
არსებითი სახელი გერმანიკულ ენებშიარსებითი სახელი გერმანიკულ ენებშიარსებითი სახელი გერმანიკულ ენებშიარსებითი სახელი გერმანიკულ ენებში    

    

    
არსებითი სახელის ბრუნვის ტიპი არსებითად შეიცვალა ინდოევროპულიდან 

პროტოგერმანიკული ტიპის ჩამოყალიბებამდე. შეიცვალა ბრუნვათა დაბოლოებები, შეიკვეცა 

ბრუნვათა რიცხვი, გერმანიკულ ენებში მათი რიცხვი ოთხამდე შემცირდა (სახელობითი – 

NominativeNominativeNominativeNominative, ნათესაობითი – GenitiveGenitiveGenitiveGenitive, მიცემითი – DativeDativeDativeDative, ბრალდებითი – AccusativeAccusativeAccusativeAccusative). 

არსებით სახელებს ძვ. გერმანიკულ ენებში ჰქონდა სამი კატეგორია: ბრუნვის, სქესის და 

რიცხვის. 

ძვ. გერმანიკულ ენებში გამოიყოფა არსებითი სახელების ბრუნების სამი ძირითადი ტიპი: 

 

1. ძლიერი ბრუნება, ანუ ხმოვანფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნება; 

2. სუსტი ბრუნება, ანუ -n- თანხმოვანფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნება; 

3. ბრუნების სხვა ტიპები, რომლებიც აერთიანებენ:  

          1) ძირისეული არსებითი სახელების ბრუნებას;  

          2) r, s, nt თანხმოვანფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნებას. 

ძლიერი ბრუნებაძლიერი ბრუნებაძლიერი ბრუნებაძლიერი ბრუნება მოიცავს -a,- -i-, -ō-, -u- ფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნებას. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ძვ. გერმანიკულ ენებში გამოიყოფა: 

-a- ტიპის ბრუნება ( -ja- და -wa- ქვეტიპები); 

-ō- ტიპის ბრუნება ( -jō- და -wō- ქვეტიპები); 

-i- ტიპის ბრუნება; 

-u- ტიპის ბრუნება; 

-n- ტიპის ბრუნება – სუსტი. 

-r- ტიპის ბრუნება; 

-s- ტიპის ბრუნება; 

-nt- ტიპის ბრუნება; 

             ძირისეული არსებითი სახელის ბრუნება. 

ძვ. გერმანიკული სიტყვების რა ელემენტია a, ō, i, u და ა.შ. ?  

ინდოევროპული ენებისათვის დამახასიათებელი იყო სიტყვის სამმორფემიანი სტრუქტურა: 

სიტყვის ძირი + ფუძისმაწარმოებელი სუფიქსი + დაბოლოება.  

ინდოევროპული სიტყვის ეს სამმორფემიანი სტრუქტურა გოთურ ენაში ჩანს ორი ბრუნვის 

დაბოლოებაში: მიცემითი მრავლობითი და ბრალდებითი მრავლობითი. 

 



dags - დღე                gibo - საჩუქარი              gasts – სტუმარი            sunus – ვაჟი 

    მიც. მრ.  dag-a-m                    gib-ō-m                            gast-i-m                          sun-u-m 

   ბრ. მრ.   dag-a-ns                     gib-ō-ns                           gast-i-ns                          sun-u-ns 

 

dag, gib, gast, sun - სიტყვის ძირია; 

-a-, -ō-, -i-, -u-  ფუძის მაწარმოებელი სუფიქსი; 

 m და ns კი შესაბამისი ბრუნვების დაბოლოებები. 

 

გერმანიკულ ენებში ინდოევროპული სამმარცვლიანი სტრუქტურა შეიკვეცა და დავიდა ორ 

მარცვალზე: სიტყვის ძირი + დაბოლოება. ყოფილი ფუძისმაწარმოებელი სუფიქსი კი რიგ 

შემთხვევაში შეერწყა ძირს, რიგ შემთხვევაში ბრუნვის დაბოლოებას, რიგ შემთხვევაში კი 

თავად იქცა ბრუნვის დაბოლოებად, როგორც ეს მოხდა -n- ფუძიანი არსებითი სახელების 

შემთხვევაში (სუსტი ბრუნება). 

ყოფილი ინდოევროპული ფუძისმაწარმოებელი სუფიქსი მრავლადაა შემორჩენილი რუსულ 

ენაშიც. 

მაგ. 

пламя – пламе-нннн-и  (n ფუძიანი) 

племя – племе-нннн-и  (n ფუძიანი) 

чудо – чуде-сссс-а  (s ფუძიანი) 

мать – мате-рррр-и  (r ფუძიანი) 

дочь – доче-рррр-и  (r ფუძიანი) 

და სხვა. 

 

-a- ფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნება, ანუ a ტიპის ბრუნება, აერთიანებს მამრობითი და 

საშუალო სქესის არსებით სახელებს. ამ ტიპის ბრუნება ერთ–ერთი მნიშვნელოვანია ძვ. 

გერმანიკულ ენებში, რადგან იგი მოიცავს ძვ. გერმანიკული ენების არსებითი სახელების 

უმეტეს ნაწილს. 

a- ტიპის ბრუნებას აქვს 2 ქვეტიპი -ja- და -wa- ფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნება. 

აღნიშნული ქვეტიპის არსებითი სახელები იბრუნვიან ისე, როგორც a ტიპის არსებითი 

სახელები. განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ -ja- ფუძიან არსებით სახელებში ბრუნვის 

დაბოლოების წინ ჩნდება ფუძისეული ელემენტი -j-, ხოლო -wa ფუძიანებში – ფუძისეული 

ელემენტი -w-. 

გოთური ენის მაგალითი         

a- ტიპი                                ja- ტიპი                 wa- ტიპი 

მხ. რ.  სახ.   dags (დღე)                        harjis (ჯარი)           kniu 

            ნათ.  dagis                                   harjis                        kniwis                                                                              

            მიც.  daga                                    harja                         kniwa 

            ბრ.   dag                                       hari                           kniu 

მრ.რ.   სახ.  dagōs                                   harjōs                        kniwa 

            ნათ.  dagē                                    harjē                          kniwē 

            მიც.  dagam                                 harjam                       kniwam 

            ბრ.    dagans                                harjans                       kniwa 

 



 

aaaa----    ტიპის ბრუნებისტიპის ბრუნებისტიპის ბრუნებისტიპის ბრუნების ნიმუში ძვ. ინგლისურში: 

 

                 a- ტიპი                               wa- ტიპი 

მხ. რ.  სახ.    stān                                bearu          

            ნათ.  stān-es                            bear-wes                                                                                                    

            მიც.  stān-e                              bear-we                          

            ბრ.   stān                                  bearu                        

მრ.რ.   სახ.  stān-as                            bear-was                        

           ნათ.  stān-a                              bear-wa                         

           მიც.  stān-um                           bear-wum                       

           ბრ.    stān-as                             bear-was  

 
oooo----    ტიპისტიპისტიპისტიპის    ბრუნებაბრუნებაბრუნებაბრუნება აერთიანებს მდედრობითი სქესის არსებით სახელებს და მოიცავს ორ 

ქვეტიპს და  jo- და wo- ფუძიანი არსებითი სახელები სახელების ბრუნებას.    

                

    გუთ.           ძვ. ზ. გერმ.         ძვ. ინგლ. 

მხ. რ.  სახ.  giba               geba                    wund 

          ნათ.   gibōs             geba                    wunde         

            მიც.  gibai            gebu                     wunde 

            ბრ.   giba              geba                     wunde 

მრ.რ.   სახ.  gibōs            gebâ                     wunda 

           ნათ.  gibō              gebôno                wunda 

           მიც.  gibōm           gebôm                 wundum 

           ბრ.    gibōs            gebâ                     wunda 

 

iiii----    ფუძიანი არსებითი სახელებიფუძიანი არსებითი სახელებიფუძიანი არსებითი სახელებიფუძიანი არსებითი სახელები აერთიანებენ მამრობითი და მდედრობითი სქესის არსებით 

სახელებს. ამ ტიპის ბრუნებამ განიცადა a- (მამრობითი სქესისათვის) და ō- (მდედრობითი 

სქესისათვის) ტიპის ბრუნებათა ძლიერი გავლენა. 

აღსანიშნავია, რომ i- ფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნება მოიცვა ძველ გერმანიკულ 

ენებში მოქმედი ბრუნვათა ტიპების უნიფიკაციის ტენდენციებმა. 

 
გუთ.                   მამრ. სქ.                          მდედრ. სქ. 

მხ. რ.  

            სახ.           gasts                                  ansts  (,,სიხარული’’, გულისხმიერება’’) 

            ნათ.          gastis                                anstais 

            მიც.          gasta                                 anstai 

            ბრ.            gast                                   anst 

მრ. რ.   

             სახ.         gasteis                             ansteis 

             ნათ.        gastē                               anstē 

             მიც.        gastim                             anstim 

             ბრ.          gastins                            anstins 

 
 
 
 
 



                        ძვ. ზ. გერმ.                        ძვ. ინგლ. 

მხ. რ.  

            სახ.           gasts                                  Ziest 

            ნათ.          gastes                                Ziestes 

            მიც.          gaste                                  Zieste 

            ბრ.            gast                                   Zieste 

მრ. რ.   

             სახ.         gesti                                 Ziestas 

              ნათ.       gesteo                               Ziesta 

              მიც.        gestin                              Ziestum 

              ბრ.          gesti                                Ziestas 

 
uuuu----    ფუძიანი არსებითიფუძიანი არსებითიფუძიანი არსებითიფუძიანი არსებითი სახელების ბრუნება მოიცავს სამივე სქესის არსებით სახელებს. 
 

                               გუთ.                  ძვ. ინგლ. 

მხ. რ.  

            სახ.           sunus                       sunu  

            ნათ.          sunaus                     suna 

            მიც.          sunau                       suna  

            ბრ.            sunu                         suna  

მრ. რ.   

             სახ.         sunjus                      suna  

              ნათ.       suniwē                     suna  

              მიც.       sunum                     sunum  

              ბრ.         sununs                     suna 

 

 

                                                                                                                                                                                სუსტი ბრუნებასუსტი ბრუნებასუსტი ბრუნებასუსტი ბრუნება    
ინდოევროპულ ენებში ფართოდ იყო გავრცელებული n - ფუძისმაწარმოებელი სუფიქსის 

მქონე არსებითი სახელები. როგორც აღინიშნა, გერმანიკულ ენებში შეიკვეცა 

ინდოევროპული სამმორფემიანი სტრუქტურა და იგი დავიდა ორ მორფემაზე: ძირი + 

დაბოლოება. გერმანიკულ ენებში n - ფუძისმაწარმოებელმა სუფიქსმა ახალი ფუნქცია 

შეიძინა. იგი იქცა დაბოლოებად და დასაბამი მისცა ბრუნვის ახალ ტიპს - სუსტ ბრუნებას. 

სუსტი ბრუნება ფართოდ იყო გავრცელებული გერმანიკულ ენებში. 

სუსტი ბრუნება გერმანიკული ინოვაციაა. ინდოევროპულ ენათა ოჯახის არცერთ შტოში არ 

ფიქსირდება ანალოგიური პარადიგმები. ამიტომ, სუსტი ბრუნება გერმანიკული ენების 

მნიშვნელოვანი საერთო ლინგვისტური ნიშანია მორფოლოგიურ დონეზე. 

 

      გუთ.             მამრ. სქ.                          მდედრ. სქ. 

                          -in- / -an-                                 -an- 

       მხ. რ.  

            სახ.           guma                                tuggō 

            ნათ.         gumins                              tuggōns 

            მიც.          gumin                              tuggōn 

            ბრ.           guman                              tuggōn  

       მრ. რ.   

             სახ.         gumans                          tuggōns 

             ნათ.        gumanē                          tuggōnō 

              მიც.       gumam                           tuggōm 

              ბრ.         gumans                           tuggōns 



 
                        ძვ. ზ. გერმ.                        ძვ. ინგლ. 

     მხ. რ.  

            სახ.          zunga                                tunZe 

            ნათ.         zungûn                              tunZan 

            მიც.         zungûn                              tunZan 

            ბრ.           zungûn                              tunZan 

      მრ. რ.   

             სახ.        zungûn                             tunZan 

             ნათ.       zungôno                          tunZena 

             მიც.       zungôm                            tunZum 

             ბრ.         zungûn                             tunZan 

 
ძლიერი და სუსტი ბრუნების გარდა, ძვ. გერმანიკულ ენებში იყო ბრუნების რამდენიმე ტიპი, 

რომელიც რამდენიმე არსებით სახელს აერთიანებს: r - ფუძიანი (მოიცავს ნათესაობის 

აღმნიშვნელ არსებით სახელებს), s - ფუძიანი, nt - ფუძიანი. ცალკე ჯგუფს შეადგენენ 

ძირისეული სიტყვები, ანუ ის არსებითი სახელები, რომლებსაც ინდოევროპულ ენებშიც არ 

ჰქონდათ ფუძისმაწარმოებელი სუფიქსი. 
 

 

 


