrītan- wrāt- writon-writen. 
მოცემულ მაგალითში ī-ā-i-i  ხმოვნის ფონოლოგიური მონაცვლეობა გამოიყენება 
ძველი ინგლისური ზმნის wrītan გრამატიკული ფორმების გასარჩევად (აწმყო, ნამყო 
მხოლობითი, ნამყო მრავლობითი, მიმღეობა II). 
აბლაუტი არ არის მხოლოდ გერმანიკული ენებისათვის დამახასიათებელი 
ფონეტიკური პროცესი. გერმანიკულმა ენებმა იგი მემკვიდრეობით მიიღო 
პროტოინდოევროპული ენიდან. აბლაუტმა ფართო გავრცელება ჰპოვა გერმანიკულ 
ენებში და სისტემატურად გამოიყენებოდა სიტყვათწარმოებისას, ძირითადად კი 
ფორმათწარმოებისას. უნდა აღინიშნოს, რომ აბლაუტი არა მხოლოდ 
ინდოევროპული ენებისათვის დამახასიათებელი მოვლენაა. იგი გვხვდბა ენათა სხვა 
ოჯახებშიც. განსაკუთერბით გავრცელებულია იგი სემიტურ ენებში. 
აბლაუტი ორი სახის შეიძლება იყოს: თვისებრივი და რაოდენობრივი. 
თვისებრივი აბლაუტი არის სხვადასხვა ხმოვნების მონაცვლეობა, ძირითადად e-o 
ხმოვნებისა. 
თვისებრივი აბლაუტის ყველაზე გავრცელებული ფორმა ინდოევროპულ ენებში 
არის e-o-ს მონაცვლეობა. 
ბერძ. lego ,,ვამბობ’’- logos ,,სიტყვა’’. 
ლათ. tego ,,ვფარავ’’ – toga ,,ტანსაცმელი’’. 
რაოდენობრივი აბლაუტის დროს მონაცვლეობენ ერთი და იმავე ხმოვნის გრძელი და 
მოკლე ვარიანტები. ხმოვნის სიგრძის მიხედვით გამოიყოფა აბლაუტის სამი 



საფეხური: ნორმალური (მოკლე ხმოვანი), დაგრძელების საფეხური (გრძელი 
ხმოვანი), ნულოვანი საფეხური (რედუქციის საფეხური). 
რიგ შემთხვევაში ხმოვანთმონაცვლეობაში მონაწილეობს როგორც თვისებრივი, ისე 
რაოდენობრივი აბლაუტი. ინდოევროპულ თვისებრივ აბლაუტს e-o, გერმანიკულში 
შეესატყვისება ხმოვანთმონაცვლეობა e-a. 
მაგ. ძვ. ისლ. bera ,,ტარება’’ – barn ,,ბავშვი’’. 
ძვ. ინგ. bindan ,,შეკვრა’’ – band ,,თასმა’’. 
ინდოევროპულ რაოდენობრივ აბლაუტს o- ō ინდოევროპულ o-ს გერმანიკულ a-ში 
გადასვლის გამო (o > a) გერმანიკულში შეესატყვისება თვისებრივი აბლაუტი a- ō. 
გერმანიკულ ენებში აბლაუტის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა e-a- ნული. ძველ 
გერმანიკულ ენებში აბლაუტი ყველაზე ფართოდ გამოიყენება ძლიერი ზმნების 
პარადიგმაში. აბლაუტის საშუალებით იწარმოებოდა ძლიერი ზმნის ოთხი ძირითდი 
ფორმა: ინფინიტივი, პრეტერიტი მხოლობითი, პრეტერიტი მრავლობითი, მიმღეობა 
II. ძველი გერმანიკული ენების ზმნები 7 კლასად იყოფა. პირველი ხუთი კლასის 
ძლიერი ზმნები თავიანთ ფორმებს აწარმოებენ e-a- ნული ხმოვანთმონაცვლეობის 
საფუძველზე. 
ძველი გერმანიკული აბლაუტი ყველაზე კარგად შემოინახა გუთურმა ენამ. 
 
გოთ. ენა    ინფ.                        ნამყო მხ.       ნამყო მრ.              მიმღეობა II 
I კლასი     greipan  ‘to grip’      graip               gripum                   gripans 
II კლასი    biugan   ‘to bow’      baug               bugum                   bugans 
III კლასი   bindan   ‘to bind’     band               bundum                 bundans 
IV კლასი    niman  ‘to take’       nam                nēmum                  numans 
V კლასი      qiþan    ‘to say’         qaþ                 qēþum                   qiþans 
 
ძველი გერმანიკული ენების ძლიერი ზმნების VI კლასს საფუძვლად უდევს 
თვისებრივი აბლაუტი a- ō. 
 
VI კლასი გოთ.  faran  ‘to travel’  fōr               fōrum                      farans 
              ძვ. ინგ.  faran                    fōr               fōrom                      faren  
              ძვ. ისლ. fara                      fōr               fōrum                      farinn 
 
VII კლასის ზმნების ფორმების წარმოება გუთურ ენაში ეფუძნება რედუპლიკაციას, 
ანუ ზმნის საწყისი მარცვლის გაორმაგებას. 
მაგ. haitan ‘to call’- haihait-haihaitum-haitans. 
ზოგიერთ გუთურ ზმნაში ერთდროულად რედუპლიკაციასაც ვხვდებით და 
ხმოვანთმონაცვლეობასაც. 
მაგ.  lētan ‘to leave’ – lailōt- lailōtum- lētans. 
უნდა აღინიშნოს, რომ გოთური ენის გარდა, სხვა გერმანიკულ ენებში 
რედუპლიკაციის თითო-ოროლა შემთხვევაა შემორჩენილი. ძირითადად, 
გერმანიკულ ენებში რედუპლიცირებული ძირები შეიკუმშა და წარმოშვა ხმოვნის 
გრადაციის სრულიად ახალი ტიპი. ვინაიდან VII კლასის ზმნებში ხმოვნის 
მონაცვლეობა წარმოიშვა სხვადასხვა გაორმაგებული მარცვლების შერწყმის 
შედეგად, ამდენად VII კლასის ზმნებს, განსხვავებით დანარჩენი 6 კლასისაგან არა 
აქვს ხმოვნის გრადაციის ერთი ტიპი, ყველა ზმნას თავისებური 
ხმოვანთმონაცვლეობა აქვს. 



ძლიერი ზმნების უღლების ნიმუში გოთურში: niman 
 
თხრობითი კილო, აწმყო                                    კავშირებითი კილო, აწმყო 
მხ.რ. 
nima   ,,ვიღებ’’                                                       nimau   ,,ავიღო’’    
nimis   ,,იღებ’’                                                         nimais   ,,აიღო’’    
nimiþ   ,,იღებს’’                                                       nimai    ,,აიღოს’’    
 
ორობითი 
nimōs   ,,ჩვენ ორნი ვიღებთ’’                              nimaiwa ,,ჩვენ ორმა ავიღოთ’’                               
nimats   ,,თქვენ ორნი ვიღებთ’’                           nimaits   ,,თქვენ ორმა აიღოთ’’   
 
მრ.რ. 
nimam  ,,ვიღებთ’’                                                   nimaima   ,,ავიღოთ’’ 
nimiþ      ,,იღებთ’’                                                   nimaiþ      ,,აიღოთ’’ 
nimand   ,,იღებენ’’                                                  nimaina    ,,აიღონ’’ 
 
 
თხრობითი კილო, ნამყო                                    კავშირებითი კილო, ნამყო 
მხ.რ. 
nam   ,,ავიღე’’                                                       nēmjau   ,,ავიღებდი’’ 
namt  ,,აიღე’’                                                         nēmeis   ,,აიღებდი’’ 
nam   ,,აიღო’’                                                         nēmi      ,,აიღებდა’’ 
 
ორობითი 
nēmu   ,,ჩვენ ორმა ავიღეთ’’                           nēmeiwa  ,,ჩვენ ორნი ავიღებდით’’                            
nēmuts ,,თქვენ ორმა აიღეთ’’                         nēmeits    ,,თქვენ ორნი აიღებდით’’ 
 
მრ.რ. 
nēmum  ,,ავიღეთ’’                                              nēmeima   ,,ავიღებდით’’ 
nēmuþ    ,,აიღეთ’’                                               nēmeiþ       ,,აიღებდით’’ 
nēmum     ,,აიღეს’’                                              nēmeina     ,,აიღებდნენ’’ 
 
 
სუსტი ზმნები 
 
გერმანიკულ სუსტ ზმნებს, ძლიერი ზმნებისაგან განსხვავებით საერთო ნიშნები 
აქვთ, კერძოდ, პრეტერიტისა და ნამყო დროის მიმღეობას ისინი ერთნაირად 
აწარმოებენ დენტალური სუფიქსის საშუალებით ( d / t, þ / D). 
გუთ.  nasjan ,,გადარჩენა’’– nasida - nasiþs 
           salbon  ,,წასმა’’ – salboda - salboþs 
 
ძვ. ისლ. kalla ,,დაძახება’’  –kallaDa -  kallaDr. 
 



სუსტი ზმნები გერმანიკული ინოვაციაა. ზმნათა ასეთი ჯგუფი არ გვხვდება არცერთ 
სხვა ინდოევროპულ ენაში. მიმღეობა II-ის დენტალური სუფიქსი, ა. მეიეს აზრით, 
მომდინარეობს ინდოევროპული სუფიქსიდან  *to. 
მაგ. ლათ. monitus, amatus, fīnītus და ა.შ. 
რაც შეეხება სუსტი ზმნების პრეტერიტს, ამ ფორმის ეტიმოლოგია არ არის 
დადგენილი. ეს ფორმა ა. მეიეს აზრით, არ არის ინდოევროპული ფორმა, ამიტომ სხვა 
ენებთან შედარება არაფერს არ იძლევა. 
ეს ფორმა გერმანიკული ინოვაციაა და მისი წარმოშობა განეკუთვნება უფრო 
გვიანდელ პერიოდს, ვიდრე ინდოევროპული ეპოქაა. 
სუსტი ზმნები ძირითადად ნაწარმოები ზმნებია. ისინი ნაწარმოები არიან არსებითი 
სახელიდან ან სხვა ზმნებიდან. 
სუსტი ზმნები გუთურში იყოფა ოთხ კლასად. 
I კლასში შედია -jan ფუძიანი ზმნები. მათ აქვთ ხმოვანი i  დენტალური სუფიქსის წინ 
პრეტერიტსა და მიმღეობა II-ში. 
 
lagjan – lagida – lagiþs  ‘to say’ 
blindjan – blindida – blindiþs  ‘to blind’ 
fulljan – fullida – fulliþs  ‘to fill’ 
hrainjan – hrainida – hrainiþs  ‘to clean’ 
 
II კლასში შედის -on ფუძიანი არსებითი სახელები. 
ესენი არიან სახელებისაგან ნაწარმოები ზმნები. 
fiscon – fiscoda –fiscoþs  ‘to fish’ 
salbon –salboda – salboþs. 
ამ კლასის ზმნებს აქვთ ხმოვანი -o- დენტალური სუფიქსის წინ. 
 
III კლასი აერთიანებს -ai  ფუძიან ზმნებს. 
haban –habaida –habaiþs 
liban –libaida- libaiþs. 
 
IV კლასი გამოიყოფა მხოლოდ გოთურ ენაში. ამ კლასში შედის გარდაუვალი ზმნები, 
-nan  ფუძიანები. 
fullnan –fullnoda  ,,ავსება (აივსება)’’. 
blindnan –blindnoda  ,,დაბრმავება (დაბრმავდება)’’. 
 
მაშასადამე, სუსტი ზმნების კატეგორია დენტალური სუფიქსით ნაწარმოები 
პრეტერიტითა და მიმღეობა II-ით ჩამოყალიბდა საერთოგერმანიკულში. 
თანამედროვე გერმანიკულ ენებში დაიკარგა განსხვავება სუსტი ზმნების კლასებს 
შორის და სუსტი ზმნები უპირისპირდებიან იმ ზმნებს, რომლებიც ძლიერი 
ზმნებისგან შემორჩა. 
 
პრეტერიტო-პრეზენსული ზმნები 
ზმნათა ეს ჯგუფი მცირერიცხოვანია. ისინი გამოხატავენ სურვილს, ვალდბულებას, 
აუცილებლობას, შესაძლებლობას და ა.შ. ზმნათა ეს ჯგუფი შემდგომში საფუძვლად 
დაედო მოდალურ ზმნებს. პრეტერიტო-პრეზენსულმა ზმნებმა ეს სახელწოდება 
შემდეგი თავისებურების გამო მიიღო: 



ამ ზმნების აწმყო დროის ფორმა დაემთხვა ძლიერი ზმნების პრეტერიტს. ამრიგად, 
პრეტერიტო-პრეზენსული ზმნების აწმყო დროის ფორმა არის შინაარსით აწმყო, 
ფორმით კი პრეტერიტი. აქედან წარმოდგება ტერმინი პრეტერიტო-პრეზენსული. 
პრეტერიტის ფორმის დამთხვევამ აწმყო დროის ფორმასთან წარმოშვა ახალი 
პრეტერიტის წარმოების აუცილებლობა  და ახალი პრეტერიტი აღმოცენდა 
დენტალური სუფიქსის საშუალებით, ე.ი. სუსტი ზმნების პრეტერიტის მიხედვით. 
პრეტერიტო-პრეზენსულ ზმნებს აქვთ  ექვსი ძირითადი ფორმა.  
 
      ინფ.          აწმყო მხ.            აწმყო მრ.      ნამყო მხ.      ნამყო მრ.       მიმღეობა II 
გოთ. 
   kunnan          kann                    kunnun            kunþa           kunþedun        kunþs 
 
ძვ. ინგ. 
    cunnan         can                       cunnon             cuDe            cuDon               cunnan 
 
არაწესიერი ზმნები 
ეს არის მცირერიცხოვანი ჯგუფი ზმნებისა, რომლებიც თავის ძირითად ფორმებს 
აწარმოებენ სუპლეტურად. აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფის ყველაზე გავრცელებული 
ზმნები ‘to be’ და ‘to go’ სუპლეტურია არა მარტო გერმანიკულ ენებში, არამედ ყველა 
ინდოევროპულ ენაში. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


