
ზედსართავი სახელი გერმანიკულ ენებშიზედსართავი სახელი გერმანიკულ ენებშიზედსართავი სახელი გერმანიკულ ენებშიზედსართავი სახელი გერმანიკულ ენებში    

 

ინდოევროპულ ენაში ზედსართავ სახელს არ ჰქონდა საკუთარი ბრუნება, ანუ არსებითი 

სახელისაგან განსხვავებული ბრუნვის დაბოლოებები. მაგ. 

ლათ. მამრ. სქ.       bonus hortus   ,,კარგი ბაღი’’ 

           მდედრ. სქ.  bona mensa     ,,კარგი მაგიდა’’ 

           საშ. სქ.          bonum donum ,,კარგი საჩუქარი’’. 

შეადარეთ ძვ. რუსული -  красно солныщко 

                                               сыра земля 

 

არსებითი სახელისაგან განსხვავებული ტიპის ბრუნება ჰქონდათ ჩვენებით ნაცვალსახელებს, 

კითხვით და განუსაზღვრელ ნაცვალსახელებს და ზოგიერთ ზედსართავ სახელს. 

,,ჩვენებითების’’ ტიპის ბრუნების მიხედვით ინდოევროპულ ენაში იბრუნვოდა რამდენიმე 

ზედსართავი სახელი, რამაც შემდგომში გამოიწვია მისი გავრცელება სხვა ზედსართავ 

სახელებზეც. ლიტვურ ენაში ,,ჩვენებითების’’ ტიპის ბრუნება გავრცელდა ყველა ზედსართავ 

სახელზე და ამდენად, ზედსართავ სახელებს განუვითარდათ ისეთი ტიპის ბრუნება, 

რომელიც განსხვავდებოდა არსებითი სახელის ბრუნვისაგან და დამოუკიდებელი იყო 

მისგან. ანალოგიურ მოვლენას ჰქონდა ადგილი გერმანიკულ ენებში, სადაც ,,ჩვენებითების’’ 

ტიპის ბრუნება გავრცელდა ყველა ზედსართავ სახელზე და ამდენად, გერმანიკულ ენებშიც 

ზედსართავ სახელს განუვითარდა არსებითი სახელისაგან განსხვავებული ბრუნვის სისტემა. 

,,ჩვენებითების’’ ტიპის ბრუნების გავრცელება ყველა ზედსართავ სახელზე თარიღდება 

საერთოგერმანიკული პერიოდით. 

ამ ტიპის ბრუნებას გერმანიკული ენების შედარებით გრამატიკაში ძლიერი ბრუნებაძლიერი ბრუნებაძლიერი ბრუნებაძლიერი ბრუნება 

ეწოდება. 

გოთური ენა 

მამრ. სქ.                                საშ. სქ.               მდედრ. სქ 

მხ. რ.  სახ.    blinds                          blindata                blinda 

            ნათ.  blindis                         blindis                   blindaizos                                                                             

            მიც.  blindamma                  blindamma           blindai 

            ბრ.    blindana                      blind                      blinda 

მრ.რ.   სახ.  blindai                          blinda                    blindōs 

            ნათ.  blindaizē                      blindaizē               blindaizō 

            მიც.  blindaim                       blindaim               blindaim 

            ბრ.    blindans                       blinda                    blindōs 

 



შეადარეთ ზედსართავ სახელთა ძლიერი ბრუნება ჩვენებითი ნაცვალსახელების ბრუნვას 

გოთურში. 

        მამრ. სქ.                 საშ. სქ.               მდედრ. სქ 

          тот                           то                         та 

მხ. რ.  სახ.    sa                              þata                    so 

            ნათ.  þis                              þis                      þizos                                                                           

            მიც.  þamma                       þamma              þizai 

            ბრ.    þana                           þata                    þo 

მრ.რ.   სახ.   þai                              þo                      þos 

            ნათ.  þize                            þize                    þizo 

            მიც.  þaim                           þaim                  þaim 

            ბრ.    þans                           þo                       þos 

 

 

ძვ.ზ. გერმ. 

        მამრ. სქ.                 საშ. სქ.               მდედრ. სქ 

მხ. რ.  სახ.      blint                         blint                    blint 

                         blintêr                     blintaz                 blintiu 

 

            ნათ.     blintes                       blintes                    blintera                                                                         

            მიც.      blintemu, -emo        blintemu, -emo     blinteru, ero 

            ბრ.        blintan                      blint (blintaz)       blinta 

            მოქ.      blintu, -o                  blintu, -o               blintu, -o 

მრ.რ.   სახ.      blinte                         blintiu                   blinto 

            ნათ.      blintero                     blintero                 blintero 

            მიც.      blintêm, -ên              blintêm, -ên          blintêm, -ên 

            ბრ.        blinte                         blintiu (blintu)     blinto 

 

შეადარეთ ჩვენებითი ნაცვალსახელების ბრუნებას ძველ ზემო გერმანულში. 

 

მხ. რ.  სახ.    der                             daz                        diu 

            ნათ.   des                            des                         dera (deru, -o)                                                                        

            მიც.    demu, demo            demu, demo         deru, -o 

            ბრ.      den, diu                   daz                        dea, dia, die 

            მოქ.     diu                           diu                        diu 

მრ.რ.   სახ.     dê, dea, die              diu                        deo, dio 

            ნათ.     dero                         dero                     dero 

            მიც.     dêm, dên                 dêm, dên             dêm, dên 

            ბრ.       dê, dea, dia, die       diu                       deo, dio 

  

 

     

{ { { 



    ძვ. ინგლისური 

                 მამრ. სქ.                    საშ. სქ.               მდედრ. სქ. 

მხ. რ.  სახ.    Zōd                          Zōd                      Zōd 

            ნათ.   Zōdes                       Zōdes                  Zōdre                                                                       

            მიც.   Zōdum                      Zōdum                Zōdre 

            ბრ.     Zōdne                       Zōd                      Zōde 

            მოქ.    Zōde                        Zōde                     Zōde 

მრ.რ.   სახ.    Zōde                         Zōd                      Zōda 

            ნათ.   Zōdra                        Zōdra                   Zōdra 

            მიც.    Zōdum                      Zōdum                 Zōdum 

            ბრ.      Zōde                          Zōd                     Zōda 

 

ჩვენებითი ნაცვალსახელები: 

                 მამრ. სქ.                    საშ. სქ.               მდედრ. სქ. 

მხ. რ.  სახ.    sē                          þæt                      seo 

            ნათ.   þæs                       þæs                      þǽre                                                                     

            მიც.   þæm                      þæm                    þǽre 

            ბრ.     þone                      þæt                      þa 

            მოქ.    þŷ, þon                 þŷ, þon              þa  

 

მრ.რ. 

           სახ.     þā                         

            ნათ.  þāra, þǽra                        

            მიც.   þām,  þǽm                     

            ბრ.     þā                         

 

,,ჩვენებითების’’ ტიპის ბრუნებასთან, ან ძლიერ ბრუნებასთან ერთად, გერმანიკულ 

ზედსართავ სახელებს ჩამოუყალიბდათ ბრუნების მეორე ტიპი, რომელიც გამოიყენებოდა იმ 

შემთხვევაში, როცა ზედსართავ სახელს ახლდა ჩვენებითი ან კუთვნილებითი 

ნაცვალსახელი. ბრუნვის ეს ტიპი ეფუძნება -n- თანხმოვანფუძიანი არსებითი სახელების 

ბრუნებას და მას დაუმკვიდრდა ტერმინი სუსტი ბრუნებასუსტი ბრუნებასუსტი ბრუნებასუსტი ბრუნება. 

მაშასადამე, გერმანიკულ ენაში ზედსართავ სახელს ჩამოუყალიბდა ორგვარი ბრუნება: 

ძლიერი და სუსტი. ზედსართავი სახელების ძლიერი ბრუნება ძველი, ინდოევროპული 

მოვლენაა, იგი აგრძელებს ე.წ. ,,ჩვენებითების’’ ტიპის ბრუნებას. რაც შეეხება ზედსართავი 

სახელების სუსტ ბრუნებას, იგი გერმანიკული ინოვაციაა, გერმანიკული სიახლეა და იგი 

გერმანიკული ენების ერთ-ერთ მორფოლოგიური თავისებურებას წარმოადგენს. 

 

 

 

 



გოთური ენა 

     მამრ. სქ.                          საშ. სქ.               მდედრ. სქ 

მხ. რ.  სახ.    blinda                          blindō                blindō 

            ნათ.  blindins                        blindins             blindōns                                                                             

            მიც.  blindin                          blindin               blindōn 

            ბრ.    blindan                         blindō                 blindōn 

 

მრ.რ.   სახ.  blindans                       blindōna               blindōns 

            ნათ.  blindanē                      blindanē               blindōnō 

            მიც.  blindam                        blindam               blindōm 

            ბრ.    blindans                       blindōna               blindōns 

 

   ძვ. ინგლისური 

                 მამრ. სქ.                    საშ. სქ.               მდედრ. სქ. 

მხ. რ.   

           სახ.    Zōda                          Zōde                    Zōde 

            ნათ.   Zōdan                       Zōdan                  Zōdan                                                                      

            მიც.   Zōdan                        Zōdan                  Zōdan 

            ბრ.     Zōdan                       Zōde                     Zōdan 

 

 

მრ.რ.    

           სახ.    Zōdan                         

            ნათ.   Zōdra                         

            მიც.    Zōdum                       

            ბრ.      Zōdan                           

 

გარდა ფორმალური განსხავებისა ამ ორი ტიპის ბრუნებას შორის, რაც გამოიხატება 

განსხვავებული ბრუნვის დაბოლოებებში, ზედსართავი სახელების ძლიერ და სუსტ 

ბრუნებას შორის სემანტიკური სხვაობაცაა. ეს ორი ბრუნება გერმანიკულ ენებში 

გამოიყენებოდან განსაზღვრულობა / განუსაზღვრელობისგანსაზღვრულობა / განუსაზღვრელობისგანსაზღვრულობა / განუსაზღვრელობისგანსაზღვრულობა / განუსაზღვრელობის გრამატიკული კატეგორიის 

გადმოსაცემად. კერძოდ, ზედსართავი სახელების ძლიერი ბრუნება გადმოსცემს 

განუსაზღვრელობას, ხოლო სუსტი ბრუნება - განსაზღვრულობას. სუსტი ბრუნება 

გამოიყენებოდა იმ შემთხვევაში, როცა არსებით სახელს ახლდა ჩვენებითი ან 

კუთვნილებითი ნაცვლასახელი (სწორედ ჩვენებითი ნაცვალსახელებისაგან განვითარდა 

გერმანიკულ ენებში განსაზღვრული არტიკლი). 

მაგ.: 

ძვ. ინგ. Zōd mann (ძლიერი ბრუნება) – a good man. 

               sē Zōda mann (სუსტი ბრუნება) – the good man 

გუთური. blinds manna – a blind man 

                   sa blinda manna – the blind man 



 

გერმანიკული ენების ზედსართავი სახელების უმრავლესობა იბრუნვოდა როგორც ძლიერი 

ისე სუსტი ბრუნების მიხევდით. მხოლოდ მცირე ჯგუფი ზედსართავი სახლებისა 

იბრუნვოდა ან მხოლოდ სუსტი, ან მხოლოდ ძლიერი ბრუნების მიხედვით. ზედსართავი 

სახელების შედარებითი და აღმატებითი ხარისხები იბრუნვოდა მხოლოდ სუსტი ბრუნების 

ტიპის მიხედვით. 

 

ზედსართავი სახელის ხარისხებიზედსართავი სახელის ხარისხებიზედსართავი სახელის ხარისხებიზედსართავი სახელის ხარისხები    

ძველ გერმანიკულ ენებში ზედსართავ სახელებს ჰქონდათ სამი ხარისხი: დადებითი, 

შედარებითი, აღმატებითი. შედარებითი ხარისხი იწარმოებოდა სუფიქსებით: 

-iza, -ōza, რომლებიც ჩრდილოურ და დასავლურ გერმანიკულ ენებში განიცდიდა 

როტაციზმს z > r, აღმატებითი ხარისხი კი - სუფიქსებით: -ist, -ōst 

გუთ.            hauhs – ,,მაღალი’’ -hauhiza –hauhists 

                     blinds –                      blindiza- blindists 

ძვ. ინგ.        lanZ- lenZra - lenZest 

ძვ. ზ. გერმ. lang – langiro – langist 

ძვ. ისლ.       langr – lengri – lengstr 

 

რიგი ზედსართავი სახელებისა, რომლებიც აღნიშნავენ აბსტრაქტულ რაოდენობრივ და 

თვისობრივ ნიშნებს შედარებით და აღმატებით ხარისხებს აწარმოებენ სუპლეტური გზით: 

ძვ. ინგ.   lŷtel -lǽssa – læst. 

 

მაშასადამე, ზედსართავ სახელს ძველ გერმანიკულ ენებში ჰქონდა ხუთი გრამატიკული 

კატეგორია: სქესი (blinds – слепой; blindata – слепое; blinda - слепая), რიცხვი (blinds – слепой; 

blindai - слепые), ბრუნვა, განსაზღვრულობა / განუსაზღვრელობა და ხარისხები. 

ძვ. გერმანიკულ ენებში ზედსართავ სახელებს ორგვარი ბრუნება განუვითარდათ: ძლიერი 

და სუსტი, რომლის მეშვეობითაც ეს ენები გამოხატავენ განსაზღვრულობა / 

განუსაზღვრელობის გრამატიკულ კატეგორიას. ზედსართავ სახელთა ორგვარი ბრუნება 

გერმანიკული ინოვაციაა. ინდოევროპულ ენათა ოჯახის არცერთ შტოში მსგავსი რამ არ 

დასტურდება. ამდენად, ზედსართავ სახელთა ორგვარი ბრუნება გერმანიკული ენების 

მნიშვნელოვანი საერთო ლინგვისტური ნიშანია მორფოლოგიურ დონეზე. 

 

 


