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ანოტაცია

სხვადასხვა ხალხის მიერ სამყაროს აღქმა და შემეცნება განსხვავებულია. ეს

განსხვავება ყველა ენაში თავისებურად აისახება. თითოეული ენა

ინდივიდუალური სამყაროა. იგი ადამიანის გონითი კულტურის უმთავრესი

ფორმაა. ყოველ ერს თავისი ენობრივი მსოფლხედვა გააჩნია. ენა განსაზღვრავს არა

მხოლოდ მსოფლხედვას, არამედ ეთნოსის, ერის ეროვნულ ცნობიერებას. ერის

მსოფლხატი ენისა და ერის შინაგანი ურთიერთობის საფუძველზე აღმოცენდება.

სიტყვა არ არის გარეენობრივი ფაქტის ან მზა ცნების მხოლოდ ბგერითი

ანაბეჭდი. სიტყვა აღნიშნავს არა საგანს თავისთავად, არამედ გონებრივად

გადამუშავებულს. სხვადასხვა ენა საგნის სხვადასხვაგვარი აღნიშვნა კი არაა

მხოლოდ, არამედ საგნის სხვადასხვაგვარი ხედვა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნების მოვლენები და ნივთიერი კულტურის

წარმონაქმნი გრძნობადი აღქმის გზით გვეძლევა, ემოციები კი ადამიანის

ცნობიერებისათვის მისაწვდომია მხოლოდ სიტყვის საშუალებით.

ემოციები ადამიანთშორისი ურთიერთობის მნიშვნელოვან ნაწილს

წარმოადგენს. მათი საფუძველი და წარმომავლობა საძიებელია კოგნიტურ

სფეროში. ემოცია კომპლექსური ბუნებისაა და ფიზიკურ და კოგნიტურ

ფაქტორებს მოიცავს.

შეუძლებელია, შევიმეცნოთ ემოციურ კონცეპტებში ჩაბეჭდილი კულტურულ

ფასეულობათა სისტემა, სანამ დეტალურად არ გავაანალიზებთ ემოციების

კონცეპტებს. ემოციების კონცეპტი გვთავაზობს გასაღებს სხვადასხვა კულტურის

და საზოგადოების შესაცნობად. დეტალური შესწავლა გულისხმობს როგორც

ემოციის აღმნიშვნელი სიტყვის მრავალფეროვანი გამოყენების შესწავლას

სხვადასხვა კონტექსტსა და სიტუაციაში, ასევე კონკრეტულ ემოციასთან

დაკავშირებული გამონათქვამების კვლევას იდიომებისა და მეტაფორის

ჩათვლით.

ნაშრომში გამოვიყენებთ ტერმინს ემოცია, ვინაიდან გრძნობა უფრო ფართო

ცნებაა და მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ასევე აზროვნებასთან დაკავშირებულ
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გრძნობას, ხოლო ემოცია აზროვნებასთან დაკავშირებული გრძნობაა. გარდა ამისა,

ემოცია, როგორც სამეცნიერო ტერმინი, უფრო გავრცელებულია, ვიდრე გრძნობა.

ემოციის ლინგვისტური ასპექტის კვლევა მე-20 საუკუნის პირველ

ათწლეულში დაიწყო. ისტორიულ-დიაქრონიული კვლევების ცენტრში მოექცა

მნიშვნელობის ცვლილება, რის შემდეგაც ემოციებმა მყარი ადგილი დაიკავეს

მნიშვნელობის დეფინიციის კვლევაში.

ემოცია ზოგადადამიანური უნივერსალიაა, მაგრამ მისი ასახვა ენაში

ნაციონალურ-სპეციფიკურია. ამის გამო ენის სემანტიკის ემოტიური კომპონენტი

უნდა განიხილებოდეს მის კულტურულ ასპექტებს შორის. ემოციების

მეცნიერული ანალიზი შეუძლებელია ეთნოფსიქოლოგიის, ეროვნული ხასიათის

თავისებურებების, ეროვნული კულტურის გათვალისწინების გარეშე.

ემოციის გამოხატვის საშუალებები, ემოციური მდგომარეობის აღწერითი

და გამომხატველობითი ლექსიკის გვერდით, წარმოადგენენ ემოციური

საშუალებების ლექსიკურ სისტემას. ამგვარად, ემოტივების გაგება შესაძლოა

ორგვარი იყოს: ემოციური ლექსიკა და ემოციების ლექსიკა,

ქართულსა და გერმანულ ენებში ემოციების გამოხატვის ენობრივი

მექანიზმის შესწავლა მნიშვნელოვანია როგორც ემოციების შესახებ თეორიული

კვლევების გასამდიდრებლად, ისე სამყაროს ქართულენოვანი და

გერმანულენოვანი სურათის წარმოსაჩენად.

ყველა ენას აქვს არატიპური, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი

თვისებები და აგრეთვე უნივერსალური, ყველა ენისთვის ნიშნადობლივი ნიშნები,

უნივერსალიები. ტიპოლოგია ენათა მსგავსება-განსხვავებას აყალიბებს ენის

სისტემური წყობის მიხედვით. ქართული და გერმანული ენების

ლინგვოტიპოლოგიური აღწერა და ინტერპრეტაცია წარმოადგენს თითოეული

ენის თავისებურებების დადგენასა და მათ შორის მსგავსისა და განსხვავებულის

გამოვლენას.

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს შესავალს, სამ თავს, დასკვნებსა და

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას.
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შესავალში განსაზღვრულია კვლევის მიზნები, განსაზღვრულია კვლევის

მეთოდოლოგია, ხაზგასმულია ნაშრომის აქტუალობა და მეცნიერული სიახლე,

პრაქტიკული და თეორიული ღირებულება.

პირველი თავი ეძღვნება ემოციის კვლევის ისტორიას, ემოციის ლინგვისტურ

ასპექტს. წარმოდგენილია ასევე აბსტრაქტული სახელის კვლევის ისტორია

ქართულში. პირველ თავში წარმოდგენილია ემოციის აღმნიშვნელ სახელთა,

კერძოდ, შიშის, სირცხვილის, სიხარულის და მწუხარების ლექსიკურ–

სემანტიკური ბუდეები ქართულსა და გერმანულ ენებში.

მეორე თავი ეძღვნება ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა

ნომინაციის პრინციპებს ქართულსა და გერმანულ ენებში. დადგენილია შიშის,

სირცხვილის, სიხარულის და მწუხარების ემოციების ეტიმოლოგიური

ინფორმაცია და ლექსიკური ბუდე.

მესამე თავში წარმოდგენილია ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა,

კერძოდ, შიშის, სირცხვილის, სიხარულის და მწუხარების ლექსიკურ–

სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური მიმართულებები ქართულსა და

გერმანულ ენებში, ასევე ბუდეში გაერთიანებულ ლექსიკურ ერთეულთა

პოლისემია. განხილულია ასევე შიშის, სირცხვილის, სიხარულისა და მწუხარების

გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულსა და გერმანულ ენებში. მესამე

თავში წარმოდგენილია აგრეთვე ლექსემების – სიცილი და ტირილი – სემანტიკა

ქართულსა და გერმანულ ენებში.
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Annotation

The perception and cognition of the world by different people is dissimilar. Each

language is an individual world. It is the foremost form of the human’s culture of reason.

Every nation has its linguistic world view. The language determines not only the vision,

but also the national consciousness of the ethnos, nation. The nation’s worldbuilding is

originated from the internal relationship of the language and the nation.

The word is not only the sound print of the external language facts or ready-made

terms. The word indicates not the thing in itself, but which is mentally processed.

Different languages are not only indicators of objects differently but they present the

vision of things differently.

It should be noted that the world phenomena and artefacts of material culture are

given to us by sensual perception but emotions are available for a human only by means

of a word.

It is impossible to cognize the system of cultural values imprinted in the emotional

concepts until we analyze in details the emotional concepts. They offer the clue to get

know different cultures and societies. A detailed study means to learn various applications

of words as indicators of emotions in different contexts and situations, as well as the

research of phrases related to specific emotions including idioms and metaphors.

We are going to use the term emotion in the research because the term feeling has

a broader meaning and embraces both physical and mental feelings; however, emotion is

connected only to the mental feeling. In addition, emotion as a scientific term is more

common than feeling.

The research of the linguistic aspects of emotion started at the first decade of the

20th century. Historical-diachronic researches focused on the change of the meaning

after which emotions took a firm place in the research of the definition of the meaning.

Emotion is a common human universalia but its reflection in the language is

national-specific. Therefore, the emotive component of the language should be seen
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among its cultural aspects. The scientific research of emotions is impossible without

taking the peculiarities of the national character, national culture into consideration.

The forms of expressing emotions, beside the descriptive and emphatic vocabulary

of an emotional condition, represent a lexical system. Thus, understanding of emotives

can be of two kinds: emotional vocabulary and vocabulary of emotions.

In Georgian and German languages it is important to study the emotional

mechanism of expressing emotions both to enrich the theoretical resources about

emotions and to highlight the picture of the world of German and Georgian languages.

Every language has non-typical, unique characteristic features and also universal

properties which are symptomatic to all languages – universalia. Typology forms

similarities and differences of languages according to the systematic structure of a

language. The linguo-typological description and interpretation of Georgian and German

languages serve to identify the specifications of each language and shows the similarities

and differences between them.

The dissertation comprises introduction, three chapters, conclusion and the list of

used literature.

Introduction determines the aims of the research, its methodological aspects,

underlines actuality of the work and scientific novelty, practical and theoretical values.

Chapter one is devoted to the history of studying emotion, its linguistic aspect. It

also presents the history of researching abstract names. Chapter one shows the lexical-

semantic families of names in Georgian and German languages which indicate emotion,

particularly, fear, shame, joy and sorrow.

Chapter two is dedicated to the principles of nomination of abstract names

indicating emotion in Georgian and German languages. It states the etymological

information and lexical families of names in Georgian and German languages which

indicate emotion, particularly, fear, shame, joy and sorrow.

Chapter three presents the main semantic directions of the lexical- semantic

families of names in Georgian and German languages which indicate emotion,

particularly, fear, shame, joy and sorrow, as well as the polysemy of the lexical items
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united in the nest. The chapter also addresses the phraseologisms expressing fear, shame,

joy and sorrow in Georgian and German languages. Chapter three also introduces the

semantic of lexemes – laughter and crying- in Georgian and German languages.
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შესავალი
ნაშრომის თემა - სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება ემოციის აღმნიშვნელ

აბსტრაქტულ სახელთა, კერძოდ, შიშის, სირცხვილის, სიხარულისა და

მწუხარების სემანტიკას, მათ ტიპოლოგიურ კვლევას ქართულსა და გერმანულ

ენებში.

თემის აქტუალობას განსაზღვრავს ლექსიკურ ტიპოლოგიაში კვლევათა

სიმცირე (ლექსიკა-სემანტიკის ტიპოლოგიური შესწავლა საგრძნობლად ჩამორჩება

ენათა სხვა დონეების შესწავლას) და ენათა შედარების კულტურულ-

ანთროპოლოგიური მნიშვნელობა.

აქტუალურია, თუ რაში ვლინდება ემოციის აღმნიშვნელ სახელთა სპეციფიკა

ქართულსა და გერმანულ ენებში და ემოციის აღმნიშვნელ ლექსიკურ ერთეულთა

რა თვისებები წარმოჩნდება აღნიშნულ ენებში, რა თავისებურებებით გამოირჩევა

ემოციის აღნიშვნელ ლექსიკურ ერთეულთა ნომინაცია, ეს შემოქმედებითი

პროცესი, საზოგადოების ბუნებრივი კრეატიული მოვლენა, რომლის შედეგადაც

ვითარდება ენა.

ქართული და გერმანული ენები ამ თვალსაზრისით არავის უკვლევია.

ნაშრომი, ამ მხრივ, წარმოადგენს პირველ მოკრძალებულ ცდას. ჩვენს ნაშრომში

ემოციების, კერძოდ, შიშის, სიხარულის, სირცხვილისა და მწუხარების ემოციათა

აღმნიშვნელი სახელები ლინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისითაა

გამოკვლეული. ნაშრომში აგრეთვე პირველადაა წარმოდგენილი ზემოთ

დასახელებული ემოციების ლექსიკურ–სემანტიკური ბუდეები ქართულსა და

გერმანულ ენებში, მოცემულია ამ ემოციათა სახელდების საფუძვლების კვლევა.

კვლევის ძირითადი მიზანი და ამოცანები – კვლევის ძირითად მიზანს

წარმოადგენს ქართული და გერმანული ენების, მსოფლხედვათა შედარება

ემოციის აღმნიშვნელ სახელთა საშუალებით.

სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის ამოცანებს წარმოადგენს ქართულსა და

გერმანულ ენებში შიშის, სირცხვილის, სიხარულისა და მწუხარების ემოციების:

1) ბუდეში შემავალ ლექსიკურ ერთეულთა დადგენა და მათი რაოდენობის

განსაზღვრა;
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2) ბუდეში გაერთიანებულ ლექსიკურ ერთეულთა სახელდების საფუძვლების

განსაზღვრა ქართულსა და გერმანულ ენებში;

3) ტიპოლოგიური მსგავსების დადგენის ცდა ქართულსა და გერმანულ ენებში

ბუდეში გაერთიანებული ლექსიკური ერთეულების სახელდებისას;

4) ბუდეში წარმოდგენილი ამოსავალი ლექსიკური ერთეულების სემანატიკური

რაობის დადგენა ეტიმოლოგიური მონაცემების გათვალისწინებით;

5) ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური მიმართულებების

დადგენა და ბუდეში შემავალ ერთეულთა პოლისემანტიკის განსაზღვრა;

6) ემოციურ კონცეპტებს შორის ტიპოლოგიური მსგავსების დაძებნა ქართულსა

და გერმანულ ენებში.

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და ძირითადი შედეგები – ნაშრომში

წარმოდგენილია ემოციის აღმნიშვნელ სახელთა ეტიმოლოგიური ინფორმაცია,

ლექსიკურ–სემანტიკური ბუდეები, დადგენილია ბუდის ძირითადი სემანტიკური

მიმართულებები და ბუდეში გაერთიანებულ ლექსიკურ ერთეულთა

პოლისემანტიკა.

ნაშრომში პირველადაა შედარებული სამყაროს ქართულენოვანი და

გერმანულენოვანი ხატები, სურათები.

ქართული ენა ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. უნდა შეიქმნას ქართული ენის

ლინგვისტური კორპუსი. ამისათვის კი სემანტიკური ველის კვლევას უდიდესი

მნიშვნელობა აქვს. კომპიუტერული ლინგვისტიკისათვის არსებითია ენის

სპეციფიკის კვლევა, რაც კარგად ჩანს ენათა შედარების დროს, რაც აისახა

წარმოდგენილ ნაშრომში.

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები – ლექსიკა-

სემანტიკის ტიპოლოგიური შესწავლა კვლევის კომპლექსურ მეთოდს მოითხოვს.

ემოციის აღმნიშვნელი ლექსიკის მეცნიერული ანალიზი შეუძლებელია

ეთნოფსიქოლოგიის, ეროვნული ხასიათის, ეროვნული კულტურის

თავისებურებათა გათვალისწინების გარეშე.
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ნაშრომში გამოყენებულია აღწერითი, შედარებითი და შეპირისპირებითი

მეთოდები. ასევე გამოყენებულია სემანტიკის კვლევის მეთოდები - ველის

პრინციპი და სემური ანალიზი ნომინაციის სემანტიკური ასპექტების კვლევისას.

ნაშრომის თეორიული ღირებულება – სადისერტაციო ნაშრომში

წარმოდგენილია ქართული და გერმანული ენების მიკროსისტემების სემანტიკურ

ნიშან-თვისებებზე დაფუძნებული სისტემური შედარება–შეპირისპირება. ეს

კვლევა გარკვეული მნიშვნელობის მატარებელია არა მხოლოდ ქართული და

გერმანული ენების ტიპოლოგიური ნიშნის დასადგენად, არამედ ასევე

თითოეული ენის ლექსიკა-სემანტიკის შესწავლისათვის.

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა – რადგანაც ნაშრომში მეტ-ნაკლები

სისრულით დადგენილია ემოციის აღმნიშვნელ ლექსემათა ლექსიკურ-

სემანტიკური ინფორმაცია, სემანტიკური მიმართულებები და ტიპოლოგია სხვა

ენებთან შედარების საფუძველზე, იგი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს

სემანტიკური, განმარტებითი, ორენოვანი ლექსიკონებისთვის. ენათმეცნიერთა

გარდა, მას გამოიყენებენ ისტორიკოსები, ეთნოლოგები, ფსიქოლოგები.

ნაშრომის შედეგებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართული ენის ლინგვისტური

კორპუსის შექმნისათვის, კომპიუტერული ლინგვისტიკისათვის, მანქანური

თარგმანისათვის. მიღებული შედეგების გამოყენება შეიძლება თეორიულ

საუნივერსიტეტო კურსებში.

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა –სადისერტაციო ნაშრომი, სულ 174

გვერდი, მოიცავს შესავალს, სამ თავს, დასკვნებსა და გამოყენებული

ლიტერატურის სიას.

შესავალში განსაზღვრულია კვლევის მიზნები, კვლევის მეთოდოლოგიური

ასპექტები, ხაზგასმულია ნაშრომის აქტუალობა და მეცნიერული სიახლე,

პრაქტიკული და თეორიული ღირებულებები.

პირველი თავი ეძღვნება ემოციის კვლევის ისტორიას, ემოციის ლინგვისტურ

ასპექტს. წარმოდგენილია ასევე აბსტრაქტული სახელის კვლევის ისტორია

ქართულში. პირველ თავში წარმოდგენილია ემოციის აღმნიშვნელ სახელთა,
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კერძოდ, შიშის, სირცხვილის, სიხარულისა და მწუხარების ლექსიკურ–

სემანტიკური ბუდეები ქართულსა და გერმანულ ენებში.

მეორე თავი ეძღვნება ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა

ნომინაციის საკითხებს ქართულსა და გერმანულ ენებში. დადგენილია შიშის,

სირცხვილის, სიხარულისა და მწუხარების ემოციათა ეტიმოლოგიური

ინფორმაცია და ლექსიკური ბუდე.

მესამე თავში წარმოდგენილია ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა,

კერძოდ, შიშის, სირცხვილის, სიხარულისა და მწუხარების ლექსიკურ–

სემანტიკურ ბუდეთა ძირითადი სემანტიკური მიმართულებები ქართულსა და

გერმანულ ენებში, ასევე ბუდეებში გაერთიანებულ ლექსიკურ ერთეულთა

პოლისემია. განხილულია შიშის, სირცხვილის, სიხარულისა და მწუხარების

გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულსა და გერმანულ ენებში. მესამე

თავში წარმოდგენილია აგრეთვე ლექსემების – სიცილი და ტირილი – სემანტიკა

ქართულსა და გერმანულ ენებში.
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თავი I

ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა ჯგუფები

ქართულსა და გერმანულ ენებში

1.1 ემოციის კვლევის ისტორია და ლინგვისტური ასპექტი

სხვადასხვა ხალხის მიერ სამყაროს აღქმა და შემეცნება განსხვავებულია. ეს

განსხვავება ყველა ენაში თავისებურად აისახება. თითოეული ენა

ინდივიდუალური სამყაროა. იგი ადამიანის გონითი კულტურის უმთავრესი

ფორმაა.

ყოველ ერს თავისი ენობრივი მსოფლხედვა გააჩნია. თითოეული ადამიანის

მსოფლხედვა დამოკიდებულია იმ ენაზე, რომელსაც ფლობს. ეს დიდი გერმანელი

მოაზროვნის - ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის გენიალური მიგნებაა. სხვადასხვა ენა

სხვადასხვა მსოფლხედვას ნიშნავს (Humboldt 1996: 64). ენა განსაზღვრავს არა

მხოლოდ მსოფლმხედვას, არამედ ეთნოსის, ერის ეროვნულ ცნობიერებას. ერის

მსოფლხატი ენისა და ერის შინაგანი ურთიერთობის საფუძველზე აღმოცენდება.

„ენობრივი მსოფლხატი“ ყალიბდება ბავშვობის ასაკიდან და ისე ბუნებრივად

ფუნქციონირებს, რომ მისი არსებობის ...შესახებ კითხვაც არ დაისმის. გაგებინების

ერთიანობა მსოფლხატის ბუნებრიობას ემყარება და, თანაც, არა მხოლოდ გარეგან

ფორმას გაგებინებისა, ვთქვათ, მეტყველებით კომუნიკაციას, არამედ უფრო ღრმა

შრეებს და უზრუნველყოფს ერთიანობას ისტორიულ-კულტურულ

შემოქმედებაშიც“ (რამიშვილი 2002: 12).

ჰუმბოლდტი ენის სამგვარ მიზანს (Zweck) გამოყოფს: 1) ის გაგებინების

საშუალებაა და მოითხოვს სიცხადესა და განსაზღვრულობას; 2) ის გრძნობას

გამოხატავს, გრძნობას იწვევს და მოითხოვს სიძლიერეს, სინატიფესა და

მოქნილობას; 3) ის წარმოქმნის აზრებს თავისივე შექმნილი ფორმის საშუალებით,

რომლითაც ის აზრებს აფორმებს და მოითხოვს, რომ გონის ფორმა, როგორც მისი

ზემოქმედების ნაკვალევი, სიტყვებში აისახოს (Humboldt 1996: 76).
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„ენების კვლევა მსოფლიო ისტორიის გათვალისწინებით აჩვენებს, რომ ენა,

თავისი ბუნებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე, სამყაროში ყველაზე

უმაღლესისა და უმშვენიერესის წარმომშობია. მათი ბედის მრავალფეროვნების

მიხედვით შეგვიძლია ისინი განვასხვავოთ, განვსაზღვროთ მათი ხასიათი,

მიზეზები მათ აგებულებაში ვეძიოთ და მათი ისტორიული ღირებულება

განვსაზღვროთ (Humboldt 1996: 75-76).

ენის შესწავლის მიზანს, გურამ რამიშვილის მიხედვით, წარმოადგენს

„შეთვისება ენობრივი ფორმით მოტანილი „მსოფლხედვისა“ (რამიშვილი 2002:

44).

გრიგოლ რობაქიძის მიხედვით, „დასაბამიდან ასეა – ყოველ ცალკეულ

ადამიანში, იქნება იგი ამჟამად მცოცხლები, დიდი ხნის გარდაცვლილი, თუ

სულაც მყოფადში მომსვლელი, არის რაღაც წინასწარ მოცემული, რაიც მასში

მორჩის სახითაა ჩაკირული და მარადჟამს ცოცხლობს. ეს რაღაც – ცოცხალი

არსების რომელიღაც სახეობა გაუხლეჩავი და ერთიანი ენის მედიუმში

მსოფლსახის ჭეშმარიტ ძალად გვევლინება“ (რობაქიძე 2012ა: 14-15).

ერების თავისებურება და ისტორია ენაში აისახება, კერძოდ, ენის ლექსიკაში

(Humboldt 1996: 67). სიტყვა არ არის გარეენობრივი ფაქტის ან მზა ცნების მხოლოდ

ბგერითი ანაბეჭდი. სიტყვა აღნიშნავს არა საგანს თავისთავად, არამედ

გონებრივად გადამუშავებულს. სხვადასხვა ენა საგნის სხვადასხვაგვარი აღნიშვნა

კი არაა მხოლოდ, არამედ საგნის სხვადასხვაგვარი ხედვა.

სამყარო ადამიანს უშუალოდ არ ეძლევა. იგი გაშუალებულია და

გამაშუალებელ ფაქტორთა შორის ენას უპირველესი ადგილი უჭირავს.

გაენოვნების პროცესი, ანუ სამყაროს გარდაქმნა არის „პიროვნებიდან გატანა

გრძნობად შთაბეჭდილებათა და მათი გაობიექტურება გასხვისების გზით“

(რამიშვილი 1995: 60). ენა გადმოსცემს ადამიანის პოზიციას საგნების მიმართ და

ამგვარად თვით საგნებს. შესაძლოა ითქვას, რომ „ენა არის ობიექტურ აზრს

მიახლოებული ადამიანი . . . ენა ინდივიდის მიმართ, მართალია, ობიექტურია,

მაგრამ გარე სინამდვილის მიმართ სუბიექტური“ (რამიშვილი 1995: 60).
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იმისათვის, რომ ენაში გავარჩიოთ სუბიექტური და ობიექტური, უნივერსალური

და სპეციფიკური, საჭიროა ენათა შედარება.

„ძირითადი სიმძიმე სამყაროს გაენოვნებისა მნიშვნელობებს აწევს. ეს, პირველ

რიგში, არის ლექსიკა. სადაც ათეულათასობით მოქმედ ერთეულს (სიტყვებს)

სინამდვილის მოვლენები ენაში გადმოაქვს, აქცევს რა მათ ცნობიერების

ობიექტებად“ (რამიშვილი 2002: 35).

ენის სემანტიკური „დანაწევრების გაგება ძნელია დანახულიყო სხვა ენის

არსებობის ფაქტის გათვალისწინების გარეშე“ (რამიშვილი 1995: 53).

სხვადასხვა ენისთვის დამახასიათებელია განსხვავებული მნიშვნელობითი

დანაწევრება. გ. რამიშვილის მიხედვით, ვინაიდან არცერთ ენაში არ გვეძლევა

საგანი მთელი სისრულითა და მრავალწახნაგობით, მხოლოდ ენათა

ნაირგვარობის ფაქტის გააზრებით არის შესაძლებელი საგნის განსხვავებულ

ასპექეტებთან მიახლოება (რამიშვილი 1995: 11; რამიშვილი 2002: 38). იგი

მიიჩნევს, რომ „ენობრივი განყოფითა და ენობრივი კოლექტივის ნაირგვარობით

კაცობრიობამ თითქოს თავიდან აიცილა რომელიმე ერთი ენით

დეტერმინირებული სუბიექტურობა და ამით მოსალოდნელი ცალმხრივობა“

(რამიშვილი 2002: 38). ამგვარად, იგი გამოყოფს ენათა შედარების არა მხოლოდ

ლინგვისტურ, არამედ კულტურულ-ანთროპოლოგირ მნიშვნელობას.

ბუნების მოვლენები და ნივთიერი კულტურის წარმონაქმნი გრძნობადი

აღქმის გზით გვეძლევა, ემოციები და ზოგადად წმინდა გონითი წარმონაქმნები,

როგორც ამას გურამ რამიშვილი უწოდებს, ადამიანის ცნობიერებისათვის

მისაწვდომია მხოლოდ სიტყვის საშუალებით. მათი შესაბამისი ობიექტები

მატერიალურ სამყაროში არ არსებობს (რამიშვილი 1995: 145). მათი „დანახვა“

ხდება მხოლოდ აზრით, აზრი კი სიტყვიერი ფორმის მქონეა და, ამდენად, ეს

ხერხდება გასიტყვებული აზრით, უფრო სწორად, სიტყვადქმნილი აზრით“

(რამიშვილი 1995: 112).

ბესარიონ ჯორბენაძე გრძნობა-აღქმის სახელებს წმინდა ენობრივ ფაქტს,

წმინდა ენობრივ შემოქმედებას უწოდებს (ჯორბენაძე 1997: 131). გრძნობათა
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ლექსიკის ... შექმნა ადამიანის დიდი ძალისხმევის შედეგია, რათა შეიცნოს

საკუთარი თავი (Арутюнова 1976: 111).

ემოციები ადამიანთშორისი ურთიერთობის მნიშვნელოვან ნაწილს

წარმოადგენს. „ემოცია ახლავს ჩვენს ფიქრს და ქმედებებს და გავლენას ახდენს

ჩვენ მიერ სამყაროს ინტერპრეტაციაზე“ (Stoeva-Holm 2005: 7).

დ. უზნაძის მიხედვით: „ემოცია სუბიექტური მდგომარეობის განცდაა,

რომელიც ამავე დროს ობიექტური ვითარების, როგორც თავისი მიზეზის ან

საგნის, განცდასაც გულისხმობს” (უზნაძე 1998: 132). ვიტგენშტეინი ემოციას

განსაზღვრავს, როგორც thought-related feelings (Wierzbicka 1999a: 3).

იზარდი ემოციას შემდეგნაირად განმარტავს: „ემოცია არის ნერვული

პროცესების განსაკუთრებული ერთიანობა გამოწვეული ეფერენტული

(ცენტრიდანული) პროცესებით, რომელიც შესაძლოა იწვევდეს ან არ იწვევდეს

შესამჩნევ გამოხატულებას, მაგრამ ყოველთვის იწვევს გრძნობით გამოცდილებას“

(Izard... 2000: 256).

ემოციების განმარტების სირთულის მიზეზს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ

შეუძლებელია გრძნობების სუბიექტური განცდის აღწერა გარე მოვლენებთან

კავშირში (Battacchi... 1996: 15).

ემოციების შესახებ არა ერთი მოსაზრება არსებობს. გ. დებუსის მიხედვით,

„იმის შესახებ, თუ რაა გრძნობა და რა ფუნქციები აქვს, იმდენი მოსაზრება

არსებობს, რამდენი პიროვნებაცაა, რომლებიც ამ საკითხითაა დაკავებული“ (Debus

1977: 156). მიზეზი იმისა, რომ არ არსებობს ემოციის საყოველთაოდ აღიარებული

განმარტება, არის მისი კომპლექსური ხასიათი (Fehr… 1984: 464).

„ვინაიდან ემოციები არის ორგანიზმის კომპლექსური მდგომარეობა, რომელიც

იწვევს გრძნობებს, ქცევას, იმპულსებს, ფიზიოლოგიურ ცვლილებას და

ეწინააღმდეგება კონტროლს, ემოციის კვლევა წარმოადგენს კომპლექსურ

პროცესს“ (Plutchik 1994: 139).

ანნა ვიერზბიცკა მიიჩნევს, რომ ემოციების კონცეპტუალიზებისათვის

აუცილებელია, გავითვალისწინოთ, როგორ ხდება მსოფლიოს სხვა ენებში
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ემოციის ლექსიკალიზაცია, უფრო მეტიც, ემოციების გაგება უნდა იწყებოდეს

მშობლიური ხედვიდან (Wierzbicka 1992a: 545).

ჰ. ნისენბაუმის მიხედვით, ადამიანები ემოციური ნიმუშის (Emotionale pattern)

მიხედვით რეაგირებენ - ფიქრობენ, მოქმედებენ და გრძნობენ (Nissenbaum 1985:

121-139).

დ. შტოევა-ჰოლმი ემოციების ორ სახეს გამოყოფს: ემოციები, რომლებიც

ინდივიდის შიდა სამყაროში არსებობს და, მეორე მხრივ, ემოციები, რომლებიც

გარედან აღიქმება (Stoeva-Holm 2005: 7).

მ. ბოკმანის მიხედვით, ემოციები შედგება ორი კომპონენტისაგან. ერთ

კომპონენტს წარმოადგენს სიტუაციისგან გამოწვეული სხეულის რეაქცია, ხოლო

მეორე კომპონენტს ცალკეული სიტუაციის შეფასება (Böckmann 2005: 63-71).

არისტოტელე ემოციებს ყოფდა დადებით და უარყოფით ემოციებად

(Aristoteles 2002: 73/85-87). თუ მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სუბიექტური

ალბათობა დიდია, არსებობს იმედი, რომ ის დაკმაყოფილდება, მაშინ

წარმოიქმნება დადებითი ემოციები. თუკი რაიმე ეწინააღმდეგება

მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, ანდა ხდება იმის გააზრება, რომ ის ვერ

დაკმაყოფილდება, ჩნდება უარყოფითი ემოციური დამოკიდებულება

ხელისშემშლელი ფაქტორის მიმართ. ფუნქციური ასიმეტრიის შესწავლით

მიღებულ იქნა ემოციის ბუნების დასადგენად მნიშვნელოვანი მონაცემები.

კერძოდ, დადგინდა, რომ მარცხენა ტვინის ნახევარსფერო უფრო მეტადაა

დაკავშირებული დადებითი ემოციების წარმოქმნასთან, ხოლო მარჯვენა

უარყოფით ემოციებთან (Симонов 1993: 195).

ზოგიერთი ფსიქოლოგი დადებით და უარყოფით ემოციებთან ერთად

გამოყოფს საშუალოს, ნეიტრალურსა და გაურკვეველ ემოციებს, რომლებიც

ჩნდება ახალ, უცნობ სიტუაციაში, მოცემულ გარე სამყაროსთან ურთიერთობის

გამოცდილების არქონის გამო (Богословский 1981: 297; Куликов 2000: 25).

ორტონის, კლორესა და კოლკინსის მიხედვით ემოციები შეფასების ხასიათის

მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიებად იყოფა: შედეგზე დაფუძნებული ემოციები,

მიზიდვისა და მითითების ემოციები (Ortony... 1988: 68-81).
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კ. იზარდი ემოციების სამ ასპექტს გამოყოფს: ნერვულს, ექსპრესიულსა და

ემპირიულს (Izard... 2000: 256).

დორნზაიფის ლექსიკონში ჩანს, რა რთულია ემოციის აღმნიშვნელი ლექსიკის

სისტემატიზაცია. იგი გერმანული ენის ლექსიკას 20 ჯგუფად ანაწილებს, სადაც

მეთერთმეტე ჯგუფში განიხილავს გრძნობებს, აფექტებსა და ხასიათის ნიშნებს. ამ

ჯგუფში გამოყოფს 63 ლექსიკურ ერთეულს (Dornseiff 2000: XI – XII):

1 Bewusstsein 22 Vergnügen, Lachen 43 Feigheit

2 Seelische Artung 23 Witz 44 Stolz

3 Seelischer Zustand 24 Lächerlichkeit 45 Eitelkeit

4 Empfindung 25 Ernst 46 Einfachheit

5 Erregung 26 Langweile 47 Bescheiden

6 Erregbarkeit 27 Unzufriedenheit 48 Demut

7 Empfindlichkeit 28 Missfallen, hässlich 49 Scham

8 Unempfindlichkeit,

Seelenruhe

29 Geschmacklosigkeit 50 Mitgefühl

9 Lust empfinden 30 Verwunderung 51 Menschenliebe

10 Lust verursachen 31 Zorn 52 Wohlwollen

11 Genusssucht 32 Trübsinn 53 Liebe

12 Mässigkeit 33 Klage 54 Dankbarkeit

13 Unlust empfinden 34 Tröstung 55 Undank

14 Unlust verursachen 35 Hoffnung 56 Eifersucht

15 Unwohlsein 36 Wunsch 57 Neid

16 Zufriedenheit 37 Gleichgültigkeit 58 Reizbarkeit

17 Wohlgefallen,

Bewundern, Schönheit

38 Mut 59 Abneigung

18 Geschmack, Kunstsinn 39 Tollkühn 60 Überwollen

19 Wählerisch 40 Vorsicht 61 Härte

20 Lebhaft 41 Schwarzseherei 62 Hass
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21 Heiter 42 Furcht, Schrecken 63 Menschenhass

ჩარლზ დარვინმა პირველმა გამოიყენა ტერმინი ემოციური გამოხატვა. იგი

მიიჩნევდა, რომ ემოცია არის ის, რაც გამოიხატება. დარვინისთვის ემოცია არის

ბოლო წერტილი, რომელიც გამოიხატება სხეულის მიერ განცდის შემდეგ

(http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/22%20BELLI-REVISADO.pdf).

არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, ემოციის თანმხლები სახის

გამომეტყველება უნივერსალური ანუ თანდაყოლილია, თუ ცალკეული

კულტურისათვის სპეციფიკური. პაულ ეკმანი კვლევის შედეგად მივიდა იმ

დასკვნამდე, რომ ორივე მოსაზრება ემოციებისათვის დამახასიათებელი სახის

გამომეტყველების შესახებ უნივერსალური და რელატიური, მართებულია (Ekman

1972 :210).

იგი თავის თეორიას უწოდებს ნეირო-კულტურულს, რადგან ის ხაზს უსვამს

ემოციის გამომხატველი სახის გამომეტყველების განმარტების ორივე

მიმართულებას, უნივერსალურს და კულტურულად განსხვავებულს (Ekman 1972

:212).

ემოციები, რომელთა გამოცნობა შესაძლებელია როგორც გარეგნულად, ისე

შინაგანად, იწოდება საბაზისო, ძირითად ემოციებად (Джемс 1993: 87; Изард

1999: 54; Вежбицкая 2001: 16). გამოყოფენ ძირითად ემოციებს, როგორებიცაა

უნივერსალური, მუდმივი და თანდაყოლილი ემოციები. იზარდი და აკერმანი

გამოყოფენ 10 ძირითად ემოციას: joy, interest, sadness, anger, fear, disgust, shame,

guilt, shyness and contempt (Izard... 2000: 253).

ძირითადი ემოციების შესახებ თეორიას საფუძვლად უდევს ხუთი საკვანძო

თეზისი: 1) ძირითადი ემოციები მოიცავს ადამიანის ფიზიკური აქტივობისა და

ექსპრესიული ქცევის გამოხატვის შესაძლებლობებს; 2) ძირითადი ემოციები

დამოკიდებული არ არის შემეცნებასა და შეფასებაზე, თუმცა მათი გამოვლენა

შესაძლოა ნაწილობრივ დამოკიდებული იყოს აღქმაზე; 3) ძირითად ემოციებს

აქვთ უნიკალური გრძნობითი კომპონენტი; 4) ძირითად ემოციებს აქვთ

უნიკალური მარეგულირებელი თვისებები, რაც ახდენს შემეცნების და ქმედების

მოდულირებას; 5) ძირითადი ემოციები გავლენას ახდენს ადამიანის შემეცნებასა
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და ქმედებებზე, რაც მიუთითებს მის მოტივაციურ შესაძლებლობებზე (Izard 2007:

262-263).

ძირითადი ემოციის აღსანიშნავად იყენებენ შემდეგ ტერმინებს - ძირითადი,

საბაზისო, ფუნდამენტური (basic, primary, fundamental) (Ortony… 1990: 315).

ორტონისა და ტურნერის მიხედვით, არ არსებობს ტერმინ „ძირითადის“ (basic)

დამაკმაყოფილებელი განმარტება, რომელიც საყოველთაოდ მისაღები იქნებოდა

ემოციის თეორეტიკოსებისათვის. მათი აზრით, ემოციების საუკეთესო ანალოგი

არის ბუნებრივი ენები. ასობით ენა არსებობს, მაგრამ ლინგვისტებს არ უცდიათ

მათი კლასიფიცირება ძირითად ენებად, რომლებისგანაც შემდგომ სხვა ენები

წარმოიქმნა, როგორც ეს ემოციების შემთხვევაში ხდება. კითხვა - რომელია

ძირითადი ემოცია - ჰგავს კითხვას - რომელია ძირითადი ერი. პასუხი ამ

კითხვაზე ადამიანთა სხვადასხვაობის, განსხვავებულობის ახსნიდან გამომდინარე

უნდა გაიცეს (Ortony... 1990: 329).

პაულ ეკმანი მიიჩნევს, რომ სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულია ემოციის

გამოხატვის წესები, ე.წ. display rules. ერთ კულტურაში შესაძლოა მწუხარება

გამოხატული იყოს მოწყენილი სახით, ხოლო მეორე კულტურულ წრეში

გამოხატული იყოს სასიამოვნო სახის გამომეტყველებით (with a pleasant

countenance). ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არ დავუშვებთ შესაძლებლობას ემოციის

გამოხატვის წესების სხვადასხვაობისა კულტურაში, გამოვიტანთ მცდარ დასკვნას,

რომ მწუხარება არის კულტურულად განსხვავებული სახის გამომეტყველება ან

ღიმილიან სახეს არაფერი აქვს საერთო ბედნიერების ემოციასთან აღნიშნულ

კუტურაში (Ekman 1972: 227).

გურამ რამიშვილი მიიჩნევს, რომ „საყოველთაო ემოციები, გარდა

ფიზიოლოგიურისა, არ არის უნივერსალური. სხვადასხვაგვარია ენებში

ფსიქოლოგიური გაგება სიბრალულისა, ერთგულებისა, ღალატისა...“ (რამიშვილი

2002: 105).

უნივერსალიებს ადგილი აქვთ სახის აფექტის პროგრამის მოქმედების

შედეგად, რაც გამოხატავს კავშირს სახის კუნთების მუდმივ მოძრაობასა და

განსაკუთრებულ ემოციებს შორის, როგორებიცაა ბედნიერება, მოწყენილობა,



22

გაბრაზება, შიში და ა.შ. პაულ ეკმანი სახის გამომეტყველებაში კულტურული

სხვაობის არსებობის შემდეგ მიზეზებს გამოყოფს:

ა) შემთხვევები, რომლებიც სწავლის შედეგადაა მიღებული, როგორც

განსაკუთრებული ემოციების გამოვლენა, სხვადასხვა კულტურაში

განსხვავებულია;

ბ) სახის გამომეტყველების კონტროლის წესები ცალკეულ სოციალურ გარემოში

სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულია;

გ) ემოციური აღგზნებადობის შედეგი სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულია

(Ekman 1972 :212).

პ. სიმონოვი გვთავაზობს მოვახდინოთ ემოციათა კლასიფიკაცია იმის

მიხედვით, თუ რამდენადაა ისინი დამოკიდებული მოთხოვნილების სიდიდესა

და დეფიციტის ზომაზე, ან პრაგმატული ინფორმაციის ზრდაზე (Симонов 1989:

7).

ემოციური პროცესი შედგება ემოციური კომპონენტებისაგან:

1. აღქმის კომპონენტი, გულისხმობს იმ ცვლილების აღქმას, რომელთაც ადგილი

აქვს ადამიანის გარემოსთან ურთიერთობისას, ასევე მის ორგანიზმში მიმდინარე

პროცესებში;

2. აზრობრივი კომპონენტი, გულისხმობს ინტერაქციას, ამ პროცესის შეფასებასა

და შესაძლებელი ღონისძიებების დაგეგმვას;

3. ფიზიოლოგიური კომპონენტი, გულისხმობს მთელი სხეულის აღგზნებას,

სისხლის მოწოლას, ოფლდენას, პულსის აჩქარებას, კუნთების დაჭიმვას;

4. ქცევითი კომპონენტი, გულისხმობს გაქცევას, რაიმეს ხელის წავლებას,

გულყრასა და ა. შ.;

5. პიროვნებათშორისი კომპონენტი, გულისხმობს ცვლილებას ადამიანთა

ურთიერთობაში როგორც ფიზიოლოგიური, ისე ქცევითი რეაქციების შედეგად

(Katzenstein... 1989: 12).

ემოციების დაჯგუფება პირობითია, რადგან „ნებისმიერი ენის ემოციური

ტერმინები გამოავლენს ნათესაობის კომპლექსურ კავშირს და მათი

კლასიფიცირება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით. მიუხედავად ამისა,
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სემანტიკური განზომილებები ერთიანდება, როგორც კლასიფიკაციისა და

დისკუსიის ბუნებრივი საფუძველი“ (Wierzbicka 1992a: 550). ანა ვიერზბიცკას

მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი ენებსა და კულტურათშორისი

ემოციების კონცეპტების კლასიფიკაციისა ეყრდნობა შემდეგ ტერმინებს: bad and

good (‘ცუდი’ და ‘კარგი’), happen and do (შემემთხვა და გავაკეთე); want and don’t

want (მინდა და არ მინდა) (Wierzbicka 1992a: 551).

ემოციების კონცეპტი გვთავაზობს გასაღებს სხვადასხვა კულტურის და

საზოგადოების შესაცნობად. განმარტება გვთავაზობს, აღმოვაჩინოთ ემოციათა

კონცეპტების ცვალებადობა კოდირებულ ენაში.

ემოციათა განმარტების რამდენიმე საფეხურს გამოყოფს ა. ვიერზბიცკა: 1)

ემოციები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ადამიანთა ცხოვრებასა და საქმიანობაში

და ემოციების კვლევა აუცილებელი და საჭიროა ფსიქოლოგიისა და კოგნიტური

მეცნიერებებისათვის; 2) ემოციები განსაკუთრებით რთულია საკვლევად; 3)

შინაგანი ხედვის სიმდიდრე ემოციების სტრუქტურასა და ხალხის ემოციური

ცხოვრების ბუნებაში განთავსებულია ემოციების ხალხურ თეორიებში; ემოციების

ხალხური თეორიები ასახულია ემოციების ენაში, განსაკუთრებით კი მოცემული

ეროვნული ენის ემოციურ ლექსიკონში; 4) მეცნიერებს სურთ ემოციების კვლევა

ემოციურ კონცეპტებზე დაყრდნობით საკუთარ ეროვნულ ენაში... მათ უნდა

გააცნობიერონ, რომ როდესაც საუბრობენ, მაგალითად, გაბრაზების (anger),

სიამოვნების (joy), ზიზღის (disgust) შესახებ, ისინი საუბრობენ ბიოლოგიურად

დეტერმინირებულ, უნივერსალურ ადამიანურ რეალობაზე და უნდა

გააანალიზონ, რომ ისინი ადამიანთა ემოციურ გამოცდილებას უყურებენ

საკუთარი ენის პრიზმიდან გამომდინარე; 5) ისეთი კონცეპტების კვლევისას,

რომლებიც კოდირებულია ინგლისურ სიტყვებში: disappointment, relief, distress ან

anger, უნივერსალური, ენისგან დამოუკიდებელი პერსპექტივიდან გამომდინარე,

შეგვიძლია, ერთი მხრივ, შევისწავლოთ ინგლისურად მოსაუბრის აზროვნება და

ცოდნის სისტემა, ხოლო, მეორე მხრივ, ეს შესაძლებლობას მოგვცემს, ჩვენი ენის

სისტემისგან მოშორებით, დავინახოთ რა სხვაობაა ადამიანთა ემოციებსა და

ემოციების ინგლისურ კონცეპტებს შორის; 6) ემოციების ინგლისური ტერმინების
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კვლევის დროს უნდა მოვამზადოთ საფუძველი ემოციათა კონცეპტების

კულტურათშორისი შედარებითი კვლევებისათვის, რაც აუცილებელია ადამიანთა

კულტურისა და ცნობიერების გაგებისათვის.  (Wierzbicka 1992a: 558).

კ. შერერი ემოციების ოთხ ფსიქოლოგიურ მოდელს გვთავაზობს (Scherer

2000: 151):

მოდელი ძირითადი

სურათი (major

focus)

გამოხატვის მექანიზმი განმასხვავებელი

მექანიზმი

სივრცითი სუბიექტური

გრძნობა

იშვიათად პირდაპირ

მიმართული;

ელემენტარული

განმარტება

მსგავსების ხარისხი

გრძნობათა

განზომილებაზე,

როგორც

ვალენტობა და

აქტივაცია

დისკრეტული,

წყვეტილი

მოტორული

გამოხატვა ან

ქცევის

ადაპტირებული

ნიმუში

იშვიათად პირდაპირ

მიმართული; ტიპური

სიტუაციებისა და

სტიმულის

კონფიგურაცია

ფილოგენეტიკური

უწყვეტი

ნეიროანატომიური

ცირკულაცია ან

მამოძრავებელი

პროგრამები

მნიშვნელობაზე

ორიენტირებული

სუბიექტური

გრძნობის

ვერბალური

აღწერა

იშვიათად პირდაპირ

მიმართული; ნიმუშის

კულტურული

ინტერპრეტაცია

სოციალურად

მიღებული,

პროტოტიპური

მენტალური

პრეზენტაცია

კომპონენტური კავშირი ემოციის

წარმოშობის

შეფასებასა და

ნიმუშის

შეფასებითი

მექანიზმი, რომელიც

დაფუძნებულია

უნივერსალურად

ადაპტირებული

რეაქციები

ფიზიკურ

გამოხატვაში;
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განსხვავებულ

რეაქციას შორის

დასაბუთებულ

კრიტერიუმებზე და

განიცდის

კულტურული და

ინდივიდუალური

განსხვავებულობის

ზეგავლენას

მსგავს შედეგებზე

საპასუხო

ფიზიოლოგიური

ქმედება და ამ

შედეგებით

გამოწვეული

მოქმედების

ტენდენციები

სხვადასხვა შრომების გვერდით, სადაც ემოცია განიხილება, როგორც

სხეულის მარტივი რეაქცია, არსებობს შრომები, რომელთა მიხედვითაც ემოციის

საფუძველი და წარმომავლობა საძიებელია კოგნიტურ სფეროში. ემოცია

კომპლექსური ბუნებისაა და ფიზიკურ და კოგნიტურ ფაქტორებს მოიცავს.

„ფსიქოლოგთა დიდი ნაწილი უპირატესობას ანიჭებს ტერმინ ემოციის

გამოყენებას გრძნობასთან შედარებით, ვინაიდან ემოცია თითქოს უფრო

ობიექტურია. მიიჩნევენ, რომ ობიექტური ამავე დროს რეალურია და ზუსტ

კვლევას ექვემდებარება და რომ ემოციებს გააჩნიათ ბიოლოგიური საფუძველი და

შესაძლებელია მათი კვლევა ობიექტურად, მაშინ როცა გრძნობების კვლევა

საერთოდ არ შეიძლება“ (Wierzbicka 1999a: 1; Wierzbicka 1999b: 23).

რა სხვაობაა გრძნობასა და ემოციას შორის? ემოცია ლათინური სიტყვაა.

გერმანულ ენაში, ისევე როგორც ქართულში, სიტყვა ემოცია არის ნასესხები

სიტყვა და შეიძლება ითქვას, რომ იგი უფრო მეტად დამახასიათებელია

სამეცნიერო ენისათვის. ვიერზბიცკა აღნიშნავს კიდეც: „ჩვეულებრივ, გერმანულში

არ არსებობს ემოციის აღმნიშვნელი სიტყვა. emotion არის ინგლისური emotion-ის

ეკვივალენტური თარგმანი. Gefühl (გრძნობა) არ განასხვავებს მენტალურ და

ფიზიკურ გრძნობას. თანამედროვე სამეცნიერო გერმანული ენა იყენებს ტერმინს

Emotion, რომელიც ნასესხებია სამეცნიერო ინგლისურიდან (Wierzbicka 1999a: 3).

სიტყვა emotion გამოიყენება ე.წ. აზროვნებასთან დაკავშირებული

გრძნობების აღსანიშნავად, როგორც ამას ვიტგენშტეინი უწოდებს და არა
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ფიზიკური გრძნობების აღსანიშნავად, როგორებიცაა, მაგალითად, შიმშილი ან

წყურვილი (Wierzbicka 1999a:5).

„ყოველ ენას აქვს საერთო, არადიფერენცირებული სიტყვა გრძნობის

აღსანიშნავად (იგულისხმება, როგორც აზროვნებასთან დაკავშირებული, ისე

დაუკავშირებელი გრძნობები) და ყოველ ენაში არსებობს სიტყვები, რომლებიც

აზროვნებასთან დაკავშირებული ემოციების განსაკუთრებულ სახეს აღნიშნავენ.

ასეთი სიტყვების მნიშვნელობა არის ენობრივად სპეციფიკური და განსხვავდება

ენებსა და კულტურებს შორის (Wierzbicka 1999a: 15).

გრძნობა ქართულში შეიძლება იყოს როგორც სირცხვილის, შიშის, ასევე

შიმშილის, სიცივის, ტკივილის. შეიძლება ითქვას, რომ გრძნობა უფრო

მრავალფეროვანია, ვიდრე ემოცია. გრძნობა შესაძლოა იყოს როგორც ფიზიკური,

ისე სულიერი, მენტალური. სწორედ აქ გადის ზღვარი გრძნობასა და ემოციას

შორის. ემოცია არის გრძნობა, რომელიც ადამიანის სულიერებასთან,

აზროვნებასთან არის კავშირში (Wierzbicka 1999a:5).

სულხან-საბა ორბელიანი გრძნობას შემდეგნაირად განმარტავს: „გრძნობა

ესე არს ძალი სულისა შემატყვებელობითნი, ესე იგი არს განმრჩეველობითი

ნივთთა“ (ორბელიანი 1991: 171). იქვე ვკითხულობთ: „ხოლო საგრძნობელნი

ასონი, რომელთა მიერ ვიგრძნობთ, არიან ხუთ და გრძნობა(ნი)ცა ხუთ: პირველი

საგრძნობელი - თვალი ... მეორე - სასმენელიცა . . . გრძნობა არის ყნოსაცა . . .

გრძნობა არს გემოს ხილვაცა ... გრძნობა არს შეხებაცა ...“ (ორბელიანი 1991: 171).

აქედან გამომდინარე, შესაძლოა ითქვას, რომ ძველ ქართულში გრძნობა უფრო

მეტად დაკავშირებული იყო ფიზიკურ გრძნობასთან.

განმარტებით ლექსიკონში გრძნობა განმარტებულია, როგორც:

1. განცდა რაიმე ემოციისა (კმაყოფილებისა, სიყვარულისა, მწუხარებისა,

შიშისა...). დედობრივი გრძნობა, სიამაყის გრძნობა;

2. რაიმე ფიზიკური გაღიზიანების ზემოქმედების განცდა, - შეგრძნება,

გრძნობის ორგანოები;

3. იგივეა, რაც ცნობიერება. ავადმყოფმა გრძნობა დაკარგა (ქეგლ 1986: 151).
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ვიტგენშტეინი გერმანულ ენაში ემოციის აღსანიშნავად თავის შრომებში

იყენებს ტერმინს Gemütsbewegung – (Wierzbicka 1999a: 3), რაც ნიშნავს Seelische

Erregung als Reaktion auf etwas (სულიერი მღელვარება, როგორც რეაქცია რაღაცაზე

(Duden 1988: 476).

ნაშრომში გამოვიყენებთ ტერმინ ემოციას, ვინაიდან გრძნობა უფრო ფართო

ცნებაა და მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ასევე აზროვნებასთან დაკავშირებულ

გრძნობას, ხოლო ემოცია აზროვნებასთან დაკავშირებული გრძნობაა. გარდა ამისა,

ემოცია, როგორც სამეცნიერო ტერმინი, უფრო გავრცელებულია, ვიდრე გრძნობა.

ემოციის ლინგვისტური ასპექტის კვლევა მე-20 საუკუნის პირველ

ათწლეულში დაიწყო. ისტორიულ-დიაქრონიული კვლევების ცენტრში მოექცა

მნიშვნელობის ცვლილება, რის შემდეგაც ემოციებმა მყარი ადგილი დაიკავეს

მნიშვნელობის დეფინიციის კვლევაში. გრძნობების ენობრივი გამოხატვის ასპექტს

უფრო ნაკლებად იკვლევდნენ, ვიდრე ენის გრძნობებზე ზემოქმედების

პრობლემას. ეს გასაგებიცაა. ემოციების კვლევა დაკავშირებული იყო რიტორიკასა

და სტილისტიკასთან (Stoeva-Holm 2005: 22). ბოლო სამ ათწლეულში

განსაკუთრებით შეიმჩნევა ემოციასთან დაკავშირებული კვლევების აღმავლობა

ლინგვისტიკაში.

შახოვსკიმ პირველმა წარმოადგინა ემოციის ლინგვისტური კონცეფცია,

რომელიც შემდეგ ძირითად საკითხებს მოიცავს:

- ემოციები არეგულირებენ ინდივიდის მიერ სინამდვილის აღქმისა და

ინტერპრეტაციის პროცესს, წარმოქმნის რა მის ცნობიერებაში ემოციურ

დამოკიდებულებას სინამდვილესთან;

- ემოცია სოციალური ფენომენია, შესაბამისად, ადამიანის დამოკიდებულება

სინამდვილესთან წარმოადგენს სოციალურ აღქმას, რაც იმას ნიშნავს, რომ

ემოცია გარკვეულწილად ტიპიზებულია;

- ეს ტიპიზებული ემოციური დამოკიდებულება, აღქმის განსაკუთრებული

ფსიქიკური მექანიზმის გავლის შემდეგ მკვიდრდება სიტყვის სემანტიკაში

სემანტიკური კომპონენტის სახით, რომელიც სიტყვის ემოციურ

ფორმულირებას ახდენს. ამგვარად, სიტყვის ემოციურობა არის „სიტყვის
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სემანტიკური უნარი, მოახდინოს სუბიექტების გარკვეული ემოციური

დამოკიდებულების ვერბალური გამოხატვის ფიზიკური გამოცდილების

რეპროდუცირება მასთან, რასაც ატარებს მოცემული სიტყვა-

გამოხატულება“ (Шаховский 1995: 13).

შეუძლებელია, შევიმეცნოთ ემოციურ კონცეპტებში ჩაბეჭდილი კულტურულ

ფასეულობათა სისტემა, სანამ დეტალურად არ გავაანალიზებთ ემოციების

კონცეპტებს. დეტალური შესწავლა გულისხმობს, როგორც ემოციის აღმნიშვნელი

სიტყვის მრავალფეროვანი გამოყენების შესწავლას სხვადასხვა კონტექსტსა და

სიტუაციაში, ასევე კონკრეტულ ემოციასთან დაკავშირებული გამონათქვამების

კვლევას იდიომებისა და მეტაფორის ჩათვლით.

ემოცია ლინგვისტიკაში ასახავს არა რეალურ სამყაროს, საგნებს ან მოვლენებს,

არამედ მათ მიმართებას ადამიანთან, არა საგანთა თვისებას, არამედ მათ

მნიშვნელობას ადამიანის ცხოვრებაში (Шаховский 1987: 23).

აღსანიშნავია, რომ განასხვავებენ ტერმინებს ემოციურობა და ემოტიურობა. ტ.

ლარინა მიიჩნევს, რომ ემოციურობა არის ემოციების ინსტიქტური, გაუაზრებელი,

დაუგეგმავი გამოვლინება, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის

ფსიქოფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებას, ხოლო ემოტიურობა არის ემოციების

გააზრებული, დაგეგმილი დემონსტრირება, რომელსაც გააჩნია განსაზღვრული

კომუნიკაციური მექანიზმი (Ларина 2005: 152).

ვ. გაკი მიუთითებს, რომ ,,ენობრივი საშუალებები იყოფა უშუალოდ ამსახველ

და აღწერით ემოციებად“ (Гак 1998: 646).

ბ. ფოჩხუა მიიჩნევს, რომ „გრძნობათა სამყაროში „გატერმინება“ არ მომხდარა,

რადგან გატერმინებისათვის საჭიროა ყურადღების მიმართვა, ხოლო თუ

ყურადღება მიემართა გრძნობას, იგი (გრძნობა) შესუსტდება. შეიძლება

გვევარაუდა, ენამ ამ სფეროში ასე ცოტა ცნებითი სიტყვა იმიტომ შექმნა, სურდა

სიღრმე და სიძლიერე შეენარჩუნებინა გრძნობათა გამოხატვისთვისო“ (ფოჩხუა

1974: 155).

ვ. შახოვსკის მიხედვით, ემოციური ლექსიკა შესაძლოა დაიყოს სამ ჯგუფად: 1)

ლექსიკა, რომელიც ასახელებს ან აღნიშნავს ემოციას; 2) ლექსიკა, რომელიც
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აღწერს ემოციას; 3) ლექსიკა, რომელიც გამოხატავს ემოციას. ლექსიკა, რომელიც

პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება, აღნიშნავს ემოციურ მდგომარეობას. მას შეიძლება

ეწოდოს ლოგიკურ-საგნობრივი. ემოციის აღმწერი ლექსიკა შესაძლოა იყოს ზმნა,

არსებითი სახელი, ზედსართავი სახელი და ა.შ. ყველაზე ხშირია ემოციური

კინემების ლექსიკური აღწერა, როდესაც სახელდება ემოციის გამომხატველი

(თვალები, ტუჩები), მოცემულია ემოციის ლექსიკური აღნიშვნა, მითითებულია

მიმართულება (ადრესატი). მესამე ჯგუფის ლექსიკა წარმოადგენს ემოტიურს და

ემსახურება ემოციის გამოხატვას - მათს უშუალო კომუნიკაციას. ამ შემთხვევაში

არა მხოლოდ ლექსიკური, არამედ ენის ყველა სხვა დონე შესაძლოა

წარმოადგენდეს ემოციის გამოხატვის სპეციალურ საშუალებას (Шаховский 2009:

91-100).

ნ. არუთინოვა მიიჩნევს, რომ ემოციის სახელები არ მიეკუთვნება ემოციურ

საშუალებებს, როგორც ენაში არ არსებობს ნიშანთა მეორეული სისტემა, რომელიც

გამოააშკარავებდა მის აზრს (Арутюнова 2000:8).

კ. იზარდის მიხედვით, „ფუნდამენტურ ემოციებს აქვს თანდაყოლილი

ნერვული პროგრამა, უნივერსალურად გაგებული გამოცდილება და საერთო

ექსპერიმენტული ხარისხი“ (Izard 1977: 18).

ა. ვიერზბიცკა არ ეწინააღმდეგება მოსაზრებას, რომ ძირითადი ემოციები არის

თანდაყოლილი და უნივერსალური, თუმცა იგი მიიჩნევს:

1. თუ ჩვენ გვსურს უნივერსალური ემოციების პოსტულირება, უნდა

გამოვიყენოთ მეტაენის ტერმინები და არა ემოციის აღმნიშვნელი

ინგლისური სიტყვები (ან ინგლისური სამეცნიერო ტერმინოლოგია,

როგორიცაა მაგალითად სირცხვილის აღსანიშნავად - სიტუაციური

თვითშეფასების დაკარგვა).

2. ლექსიკური დისკრიმინაცია ემოციების სფეროში (ისევე როგორც სხვა

სემანტიკურ ველებში) უზრუნველყოფს კოცეპტუალიზაციისათვის

მნიშვნელოვან ცოდნას.

3. ემოციების უნივერსალურ და კულტურულ-სპეციფიკურ ასპექტებს შორის

ურთიერთზეგავლენის კვლევა არის ინტერდისციპლინარული
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ურთიერთთანამშრომლობა ფსიქოლოგიის, ანთროპოლოგიისა და

ლინგვისტიკისა.

4. საჭიროა ლექსიკური მონაცემებისა და სემანტიკური ანალიზის

მნიშვნელოვანი ნაწილი მანამ, სანამ ემოციათა სფეროში უნივერსალიების

არგუმენტირებაზე ვიმსჯელებთ (Wierzbicka 1992b: 120).

ვ. შახოვსკი მიიჩნევს, რომ სხვადასხვა ენობრივ დონეზე ემოტიური

საშუალებების რაოდენობა ნაციონალურ ენობრივ კოდში ეჭვს არ იწვევს

(http://tverlingua.ru/archive/001/01_1-002.htm).

ენები ერთია ყველასთვის და განსხვავდება, უპირველეს ყოვლისა, ემოტივების

სფეროში, სადაც ენობრივი ერთეულების დიაპაზონი და სემანტიკის

იმპროვიცაზია ემოტიური აზრების ინდივიდუალობის სფეროში უფრო მეტად

ფართო და მრავალფეროვანია (Шаховский 2002: 59).

ემოტივი, ჰ. ბუსმანის მიხედვით, არის ენობრივი საშუალების გამოსახატავად

გამოყენებული ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ემოციების გამოსახატავად, მაგ.:

წამოძახილი, შორისდებული, ბრძანებითი წინადადება, სურვილი (Bussmann 1990:

208).

გურამ რამიშვილი ემოციის კვლევისათვის გვთავაზობს: „პირველ ყოვლისა,

აუცილებელია სრულად აღნუსხვა:

1) ემოციის აღმნიშვნელ სიტყვათა ლექსიკისა. ...მაგრამ აქ დგას არსებითი

საკითხი: რანაირად შეირჩეს მასალა ისე, რომ იგი იყოს ქართული ენის

ფაქტი? როგორც ცნობილია, სრული განმარტებითი ლექსიკონის ამოცანაა

აღნუსხვა ყოველგვარი ფაქტისა, რაც ენაშია; ველების ლექსიკონში კი შევა

მხოლოდ ის, რაც ქართული ენის შინაგანი ფორმისკენ გაგვიკვალავს გზას

და სემანტიკის სწორ სურათს მოგვცემს;

2) უნდა შევეცადოთ, რამდენადაც ეს მოსახერხებელია, აღწერილობითი

ლექსიკა (ფერმიხდილი, გაწიწმატებული...) აბსტრაქტულამდე დავიყვანოთ

და გავაერთიანოთ რედუქციული წესით;

3) უნდა გაირკვეს მეტაფორისა და ველის კავშირი (რამიშვილი 1995: 146).
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ის ფაქტი, რომ ენამ გარკვეული ემოცია ცალკეული სიტყვით არ ასახა, ნიშნავს

იმას, რომ ამ ენაზე მოსაუბრეს არ შეუძლია აღიქვას ეს ემოცია, როგორც მკაფიო,

საცნობი გრძნობა ან არ შეუძლია მასზე საუბარი (Wierzbicka 1992: 123). არსებობს

უთვალავი ემოცია, რომელიც შეიძლება აღვიქვათ როგორც მკაფიო და საცნობი.

შესაძლებელია, ეს ემოციები გამოხატული და სიტყვებით აღწერილი იყოს ამა თუ

იმ ენაში, მაგრამ ყოველ ენას აქვს ემოციური სიტყვების საკუთარი კრებული და ეს

ისეა მოწყობილი, რომ მოცემული კულტურის წევრებისთვის არის

დამახასიათებელი (Wierzbicka 1992b: 124).

კითხვაზე, არსებობს თუ არა ემოციათა კონცეპტები, რომლებიც

ლექსიკურად ცნობილია როგორც მკაფიო და იდენტიფიცირებული მსოფლიოს

ყველა ენაში, ა. ვიერზბიცკა პასუხობს, რომ ასეთი ემოციები არ არსებობს

(Wierzbicka 1992b: 124). იგი მიიჩნევს, რომ ისეთი კონცეპტები, როგორებიცაა

ტანჯვა ან სევდა, არის ენობრივად სპეციფიკური. კონცეპტები, როგორებიცაა

სურვილი, ფიქრი, კარგი ან ცუდი, შეიძლება ჩაითვალოს უნივერსალიად, ან, სულ

ცოტა, ენებსა და კულტურებში ფართოდ გავრცელებულად (Wierzbicka 1992b: 121).

ა. ვიერზბიცკა გამოყოფს ცხრა სავარაუდო უნივერსალიას, რაც

ემოციებთანაა დაკავშირებული: 1) ყველა ენაშია გრძნობის შესატყვისი სიტყვა; 2)

ყველა ენაში ზოგიერთი გრძნობა აღწერილია როგორც კარგი, ზოგიერთი -

როგორც ცუდი; 3) ყველა ენაში არის ემოტიური შორისდებულები (ანუ

შემეცნებაზე დაფუძნებული გრძნობების გამომხატველი შორისდებულები); 4)

ყველა ენაში არსებობს ემოციური ტერმინები (ანუ შემეცნებაზე დაფუძნებული

გრძნობების გამომხატველი ტერმინები); 5) ყველა ენაში არის ინგლისური

სიტყვების angry, afraid, ashamed შესაბამისი სიტყვები; 6) ყველა ენაშია ტირილისა

და ღიმილის შესადარი სიტყვები (აზრობრივად ყოველთვის არაიდენტური); 7)

ყველა ენაში შესაძლებელია შემეცნებაზე დაფუძნებული გრძობების აღწერა

ფიზიკური სიმპტომების გამოყენებით; 8) ყველა ენაში შემეცნებაზე

დაფუძნებული გრძნობები შესაძლოა აღწერილი იყო მეტაფორულად ფიზიკური

სურათების გამოყენებით (bodily images); 9) ყველა ენაში არსებობს
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ალტერნატიული გრამატიკული კონსტრუქცია შემეცნებაზე დაფუძნებული

გრძნობების აღსაწერად (ინტერპრეტაციისათვის) (Wierzbicka 1999ბ: 36).

ემოცია ზოგადადამიანური უნივერსალიაა, მაგრამ მისი ასახვა ენაში

ნაციონალურ-სპეციფიკურია. ამის გამო ენის სემანტიკის ემოტიური კომპონენტი

უნდა განიხილებოდეს მის კულტურულ ასპექტებს შორის. ემოციების

მეცნიერული ანალიზი შეუძლებელია ეთნოფსიქოლოგიის, ეროვნული ხასიათის

თავისებურებების, ეროვნული კულტურის გათვალისწინების გარეშე.

ემოციის გამოხატვის საშუალებები, ემოციური მდგომარეობის აღწერითი

და გამომხატველობითი ლექსიკის გვერდით, წარმოადგენს ემოციური

საშუალებების ლექსიკურ სისტემას. ამგვარად, ემოტივების გაგება შესაძლოა

ორგვარი იყოს: ემოციური ლექსიკა და ემოციების ლექსიკა.

ქართულსა და გერმანულ ენებში ემოციების გამოხატვის ენობრივი

მექანიზმის შესწავლა მნიშვნელოვანია როგორც ემოციების შესახებ თეორიული

კვლევების გასამდიდრებლად, ისე სამყაროს ქართულენოვანი და

გერმანულენოვანი სურათის წარმოსაჩენად.

1.2 აბსტრაქტული სახელი - სტრუქტურული თუ სემანტიკური
ჯგუფი?

ვინაიდან თემის კვლევის ობიექტს ემოციის აღმნიშვნელი აბსტრაქტული

სახელები წარმოადგენს, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აბსტრაქტული სახელის

კვლევის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა.

აბსტრაქცია განზოგადებას, განყენებას ნიშნავს და მომდინარეობს

ლათინური სიტყვიდან abstrahre (განყენება, განზოგადება). ქართულ გრამატიკულ

ისტორიაში განყენებული შინაარსის მქონე სახელთა აღსანიშნავად ტერმინი

აბსტრაქტული პირველად აკაკი შანიძემ გამოიყენა. იგი აბსტრაქტულ სახელს

შემდეგნაირად განმარტავს: ,,აბსტრაქტული (განყენებული) სახელი აღნიშნავს

ისეთ რამეს, რომელსაც ნივთიერი სახე არ გააჩნია“ (შანიძე 1980:38).

გ. რამიშვილი აბსტრაქტულ სახელებს ,,წმინდა გონით წარმონაქმნებს“

უწოდებს და აღნიშნავს: ,,თუ ერთ შემთხვევაში ბუნების მოვლენები და ნივთიერი
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კულტურის წარმონაქმნი უშუალოდ გვეძლევა გრძნობადი აღქმის გზით, წმინდა

გონითი წარმონაქმნების შემთხვევაში ეს გზა დახშულია და ცნობიერება მათში

სიტყვის გარეშე ვერ შეაღწევს. ამდენად, სიტყვათველის იმ ორგანიზაციაში, რაც

ბუნების სფეროს ეხება, იმპულსები გარედან მოდის და მათი მოხელთებაც

შესაძლებელია, მაშინ როცა, მეორე შემთხვევაში, გონითი რეალობანი მხოლოდ

ენობრივი გადამუშავებით იქცევა ადამიანური ცნობიერების ხილულ ფაქტად და

სიტყვათველშიც ასე იქნება ჩართული. იმპულსები აქ შიგნიდან მოდის და ენის

ჩარევას მოითხოვს“ (რამიშვილი 1995 :143).

ქართული ენის ძველი გრამატიკებიდან აბსტრაქტულ სახელებს პირველად

ვხვდებით იოანე ქართველიშვილის გრამატიკაში. მისი განმარტებით ,,სახელი

არის ნაწილი სიტყვისა, რომლითა იწოდებიან ყოველნი პირნი ანუ ნივთნი,

აგრეთვე ვითარებანი მათნი და რაოდენობანი“ (ხეც, ქართველიშვილი S- 4432 :7).

სქოლიოში იგი წერს, რომ ,,პირის აღმნიშვნელად სულიერი სახელებია, ხოლო

ნივთისად – უსულონი ანუ გონებაში წარმოდგენილიო“ (ფოცხიშვილი 1979:279).

გონებაში წარმოდგენილ სახელებში იგულისხმება აბსტრაქტული სახელი, თუმცა

უნდა აღინიშნოს, რომ იგი, მიუხედავად ასეთი განმარტებისა, არსებით სახელთა

სამ ჯგუფს გამოყოფს: საკუთრებითს, ანუ სათვითოს, საზოგადოსა და

შემკრებელობითს (ხეც, ქართველიშვილი S- 4432: 8).

აბსტრაქტული სახელებს სოლომონ დოდაშვილი გონებით სახელებს

უწოდებს: ,,სახელი არის ნაწილი სიტყვისა, რომელიცა აჩვენებს ყოველსა საგანსა,

ვითარებასა და რაოდენობასსა მისსა... საგანნი იქმნებიან: სულიერნი, უსულონი

და გონებითნი (დოდაშვილი 2001:119). გონებით სახელებს სოლომონ

დოდაშვილი შემდეგნაირად განმარტავს: ,,გონებითნი არიან იგინი, რომელთაცა

ხილვა არა ძალგვიძს, არამედ გამოვხატავთ მათ მხოლოდ გონებასა შინა ჩვენსა,

მაგალ., სული, სიტკბოება, სურვილი, სიცოცხლე და სხვანი“  (დოდაშვილი

2001:119). იქვე იგი არსებით სახელს შემდეგნაირად განმარტავს: ,,არსებითი

სახელი არის წოდება ყოვლისა საგნისა, ბუნებასა შინა ყოფილისა, ანუ გონებასა

შინა ჩვენ მიერ გამოხატულისა, მაგალითებრ, კაცი, წიგნი, ხე, სახლი, ფრინველი,

სული, ცხოვრება და სხვანი“ (დოდაშვილი 2001:119). უნდა აღინიშნოს, რომ
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არსებით სახელთა ჯგუფებში არც სოლომონ დოდაშვილი გამოყოფს აბსტრაქტულ

სახელებს: ,,არსებითი სახელი განიყოფების სამად: საკუთრებისად, საზოგადოდ

და შემკრელობითად“ (დოდაშვილი 2011: 119).

ბ. ჯორბენაძის მიხედვით ,,აბსტრაქტულ სახელებში ხდება რაიმე თვისების

განზოგადება, მისი სუბსტანტივიზაცია“ (ჯორბენაძე 1995: 53). იგი

ფორმაწარმოების თვალსაზრისით გამოყოფს არსებით სახელთა სამ ჯგუფს: ა) ვინ

და რა ჯგუფის არსებითი სახელები, ბ) სულიერი და უსულო არსებითი სახელები,

გ) საზოგადო და საკუთარი არსებითი სახელები. ბ. ჯორბენაძე აღნიშნავს, რომ

,,ტრადიციულად გამოყოფენ სხვა ჯგუფებსაც (აბსტრაქტული, ნივთიერების და

სხვა), მაგრამ ეს არის ლექსიკოლოგიური ჯგუფები და, ამდენად,

მორფოლოგიური თვალსაზრისით მათ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვთ“

(ჯორბენაძე 1995: 38).

2011 წელს იბერიულ-კავკასიურ ენათმეცნიერებაში დაიბეჭდა ნ.

ჯორბენაძის სტატია, სადაც ავტორი არსებით სახელთა სამ ჯგუფს უმატებს კიდევ

ერთ ჯგუფს იმ მოსაზრებით, რომ ფორმაწარმოებისას ანგარიში უნდა გაეწიოს

მრავლობითი რიცხვის კატეგორიასაც. აღნიშნულ ჯგუფს იგი უწოდებს

აბსტრაქტულ სახელებს და მის შიგნით აერთიანებს არანივთიერი სახის მქონე,

ანუ ტრადიციულ აბსტრაქტულ სახელებს, ნივთიერებათა, კრებით და მოვლენის

აღმნიშვნელ სახელებს (ჯორბენაძე 2011: 251).

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, იმ არსებითი სახელებისათვის, რომელთაც

მრავლობითი რიცხვი არ ეწარმოებათ, სხვა სახელი შეირჩეს. ეს გაუგებრობასაც

აგვაცილებდა. გარდა ამისა, აბსტრაქტული სახელები ენაში სემანტიკურ ჯგუფს

ქმნიან. აქ მთავარია მნიშვნელობა და არა ფორმაწარმოება და სინტაქსური მოქცევა

წინადადებაში.

თ. მახარობლიძე –ობა, –ება სუფიქსების და მრავლობითობის –ებ სუფიქსის

საერთო სემანტიკაზე მიუთითებს. იგი მიიჩნევს, რომ ,,ნებისმიერი ერთი

კონკრეტული ჯგუფის საგანი ან ერთი ერთეული კონკრეტულია, სიმრავლე კი ამ

ერთეულთან მიმართებაში უკვე აბსტრაქციის ელემენტებს შეიცავს“ (მახარობლიძე

2011: 127).



35

აბსტრაქტულ სახელებში თ. მახარობლიძე გამოყოფს შემდეგ ქვეჯგუფებს

თავისი შიდა ჯგუფებით:

1. დერივაციული აბსტრაქტული სახელები: –ობა, –ება, სი–ე, სი–ილ

აფიქსებით ნაწარმოები სახელები;

2. საზომი ერთეულების სახელები (წონა, ზომა, განი, მეტრი, ლიტრი,

ფორმა და სხვა);

3. შეგრძნების სამი ფორმის ზოგადი, განუსაზღვრელი სახელები: გემო /

მადა, სუნი / ყნოსვა, ბგერა და მათთან სემანტიკურად დაკავშირებული

ზოგადი, განუსაზღვრელი არსებითი სახელები, მაგ., მელოდია, პოეზია

(ზოგადად და არა კონკრეტული რომელიმე ლექსი ან მელოდია);

4. საწყისები (ნაზმნარი არსებითი სახელები, ანუ მოქმედების სახელები,

მაგ., სიარული, სირბილი, ფრენა, მოვლენა, შემთხვევა და ა. შ.);

5. სხვადასხვა ზოგადი ტერმინი და ცნება:

A. ემოციის ამსახველი არსებითი სახელები (მაგ., სიყვარული, ზიზღი,

სიმპათია, შიში, გრძნობა და სხვ.);

B. კოგნიტური ცნებების ამსახველი არსებითი სახელები (მაგ., იდეა,

აზრი, ჭკუა, კონცეპტი, თემა, პრობლემა, ფიქრი და სხვ.);

C. ზოგადი ტერმინები (მაგ., ისტორია, ფიზიკა, კულტურა, ვითარება,

გარემოება, სუბსტანცია, მოვლენა, შემთხვევა და სხვა) (მახარობლიძე

2011: 13).

აღსანიშნავია არნ. ჩიქობავას მოსაზრება, იგი მიიჩნევს, რომ უძველეს

პერიოდში ქართულში აბსტრაქტულ სახელს ვერ დავასახელებდით

,,კუთვნილებითი (თუ სხვაგვარი!) დეტერმინაციის გარეშე ... სიმაღლე, სიმშვიდე,

სიცოცხლე ზოგადად ,,სიმაღლეს“, ,,სიმშვიდეს“, ,,სიცოცხლეს“ კი არ ნიშნავდა,

არამედ კონკრეტიზებულ მონაცემებს: კონკრეტიზაციას ქმნიდა კუთვნილების

აღნიშვნა, იმაზე მითითება, რომ ნივთის კატეგორიის სახელს განეკუთვნება ეს

თვისება“ (ჩიქობავა 1942: 237). იგი მიიჩნევს, რომ ენა ბუნებრივი განვითარების

პროცესში, ანუ სხვა ენათა გავლენის გამორიცხვის შემთხვევაში, შესაძლოა

გამარტივდეს. ,,ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული კატეგორიები იკვეცება;
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მიმდინარეობს მორფოლოგიის განტვირთვა და სინტაქსის დატვირთვა.

განვითარების გზა მიემართება კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისაკენ“ (ჩიქობავა

1942: 256).

ქართული ენის ძველ გრამატიკებში აბსტრაქტული სახელი განიხილება,

როგორც სიტყვაწარმოებითი ჯგუფი, სახელით არსებითი და აღმატებითი. გაიოზ

რექტორი მას შემდეგნაირად განმარტავს: ,,ოდეს დაესხმიან რა მარცუალნი ანუ

ზედშესრულთა სახელთა, ანუ სახელზმნათა და მით მნიშუნელობასა მათსა

ჰყოფენ არსებითად ანუ აღმატებითად, მაგ. სიწმიდე, სიმშვიდე ანუ მშვიდობა,

საქმე, მწერლობა და სხუანი“ (გაიოზ რექტორი 1970: 56).

ანტონ I-თან სხმით–გარდასვლით, ანუ ნაწარმოებ სახელთა თვრამეტი

ჯგუფიდან ერთ–ერთს წარმოადგენს აღმატებითი სახელები: ,,რომელიმე ზედ–

წოდებულ აღმატებითად, ამად რომელ მონაბაჲ სახელსათანი განმრჩევსა

წოდებითად, ქვეჰმდებარესა შინა თჳთოჲსა მყოფსა არსებისასა, ესე გუარ–ჰყოფენ,

რათა დაჰნიშმნოსმცა არსებაჲ მყოფისა აღმატებულად და კიდეგან

ქუემდებარებისა თვსისა. ხოლო თვით თვსით ქუჱმდებარებენ, ვითარცა

არსებითნი რაიმენი. მაგალითებრ: ება, ობა, სი–ე. ხატება, აობა, სიმართლე. ხოლო

ვიცით ესე გულისხმისყოფით, რამეთუ ხატი სახელი დაჰნიშნავს შესახედავისა

რომელსამე, ე.ი. არსებასა შესახედავისასა, გარნა მისდამი მოკიდებული კერძოკი

ესე ება დაჰნიშნავს არსებასა შესახედავისასა აღმატებულად ხატისაგან და

იქუმნების ხატება, მდგომარედ თავით თვისით და არა სხვასა შორის“ (ანტონ I

1885: 131).

იოანე ქართველიშვილი წარმოებითი სახელების 12 ჯგუფს გამოყოფს, მათ

შორის არის არსებითი, ანუ აღმატებითი სახელები, რომელთა საწარმოებლადაც

იგი გამოყოფს: ება, ობა, სი–ე და სი–ო აფიქსებს (ხეც, ქართველიშვილი A-1175:19).

უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე გრამატიკები ქართული ენის ძველი

გრამატიკების გზას ადგანან. მიუხედავად იმისა, რომ აბსტრაქტულ სახელს

გამოყოფენ, როგორც ცალკე ლექსიკურ ჯგუფს, მას მაინც წარმოქმნილ სახელთა

ჯგუფებში განიხილავენ, მსგავსად ძველი გრამატიკებისა.
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აკაკი შანიძე არსებით სახელებში გამოყოფს შემდეგ სემანტიკურ ჯგუფებს:

სულიერთა და უსულოთა, ადამიანის და არა–ადამიანის, კონკრეტული და

აბსტრაქტული, საკუთარი და საზოგადო, კრებითი და ნივთიერებათა სახელები.

(შანიძე 1980: 38). თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ ლექსიკური შინაარსის მიხედვით

დაჯგუფებას ,,რამდენადმე გრამატიკული ნიშნებიც ახლავს“ (შანიძე 1980:38). რას

გულისხმობს აკაკი შანიძე გრამატიკულ ნიშნებში? იგი აბსტრაქტულ სახელებს

განიხილავს წარმოქმნილ სახელთა ჯგუფებში ფორმისა და შინაარსის მიხედვით

და მიუთითებს, რომ ორივე თვალსაზრისით დაჯგუფებას თავისი ნაკლი აქვს.

უპირატესობას ანიჭებს შინაარსის თვალსაზრისით დაჯგუფებას, თუმცა იქვე

აღნიშნავს, რომ ,,მისი ბოლომდე გატარება შეუძლებელია“ (შანიძე 1980:120).

შინაარსის თვალსაზრისით დაჯგუფებულ წარმოქმნილ სახელებში აკაკი შანიძე

გამოყოფს აბსტრაქტულ სახელებს და განიხილავს მათ წარმოების

თვალსაზრისით, კერძოდ მის მაწარმოებელ –ობა, –ება და სი–ე აფიქსებს (შანიძე

1980:131-132).

აბსტრაქტულ სახელებს წარმოების მიხედვით განიხილავს ა.

მარტიროსოვი: ,,კონკრეტულ სახელთაგან აბსტრაქტულ ცნებათა აღმნიშვნელი

სახელების საწარმოებლად, როგორც ცნობილია, რამდენიმე ნიშანი იხმარება,

ესენია, სუფიქსები –ება, –ობა და პრეფიქს–სუფიქსი სი–ე, იშვიათად სი–ო“

(მარტიროსოვი 1958:121).

როგორც ვხედავთ, ქართული ენის გრამატიკებში აბსტრაქტულ სახელებს

განიხილავენ, როგორც სიტყვაწარმოებით ჯგუფს. სიტყვაწარმოებითი, ანუ

სიტყვათა სტრუქტურული ჯგუფი კი არ ემთხვევა სემანტიკურ ჯგუფს, ანუ

აგებულების მიხედვით დაჯგუფება არ ემთხვევა მნიშვნელობის მხრივ

დაჯგუფებას (ფოჩხუა 1974: 12); მაგალითად, –ობა, –ება და სი–ე აფიქსებით

ქართულ სიტყვათა დაჯგუფება ამავე დროს არის გარკვეული სემანტიკური

ჯგუფის, კერძოდ, აბსტრაქტულ სახელთა სემანტიკური ჯგუფის ლექსიკური

ფონდიდან გამოყოფა. მაგრამ აბსტრაქტულ სახელთა სემანტიკურ ჯგუფში, გარდა

–ება, –ობა და სი–ე აფიქსებით ნაწარმოები სახელებისა, ერთიანდება სხვა

სიტყვებიც. ამასთან –ება, -ობა და სი–ე აფიქსებით ნაწარმოები სიტყვების
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ანალიზმა ცხადყო, რომ ამ აფიქსებით ნაწარმოები სიტყვების ერთადერთი

მნიშვნელობა სულაც არაა აბსტრაქტულობის გამოხატვა. არაერთია

აბსტრაქტული სახელი, რომლებიც არ იწარმოება –ება, –ობა და სი–ე აფიქსების

საშუალებით, მაგრამ თავიანთი შინაარსის მიხედვით აბსტრაქტულები არიან,

მაგალითად, შიში, დარდი, კაეშანი, სევდა, ჯავრი და ა. შ.

წარმოდგენილი თვალსაზრისის დასასაბუთებლად ქართული ენის

განმარტებითი ლექსიკონიდან ამოვკრიფეთ ასო–ბგერა ბ–ზე დაწყებული ყველა

აბსტრაქტული სახელი.

–ობა, –ება და სი–ე აფიქსები, მართალია, აბსტრაქტულ სახელებს

აწარმოებენ, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა ხდება მათგან ნაწარმოები სახელების

კონკრეტული მნიშვნელობით გამოყენება, მაგ. :

ბჭობა – სახელი ბჭობს ზმნის მოქმედებისა, – თათბირი (ქეგლ 1950:

1207)

ბაზრობა – დაწესებულ დროსა და დანიშნულ ადგილას გამართული

ვაჭრობა (ქეგლ 1950: 951)

ბაიობა – ძვ. იგივეა, რაც ბზობა (ქეგლ 1950: 953)

ბარბარობა – ძვ. ეთნ. უქმე 4 დეკემბერს (ძვ. სტ.). გააზრებული იყო

როგორც ,,წმ. ბარბარეს დღესასწაული“ (ქეგლ 1950: 976)

ბერიკაობა – ძვ. ეთნ. წარმართული დროიდან მომდინარე ძველი

ხალხური თამაშობა–წარმოდგენა. იმართებოდა

ყველიერის კვირაში (ქეგლ 1950: 1034)

ბერიკობა – ბერიკაობა (ქეგლ 1950: 1035)

ბესემერება – ტექ. თუჯისაგან ფოლადის მიღების ხერხი, შემუშავებული

ბესემერის მიერ (1855) (ქეგლ 1950: 1038)

ბზობა – საეკლესიო დღესასწაული, როცა მლოცველებს ხელში ბზის

შტოები უჭირავთ (ქეგლ 1950: 1052)

ბლობა – ბლის შემოსვლის დრო (ქეგლ 1950: 1078)

ბოლოკაზმულობა – პოლიგ. სურათი, რაიმე სახე, ნახატი, რომელსაც

სამკაულად ურთავენ ხელნაწერის ან წიგნის ბოლოს (ქეგლ 1950:
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1094)

ბოლოსიტყვაობა – იგივეა, რაც ბოლოსიტყვა (ქეგლ 1950: 1096)

ბოძებულობა – ძვ. წიგნ. ნაბოძები (ქეგლ 1950: 1118)

ბრალდება – ბრალის დადება, დამნაშავედ მიჩნევა, დაბრალება

(ქეგლ 1950: 1126)

ბრძანება – ხელისუფლების ან უფლებამოსილი პირის განკარგულება,

რომლის სამსახურეობრივი შესრულებაც სავალდებულოა

(ქეგლ 1950: 1145)

ბრძანებულება – ოფიც. მთავრობის ან უმაღლესი საკანონმდებლო

ორგანოს მიერ გამოცემული დადგენილება, განკარგულება,

რომელსაც კანონის ძალა აქვს (ქეგლ 1950: 1146)

ბუნება – რეალურად, ობიექტურად არსებული ორგანული და

არაორგანული სამყარო (ქეგლ 1950: 1171)

ბუნებისმეტყველება – კომპლექსი მეცნიერებათა, რომლებიც ბუნებას

შეისწავლიან, – ბუნების მეცნიერება (ქეგლ 1950: 1172)

ბუნიაობა – დღე და ღამის გათანასწორება (ქეგლ 1950: 1173)

ბუნიობა – იგივეა, რაც ბუნიაობა (ქეგლ 1950: 1173)

აღსანიშნავია, რომ ზოგი –ება, –ობა და სი–ე წარმოების სახელი კრებითობას

გამოხატავს, მაგ. :

ბაზიერობა – (მნიშვ. 2) ბევრი ბაზიერი ერთად (ქეგლ 1950: 950)

ბალახეულობა – იგივეა, რაც ბალახეული (ქეგლ 1950: 959)

ბამბეულობა – იგივეა, რაც ბამბეული (ქეგლ 1950: 964)

ბატკნობა – (მნიშვ. 2) იგივეა, რაც ბატკანი (ქეგლ 1950: 991)

ბალღობა – (მნიშვ 2) – ბევრი ბალღი ერთად (ქეგლ 1950: 963)

ბეწვეულობა – იგივეა, რაც ბეწვეული (ქეგლ 1950: 1043)

ბიჭბუჭობა – საუბ. კრებ (ქეგლ 1950: 1074)

ბოსტნეულობა – იგივეა, რაც ბოსტნეული (ქეგლ 1950: 1110)

–ობა, –ება და სი–ე წარმოების სიტყვათა სემანტიკა არ შემოიფარგლება

მხოლოდ აბსტრაქტულობის გამოხატვით, თავის მხრივ, არც აბსტრაქტულობის
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აღნიშვნა შემოიფარგლება მხოლოდ –ობა, –ება და სი–ე წარმოების სიტყვებით.

აბსტრაქტული სახელი, შესაძლოა, სხვაგვარი აგებულების სიტყვებითაც იყოს

წარმოდგენილი, მაგ.:

ბაძი – ძვ. ძაბვა, მიმბაძველობა (ქეგლ 1950: 1003)

ბედი – (მნიშვნ. 1) ძველი ხალხური ცრურწმენით ზებუნებრივი ძალა,

რომელიც ვითომც წინასწარ განსაზღვრავდა ადამიანის

ცხოვრებას, – განგება, სვე, წერა (მნიშვნ. 2), რაც ადამიანმა უნდა

გამოიაროს, რაც მას უნდა დაემართოს, ვითომც განგების

წინასწარი გადაწყვეტილებით, – წინასწარ განწესებული ხვედრი,

იღბალი; (მნიშვნ. 3) კარგი ხვედრი, კარგი იღბალი, ბედნიერება

(მნიშვნ. 5) მომავალი, ხვედრი (ქეგლ 1950: 1014)

ბედის–წერა – 1. ძვ. ეთნ. ბედის წინასწარგანსაზღვრულობა, განგება,

ხვედრი, იღბალი. 2. გადატ. გარდაუვალი ხვედრი,

აუცილებელი ბოლო, აღსასრული (ქეგლ 1950: 1019)

ბედ–იღბალი – ბედი, იღბალი (ქეგლ 1950: 1019)

ბეზღი – იგივეა, რაც ბეზღება (ქეგლ 1950: 1026)

ბოდიში – წუხილის გამოთქმა, პატიების თხოვნა თავისი შეუფერებელი

საქციელისა და სიტყვის გამო (ქეგლ 1950: 1087)

ბოღმა – ჯავრი, ნაღველი // ბრაზი (ქეგლ 1950: 1113)

ბოღმა – ვარამი – ბოღმა და ვარამი, – ჭირვარამი, დარდი და გაჭირვება

(ქეგლ 1950: 1114)

ბოღმა–ნაღველი – ბოღმა და ნაღველი, – ჯავრი და ვარამი

(ქეგლ 1950: 1114)

ბრაზი – ძლიერი გაჯავრება, ძალზე გულის მოსვლა, გახელება

(ქეგლ 1950: 1122)

ბრალი – დანაშაული, შეცოდება//დამნაშავეობა, ბრალდება

(ქეგლ 1950: 1124)
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სიტყვა ბედი გვხვდება როგორც აბსტრაქტული, ისე კონკრეტული

მნიშვნელობით. გადატანითი მნიშვნელობით იგი შესაძლოა აღნიშნავდეს საქმროს

ან საცოლეს:

ბედი – (მნიშვ.6) გადატ. საცოლე ან საქმრო, – საბედო (ქეგლ 1950: 1014)

ბრაზი, ძლიერი გაჯავრების გარდა, დიალექტურ მეტყველებაში აღნიშნავს

ავადმყოფობას:

ბრაზი – (მნიშვ. 2) კუთხ. (იმერ.) ცოფი; (მნიშვ. 3) კუთხ. (გურ.) ძაღლის

ავადმყოფობა, რომლის დროსაც ძაღლს ახველებს;  (მნიშვ. 4.)

კუთხ. (გურ.) – ადამიანის განუწყვეტელი ხველება

(ქეგლ 1950: 1122)

სამეცნიერო ლიტერატურაში კამათის საგანს წარმოადგენს, არის თუ არა

სახელზმნა, ანუ მასდარი აბსტრაქტული სახელი. აღიარებულია, რომ მასდარისა

და აბსტრაქტული სახელების საწარმოებელი აფიქსები საერთოა და ისინი

მასდარისგან მომდინარეობენ. წარმოების გათვალისწინებით მ. შინჯიაშვილი

განყენებული შინაარსის სახელების კლასში გამოყოფს ორ ჯგუფს: აბსტრაქტული

სახელებისა და ნაზმნარ სახელთა ჯგუფებს (შინჯიაშვილი 1984: 197). ა.

მარტიროსოვს აბსტრაქტული სახელი და მასდარი განყენებულ კატეგორიებად

მიაჩნია: ,,ამით შესაძლებელი ხდება ამ ორი გრამატიკული ერთეულის

ურთიერთდაკავშირება. განყენებული სახელი აბსტრაქტულ ცნებებს გამოხატავს,

მასდარი კი, როგორც განყენებული ნაზმნარი სახელი აღნიშნავს მოქმედება–

მდგომარეობის ზოგად პროცესს პირისა, დროისა და უღვლილების სხვა

კონკრეტულ კატეგორიათაგან განყენებულად (მარტიროსოვი 1958:126). თუმცა

იგი იქვე აღნიშნავს: ,,ლექსიკური მნიშვნელობის მხრივ და წარმოების

თვალსაზრისითაც მასდარი განსხვავდება აბსტრაქტული სახელისაგან. იგი ზმნის

ფუძისაგან იწარმოება, აბსტრაქტული სახელი კი საწარმოებლად სახელის ფუძეს

იყენებს“ (მარტიროსოვი 1958:126).

–ება და –ობა სუფიქსებით აბსტრაქტულ სახელთა წარმოებას ბ. ჯორბენაძე

-ა სუფიქსიანი მასდარის წარმოებად მიიჩნევს. -ებ და -ობ თემის ნიშნებად

მიაჩნია, რაც შეეხება სი- პრეფიქსს, იგი აღნიშნავს, რომ სი– პრეფიქსი იმთავითვე
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დამოუკიდებელი ელემენტი ჩანს, შდრ.: მღერა – სიმღერა, მაგრამ ამჟამად,

როგორც წესი, შეუღლებულია სხვადასხვა სუფიქსთან: სახელის ფუძისგან

წარმოებისას –ე სუფიქსთან: სიხალისე, სიმწვანე, სილაღე... ზმნური ფუძისგან

წარმოებისას – სუფიქსებთან:

–ე: სიკეთე (წარმოშობით სახელადი ფუძე ჩანს), სივრცე, სიგრძე... (ე.ი. განავრცო

ზმნისაგან პარალელურად იწარმოება ვრცელი და სივრცე)...

–ო: სითბო, სილბო...

–ილ: სირბილი, სიმშილი (–შიმშილი)

–ულ: სიყვარული, სიხარული...

–0: სიში (–შიშ)... (ჯორბენაძე 1995:53).

მასდარს ,,მოქმედება–მდგომარეობის სახელს უწოდებს არნოლდ ჩიქობავა

(ჩიქობავა 1942: 217). აკ. შანიძე ცალკე გამოყოფს –ილ სუფიქსზე დაბოლოებულ

საწყისებს და აღნიშნავს, რომ ისინი დღევანდელ ენაში უფრო აბსტრაქტულ

სახელთა რიგებში დგანან, ვიდრე საწყისებისაში“ (შანიძე 1980: 59). გ. რამიშვილი

სახელზმნას აბსტრაქტულ სახელებში განიხილავს (რამიშვილი 1995 :140).

აბსტრაქტულ სახელთა, როგორც სიტყვათა სტრუქტურული ჯგუფის

განხილვა უნდა იყოს მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ მიიჩნევენ მასდარს

აბსტრაქტულ სახელად. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ორი ერთი და იმავე

მნიშვნელობის მქონე სიტყვიდან, როცა ერთი ნაწარმოებია –ება, –ობა სუფიქსით,

ხოლო მეორე არა, პირველი ითვლება აბსტრაქტულ სახელად, მეორე არა; მაგ.:

ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში ბრწყინვალება განმარტებულია,

როგორც – (მნიშვ. 1) ელვარება, ბრწყინვა, ხოლო ბრწყინვა – სახელი ბრწყინავს

ზმნის მოქმედებისა. მნიშვნელობის მხრივ ბრწყინვალება და ბრწყინვა არ

განსხვავდება ერთმანეთისგან. არ შეიძლება ითქვას, რომ ბრწყინვალება

აბსტრაქტული სახელია, ბრწყინვა კი - არა.

მაგალითისათვის მოგვყავს მსგავსი აბსტრაქტული სახელები:

1. ბალზამირება – წიგნ. გვამის გაჟღენთვა საგანგებო ნივთიერებებით,

რომლებიც მას იცავენ გახრწნისაგან, – დაბალზამება, შემურვა (ქეგლ 1950:

960)
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ბალზამვა – დაბალზამება (ქეგლ 1950: 960)

2. ბასრობა – ჭრა (ბასრი იარაღით), – ბასვრა (ქეგლ 1950: 987)

ბასვრა – სახელი ბასრავს ზმნის მოქმედებისა, ჭრა (ბასრი იარაღით)

(ქეგლ 1950: 986)

3. ბზინვარება – იგივეა, რაც ბზინვა (ქეგლ 1950: 1052)

ბზინვა – სახელი ბზინავს ზმნის მოქმედებისა, – ბრწყინვა, ელვარება

(ქეგლ 1950: 1051)

4. ბიჯგება – იგივეა, რაც ბჯენა (ქეგლ 1950: 1075)

ბჯენა – სახელი აბჯენს ზმნის მოქმედებისა (ქეგლ 1950: 1208)

5. ბოდება – სახელი აბოდებს ზმნის ვითარება–მდგომარეობისა, – ბოდვა

(ქეგლ 1950: 1087)

ბოდვა – სახელი ბოდებს ზმნის მოქმედებისა, – უაზრო და არეულ–

დარეული ლაპარაკი ძილში და უგონო მდგომარეობაში მყოფის (ქეგლ 1950:

1087)

6. ბოდიშობა – ბოდიშის მოხდა, ბოდიში (ქეგლ 1950: 1088)

ბოდიში – წუხილის გამოთქმა, პატიების თხოვნა თავისი შეუფერებელი

საქციელისა თუ სიტყვის გამო (ქეგლ 1950: 1087)

7. ბოლება – სახელი აბოლებს ზმნის მოქმედების (ქეგლ 1950: 1091)

ბოლვა – სახელი ბოლავს ზმნის მოქმედებისა (ქეგლ 1950: 1091)

8. ბორგვნილება – იგივეა, რაც ბორგვა (ქეგლ 1950: 1103)

ბორგვა – სახელი ბორგავს ზმნის მოქმედებისა, – მოუსვენრობა, შფოთვა

(ქეგლ 1950: 1102)

ბორგვნა – იგივეა, რაც ბორგვა (ქეგლ 1950: 1103)

9. ბრჭყვიალება – ბრწყინვა, ბზინვა, ბრჭყვიალი (ქეგლ 1950: 1154)

ბრჭყვიალი – ბრწყინვა, კაშკაში, სხვადასხვა ფერის გამოშუქება სინათლის

უკუფენისას, ნაირფერად ელვარება, ბზინვარება (ქეგლ 1950: 1153)

ბრჭყვინვა – იგივეა, რაც ბრჭყვიალი (ქეგლ 1950: 1154)

10. ბურჭალობა – კუთხ. (ზ. იმერ). – იგივეა, რაც ბურჭალი (ქეგლ 1950: 1187)
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ბურჭალი – კუთხ. ზ. იმერ. ცელქობა, თავის შექცევა ბავშვისა (ქეგლ 1950:

1187)

ტერმინი აბსტრაქტული ფუნქციონალურ ცნებას წარმოადგენს. მასში

ერთიანდება არა მხოლოდ –ება, –ობა და სი–ე აფიქსებით ნაწარმოები სახელები.

ება, ობა და სი–ე აფიქსები აბსტრაქტულობას, განყენებულობას გამოხატავს,

მაგრამ მათ გვერდით არსებობს ისეთი სახელები, როგორებიცაა შიში, იმედი,

ბედი, ბრაზი, რომელთა აბსტრაქტულობაში ეჭვის შეტანა არ შეიძლება, ამიტომ

მიზანშეწონილია, ამ აფიქსებით ნაწარმოები სტრუქტურული ჯგუფისათვის სხვა

სახელი შეგვემუშავებინა. ბ. ფოჩხუა -ება, -ობა და სი–ე აფიქსებით ნაწარმოებ

სახელებს აერთიანებს სემანტიკურ ჯგუფში, ,,რომლებიც თვისებას გადმოსცემენ

განყენებულად, ე.ი. მისგან დამოუკიდებლად, რისი თვისებაცაა (ფოჩხუა

1974:137).

კარგი იქნებოდა ფუნქციონალური და სტრუქტურული ანალიზი ერთად

რომ შეიძლებოდეს, მაგრამ ენა ამის შესაძლებლობას არ გვაძლევს. ,,განა უმჯობესი

არ არის, ამა თუ იმ ცნების დახასიათება ვაწარმოოთ ერთისა და იმავე

სტრუქტურული და ფუნქციონალური ნიშნების მიხედვით? ასეთი გაერთიანება

შესაძლებელი იქნებოდა, ნივთიერი მნიშვნელობა რომ ფორმალურ მნიშვნელობას

განსაზღვრავდეს, სიტყვის მნიშვნელობას რომ სიტყვის ფორმა მიჰყვებოდეს,

შესიტყვების მნიშვნელობა შესიტყვების აგებულების საკითხს წყვეტდეს... მაგრამ

ეს პირობა არა გვაქვს“, – აღნიშნავს არნ. ჩიქობავა (ჩიქობავა 1968: 262).

სიტყვაწარმოებას გააჩნია სემანტიკური და სტრუქტურული

თავისებურებები, რის გამოც თ. შიპანი მიიჩნევს, რომ იგი უნდა განვიხილოთ,

როგორც ენის სპეციალური სფერო, ხოლო მოძღვრება სიტყვაწარმოებაზე,

როგორც ენათმეცნიერების საგანგებო დისციპლინა (Schippan 1987: 76).

თუმცა არც ფუნქციონალური და სტრუქტურული ანალიზის ცალ–ცალკე

ჩატარებაა მიზანშეწონილი. ამოსავალი უნდა იყოს მნიშვნელობა. ფორმა

მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც რაღაც მნიშვნელობის მატარებელია.

ამიტომ მათი გამიჯვნა და ცალ–ცალკე განხილვა მართებული არ იქნება.

აბსტრაქტულ სახელთა კვლევისას უნდა გავითვალისწინოთ როგორც ფორმა, ისე



45

ფუნქცია. რადგან მხოლოდ ერთ–ერთის გათვალისწინებით ენობრივი მოვლენის

კვლევა სრულყოფილად ვერ ჩაითვლება. ენაში ფორმა და ფუნქცია ერთობას

ქმნიან და სწორედ ეს ერთობაა კვლევისთვის მნიშვნელოვანი. ფუნქციონალური

ანალიზისას უნდა გამოიყოს სტრუქტურული მომენტები. ამდენად,

აბსტრაქტულ სახელთა ჯგუფში უნდა განვიხილოთ, როგორც სიტყვის ფუძით

წარმოდგენილი აბსტრაქტული სახელები, ასევე ნაწარმოები სახელები, როგორც

სტრუქტურული ჯგუფი.

1.3 ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა ბუდეები

ემოციის აღმნიშვნელი ლექსიკა საკვლევად მარტივი არაა. შესაძლებელია

ემოციების შემთხვევაში მხოლოდ უზოგადეს იმპულსებზე ვილაპარაკოთ. მათი

გარჩევა და გამოკვეთა სიტყვიერ დანაწევრებაზეა დამოკიდებული. „გრძნობებს

თითქოს საზღვარი არ აქვთ, მაგრამ მათი გამოყენების რეალობა გვიბიძგებს მათ

გასამიჯნავად“ (რამიშვილი 1995: 151). „მნიშვნელობაში მოცემული კულტურის

ერთეულები მეტისმეტად ძნელად გამოცალკევდება თავად ამ მნიშვნელობათაგან.

ეს შეეხება თვით აბსტრაქტულ ცნებათა ისეთ რიგს, რომელიც ერის ცხოვრების

ჰუმანიტარულ სექტორს ქმნის: მორალის, სამართლის, ესთეტიკურ-

ღირებულებათა იმ შკალას, რაც კულტურის სპეციფიკის უდაო შთაბეჭდილებას

ახდენს და ამავე დროს ერთი ენიდან მეორე ენაში თარგმნის დიდ სიძნელეებს

აჩენს...“ (რამიშვილი 2002: 63). გ. რამიშვილი მიიჩნევს, რომ „ემპირიულად მათი

(კულტურის ერთეულების) არსებობის საზღვრები ეთნოსის საზღვრებით არის

შემოფარგლული“ (რამიშვილი 2002: 64).

ისეთი გამონათქვამი, როგორიცაა სიტყვები არ მყოფნის გრძნობის

გამოსახატავად, მიუთითებს ემოციის აღმნიშვნელი ლექსიკის საზღვრების

არარსებობის შესახებ. გერმანულშიც არსებობს მსგავსი გამოთქმები: mir fehlen die

Worte; Ich kann meine Gufühle nicht in Worte fassen.

ნაშრომში განვიხილავთ ემოციის აღმნიშვნელი აბსტრაქტული სახელების

შემდეგ ბუდეებს ქართულსა და გერმანულ ენებში:

შიშისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე:
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შიში, შინება, შიშვა, შიშულობა, შიშლოება, შიშები, შეშინება, მშიშრობა, მოშიშება,

საშიშროება, შიშიანობა, შეშინებული, შემშინებელი, შემაშინებელი,

შესაშინებელი, მოშიში, მოშიშე, მოშიშარი, მშიშარა, დაშინება, დაშინებული,

დამაშინებელი, დასაშინებელი, შიშნეული, საშიში, საშიშარი, საშინელება,

საშინელი, შიშხათი (გურ.), შიშამქრალა (კახ.), შიშიბელა (ფშ.), შიშლოურთი

(გურ.), შიშროული (ლეჩხ.), შიშკალიფა (იმერ.), შიშკალიფე (იმერ.),

შიშმიცემული, შიშმორეული, შიშნარევი, შიშნაჭამი, შიშზარიანი, შიშდაკრული,

შიშნაკრავი, შიშჩამდგარი, ძარღვშეშინებული, უშიში, უშიშარი, უსაშიშრო,

უშიშრობა, უშიშროება, უსაშიშროება, უსაშიშრობა, უსაშიშროობა, შიშუქონელი,

ღვთისმოშიში, ღვთისმოშიშება, ზარი, ზარდამცემი, ზარდაცემული, თავზარი,

თავზარდამცემი, თავზარდაცემული, ელდა, ელდანაცემი, ყამი, შეძრწუნება,

ძრწოლა, ძრწუნვა, შესაძრწუნებელი, შეძრწუნებული, შემაძრწუნებელი, ზაფრა,

დაზაფრული, ზაფრადაცემული, პანიკა, პანიკური, ფობია.

Angst ერთეულის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე:

Angst, Angstgefühl, Ängstlichkeit, Höllenangst, Heidenangst, Himmelangst, panische

Angst, Furcht, Schreck, Schrecken, Horror, Entsetzen, Grauen, Panik, Phobie,

Angstmeier, Angsthase, ängstlich, angstfrei, angstlos,  angsterfüllt, verängstigt,  angstvoll,

furchtsam, panisch, furchtlos, erschreckt, erschrocken, furchterregend, schrecklich,

furchterlich, furchtbar, fürchterbar, furchteinflossend, entsetzlich, Furchtlosigkeit,

Unerschrockenheit, Erschrockenheit, Furchtsamkeit,  Angstzustand, Bange, Bangbuxe,

Bangigkeit, Gottesfurcht, gottesfürchtig,  Erwartungsangst, Höhenangst, Krankheitsangst,

Krebsangst, Objektsangst, Ortsangst, Platzangst, Prüfungsangst, Situationsangst,

Todesangst, Wasserangst, Angstneurose, Angstpsychose, Angstkauf, Existenzangst,

Flugangst, Scheissangst, Sterbensangst, Himmelangst, Beängstigen, Verängstigen,

Verängstigung.

სირცხვილისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე:

სირცხვილი, დარცხვენა, შერცხვენა, მორცხვობა, უსირცხვილობა, ურცხვობა,

შეურაცხება, დარცხვენილი, შერცხვენილი, შესარცხვენი, შეურცხვენელი,

მორცხვი, სირცხვილეული, სირცხვილნაჭამი, სამარცხვინო, სასირცხვილო,
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უსირცხვილო, უსირცხვო, ურცხვი, შეურაცხი, სარცხვინელი, სასირცხვო,

სირცხვილ–ნამუსი, კრძალვა, რიდი, თავლაფდასხმული, უნამუსო, უსინდისო,

ნამუსგარეცხილი, სინდისგარეცხილი, ნამუსახდილი, ულვაშმოჭრილი,

ულვაშშერცხვენილი, სახელგატეხილი, თავმოჭრილი, შუბლმორეცხილი,

სირცხვილდაკარგული, უცხვირპირო.

Scham ერთეულის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე:

Scham, Schamgefühl, Beschämung, Beschämen, verschämt, ausverschämt, unverschämt,

Unverschämtheit, schamhaft, Schamhaftigkeit, schämig, schamlos, Schamlosigkeit,

Schande, Schändung, Schänden, Schmach, beschämend, Blamieren, sich Genieren,

genierlich, züchtig, zuchtlos, Schamröte, schamrot, schamverletzend, Schambein,

Schamgegend, Schamhaar, Schambehaarung, Schamfuge, Schambeinfuge, Schamberg,

Schamteile, Schambube, Schamfrist, Schandfleck, Schanmal, Schandmaul, Schandpfahl,

Schandtat, Schandurteil, Schandschrift.

სიხარულისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე:

სიხარული, ხარება, გახარება, განხარება, მიხარება, მხიარულება, სიმხიარულე,

შემხიარულება, ხალისი, ხალისობა, ხალისიანობა, გახალისება, სიხალისე,

გახარებული, გასახარებელი, გამხარებელი, გასახარი, გასახარელი, გასახარებელი,

მიმხარებელი, მისახარებელი, სასიხარულო, სახარებელი, სახარულევანი,

გამხიარულება, მხიარული, გამხიარულებული, გასამხიარულებელი,

გამამხიარულებელი, შემხიარულებული, გაუხარებელი, გაუხარელი,

უსიხარულო, ხალისიანი, გამახალისებელი, გახალისებული, სახალისო, სახარება,

გულმხიარული, ჭკუამხიარული.

Freude ერთეულის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე:

Freude, Freudigkeit, freudig, erfreulich, freudevoll, freudenvoll, freudenreich,

freudenarm, freudlos, freudelos, freudeleer, unerfreulich, Freudlosigkeit,

Unerfreulichkeit, erfreulicherweise, freudestrahlend, freudetrunken, froh, frohlich,

Frölichkeit, Frohsinn, heiter, Heiterkeit, Freudenbotschaft, Freudenfest, Freudenfeuer,

Freudenschrei, Freudenruf, Freudengeheul, Freudenmahl, Freudenbecher,

Freudenausbruch, Freudengeschrei, Freudenhaus, Freudenmädchen,
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Freudenmädchenhaus, Freudensprung, Freudentanz, Freudentag, Freudenrausch,

Freudentaumel, Freudentränen, Arbeitsfreude, arbeitsfreudig, Gaumenfreude,

Lebensfreude, Schadenfreude, Schaffensfreude, schaffensfreudig, Sinnenfreude,

sinnenfreudig, sinnenfroh, Vorfreude, erzähfreudig, Erzählfreudigkeik,

experimentierfreudig, gebefreudig, kontaktfreudig, Gebefreudigkeit, schenkfreudig,

Kontaktfreudigkeit.

მწუხარებისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე ქართულში:

მწუხარება, დამწუხრება, სიმწუხარე, წუხილი, წუხება, წუხებული, საწუხარი,

სამწუხარო, მწუხარე, დამწუხრებული, დარდი, სადარდებელი, სადარდელი,

დარდიანი, დადარდიანებული, დადარდიანება, უდარდელი, უდარდელობა,

დარდიმანდი, დარდიმანდობა, დარდიმანდული, ვარამი, ვარამიანი, ნაღველი,

ნაღვლობა, ნაღვლიანი, სანაღვლებელი, დანაღვლიანება, დანაღვლიანებული,

ნაღველმორეული, სახენაღვლიანი, სევდა, სევდიანი, დასევდიანებული,

სევდამორეული, კაეშანი, კაეშნიანი, ჭმუნვა, მჭმუნვარება, მჭმუნვარე, მოწყენა,

მოწყენილობა, მოწყენილი, მოსაწყენი, დაღონება, დაღრეჯილობა, დაღვრემილი,

დაღონებული, დაღონებულ–დაფიქრებული, დაღონებულ–დაძმარებული,

შუბლშეჭმუხნული, სახეშეჭმუხნული, წარბშეჭმუხნული, სახეშეკომლილი,

წარბშეკრული, გულწუხი, უხალისო, უხალისობა, უგუნებობა, ჯავრი,

ჯავრიანობა, ჯავრიანი, დაჯავრიანებული, საჯავრებელი, ჯავრმორეული,

ჯავრშემოწოლილი, ჯავრმიუკარებელი, გულჯავრიანი, გულნატკენი,

გულდაწყვეტილი, გულმოკლული, გულისტკივილი.

Trauer ერთეულის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე გერმანულში:

Trauer, Traurigkeit, Traurigsein, traurig, tieftraurig, todtraurig, trübsinnig, Trauerzeit,

Trauerkleidung, Trauerschleier, Trauerfeier, Traueranzeige, Traueakt, Trauerbrief,

Trauerfall, Trauerjahr, Trauerkarte, Trauerrand, Trauermarsch, Trauermusik,

Trauernachricht, Trauerrede, Trauerzug, Trauergast, Trauergemeinde, Trauergesellschaft,

Trauerkloss, Trauermiene, Trauerspiel, Trauerweide,  Staatstrauer, Trauerarbeit,

Betrauern, Nachtrauern, Vertrauern.
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თავი II

ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა ნომინაცია

ქართულსა და გერმანულ ენებში

2.1 ნომინაციის პრინციპების ზოგადი დახასიათება

ნებისმიერი საგნისა თუ მოვლენის სახელდებაში სხვადასხვა ხალხის

მსოფლხედვა აისახება. სიტყვის ისტორიის კვლევის საგანია არა მხოლოდ ის, თუ

რატომ დაერქვა ამა თუ იმ საგანს სახელი, ე.ი. მოლაპარაკე ინდივიდის ფსიქიკაში

არსებულმა რა ასოციაციამ მისცა ბიძგი მის განკარგულებაში მყოფი ფსიქიკური

ერთეულის წარმოქმნას, არამედ ისტორიის კვლევის საგანია, თუ როგორ დაერქვა

საგანს სახელი, ე.ი. როგორ შემოვიდა ენობრივი კოლექტივის სიტყვათხმარებაში

ახალი სიტყვა ან არსებული სიტყვის ახალი მნიშვნელობა (ფოჩხუა 1974:122).

საგანსა და მის აღსანიშნ სახელს შორის მიმართებას ენათმეცნიერებაში

აქტიურად იკვლევდნენ. ეს კვლევა დღესაც გრძელდება. სახელდების პრობლემა

ჯერ კიდევ ბერძნული ფილოსოფიური აზროვნების ძირითად საკითხს

წარმოდგენდა. კვლევა ძირითადად საგნისა და სახელის ურთიერთმიმართებას

ეხებოდა, კერძოდ, რა კავშირშია ერთმანეთთან საგანი, აზრი მის შესახებ და ამ

აზრის გამომხატველი სიტყვა.

ენას, საკომუნიკაციო ფუნქციის გარდა, აქვს კოგნიტური ფუნქცია და

ნომინაციური ერთეულები სამყაროს შესახებ ჩვენი ცოდნის დაფიქსირებას

ემსახურება. ენა „ინახავს და გადასცემს საზოგადოებრივ-ისტორიულ

გამოცდილებას, რომელიც ასახულია ენობრივი ნიშნების ნომინაციებსა და

მნიშვნელობებში (Янов 1977: 7). სახელთა პირველადი მნიშვნელობის წვდომით

შესაძლებელია ჩავწვდეთ საგან-მოვლენათა ჭეშმარიტ არსს, აღვადგინოთ

პირველადი ენობრივი ცნობიერება. სახელი საგნის ან მოვლენის ჭეშმარიტი

დასახელება, ერის მიერ სიტყვაში დაფარული ცოდნის რეალიზებაა.
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გ. ბელმანი ტერმინს - სახელდება - ონომასტიკის სფეროს მიაკუთვნებს,

სადაც იგი სახელის პირველად დარქმევას აღნიშნავს. მისი აზრით, ,,რადგან

პირველადი სახელდების პროცესები ენობრივი ისტორიის ჩრდილში დგას ...

უპირატესობა ტერმინ ნომინაციას უნდა მიენიჭოს” (Bellmann 1989 :28).

„ნომინაცია ენობრივი ნიშნით ცნების, ანუ სიგნიფიკატის დაფიქსირებაა,

რომელიც დენოტატის განსაზღვრულ თვისებებს ასახავს, რომელთა წყალობითაც

ენობრივი ერთეულები ვერბალური კომუნიკაციის შინაარსობრივ ელემენტებს

აწარმოებენ“ (Серебренников 1977: 101).

სახელდებისა და ნომინაციის ტერმინებთან დაკავშირებულია აგრეთვე

მოტივაციის ცნებაც. ტ. ფუტკარაძე მიიჩნევს, რომ ,,სახელდება, ესაა აღსანიშნისა

და აღმნიშვნელის ურთიერთმიმართება. მოტივაცია ზოგადად სახელდებაა”

(ფუტკარაძე 1996: 249).

ენობრივი ნიშანი ნებისმიერია. ნებისმიერობა კი გულისხმობს, რომ საგნის

სახელს არ განსაზღვრავს ამ საგნის ბუნება. თუმცა ვერ უარვყოფთ ნაწილობრივ

მოტივაციას. მოტივაცია არაა ნებისმიერობის საპირისპირო მოვლენა. ნიშნის

ნებისმიერობა ვარაუდობს, რომ ბგერებისა და მნიშვნელობების კავშირი გარეგანი

ხასიათისაა. ,,მოტივირებული სიტყვა გულისხმობს ამგვარ ნებისმიერ ენობრივ

ელემენტთა კომბინაციას, ამ კომბინაციის ფუნქციურ დატვირთულობას” (ფოჩხუა

1974:105).

სახელის დარქმევა ნებისმიერად არ ხდება. იგი შეპირობებულია რამე

მიზეზით, თვისებით. ნებისმიერ ენობრივ კოლექტივში ასეთი მიზეზი

მრავალგვარი შეიძლება იყოს. ,,ადამიანის ცნობიერება სახელდების პროცესში

ერთმანეთთან აკავშირებს არა საგანსა და ბგერას, არამედ საგანზე შთაბეჭდილებას

(წარმოდგენას) და ამ უკანასკნელისათვის შესაბამის ენობრივ სემანტიკას,

რომელიც განუყოფლად დაკავშირებულია აკუსტიკურ ხატთან“ (ფუტკარაძე

1996:249). სახელდების პროცესი ტ. ფუტკარაძეს შემდეგნაირად წარმოუდგენია:

ინდივიდი (ენობრივი კოლექტივი) -> განწყობა -> ხედვა-აღქმა -> საგანზე

შთაბეჭდილება -> ფსიქიკური აქტივობის მეორე ეტაპზე შინაარსის (აღსანიშნის)

შესაბამისი ენობრივი ფორმის (აღმნიშვნელის) ,,მოძებნა” რაიმე მოტივის



51

მიხედვით -> შეცნობა//სახელდება-შემეცნების პროცესის ,,დასრულება” // სიტყვის

შექმნა -> სიტყვის დამკვიდრება (ფუტკარაძე 1996:249).

ბ. ჯორბენაძე მიიჩნევს, რომ „სახელდებას წინ უსწრებს ანალიზი -

ერთობლივ აღქმული მოვლენების დანაწევრება. თავდაპირველად იყო

დაუნაწევრებელი საგანი - პროცესი. აზროვნებაში ხდება მისი დანაწევრება.

დანაწევრება კი ყოველთვის გულისხმობს ანალიზს“ (ჯორბენაძე 1997: 128).

იმისთვის, რომ ამოვიცნოთ, როგორ ხდება სახელდება, რა

ინტელექტუალური პროცესები განაპირობებენ მას, როგორაა დანაწევრებული

ენაში შინაარსები, საჭიროა, ჰუმბოლდტის სიტყვებით, „ენის საზღვრებს გარეთ

გასვლა“ (რამიშვილი 2002: 59).

დ. უზნაძე მიიჩნევს, რომ სახელსადები ობიექტისა და ბგერათა კომპლექსის

დაკავშირების მომენტში სახელდების ფსიქოლოგიურ საფუძველს განსაზღვრული

კანონზომიერი პროცესი წარმოადგენს. სიტყვა ობიექტს შემთხვევით კი არ

უკავშირდება, არამედ „სიტყვისა და ობიექტის წარმოდგენათა მიმართების

მონაცემ შეფერილობას ემყარება, რომელშიც სიტყვისა და ობიექტის მნიშვნელობა

ურთიერთს ხვდება. ამ მნიშვნელობის ცნობიერებაში ორთავე დასახელებული

კომპონენტის შეხვედრა ზოგადად ოთხის განსხვავებულის გზით წარმოებს: 1.

არსებულის ცნობილი ენის სიტყვების - სახელთა მიმსგავსების გზით

განზრახულს ბგერით კომპლექსთან; 2. სახელსადები ობიექტისა და ბგერითი

კომპლექსის მოყვანილობათა შეთანხმებულობის ცნობიერების გზით; 3. მათი

ემოციონალური კომპონენტების შედარების გზით; 4. იმ თავისებური

მდგომარეობის განცდის შესაფერისობის გზით, რომელიც თან ახლავს ორთავე

რელიტის აღქმას, და რომელსაც ცდისპირნი საერთო შთაბეჭდილების

სახელწოდებით ახასიათებენ, ან უფრო გაურკვევლად - არა თვალსაჩინო აზრის

საშუალებით, ან უფრო გაურკვევლად, უილუსტრაციოდ, დაუხასიათებლად,

უდადებითშინაარსიან სიტყვით: „არ ვიცი რატომ“ (უზნაძე 1956: 25).

სიტყვას მოტივირებულს ხდის შინაგანი ფორმა. ტერმინის - ენის

შინაფორმა - დამკვიდრება ენათმეცნიერებაში ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის

სახელს უკავშირდება.
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დ. უზნაძეს შემოაქვს ტერმინი განწყობა და მიიჩნევს, რომ „სიტყვა, როგორც

იდეისა და ბგერით-მოტორული ფორმის დანაწევრებული მთლიანობა ...

ენობრივი განწყობის რეალიზაციას წარმოადგენს. მას ობიექტივირებული

შინაარსითა და კომუნიკაციის მოთხოვნილებით პირობადებული ენობრივი

განწყობა უდევს საფუძვლად“ (უზნაძე 1947: 178). უნდა აღინიშნოს, რომ განწყობა

არ არის სუბიექტური მდგომარეობა, არამედ „სპეციფიკური მთლიანობის ასახვაა

... რომელშიც სუბიექტი ... პირველად ეხება ობიექტს და აღიქვამს მას თავის

არსში“ (უზნაძე 1947: 183).

ნომინაციასთან დაკავშირებულ მოვლენებს ვ. ფლაიშერი შემდეგნაირად

ყოფს: ნომინაციური ერთეული, ნომინაციური წარმოება და ნომინაციის

გამოყენება (Fleischer 1989:13). ვ. ფლაიშერი ნომინაციურ ერთეულს განმარტავს

როგორც ენობრივ გამოხატულებას, რომელიც რეალობას წარმოადგენს როგორც

საგანს (Fleischer 1989 :13). ნომინაციურ წარმოებაში იგულისხმება ახალი

ნომინაციური ერთეულის წარმოქმნა ან განვითარება. ახალი ნომინაციური

ერთეულის წარმოქმნა ხორციელდება სემანტიკური (შინაარსის პლანი) და

სტრუქტურული (გამოხატულების პლანი) პროცესების ურთიერთმიმართების

საფუძველზე, როგორებიცაა სიტყვაწარმოება, ფრაზეოლოგია, სიტყვის

შემოკლება. სემანტიკური პროცესების შედეგად, ფორმობრივი ცვლილების

გარეშე, აგრეთვე შესაძლებელია წარმოიქმნას ნომინაციური ერთეული. ეს

მეორადი ნომიაციაა დასახელების გადატანით (Fleischer 1989 :13-14).

ნომინაციის ცნების მესამე მხარეა ნომინაციური პოტენციალიდან

ნომინაციური ერთეულის ამორჩევა და ტექსტში მისი გამოყენება. ვ. ფლაიშერი

მიიჩნევს, რომ ნომინაციური არჩევანი ნომინაციის ცნების გადამწყვეტი ასპექტია.

იგი აღნიშნავს: ,,ნომინაციური არჩევანი ვარაუდობს მოცემული ობიექტების

დალაგებას გონებაში წარმოდგენილ კატეგორიებად და მოითხოვს გაენოვნების

მრავალი შესაძლებლობიდან ერთის არჩევას. ეს არ ნიშნავს სტატიკურად

დამახსოვრებული ელემენტების რეზერვუარიდან მარტივ, მექანიკურ არჩევას.

არსებული ნომინაციური ერთეულებიდან არჩევა კრეატიულ ქმედებად შეიძლება

ჩაითვალოს. ... შეიძლება ითქვას, რომ არსებული ნომინაციური ერთეულების
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გამოყენებაში მანიფესტირებული კრეატიულობა ენობრივ კომუნიკაციას

ზოგადად უფრო ძლიერად წარმოაჩენს, ვიდრე ნომინაციური ერთეულების

შექმნაში მანიფესტირებული” (Fleischer 1989:16). ამ თვალსაზრისით

მნიშვნელოვანია გ. ბელმანის მოსაზრება: ,,ნომინაცია არის რეფერენტს პლუს

პრაგმატიკა” (Bellmann 1989 :31).

გ. ლერხნერს საფუძველს მოკლებულად მიაჩნია ვ. ფლაიშერის განმარტება,

რომ ნომინაციური ერთეული რეალობას წარმოადგენს ისე, როგორც საგანს.

მისთვის გაუგებარია, რა იგულისხმება საგანში, შესაბამისი გამოხატულების

თვისება, კონტექსტით განპირობებული მდგომარეობა თუ განყენებული

სემანტიკური მოქმედება (Lerchner 1997:148). ასევე უსაფუძვლოდ მიაჩნია გ.

ბელმანის განმარტება, რომ ნომინაცია არის რეფერენტს პლუს პრაგმატიკა. რას

გულისხმობს გ. ბელმანი რეფერენტში? ,,იქმნება შთაბეჭდილება, რომ რეფერენტი

გაიგება როგორც მეტ-ნაკლებად უშუალო ურთიერთობა ლექსიკურ ერთეულსა და

რეალობას შორის. ეს ნიშნავს, რომ იგი (ნომინაციური ერთეული) მოქცეულია

წინაპრაგმატული, რეფერენტული სემანტიკის სფეროში, ანუ ყურადღება არ ექცევა

მოლაპარაკე საზოგადოების ენობრივ ქმედებებსა და ენობრივ ცნობიერებას”

(Lerchner 1997:149).

გ. ლერხნერი შემდეგნაირად წარმოადგენს სხვაობას ონომასიოლოგიასა და

ნომინაციის თეორიას შორის: ,,ნომინაციური თეორია განიხილავს

სიგნიფიკანტიდან გამომავალ მიმართებას ნიშნის მატარებლისაკენ და შემდგომ

საგნისაკენ, ხოლო ონომასიოლოგია იმავე აღწერით მიმართებას, ოღონდ

დენოტატიდან ამოსვლით” (Lerchner 1997:150).

გ. ლერხნერი მიიჩნევს, რომ ყოველი ნომინაციური ერთეული, იქნება ეს

მარტივი სიტყვები, სიტყვაწარმოებითი წარმონაქმნები, ფრაზეოლოგიზმები თუ

არამყარი ნომინატიური ჯგუფები, ენობრივ ნიშნებს წარმოადგენს. იმ ფაქტიდან

გამომდინარე, რომ ენობრივი ნიშანი არის არა სტატიკური წარმონაქმნი, არამედ

დინამიკური შემთხვევა პროცესის და არა სისტემის პერსპექტივიდან

გამომდინარე, იგი ნომინაციურ აქტს ათანაბრებს ნიშნის წარმოქმნის პროცესთან

(Lerchner 1997:149-150).
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ვ. გაკის მიხედვით ნომინაციის აქტში ოთხი სახის ურთიერთმიმართებას

აქვს ადგილი: სახელის, საგნის, მოსაუბრე სუბიექტისა და მსმენელის (Гак 1976: 7).

სიტყვის სახელდებითი პრინციპების კვლევა ნათელს ჰფენს სახელდების

მომენტში შესაბამისი ცნების გააზრების ხასიათს სხვადასხვა ენაში, ეპოქასა და

კულტურულ წრეში. სახელდება არა მხოლოდ აღნიშვნის პროცესია, არამედ

შემეცნებისა და კომუნიკაციისა.

დ. ბახტაძე ყველა ენაში ნომინაციის ოთხ საშუალებს გამოყოფს:

,,სიტყვათწარმოება, გადააზრება (ყოველგვარი გადააზრება, მათ შორის

მეტაფორულიც), სიტყვათშეერთება და სესხება” (ბახტაძე 2010: 176).

ჩვენი მოსაზრებით, ნომინაცია, იგივე სახელდება ცალკე დისციპლინას

წარმოადგენს. მისი კვლევის ობიექტი შემდეგნაირი შეიძლება იყოს:

1. მარტივი ნომინაციური ერთეული

2. რთული ნომინაციური ერთეული

3. მეორადი ნომინაციური ერთეული

4. სესხება

მარტივი ნომინაციური ერთეულის დაშლა ცალკეულ ნომინაციურ

ერთეულებად არ შეიძლება. სიტყვა შიში მარტივ ნომინაციურ ერთეულს

წარმოადგენს. სავარაუდოდ, იგი ნაწარმოები სიტყვაა, მაგრამ თანამედროვე

ქართულში ამ წარმოების კვალი ბუნდოვანია.

რთულ ნომინაციურ ერთეულებში ერთიანდება ნაწარმოები სიტყვები და

მყარი სიტყვაშეხამებანი.

მეორადი ნომინაცია გვაქვს, როდესაც ხდება სიტყვის ახალი

მნიშვნელობით გააზრება, მაგალითად, შეხტომა პირდაპირი მნიშვნელობით

ჰაერში ახტომას ნიშნავს, მაგრამ მისი მეორე მნიშვნელობაა შეშინება. ასევეა

გერმანულში Erschrecken; იგი თავდაპირველად შეხტომას ნიშნავდა, ახლა კი მისი

მნიშვნელობაა შიში.

ქართულში ზარი ნასესხები სიტყვაა საშუალო სპარსულიდან. სპარსულში მისი

მნიშვნელობა დაკავშირებული იყო სიკვდილთან. ზარ სიტყვიდან მომდინარეობს
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ქართულში ზრუნი, ზრუნვა. ზარი ეწოდება აგრეთვე ნივთს, რომელიც დიდ ხმას

გამოსცემს.

განასხვავებენ მეორადი ნომინაციის ორ სახეობას: არაპირდაპირს და ირიბს. ვ.

თელია ხაზს უსვამს ირიბი ნომინაციური ერთეულის შექმნისას სუბიექტის როლს:

„ენობრივი ერთეული, რომელსაც იყენებენ ირიბი სახელდებისათვის, შერჩეულ

უნდა იქნას იმ ფორმებს შორის, რომლებსაც უნარი აქვს სემანტიკურად

შეუთანხმდეს მყარ სახელდებას და რომელსაც სახელმდები მიიჩნევს ყველაზე

გამოსადეგად ამ მიზნისათვის. ამ თვალსაზრისით სუბიექტის ფაქტორის როლი

წამყვანია: სახელმდები სუბიექტი, რომელიც ეძებს სახელს საგნისა თუ მოვლენის

აღსანიშნავად, ცდილობს მოძებნოს, მისი აზრით, ყველაზე სარწმუნო მოტივი,

რომ მოახდინოს სიგნიფიკატის ჩანაცვლება გადააზრებული ენობრივი ფორმით,

გარე სამყაროსთან და საყრდენი მნიშვნელობის აზრობრივ შინაარსთან

მიმართებაში“ (Телия 1977 :185).

საგნის სახელდების სხვადასხვაობას საფუძვლად უდევს ასახვის

სხვადასხვაობა. სახელწოდებათა სიმრავლე იმით აიხსნება, რომ „ერთი და იმავე

საგნის ... მიმართ ... ადამიანს შეიძლება სხვადასხვა განწყობა ჰქონდეს და მას ...

სხვადასხვა ასპექტში ასახავდეს, სხვადასხვაგვარად იღიქვამდეს“ (უზნაძე 1947:

178).

ლექსემის შინაარსობრივ აგებულებაში განირჩევა დენოტაციური და

კონოტაციური მნიშვნელობა. დენოტაციური მნიშვნელობა საგნის თუ მოვლენის

სახელდებას ახდენს, ხოლო კონოტაციური მნიშვნელობა მარკირებულია

ემოციურ-შემფასებლურად, სტილურად, სოციალურად თუ რეგიონალურად.

კონოტაციური, ანუ ,,ექსპრესიულად შეფერილი მნიშვნელობა“ მეორადი

ნომინაციის შედეგია. ექსპრესიულად შეფერილი სიტყვების უმეტესი ნაწილი ან

მეორადი, ან ირიბი ნომინაციის შედეგია. სახელდებული საგნის/მოვლენის

დამახასიათებელი და დენოტატში არშემავალი ნიშან-თვისებების მქონე (ბახტაძე

2010:172). კონოტაციებში მოცემული ემოციურ-შემფასებლური მნიშვნელობები

თითოეული ენის, ხალხის ინდივიდუალურობის ამსახველია.
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მოტივაციათა სისტემებში ჩანს ერის ენობრივი ხედვა დინამიკაში,

განსხვავებით სემანტიკისაგან, სადაც ერის ენობრივი ხედვა სტატიკაშია

წარმოდგენილი.

სიტყვაწარმოებას განსაზღვრავენ როგორც ხერხების, ერთეულების,

კავშირების და ა.შ. სისტემას, რომელიც ემსახურება ნომინაციის პროცესებს.

განასხვავებენ მოტივირებული კონსტრუქციების ორ სახეს: კანონზომიერს

(ვიწრო გაგებით მორფოლოგიურ-სემანტიკურად მოტივირებული) და

არაკანონზომიერს (იდიომატურს, მხოლოდ გარეგნულად, სტრუქტურულად

მოტივირებული) (Fleischer 1970: 40).

ეტიმოლოგიურ ლექსიკონში წარმოდგენილი მასალის საფუძველზე

ქართულსა და გერმანულ ენებში განვიხილავთ შიშის, სირცხვილის, სიხარულის,

მწუხარების აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა სახელდებით პრინციპებს.

2.2 შიშის ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური ბუდე

*შ - (ჩუხუა 2003:291)

*შუინ (ფენრიხი… 2000:555)

*შუინ (Klimov 1998:251)

მ. ჩუხუა შიშის მნიშვნელობით აღადგენს საერთოქართველურ არქეტიპს *შ.

იგი მიიჩნევს, რომ შიშის გაგებას საფუძვლად დაედო გაშეშების, გაქვავების სემა.

ამ მტკიცების საფუძვლად მიიჩნევს სვანურ სიტყვებს: შკირა, შგირა - გაქვავება,

გაშეშება, ლიშგრე - ხელებგაშეშებული, გალიგვებული (ჩუხუა 2003:291).

შიში გამოიხატება აგრეთვე ლექსიკური ერთეულით დაფეთება. ჰ. ფენრიხი

და ზ. სარჯველაძე აღადგენენ საერთოქართველურ არქეტიპს *ფეთ-ი, რასაც

შემდეგნაირად განმარტავენ: „ღამით საოცრებისაგან შეშინება“ (ფენრიხი… 2000 :

462).

სვანურში შიში არის მა‾ყალ, ხოლო ლი-ყალ-ვ-ე – შინება. მა და ლი

პრეფიქსები ერთი და იმავე ფუძისგან აწარმოებენ განყენებულ სახელებს. მათ

შორის ერთგვარი სემასიოლოგიური სხვაობის არსებობაც შეიმჩნევა. მაყალ (შიში)
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სუბსტანტივია, ლიყალვე (შინება) კი მასდარი. არნ. ჩიქობავას მიხედვით, მა და ლი

კლასკატეგორიების აღმნიშვნელი პრეფიქსები იყო. ,,მაყალ იქნებოდა არა შიში

ზოგადად, არამედ „შიში ადამიანისა“, შიში, რომელსაც ადამიანი განიცდის.“ მას

შემდეგ, რაც კლასკატეგორიათა გარჩევა მასდარებში მოიშალა, მა და ლი

პრეფიქსიანმა წარმოებამ წინანდელი მნიშვნელობა დაკარგა (ჩიქობავა 1942:243).

შიშს ნიშნავს ასევე ყამი. მ. ჩუხუა აღადგენს საერთოქართველურ ფუძეს *ყამ

(ჩუხუა 2003: 277). ყამი შიშის მნიშვნელობით გავრცელებულია ხევსურეთში,

თუშეთში, ხევში, ქსნის ხეობაში.

შიშ-ის ლექსიკურ ბუდეში გაერთიანებული ერთეულები შემდეგნაირად

შეიძლება დაიყოს:

1. შიშ- ფუძის შემცველი:

შიში, მოშიშება, მოშიში, მოშიშე, მოშიშარი, მშიშარა, მშიშრობა, საშიში, საშიშარი,

საშიშროება, უსაშიშრო, უსაშიშრობა, უსაშიშროება, უსაშიშროობა, უშიშარი,

უშიში, უშიშრობა, უშიშროება, შიშიანობა, შიშნეული, შიშვა, შიშულობა,

შიშლოება.

2. შინ- ფუძის შემცველი:

შინება, დაშინება, დაშინებული, დასაშინებელი, დამაშინებელი, შეშინება,

შეშინებული, შესაშინებელი, შემაშინებელი, შემშინებელი, საშინელი, საშინელება.

3. შიშ- ერთეულით მოტივირებული:

შიშმიცემული, შიშმორეული, შიშნარევი, შიშნაჭამი, შიშზარიანი, შიშდაკრული,

შიშნაკრავი, შიშჩამდგარი,ძარღვშეშინებული, შიშუქონელი, ღვთისმოშიში.

შიში ქართულში დაკავშირებულია ისეთ ლექსიკურ ერთეულებთან,

როგორებიცაა მიცემა (შიშმიცემული), მორევა (შიშმორეული), ჭამა (შიშნაჭამი),

დაკვრა (შიშნაკრავი, შიშდაკრული), ჩადგომა (შიშჩამდგარი), ქონება

(შიშუქონელი), ძარღვი (ძარღვშეშინებული), ღმერთი (ღვთისმოშიში).

შიშს აქვს გარეგანი გამოხატულება, ადამიანს აქვავებს, ადამბლავებს და

ძალას ართმევს. ძლიერი შიშის დროს ადამიანის გულისცემა ძლიერდება, გუგები

ფართოვდება, ადამიანის ორგანიზმი გამოიმუშავებს შიშის ჰორმონს, რაც

სისხლძარღვების შევიწროებას და ფერის დაკარგვას იწვევს. ეს გარეგანი
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გამოხატულება შესაბამისად აისახება ლექსიკაში: შიშს დიდი თვალები აქვს.

შიშისგან გაქვავდა, შიშისგან ენა დაება, შიშისგან სუნთქვა შეეკრა, შიშისაგან ფერი

დაკარგა, შიშისაგან პირი გაუშრა, შიშისაგან გული გაეპარა და სხვა.

2.3 ლექსემა Angst–ის ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური
ბუდე

გერმანულში შიში გადმოცემულია ლექსიკური ერთეულებით Angst და

Furcht. ფსიქოლოგიაში ისინი შემდეგნაირად იყოფა: Angst როგორც

დაუსაბუთებელი, ობიექტის არმქონე, ხოლო Furcht როგორც ობიექტზე

მიმართული. ყოველდღიურ მეტყველებაში Furcht გამოიყენება როგორც Angst

სიტყვის ამაღლებული მნიშვნელობა.

მოძველებულია Furcht სიტყვის მნიშვნელობა როგორც მორიდების,

მორცხვობის აღმნიშვნელისა.

ლექსიკური ერთეულის Angst (ძველ გერმანულში angust, საშუალო

გერმანულში angest (Kluge 2002:45) თავდაპირველ მნიშვნელობა სივიწროვესთან,

შეზღუდვასთანაა დაკავშირებული.

სივიწროვესთან არის ასევე დაკავშირებული გერმანულში სიტყვა bang,

bange (Duden 1988: 156), რაც ასევე შიშს აღნიშნავს.

Furcht მომდინარეობს საშუალო გერმანული vorhte და ძველი გერმანული

forhta-დან (Duden 1988: 446).

წარმოების თვალსაზრისით Angst ერთეულის ლექსიკური ბუდე

შემდეგნაირად შეიძლება დაიყოს:

1) ლექსიკური ერთეული Angst წარმოდგენილია როგორც კომპოზიტის

პირველი კომპონენტი: Angstgefühl, Angstzustand, Angstneurose, Angstkauf,

angstvoll, angsterfüllt, angstfrei, Angsthase, Angstmeier

2) ლექსიკური ერთეული Angst წარმოდგენილია როგორც კომპოზიტის მეორე

კომპონენტი: Erwartungsangst, Existenzangst, Flugangst, Heidenangst,

Höllenangst, Platzangst, Scheissangst, Prüfungsangst, Sterbensangst, Todesangst,

Himmelangst
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3) Angst ფუძით ნაწარმოები სიტყვები: Beängstigen, Verängstigen, Ängstlichkeit,

Ängstigung

სიტყვა Angsthase, როგორც მშიშარა, მე-17 საუკუნიდან გვხვდება

კურდღლის სტერეოტიპის გავლენით; Angsthase შესაძლოა ნაწარმოები იყოს

ქვემოგერმანული სიტყვის Bangbuex(e)–ს (მშიშარა) მსგავსად, ანუ მიღებული იყოს

Angsthose-ს ცვლილების შედეგად (Kluge 2002:45). თუმცა პირველი მოსაზრება

უფრო გასაზიარებელია, რადგან კურდღელი შიშთან ასოცირდება, რაც კარგად

ჩანს გამოთქმაში:  Er ist furchtsam wie eine Hase (კურდღელივით მშიშარაა). თვით

კურდღელიც გადატანითი მნიშვნელობით მშიშარას აღნიშნავს.

Angstmeier აღნიშნავს მშიშარა, მხდალ ადამიანს. აღსანიშნავია, რომ Meier

გერმანული გვარია.

Angströhre სასაუბრო მეტყველებაში ხუმრობით ცილინდრს ნიშნავს. ეს

სიტყვა 1848 წელს დამკვიდრდა ვენაში, როდესაც მეამბოხე სტუდენტები

კალაბრეზების ნაცვლად კვლავ სამოქალაქო ცილინდრებს ატარებდნენ (Duden

1988:76).

სიტყვით – Angstschweiss –გერმანულში გამოიხატება ცივი ოფლი.

აღსანიშნავია, რომ ოფლი, რომელიც შიშის დროს გამოიყოფა ადამიანის

ორგანიზმში, გერმანულში დაკავშირებულია ლექსიკურ ერთეულთან Angst

(შიში), ხოლო ქართულში იგი დაკავშირებულია სიცივესთან და სირცხვილთან -

ცივი ოფლი, სირცხვილის ოფლი. ქართულში არის გამოთქმები – სირცხვილის

ოფლის წმენდა, სირცხვილის ოფლში იწურება, ოფლმა დაასხა.

გერმანულში შიში გამოიხატება აგრეთვე სიტყვით Erschrecken. იგი

მიღებულია ორი ზმნისაგან - erschicken და irsericken, რომელთა მნიშვნელობაა

წამოხტომა (Kluge 2002:256). აღსანიშნავია, რომ ქართულშიც სიტყვები შეხტომა,

შეკრთომა შიშს ნიშნავს. თავდაპირველად ეს სიტყვები ადამიანის ფიზიკურ

მოქმედებას აღნიშნავდა, მოგვიანებით კი ფიზიკური მახასიათებლის

აღმნიშვნელიდან მივიღეთ სულიერი მდგომარეობის აღმნიშვნელი ლექსიკური

ერთეულები.
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2.4 სირცხვილის ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური ბუდე

ქართულში სირცხვილის სახელდება დაკავშირებულია ადამიანის სხეულის

ნაწილთან - ცხვირთან. სირცხვილს არნ. ჩიქობავა ცხვირთან აკავშირებს, სადაც

ცხვრ // ცხუ-ირ ცხუ ძირია, ხოლო ირ - საწარმოებელი სუფიქსი: ,,ცხუ-ირ-: შდრ.

ჰ-რ-ცხუ-ენ-ა . . . ა-რ-ცხუ-ენ-ს . . . სირ-ცხჳლ- . . . უ-რ-ცხჳნ-ო. . . “ (ჩიქობავა

1942:82).

სულხან-საბა ორბელიანი სირცხვილს შიშის ბუდეში განიხილავს და

შემდეგნაირად განმარტავს: „შიში ბილწებისა რისამე საქმესა ზედა და არცა ესე

უსასო არს ცხოვრებისაგან“ (ორბელიანი 1993:303).

ქართულში ადამიანის სასქესო ორგანოების აღსანიშნავად გამოიყენებენ

ლექსიკურ ერთეულს სასირცხვო ან სასირცხვო ადგილები.

მეგრულში ონჯღორე, სირცხვილის გარდა, ნიშნავს ასევე სასირცხვოზე

ასაფარებელს (ქობალია 2010: 540).

აღსანიშნავია, რომ უცხვირპიროს ქართულში უწოდებენ ადამიანს, ვისაც

სინდისი არ აქვს, არაფრის რცხვენია.

სირცხვილის ცხვირთან კავშირი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ძველ

ქართულ სასჯელის ფორმასთან, რომელსაც ქმარი მოღალატე ცოლის

დასასჯელად იყენებდა. ეს წესი გავრცელებული იყო ფშავ-ხევსურეთში,

სამეგრელოში, ვისაც სასახლის ქალთან სქესობრივი კავშირი ექნებოდა, ცხვირს

აჭრიდნენ. ცხვირის მოჭრა ზნეობრივი შერცხვენა უფრო იყო, ვიდრე ფიზიკური

ტანჯვა, რადგან ცხვირი სახის თვალსაჩინო ნაწილია და მისი არქონა სახეს

ამახინჯებს (სახოკია 1979: 821-822).

მეგრულში ჩხვინდიშ მოკვათუა ნიშნავს ცხვირის მოკვეთას, სასჯელის

ფორმას მოღალატე ცოლების დასასჯელად (ქობალია 2010: 679).

სასირცხვილო საქციელის ჩამდენს ხშირად ასე მიმართავენ შეგირცხვეს

ცხვირიო. უნამუსო, უსინდისო ადამიანს ხშირად უცხვირპიროს უწოდებენ.

წარმოების მიხედვით სირცხვილის ლექსიკურ ბუდეში გაერთიანებული

ლექსიკური ერთეულები შემდეგნაირად შეიძლება დაიყოს:
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1) რცხვ- ფუძით ნაწარმოები ლექსიკური ერთეულები: სირცხვილი, რცხუენა,

დარცხვენა, დარცხუენა, დარცხვენილი, სამარცხვინო, მარცხუენელი,

მორცხვობა, მორცხუე, მორცხუედი, შერცხვენა, შერცხუენა, შერცხვენილი,

შესარცხვენი, შეურცხვენელი, სარცხვინელი, სასირცხვილო, სასირცხვო,

სირცხვილეული, ურცხვი, ურცხვობა, უსირცხვილო, უსირცხვილობა,

უსირცხვო, უსირცხვობა, სასირცხვნე, სასირცხვნო, სასირცხვნელი

2) როდესაც ლექსიკური ერთეულის პირველ კომპონენტს წარმოადგენს

სიტყვა სირცხვილი: სირცხვილ-ნამუსი, სირცხვილნაჭამი,

სირცხვილდაკარგული.

2.5 ლექსემა Scham –ის ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური
ბუდე

სირცხვილის გერმანული შესატყვისია Scham. ძველ გერმანულში იყო scama,

ხოლო საშუალო გერმანულში scham(e) (Kluge 2002:792). აღსანიშნავია, რომ

გერმანულში Scham სიტყვის წარმომავლობა უცნობია.

აღსანიშნავია, რომ scanta ფუძიდან არის განვითარებული სირცხვილის მეორე

მნიშვნელობა Schande. იგი, სირცხვილის გარდა, ნიშნავს მორცხვობას და

შერცხვენას.

ლექსემის Scham ლექსიკურ ბუდეში გაერთიანებული ლექსიკური

ერთეულები წარმოების თვალსაზრისით შემდეგნაირად შეიძლება დაიყოს:

1. Scham ფუძეზე აფიქსის დართვით მიღებული: Beschämung, verschamt,

ausverschämt, unverschämt, schamhaft, schämig, schamlos, Unverschämtheit,

Schamhaftigkeit, Schamlosigkeit;

2. როდესაც Scham წარმოადგენს კომპოზიტის ერთ-ერთ კომპონენტს:

schamrot, Schamröte, Schambein Schamgegend, Schamlippen, Schamhaar,

Schambehaarung, Schamfuge, Schambeinfuge, Schamberg, Schamdreieck,

Schamfilen, Schamfrist, Schamteile, schamverletzend.

აღსანიშნავია, რომ Scham, სირცხვილისა და მორცხვობის გარდა, აღნიშნავს

სასქესო ორგანოს. გარდა ამისა, კომპოზიტებში Scham-ს ძირითადად აქვს
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სასირცხვო ადგილების მნიშვნელობა: Schambein, Schamgegend, Schamlippen,

Schamfuge და ა. შ.

გერმანულში Scham სიტყვის ეტიმოლოგია უცნობია. თუმცა უნდა

აღინიშნოს მისი პროდუქტიულობა სასირცხვო ადგილების აღმნიშვნელი

ლექსიკის წარმოებისას. სიშიშვლე ასოცირდება სირცხვილთან. ზაჰავის

მიხედვით, სიტყვა Shame-ის ეტიმოლოგია დაკავშირებულია დაფარვის

აღმნიშვნელ პრე-გერმანიკულ ტერმინთან (Zahavi 2012: 309).

მიზეზი, თუ რატომ ასოცირდება სიშიშვლე სირცხვილთან, რატომ ვცდილობთ

სქესობრივი ორგანოების დაფარვას, შელერის აზრით, არის ის, რომ ეს ორგანოები

არის სიმბოლო ცხოველური მოთხოვნილების, მოკვდავობისა და

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისა (Scheler 1957: 75). მაქს შელერი მიიჩნევს,

რომ შეცდომა იქნებოდა, თუკი ჩავთვლიდით, რომ უძველესი ფენომენი,

რომელსაც ჩვენ Scham სიტყვით აღვნიშნავთ, ეროტიკული ცხოვრების ამსახველი

ფაქტებიდან მომდინარეობს და რომ დღევანდელი სირცხვილის აღნიშვნა ამ

მნიშვნელობის ანალოგიური გადატანაა განცდებზე (Scheler 1957 : 77).

2.6 სიხარულის ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური ბუდე

*ხარ (ჩიქობავა 2008:405)

*ხი (ფენრიხი… 2000:700)

*ხიარ (Klimov 1998: 329)

არნ. ჩიქობავა მიიჩნევს, რომ უხარის ზმნის მასდარი, სიხარულის გარდა,

სა-პრეფიქსიანიც უნდა ყოფილიყო, რაც ჩანს ნაწარმოები სიტყვიდან სახარულევან

(ჩიქობავა 1942: 230).

არნ. ჩიქობავა აღნიშნავს, რომ სიტყვა სახარება ,,გასუბსტანტივებულია

ისევე, როგორც სიმღერა, სიტყვა, სიკუდილი, შიში . . . მასდარული შინაარსი მასში

არ იგრძნობა. ადრითგანვე იგი წიგნს ,,ოთხთავს” აღნიშნავს (ძვ. სასულიერო

მწერლობაში) და არა მოქმედებას. ნამდვილად კი ესაა სა-პრეფიქსით ნაწარმოები

ხარებ-ა მასდარი" (ჩიქობავა 1942:227).
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ილ. აბულაძე სიხარულს განმარტავს როგორც მხიარულება, ლხინი,

წვეულება, განსაცხრომელი (აბულაძე 1973: 398). შეიძლება ითქვას, რომ

ქართულში თავდაპირველად სიხარული დაკავშირებული იყო არა ადამიანის

შინაგან გრძნობებთან, არამედ ორიენტირებული იყო საზოგადოებრივ ასპექტზე.

აღსანიშნავია, რომ მეგრულად მხიარულება არის რხინ-ი, რაც

კანონზომიერი შესატყვისია ლხინ/ლხენ ფუძისა (ფენრიხი… 2000 : 310).

სიხარულ-ის ლექსიკურ ბუდეში გაერთიანებული ლექსიკური ერთეულები

ფუძის მიხედვით სამ ნაწილად იყოფა:

1) ხარ ფუძით წარმოდგენილი: სიხარული, სახარული, ხარება,

განხარება, გახარება, მიხარება, გამხარებელი, გასახარი,

გასახარელი, გასახარებელი, სახარულევანი, მიმხარებელი,

მისახარებელი, მოხარული, სახარებელი, სასიხარულო,

გაუხარებელი, გაუხარელი, უსიხარულო, სახარება.

2) ხიარ ფუძით წარმოდგენილი: მხიარულება, სიმხიარულე,

გამხიარულება, მხიარული, გამხიარულებული,

გამამხიარულებელი, გასამხიარულებელი, შემხიარულება,

შემხიარულებული, გულმხიარული, ჭკუამხიარული.

3) ხალ ფუძით წარმოდგენილი: ხალისი, ხალისობა, ხალისიანობა,

სიხალისე, გახალისება, ხალისიანი, გამახალისებელი,

გახალისებული, სახალისო.

ხარ ფუძიდან არის ნაწარმოების სიტყვა ხარება, რაც აღნიშნავს სასიამოვნო

ამბის ცნობებას, მიხარებას, რელიგიურ დღესასწაულსა და მცენარის გაზრდას.

სასიამოვნო ამბის ცნობება, მიხარება

ხარება რელიგიური დღესასწაული

მცენარის გაზრდა

ქართულში სიხარულითაა მოტივირებული ისეთი რელიგიური ტერმინები,

როგორებიცაა სახარება და ხარება. სახარება ეწოდება წმინდა წიგნს, რომელიც

მოგვითხრობს იესო ქრისტეს ცხოვრების შესახებ. ხარება აღნიშნავს რელიგიურ
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დღესასწაულს, დღეს, როდესაც გაბრიელ მთავალანგელოზმა მარიამ

ღვთისმშობელს ახარა, რომ მისგან იშვებოდა იესო ქრისტე.

2.7 ლექსემა Freude –ს ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური
ბუდე

გერმანულში სიხარული გამოიხატება ლექსემით Freude. Freude

წარმოადგენს განზოგადებულ სახელს feuern და froh სიტყვებისა, ძველ

გერმანულში - frewida, freuwida, საშუალო გერმანულში - vriude, vroide, vreude

(Kluge 2002:316).

ებენჰარდი მიიჩნევს, რომ fro ძირი ახლოსაა Freude-სთან და მისგან უნდა

მომდინარეობდეს როგორც ხმოვანებით (Klange), ისე მნიშვნელობით (Ebenhard…

1850: 381).

გერმანულში Freude (სიხარული) დაკავშირებულია ადამიანის შინაგან

სამყაროსთან, მის ხასიათთან, მის სულიერ მდგომარეობასთან.

გერმანულში Freude-ს ლექსიკური ბუდე წარმოების მიხედვით შემდეგნაირად

შეიძლება დაიყოს:

1) პირველი კომპონენტია Freude - freudevoll, freudenvoll, freudenreich,

freudestrahlend, freudetrunken, freudenarm, Freudenbotschaft, Freudenfest,

Freudenfeuer, Freudenschrei, Freudenruf, Freudengeheul, Freudenmahl,

Freudenbecher, Freudenausbruch, Freudengeschrei, Freudenhaus,

Freudenmädchen, Freudenmädchenhaus, Freudensprung, Freudentanz,

Freudentag, Freudenrausch, Freudentaumel, Freudentränen

2) მეორე კომპონენტია Freud/Freude: Vorfreude, Arbeitsfreude, Gaumenfreude,

Lebensfreude, Schadenfreude, Schaffensfreude, Siegesfreude, Sinnenfreude,

Mutterfreuden, Vaterfreuden, freudlos, freudelos, freudeleer

3) Freudig ფუძით ნაწარმოები ლექსიკური ერთეულები: Freudigkeit,

Erzählfreudigkeit, Kontaktfreudigkeit, Gebefreudigkeit, erzähfreudig,

experimentierfreudig, gebefreudig, kontaktfreudig, sangesfreudig, Freudlosigkeit

4) freu- ფუძეზე აფიქსების დართვით მიღებული ერთეულები: erfreulich,

unerfreulich,  erfreulichweise
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რიგ სიტყვებში freudig წარმოადგენს ძირიათად კომპონენტს და აქვს

რაღაცის მიმართ სიხარულის ქონის, რაღაცის სასიამოვნოდ კეთების, მზადყოფნის

მნიშვნელობა: erzähfreudig, Erzählfreudigkeik, experimentierfreudig, Gebefreudig,

kontaktfreudig, sangesfreudig, gebefreudigkeit, Kontaktfreudigkeit.

ლექსიკური ერთეული Freuden- კომპოზიტების შემადგენელ ნაწილს

წარმოადგენს და სიტყვას მაღალფარდოვანს ხდის: Freudenmahl (სასიხარულო

მიზეზით გამოწვეული, სადღესასწაულო ვახშამი).

მე-18 საუკუნეში ფრანგულის გავლენით შეიქმნა კალკი Freudenmädchen

(fille de joie), რაც აღნიშნავდა მეძავს. Freudenhaus არის Freudenmaächenhaus-ის

შემოკლებული ვარიანტი და ბორდელს ნიშნავს. მისგან უნდა განვასხვავოთ

Freudenhaus, რაც საშუალო გერმანულში (vroudenhaus) სიხარულით სავსე სახლს

ნიშნავდა, საპირისპიროდ Trauerhaus-ისა (Kluge 2002:316).

მეგრულში არის გამოთქმა ხიოლიშ ჸუდე, რაც ნიშნავს სიხარულის სახლს,

ბედნიერ ოჯახს (ქობალია 2010: 678) მსგავსად გერმანული სიტყვისა Freudenhaus

(სიხარულით სავსე სახლი).

სიხარული გერმანულში დაკავშირებულია ადამიანის შინაგან სამყაროსთან,

მის ხასიათთან, სულიერ მდგომარეობასთან. Freude მოტივირებულია სიტყვით

froh, რაც მხიარულს, ცოცხალს, გაცხოველებულს, სწრაფს ნიშნავს; Freude კი

ამაღლებულ ხასიათს, მხიარულად და ბედნიერად ყოფნას ნიშნავს. ქართულში

სიხარულით გამოიხატებოდა მხიარულება, ლხინი, წვეულება.

2.8 მწუხარების ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური ბუდე

ჰ. ფენრიხი აღადგენს საერთოქართველურ *წუხ ძირს:

ქართ. - წუხ

სვან. წხუ, ლი-წხუ-აუ-ი - შეწუხება, წუხილი (ფენრიხი… 2000: 655).

მ. ჩუხუა აღადგენს საერთოქართველურ არქეტიპს *ჭოუ - ფიქრის, წუხილის

მნიშვნელობით:

სვან. ჭკუ-არ // ჭკუ-ა¨რ

ქართ. ჭოვ- / ჭუვ
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ზან. ჭკუ-ა (ჩუხუა 2003: 384)

ფიქრის და წუხილის დაკავშირება სემანტიკურად სავსებით მართებულად

შეიძლება ჩაითვალოს. ქართულში ფიქრსაც აქვს წუხილის მნიშვნელობა.

ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში ფიქრი განმარტებულია როგორც: 1.

თავისთვის გუნებაში მსჯელობა, რისამე წარმოდგენა, აზრად ქონა; 2. საგონებელი,

სადარდებელი, საზრუნავი (ქეგლ 1986: 446).

მწუხარება ქართულში შესაძლოა ნაწარმოები იყოს მწუხრისგან. ი.

ჯავახიშვილთან ვკითხულობთ, ჩვენს წინაპრებს სწამდათ, რომ ცაში არსებობდა

კარი, რომელიც განთიადს გაიღებოდა, ხოლო დღის დასასრულს იხურებოდა.

შესაბამისად ძველ ქართულში არსებობდა სიტყვები ცისკარი და მწუხრი

(ჯავახიშვილი 1998: 147). წუხვა და დაწუხვა დახურვას, დახუჭვას ნიშნავდა

(ჯავახიშვილი 1998: 146; ორბელიანი 1991: 210).

„ვეფხისტყაოსანში“ გვხვდება თვალის წუხილი:

„ზარი მის ყმისა წასვლისა გახდა, მიეცნეს წუხილსა,

მოატყდეს მოქალაქენი, ლარსა ვინ ჰყიდდა, თუ ხილსა;

ხმა ზახილისა მათისა ჰგვანდა ერთა ქუხილსა,

იტყოდეს: მზესა მოვშორდით, მო, თვალნი მივსცნეთ წუხილსა!“

(რუსთაველი 1988: 211).

აქედან გამომდინარე, სავსებით მართებულად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ

მწუხარების სახელდებისას ამოსავალია დღის დასასრულის, დაღამების,

სიბნელის, ცის კარის დახურვის მნიშვნელობა.

წუხილი მეგრულში დაკავშირებულია სიმჭიდროვესთან, ადგილის

სივიწროვესთან. ა. ქობალიას ლექსიკონში წუხილი შემდეგნაირადაა

განმარტებული: „მჭიდრო, ვიწრო, შეკუმშული, შეჭმუხვნილი, შემჭიდროებული“

(ქობალია 2010: 703).

მწუხარების ლექსიკურ ბუდეში გაერთიანებულია შემდეგი ერთეულები:

მწუხარება, სიმწუხარე, დამწუხრება, შეწუხება, მწუხარე, დამწუხრებული,

შეწუხებული, შესაწუხებელი, შესაწუხარი, შემწუხებელი, შემაწუხებელი,

საწუხარი, სამწუხარო, გულწუხი.
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მწუხარების ლექსიკური ბუდიდან აღსანიშნავია გულწუხი, რაც ლეჩხუმურ

დიალექტზე აღნიშნავს უნებისყოფოს, საქმეს დიდხანს რომ ვერ უძლებს (ღლონტი

1984: 790).

მწუხარება ქართულში გადმოიცემა ლექსიკური ერთეულებით: დარდი,

ნაღველი, კაეშანი, ვარამი, ჯავრი, ჭმუნვა, ურვა, ღრეჯა.

დარდი, ნაღველი, კაეშანი, სევდა, ჯავრი, ვარამი უცხო ენებიდან (არაბული,

სპარსული) შემოსული სიტყვებია, რომელიც ქართულ ენაში დამკვიდრდა. ისინი

აქტიურად მონაწილეობენ სიტყვაწარმოებაში:

დარდი - დადარდიანება, დარდიანი, დადარდიანებული, სადარდებელი,

სადარდელი, უდარდელი, უდარდელობა, დარდიმანდი, დარდიმანდობა,

დარდიმანდული.

ნაღველი - ნაღვლობა, დანაღვლიანება, ნაღვლიანი, დანაღვლიანებული,

სანაღვლებელი, ნაღველმორეული, სახენაღვლიანი.

კაეშანი - კაეშნიანი.

ჯავრი - ჯავრიანობა, ჯავრიანი, დაჯავრიანებული, საჯავრებელი,

ჯავრმორეული, ჯავრშემოწოლილი, გულჯავრიანი, ჯავრმიუკარებელი.

ვარამი - ვარამიანი.

სევდა - სევდიანი, დასევდიანებული, სევდამორეული.

დარდი, ნაღველი, კაეშანი, ჯავრი, ვარამი აქტიურად წარმოადგენენ

არაერთი ფრაზეოლოგიური ერთეულის ერთ-ერთ კომპონენტს: გულზე დარდი

შემოაწვა, შავი ნაღველი, მწარე ნაღველი და ა.შ.

2.9 ლექსემა Trauer –ის ეტიმოლოგიური ინფორმაცია და ლექსიკური
ბუდე

მწუხარებას გერმანულში აღნიშნავს trauern. ეს ენობრივი ერთეული მე-9

საუკუნიდან გვხვდება გერმანულ ენაში, ძველ ზემოგერმანულში truren, საშუალო

ზემოგერმანულში - truren (Kluge 2002: 926). კლუგეს მიხედვით, truren თვალების

დახრას ნიშნავდა. ამგვარად, მწუხარების გამოხატვას გერმანულში საფუძვლად

უდევს მწუხარების გამომხატველი მიმიკა, მაგ.: თავის დახრა და ა.შ. (Kluge 2002:

926).
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Truren ერთეულისგან მიღებულია როგორც trauer, ისე trübsinnig, რაც

მოწყენილს, ნაღვლიანს ნიშნავს.

გერმანულში Trauer-ის ლექსიკურ ბუდეში გაერთიანებული სიტყვები

წარმოების მიხედვით შემდეგნაირად შეიძლება დაიყოს:

1) Trauer ფუძით ნაწარმოები სიტყვები: Betrauern, Nachtrauern, Vertrauern,

Traurigkeit, traurig, tieftraurig, todtraurig.

2) როდესაც კომპოზიტის პირველ კომპონენტს წარმოადგენს ლექსიკური

ერთეული Trauer: Trauerzeit, Trauerkleidung, Trauerfeier,  Traueranzeige,

Trauerakt, Trauerbrief, Trauerfall, Trauerfeier, Trauerflor, Trauerjahr,

Trauerkarte, Trauerkleidung, Trauermarsch, Trauermusik, Trauernachricht,

Trauerrede, Trauerzug, Trauerkloss, Trauermine, Trauerspiel, Trauerweide.

3) როდესაც კომპოზიტის მეორე კომპონენტია Trauer: Staatstrauer.

ქართულში მწუხარების ემოციის სახელდებისას ამოსავალია, ერთი მხრივ,

ფიქრი, ხოლო, მეორე მხრივ, დაბინდება, სიბნელე. გერმანულში truren ერთეულის

სახელდებისას ამოსავალია მისი ფიზიოლოგიური გამოხატულება, კერძოდ,

თავის დახრა. ქართულშიც არსებობს მწუხარების გამოსახატავად ლექსიკური

ერთეული ღრეჯა, რაც ადამიანის სახის გამომეტყველებას გამოსახატავს. თუმცა,

უნდა აღინიშნოს, რომ ღრეჯა მწუხარების მნიშვნელობით თანამედროვე

ქართულში აღარ გამოიყენება.

შედარება ცხადყოფს, რომ ქართულში დიდია აფიქსით ნაწარმოებ

ლექსიკურ ერთეულთა რაოდენობა, შედარებით მცირეა კომპოზიტების

რაოდენობა, გერმანულში კი, პირიქით, მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი

აფიქსებით ნაწარმოები სიტყვები, სამაგიეროდ თვალში საცემია კომპოზიტთა

დიდი რაოდენობა. გერმანული ენა ფლობს კომპოზიტების შექმნის ძლიერ

გამოხატულ უნარს. მ. სტეპანოვა აღნიშნავს, რომ სიტყვათა შეერთება

(Zusammenbildung) არის ერთ-ერთი უძველესი და ამავე დროს ყველაზე

პროდუქტიული ხერხი არსებითი სახელების წარმოებისა გერმანულ ენაში

(Степанова 1953: 109).
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თავი III

ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა სემანტიკა

ქართულსა და გერმანულ ენებში

3.1. შიშის კონცეპტი ქართულსა და გერმანულ ენებში

ლექსიკა-სემანტიკის აღწერისთვის საკმარისი არ არის მხოლოდ სიტყვათა

მნიშვნელობების მთლიანი კომპლექსის აღწერა. ერთი ენის შიგნით არ ჩანს ენათა

სემანტიკური დანაწევრება. ყოველი ენა თავისი სემანტიკური სტრუქტურით

გამოირჩევა. „რამდენადაც ენა გვეძლევა არა ზოგადი ფორმით, არამედ როგორც

მხოლოდ დედაენა, ე.ი. გარკვეული ენის ქართულის, ფრანგულის, ჩინურის ...

სახით, „მსოფლხედვა“ დედაენისეულია და ყოველ ენას (დედაენას) სამყაროს

ენობრივი მოდელირების საკუთარი წესი, სამყაროს ენობრივი გადამუშავების

საკუთარი „მსოფლხედვა“ აქვს (რამიშვილი 2002: 23). „უცხო ენა შესავალია უცხო

კულტურაში და ახალი ენის ცოდნა ამ ენის მატარებელი ხალხის სულიერი

მემკვიდრეობის გაცნობაც არის“ (რამიშვილი 2002: 21).

თუ გავითვალისწინებთ, რომ „საგნის მიმართ ენობრივი პოზიცია იგივეა,

რაც საგნის მიმართ ადამიანის პოზიცია და ამ პოზიციის გარეშე, ადამიანის

პრაქტიკის გარეშე (ფართო გაგებით), საგანი ვერც გადაიქცევა შემეცნების

ობიექტად“ (რამიშვილი 2002: 62), ნათელი ხდება, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს

ენობრივი შინაარსების კვლევას, რათა შევიცნოთ ერის მსოფლხედვა.

ლექსიკა ენის ყველაზე მგრძნობიარე ნაწილს წარმოადგენს. იგი პირდაპირ

ასახავს სოციალურ ყოფას. ენაში ახალი სიტყვების წარმოქმნა, გაქრობა ან

ლექსიკური ერთეულების პასიურ მარაგში გადასვლა ხშირად სოციალურ-

კულტურულ ფაქტორებს უკავშირდება. ენის ისტორიის აღწერა დაკავშირებულია

საზოგადოების ეთნიკურ ისტორიასთან. ხალხის კულტურა და ზნე-ჩვეულებები

გავლენას ახდენს ენაზე, ენა კი ქმნის ერს, ნაციას.
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“მნიშვნელობის ცვლილება, ძველი სიტყვების ამოვარდნა, ახალი

სიტყვების შექმნა და სესხება - ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თვითონ

კულტურის ისტორიაზე. ენებს შორის დიდი განსხვავებაა მათი ლექსიკის ბუნების

თვალსაზრისით“ (სეპირი 2005: 42).

ა. ბლანკი მიიჩნევს, რომ ტერმინი მნიშვნელობის ცვლილება არასწორია.

იცვლება არა სიტყვის მნიშვნელობა, არამედ უკვე არსებულ მნიშვნელობას

ემატება სხვა და ხდება მისი ლექსიკალიზაცია (მნიშვნელობის ინოვაციური

ცვლილება) ან ლექსიკალიზებული მნიშვნელობა ხდება გამოუსადეგარი და

იკარგება (მნიშვნელობის რედუქციული ცვლილება) (Blank 2001: 70).

მნიშვნელობის შესწავლა ისტორიული თვალსაზრისით გულისხმობს ენაში

მიმდინარე სიტყვათა მნიშვნელობების ცვლის შესწავლას, მის აღწერასა და

კლასიფიკაციას. „ლექსიკური მარაგი ყველაზე მეტად განიცდის სოციო-

კულტურული ფაქტორების ზემოქმედებას. ლექსიკა პირდაპირ ასახავს

სოციალურ ყოფას. უმეტესად სოციალურ-კულტურულ ფაქტორებთანაა

დაკავშირებული ენის გამდიდრება და ლექსიკური ერთეულების პასიურ მარაგში

გადასვლა ან ენიდან გაქრობა“ (ბახტაძე 2010 :48).

„ერთისა და იმავე სიტყვის სხვადასხვა მნიშვნელობას სხვადასხვა განწყობა

უდევს საფუძვლად. მაგრამ რადგან სიტყვის მნიშნელობები სხვადასხვა განწყობის

სფეროს ეკუთვნიან, ისინი ერთმანეთს ვერ ხვდებიან და მაშასადამე ვერ

მოახდენენ ერთმანეთზე რაიმე შემაფერხებელ ან ხელის შემწყობ გავლენას“

(უზნაძე 1956: 150).

ყველა ენას აქვს არატიპური, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი

თვისებები და აგრეთვე უნივერსალური, ყველა ენისთვის ნიშანდობლივი ნიშნები,

უნივერსალიები, ასევე მას გააჩნია ის ტიპური ნიშნები, რითაც იგი გარკვეულ

ენობრივ ჯგუფში ერთიანდება (ბახტაძე 2010: 8).

ტიპოლოგია ენათა მსგავსება-განსხვავებას აყალიბებს ენების სისტემური

წყობის მიხედვით. ქართული და გერმანული ენების ლინგვოტიპოლოგიური

აღწერა და ინტერპრეტაცია წარმოადგენს თითოეული ენის თავისებურებების

დადგენასა და მათ შორის მსგავსისა და განსხვავებულის გამოვლენას.
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გურამ რამიშვილის მიხედვით, ენათა შედარებას აზრი არა აქვს ორ

შემთხვევაში: თუ მივიჩნევთ, რომ 1) ენათა შორის განსხვავება აბსოლუტურია

(აბსოლუტური რელატივიზმი); 2) ყველა ენა ერთსა და იმავეს გამოთქვამს

(აბსოლუტური უნივერსალიზმი) (რამიშვილი 1995: 156).

მსგავსება-განსხვავება ენებს შორის დამოკიდებული არაა გენეტიკურ

ნათესაობაზე და იგი ენის ყველაზე მნიშვნელოვან და ზოგად თვისებებშია

საძებნი.

„ენერგეისტული „შედარებითი ენათმეცნიერება“ არა მარტო ენების, არამედ

ენით ორგანიზებული ერების შედარებას გულისხმობს, რომელიც, თავის მხრივ,

ეყრდნობა არა მარტო ხალხებისა და ენების თანაბრობის პრინციპს, არამედ ერთი

ხალხის მიერ მეორის „ღირებულებათა“ სისტემის გაცნობას და სათანადოდ

დაფასებას, მათი უფლებების ცნობას, ოღონდ არა დეკლარირებულად, არამედ

ეთიკური აუცილებლობის ნიშნით“ (რამიშვილი 2002: 170).

დ. ბახტაძის მიხედვით „ენის ტიპოლოგიაში რელევანტურია როგორც

ცალკეული ნიშან-თვისებები, ასევე ენობრივად უფრო ფართო წვდომის,

ბევრისმომცველი მომენტებიც, კერძოდ, სტრუქტურული (მორფოლოგიური),

ფუნქციონალური და სულიერ-მსოფლმხედველობრივი (აზრობრივი) მომენტები“

(ბახტაძე 2010 :15). ლინგვოკულტუროლოგიური შესწავლისათვის ლექსიკა-

სემანტიკის სტრუქტურები ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია.

„ტიპოლოგიურმა კვლევამ გადააბიჯა ენის ფონეტიკურ/ფონოლოგიურ და

მორფოსინტაქსური დონეების საზღვრებს და ლექსიკა-სემანტიკის და

პრაგმატიკის სფეროებში შეაღწია. ასევე გამოიკვეთა ლინგვოკულტუროლოგიური

ასპექტების, ენაში ასახული კაცობრიობის შემეცნებითი შესაძლებლობების,

ესთეტიკური წარმოდგენების, მორალური ნორმებისა და ა.შ. შედარება-

შეპირისპირების საჭიროება“ (ბახტაძე 2010: 23).

შიში უხსოვარი დროიდან არაერთი დისციპლინის კვლევის ობიექტს

წარმოდგენს. მას იკვლევს ფილოსოფია, ფიზიოლოგია, ფსიქიატრია,

ფიზიოლოგია, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია და ა.შ. ლინგვისტიკაში განიხილავენ,
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ერთი მხრივ, შიშის აღმნიშვნელ ლექსიკას, მეორე მხრივ შიშის, როგორც ემოციის

გამოხატვის საშუალებებს.

ანტიკურ საბერძნეთში შიში ყოველთვის კონკრეტულ ობიექტთან იყო

დაკავშირებული. პლატონი და არისტოტელე შიშს განმარტავენ, როგორც

ფიზიკურ რეაქციას. არისტოტელესთან იგი გადავიდა სხეულის შეგრძნებების

სფეროში. ავგუსტინე შიშს განიხილავდა ადამიანის ოთხ ძირითად გრძნობას

შორის. შიშს ადამიანის ემოციებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს.

შიში არის არასასიამოვნო, შემაწუხებელი გრძნობა. ქართულში შიში

დიფუზურ გრძნობას წარმოადგენს და ხშირად მისი შინაარსი აუხსნელია, თუმცა

არის შემთხვევები, როდესაც მას განსაზღვრული შინაარსი აქვს (ობიექტები,

პიროვნებები, საქმიანობა, სოციალური სიტუაციები).

3.1.1 შიშისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური
მიმართულებები და პოლისემია ქართულში

შიშის ბუდე სულხან–საბა ორბელიანის ლექსიკონში შემდეგნაირად არის

წარმოდგენილი: ,,ხოლო შიშიცა განიყოფების ექვსად: მცონარებად, კდემულებად,

სირცხვილად, განკვირვებად, განცვიფრებად და უღონოებად. მცონარება

ვიდრემდე არს შიში მყოფადისა მოქმედებისა; ხოლო კდემულება – შიში

მოლოდებითა ძაგებისათა და კეთილ არს ესე ვნებაÁ; ხოლო სირცხვილი – შიში

ბილწებისა რისამე საქმესა ზედა და არცა ესე უსასო არს ცხოვრებისაგან; და

განკვირვება – შიში დიდისა ოცნებისაგან; ეგრეთვე განცვიფრება – შიში

უჩვეველისა საოცრისაგან; ხოლო უღონოება – შიში განვრდომილებისა; რამეთუ

შეგვეშინის რაÁ, Ãვებულ ყოფასა უღონოებითა“ (ორბელიანი 1993:303).

შიშის განხილვის დროს ქართულში უნდა გამოვყოთ საკუთრივ შიში,

შიშები და ღვთის შიში.

შიშის ლექსიკურ–სემანტიკურ ბუდეში შემდეგი ძირითადი სემანტიკური

მიმართულებები გამოიყოფა:

 მოსალოდნელი ან თავსდატეხილი საფრთხის განცდით გამოწვეული

ცუდი, შემაწუხებელი გრძნობა
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 მდგომარეობა, როდესაც რისამე საფრთხე არ არსებობს

 უბედურება

 რაიმე სიტუაციის, ობიექტის, საქმიანობისა და ადამიანის მიმართ ძლიერი,

პანიკური შიში (ავადმყოფობა)

 მოკრძალება, მორიდება

 გულადი, გაბედული, მამაცი, ვისაც არაფრის არ ეშინია

 ღვთის წინაშე შიში

N მაგისტრალური

სემანტიკური

მიმართულება

ბუდის ლექსიკური მარაგი სხვა ლექსიკური

ერთეული

1. მოსალოდნელი ან

თავსდატეხილი

საფრთხის განცდით

გამოწვეული ცუდი,

შემაწუხებელი

გრძნობა

შიში, შინება, შეშინება,

დაშინება, მშიშრობა, შიშიანობა,

შიშვა, შიშულობა, შიშლოება,

მოშიშება, შეშინებული,

მოშიში, მოშიშე, მოშიშარი,

მშიშარა, შემშინებელი,

შემაშინებელი, შესაშინებელი,

დამაშინებელი, დასაშინებელი,

დაშინებული, შიშნეული,

საშიშროება, საშიში, საშიშარი,

შიშმიცემული, შიშმორეული,

შიშნარევი, შიშნაჭამი,

შიშდაკრული, შიშნაკრავი,

შიშჩამდგარი, შიშზარიანი,

ძარღვშეშინებული, შიშხათი

(გურ.), შიშამქრალა (კახ.),

შიშიბელა (ფშ.), შიშლოურთი

(გურ.), შიშროული (ლეჩხ.)

ყამი,

შეძრწუნება,

ძრწოლა, ძრწუნვა,

შესაძრწუნებელი,

შეძრწუნებული,

შემაძრწუნებელი,

ზარი, ზარდამცემი,

ზარდაცემული,

თავზარი,

თავზარდაცემული,

თავზარდამცემი,

ზაფრა,

დაზაფრული,

პანიკა,

ელდა, ელდანაცემი

2. მდგომარეობა, უშიშროება, უშიშრობა,
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როდესაც რისამე

საფრთხე არ

არსებობს

უსაშიშრობა, უსაშიშროობა,

უსაშიშროება

3. უბედურება საშინელება

4. რაიმე სიტუაციის,

ობიექტის,

საქმიანობისა და

ადამიანის მიმართ

ძლიერი, პანიკური

შიში (ავადმყოფობა)

შიში, შიშები ფობია, პანოფობია,

იზოფობია ... 1

5. მოკრძალება,

მორიდება

მოშიშება, შიშკალიფა (იმერ.),

შიშკალიფე (იმერ.),

შიშლოურთი (გურ.)

6. გულადი,

გაბედული, მამაცი,

ვისაც არაფრის არ

ეშინია

უშიში, უშიშარი, უსაშიშრო,

შიშუქონელი

7. ღვთის წინაშე შიში ღვთისმოშიშება, ღვთისმოშიში,

მოშიში, მოშიშე

იოანე საბანისძესთან ვკითხულობთ, რომ შიში არის სულის სამოსელი:

,,ჯერს არს ჩემდაცა დღესა ამას, რაÁთა განვიძარცვო შიში ხორცთა ამათ ჩემთაÁ,

რომელნი სამოსელ არიან სულისა ჩემისა, და შთავხდე, ვითარცა სიღრმესა

ზღვისასა, შორის ქალაქსა ამას და ნათელვიღო სისხლითა ჩემითა და ცეცხლითა

და სულითა, ვითარცა ქადაგა წინამორბედმან იოვანე“ (საბანისძე 1963: 68).

ზოგადად შიში ქართულში უარყოფითადაა შეფასებული და სირცხვილად

ითვლება:

1 www.phobifobi.blogspot.com



75

მშიშარა ადამიანს ქართულში მხდალს, ლაჩარს უწოდებენ, ხოლო უშიშარს

- გულადს, ვაჟკაცს: „ცამდინ აჰყავდათ გულადნი, თავგადადებულნი ვაჟკაცნი,

მაშინ, როდესაც მასხარად იგდებდნენ მშიშარებს და ლაჩრებს“ (ყაზბეგი 1984: 164).

უშიშრობა ვაჟკაცობის ნიშანი იყო: „გულმამაც ვაჟკაცსა და მეფისათვის

თავდადებულ ქონდაქართუხუცესს თითქმის დაჩლუნგებული ჰქონდა

შიშიანობის გრძნობა...“ (გამსახურდია 2011: 156).

მშიშარა ქართულში დიაცთან ასოცირდება:  „დიაცი ყოფილხარ, ონისე,

დიაცი!.. ძალამ ისე როგორ უნდა შეგაშინოს, რომ ოჯახიდგან ქალი გაიყვანო და

ისეთს კაცს მისცე, რომელიც თქვენ ქალს არ უყვარდეს?.. აჰუ! მშიშარაი

ჰყოფილხარ, მშიშარაი, მოკვდეს შენისთანა კაცი! - ხელის ქნევით და სიბრაზით

წარმოსთქვა პაპამ“ (ყაზბეგი 1984: 59).

დავით გურამიშვილი მშიშარას დედალს ადარებს:

„მოისრა ხშირი ქვეყანა, გახდა ვერანად, ტრამლადა!

სულ წარიტაცეს, თუ ვინმე შამბში მოურჩა წამლადა;

დადედლებულნი შიშთაგან აღარ ვარგოდენ მამლადა,

აღარვინ დარჩა ფარსაგი პატრონად, ქვეყნის მამლადა“ (გურამიშვილი 1989:

398).

მშიშარა მამაკაცს დიაცს უწოდებდნენ. ლეჩაქის დახურვა მამაკაცისათვის

ნიშნავდა, რომ ის მშიშარა იყო (სახოკია 1979: 357).

ოთარ ჭილაძესთან ვკითხულობთ: ,,მშიშრობას ყველაფერი სჯობია,

მშიშარა კაცი დღეში სამჯერ კვდება...დღეს შიშს შეჭამ, ხვალ სიმართლეს

დამარხავ, ზეგ შენთვის უცნობ ადამიანს დაასმენ, მაზეგ ლექსებს დაუხევ მოწაფეს

და გათავდა...“ (ჭილაძე 1987: 52).

ოთარ ჭილაძე მიიჩნევს, რომ შიშის დაძლევაა გმირობა: ,,შიშის დაძლევა და

ტკივილის მოთმენაა სწორედ ვაჟკაცობა, თორემ, არაფრის შიში თუ არა გაქვს და

არავითარი გრძნობა არ გაგაჩნია, არც ადამიანი ყოფილხარ და, აქედან

გამომდინარე, არავისთვის არავითარ ღირებულებას არ წარმოადგენ, გულადი

იქნები თუ მხდალი“ (ჭილაძე 1987: 147).
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შიშს, როგორც ადამიანის გრძნობის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელს,

მრავლობითი რიცხვი არ ეწარმოება, მაგრამ არსებობს ლექსიკური ერთეული -

შიშები, რომელსაც შედარებით კონკრეტული მნიშვნელობა აქვს და

ავადმყოფობას, სენს ნიშნავს. ეს ფორმა ფართოდ გამოიყენება მედიცინასა და

ფსიქოლოგიაში. შიშების მნიშვნელობით გამოიყენება ასევე ფობია.

ფობია ბერძნული სიტყვაა, ის რაიმე სიტუაციის, ობიექტის, საქმიანობისა

და ადამიანის მიმართ ძლიერი, პანიკური შიშია. არსებობს სხვადასხვა სახის

ფობიები:

ყველაფრის შიში- პანოფობია

ჰაერის- ანემოფობია

ღრუბლების- ნეფოფობია

ღამის- ნიკტოფობია

სიბნელის- სკოტოფობია

დღის-ეოზოფობია

სინათლის- ფოტოფობია

ჭექა-ქუხილის- ბრონტოფობია

ხმაურის- ლიგიროფობია

ვარსკვლავების- ასტროფობია

მზის- გელიოფობია

ცოლის მოყვანის- გამოფობია

მარტოობის შიში- ზოლოფობია

ტკივილის- ალგინოფობია

ცხოველების- ზოოფობია

წიგნების- ბიბლიოფობია

საზოგადოების- სოციოფობია

უცხოელების- ქსენოფობია

ხალხმრავლობის- აგორაფობია (www.phobifobi.blogspot.com)

ცალკე უნდა გამოიყოს ღვთის შიში. გიორგი მერჩულე „გრიგოლ ხანძთელის

ცხოვრებაში“ ღვთის შიშს შემდეგნაირად განმარტავს: ,,შიში ღმრთისაÁ თავი არს
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სათნოებისაÁ, ვითარცა მოსე იტყვის: ,,რასა ითხოვს ღმერთი შენგან, ჰოÁ ისრაელ, არამედ

რაÁთა გეშინოდეს მისა“, ,,რამეთუ შიშმან უფლისამან შესძინის დღეთა...“ (მერჩულე

1963: 251).

„ვეფხისტყაოსანში“ შიში გაიგივებულია კრძალვასთან და რიდთან:

შესთვალა: “მეფე უკადრი ხარმცა მორჭმით და დიდობით!

ამა საქმესა ვიკადრებ შიშით, კრძალვით და რიდობით:

მის ყმისა ვერას ვერ მცნობი ვუხმობდი თავსა ფლიდობით,

აწ ვცან და გაცნევ ყოველსა, მოვალ შვებით და მშვიდობით”(რუსთაველი 1988:

143).

„თავი ყოველთა კეთილთა ღმრთის–მოშიშება არს და სიმდაბლე“, –

ვკითხულობთ „ქართლის ცხოვრებაში“ (ლაშა გიორგის დროინდელი მემატიანე 1955:

368).

ბასილი ზარზმელის მიხედვით, როგორც ღორისთვის უცხოა მარგალიტი, ასევე

უკეთური სულისათვის უცხოა ღვთის შიში: „სულსა შინა უკეთურსა შიში ღმრთისაÁ არა

დაემკვიდრების, არცა ჯერ იყო მარგალიტსა დასხმად წინაშე ღორთა“ (ზარზმელი 1963

:333).

ღმრთის შიში შეიძლება რთულ, კომპლექსურ გრძნობად ჩაითვალოს. იგი არის,

ერთი მხრივ, არასასიამოვნო გრძნობა, შიში, ჩადენილი ცოდვების გამო მოვლენილი

სასჯელისა, შიში უფლის დაკარგვისა, ხოლო, მეორე მხრივ, იგი შეიცავს ერთგვარ

პატივისცემას, მოკრძალებას უფლის მიმართ - მოშიშება, ღვთისმოშიშება: „არარაÁ

ბრალი უქმნიეს მას, რამეთუ ღმრთისმოშიშებისა და სიწმიდისა და სიმდაბლისა

მისისათვის მარადის მადლი სულისა წმიდისაÁ დადგრომილ არს მის თანა“ (მერჩულე

1963: 293).

ღვთის შიში ღმრთისკენ სავალი გზის დასაწყისია. ამ გზის ბოლო საფეხური არის

სიყვარული: “შიში არა არს სიყუარულსა თანა, არამედ სრულმან სიყუარულმან გარე

განდევნის შიში, რამეთუ შიშსა ტანჯვაი აქუს; ხოლო მოშიში იგი არა სრულ არს

სიყუარულსა ზედა” (ბიბლია 1989: 1116). ღვთის მოშიში ადამიანი უფალს ევედრება

სასუფეველს, შეწყალებას, ცოდვათა მიტევებას, განსაცდელისგან ხსნას; ხოლო ის, ვისაც

უფალი უყვარს, არაფერს ითხოვს, მთლიანად უფალსაა მინდობილი.
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შიში ქართულში არა ერთი ლექსიკური ერთეულითაა გამოხატული. ისინი

შესაძლოა ორ ჯგუფად დაიყოს:

1) ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც შიშ- და შინ ფუძეებითაა ნაწარმოები: შიში,

შიშვა, შინება, შეშინება, შიშულობა, შიშიანობა, მშიშრობა, შიშკალიფა,

შიშკალიფე;

2) სხვადასხვა ფუძით წარმოდგენილი ლექსიკური ერთეულები: ზარი, თავზარი,

ელდა, პანიკა, ყამი, ძრწოლა, ძრწუნვა.

N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა

1 შიში შეშინება, შიშნეულობა, საშინელება, შიშის ზარი,

ძრწოლა, ელდა, დაფრთხობა, ფეთი, დაფეთება,

ელეთმელეთი, კრთომა, შეკრთომა

2 შინება შეშინება, დაშინება

3 შიშვა შიში

4 შიშულობა შიში

5 შიშლოება შიში

6 შიშები ფობია

7 შეშინება შიში, დაშინება

8 შეშინებული ათრთოლებული, აკანკალებული, დამფრთხალი,

დაფეთებული, შემკრთალი

9 შემშინებელი შემაშინებელი

10 შემაშინებელი შემშინებელი

11 შესაშინებელი დასაფეთებელი, შესაძრწუნებელი,

დამაფრთხობელი

12 მშიშრობა შიში, სიმხდალე, სილაჩრე, ლაჩრობა

13 მოშიში ღვთის მოშიში

14 მოშიშე მოშიში, მშიშარა

15 მოშიშარი მშიშარა, მოშიშე, მოშიში

16 მშიშარა მხდალი, ლაჩარი

17 დაშინება შეშინება, დაფრთხობა, დაფეთება

18 დაშინებული შეშინებული, დამფრთხალი, დაფეთებული
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19 დამაშინებელი შიშის მომგვრელი, დამაფრთხობელი,

დამფეთებელი

20 დასაშინებელი შესაშინებელი

21 შიშნეული შეშინებული, შემკრთალი

22 მოშიშება მოკრძალება, მორიდება

23 საშიშროება საფრთხე, განსაცდელი

24 საშიშარი საშიში, ამაღელვებელი, საგანგაშო

25 საშიში საშიშარი, შიშის მომგვრელი, თავზარდამცემი,

საგანგაშო

26 შიშიანობა საყოველთაო შიში

27 საშინელება უბედურება

28 საშინელი შიშის მომგვრელი, საზარელი, შემაძრწუნებელი,

თავზარდამცემი, მეტისმეტი, უდიდესი

29 შიშხათი დაშინება

30 შიშამქრალა მშიშარა

31 შიშიბელა მშიშარა, მხდალი, გულდედალი

32 შიშლოურთი შეშინებული, ფრთხილი, შიშით, მორიდებით

33 შიშროული შიშმორეული, შეშინებული

34 შიშკალიფა შიში, მორიდება

35 შიშკალიფე შიში, მორიდება

36 შიშმიცემული შეშინებული

37 შიშმორეული შეშინებული

38 შიშნარევი შეშინებული

39 შიშნაჭამი შეშინებული

40 შიშზარიანი შეშინებული

41 შიშდაკრული შეშინებული

42 შიშნაკრავი შეშინებული, შიშნაკრავი

43 შიშჩამდგარი შეშინებული

44 ძარღვშეშინებული შეშინებული
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45 უშიში უშიშარი, გულადი, მამაცი

46 უშიშარი უშიში, გულადი, გაბედული, მამაცი, უხიფათო,

საიმედო

47 უსაშიშრო უხიფათო, უსაფრთხო

48 უშიშროება გულადობა, მამაცობა, უშიშრობა, უსაფრთხოება

49 უშიშრობა უშიშროება, გულადობა, მამაცობა

50 უსაშიშროება უშიშრობა, უშიშროება

51 უსაშიშრობა უშიშროება, უსაშიშროება

52 უსაშიშროობა უშიშრობა, უსაშიშროობა

53 შიშუქონელი უშიში, უშიშარი, გულადი, მამაცი

54 ღვთისმოშიში მოშიში

55 ღვთისმოშიშება მოშიშება

56 ზარი ელდა, შიშის ზარი, თავზარი, შეშფოთება, გლოვა,

სამგლოვიარო გალობა, მოთქმით ტირილი,

მხიარულება, კამათელი

57 ზარდაცემული თავზარდაცემული, შეძრწუნებული

58 ზარდამცემი თავზარდამცემი, შემაძრწუნებელი

59 თავზარი ელდა, შეშინება, შეძრწუნება

60 თავზარდაცემული შეშინებული, შეძრწუნებული

61 თავზარდამცემი შიშის მომგვრელი, შემაძრწუნებელი

62 ელდა შიშის ზარი, თავზარი, ზაფრა

63 ელდანაცემი თავზარდაცემული

64 ყამი შიში, ძრწოლა, შეძრწუნება

65 ძრწოლა შიში, თრთოლა, ცახცახი, კანკალი, ყამი

66 ძრწუნვა ძრწოლა

67 შეძრწუნება შეშინება, თავზარის დაცემა

68 შესაძრწუნებელი შიშის მომგვრელი, შემაძრწუნებელი

69 შემაძრწუნებელი შიშის მომგვრელი, თავზარდამცემი, შემზარავი

70 შეძრწუნებული შეშინებული, თავზარდაცემული, დაზაფრული
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71 ზაფრა შიში, ელდა

72 დაზაფრული შეშინებული, ელდანაცემი, ზაფრააშლილი,

დანაღვლიანებული, დადარდიანებული

73 ზაფრადაცემული თავზარდაცემული, შეშინებული,

შეძრწუნებული, ელდანაცემი

74 პანიკა უეცარი შიში, თავზარი, მღელვარება, არეულობა

75 პანიკური პანიკის ხასიათის

76 ფობია შიშები

შიშის ლექსიკურ-სემანტიკურ ბუდეში მრავალი პოლისემიური ერთეული

გამოიყოფა. შეშინება ქართულში შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით გამოიხატება:

შინება, დაშინება, შიშხათი, შეძრწუნება. შიშხათი გავრცელებულია გურულ

დიალექტში.

შეშინებული გამოიხატება შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით: დაშინებული,

შიშმიცემული, შიშმორეული, შიშნარევი, შიშნაჭამი, შიშზარიანი, შიშდაკრული,

შიშნაკრავი, შიშჩამდგარი, ძარღვშეშინებული, შიშროული, შეძრწუნებული,

დაზაფრული, ელდანაცემი, ზარდაცემული, თავზარდაცემული, დამფრთხალი,

ათრთოლებული, აკანკალებული.

მოშიში გამოიხატება ლექსიკური ერთეულებით: მოშიშე, მოშიშარი,

ღვთისმოშიში, ხოლო მოშიშება იგივე ღვთისმოშიშებაა.

მოშიში ქართულში დადებითი კონოტაციის შემცველია, განსხვავებით

მშიშარასაგან, რომელიც შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით გამოიხატება: შიშამქრალა,

შიშიბელა, გულდედალი, მხდალი. შიშამქრალა გავრცელებულია კახურ დიალექტში,

ხოლო შიშიბელა - ფშაურში.

საშინელი გამოიხატება ლექსიკური ერთეულებით: შესაშინებელი,

დასაშინებელი, შესაძრწუნებელი. ამ სიტყვამ განიცადა ცვლილება. ძველ ქართულში

სიტყვა საშინელი მიემართებოდა უფალს უდიდესის მნიშვნელობით: ,,რამეთუ საშინელ

და წმიდა არს და ყოვლად ძლიერ და საკვირველ და უფალ და ყოვლისა მპყრობელ არს

სახელი მისი“ (საბანისძე 1963: 52).
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ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში საშინელი შიშის მომგვრელის,

შესაძრწუნებელის გარდა ნიშნავს ასევე ძალიან ცუდს და ძალიან დიდს, მეტისმეტს,

უკიდურესს (ქეგლ 1986: 400).

შიშის მომგვრელი, საზარელი, შესაძრწუნებელი

საშინელი ძალიან ცუდი

ძალიან დიდი, მეტისმეტი, უკიდურესი

საშინელება თანამედროვე ქართულში ნიშნავს უბედურებას (ქეგლ 1986: 400).

ლექსიკური ერთეულები შიშკალიფა და შიშკალიფე გავრცელებულია იმერულ

დიალექტში, შიშლოურთი - გურულში.

დადებითი კონოტაცია ახლავს ლექსიკურ ერთეულს უშიშარი, რომელიც

შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით გამოიხატება: უშიში, უსაშიშრო, უსაშიშროო,

შიშუქონელი, გულადი, მამაცი, გაბედული.

უშიშროება შემდეგი ერთეულებით გამოიხატება: უშიშრობა, უსაშიშროება.

საშიშის მნიშვნელობით გამოიყენება საშიშარი. საშიშროება გამოიხატება

ლექსიკური ერთეულებით საფრთხე, განსაცდელი.

შემშინებლის მნიშვნელობას ქართულში გამოხატავს შემდეგი ერთეულები:

შემაშინებელი, დამაშინებელი, ზარდამცემი, თავზარდამცემი, შემაძრწუნებელი.

ძლიერი პანიკური შიში რაიმე სიტაუციის, ობიექტის, საქმიანობის და ადამიანის

მიმართ ქართულში გამოიხატება სიტყვით - შიშები, მისი შესატყვისია სიტყვა ფობია,

რაც ბერძნული წარმოშობისაა და ფართოდ გამოიყენება მედიცინასა და ფსიქოლოგიაში.

3.1.2 შიშის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში

როდესაც ადამიანის ორგანიზმს შიში იპყრობს, აქტიურდება ნერვული სისტემა,

რაც იწვევს გულისცემის გაძლიერებას, გუგების გაფართოებას, მუხრუჭდება საჭმლის

მომნელებელი ჯირკვლების მოქმედება. პარალელურად აქტიურდება ენდოკრინული

სისტემა, რომელიც საშიშ სიტუაციებში სისხლში გადაისვრის შიშის ჰორმონს -

ადრენალინს, რაც სისხლძარღვების შევიწროებასა და ფერის დაკარგვას იწვევს. შიშის

ემოციის გარეგანი გამოხატულება შესაბამისად აისახება ლექსიკაში:

შიშის გამოხატვა ქართულში დაკავშირებულია:
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1. სიმკრთალესთან, ფერის დაკარგვასთან:

„აწ ამბავი სხვა დავიწყო, ყმასა წავჰყვე წამავალსა.

არ შეექმნა დარბაზობა მას დღე როსტანს გულ-გამწყრალსა;

რა გათენდა, ქუში ადგა, ჰგავს თუ ადენს პირით ალსა,

ხმობა ბრძანა ვაზირისა, მიიყვანდეს შიშით მკრთალსა“ (რუსთაველი 1988: 170).

2. გაშეშებასთან:

შიშისგან გაქვავება

შიშისაგან გაშეშება

„...ფრიქსეს რაღა გაფრთხილება უნდოდა, შიშისაგან ისე შეშდებოდა, ძაღლი რომ

მიგექსიათ, მაინც ვერ მოახერხებდა განძრევას“ (ჭილაძე 1979: 142).

3. დამუნჯებასთან:

შიშისგან ენის დაბმა

შიშისგან დამუნჯება

„თითქოს მძინარეც ყველაფერს ხედავდა და ძილშიც ერთობოდა შიშისაგან

დამუნჯებული ხალხის ცქერით“ (ჭილაძე 1979: 143).

შიშისაგან ენის ჩავარდა

„შიშისაგან ენაჩავარდნილი და დაბნეული დედა-შვილი ლამის სირბილით გაეცალა

იქაურობას“ (ჭილაძე 1979: 444).

4. სუნთქვის შეკვრასთან:

შიშისგან სუნთქვის შეკვრა

„კუსას შიშისაგან სუნთქვა ეკვროდა, როცა წარმოიდგენდა, ბრმა ლეკვივით ტომარაში

ჩაგდებული, როგორ მიჰყავდა იგი პოპინას მდინარისკენ, ფილამონეს დანატოვარი

კვალის მოსასპობად...“ (ჭილაძე 1979: 332).

შიშის ბურთის გაჩხერა ყელში

„გაფითრდა ბაჩანა, სახლში გაიქცა, შიშის ბურთი გაეჩხირა გულიდან ყელამდე“

(ჩოხელი 2010: 247).

5. კანკალთან, ცახცახთან:

შიშისგან კანკალი

„სანამ მისი მშობლები ასისინებული ასპიტებივით იგესლებოდნენ, შიშისაგან ძვლებიც

უკანკალებდა“ (ჭილაძე 1979: 151).



84

შიშისაგან ცახცახი

„ნუნუ შიშისგან ცახცახებდა და მთლად დაკარგულიყო. მარინეც, გაფითრებული, ერთს

ადგილს გახევებულიყო“ (ყაზბეგი 1984: 63).

შიშით ცახცახი

„ის დადგა ცოტა ხანს, მოათვალიერა იქაურობა, გადმოდგა რამდენიმე ნაბიჯი, შესდგა

ისევ და, თითქოს გაკვირვებულმა, დაუწყო ნუნუს ყურება, რომელიც შიშით ცახცახმა

აიტანა“ (ყაზბეგი 1984: 119).

6. გონების დაკარგვასთან:

შიშისაგან გონების დაკარგვა

„მერე, შიშისაგან გონდაკარგულს, კუდში ჩაავლებენ ხელს, ერთს ააპორწიალებენ და

სანაგვეზე მოისვრიან“ (ჭილაძე 1979: 503).

7. დაპატარავებასთან:

შიშისაგან დაპატარავება

„იატაკზე ჩაცუცქული, შიშისაგან უარესად დაპატარავებული, ცდილობდა, ჩოჩვა-

ჩოჩვით, რაც შეიძლება შეუმჩნევლად გასცლოდა იქაურობას...“ (ჭილაძე 1979: 342).

შიშისაგან გალევა

„კობას თვალწინ ედგა მოხუცებული დედაკაცი, რომელიც იტანჯებოდა, ილეოდა

შიშისაგან...“ (ყაზბეგი 1984: 118).

„... შიშითა განილევიან და ირყევიან, ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა“

(საბანისძე 1963: 50).

შიშისგან დადნობა

„სულ აქეთ-იქით უნდა ვიყურო, ვეფარო ხეებს, კლდეებს, ბალახებსა და კანკალით

ვჭამო საჭმელი, შიშისაგან ზეზეურად უნდა დავდნე!..“ (ვაჟა-ფშაველა 2011: 15).

8. გულთან:

ქართულში შიშთან დაკავშირებულ ლექსიკურ ერთეულებში ვხვდებით სიტყვა გულს.

თედო სახოკია აღნიშნავს: ,,როცა კაცი აღშფოთებულია ბრაზისგან, გულმოსულია,

შეშინებულია ან კიდევ გახარებული, ეს სულიერი განცდა, პირველყოვლისა, მოქმედებს

გულზე, აფორიაქებს მას, არღვევს მის წონასწორობას, გამოჰყავს იგი დამშვიდებული

მდგომარეობიდან: გული საგულეში აღარ ჩერდება, ბუდეში ვეღარ ეტევა, ბორგავს,

გარეთ გამოხტომას ლამობს!" (სახოკია 1979: 113).
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სიტყვა გული რიგ ზმნებთან ერთად ქართულში გამოხატავს შიშისგან

გამოწვეულ ემოციურ მდგომარეობას:

შიშისაგან გულის გაპარვა

შიშისაგან გულის გასკდომა

„კუსა კი ნამდვილად ჯალათი იყო, გაჩენისთანავე, მაშინაც კი, როცა ფარნაოზს ხელში

ეჭირა და გული შიშით უსკდებოდა, არ დავარდნოდა, რამე არ ეტკინა მისთვის“

(ჭილაძე 1979: 422).

შიშისაგან გულის გადაბრუნება

ფარნაოზს შიშისაგან გული გადაუბრუნდა და ფართხაფურთხით წამოდგა, თითქოს

მისი დაუდევრობით შეწუხებული ნეშტი ხელსა სტაცებდა (ჭილაძე 1979: 387).

შიშით გულის დაფლეთა

„როცა ის თავის სიყვარულს უყურებდა, ძვლები უღმუოდა, გული შიშით

ეფლითებოდა, იმ ძუნწი მასპინძელივით, რომლის სტუმრებიც დაუდევრად, თამამად

ატრიალებენ ხელში ფასდაუდებელ სურას“ (ჭილაძე 1979: 392).

შიშისგან გულს შემოყრა

„მაშინ მოაგონდა თავისი საყვარელი მარინე, რომელსაც ბრძოლის დროს შიშისაგან

გულს შემოჰყროდა და გახურებულს, აღელვებულს კობას კი ვერ შეემჩნია“ (ყაზბეგი

1984: 65).

აღსანიშნავია სიტყვა გულმოშიშობა, რომელიც „ვეფხისტყაოსანში“ გვხვდება:

„ზედ წაადგა, შეექცევის, დროთა, დღეთა ანგარიშობს;

თვენი ესხნეს ორანიღა, ამად სულთქვამს, ამად იშობს;

“ვა თუ საქმე გამიმჟღავნდეს!, - კვლა ამისთვის გულ-მოშიშობს, -

ავსა კარგად ვერვინ შესცვლის, თავსა ახლად ვერვინ იშობს“ (რუსთაველი 1988: 41).

9. სულთან:

შიშით სულის დალევა

„ვითომ ვერძზე ისხდნენ და მიფრინავდნენ, მაგრამ სიამოვნების ნაცვლად სული შიშით

ელეოდათ, ვერძს ზურგი გასიპული ჰქონდა, რქაზე კი ეკალი ესხა“ (ჭილაძე 1979: 19).

შიშისაგან სულის გაპარვა ფეხებში

„ნიკოს შიშისაგან სული ფეხებში ეპარება...“ (ჭილაძე 1987: 91).

10. თვალებთან, ყურებთან, თვალ-წარბთან:
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შიშისგან თვალების დახუჭვა

„ტირილითა და ხვევნა-კოცნით ინომ გული რომ იჯერა, ტილო ბაგირივით დაგრაგნა

და ქვის თავს გამეტებით გადაჰკრა, ისე მაგრად მოიქნია ხელი, შიშისაგან თვითონვე

დახუჭა თვალები, თითქოს ქვა მის დარტყმას ვერ გაუძლებდა...“ (ჭილაძე 1979: 306).

შიშისგან თვალების გადმოკარკვლა

„შიშისგან თვალებგადმოკარკლული ფრიქსე რქებში ჩაფრენოდა ვერძს და უთავბოლო

ჭენებისაგან გულს აზიდებდა“ (ჭილაძე 1979: 154-155).

შიშისაგან თვალების გადათეთრება

„მომაკვდავი შიშისაგან გადათეთრებულ თვალებს საცოდავად აცეცებდა, თითქოს

ხალხში ვიღაცას დაეძებდა...“ (ჭილაძე 1979: 363).

შიში გაურკვევლობას იწვევს. მის გამო ხშირად სინამდვილეს ვერ აღვიქვამთ

ადეკვატურად. მსგავს სიტაუციას აღნიშნავს გამოთქმები:

შიშს დიდი თვალები აქვს

შიშს დიდი ყურები აქვს

„თუკი საერთოდ იყვნენ ნასაყდრალში ყაჩაღებიო, - ამის თქმა უნდა ლეიტენანტს. შიშს

ყურებიც დიდი აქვს, მაგრამ მაინც ძნელი დასაჯერებელია ამდენი ხალხის ასე უკვალოდ

გაქრობა. საიდუმლო ხვრელი ჰქონიათ და ეგაა“ (ჭილაძე 1987: 138).

თვალ-წარბში ყურება

თვალ-წარბში ყურება ნიშნავს შიშს, მორიდებას, კრძალვას, სხვისი გულის

მოგების სურვილს. თედო სახოკიას ლექსიკონში ვკითხულობთ „როცა ვისიმე შიში და

რიდი გვაქვს, ერთთავად თვალ-წარბში ვუცქერით და ვცდილობთ მათი საშუალებით

მივუხვდეთ ადამიანის სულიერ განწყობილებას. წყრომისა და განრისხების დროს

წარბების კუნთები ადამიანისა იკუმშება, ერთმანეთს ეკვრის, თვალებსაც აპატარავებს,

ხოლო, როცა იგივე ადამიანი კმაყოფილია და კარგ გუნებაზეც, მისი წარბების კუნთები

ნორმალურ მდგომარეობაშია, თვალები უფრო ღიაა, და, ვინც ვინმეს სახის

გამომეტყველებას თვალს ადევნებს, ცდილობს თავისი ქცევით მის სახეზე

უკმაყოფილების ნიშნები არ გამოიწვიოს, პირიქით, სურს ეს სახე მომღიმარი,

მხიარული, კმაყოფილი და მისდამი კეთილგანწყობილი იყოს“ (სახოკია 1979: 268-269).

თვალის გასწორება

თვალის გასწორება ნიშნავს უშიშრად, გაბედულად შეხედვას.
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11. ზართან:

ძლიერი შიშის გამოსახატავად გამოიყენება ლექსიკური ერთეული შიშის ზარი:

“მამა მომიკვდა, მოვიდა დღე სიკვდილისა მისისა;

ქმნა გაუცუდდა ფარსადანს ნიშატისა და ნიშისა;

მათ გაეხარნეს, ვის ზარი დალევდის მისგან შიშისა;

ერთგულთა შექმნეს ვაება, მტერთა - ხსენება იშისა“ (რუსთაველი 1988: 69).

შიშის ზარის ცემა

„რა ვირმან ვეფხი ნახა, თავისი სიკვდილის მოციქული ეგონა, ყურნი წაიცქვიტნა და

დიდი დაიყვირა. ვეფხს ესეთი შიშის ზარი ეცა, გზათა კვალი ვეღარ გაიგნო, კლდეზედ

გარდაიჭრა და გაიქცა“ (ორბელიანი 1986: 85).

შიშისგან თავზარის დაცემა

„ხაფანგმა ისე ახლოს გაიღრჭიალა, ცუცას შიშისაგან თავზარი დაეცა“ (ჭილაძე 1979:

212).

12. ქართან:

შიშის ქარმა აიტანა

„თითქოს მართლა თვით ჯოჯოხეთს

აუშვია ქვეყნად ზარი!

აიტანა შიშის ქარმა

თანასწორად მთა და ბარი!“ (წერეთელი 1989: 201).

შიშმა აიტანა

„გიორგიმ რომ მარტო ნახა თავისი თავი კესოსთან, თითქო შიშმა აიტანა. ალბათ

იმორცხვა და საკვირველიც არ არის: თავის დღეში უცხო ქალთან მარტოდ არ ყოფილა“

(ჭავჭავაძე 1985: 424).

13. ჩრდილთან:

თავის ჩრდილის ეშინია

ძალიან მხდალ ადამიანზე იტყვიან თავის ჩრდილისაც ეშინიაო.

14. თმასთან:

თმის ყალყზე დადგომა

თმის ყალყზე დადგომა გამოხატავს შეშინებას, თავზარის დაცემას (სახოკია 1979:

714).
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შიში გვხვდება ანდაზებში:

შიში მაჩვენე და გაქცევას გაჩვენებო

შიშს დიდი თავლები აქვსო

საშიშის, ძლიერის აღსანიშნავად ამბობენ: იმის შიშით ზევით ჩიტი ვერ

გაფრენილა, ქვევით ჭიანჭველას ვერ გაუვლია.

3.1.3 შიში ეთნო-ისტორიულ და ლინგვოკულტუროლოგიურ კონტექსტში

შიშის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდიდან ცალკე უნდა განვიხილოთ რამდენიმე

სიტყვა, კერძოდ, შიშიანობა, უშიშროება, ზარი.

სიტყვის მნიშვნელობა დროთა განმავლობაში იცვლება და ცვლილების

გამომწვევი მიზეზები მხოლოდ ლინგვისტური ფაქტორებით არ აიხსნება. იგი უნდა

განიხილებოდეს ეთნო-ისტორიულ-ლინგვოკულტუროლოგიურ კონტექსტში.

უშიშროება ქართულში შიშის არქონას აღნიშნავს. ქართული ენის განმარტებით

ლექსიკონში განმარტებულია, როგორც „მდგომარეობა, როდესაც რისამე საფრთხე არ

არსებობს, რაიმე საშიშროება, საფრთხე არ ემუქრება ვისმე, რასმე" (ქეგლ 1986: 436).

უშიშროება გვხვდება „ქართლის ცხოვრებაშიც“: „სპარსეთის სულტანნი, შორს

მყოფნი და ახლოს მყოფნი, მეძღუნედ და მოხარკედ მისდა იყვნეს, და ყოველნი

სანაპირონი სამეფოსა მისისანი უშიშად ჰქონდეს“ (ლაშა გიორგის დროინდელი

მემატიანე 1955: 367).

საბჭოთა კავშირის პერიოდში უშიშროება ასოცირდებოდა სსრკ–ის სახელმწიფო

უშიშროების კომიტეტთან და შესაბამისად გადასახლებასთან, დაპატიმრებასა და

დასჯასთან.

შიშიანობა გამოხატავს შიშის მდგომარეობას. ქართულში იგი ასოცირდება

ლეკიანობის პერიოდთან, კერძოდ, მე-17-18 საუკუნეებთან, როდესაც დაღესტნელი

მთიელები თავს ესხმოდნენ აღმოსავლეთ საქართველოს. „ლეკიანობა დაღესტნელ

ფეოდალთა და “თავისუფალ” საზოგადოებათა წვრილ-წვრილი ლაშქრობები იყო

ქართლისა და კახეთის მოსახლეობაზე. ქართველებს სტაცებდნენ ქონებას, საქონელს,

ჭირნახულს, იტაცებდნენ ადამიანებს. მოგვიანებით მოთარეშეებმა დაიწყეს

დასახლებული ტერიტორიების დაპყრობა და დამორჩილებული მოსახლეობის

დახარკვა“ (თოფჩიშვილი 2007: 90).
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„კედლები ყველგან დაჩითულია სათოფეებითა. სჩანს შიშიანობის დროს ყოფილა

აშენებული“ (ჭავჭავაძე 1985: 387).

მეგრულში ვაშინერს იტყვიან მასზე, ვისი ან რისი ხსენებაც შიშისმომგვრელია,

ცოდვაა, ტაბუა, როცა რაიმე საგანი, სიტყვა ან საქმე აკრძალულია. ვაშინერება კი

ნიშნავს რწმენაზე დამყარებული შიშის გამო რაიმე საქმის არქმნას ან სიტყვის ართქმას

(ქობალია 2010: 306).

სიტყვა ზარს ქართულში რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს:

ზარი 1 – 1. სპილენძის შენადნობისგან ჩამოსხმული ღრუ ნაკეთობა კონუსის ფორმის,

რომელსაც შიგნიდან თავმსხვილი რერო (ენა) ჰკიდია ხმის გამოსაცემად; 2.

მოწყობილობა ბგერითი სიგნალისათვის - ელექტრონული ზარი; 3. (საუბრ.) ზარის

რეკვის ხმა.

ზარი 2 – 1. უზომო შიშით ან რაიმე საშინელი სანახაობით, ამბით გამოწვეული

შეშფოთება; 2. სამგლოვიარო, უსიტყვო გალობა მიცვალებულის გასვენებისას; 3.

მოთქმით ტირილი, ვინმეს დატირება, გლოვა - ზარი დაეცემა, თავზარი დაეცემა (ქეგლ

1986: 230).

მ. ანდრონიკაშვილი სიტყვა ზარს შიშის, საშიშის მნიშვნელობით უკავშირებს

საშუალო სპარსულ სიტყვას zahr:

პართ. Zahr - შხამი

ახ. სპარსული. Zahr - შხამი, საწამლავი, დარდი, ნაღველი, რისხვა, აღშფოთება.

(ანდრონიკაშვილი 1966: 323).

ძველ ირანულ ფორმას აღადგენენ, როგორც jazara, მიღებული ძირიდან jan, რაც

ცემას, კვლას ნიშნავს (ანდრონიკაშვილი 1966: 324).

სპარსულში შიში დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო სიკვდილთან, თუ

გავითვალისწინებთ ძველი ირანული ფუძის (jan - ცემა, კვლა) და პართიული ფუძის

(Zahr - შხამი) მნიშვნელობებს.

ზარ სიტყვასთანაა კავშირში, მ. ანდრონიკაშვილის მიხედვით, ზრუნ-ვა (ზრუნი):

ზრუნ -> ზარ-უნ. ზრუნვის ამოსავალი მნიშვნელობაა მოთქმა, წუხილი, შემდგომში მან

შეიძინა ზრუნვის მნიშვნელობა (ანდრონიკაშილი 1966: 324).

თუ ქართულში ზარის მრავალნიშვნელიანობას დავაკვირდებით, ჩნდება

მოსაზრება, რომ ზარი ქართულში სპარსულიდან შიშის მნიშვნელობით შემოვიდა.
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მოგვიანებით მან შეიძინა ტირილის (ზრუნი - „გოდების ბანი“) მნიშვნელობა, საიდანაც

შემდგომში უნდა განვითარებულიყო ყვირილის მნიშვნელობა, ხოლო თავისი

ხმოვანების გამო დაერქვა იგი ნივთს, რომელიც გამოსცემს დიდ ხმას:

შიში - ტირილი - ყვირილი - ნივთი

ქართულში სიტყვა ზარი აქტიურად მონაწილეობს კომპოზიტების შექმნაში:

თავზარი, თავზარდაცემული, ზარდაცემული, ასევე მონაწილეობს

ფრაზეოლოგიზმებში - თავზარი დაეცა, ზარი დაეცა.

ზართანაა დაკავშირებული ზარზმის სახელი: „და თუ ვითარ შემსგავსებული

სახელი ეწოდა ზარზმა ერთა მიერ, სასწაულთა საკჳრველთა ზარგანჴდილთა“

(ზარზმელი 1963: 336).

3.1.4 Angst-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური
მიმართულებები და პოლისემია გერმანულში

ლექსიკური ერთეულის Angst ლექსიკურ-სემანტიკურ ბუდეში შემდეგ

ძირითად სემანტიკურ მიმართულებებს გამოვყოფთ:

 შიში

 დარდი, ზრუნვა

 ძალიან დიდი შიში, შეძრწუნება

 ფობია

 მშიშარა, მხდალი ადამიანი

 უშიშარი

 შეშინებული

 მოშიში

 საშიში

 უშიშროება

 შიშიანობა

N მაგისტრალური

სემანტიკური

მიმართულება

ბუდის ლექსიკური მარაგი სხვა ლექსიკური

ერთეული

1. შიში Angst, Ängstlichkeit Furcht,
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Schreck, Schrecken,

Horror

2. დარდი, ზრუნვა Angst

3. ძალიან დიდი შიში,

შეძრწუნება

Hollenangst, panische Angst Entsetzen, Grauen, Panik

4. ფობია Erwartungsangst, Höhenangst,

Krankeitsangst, Krebsangst,

Objektangst, Ortsangst,

Platzangst, Prüfungsangst,

Situationsangst, Todesangst,

Wasserangst

Phobie, Aerophobie,

Agoraphobie,

Hydrophobie,

Toxikophobie …

5. მშიშარა, მხდალი

ადამიანი

Angstmeier, Angsthase,

ängstlich,

furchtbar, fürchterlich,

furchtsam, panisch

6. უშიშარი Angstfrei, angstlos, furchtlos

7. შეშინებული angsterfüllt, ängstlich,

verängstigt, angsvoll

erschreckt, erschrocken,

furchterregend, entsetzlich

8. მოშიში gottesfürchtig

9. საშიში schrecklich, furchterlich,

furchtbar, entsetzlich

10. უშიშროება Furchtlosigkeit,

Erschrockenheit

11. შიშიანობა Furchtsamkeit

შიში გერმანულში შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით გამოიხატება: Angst (f),

Furcht (f), Grauen (n), Entsetzen (n), Schreck (m), Schrecken (n), Erschrockenheit (f).

Angst გამოხატავს ობიექტის არმქონე, ხოლო Furcht ობიექტზე მიმართულ შიშს.

ძლიერი შიში, შეძრწუნება გამოიხატება სიტყვებით - Grauen, Entzetzen.

შიში (Angst) გერმანულში შესაძლოა იყოს:

Sinnlos (უაზრო), Unsinnig (უაზრო):
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„Als Frau Irene die Trepe von der Wohnung ihres Geliebten hinabstieg, packte sie mit einem

Male wieder jene sinnlose Angst“ (Zweig 1995: 3).

„როცა ფრაუ ირინე თავისი საყვარლის ბინის კიბეზე ჩამოდიოდა, ისევ იმ უაზრო შიშმა

შეიპყრო. უეცრად თვალწინ შავი წრეები დაუტრიალდა, მუხლები მოეკვეთა და

სასწრაფოდ მოაჯირს ჩასჭიდა ხელი, რომ არ წაქცეულიყო“ (ცვაიგი 2013: 83).

lächerlich (სასაცილო):

„Es war nicht das erstemal, dass sie den gefährvollen Besuch wagte, dieser jähe Schauer ihr

keineswegs fremd, bei jeder Heimkehr solchen grundlosen Anfällen unsinniger und

lächerlicher Angst“ (Zweig 1995: 3).

„თუმცა მთელი არსებით უწევდა წინააღმდეგობას, მაგრამ შინ დაბრუნებისას მაინც

ყოველთვის უმიზეზოდ შემოუტევდა ხოლმე ეს უაზრო და სასაცილო შიში“ (ცვაიგი

2013: 83).

innere (შინაგანი, დაფარული):

„Unablässig jagte sie die innere Angst, die sich wie jedes stärkere Gefühl bei ihr in Nervosität

verwandelte, von einem Summer ins Andere“ (Zweig 1995: 20).

„დაფარული შიში, როგორც ყოველი ძლიერი აღელვებისას ჩვეოდა ხოლმე,

მოუსვენრობად გადაქცეოდა და განუწყვეტლივ დევნიდა ერთი ოთახიდან მეორეში“

(ცვაიგი 2013: 99).

schotternde Angst (მძრწოლვარე):

„Diese schlotternde Angst, diese sichtliche Hilfslosigkeit schien ihr irgendwie wohlzutun, den

mit einem selbsbewussten und spöttisch zufriedenen lächeln musterte sie jetzt ihr Opfer“

(Zweig 1995: 5).

„გარეთ კი შიში ელოდებოდა, მაშინვე მოუთმენლად დააცხრებოდა და ისე

გაუთანგავდა გულს, რომ ვეღარც კი იგებდა, როგორ ჩაივლიდა ხოლმე დამრეცი კიბის

საფეხურებს“ (ცვაიგი 2013: 84).

აღსანიშნავია, რომ გერანულში შიში გადმოცემულია ლექსიკური ერთეულით

schotternd, რაც მძრწოლვარეს ნიშნავს, ხოლო ქართულში გამოყენებულია გულის

გათანგვა.

grausame (სასტიკი):
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„Hier verloschen die Bilder plötzlich im Dunkel einer warren und grausamen Angst“ (Zweig

1995: 18).

„აქ უცებ ქრებოდა მის გონებაში წარმოსახული სურათები და ყოველივეს უმოწყალო

შიშის ქაოსი და წყვდიადი ნთქავდა“ (ცვაიგი 2013: 97).

ermattete (დამქანცველი):

„Schon am nächsten Tage kam wieder ein Zettel, wieder ein Peitschenhieb, der ihre ermattete

Angst aufscheuchte“ (Zweig 1995: 33).

„მეორე დღესვე მოვიდა ახალი ბარათი, რომელმაც მათრახივით გადაჰკრა და თითქოს

განელებული შიში კვლავ გაუცხოველდა“ (ცვაიგი 2013: 114).

brennende (მწველი მწვავე):

„Angst war das Gefühl, das bei ihr auf alles antwortete, was aussergewöhnlich war, die

brennende Angst, der Brief sei schon gekommen, das Geheimnis enthüllt“ (Zweig 1995: 35).

„ყველაფერი უჩვეულო აშინებდა ირენეს, მაშინვე თავზარი ეცემოდა: ალბათ წერილი

მოვიდა და საიდუმლო უკვე გამომჟღავნდაო“ (ცვაიგი 2013: 115).

kleine (სულმოკლე):

„Diese kleine Angst vor dem Wort finde ich klagflicher als jedes Verbrechen. (Zweig 1995: 38)

სულმოკლე შიში გადამწყვეტი სიტყვის წინ, ჩემი აზრით, ყოველგვარ დანაშაულზე

სამარცხვინოა“ (ცვაიგი 2013: 119).

namenlose (ენით გამოუთქმელი):

“Haben Sie keine Angst. Ich geh schon weg”, nickte die Person, als sie die namenlose Angst in

dem Gesicht gewahrte und das gespannte Lauschen gegen das Vorzimmer, wo ein

Männerschritt deutlich vernehmbar war“ (Zweig 1995: 44).

„ნუ გეშინიათ, ახლავე წავალ, - დაუკრა თავი ქალმა, როცა შენიშნა, რომ კაცის ფეხის

ხმაზე, წინ კარიდან რომ შემოისმა, ირენეს სახეზე ენით გამოუთქმელი შიში აღებეჭდა“

(ცვაიგი 2013: 124).

wirre Angst (აწეწილი, ქაოსური, ბუნდოვანი, გაურკვეველი):

„… und all die wirre Angst durchdrang jetzt mit einem Male ein neues Gefühl…“ (Zweig 1995:

45).

„შიშის ქაოსში უეცრად შეიჭრა ახალი გრძნობა“ (ცვაიგი 2013: 125).

unsägliche (ენით გამოუთქმელი):
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„Eine unsägliche Angst überkam ihn“ (Zweig 1995: 55).

„ენით უთქმელმა შიშმა აიტანა“ (ცვაიგი 2013: 135).

Angst, საშიშროების დაუსაბუთებელი გრძნობის გარდა, აღნიშნავს აგრეთვე დიდ

დარდს:

1. Angst (შიში): Ich habe Angst vor grossen Hunden (მეშინია დიდი ძაღლების).

2. Angst (წუხილი, დარდი): Er hatte Angst um sein Leben (დარდობს თავის ცხოვრებაზე).

შიშს ქართულში აქვს ასევე მოშიშების, მოკრძალების მნიშვნელობა. ამ მხრივ

აღსანიშნავია გერმანული სიტყვა Furcht. იგი ობიექტის მქონე შიშს გამოხატავს. ასევე

Furcht-ს აქვს მოშიშების, მოკრძალების მნიშვნელობა, თუმცა Furcht-ის ეს მნიშვნელობა

თანამედროვე გერმანულში მოძველებულია.

მშიშარასაგან განსხვავებით, რაც უარყოფითი კონოტაციის შემცველია

ქართულში, მოშიში დადებით კონოტაციას შეიცავს და ღვთისმოშიში, თავმდაბალი

ადამიანის აღსანიშნავად გამოიყენება. მსგავსი მნიშვნელობა აქვს გერმანულში

ლექსიკურ ერთეულს gottesfürchtig.

საინტერესოა ქართულსა და გერმანულში საშინელი და schrecklich სიტყვების

სემანტიკა. საშინელი ქართულში საშიშის გარდა აღნიშნავს მეტისმეტად დიდსა და

უზარმაზარს. გერმანულში Schrecklich ნიშნავს საშიშს, აუტანელს და ზედსართავთან

ერთად გამოიყენება როგორც გამაძლიერებელი. Schrecklich viel zu tun haben ნიშნავს

ძალიან ბევრი საქმის ქონას.

გერმანულშიც არაერთი ფრაზეოლოგიზმი არსებობს, რომელთა სახელდების

საფუძველს წარმოადგენს შიშის ემოციის ფიზიკური გამოხატულება. Jemandem fällt /

rutscht das Herz in die Hose (სიტყვასიტყვით გული შარვალში გაეპარა) ნიშნავს დიდ

შიშს; die Angst mit dem Blute sein დიდ, ძვალსა და რბილში გამჯდარ შიშს ნიშნავს; in den

Knien weich werden შიშისგან მუხლების მოკვეთას ნიშნავს.; Jenamdem bricht der

Angstschweiss aus ნიშნავს ძლიერ შეშინებას, შიშის ოფლის დენას; kalte Füsse bekommen

პირდაპირი მნიშვნელობით ფეხების გაციებას ნიშნავს, მაგრამ ამ ფრაზეოლოგიზმით

გამოიხატება შიში; eine Gänsehaut bekommen კანის აბურძგვნას ნიშნავს, მაგრამ შიშის ეს

თანმხლები მოვლენა გერმანულ ენაში შიშის აღმნიშვნელი გახდა.
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კურდღელი როგორც გერმანულში, ასევე ქართულში შიშთანაა დაკავშირებული.

გერმანულში არის კიდეც ლექსიკური ერთეული Angsthase (მშიშარა) (Angst შიში, Hase -

კურდღელი). ქართულშიც არსებობს გამოთქმა - კურდღელივით მშიშარა.

ის, რაც ქართულში გადმოცემულია ერთი სიტყვით, ერთი ლექსიკური

ერთეულით, გერმანულში ხშირად სიტყვათა ჯგუფითაა გადმოცემული. მაგ.,

ელდანაცემი - von Schrecken ergriffen, von Entzetzen/ Grauen gepackt, erschuettert,

ergriffen.

N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა

1. Angst Angstgefühl, Ängstlichkeit, Furcht, Grauen,

Entsetzen, Phobie, Schreck, Schrecken, Bange,

Bangigkeit, Panik, Horror, Sorge, Besorgnis, Feigheit

2. Angstgefühl Angst, Ängstlichkeit

3. Ängstlichkeit Angst, Furcht, Schreck, Schrecken

4. Höllenangst Angst, Furcht, Grauen, Entsetzen, Phobie, Schreck,

Schrecken, Panik, Horror

5. Heidenangst Angst, Höllenangst, erschrecken

6. Himmelangst Höllenangst, Angst

7. panische Angst Angst, Panik, Ängstlichkeit

8. Furcht Angst, Angstgefühl, Ängstlichkeit, Grauen, Entsetzen,

Schreck, Schrecken, Panik, Horror

9. Schreck Schrecken, Angst, Angstgefühl, Ängstlichkeit, Furcht,

Grauen, Entsetzen, Phobie, Panik, Horror

10. Schrecken Schreck, Angst, Furcht, Grauen, Entsetzen, Phobie,

Panik, Horror

11. Horror Schreck, Angst, Furcht, Grauen, Entsetzen,

12. Entsetzen Grauen, Angst, Schreck, Erschrecken

13. Grauen Entsetzen, Angst, Höllenangst

14. Panik Panische Angst, Horror, Angst

15. Phobie Aerophobie, Agoraphobie, Hydrophobie,

Toxikophobie …
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16. Angstmeier Angsthase, ängstlich, furchtsam

17. Angsthase Angstmeier, Bangbuxe

18. ängstlich Angstvoll, verängstigt, furchtsam, angsterfüllt

19. angstfrei Angstlos, furchtlos

20. angstlos Angstfrei, furchtlos

21. angsterfüllt Ängstlich, Angstvoll, furchtsam

22. verängstigt angstvoll, furchtsam, angsterfüllt, ängstlich

23. angsvoll ängstlich, furchtsam, angsterfüllt, verängstigt

24. furchtsam ängstlich, furchtsam, angsterfüllt

25. panisch ängstlich, furchtsam, angsterfüllt

26. furchtlos angstlos, Angstfrei

27. erschreckt erschrocken, furchterregend, angsterfüllt, ängstlich,

verängstigt, angstvoll, verängstigt

28. erschrocken erschreckt, ängstlich, angstvoll, furchtsam,

angsterfüllt,

29. furchterregend entsetzlich, furchtbar, furchterlich

30. schrecklich furchterlich, furchtbar, entsetzlich

31. furchterlich furchtbar, fürchterbar,  entsetzlich,  furchterregend

32. furchtbar fürchterbar, fürchterlich, furchterregend

33. fuerchterbar furchtbar, entsetzlich,  furchterregend

34. furchteinfloessend Furchterregend, furchterlich, furchtbar, entsetzlich

35. entsetzlich furchtbar, fürchterbar,  entsetzlich,  furchterregend,

furchterlich

36. Furchtlosigkeit Unerschrockenheit

37. Unerschrockenheit Furchtlosigkeit

38. Erschrockenheit Furchtsamkeit, Ängstlichkeit

39. Furchtsamkeit Erschrockenheit, Ängstlichkeit

40. Angstzustand Angst, Hollenangst, Ängstlichkeit

41. Bangbuxe Angsthase
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42. Bange Furcht, Angst

43. Bangigkeit Furcht

44. Gottesfurcht Frömmigkeit

45. gottesfürchtig Fromm, gottergeben, gottgefällig

46. Erwartungsangst Phobie, Angst der Erwartung

47. Höhenangst Phobie

48. Krankheitsangst Phobie

49. Krebsangst Phobie

50. Objektangst Phobie

51. Ortsangst Phobie

52. Platzangst Phobie

53. Prüfungsangst Phobie

54. Situationsangst Phobie

55. Todesangst Phobie

56. Wasserangst Phobie

57. Angstneurose Erwartungsangst, Phobie, Situationsangst,

Objektangst

58. Angstpsychose Psychose

59. Angstkauf Panikkauf

60. Existenzangst Angst, Dasainsangst

61 Flugangst Angst, Phobie

62 Scheissangst Angst, Todesangst, Heidensangst, Panik

63 Sterbensangst Angst, Höllenangst

64 Himmelangst Angst

65 Beängstigen Ängstigen

66 Verängstigen Ängstigen, Verängstigung

67 Verängstigung Ängstigen, Verängstigen

შიში სხვადასხვა სახის შეიძლება იყოს: Erwartungsangst (შიში მოლოდინის

წინაშე), Höhenangst (სიმაღლის შიში), Krankheitsangst (ავადმყოფობის შიში), Krebsangst

(კიბოს შიში), Objektangst (ობიექტის შიში), Ortsangst (ადგილის შიში), Platzangst
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(ადგილის შიში), Prüfungsangst (გამოცდის შიში), Situationsangst (სიტუაციის შიში),

Todesangst (სიკვდილის შიში), Wasserangst (წყლის შიში).

შიშების, იმავე ფობიების აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები

ინტერნაციონალურ ლექსიკას წარმოადგენს და ისინი მსგავსია ქართულსა და

გერმანულ ენებში.

Angstzustand ნიშნავს შიშის არაკონტროლირებად გრძნობას, რაც იწვევს ფიზიკურ

დარღვევებს - გულის აჩქარებას, გონების დაკარგვას, თავბრუსხვევას.

მშიშარა გერმანულში გამოიხატება შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით: angstvoll,

ängstlich, angsterfüllt, furchtsam, erschreckt, erschrocken, verängtigt.

საშინელი შემდეგი ლექსემებით გამოიხატება: schrecklich, furchtbar, fürchterbar,

fürchterlich, furchterregend, furchteinflössend, entsetzlich.

ცალკე უნდა გამოვყოთ ისეთი მონოსემანტიკური სიტყვა, როგორიცაა

Ansgtschweiss (შიშის ოფლი). ქართულში მის აღსანიშნავად გამოიყენება შესიტყვება -

ცივი ოფლი. ფრაზეოლოგიზმით Jemandem bricht Angstschweiss aus გამოიხატება ძლიერ

შეშინება.

Angstvorstellung ნიშნავს წარმოდგენას, რომელიც შიშის გრძნობას იწვევს.

Angstkauf - აღნიშნავს წინდაუხედავად, ნაჩქარევად რაიმეს შეძენას იმის შიშით,

რომ საქონელი აღარ იქნება.

Ängstlich გერმანულ ენაში ნიშნავს როგორც ფრთხილს, ასევე მშიშარას:

Ängstlich

მშიშარა ფრთხილი

3.1.5 შიშის აღმნიშვნელი ფრაზეოლოგიზმები გერმანულში

შიში გერმანულში დაკავშირებულია:

1. გულთან (Herz). Jemandem fällt / rutscht das Herz in die Hose დიდ შიშს გამოხატავს.

Ins Herz getroffen haben გამოხატავს დიდ შიშს, თავზარის დაცემას:

„Während der Fahrt erst spürte sie, wie sehr diese Begegnung sie ins Herz getroffen hatte“

(Zweig 1995: 6).



99

„მხოლოდ გზაში მიხვდა ფრაუ ირენე, რა თავზარი დასცა ამ შეხვედრამ“ (ცვაიგი 2013:

86).

2. სისხლთან (Blute): ძლიერი შიში გადმოიცემა ფრაზეოლოგიზმით - die Angst mit dem

Blute sein.

„Mit dem Blute war schon die Angst“ (Zweig 1995: 41).

„ჰქონდა შიში ძვალსა და რბილში გამჯდარი“ (ცვაიგი 2013: 121).

3. სამშობლოს სიყვარულთან, პატრიოტიზმთან: ძალიან შეშინება სასაუბრო

მეტყველებაში გამოიხატება შემდეგი ფრაზეოლოგიზმით: mehr Angst als Vaterlandsliebe

haben. იგულისხმება, რომ ადამიანებს სამშობლო ძალიან უყვართ და სამშობლოს

სიყვარული გამოყენებულია შიშის საზომად. თუ შიში სამშობლოს სიყვარულზე მეტია,

ე. ი. ის უზარმაზარია.

4. მუხლებთან (Knien): შიშის თანმხლები ფიზიოლოგიური მოვლენები აისახება

ლექსიკაში. in den Knien weich werden ნიშნავს შიშიგან მუხლების მოკვეთას:

„Dabei waren ihre Knie wie aufgeweicht von der Angst und tragen unwilling die Schritte

vorwärts“ (Zweig 1995: 7).

„შიშისაგან მუხლები ეკეცებოდა, მაგრამ როგორმე ხომ უნდა მოსულიყო შინ“ (ცვაიგი

2013: 87).

5. ოფლთან (Angstschweiss): Jemandem bricht der Angstschweiss aus ნიშნავს ძლიერ

შეშინებას, შიშის ოფლის დენას.

6. შარვალთან (Hose): Die Hose voll haben შიშს აღნიშნავს, თუმცა პირდაპირი

მნიშვნელობით იგი შარვლის ავსებას ნიშნავს.

7. სიცივესთან - kalte Füsse bekommen პირდაპირი მნიშვნელობით ფეხების გაციებას

ნიშნავს, მაგრამ ამ ფრაზეოლოგიზმით გამოიხატება შიში.

8. კანის აბურძგვნასთან - eine Gänsehaut bekommen კანის აბურძგვნას ნიშნავს, მაგრამ

შიშის ეს თანმხლები მოვლენა გერმანულ ენაში შიშის აღმნიშვნელი გახდა.

9. Bange (შიში):

ვინმეს შეშინება გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით j-m Angst und bange machen

„Ich war bange“ (Böll 2001: 72).

„შიშმა შემიპყრო“ (ბიოლი 2012: 64).
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„Wenn ich mir vorstelle, dass es Clowns gibt, die dreissig Jahre lang dieselben Nummern

verführen, wird mir so bang ums Herz, als wenn ich dazu verdammt wäre, einen ganzen Sack

Mehl mit einem Löffel leer zu essen“ (Böll 2001: 108-109).

„როცა წარმოვიდგენ კლოუნებს, რომლებიც ერთსა და იმავე ნომრებს ოცდაათი

წელიწადი ასრულებენ, ისე მიღონდება გული, თითქოს ვიღაცას მიესაჯოს ერთი

ტომარა ფქვილის კოვზით ჭამა“ (ბიოლი 2012: 97).

10. გადაფრენასთან (Überflogen):

Angstgefühl überflogen ნიშნავს დიდ შიშს:

„Ein flüchtiges Angstgefühl überflog sie nur in der ersten Sekunden, da sie die Strasse betrat,

ein nervöser Schauer von rieselden Kälte, wie wenn man die Fussspitze prüfend ins Wasser

taucht, ehe man sich der Welle voll hingibt“ (Zweig 1995: 13).

„ქუჩაში რომ გამოვიდა, წამიერად ისევ აიტანა შიშმა: უმალ დაურბინა ცივმა

ჟრუანტელმა, როგორც წყალში ფეხის პირველად ჩაყოფისას გვემართება ხოლმე, სანამ

ტალღებში გადავეშვებოდეთ“ (ცვაიგი 2013: 93).

11. მიღებასთან (bekommen):

შეშინება გამოიხატება გამოთქმით Angst bekommen:

„Ja, sagte sie, so leise, dass ich Angst bekam“ (Böll 2001: 194).

„დიახ, - მიპასუხა მან ისე ჩუმად, რომ შიშმა შემიპყრო“ (ბიოლი 2012: 174).

12. გადაყლაპვასთან (schlucken):

An der Angst schlucken ნიშნავს შიშის დაძლევას:

„Ich schluckte an meiner Angst und fragte heiser: “Wieviel?” (Böll 2001: 262).

„როგორც იქნა შიშს ვძლიე და ხმაჩახლეჩილმა ვკითხე: - რამდენი?“ (ბიოლი 2012: 234).

13. შიში უკავშირდება ისეთ ზმნებს, როგორებიცაა packen (შეფუთვა), erschüttern

(შენჯღრევა), ergriffen (ხელის ტაცება). von Entzetzen/ Grauen gepackt, erschüttert, ergriffen

თავზარდაცემულ ადამიანს ნიშნავს.

14. ჩანერგვასთან (einjagen): Jemandem Angst einjagen; Jemandem in Angst und Schrecken

jagen ვინმესთვის შიშის ჩანერგვას ნიშნავს.

15. ქეჩოსთან (Nacken): J-m im Nacken sitzen ავსებას, ფლობას, მოცვას ნიშნავს.  die Angst

sass ihm im Nacken ძლიერი შიშით შეპყრობას ნიშნავს.
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Angst გვხვდება ანდაზებში: Angst ist ein schlechter Ratgeber - შიში ცუდი

მრჩეველია.

3.2 სირცხვილის კონცეპტი ქართულსა და გერმანულ ენებში

ადამიანის პიროვნება ფორმირდება მუდმივი და ცვალებადი ემოციების

გავლენით და სირცხვილის, სიამაყისა და სხვა ემოციები არ არსებობს პიროვნების მიერ

საკუთარი თავის შეფასებისა და აღქმის გარეშე (Tracy… 2012 : 187).

მ. ლევისი ემოციებს ყოფს გათვითცნობიერებულ და გაუთვითცნობიერებულ

ემოციებად (Levis 2007: 136). იგი სირცხვილს განმარტავს როგორც ინტენსიურ

ნეგატიურ გრძნობას, როდესაც ინდივიდი განიცდის მარცხს, გრძნობს

პასუხისმგებლობას წარუმატებლობასთან დაკავშირებით და სწამს, რომ მარცხში

აისახება საკუთარი თავი (Levis 1998: 127). სირცხვილის ემოციას, სიამაყის, დანაშაულის

შეგრძნებისა და შეცბუნების ემოციებთან ერთად უწოდებენ გათვითცნობიერებულ

ემოციებს (Tracy… 2012 : 190).

ნ. ელიასი სირცხვილს განსაზღვრავს როგორც სოციალური დეგრადაციის შიშს

(Elias 1976 : LXI).

სულხან-საბა ორბელიანი სირცხვილს შიშის ბუდეში განიხილავს და

შემდეგნაირად განმარტავს: „შიში ბილწებისა რისამე საქმესა ზედა და არცა ესე უსასო

არს ცხოვრებისაგან“ (ორბელიანი 1993: 303).

მ. შელერი მიიიჩნევს, რომ სირცხვილის დამახასიათებელი ნიშანი ისაა, რომ ის

გამოხატავს შეჯახებას ან შეუსაბამობას, ერთი მხრივ, ჩვენს მაღალ სულიერ

ღირებულებებსა და, მეორე მხრივ, ჩვენს ცხოველურ ბუნებასა და ფიზიკურ

მოთხოვნილებებს შორის. „ადამიანის ადგილი სამყაროში, მისი მდგომარეობა

ღვთაებრივსა და ცხოველურს შორის არც ერთ გრძნობაში არ გამოიხატება ისე აშკარად,

უშუალოდ და ძლიერად, როგორც სირცხვილის გრძნობაში“ (Scheler 1957 : 68, 78). ამის

გამო შელერი მიიჩნევს, რომ სირცხვილი მხოლოდ ადამიანისთვის დამახასიათებელი

ემოციაა (Scheler 1657: 67, 91).

ს. ტომკინსი სირცხვილს, მორცხვობასა და დანაშაულს ერთ ემოციად განიხილავს

(Tomkins 1963: 185). იგი წერს: „თუმცა საშინელება სიკვდილ-სიცოცხლესთანაა

დაკავშირებული, ხოლო სევდა სამყაროს ცრემლის საბურველში ახვევს, სირცხვილი
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ყველაზე ღრმა იარას ტოვებს გულში. შიში და სევდა იწვევს ტკივილს, მაგრამ ეს

ტკივილი გარეგანია... სირცხვილი არის შინაგანი ტანჯვა, სულის ავადმყოფობა“

(Tomkins 1963: 185).

კ. იზარდის მიხედვით, სირცხვილი იწვევს ინდივიდის მიერ საკუთარ თავსა და

მე-ს ზოგიერთ ასპექტზე ყურადღების გამახვილებას. სირცხვილის გამომწვევი

მიზეზისა და საკუთარი განცდების გააზრება ხელს უწყობს ინდივიდის მიერ საკუთარი

თავის შესახებ ცოდნის გაღრმავებას (Изард 2000: 68).

კ. იზარდის მიხედვით, სირცხვილი მაშინ ჩნდება, როდესაც ადამიანი ხვდება,

რომ მისი ქცევა უადგილო ან შეუფერებელია (Izard 2000: 260).

პეტერ დური მიიჩნევს, რომ სირცხვილი დამახასიათებელია არა რომელიმე

საზოგადოებისათვის ან ეპოქისათვის, არამედ წარმოადგენს ანთროპოლოგიურ

უნივერსალიას (Dürr 1990 : 8).

უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველი კულტურა თავის თავში მოიცავს უფლებათა და

ნორმათა ერთიანობას, რომელთა დარღვევა სირცხვილად, სამარცხვინო საქციელად

მიიჩნევა. ვინაიდან სხვადასხვა კულტურა სხვადასხვა ნორმებს მოიცავს, სირცხვილის

გაგებაც სხვადასხვა ენაში განსხვავებულია.

3.2.1 სირცხვილისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი
სემანტიკური მიმართულებები და პოლისემია ქართულში

ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში სირცხვილი შემდეგნაირადაა

განმარტებული: „გრძნობა, განცდა, რომელსაც იწვევს რაიმე უხერხული, სათაკილო

მდგომარეობა ან საძრახისი, შეუფერებელი საქციელის ჩადენის შეგნება; შერცხვენა,

შეურაცხყოფა“ (ქეგლ 1986 : 408).

სირცხვილის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური

მიმართულებები:

 გრძნობა, განცდა, რომელსაც იწვევს რაიმე უხერხული, სათაკილო მდგომარეობა

ან საძრახისი, შეუფერებელი საქციელის ჩადენის შეგნება

 შერცხვენა, შეურაცხყოფა

 დარცხვენა, მორცხვობა, მორიდება

 მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს არაფრის რცხვენია
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 ვინც, რაც არ შერცხვენილა, ვისაც თავი არ შეურცხვენია

 მორცხვი

 ვისაც არაფრის რცხვენია

 ვინც, რაც სირცხვილს იწვევს

 სასირცხვო ადგილები

N მაგისტრალური

სემანტიკური

მიმართულება

ბუდის ლექსიკური მარაგი სხვა ლექსიკური

ერთეული

1. გრძნობა, განცდა,

რომელსაც იწვევს

რაიმე უხერხული,

სათაკილო

მდგომარეობა ან

საძრახისი,

შეუფერებელი

საქციელის ჩადენის

შეგნება

სირცხვილი, რცხუენა,

სირცხვილ-ნამუსი

2. შერცხვენა,

შეურაცხყოფა

შერცხვენა, შერცხვენილი,

სირცხვილეული,

სირცხვილნაჭამი

თავის მოჭრა,

სახელის გატეხა,

თავლაფდასხმული

3. დარცხვენა,

მორცხვობა, მორიდება

დარცხვენა, მორცხვობა კრძალვა, რიდი,

4. მდგომარეობა,

როდესაც ადამიანს

არაფრის რცხვენია

უსირცხვილობა, ურცხვობა,

უსირცხვობა

5. ვინც, რაც არ

შერცხვენილა, ვისაც

თავი არ შეურცხვენია

შეურცხვენელი

6. მორცხვი მორცხვი, დარცხვენილი მორიდებული,
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მოკრძალებული

7. ვისაც არაფრის

რცხვენია

ურცხვი, უსირცხვო,

უსირცხვილო,

სირცხვილდაკარგული

ნამუსდაკარგული,

უნამუსო

8. ვინც, რაც სირცხვილს

იწვევს

სამარცხვინო, სასირცხვილო,

შემარცხვენელი, მარცხუენელი,

შესარცხვენი, სასირცხვნე,

სასირცხვნო

9. სასირცხვო ადგილები სასირცხვო, სარცხვინელი,

სასირცხვო ადგილები

ქართულში სირცხვილის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის განხილვისას

ძირითადად ოთხი მიმართულება გამოიყოფა, ესენია: სირცხვილი, შერცხვენა,

მორცხვობა და სასირცხვო ადგილები.

სირცხვილის გაგება განსხვავეულია არა მხოლოდ სხვადასხვა კულტურაში,

არამედ ერთსა და იმავე კულტურულ სივრცეში სხვადასხვა პერიოდში:

„ახლა, თურმე, ისაა მისაღები და სავალდებულო, რაც ომამდე სირცხვილად

ითვლებოდა და პირიქით, რაც ომამდე მისაღებად და სავალდებულოდ მიაჩნდათ, ის

ახლა, სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, ჩამორჩენილობაა და სიბრიყვე“ (ჭილაძე 1987: 31).

აღსანიშნავია, რომ ქართულში სირცხვილის ფუძისგან ნაწარმოები შერცხვენა

შეურაცხყოფას, გაუპატიურებას, სახელის გატეხას ნიშნავს. შეურაცხყოფილ ადამიანს

შერცხვენილს უწოდებენ:

„...ხმალი გადატეხილი, მუზარადი დაჩეჩქვილი, ფარი გაგლეჯილი, ცოლი

შერცხვენილი, შვილი დამონებული, მოკლედ ეს უკვე აღსასრულია ოჯახისა, თუ

მთელი ქვეყნისა არა“ (ჭილაძე 1987: 179).

„შუშანიკის წამებაში“ გვხვდება სიტყვები შეურაცხი და შეურაცხება. შეურაცხი

შერცხვენილს ნიშნავს, ხოლო შეურაცხება შერცხვენას:

„ჭირისა ამის წილ ჩემისა ქრისტემან მომმადლოს მე სიხარული, სატანჯველთა

ამათ წილ განსუენებაი, გვემათა ამათ ჩემთა და თრევათა და შეურაცხებათა –

მივემთხვიო მე დიდებასა და პატივსა ცათა შინა დაუსრულებელსა“ (ცურტაველი 1963:

27-28).
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„და მოჰყვანდა წმიდაჲ შუშანიკ უჴამური და თმაგარდატევებული, ვითარცა

ერთი ვინმე შეურაცხთაგანი, და ვერვინ იკადრა თავსა მისსა დაბურვად“ (ცურტაველი

1963: 20).

ქართულში სირცხვილს აქვს მორცხვობის, მოკრძალების მნიშვნელობა:

“მიბრძანა: «ძოღან გეწყინა გაშვება უუბარისა,

მზემან გაყრითა დაგაჭნე, ვითა ყვავილი ბარისა:

დაგრჯიდა დენა ცრემლისა, ნარგისთან ნაუბარისა,

მაგრა ხამს ჩემგან სირცხვილი და რიდი ამირბარისა“ (რუსთაველი 1988: 88).

როგორც ჩანს, ძველ ქართულში კდემა სირცხვილს ნიშნავდა. სულხან-საბა

ორბელიანი გამოყოფს კდემას სირცხვილისაგან, „რამეთუ სირცხვილი მათთვის, რომელ

ქმნა, მძრწოლვარე არს, ხოლო მეკდემე მოშიშია მთავარდნად ვინაჲ უპატიობსა, ხოლო

უწოდენ მრავალგზის უძველესნი კდემასა სირცხვილად და სირცხვილს კდემად“

(ორბელიანი 1993: 304).

უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე ქართულში სირცხვილიანი უარყოფითადაა

შეფასებული, თუმცა ძველ ქართულში იგი აღნიშნავდა მორცხვს, მორიდებულს:

„მოვიდა მონა შერმადინ მოშიშრად, სირცხვილიანად“ (რუსთაველი 1988: 172).

ქართულში ადამიანის სასქესო ორგანოების აღსანიშნავად გამოიყენებენ

ლექსიკურ ერთეულს სარცხვინელი, სასირცხვო ან სასირცხვო ადგილები:

„ის კი წიგნებს ეფარება, მოკუნტული, მობუზული, რცხვენია (შეიძლება, ეშინია

კიდეც) თავისი მოწაფეებისა, თითქოს იმის ბრალია, მინებჩალეწილი კარადის თავზე

შემოდგმულ გლობუსს ძველისძველი, გაძენძილი, ფრთიანი შლიაპა რომ ახურავს, გიჟი

ქალივით... დაფაზე მამაკაცის სასირცხვო რომ ხატია“ (ჭილაძე 1987: 192).

N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა

1 სირცხვილი სირცხვილი, დარცხვენა, შერცხვენა, კრძალვა,

რიდი, სინდისი, ნამუსი, სირცხვილ–ნამუსი

2 დარცხვენა დარცხუენა, დამორცხვება, მორცხვობა

3 შერცხვენა შეურაცხყოფა, სახელის გატეხა, თავის მოჭრა

4 დარცხვენილი მორცხვი, მორიდებული

5 შეურაცხება შერცხვენა

6 შეურაცხი შერცხვენილი
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7 შერცხვენილი შერცხვენილი, დარცხვენილი, სირცხვილეული,

სირცხვილნაჭამი, თავლაფდასხმული,

სახელგატეხილი, ნამუსახდილი

8 შესარცხვენი სამარცხვინო

9 შეურცხვენელი უბიწო

10 მორცხვობა დამორცხვება, მორიდება

11 მორცხვი დარცხვენილი, მორიდებული

12 სირცხვილეული შერცხვენილი, დარცხვენილი, სირცხვილნაჭამი,

თავლაფდასხმული, სახელგატეხილი

13 სირცხვილნაჭამი შერცხვენილი, დარცხვენილი, სირცხვილეული,

თავლაფდასხმული, სახელგატეხილი

14 სამარცხვინო სამარცხვინო, სასირცხვილო, სარცხვინელი,

სასირცხვო, შესარცხვენი, საძრახისი, სათაკილო,

დასაძრახისი

15 სასირცხვილო სამარცხვინო, სასირცხვო, შესარცხვენი,

საძრახისი, სათაკილო, დასაძრახისი

16 უსირცხვილობა ურცხვობა, უსირცხვობა, სირცხვილის დაკარგვა,

ნამუსის დაკარგვა, სინდისის დაკარგვა

17 უსირცხვობა უსირცხვილობა, ურცხვობა, სირცხვილის

დაკარგვა

18 ურცხვობა უსირცხვილობა, უსირცხვობა, სირცხვილის

დაკარგვა, ნამუსის დაკარგვა

19 უსირცხვილო ურცხვი, უსირცხვო, უნამუსო, უსინდისო,

სინდისგარეცხილი, ნამუსგარეცხილი

20 ურცხვი უსირცხვილო, უსირცხვო, უნამუსო, უსინდისო,

სინდისგარეცხილი, ნამუსგარეცხილი

21 უსირცხვო უსირცხვილო, ურცხვი, უნამუსო, უსინდისო,

სინდისგარეცხილი, ნამუსგარეცხილი

22 სარცხვინელი სასირცხვო, სასირცხვო ადგილები

23 სასირცხვო სასირცხვო ადგილები, სამარცხვინო,
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შესარცხვენი

24 სირცხვილ–ნამუსი სირცხვილი, სინდისი, ნამუსი

25 კრძალვა მორიდება, მოკრძალება, კდემა, რიდი

26 რიდი მორცხვობა, მორიდება, დარცხვენა, კდემა

27 თავლაფდასხმული შერცხვენილი, სირცხვილნაჭამი,

სირცხვილეული

28 უნამუსო უსირცხვილო, უსინდისო

29 უსინდისო უსირცხვილო, უნამუსო

30 ნამუსგარეცხილი უსირცხვილო, უნამუსო, უსინდისო

31 სინდისგარეცხილი უსირცხვილო, უნამუსო, უსინდისი

32 ნამუსახდილი შერცხვენილი, სახელგატეხილი

33 ულვაშმოჭრილი შერცხვენილი, თავლაფდასხმული

34 ულვაშშერცხვენილი შერცხვენილი, თავლაფდასხმული

35 სახელგატეხილი შერცხვენილი

36 თავმოჭრილი შერცხვენილი, თავლაფდასხმული

37 შუბლმორეცხილი უსირცხვილო, უსინდისო, უსამუსო,

ნამუსგარეცხილი, სინდისგარეცხილი

38 სირცხვილდაკარგული უსირცხვილო, უნამუსო, უსინდისო,

ნამუსგარეცხილი, სინდისგარეცხილი

39 უცხვირპირო უსირცხვილო, უნამუსო, უსინდისო, უხასიათო

შერცხვენილი ადამიანის აღსანიშნავად ძველ ქართულში გამოიყენებოდა

სირცხვილეული:

„ესე რაჲ ესმა კურაპალატსა, სირცხჳლეულ იქმნა მართმხილებისა მისგან

კდემული და მყოვარ ჟამ დადუმნა, ვითარცა ძლეული...“ (მერჩულე 1963: 297).

„და ესრეთ ფრიად მაბრალობელნი თავისანი მიიქცეს სირცხვლეულნი, არღარა

ოდეს მკადრებელნი ამისნი ოდეს-ცა“ (დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი 1955: 357).

სირცხვილის მნიშვნელობა ქართულში დაკავშირებულია სინდისსა და ნამუსთან.

სინდისი საკუთარი საქციელის ავ-კარგიანობის შინაგან შეფასებას, საკუთარი

ყოფაქცევისათვის ზნეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობას, პატიოსნებას აღნიშნავს

(ქეგლ 1986: 408). პატიოსნებას აღნიშნავს ნამუსიც (ქეგლ 1986: 352).
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შერცხვენილი ადამიანის აღსანიშნავად ამბობენ, რომ ის უსინდისოა, უნამუსოა,

ნამუსგარეცხილია, სინდისგარეცხილია.

3.2.2 სირცხვილის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში

ხშირად საზოგადოებრივი ნორმების დამრღვევს საჯაროდ სჯიდნენ - თავზე

ლაფს ასხამდნენ, ტალახში სვრიდნენ, ვირზე უკუღმა სვამდნენ, მთელ სოფელს

შემოატარებდნენ, ქუდს ან მანდილს ხდიდნენ.

დასჯის ამ წესიდან მომდინარეობს არა ერთი ფრაზეოლოგიზმი, რომელიც

საჯაროდ შერცხვენას, შეურაცხყოფას ნიშნავს (სახოკია 1979: 202; 220-221; 371-372):

ვირზე ჯდომა, ვირზე შესმა, ვირზე უკუღმა შესმა

„პერანგა ქალი უკუღმა შეესვათ ვირზე...“ (ლეონიძე 2011: 205).

თავზე ლაფის დასხმა // თავლაფის დასხმა // ლაფის დასხმა // ლაფში ამოსვრა

„გამოცდილებით იცოდა, რომ მახვილის, ისევე როგორც ქალის ტყუილუბრალოდ

გაშიშვლება სირცხვილია და მეტი არაფერი. თავლაფის დასხმა“ (ჭილაძე 1979: 115).

„ვინ მოგცათ უფლება თქვენ, ბატონო გიორგი, გამოდიხართ აქ და თავზე ლაფს ასხამთ

ჩვენს სასიქადულო ახალგაზრდობას“ (დუმბაძე 2011: 148).

აქედან წარმოიშვა სიტყვა თავლაფდასხმული, ლაფდასხმული, რაც საჯაროდ

შერცხვენილს, შეურაცხყოფილს ნიშნავს.

„... ესეც უძლური კაცის ოცნება იყო, თავის მოსატყუარი, თავლაფდასხმული არსებობის

გამმართლებელი“ (ჭილაძე 1979: 151).

თავზე მიწის დაყრა

თავზე მწვირეს დაყრა

ქუდის მოხდა

მანდილის მოხდა

ლეჩაქის მოხდა

„აჰა, ღმერთო, ეს გახუნებული ლეჩაქიც მომხადე, მეტი რა შემარჩინე! წაიღე, გამჩენო,

ესეც შენ! - მოწყლული გულით შესძახებდა ხელებგაშლილი მწუხარე დედა“ (ლეონიძე

2011: 80).

მანდილის მოხდა

ტალახში ამოსვრა
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ულვაშის აწევა

ულვაშის მოპარსვა

ულვაშის შეგინება

ულვაშის შერცხვენა

უქუდოდ სიარული

შერცხვენილი ადამიანის აღსანიშნავად გამოიყენება: ულვაშმოჭრილი,

ულვაშშერცხვენილი, თავლაფდასხმული.

თ. სახოკიასთან ვკითხულობთ: „ლაფის დასხმით დასჯა დამნაშავისა ქართლ-

კახეთში ამ საუკუნის დასაწყისში გადავარდა. იმერეთში გაცილებით ადრე უნდა იყოს

გადავარდნილი. ყოველ შემთხვევაში, სამეგრელოში სიტყვა კი არის დარჩენილი, მაგრამ

თვით სასჯელი ამ ოთხმოცი წლის წინათ არავის აგონდებოდა (სახოკია 1979: 221).

შერცხვენის აღსანიშნავად ქართულში გამოიყენება ფრაზეოლოგიზმი სახელის

გატეხა, სირცხვილის ჭმევა. სახელი ქართულში პატიოსნებასთან ასოცირდება, ხოლო

სახელის გატეხა შერცხვენას ნიშნავს:

-- სახელი! არ დააგდოთ მიწაზე! -- გვეტყოდა ზრუნვით ახალგაზრდებს.--

სირცხვილი დიდი ქვა არის! სახელი არ გაასრესინოთ ამ ქვას! (ლეონიძე 2011: 176).

„სახელისათვის მომკვდარო, ბევრ ცოცხალს სჯობხარ მკვდარიო!“ (ლეონიძე 2011:

79).

შერცხვენას, გაუპატიურებას ნიშნავს ნამუსის ახდა.

თვალში ჩაფურთხება ნიშნავს შერცხვენას, გალანძღვას, დამცირებას,

შეურაცხყოფას (სახოკია 1979: 268).

პირში ჩაფურთხება - შერცხვენა (სახოკია 1979: 502).

ულვაშში ჩაფურთხება

სილა აჭამა - შეარცხვინა, გალანძღა, შეურაცხყო (სახოკია 1979: 575).

საჯაროდ შერცხვენა გამოიხატებოდა ფრაზეოლოგიზმით კალთის მოჭრა. ეს

ფრაზეოლოგიზმი ძველი ქართული ტრადიციიდან მომდინარეობს, როდესაც

დამნაშავეს ჩოხის კალთას აჭრიდნენ სამუდამო შერცხვენის აღსანიშნავად. თედო

სახოკიას მიხედვით ამ ჩვეულების საფუძველი ძველ დროშია საძებნი, როდესაც

საცვლები არ ეცვათ და სიშიშვლეს ჩოხით ფარავდნენ. ჩოხის კალთის მოჭრა კი

ნიშნავდა სასირცხვო ადგილების გამოჩენას (სახოკია 1979: 307).
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სიტყვა მოჯაყვა (გურ.) ნიშნავს საქვეყნოდ სირცხვილის ჭამას, შერცხვენას

(ღლონტი 1984 : 389).

დიდი სირცხვილი, შერცხვენა გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმებით:

სირცხვილით დაწვა

სირცხვილის ოფლის წმენდა

სირცხვილის ოფლში გაწურვა

სირცხვილის ჭამა

სირცხვილში ჩაგდება

სირცხვილს ახასიათებს ისეთი ფიზიოლოგიური გამოხატულებები,

როგორებიცაა სიწითლე, თვალების დახრა.

„გოგიას თითქოს მართლა ეუფლება სირცხვილისმაგვარი რაღაც გრძნობა, უჭირს

თვალი გაუსწოროს ამ უცნაურ კაცს, აგერ უკვე მეორედ რომ ერევა იმის საქმეში, არ

აცლის ცხოვრებას...“ (ჭილაძე 1987: 131).

„მედეას ლოყები გაუწითლდა, სირცხვილის გრძნობამ შეაწუხა..“ (ჭილაძე 1979:

129).

„სირცხვილისაგან ალეწილი მარეხი კი სახეს ხელებში მალავდა“ (ჭილაძე 1979:

200).

ქართულში სირცხვილი გადმოცემულია აგრეთვე ლექსიკური ერთეულით

აპილპილება. პილპილი მნიშვნელობით დაკავშირებულია სიწითლესთან, ალმურთან,

რაც წარმოადგენს სირცხვილის ფიზიოლოგიურ გამოხატულებას (სირცხვილი -

ალმური - სიწითლე - აპილპილება).

ქართულში გამოთქმა - ვაი, სირცხვილო - ნიშნავს დიდ სირცხვილს. თედო

სახოკია შემდეგნაირად განმარტავს: „თავი გამოსაჩენი არა გვაქვს, სად დავიმალოთ

სირცხვილით?“ (სახოკია 1979: 194).

თავჩაქინდრული, თავჩაკიდებული ნიშნავს დარცხვენილს, დაღონებულს.

შერცხვენილ, სახელგატეხილ ადამიანს უწოდებენ აგრეთვე თავმოჭრილს

(სახოკია 1979: 241).

შუბლმორეცხილს, გარეცხილს უწოდებენ უსირცხვილო, უნამუსო ადამიანს.

თედო სახოკიას ლექსიკონში ვკითხულობთ: „ჩვენი ხალხის ძველი წარმოდგენით,

ფსიქოლოგიური განცდანი: სირცხვილი, პირიანობა, ნამუსიანობა, პატიოსნება ადამიანს
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დაბადებიდანვე დაჰყვება და შუბლზე აქვს აღბეჭდილი; შუბლია გამომხატველი

ადამიანის ამა თუ იმ სულიერი მდგომარეობისა“ (სახოკია 1979: 767). შუბლმორეცხილს

უწოდებენ ადამიანს, ვისაც ეს გრძნობები შუბლიდან წაშლილი აქვს.

ზემოთ აღვნიშნეთ ძველი ქართული სასჯელის ფორმის შესახებ, რომელსაც

იყენებდა ქმარი მოღალატე ცოლის დასასჯელად. ეს წესი გავრცელებული იყო ფშავ-

ხევსურეთში, სამეგრელოში. ვისაც სასახლის ქალთან სქესობრივი კავშირი ექნებოდა,

ცხვირს აჭრიდნენ. ცხვირის მოჭრა ზნეობრივი შერცხვენა უფრო იყო, ვიდრე ფიზიკური

ტანჯვა, რადგან ცხვირი სახის თვალსაჩინო ნაწილია და მისი არქონა სახეს ამახინჯებს

(სახოკია 1979: 821-822). სასირცხვილო საქციელის ჩამდენს ხშირად მიმართავენ,

შეგირცხვეს ცხვირიო. უნამუსო, უსინდისო ადამიანს ხშირად უცხვირპიროს უწოდებენ.

„-რა პირით დამადგებით პირზე, თქვე უცხვირპიროებო?“ (დუმბაძე 2011ბ: 206).

სირცხვილი ქართულში დაკავშირებულია ჭამასთან - სირცხვილნაჭამი;

დაკარგვასთან - სირცხვილდაკარგული.

ქართულში გვხვდება ანდაზები - ნუ გეშინია სიკვდილისა, გეშინოდეს

სირცხვილისა; სირცხვილი - სიკვდილიაო; სირცხვილს სიკვდილი სჯობია და ორივე

ერთად ჯოჯოხეთიაო.

3.2.3 Scham-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური
მიმართულებები და პოლისემია გერმანულში

გერმანულში Scham ერთეულის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი

მაგისტრალური მიმართულებებია:

 სირცხვილი

 შერცხვენა, თავის მოჭრა

 მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს სირცხვილი არ აწუხებს

 მორცხვობა

 მორცხვი

 ვისაც სირცხვილი არ აქვს

 ალმური

 ვინც, რაც სირცხვილს იწვევს
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 შერცხვენილი

 სასირცხვო ადგილები

მაგისტრალური

სემანტიკური

მიმართულება

ბუდის ლექსიკური მარაგი სხვა ლექსიკური

ერთეული

1. სირცხვილი Scham, Schamgefühl Schande, Schmach

2. შერცხვენა, თავის

მოჭრა

Beschämen, Beschämung Blamieren, Schande,

Schänden,

Schändung

3. მდგომარეობა,

როდესაც ადამიანს

სირცხვილი არ

აწუხებს

Schamlosigkeit, Unverschämtheit

4. მორცხვობა Scham, Schamhaftigkeit Sich genieren

5. მორცხვი schamhaft, verschämt, genierlich, züchtig

6. ვისაც სირცხვილი არ

აქვს

schamlos, Schamverletzter,

Schamverletzte, unvertschämt

zuchtlos,

7. ალმური Schamrot, Schamröte

8. ვინც, რაც სირცხვილს

იწვევს

Beschämend, schamverletzend,

Schämig, verschämt,

ausverschämt, Schändler

9. შერცხვენილი Schändlich, schmählich,

schmachvoll

10. სასირცხვო ადგილები Schamgegend, Schambein,

Schamlippen, Schamhaar,

schambehaarung,

Schambeinfuge, Schamberg,

Schamfilen, Schamteile
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Scham დუდენის ლექსიკონში განმარტებულია, როგორც: 1. მტანჯველი,

შემაშფოთებელი გრძნობა, რომელსაც იწვევს საკუთარი სისუსტის, წარუმატებლობის

გაცნობიერება; 2. სირცხვილის გრძნობა; 3. სიწითლე, ალმური; 4. სასირცხვო ადგილები

(Duden 1988: 1076).

შტეფან ცვაიგი ნოველაში „Angst“ სირცხვილს განიხილავს თავისებურ,

ამაღლებულ შიშად:

Scham, sagst du… das ist ja auch nur eine Angst … aber eine bessere … eine nicht vor Strafe,

sondern … Scham vor den Menschen, vor den Fremden … vor dem Pödel, der aus der Zeitung

fremdes Schicksals frisst wie ein Butterbrot … (Zweig 1995: 39).

შენ ამბობ, სირცხვილიო, მაგრამ ესეც.. ესეც ხომ თავისებური შიშია, თუმცა უფრო

ამაღლებული ... შიში არა სასჯელის წინაშე, არამედ... შიეძლება შეგრცხვეს ხალხის,

უცხოების ... ბრბოსი, გაზეთებიდან ამოკითხული სხვათა ხვედრით რომ ირთობს

თავს... (ცვაიგი 2013: 119).

მ. შელერი მიიჩნევს, რომ სირცხვილს (Scham) ცოტა რამ აქვს საერთო Furcht-თან,

მაგრამ ბევრი Angst-თან. იდენტურია არა მხოლოდ გამომხატველი მოვლენები, არამედ

შიშის (Ansgt) და სირცხვილის მთლიანი ემოციური განწყობა (Scheler 1957: 88).

გერმანულში Scham ასოცირდება პატიოსნებასთან, რასაც მოწმობს შემდეგი

ანდაზები: Wo Scham ist, ist die Ehre (სადაც სირცხვილია, იქაა პატიოსნებაც), Wer die

Scham vor den Menschen verliert, der wird auch die Furcht vor  Gott verlieren (ვინც

სირცხვილს კარგავს ადამიანთა წინაშე, ის ღვთის შიშსაც კარგავს).

გერმანულში სირცხვილი შესაძლოა იყოს tief (ღრმა), brennend (მწველი), falsch

(ყალბი):

Brennende Scham erfüllte Sie (Duden 1988: 1076)

Tiefe Scham empfinden (Duden 1988: 1076)

Falsche Erwartungen, falsche Scham, falsche Spekulation auf Widernatürlichen (Böll

2001: 72).

ყალბი იმედები, ყალბი სირცხვილი, ყალბი სპეკულაცია არაბუნებრივის შესახებ

(Böll 2012: 63).

აღსანიშნავია, რომ ქართულში სირცხვილის ფუძისგან ნაწარმოები შერცხვენა

ანალოგიურია Scham ფუძისგან ნაწარმოები სიტყვისა Schämen.
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სირცხვილის აღსანიშნავად გერმანულში შემდეგი სიტყვები გამოიყენება:

Verlegenheit (დაბნეულობა), Blossstellung (შერცხვენა, გაშიშვლება, მხილება), Betretenheit

(დარცხვენილობა), Peinlichkeit (უხერხულობა), Berührtsein, Sich-Genieren (შერცხვენა,

მორიდება), Schmach (დიდი სირცხვილი, თავის მოჭრა), Schande (სირცხვილი,

შერცხვენა).

სირცხვილი აღზრდასთანაა დაკავშირებული როგორც ქართულ, ისე გერმანულ

კულტურაში. უსირცხვილო ადამიანის აღსანიშნავად ქართულში ამბობენ

გაუზრდელიაო. ასევე გერმანულში züchtig ნიშნავს მორცხვს, მორიდებულს, ხოლო

zuchtlos ხელიდან წასულს, თავაშვებულს, მოურიდებელს, უსირცხვილოს. ორივე

ნაწარმოებია გერმანული სიტყვიდან Zucht, რაც აღზრდას, დისციპლინას ნიშნავს.

N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა

1 Scham Schamgefühl, Schande, Schänden, Schmach,

Beschämung, Blamieren, sich genieren,

Schamhaftigkeit

2 Schamgefühl Scham, Schande

3 Beschämung Beschämen, Scham, Schande

4 Beschämen Beschämung, Scham, Schande

5 schämig verschämt, ausverschämt

6 verschämt schämig, ausverschämt

7 ausverschämt schämig, verschämt

8 Schamhaftigkeit Scham, sich genieren

9 beschämend schamverletztend

10 schamhaft Verschämt, genierlich, züchtig

11 schamlos Unverschämt, schamverletzte, zuchtlos

12 Unverschämt schamlos

13 Schamlosigkeit Unverschämtheit

14 Unverschämtheit Schamlosigkeit
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15 Schamröte Scham

16 schamrot schämig, verschämt

17 Schande Schande, Schänden, Scham, Schmach

18 Schändung Schande, Schänden, Scham

19 Schänden Scham, Schande, Schmach, Beschämen, Beschämung

20 Schmach Schande, Schänden, Scham

21 Blamieren Scham, Schande, Schänden

22 Sich genieren Scham, Schamhaftigkeit

23 genierlich Züchtig, schamhaft

24 züchtig Schamhaft, genierlich

25 zuchtlos Schamlos, unverschämt

26 Schamfrist Galgenfrist, Gnadenfrist

27 Schambube Bube

როგორც ქართულ, ისე გერმანულ ენაში სირცხვილი დაკავშირებულია

სიწითლესთან. სირცხვილისაგან ადამიანი წითლდება და სწორედ ეს ასახება

ფრაზეოლოგიზმებში სირცხვილისაგან გაწითლდა, ალმური მოედო, Vor Scham erröten

(სირცხვილისგან გაწითლდა) mit roten Ohren abziehen (შერცხვენილი გაშორდა;

სიტყვასიტყვითი თარგმანით წითელი ყურებით გაშორდა).

სირცხვილისგან გამოწვეული სიწითლე, ალმური გერმანულში გადმოცეულია

ლექსიკური ერთეულით Schamröte. იშვიათად Scham სიტყვაც აღნიშნავს სიწითლეს.

Schamröte შედგება ორი კომპონენტისგან - Scham ნიშნავს სირცხვილს, ხოლო rot ნიშნავს

წითელს. Ihr Gesicht war vor Scham von einer glühenden Röte bedeckt ნიშნავს

სირცხვილისაგან სახე გაუწითლდა.

Züpfner bat mich um eine Zigarette, um seine Schamröte mit Rauch zu verhüllen (Böll

2001: 96).

ციუპფნერმა სიგარეტი იმიტომ მთხოვა, რომ სირცხვილით გამოწვეული

სიწითლე თამბაქოს კვამლით დაეფარა (ბიოლი 2012: 85).

როგორც ქართულში, ასევე გერმანულში სირცხვილის კონცეპტის განხილვისას

გამოვყავით ერთი და იგივე სემანტიკური მიმართულებები: სირცხვილი, შერცხვენა,

მორცხვობა და სასირცხვო ადგილები.
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Scham გამოხატავს სასირცხვო ადგილებს. გარდა ამისა, იგი აქტიურად

მონაწილეობს სასირცხვო ადგილების აღმნიშვნელი კომპოზიტების წარმოქმნაში,

როგორიცაა Schamfuge, Schambeinfuge (ბოქვენის ძვლის ნაკრები), Schamberg (თმით

დაბურული ადგილი ადამიანის, განსაკუთრებით ქალის სასქესო ორგანოს ზემოთ),

Schambehaarung, Schamhaar (ადამიანის სასქესო ორგანოს თმა), Schamteile (სასქესო

ორგანოები) Schambein (ბოქვენის ძვალი), Schamgegend (სასირცხვო ადგილების ზონა).

Schamfrist პოლიტიკურ ჟარგონზე ნიშნავს ვადას, რომელსაც თავისი არჩევანით

გადაწევენ, სანამ თავიანთ ნამდვილ მიზნებს გამოააშკარავებენ.

Schambube ნიშნავს ბიჭს.

Schändler აღნიშნავს შემარცხვენელს, შემგინებელს, წამბილწველს.

Schande აქტიურად მონაწილეობს კომპოზიტების წარმოქმნაში და სირცხვილთან

აკავშირებს ისეთ სიტყვებს, როგორებიცაა Fleck, Mal, Pfahl, Maul, Urteil, Tat, Schrift:

Schandfleck – სამარცხვინო ლაქა, დამღა, დაღი

Schanmal – სამარცხვინო დაღი

Schandmaul – მაბეზღარა, ცილისმწამებელი

Schandpfahl – სამარცხვინო ბოძი

Schandtat – სამარცხვინო საქციელი

Schandurteil – სამარცხვინო განაჩენი

Schandschrift - პასკვილი

3.2.4 სირცხვილის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები გერმანულში

სირცხვილის გამოხატვა გერმანულში დაკავშირებულია:

1. თვალებთან: ფრაზეოლოგიზმი die Augen niederschlagen ნიშნავს თვალების დახრას,

რადგანაც თვალების დახრა სირცხვილის გამოხატულებაა, ამ ფრაზეოლოგიზმმა

სირცხვილის სემანტიკა შეიძინა.

დიდი სირცხვილი გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით sich die Augen aus dem Kopf

schämen (Duden 1998: 611).

2. ყურებთან: mit roten Ohren abziehen ნიშნავს შერცხვენილი გაშორდა, თუმცა

სიტყვასიტყვითი თარგმანით ეს ფრაზეოლოგიზმი ნიშნავს წითელი ყურებით
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გაშორებას. სირცხვილისას ადამიანი წითლდება და ეს სიწითლე განსაკუთრებით

შესამჩნევია ყურებზე. სწორედ სირცხვილის ეს ფიზიოლოგიური გამოხატულება

გადმოიცემა ფრაზეოლოგიზმით mit roten Ohren abziehen.

3. დიდი სირცხვილი გერმანულში გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმებით - sich in der Erde

verkriechen, in den Erdboden versunken:

vor Scham wäre sie am liebsten im/in den Erdboden versunken - სირცხვილისაგან

ერჩია მიწა გამოცლოდა ფეხქვეშ.

4. სიწითლესთან: Vor Scham erröten ნიშნავს სირცხვილისგან გაწითლებას.

…und jedesmal schamrot werden, wenn ihr einfiel, wie unzüchtig und ehebrecherisch ihr

Leben verfiel… (Böll 2001: 248).

დაე დაიწვას სირცხვილისაგან იმის გაფიქრებაზე, რომ მთელი მისი ცხოვრება

უზნეობა და ქმრის ღალატია (ბიოლი 2012: 222).

გერმანულში არის ანდაზა: Lieber sterben als beschämen (სირცხვილს სიკვდილის

სჯობია).

შერცხვენა გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმებით: in Schande geraten, mit Schande

beladen; in Schande gebracht.

დიდ სირცხვილს აღნიშნავს ასევე ფრაზეოლოგიზმი mit Schimpf und Schande,

სადაც Schimpf სიტყვას აქვს სირცხვილის (Schmach, Spott) მნიშვნელობა (დუდენი 1988:

611).

Mit Schimpf und Schande bedeckt შერცხვენილ ადამიანს აღნიშნავს.

უსირცხვილო, ნამუსგარეცხილ ადამიანს გერმანულში აღნიშნავს Schamverletzter,

unverschämt:

Kalick war nichts weiter als ein politischer Schamverletzter, und wo er auftat, hiess es

Schamverletzte hinter sich (Böll 2001: 209).

ქალიკი პირწავარდნილი ნამუსგარეცხილი პოლიტიკოსი იყო და სადაც უნდა

გამოსულიყო, ყველა სირცხვილით იწვოდა (ბიოლი 2012: 187).

Er ist nicht nur kung und ungezogen – auch unvertschämt (Böll 2001: 93).

იგი მარტო ახალგაზრდა და უზრდელი კი არა, უტიფარიც ყოფილა (ბიოლი 2012:

83).
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3.3 სიხარულის კონცეპტი ქართულსა და გერმანულ ენებში

სიხარულს განიხილავენ, როგორც ძირითად საბაზისო ემოციას. შესაძლოა

უნივერსალურად ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ ყოველ ენაში არსებობს სიხარულის

გამომხატველი ლექსიკა, მაგრამ თვით სიხარულის გამოხატვა და შეფასება სხვადასხვა

კულტურაში განსხვავებულია.

3.3.1 სიხარულისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური
მიმართულებები და პოლისემია ქართულში

ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში სიხარული შემდეგნაირადაა

განმარტებული: „გრძნობა, რომელსაც იწვევს სასიამოვნო რამ, - სიამოვნების,

კმაყოფილების განცდა, მხიარული განწყობილება“ (ქეგლ 1986:411), ხოლო მხიარულება

განიმარტება როგორც „მხიარულად, კარგ გუნებაზე ყოფნა; დროის ტარება, გართობა“

(ქეგლ 1986:348).

სულხან-საბა ორბელიანი სიხარულს შემდეგნაირად განმარტავს: „ესე არს ყოვლის

ჭმუნვისაგან თავისუფლება“ (ორბელიანი 1993: 100).

სიხარულის ბუდეში გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი სემანტიკური მიმართულებები:

 გრძნობა, რომელსაც იწვევს სასიამოვნო რამ; სიამოვნების, კმაყოფილების განცდა,

მხიარული განწყობილება

 გართობა, ზეიმი

 ბედნიერება

 ბედნიერი, მხიარული, გახარებული

 ვინც, რაც სიხარულს იწვევს

 სიხარულს მოკლებული

 სულელი

N მაგისტრალური

სემანტიკური

მიმართულება

ბუდის ლექსიკური მარაგი სხვა ლექსიკური

ერთეული

1. გრძნობა, რომელსაც

იწვევს სასიამოვნო რამ;

სიხარული, ხარება,

გახარება, მიხარება,

მხიარულება,

გამხიარულება,
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სიამოვნების,

კმაყოფილების განცდა,

მხიარული

განწყობილება

განხარება სიმხიარულე, ხალისი,

ხალისიანობა,

სიხალისე,

ხალისობა

2. გართობა, ზეიმი სიხარული მხიარულება,

სიმხიარულე,

გამხიარულება,

შემხიარულება,

ხალისობა

3. ბედნიერება სიხარული მხიარულება, ხალისი,

სიხალისე,

ხალისიანობა, ხალისობა

4. ბედნიერი, მხიარული,

გახარებული

გახარებული მხიარული,

გამხიარულებული,

შემხიარულებული,

გულმხიარული,

გახალისებული,

ხალისიანი

5. ვინც ან რაც სიხარულს

იწვევს

გამხარებელი, მიმხარებელი,

გასახარი, გასახარელი,

გასახარებელი,

მისახარებელი,

სასიხარულო, სახარებელი

გამამხიარულებელი,

გასამხიარულებელი,

გამახალისებელი,

სახალისო

6. სიხარულს

მოკლებული

გაუხარელი, გაუხარებელი უსიხარულო, უხალისო

7. სულელი ჭკუამხიარული

სიხარული ქართულში არის სულიერი და ხორციელი: „მერმე წართქუნეს

განწესებულნი ფსალმუნნი ჟამსა ცხრაჟამისასა და დასხდეს სერობად, და იწდიეს ღჳნო,

და სულიერი და ჴორციელი სიხარული განმზადეს“ (ზარზმელი 1963: 336)
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სიხარულის მნიშვნელობა ძველ ქართულში უფრო ფართო იყო. სულიერი

სიხარულის გარდა, ის აღნიშნავდა ასევე ლხინს, მხიარულებას. ილ. აბულაძე

სიხარულს განმარტავს როგორც მხიარულებას, ლხინს, წვეულებას, განსაცხრომელს

(აბულაძე 1973: 398).

სიხარული დაკავშირებული იყო უფალთან. აბოს წამებაში ვკითხულობთ:

„გმადლობ შენ, უფალო ჩემო და ღმერთო, იესუ ქრისტე, რომელმან მომეც მე საგზლად

ჩემდა ცხორების მომნიჭებელი ხორცი შენი და სიხარულად და განმამტკიცებლად

ჩემდა პატიოსანი სისხლი შენი!“ (საბანისძე 1963: 69).

უფლისთვის თავგანწირვა სიხარულს იწვევდა. აბოს წამების სცენა

შემდეგნაირადაა აღწერილი: „და ესე რაჲ თქუა, უკუნ იხსნა ჴელნი თჳსნი ჯუარის სახედ

ზედა ზურგსა თჳისსა და მხიარულითა პირითა და კადნიერითა სულითა ღაღად-ყო

ქრისტჱს მიმართ და მოუდრიკა ქედნი თჳსნი მახჳილსა“ (საბანისძე 1963: 71).

ძველ ქართულში მხიარულება და სიხარული ერთმანეთის სინონიმებად

გამოიყენებოდა:

„და აწ სულითა ბრწყინვალენი იხარებენ დაუსრულებელსა ნათელსა შინა და

მარადის ჩვენთვის მეოხებასა ჰყოფენ განმხიარულებულნი ქრისტეს აღთქმულთა

მოღებითა, რამეთუ შრომათა მათთა წილ მიუღებიეს სიხარული და მხიარულებაჲ

უოხჭნოჲ, მოუკლებელი და გამოუთქმელი ცათა შინა (მერჩულე 1987: 525).

შემდგომში მხიარულების მნიშვნელობა შეიცვალა და იგი დაუპირისპირდა

სიხარულს. „ქართლის ცხოვრებაში“ ვკითხულობთ:

„რამეთუ მუნ არს შუება და სიხარული, რომელსა არ აქუს მწუხარება და

სიმდიდრე, რომელსა არა შეუდგს სიგლახაკე და მხიარულება, რომელსა არა განკუეთს

ურვა და მეფობა, რომელსა არა აქუს აღსასრული, და მუნ არს ცხოვრება, რომელსა არა

შეამღურევს სიკუდილი“ (დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი 1955: 363).

შემდგომში მხიარულება დაუკავშირდა კოლექტიურ სიხარულს, გართობას,

ხოლო სიხარული უფრო ინდივიდის შინაგანი მდგომარეობის გამომხატველი გახდა.

„ვეფხისტყაოსანში“ სიხარული და ლხინი გვხვდება როგორც სინონიმები:

“მიბრძანა: «ჩემთვის ესე დღე ლხინი და სიხარულია.

გარდავიხადოთ ქორწილი, ხამს ვითა დასა, სრულია;

კაცი გავგზავნოთ, მოიღონ ყოვლგნით საჭურჭლე სრულია,
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უხვად გავსცემდეთ, ვავსებდეთ, სიძუნწე უმეცრულია“ (რუსთაველი 1988:

117).

ლხინი სულხან-საბას განმარტებული აქვს როგორც მხიარულად გახარება, სმა-

ჭამით და სიმღერით სიხარული (ორბელიანი 1991: 425) ქეგლში ლხინი განმარტებულია

როგორც „დაკვრა-სიმღერა და ცეკვა-თამაში (ბევრის მონაწილეობით); მხიარულება,

დროის ტარება, ქეიფი“ (ქეგლ 1986: 279).

სიხარული გამოიხატება სიცილით, ცეკვით, სიმღერით: „დამალული სიხარული

რაღა სიხარულია - უნდათ, ყველას გააგებინონ, მთელ ქვეყანას: აი, ჩვენ ასე გვიხარია და

თქვენც გიხაროდეთ, არაფერი დაგიშავდებათო“ (ჭილაძე 1987: 405).

სიხარულით აღნიშნავენ არა მხოლოდ გრძნობას, არამედ რაც ან ვინც ამ გრძნობას

იწვევს (ქეგლ 1986: 411).

შეთრობის მნიშვნელობით გვხვდება ძველ ქართულში ღვინით გამხიარულება:

„და პურის ჭამასა შინა, რაჟამს განმხიარულდა გვარამ ღვინითა, მაშინ ეპისკოპოსთა მათ

ერთობით თქვეს . . . (მერჩულე 1987: 589).

„ვეფხისტყაოსანში“ ვარდის მკრეფობა ნიშნავს მხიარულებისგან გაწითლებას:

„დაღრეჯით ვიყავ ვერ მპოვეს ვეროდეს ვარდის მკრეფობით“ (რუსთაველი 1988:

132).

თედო სახოკიასთან ვკითხულობთ: „ვეფხისტყაოსნის ამ ადგილს თეიმურაზ

ბატონიშვილი ასე ხსნის: „მხიარულებასა შინა პირი გაუწითლდება სასიამოვნოდ კაცსა

მშვენიერსა, და ვინაიდგან ჩვეულება არის, ვინც მხიარულებაში მშვენიერი წითლდება,

მას ეტყვიან „ვარდი მოგიკრეფიათო“ (სახოკია 1979: 197).

აღტაცება, სიხარული ძველ ქართულში გამოიხატებოდა ლექსიკური ერთეულით

ფრფენა. ფრფინვას სულხან-საბა განმარტავს როგორც „გუნების სიხარულს“

(ორბელიანი 1993: 200).

შენს გახარებას! არის მიმართვა, რომელიც გამოიყენება რაიმეს თხოვნისას.

ლხინი ქართულში გულისხმობს კოლექტიურ სიხარულს, რაც დაკავშირებულია

საზოგადოებრივ მოვლენასთან, იქნება ეს ქორწილი, დაბადების დღე თუ სხვა.

მხიარულება დროს ტარებასთან, გართობასთან ასოცირდება. სულხან-საბა ორბელიანი

მხიარულს განმარტავს, როგორც „გონებით გახარებული“ (ორბელიანი 1991: 552).

ხოლო სიხარულით გამოიხატება, ერთი მხრივ, ადამიანის განცდა, ხოლო, მეორე მხრივ,
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გართობა. ამგვარად შესაძლოა ითქვას, რომ ქართულში სიხარულის გამოხატვა

საზოგადოებრივ ასპექტზეა ორიენტირებული.

გრიგოლ რობაქიძის მიხედვით, ქართველის სიხარულის მიზეზი არის მისი ამ

ქვეყნად ყოფნა, არსებობა: „ქართველს სწორედ ეს ახარებს: რომ არის, არის საერთოდ. ეს

სიხარული ჩვენში ისეა გამჯდარი, რომ ჩვენ ხშირად ყვავილზე თუ საერთოდ

მცენარეზე მაგიერ ამისა: „იზრდება“, ვამბობთ: „ხარობს“. თანაც: სიხარული ჩვენში არაა

„მენ“- ზღუდული. პირიქით: მცხადებელი „შენ“-ისა... (რობაქიძე 2012ბ: 289). მისი

აზრით, ეს ყველაზე კარგად ჩანს ქართულ სუფრაზე, რაც კულტად მიაჩნია. „გაახარე-

გაიხარე“ მას „ქართველების ფესვეურ თაურად“ მიაჩნია. განსაკუთრებით ბედნიერია

ქართველი, თუ ეს შენ უცხოა. გრ. რობაქიძე აღნიშნავს, რომ სწორედ ესაა მიზეზი

ქართველთა სტუმართმოყვარეობისა (რობაქიძე 2012ბ: 289).

ხარ ფუძიდან არის ნაწარმოების სიტყვა ხარება, რაც აღნიშნავს სასიამოვნო

ამბის ცნობებას, მიხარებას, რელიგიურ დღესასწაულსა და მცენარის გაზრდას:

ხარება
Mitteilung einer hohen Botschaft

Anbau (Pflanzen)

ხალისი, მხიარული განწყობილების გარდა, აღნიშნავს მონდომებას, რამის

გაკეთების სურვილს (ქეგლ 1986: 574).

ხალისი - მხიარული განწყობა:

...მიახარასავით ნიკომ, კიდევ უფრო თამამად, კიდევ უფრო მეტი ხალისით, ჯერ

განუცდელი, ენით უთქმელი, ზღაპრული, სიზმრისეული შვებითა და სიხარულით

ყელამდე სავსემ“ (ჭილაძე 1987: 350).

ხალისი - მონდომება, სურვილი:

„იმედის მისაღებად სამი რამ მაინც ყოფილა საჭირო: რწმენა, ხალისი და შნო“

(ჭილაძე 1987: 37).

ხალისი - სურვილი:

„ ისიც დღითი დღე უფრო ბავშვდება, თამაშის ხალისი ემატება (ჭილაძე 1987:

380).

N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა

1 სიხარული სიხარული, ხარება, გახარება, მიხარება,
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მხიარულება, სიმხიარულე, ხალისი, ხალისობა,

ხალისიანობა

2 ხარება მიხარება, გახარება, სიხარული, მცენარის გაზრდა,

რელიგიური დღესასწაული

3 გახარება ხარება, მიხარება, სიხარული, გამხიარულება,

გახალისება

4 განხარება გახარება, მხიარულება, გამხიარულება, გახალისება

5 გახარებული გახარებული, გასახარებელი

6 გასახარებელი გასახარი, გასამხიარულებელი

7 გამხარებელი მიმხარებელი, გამამხიარულებელი,

გამახალისებელი

8 გასახარი გასახარებელი, გასამხიარულებელი, მისახარებელი

9 გასახარელი გასახარებელი, გასახარი, გასამხიარულებელი

10 გასახარებელი გასახარელი, გასამხიარულებელი

11 მიხარება ხარება, გახარება

12 მიმხარებელი გამხარებელი, გამამხიარულებელი,

გამახალისებელი,

13 მისახარებელი გასახარებელი, სახარებელი

14 სასიხარულო გასახარი, გასახარელი, გასახარებელი,

მისახარებელი, სახარებელი, გასამხიარულებელი,

სახალისო

15 სახარებელი მისახარებელი, გასახარებელი, სასიხარულო

16 მხიარულება სიხარული, სიმხიარულე, ხალისიანობა,

გამხიარულება, ლხინი, გართობა

17 სიმხიარულე მხიარულება, გამხიარულება, ხალისიანობა,

სიხარული, ხალისი, ლხინი, გართობა

18 გამხიარულება გახარება, მხიარულება

19 მხიარული გახარებული, გამხიარულებული, ხალისიანი,

გულმხიარული

20 გამხიარულებული მხიარული, გახარებული, ხალისიანი
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21 გასამხიარულებელი გასახარებელი, გასახარელი, გასახალისებელი

22 გამამხიარულებელი გამახარებელი, გამხარებელი, მიმხარებელი,

გამახალისებელი

23 შემხიარულება გამხიარულება, გართობა

24 შემხიარულებული გამხიარულებული, მხიარული, გახალისებული

25 გაუხარელი გაუხარებელი, უსიხარულო, უხალისო

26 გაუხარებელი გაუხარელი, უსიხარულო, უხალისო

27 უსიხარულო გაუხარელი, გაუხარებელი, უხალისო

28 გულმხიარული მხიარული, გახარებული, გამხიარულებული,

ხალისიანი, ბედნიერი

29 ჭკუამხიარული სულელი, უჭკუო, ჭკუანაკლული

30 ხალისი ხალისობა, სიხალისე, სიხარული, მხიარულება,

გართობა

31 ხალისობა ხალისი, სიხალისე, ხალისიანობა, მხიარულება,

სიხარული, გართობა

32 ხალისიანობა ხალისი, სიხალისე, ხალისობა, მხიარულება,

სიხარული, გართობა

33 გახალისება გამხიარულება, გახარება, გართობა

34 სიხალისე ხალისი, ხალისიანობა, სიხარული, მხიარულება,

გართობა

35 ხალისიანი მხიარული, ბედნიერი, გულმხიარული

36 გახალისებული გამხიარულებული, მხიარული, გახარებული

37 გამახალისებელი გამამხიარულებელი, გამხარებელი

38 სახალისო სამხიარულო, გასართობი

სიხარულს მოკლებულ ადამიანს აღნიშნავს უსიხარულო, გაუხარელი,

გაუხარებელი, უხალისო.

ვინც სიხარულს იწვევს, ვისაც სიხარული მოაქვს არის გამხარებელი,

მიმხარებელი, გამამხიარულებელი, გამახალისებელი, ხალისიანი.

ის, რაც სიხარულს იწვევს, შესაძლოა იყოს სასიხარულო, სახარებელი,

გასახარელი, გასახარებელი, მისახარებელი, სახალისო, გასამხიარულებელი.
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მხიარული, გახარებული აღინიშნება ასევე შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით:

გულმხიარული, გამხიარულებული, შემხიარულებული, ხალისიანი, გახალისებული.

უჭკუო, ჭკუანაკლულ ადამიანზე ამბობენ ჭკუამხიარულიაო.

3.3.2 სიხარულის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში

სიხარული, მხიარულება ქართულში დაკავშირებულია:

1. გულთან: „ვაჟებს სიხარულით გული ებერებოდათ, ტკბილად მოღიმარი დედა თავს

უქნევდა და უწონებდა მამის მონაყოლით გაცნობილსა და შეყვარებულ ქვეყანას“

(ჭილაძე 1979: 50).

„...იდგა და უყურებდა, როგორ მიუყვებოდა ქუჩას პატარა უხეირო და სევდითა

და სიხარულით გული თანაბრად ევსებოდა, რადგან ეს პატარა არსებაც იმასვე

განიცდიდა ახლა, რასაც თვითონ“ (ჭილაძე 1979: 540).

გულმხიარული გულღიას, მხიარულ ადამიანს ნიშნავს.

ქართულში გულს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, არნოლდ ჩიქობავა

აღნიშნავს „გული წარმოდგენილია აზროვნებითი პროცესების ცენტრად, გრძნობების

წყაროდ, ტემპერამენტ-ხასიათის განმსაზღვრელად და ორგანული შეგრძნებების

(გულის რევა, გულის შემოყრა) ამთვისებლად, ერთი სიტყვით, მას ეკისრება ტვინის,

გულის, კუჭისა და, ნაწილობრივ, პერიფერიული ნერვული სისტემის მაგივრობა

გასწიოს - სიცოცხლის მატარებელი გულია“ (ჩიქობავა 1938: 66).

2. ჭკუასთან: საინტერესოა მხიარულის მიმართება ჭკუასთან. ჭკუამხიარული

აღნიშნავს მოსულელო, ჭკუანაკლებ ადამიანს.

3. ცრემლთან: აღსანიშნავია გამოთქმა სიხარულის ცრემლი - „მაშინ აღდგა სიხარულისა

ცრემლითა სავსეჲ“  (მერჩულე 1987:  541).

4. ზეცასთან: დიდი განუზომელი სიხარული გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით „ზეცას

უწევს სიხარული“. უზომო სიხარული, ნეტარება გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით -

ზეცის კარის გაღება. თედო სახოკიას ლექსიკონში ვკითხულობთ „ხალხის ძველი

რწმენით, კარი ზეცისა, სადაც, თანახმად საღმრთო წერილისა, არიან ღმერთი,

ანგელოზები და ყოველნი წმინდანნი, ზოგჯერ იღება და, თუ დედამიწაზე მცხოვრები

ისე გაბედნიერდა, რომ ეს დაინახა, სანამ ცის კარი ღია იქნება, რაც უნდა ინატროს,

ყველაფერი აუსრულდებაო“ (სახოკია 1979: 211).
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5. მეშვიდე ცასთან: უზომოდ გახარებული ადამიანის აღსანიშნავად ამბობებ მეშვიდე

ცამდე ასულიაო. თედო სახოკიასთან ვკითხულობთ: „ხალხის წარმოდგენით, ცა იყო

შვიდი, ერთიმეორეზე წამოდგმული. სულ უკანასკნელ, მეშვიდე ცაზე, ანუ ყველაზე

მაღლა სუფევდა ღმერთი, აქ იყო მისი ტახტი“ (სახოკია 1979: 390), ანუ მეშვიდე ცაზე

ასული, მეშვიდე ცამდე მიღწეული ღმერთამდე ასულს ნიშნავდა.

„არაფერიც! - უნდოდა ეთქვა თინას მამისთვის და სიხარულისგან მეშვიდე ცაში

ფრინავდა“ (ჭილაძე 1979: 442).

ცას ეწია სიხარულით ნიშნავს ბედნიერებას, უზომო გახარებას: „გული დასწყდათ

კი არა, სიხარულით ცას ეწიენ“ (ჭილაძე 1979: 577).

6. დღესთან:

დღე ითვლება ბედნიერების, სიხარულის გამომხატველად. ამას მოწმობს

ქართული ფრაზელოგიზმი - სულ დღე მაქვს, რაც ნიშნავს უდარდელობას, ბედნიერებას

(სახოკია 1979: 592).

7. ფრენასთან: სიხარულისგან ფრენა - „ცუცა სიხარულისგან დაფრინავდა“ (ჭილაძე

1987: 694).

8. ქუდის კვრა ჭერში აღნიშნავს უზომო მხიარულებას, დროის ტარებას (სახოკია 1979:

694).

ჭერის ახსნა ნიშნავს ხმამაღალ მხიარულებას, სიცილ-ხარხარს.

9. დიდ სიხარულს აღნიშნავს გამოთქმა - სიხარულით აღარ არის:

„სამხედრო მასწავლებელი სიხარულით აღარ იყო - ბოლოს და ბოლოს, იმასაც

დაუჯდა კოჭი ალჩუზე, ძლივს ნამდვილი სახე გამოუჩნდა“ (ჭილაძე 1987: 10).

10. ქართულში სევდის უკუყრა ნიშნავს გამხიარულებას; სევდა-გაძებული -

გამხიარულებულს.

11. არსებობს მყარი სიტყვაშეხამება - სიხარულით სავსე, სიხარულით აღივსო, მაგრამ

ვერ ვიტყვით მხიარულებით სავსე, მხიარულებით აღივსო:

„და აწ სიხარულითა სავსე ვარ და ძღვნად შევსწირავ ლოცვასა“ (მერჩულე 1987:

545).

12. დიდი ბედნიერება, უზომო სიხარული გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით -

სიხარულით ფეხზე არ დგას:
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„ყველა მხრებს იჩეჩავდა. სასახლე კი სიხარულით ფეხზე ვეღარ იდგა“ (ჭილაძე

1979: 91).

3.3.3 Freude-ს ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური
მიმართულებები და პოლისემია გერმანულში

გერმანულში სიხარული გამოიხატება ლექსიკური ერთეულით Freude, რაც

ნიშნავს ამაღლებულ განწყობას, მხიარულებასა და ბედნიერებას (Duden 1988: 435).

გერმანულში Freude მხიარულებას, ბედნიერებას, კმაყოფილებას გამოხატავს და

დაკავშირებულია ადამიანის შინაგან სამყაროსთან, მის ხასიათთან, მის სულიერ

მდგომარეობასთან.

Freude-ს ლექსიკურ-სემანტიკურ ბუდეში შემდეგი ძირითადი სემანტიკური

მიმართულებები გამოიყოფა:

 მხიარულება, ბედნიერება, კმაყოფილება

 რაღაცის სიამოვნებით კეთება, მზადყოფნა, რაღაცის მიმართ

სიხარულის ქონა

 გახარებული, მხიარული

 უსიხარულო

 უსიხარულობა

N მაგისტრალური

სემანტიკური

მიმართულება

ბუდის ლექსიკური მარაგი სხვა ლექსიკური

ერთეული

1. მხიარულება,

ბედნიერება,

კმაყოფილება

Freude, Freudigkeit

Fröhlichkeit, Frohsinn,

Freudenbotschaft,

Freudenfest, Freudenfeuer,

Freudenschrei, Freudenruf,

Freudengeheul, Freudenmahl,

Freudenbecher,

Freudenausbruch,

Freudengeschrei,

Lust, Wollust, Wonne,

Heiterkeit, Ergötzen,

Entzücken, Vergnügen,

Wohlfallen
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Freudenhaus,

Freudenmädchen,

Freudenmädchenhaus,

Freudensprung, Freudentanz,

Freudentag, Freudenrausch,

Freudentaumel,

Freudentränen

2 რაღაცის სიამოვნებით

კეთება, მზადყოფნა,

რაღაცის მიმართ

სიხარულის ქონა

freudig, erzähfreudig,

Erzählfreudigkeit,

experimentierfreudig,

gebefreudig, kontaktfreudig,

sangesfreudig,

Gebefreudigkeit,

Kontaktfreudigkeit.

3 გახარებული,

მხიარული

frohlich, froh, erfreulich,
freudestrahlend,
freudebetrunken, freudevoll,
freudvoll, freudreich

lustig, heiter

4 უსიხარულო freudlos, freudenlos,

freudenarm, freudeleer,

ferudenarm, unerfreulich

5 უსიხარულობა Freudlosigkeit,

Unerfreulichkeit

სასიამოვნო გრძნობა გერმანულში გამოიხატება შემდეგი ლექსიკური

ერთეულებით: Ergötzen, Entzücken, Vergnügen, Wohlfallen, Freude, Lust, Wollust, Wonne,

Heiterkeit.

Freude აღნიშნავს სიხარულს, რომელსაც ინდივიდი განიცდის.  Freudigkeit

გამოხატავს მდგომარეობას, როდესაც ადამიანი სიხარულს განიცდის.

სუფთა, მთელი გულით განცდილ შინაგან სიხარულს უწოდებენ Wonne-ს.

ებენჰარდი აღნიშნავს: „რადგან ჭკვიან ადამიანს არ უნდა ახასიათებდეს სიხარული

(Freude), რომელიც მორალს, ზნეობას აზიანებს, ამიტომ არსებობს ტერმინი Wonne
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(ნეტარება, სიამე, ტკბობა), რომელიც გამოხატავს ზნეობრივ გრძნობას, რომელსაც

ახასიათებს უცოდველობა ... ცხოველებისათვის დამახასიათებელია Freude და არა

Wonne. სულიერ სიხარულს უწოდებენ Wonne-ს, Himmelwonne-ს“ (Ebenhard… 1850:

309).

Entzücken გამოხატავს დიდ სიხარულს, როდესაც ადამიანი საკუთარ თავს აღარ

ეკუთვნის.

Lust მომდინარეობს სიტყვიდან los (frei von Gebundenheit) და სიხარულს

აღნიშნავს (Ebenhard… 1850:  310).

Fröhlichkeit უფრო ძლიერ სიხარულს გამოხატავს და ხშირად იმ ადამიანს

მიემართება, რომელშიც სიხარულის გრძნობა ხშირად იჩენს თავს.

Lustigkeit, სიხარულის აღმნიშვნელი სხვა სიტყვებისგან განსხვავებით

გამოხატავს მდგომარეობას, რომელიც გამოხატულია სიცილის გამომწვევი

მოქმედებებით.

გერმანულში მხიარული გადმოიცემა ორი სიტყვით: fröhlich და lustig.

ებენჰარდის (Ebenhard… 1850: 381) ლექსიკონში ვკითხულობთ: Die Fröhlichen tanzen,

singen und scherzen. Die Lustigen treiben Spass, erzählen Schwänke und werden bisweilen

niedrig und ressen Possen (მხიარულები (Die Fröhlichen) ცეკვავენ, მღერიან და ხუმრობენ.

მხიარულები (Die Lustigen) ერთობიან, ანეგდოტებს ყვებიან და ხანდახან

თავზეხელაღებულად იქცევიან).

უფალთან მიმართებით იყენებენ სიტყვას fröhlich (მხიარული).  Lustig

(მხიარული) უფალთან მიმართებით შეუსაბამოა. ასევე სამეფო ნადიმის დროს ამბობენ,

რომ Fröhlichkeit (მხიარულება) მეფობს, მაგრამ არა Lustigkeit (Ebenhard… 1850: 381).

Freude და Freudigkeit ადამიანის შინაგან სიხარულს გამოხატავს, ხოლო

Fröhlichkeit და Lustigkeit უფრო გარეგანს.

სიხარული გერმანულში დაკავშირებულია ადამიანის შინაგან სამყაროსთან, მის

ხასიათთან, მის სულიერ მდგომარეობასთან, ხოლო ქართულში, შინაგანი

მდგომარეობის გარდა, სიხარულით გამოიხატება ლხინი, წვეულება, მხიარულება.

ქართულში სიხარულის გამოხატვა უფრო მეტად კოლექტიური ხასიათისაა,

ხოლო გერმანულში ყურადღება მიემართება ინდივიდის შინაგან განცდასა და

გამოხატვის ფორმას.
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N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა

1 Freude Freudigkeit, Lust, Wollust, Wonne, Heiterkeit, Ergötzen,

Entzücken, Vergnügen, Wohlfallen

2 Freudigkeit Freude

3 freudig freudevoll

4 erfreulich freudevoll, freudetrunken, freudestrahlend

5 freudevoll freudevoll, freudetrunken, freudestrahlend

6 freudenvoll freudevoll, freudetrunken, freudestrahlend

7 freudenreich freudenvoll, freudenstrahlend

8 freudenarm freudeleer, unerfreulich

9 freudlos freudelos, freudeleer, unerfreulich

10 freudelos freudlos, freudeleer, unerfreulich

11 freudeleer freudlos, freudelos, unerfreulich

12 unerfreulich freudeleer

13 freudestrahlend Freudetrunken, freudevoll, freudevoll

14 freudetrunken freudevoll, freudevoll, freudestrahlend

15 Freudlosigkeit Unerfreulichkeit

16 Unerfreulichkeit Freudlosigkeit

17 erfreulicherweise glücklicherweise

18 froh freudig, fröhlich, heiter

19 frohlich heiter, froh

20 Fröhlichkeit Freude, Freudigkeit

21 Frohsinn Freude, Fröhlichkeit, Heiterkeit, Wonne, Lust

22 heiter froh

23 Heiterkeit Fröhlichkeit, Freude

24 Freudenbotschaft Botschaft, freudige Nachricht

25 Freudenfest Fest

26 Freudenfeuer Feuer

27 Freudenschrei Jauchzer, Schrei der Freude
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28 Freudenruf Ausruf der Freude

29 Freudengeheul Freudenausbruch, Freudengeschrei

30 Freudenmahl Mahl, Festessen

31 Freudenbecher Fülle der Freude

32 Freudenausbruch Freudenausbruch, Freudengeheul

33 Freudengeschrei Freudenausbruch, Freudengeheul, Freudentaumel

34 Freudenhaus Dirnenhaus, Frauenhaus

35 Freudenmädchen Dirne, leichtes Mädchen

36 Freudenmädchenhaus Dirnenhaus, Frauenhaus

37 Freudensprung Sprung

38 Freudentanz Tanz

39 Freudentag freudiger Tag

40 Freudenrausch Freudentaumel

41 Freudentaumel Freudenausbruch

42 Freudentränen Tränen

43 Arbeitsfreude Schaffensfreude, Arbeitslust, Bereitswilligkeit,

Dienstwilligkeit, Gefälligkeit

44 arbeitsfreudig schaffensfreudig

45 Gaumenfreude Genuss, Hochgenuss, Leckerei

46 Lebensfreude Lust, Lustigkeit, Heiterkeit

47 Schadenfreude Boshaftigkeit, Rachsucht, Schlechtigkeit

48 Schaffensfreude Arbeitsfreude

49 schaffensfreudig arbeitsfreudig, tüchtig, fleissig, strebsam

50 Vorfreude Freude, Lust, Lustigkeit, Frohsinn, Heiterkeit,

Vergnügen, Fröhlichkeit, Entzücken

51 Sinnenfreude Genuss, Freude, Sinnenlust, Wollust, Erotik, sinnliche

Liebe

52 sinnenfreudig Sinnenfroh, sinnlich

53 sinnenfroh Sinnlich, sinnenfreudig
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54 erzählfreudig Gern erzählend

55 Erzählfreudigkeit Freudigkeit

56 experimentierfreudig gern experimentierend

57 gebefreudig Schenkfreudig, freigebig, grosszügig, grossherzig,

hochherzig

58 kontaktfreudig Offen, fröhlich, gastfreundlich, lebenslustig, lustig,

grosszügig

59 Gebefreudigkeit Freudigkeit

60 schenkfreudig gebefreudig

61 Kontaktfreudigkeit Gastfreundlichkeit

სიხარული (Freude) გერმანულში უკავშირდება ისეთ სიტყვებს, როგორებიცაა

Botschaft, Feuer, Schrei, Fest, Ruf, Geheul, Mahl, Becher, Bruch, Geschrei, Haus, Mädchen,

Mädchenhaus, Sprung, Tanz, Tag, Rausch, Taumel, Tränen:

Freudenbotschaft – სასიხარულო ამბავი

Freudenfest – დღესასწაული

Freudenfeuer - სასიხარულო ცეცხლი

Freudenschrei - სიხარულის წამოძახილი

Freudenruf - სიხარულის წამოძახილი

Freudengeheul - სიხარულის წამოძახილი

Freudenausbruch - სიხარულის უეცარი ძლიერი გამოხატულება

Freudengeschrei – სიხარულის წამოძახილი

Freudentaumel - სიხარულის წამოძახილი

Freudenmahl - სასიხარულო მიზეზით გამოწვეული სადღესასწაულო ვახშამი

Freudenbecher - სიხარულის ფიალა

Freudenhaus - ბორდელი

Freudenmädchen - მსუბუქი ყოფაქცევის გოგონა

Freudenmädchenhaus - ბორდელი

Freudensprung - სიხარულისგან ჰაერში შეხტომა

Freudentanz - სიხარულისგან ცეკვა

Freudentag - მხიარული დღე
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Freudenrausch - სიხარულის წამოძახილი

Freudentränen - სიხარულის ცრემლები

სიხარული შესაძლოა სხვადასხვაგვარი იყოს: Arbeitsfreude (შრომის სიხარული),

Schaffensfreude (შრომის სიხარული), Gaumenfreude (სიამოვნება), Lebensfreude

(ცხოვრების სიხარული), Schadenfreude (სხვისი ვნების, ზიანის მიყენების სურვილით

გამოწვეული სიხარული), Sinnenfreude (სიხარული, ვნება), Vorfreude (მხიარულება).

რიგ სიტყვებში freudig წარმოადგენს ძირითად კომპონენტს და აქვს რაღაცის

მიმართ სიხარულის ქონის, რაღაცის სიამოვნებით კეთების, მზადყოფნის მნიშვნელობა:

erzähfreudig, Erzählfreudigkeit, experimentierfreudig, gebefreudig, kontaktfreudig,

Gebefreudigkeit, Kontaktfreudigkeit.

მე-18 საუკუნეში ფრანგულის გავლენით შეიქმნა კალკი Freudenmädchen (fille de

joie), რაც მეძავს აღნიშნავდა. Freudenhaus არის Freudenmädchenhaus-ის შემოკლებული

ვარიანტი და ბორდელს ნიშნავს. მისგან უნდა განვასხვავოთ Freudenhaus, რაც საშუალო

გერმანულში (vroudenhaus) სიხარულით სავსე სახლს ნიშნავდა Trauerhaus-ის

საპირისპიროდ (Kluge 2002:316).

3.3.4 სიხარულის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები გერმანულში

სიხარულის გამოხატვა გერმანულში დაკავშირებულია:

1. გულთან: Das Herz lacht ihm im Leibe (სხეულში გული უცინის) გამოხატავს დიდ

სიხარულს, ამაღლებულ განწყობას.

Das, j-s Herz höher schlagen lassen ვინმეს სიხარულის, აღფრთოვანების გამოწვევას

ნიშნავს.

2. ბრწყინვალებასთან: სიხარულის ემოცია სინათლესთან, ბრწყინვალებასთანაა

დაკავშირებული როგორც გერმანულში, ისე ქართულში. Strahlend, freudenstrahlend

ნიშნავს სიხარულისგან გაბრწყინებულს. ქართულშიც გვხვდება გამოთქმა

სიხარულისგან თვალები უბრწინავდა.

3. ცხოვრებისეულ სიტუაციასთან, ცხოვრების ცუდი და კარგი დღეების აღნიშვნასთან

– Freud und Leid:

Sie hielten in Freud und Leid true zusammen - ცხოვრების ცუდი და კარგი დღეები

ერთად გაატარეს.
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4. ჰარმონიის გამოხატვასტან Friede, Freude, Eierkuchen.

5. ჩიტთან: Sich freuen wie ein  Schneekönig აღნიშნავს დიდ სიხარულს. Schneekönig

არის ჩიტი, ბეღურა, რომელიც ზამთარშიც ჩვენთან რჩება და თავისი სიმღერით

გვახალისებს.

6. ხტომასთან: an die Decke springen:

Ich könnte vor Freude an die Decke springen - სიხარულისგან ვხტოდი.

გერმანულში არის ანდაზა: Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist

halber Schmerz – გაზიარებული სიხარული ორმაგი სიხარულია, გაზიარებული

ტკივილი - ნახევარი ტკივილი. თუ პოზიტიურ გამოცდილებას ვინმეს გაუზიარებ, ის

უფრო მშვენიერია, ხოლო ნეგატიური - უფრო ადვილად ასატანი (Duden 1998: 220).

3.4. მწუხარების კონცეპტი ქართულსა და გერმანულ ენებში

3.4.1 მწუხარებისლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური
მიმართულებები და პოლისემია ქართულში

მწუხარება ქართულში გამოხატავს უსიამოვნო, შემაწუხებელ გრძნობას,

რომელიც გამოწვეულია მძიმე მდგომარეობით, უბედურებით. სულხან-საბა

ორბელიანი მწუხარების ოთხ სახეს განიხილავს: „ხოლო მწუხარებისა სახენი ოთხ

არიან: მჭმუნვარება, ურვა, შური და წყალობა. მჭმუნვარება უკვე არს მწუხარება

შემქმნელი უჴმოობისა, რომელ(სა) უწოდებენ შთობად; ხოლო ურვა - მწუხარება

დამამძიმებელი და შური - მწუხარება უცხოსა კეთილსა ზედა, ხოლო წყალობა -

მწუხარება უცხოსა ბოროტსა და ჭირსა ზედა“ (ორბელიანი 1991: 547).

მწუხარების ლექსიკურ-სემანტიკურ ბუდეში შემდეგი ძირითადი სემანტიკური

მიმართულებები გამოიყოფა:

 უსიამოვნო, შემაწუხებელი, ცუდი გრძნობა, რომელიც გამოწვეულია მძიმე

მდგომარეობით, უბედურებით

 რისამე ფიქრი, ჯავრი, საზრუნავი

 ვისაც უსიამო, შემაწუხებელი გრძნობა აქვს

 ვინც/რაც უსიამო, შემაწუხებელ გრძნობას იწვევს

 ვისაც არაფერი აწუხებს, უზრუნველია

 მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს არაფერი ადარდებს
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N მაგისტრალური
სემანტიკური
მიმართულება

ბუდის ლექსიკური
მარაგი

სხვა ლექსიკური ერთეული

1. უსიამოვნო,
შემაწუხებელი, ცუდი
გრძნობა, გამოწვეული
მძიმე მდგომარეობით,
უბედურებითა და
მისთ.

მწუხარება,
შეწუხება,
სიმწუხარე,
დამწუხრება,
წუხილი

ვარამი, ნაღველი, ნაღვლობა,
დანაღვლიანება, კაეშანი,
ჭმუნვა, მჭმუნვარება, სევდა,
დასევდიანებული, ურვა,
ჯავრი, ჯავრიანობა,
გულისტკივილი, წყენა,
წყენინება, დაღრეჯა

2. რისამე ფიქრი, ჯავრი
საზრუნავი

დამწუხრება,
მწუხარება,
შეწუხება,
სიმწუხარე,
წუხილი

დაღონება, დარდი,
დადარდიანება, დაღრეჯილობა
მოწყენა, მოწყენილობა,
უხალისობა,
უგუნებობა, დადარდიანება,
ფიქრი

3. ვისაც უსიამო
შემაწუხებელი
გრძნობა აქვს

დამწუხრებული,
მწუხარე,
შეწუხებული,

დაღვრემილი, მოწყენილი,
უხალისო,
დარდიანი, დადარდიანებული,
ვარამიანი,
დაზაფრული, ზაფრააშლილი,
ნაღვლიანი,
დანაღვლიანებული,
კაეშნიანი,
მჭმუნვარე,
ჯავრიანი, დაჯავრიანებული,
ჯავრმორეული,
ჯავრშემოწოლილი,
გულჯავრიანი,
გულნატკენი,
გულდაწყვეტილი,
გულმოკლული,
შუბლშეჭმუხნული,
სახეშეჭმუხნული,
წარბშეჭმუხნული,
სახენაღვლიანი,
ნაღველმორეული,
დაღონებული, დაღონებულ–
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დაფიქრებული, დაღონებულ–
დაძმარებული

4. ვინც/რაც უსიამო,
შემაწუხებელ
გრძნობას იწვევს

შემწუხებელი,
შემაწუხებელი,
შესაწუხებელი,
საწუხარი,
სამწუხარო,

მოსაწყენი, სადარდელი,
სადარდებელი, სანაღვლებელი,
საჯავრებელი, დამაფიქრებელი,
დამაღონებელი

5. ვისაც არაფერი
აწუხებს,
უზრუნველია

ჯავრმიუკარებელი,
უდარდელი, დარდიმანდი,
უნაღვლო, უზრუნველი

6. მდგომარეობა,
როდესაც ადამიანს
არაფერი ადარდებს

უდარდელობა, დარდიმანდობა,
უნაღვლობა, უზრუნველობა

თუ დარდი უფრო მეტად ლექსემა გულთანაა დაკავშირებული -

დადარდიანებული გული, სევდა უფრო მეტად თვალებთან გამოიყენება: სევდიანი

თვალები, სევდით სავსე თვალები:

„ოდნავი სევდა უკრთოდა თვალებში, ალბათ, იმიტომ, რომ ჩვენსავით ისიც

სამუდამოდ ეთხოვებოდა ბავშვობას, უკვე მოზარდობის ჰასაკში გადასული“ (ლეონიძე

2011: 197).

„თოვლმა რაღაც ზეციური სიხარული მოიტანა. კაცსა და ძროხას დარდი

გადაჰყარა გულიდან. თითქოს ზეცა მოახლოვდა მათთან. მოახლოვდა და თოვლის

ფიფქებით უჩურჩულა ის მარადიული საიდუმლო, რაც ზეცის საუფლოში ხდება“

(ჩოხელი 2011: 709).

დარდისგან ნაწარმოებია სიტყვა დარდიმანდი, რაც უდარდელ,

ჯავრმიუკარებელ ადამიანს ნიშნავს.

„რა კარგი იყო მისი დღეობა! განა აქ არ იყო, რომ თავზე ხელაღებული დოლენჯი,

ფუფალას გულისთვის შვიდ ნაბადზე გადახტა შეკაზმული ცხენით! ზაზუნა კი,

დარდიმანდი ზაზუნა, ეკითხებოდა, მზეღმერთი ხარო თუ ვინაო?“ (ლეონიძე 2011: 23)

ქართულში მწუხარება, სულიერი ტკივილი, სულიერი სიმძიმე გადმოცემულია

ასევე სიტყვით სიმძმილი, რაც გავრცელებული იყო ძველ ქართულში და მწუხარებას,

დარდს აღნიშნავდა.

მწუხარება ქართულში შესაძლოა ასევე შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით

გამოიხატოს: დამწუხრება, სიმწუხარე, დარდი, დადარდიანება, ვარამი, ნაღველი,
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ნაღვლობა, დანაღვლიანება, კაეშანი, ჭმუნვა, მჭმუნვარება, ჯავრი, ჯავრიანობა,

დაღონება, დაღრეჯილობა, მოწყენა, უხალისობა, მოწყენილობა, უგუნებობა, სევდა,

დასევდიანება, ურვა, გულისტკივილი.

მწუხარე, დამწუხრებულ ადამიანს აღნიშნავს შემდეგი ლექსიკური ერთეულები:

მწუხარე, შეწუხებული, დამწუხრებული, დარდიანი, დადარდიანებული, ვარამიანი,

ნაღვლიანი, სახენაღვლიანი, ნაღველმორეული, დანაღვლიანებული, კაეშნიანი,

მჭმუნვარე, ჯავრიანი, ჯავრმორეული, ჯავრშემოწოლილი, დაჯავრიანებული,

დაღვრემილი, დაღონებული, დაღონებულ-დაფიქრებული, დაღონებულ-

დაძმარებული, მოწყენილი, უხალისო, გულჯავრიანი, გულნატკენი, გულდაწყვეტილი,

გულმოკლული, შუბლშეჭმუხნული, სახეშეჭმუხნული, წარბშეჭმუხნული.

N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა
1 მწუხარება დამწუხრება, სიმწუხარე, დარდი,

დადარდიანება, სევდა, ვარამი, ნაღველი,
ნაღვლობა, დანაღვლიანება, კაეშანი, ჭმუნვა,
მჭმუნვარება, ჯავრი, ჯავრიანობა, დაღონება,
დაღრეჯა, დაღრეჯილობა, მოწყენა, უხალისობა,
მოწყენილობა, უგუნებობა, გულისტკივილი

2 დამწუხრება მწუხარება, დაღონება, დადარდიანება,
დასევდიანება

3 სიმწუხარე მწუხარება, დამწუხრება, დარდი,
დადარდიანება, სევდა, ვარამი, ნაღველი,
ნაღვლობა, დანაღვლიანება, კაეშანი, ჭმუნვა,
მჭმუნვარება, ჯავრი, ჯავრიანობა, დაღონება,
დაღრეჯილობა, მოწყენა, უხალისობა,
მოწყენილობა, უგუნებობა, დანაღვლიანება,
გულისტკივილი

4 წუხილი წუხება, მწუხარება, დარდი, ურვა
5 წუხება წუხილი, მწუხარება, დარდი, ურვა
6 წუხებული შეწუხებული
7 საწუხარი სადარდელი, სადარდებელი, სანაღვლელი,

სანაღვლებელი
8 სამწუხარო საწუხარი, სადარდელი, სადარდებელი,

დასაღონებელი, სანაღვლო

9 მწუხარე დამწუხრებული, დარდიანი, დაღონებული,
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ნაღვლიანი, სევდიანი, ვარამიანი, კაეშნიანი
10 დამწუხრებული მწუხარე, დადარდიანებული, დარდიანი,

ნაღვლიანი
11 დარდი დადარდიანება, მწუხარება, სიმწუხარე, ვარამი,

ნაღველი, კაეშანი, ჭმუნვა, ჯავრი, ჯავრიანობა,
დაღონება, დაღრეჯილობა, მოწყენა,
უხალისობა, მოწყენილობა, უგუნებობა,
გულისტკივილი

12 დადარდიანება დარდი, დამწუხრება, დაღონება, დასევდიანება,
დანაღვლიანება

13 სადარდებელი საწუხარი, სადარდელი, სანაღვლო,
სანაღვლებელი

14 სადარდელი სადარდებელი, საწუხარი
15 დარდიანი დადარდიანებული, მწუხარე, დამწუხრებული,

დანაღვლიანებული, სევდიანი,
დასევდიანებული, კაეშნიანი

16 დადარდიანებული დარდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე,
დამწუხრებული, სევდიანი, დასევდიანებული,
კაეშნიანი

17 უდარდელი დარდიმანდი, უზრუნველი, უნაღვლო
18 უდარდელობა დარდიმანდობა, უზრუნველობა, უნაღვლობა
19 დარდიმანდი უდარდელი, ჯავრმიუკარებელი, უზრუნველი,

უნაღვლო
20 დარდიმანდობა უდარდელობა, უზრუნველობა, უნაღვლობა
21 დარდიმანდული უზრუნველი, უდარდელი, უნაღვლო
22 ვარამი დარდი, მწუხარება, სიმწუხარე, ნაღველი,

კაეშანი, ჭმუნვა, ჯავრი, ჯავრიანობა, დაღონება,
დაღრეჯილობა, მოწყენა, უხალისობა,
მოწყენილობა, უგუნებობა, გულისტკივილი

23 ვარამიანი დარდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე, კაეშნიანი
24 ნაღველი დარდი, მწუხარება, ჯავრი, ჭმუნვა, კაეშანი,

სევდა
25 ნაღვლობა ნაღველი, დარდი, მწუხარება, კაეშანი, სევდა
26 დანაღვლიანება ნაღველი, ნაღვლობა, დარდი, დადარდიანება,

მწუხარება, დაღონება, დასევდიანება
27 ნაღვლიანი მწუხარე, დარდიანი, სევდიანი, კაეშნიანი,

დამწუხრებული, დადარდიანებული, ვარამიანი
28 დანაღვლიანებული ნაღველმორეული, ნაღვლიანი,

დადარდიანებული, მწუხარე, სევდიანი,
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დასევდიანებული, სევდამორეული
29 სანაღვლებელი მწუხარება, დარდი, სიმწუხარე, ვარამი, კაეშანი,

ჭმუნვა, ჯავრი, ჯავრიანობა, დაღონება,
დაღრეჯილობა, მოწყენა, უხალისობა,
უგუნებობა, მოწყენილობა, გულისტკივილი

30 ნაღველმორეული დადარდიანებული, ნაღვლიანი, სახენაღვლიანი,
მწუხარე, სევდიანი, დასევდიანებული,
სევდამორეული

31 სახენაღვლიანი ნაღვლიანი, დადარდიანებული, მწუხარე,
დამწუხრებული, დასევდიანებული,
დაფიქრებული

32 სევდა მწუხარება, სევდა, ნაღველი, კაეშანი, ვარამი,
წუხილი, ურვა. ჯავრი

33 სევდიანი დასევდიანებული, სევდამორეული, ნაღვლიანი,
მწუხარე, დარდიანი, ნაღვლიანი, დაღონებული

34 დასევდიანებული სევდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე, დარდიანი,
დაღონებული

35 სევდამორეული სევდიანი, დასევდიანებული, ნაღვლიანი,
მწუხარე, დარდიანი, დაღონებული

36 კაეშანი მწუხარება, წუხილი, სიმწუხარე, დარდი,
ვარამი, ნაღველი, ჭმუნვა, ჯავრი, ჯავრიანობა,
დაღონება, დაღრეჯილობა, მოწყენა,
მოწყენილობა, უხალისობა, უგუნებობა,
გულისტკივილი

37 კაეშნიანი დარდიანი, ნაღვლიანი, სევდიანი, ჯავრიანი,
მწუხარე

38 ჭმუნვა მწუხარება, წუხილი, სიმწუხარე, დარდი,
ვარამი, ნაღველი, კაეშანი, ჯავრი, ჯავრიანობა,
დაღონება, დაღრეჯილობა, მოწყენა,
მოწყენილობა, უხალისობა, უგუნებობა, ურვა,
გულისტკივილი

39 მჭმუნვარება ჭმუნვა, მწუხარება, წუხილი, სიმწუხარე,
დარდი, ვარამი, ნაღველი, კაეშანი, ჯავრი,
ჯავრიანობა, დაღონება, დაღრეჯილობა,
მოწყენა, უხალისობა, მოწყენილობა, უგუნებობა,
ურვა, გულისტკივილი

40 მჭმუნვარე მწუხარე, დარდიანი, ნაღვლიანი, სევდიანი,
კაეშნიანი

41 მოწყენა დაღონება, დაღვრემა, დასევდიანება
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42 მოწყენილობა მოწყენა, უხალისობა
43 მოწყენილი მოწყენილი, უხალისო
44 მოსაწყენი მოსაბეზრებელი
45 უხალისო მოწყენილი, ნაღვლიანი, დაღვრემილი
46 უხალისობა უგუნებობა, მოწყენა, დაღონება, დაღვრემა
47 უგუნებობა უხალისობა, მოწყენა, დაღვრემა, დაღრეჯა,

დაღრეჯილობა, უხალისობა, დაღონება
48 დაღონება დადარდიანება, დამწუხრება, დასევდიანება,

დაღვრემა, დაღრეჯა
49 დაღრეჯილობა დარდი, ჯავრი, მწუხარება, სევდა, ნაღველი,

კაეშანი, დაღონება
50 დაღვრემილი დარდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე, სევდიანი,

დაღონებული, დაღრეჯილი
51 დაღონებული დარდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე, სევდიანი,

დაღვრემილი, დასევდიანებული
52 დაღონებულ–

დაფიქრებული
დარდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე, სევდიანი,
დაღვრემილი

53 დაღონებულ–
დაძმარებული

დარდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე, სევდიანი,
დაღვრემილი

54 სახეშეკომლილი დანაღვლიანებული
55 წარბშეკრული დადარდიანებული, შეშინებული, მრისხანე,

წარბშეჭმუხნული
56 შუბლშეჭმუხნული დარდიანი, დადარდიანებული, ნაღვლიანი,

მწუხარე, შეწუხებული, სევდიანი
57 სახეშეჭმუხნული დარდიანი, სევდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე,

შეწუხებული
58 წარბშეჭმუხნული დარდიანი, სევდიანი, ნაღვლიანი, მწუხარე,

წარბშეკრული
59 ჯავრი მწუხარება, წუხილი, სიმწუხარე, დარდი,

ვარამი, ნაღველი, ჭმუნვა, კაეშანი, ჯავრიანობა,
ურვა

60 ჯავრიანობა ჯავრი, მწუხარება, წუხილი, სიმწუხარე, დარდი,
ვარამი, ნაღველი, ჭმუნვა, კაეშანი, ურვა

61 ჯავრიანი მწუხარე, დამწუხრებული, დარდიანი,
ვარამიანი, მჭმუნვარე, სევდიანი

62 დაჯავრიანებული დადარდიანებული, დამწუხრებული

63 საჯავრელი სადარდელი, სადარდებელი, სანაღვლელი
64 ჯავრმორეული დადარდიანებული, ნაღვლიანი,
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დანაღვლიანებული
65 ჯავრშემოწოლილი მწუხარე, ნაღვლიანი, დარდიანი,

დადარდიანებული,
66 ჯავრმიუკარებელი უდარდელი, დარდიმანდი, უზრუნველი
67 გულჯავრიანი მწუხარე, ნაღვლიანი, დარდიანი, სევდიანი,

კაეშნიანი, მჭუნვარე
68 გულნატკენი გულდაწყვეტილი, სევდიანი, მწუხარე,

ნაღვლიანი, დადარდიანებული
69 გულდაწყვეტილი გულნატკენი, ნაღვლიანი, სევდიანი
70 გულმოკლული დარდიანი, ნაღვლიანი, სევდიანი, გულნატკენი,
71 გულისტკივილი მწუხარება, წუხილი, დარდი, ნაღველი, სევდა
72 გულწუხი უნებისყოფო

დამწუხრებული, დადარდიანებული ადამიანის აღსაწერად არაერთი ლექსიკური

ერთეული არსებობს ქართულში, რომლებიც დაკავშირებულია:

1. გულთან: გულჯავრიანი, გულნატკენი, გულდაწყვეტილი, გულმოკლული.

„...უსაშველოდ გულნატკენი, დასევდიანებული, დატყვევებული ნადირის

ლეკვივით, რომელიც თუმცა გრძნობს, სამუდამოდ რომ აშორებენ მისთვის საყვარელ,

მისთვის აუცილებელ გარემოს, მაგრამ მაინც ვერაფერი უღონია (ლეკვია ჯერ) და ვერც

ვერავისთვის შეუჩივლია თავისი გასაჭირი“ (ჭილაძე 1987: 33-34).

„ეცოდება, გაუთხოვრად დაქვრივებული. ყველაფერში გამორჩეული,

ყველაფერზე გულდაწყვეტილი“ (ჭილაძე 1987: 383).

„ორი ერთნაირად გულმოკლული და ერთნაირად უთქმელი ქალის მთელი

სითბო და სინაზე, იმედიცა და სიყვარულიც კუსას დაეფრქვა თავზე“ (ჭილაძე 1979:

261).

„ასე რომ, პოპინა სახლში ძველებურად დამფრთხალი და დაბნეული შედიოდა,

ოღონდ უარესად გულმოკლული საკუთარი უმწეობითა და მკვდრების

გულგრილობით“ (ჭილაძე 1979: 529).

2. სახესთან (სახენაღვლიანი, სახეშეჭმუხნული, სახეშეკომლილი):

„მამულის თავისუფლების აზრის ცეცხლი იძვროდა ჩვენს სულში, მან

დააალმურა ჩვენი გონებაც და უკვე მოზარდები, მამულის სევდით სახეშეკომლილები

დავდიოდით“ (ლეონიძე 2011: 210).

3. შუბლთან (შუბლშეჭმუხნული):
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„მერე ჩაფიქრდა, შუბლშეჭმუხნული იდგა და ცას უყურებდა, თითქოს ფრიქსეს

აჩრდილს უთვალთვალებსო“ (ჭილაძე 1979: 66).

4. წარბთან (წარბშეჭმუხნული):

ის, რაც მწუხარებას იწვევს ქართულში არის დასამწუხრებელი, შესაწუხებელი,

შესაწუხარი, საწუხარი, სამწუხარო, სადარდებელი, სადარდელი, სანაღვლებელი,

საჯავრებელი, მოსაწყენი.

ცალკე უნდა გამოვყოთ ლექსიკური ერთეული გულწუხი, რაც უნებისყოფო

ადამიანს აღნიშნავს ლეჩხუმურ დიალექტში.

უზრუნველ, უდარდელ, ჯავრმიუკარებელ ადამიანს აღნიშნავს ლექსიკური

ერთეული დარდიმანდი.

3.4.2 მწუხარების გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში

შეუძლებელია ემოციურ კონცეპტებში აღბეჭდილ კულტურულ ფასეულობათა

სისტემის შემეცნება, თუ დეტალურად არ გავაანალიზებთ ემოციათა კონცეპტებს.

დეტალური შესწავლა გულისხმობს როგორც ემოციის აღმნიშვნელი ლექსემის

მრავალფეროვანი გამოყენების შესწავლას სხვადასხვა კონტექსტსა და სიტუაციაში,

ასევე კონკრეტულ ემოციასთან დაკავშირებული გამონათქვამების კვლევას,

იდიომებისა და მეტაფორის ჩათვლით.

გლოვა, მწუხარება, თავის შერცხვენა, თავის დამცირება გამოიხატება

ფრაზეოლოგიზმით - თავზე ნაცრის დაყრა. თ. სახოკიას მიხედვით, აღნიშნული

ფრაზეოლოგიზმის წარმოქმნა დაკავშირებულია ძველ ებრაულ ტრადიციასთან,

გლოვისა და მწუხარების დროს უღირსების ნიშნად თავზე ნაცარს იყრიდნენ. მსგავსი

ჩვეულება არსებობდა სამეგრელოშიც. როდესაც ქალს ქმარი უკვდებოდა, კერიის პირას

წვებოდა და ნაცარში გორაობდა. ეს ჩვეულება წლის განმავლობაში სისტემატურად

გრძელდებოდა (სახოკია 1979: 222). თ. სახოკია მიიჩნევს, რომ ეს ტრადიცია

დაკავშირებული უნდა იყოს იმ პერიოდთან, როდესაც ქმრის სიკვდილის შემდეგ

ცოლსაც წვავდნენ ცეცხლში. ამ წესის გადავარდნის შემდეგ იგი ჩაანაცვლა თავზე

ნაცრის დაყრის ტრადიციამ გლოვისა და მწუხარების ნიშნად.

თავზე ნაცრის დაყრა გვხვდება „ქართლის ცხოვრებაში“: „და იქმნეს საშინელნი

ტკივილნი, ცრემლთა წილ გულით სისხლის დენანი, წარწირვანი დარჩომისა და
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სიცოცხლისანი თანააღზრდილთა და მომჴსენებელთა კეთილთა და სიამოვნებათა

მისთანი, ტკივილნი და ნაცრისა თავსა სხმანი ვაზირთა და დიდებულთა და ყოვლისა

სამეფოსაგან და თჳთ მისისა გამზრდელისა ივანე ათაბაგისაგან (ლაშა გიორგის

დროინდელი მემატიანე 1955: 371).

თავზე ნაცრის დაყრა ორი მნიშვნელობით გამოიყენებოდა, ერთი გლოვის და

მწუხარების გამოსახატავად, ხოლო მეორე მნიშვნელობაა ჩადენილი უღირსი

საქციელის გამო თავის დამცირების ნიშნად.

„შე ღვთის გარეგანო, ურჯულო, უკეთურო, მწარედ ცოდვილო, გაქსუებულო,

საქართველოს დამშლელო, დამაქცეველო! ჩემი ცოდვის პასუხი შენ გაეცი! - თითქმის

თავზე ნაცარი გადაიყარა...“ (ლეონიძე 2011: 223).

დიდი მწუხარება გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით - თავ-პირის გლეჯა. დიდი

მწუხარების დროს ზოგიერთი თავში იცემს ხელებს, თმას იგლეჯს, სახეს იკაწრავს

(სახოკია 1979: 242).

თმის გაშლა ნიშნავს დარდს, მწუხარებას, ტირილს. თ. სახოკიას მიხედვით,

„ძველად ქალს უეჭველად დიდი თმა უნდა ჰქონოდა, ნაწნავებად. მიცვალებულის

ტირილის დროს დასავლეთ საქართველოში ქალები თმის ნაწნავებს გაიშლიდნენ და

ისე დასხდებოდნენ ძირს კუბოსთან. თან მოსთქვამდნენ და თან გაშლილ თმაში ხელის

თითებს ჩამოისვამდნენ თმის დასაგლეჯად, უარესად თავის გასამწარებლად“ (სახოკია

1979: 278).

დიდი მწუხარება, დარდი გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით - იერემიას გოდება.

იერემია წინასწარმეტყველი იყო. იგი თავისი ერის უბედურებას დასტიროდა (სახოკია

1979:  285).

ქრისტეს ტირილი გამოხატავს დიდ მწუხარებას, გლოვას (სახოკია 1979: 688).

მოღრუბლული სახე აღნიშნავს დარდიან, მჭვუნვარე, გაბრაზებულ სახეს (სახოკია 1979:

424).

ნაღველას გასივება დიდი დარდის გაჩენას, უზომო მწუხარებას ნიშნავს.

ნაღველას ჩაწურვა გულში გულის დადარდიანებას აღნიშნავს. ნაღვლის გახეთქვა -

დიდი სადარდებლის გაჩენას, ნაღვლის ჭამა - დიდ დარდს აღნიშნავს (სახოკია 1979:

457-458).
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აღსანიშნავია, რომ ნაღველი, მწუხარების გარდა, ქართულში ასევე აღნიშნავს

სითხეს, რომელსაც ადამიანის თუ ცხოველის ღვიძლი გამოიმუშავებს. ნაღველი მწარეა

და სავარაუდოდ სწორედ ეს სიმწარე უნდა იყოს განმსაზღვრელი მისი მნიშვნელობისა,

როგორც დარდი, მწუხარება (სახოკია 1979: 358).

გულის ღამება გვხვდება ვეფხისტყაოსანში და ნიშნავს წუხილს, მწუხარებას,

დადარდიანებას. ღამე ასოცირდება სიბნელესთან, დარდთან, მწუხარებასთან.

„მერმე ავდეგ სევდიანი, მიღამებდა გულსა მური“ (რუსთაველი 1988: 126).

მწუხარება, მგლოვიარობა გამოიხატება ფრაზეოლოგიზმით ძაძით შემოსვა.

როდესაც ადამიანი შეწუხებულია, ნაწყენია, უკმაყოფილოა, ეშინია, მას სახე

ემანჭება და წარბების კუნთები ერთმანეთს უახლოვდება. ამ ფიზიოლოგიური

მოვლენისგანაა წარმომდგარი ფრაზეოლოგიზმი წარბების შეკვრა. წარბშეკრული

ნიშნავს დადარდიანებულს, შეშინებულს, მრისხანეს.

3.4.3 Trauer-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ძირითადი სემანტიკური
მიმართულებები და პოლისემია გერმანულში

მწუხარება გამოიხატება გერმანული სიტყვებით Traurigkeit და Trauer, თუმცა

უნდა აღინიშნოს, რომ გერმანულში Trauer, ღრმა სულიერი ტკივილის გარდა,

რომელიც გამოწვეულია უბედურების ან დანაკლისის შედეგად, გამოხატავს აგრეთვე

გლოვასა და ძაძებს:

მწუხარება

Trauer გლოვა

ძაძები

Trauer, იაკობ გრიმისა და ვილჰელმ გრიმის მიხედვით, მე-17 საუკუნიდან გვხვდება

გერმანულში. მისი თავდაპირველი მნიშვნელობა იყო ხანგრძლივი, სულიერი

ტკივილის გამოხატვა. Trauer სიტყვის ეს უძველესი მნიშვნელობა მაღალი სტილის

გამომხატველი იყო. სასაუბრო მეტყველებაში კი ძირითადად გამოიყენებოდა გლოვის

მნიშვნელობით ( http://www.woerterbuchnetz.de ).

Traurigkeit გამოხატავს მწუხარების მდგომარეობას. ის ხასიათდება

აბსტრაქტულობის უფრო მაღალი ხარისხით, ვიდრე Trauer.
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გერმანულში Trauer-ის ლექსიკურ ბუდეში შემდეგი სემანტიკური მიმართულებები

შეიძლება გამოიყოს:

1. ღრმა სულიერი ტკივილი, გამოწვეული უბედურების ან დანაკლისის შედეგად

2. გლოვა

3. მწუხარე

N მაგისტრალური
სემანტიკური
მიმართულება

ბუდის ლექსიკური
მარაგი

სხვა ლექსიკური
ერთეული

1. ღრმა სულიერი
ტკივილი გამოწვეული
უბედურების ან
დანაკლისის შედეგად

Trauer, Traurigkeit,
Traurigsein,

Kummer
Gram
Bedrücktheit
Bukümmerheit
Betrübtheit
Gedrücktheit
Schwermut
Schwermütigkeit
Trübsinn
Weltschmerz

2 გლოვა Trauerzeit, Trauerkleidung,

Trauerfeier,  Traueranzeige,

Traueakt, Trauerbrief,

Trauerfall, Trauerfeier,

Trauerflor, Trauerjahr,

Trauerkarte,

Trauerkleidung,

Trauermarsch, Trauermusik,

Trauernachricht,

Trauerrede, Trauerzug.

3 მწუხარე traurig, tieftraurig,
todtraurig,

trübsinnig

გერმანულში მწუხარება გადმოიცემა აგრეთვე შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით:

Kummer (მწუხარება, დარდი, ნაღველი), Gram (დარდი, ნაღველი, დაღონება),
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Bedrücktheit (სევდა, დასევდიანება, გულის დამძიმება), Bukümmerheit (დამწუხრება,

დანაღვლიანება), Betrübtheit (დანაღვლიანება), Gedrücktheit (დანაღვლიანება),

Schwermut (ნაღველი, სევდა, სასოწარკვეთილება), Schwermütigkeit (ნაღველი, სევდა,

სასოწარკვეთილება), Trübsinn (ნაღველი, მოწყენა), Weltschmerz (მსოფლიო სევდა).

Truren ერთეულისგან მიღებულია როგორც trauer, ისე trübsinnig, რაც მოწყენილს,

ნაღვლიანს ნიშნავს.

დამწუხრებული ადამიანის გამოსახატავად გერმანულში გამოიყენება სიტყვები

tieftraurig და todtraurig, რაც დაკავშირებულია სიღრმესთან (tief - ღრმა) და სიკვდილთან

(Tod - სიკვდილი).

N ლექსიკური ერთეული პოლისემანტიკა
1 Trauer Traurigkeit, Traurigsein, Trauerkleidung, Trauerzeit

2 Traurigkeit Trauer, Traurigsein

3 Traurigsein Trauer, Traurigkeit

4 traurig tieftraurig, todtraurig, trübsinnig

5 tieftraurig traurig, todtraurig, trübsinnig

6 todtraurig traurig, tieftraurig, todtraurig

7 trübsinnig traurig, tieftraurig, todtraurig

8 Trauerzeit Trauer

9 Trauerkleidung Trauer

10 Trauerschleier Trauerkleidung, Schleier

11 Trauerfeier Totenfeier, Kremation, Leichenverbrennung,
Leichenbegängnis, Einäschung

12 Traueranzeige Todesanzeige

13 Trauerakt Trauerfeier

14 Trauerbrief Brief (mit Trauerrand)

15 Trauerkarte Karte mit Trauerrand

16 Trauerfall Sterbefall, Todesfall, Verlust

17 Trauerjahr Zeitraum

18 Trauermarsch Marsch

19 Trauermusik Musik für Trauerfeierlichkeiten
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20 Trauernachricht Trauerbotschaft, Nachricht

21 Trauerbotschaft Trauernachricht

22 Trauerrede Rede

23 Trauerzug Zug von Trauernden

24 Trauergast Trauergemeinde, Trauergesellscha

25 Trauergemeinde Trauergesellschaft

26 Trauergesellschaft Trauergemeinde

27 Trauermiene Miene, bekümmerter Gesichtsausdruck

28 Trauerspiel Tragödie

29 Trauerweide Weide

30 Staatstrauer Allgemeine Trauer, Landestrauer

31 Trauerarbeit Psychoanalyse

32 Betrauern Trauern

33 Nachtrauern Vermissen, Trauern

34 Vertrauern Trauern

სასაუბრო მეტყველებაში Trauer უფრო ხშირად გამოხატავდა გლოვას, რაზეც

მეტყველებს გლოვასთან დაკავშირებული ლექსიკა გერმანულ ენაში:

Trauerzeit - გლოვის პერიოდი

Trauerkleidung - ძაძები

Trauerschleier – ქალის მოსახვევი გლოვის პერიოდში

Trauerrand – სამგლოვიარო ლენტი

Trauergast – სამგლოვიარო პროცესიის მონაწილე

Trauergemeinde – სამგლოვიარე პროცესიის მონაწილეები

Trauergesellschaft - სამგლოვიარო პროცესიის მონაწილე საზოგადოება

Traueranzeige – განცხადება გარდაცვალების შესახებ

Traueakt - დასაფლავება

Trauerfall - გარდაცვალება, სიკვდილი

Trauerfeier - დასაფლავება, კრემაცია

Trauerjahr - პერიოდი, ერთი წელი ახლობლის გარდაცვალებიდან

Trauerkarte – წერილი სამგლოვიარო ლენტით
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Trauerbrief - წერილი სამგლოვიარო ლენტით

Trauermarsch - სამგლოვიარო მარში

Trauermusik - სამგლოვიარო მუსიკა

Trauernachricht - სამწუხარო ამბავი

Trauerbotschaft - სამწუხარო ამბავი

Trauerrede - გარდაცვლილის საპატივცემულოდ წარმოთქმული სიტყვა

Trauerzug – სამგლოვიარო პროცესია

Trauerkloss სასაუბრო მეტყველებაში აღნიშნავს მოსაწყენ, არააქტიურ ადამიანს,

რაც თავისი მნიშვნელობით ახლოსაა სიტყვასთან გულწუხი, რაც ლეჩხუმურ

დიალექტზე აღნიშნავს უნებისყოფო ადამიანს, რომელიც საქმეს დიდხანს ვერ უძლებს,

არააქტიურია.

3.4.4 მწუხარების გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები გერმანულში

ღრმა მწუხარებას გამოხატავს გერმანულში ფრაზეოლოგიური გამოთქმები: Tiefe

Trauer empfinden, Trauer erfüllte ihn, Trauer überkam ihn (მწუხარებამ მოიცვა).

დორნზაიფის ლექსიკონში დამწუხრებული ადამიანის აღსანიშნავად შემდეგი

შედარებებია გამოყენებული: j-m macht ein Gesicht wie verhagelte Petersilie (სახე

დასეტყვილ ყვავილს უგავდა), wie 14 Tage Regenwetter (სახე 14 დღის ნაწვიმარს

უგავდა), wie ein pensionierter Affe (პენსიონერი მაიმუნის სახე ჰქონდა), wie wenn ihm

die Hühner’s Brot gefressen hätten (ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს ქათმებისთვის

განკუთვნილი პური შეუჭამეს) (Dornseiff 2000: 319)

Trübsal blasen მოწყენილობას ნიშნავს.

გერმანულში არსებობს ფრაზეოლოგიური გამოთქმა j-m. wird das Herz schwer, რაც

გულის დამძიმებას, გულზე ლოდად, ტვირთად დაწოლას ნიშნავს. სიმძიმე, როგორც

ქართულში ასევე გერმანულში, ასოცირდება მწუხარებასთან. J-m das Herz schwermachen

ვინმეს დამწუხრებას, დადარდიანებას ნიშნავს. J-m fällt ein Stein vom Herzen დარდისგან

გათავისუფლებას, დარდის შემსუბუქებას ნიშნავს.

სიბნელე, შავი ფერი როგორც ქართულში, ასევე გერმანულში დარდთან,

მწუხარებასთან ასოცირდება. Ein schwarzer Tag უბედურ დღეს, შავ დღეს ნიშნავს.
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ხშირად სომატიზმები ემსახურება ემოციების გამოხატვას ენაში და ფრაზის

შედგენის უძველეს ფორმას მიეკუთვნება. გენეტიკურად ერთმანეთისაგან დაშორებულ

ენებშიც კი შეიძლება პარალელის გავლება, რის გამოც ისინი უნივერსალურობის

კრიტერიუმს ავსებენ.

სამგლოვიარო რიტუალის ფენომენი, მისი ფორმები კულტურული ფაქტორებით

განისაზღვრება. ის ეფუძნება საზოგადოების მიერ სიცოცხლისა და სიკვდილის

შეფასებებს, რელიგიას.

გლოვა მჭიდროდაა დაკავშირებული მწუხარების გრძნობასთან.

გლოვასთან დაკავშირებული შინაგანი მდგომარეობა გამოიხატება გარეგნობით.

გერმანულში Trauer აღნიშნავს როგორც მგლოვიარე ადამიანის სულიერ მდგომარეობას,

ისე მის ტანსაცმელს - ძაძებს.

Der/die Trauernde აღნიშნავს განსაკუთრებული სოციალური სტატუსის მქონე,

მგლოვიარე ადამიანს.

Seine Fingernägel haben Trauerränder (პირდაპირი თარგმანით – მის ფრჩხილებს

სამგლოვიარო ლენტები ჰქონდა) სასაუბრო გერმანულში ნიშნავს ჭუჭყიანი

ფრჩხილების ქონას (Duden 1988: 1284).

ლექსემა მწუხარება და Trauer ქართულსა და გერმანულში მთლიანად არ ფარავს

ერთმანეთს. Trauer თავისი მნიშვნელობით ქართულში ახლოსაა ტირილის

სემანტიკასთან:

მწუხარება

Trauer გლოვა ტირილი

წუხილი, ჯავრი

ძაძები ცრემლების დენა

სატირალი

სიხარული და მწუხარება მჭიდროდაა დაკავშირებული სიცილსა და ტირილთან.

ქვემოთ განვიხილავთ სიცილისა და ტირილის სემანტიკას ქართულსა და გერმანულში.
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3.5 სიცილი, ტირილი - ლექსემათა სემანტიკისათვის ქართულსა და
გერმანულ ენებში

სიცილი და ტირილი ადამიანის გრძნობების გამომხატველი ფსიქიკური

მდგომარეობაა. სიცილი სიხარულის გამოხატულებაა, ტირილი კი – მწუხარების,

დარდის. სიცილისა და ტირილის გამოხატვა სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულია.

ქართულ ენაში გამოიყოფა რიგი სიტყვებისა, რომლებიც სიცილს აღნიშნავს:

სიცილი, გაცინება, ჩაცინება, ღიმი, ღიმ–ღიმი, გაღიმება, კისკისი, კასკასი, კაშკაში,

რახრახი, თქართქარი, ღინცილი, ქირქირი, ხარხარი, ხვიხვინი, ფრუსტუნი, კუჭკუჭი,

ხითხითი, ჩაბჟირება, გადაფიჩინება, ჩაკიკინება, სიცილ–ხარხარი, სიცილ–კასკასი,

სიცილ–კისკისი, სიცილ–კისკასი, სიცილ–ფრუსტუნი, სიცილ–ხითხითი.

სიცილი, როგორც ფსიქიკური მდგომარეობა, კავშირშია გარეგან

გამოხატულებასთან, ხშირ და ძლიერ სუნთქვასთან, წყვეტილ ხმასთან. ქართული ენის

განმარტებით ლექსიკონში სიცილი განმარტებულია, როგორც ,,სიხარულის,

მხიარულების, კმაყოფილების გამოხატვა წყვეტილი ხმებით, რომელსაც თან ახლავს

ხშირი და ძლიერი ამოსუნთქვა“ (ქეგლ 1960:1099).

გერმანელი ენათმეცნიერი ვოლფგანგ შულცე აღნიშნავს, რომ ქართულში ცინება

სემანტიკურად ნეიტრალური, ანუ არამარკირებული ფორმაა. სიცილის ხარისხის

გრადირება ხდება აფიქსების გამოყენებით, მაგ.: ჩაცინება, ჩაღიმება. აქედან

გამომდინარე ვ. შულცე ასკვნის, რომ, რომ ქართულში დერივაციული მეთოდი უფრო

ძლიერ მოქმედია, ვიდრე ლექსიკური ალტერნატივა (შულცე 2009:293). ამ თეორიის

საწინააღმდეგოს მეტყველებს ზემოთ აღნიშნული სიცილის აღმნიშვნელი ლექსიკური

ერთეულები.

სიცილი ქართულში შეიძლება იყოს: უხმო, ხმიანი, მაღალი, მდაბალი,

მოხდენილი, წვრილი, უხეში, უწესო, რასაც მოწმობს სულხან–საბას მიერ სიცილის

განმარტება: ,,განყოფანი სიცილისანი ესე არს: ღიმილი არს სიცილი სიმშვიდით, უხმო,

ბაგეთა ოდენ შეეტყობოდეს; სიცილი არს მცირედ ხმიანი და მდაბალი; კაშკაში არს

სიცილი მაღალი და მოხდენილი; კასკასი არს სიცილი მაღალი და წვრილი; რახრახი არს

სიცილი მაღალი და უხეში; თქართქარი არს სიცილი მრავალთაგან შეხმობილი;

ღინცილი არს სიცილი მიწყივ უწესო, ხოლო ფრუსტუნი ვის არა ენებოს სიცილის
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გამოჩენა და ერთს საცინელს საქმეზედ წარსცინოს და მალად დაიდუმოს“  (ორბელიანი

1993: 98-99).

აღსანიშნავია, რომ სიცილი ქართულში გაიგივებული იყო ამპარტავნებასთან

(,,სიცილი და ყვედრებაÁ, ბასრობაÁ ამპარტავანთაÁ არს” (აბულაძე 1973: 397),

კადნიერებასთან (,,კადნიერებაÁ და სიცილი მსგავს არიან ცეცხლისა, რომელი ედებიან

ლერწმოანსა“ (აბულაძე 1973: 397), ბოროტებასთან (,,სიცილით იქმნ უგუნური

ბოროტსა” (აბულაძე 1973: 397).

ზემოთ მოტანილი მასალის მიხედვით სიცილის – როგორც ხმიანის, ისე უხმოს –

აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე

უარყოფითი კონოტაციის შემცველი. დადებითი კონოტაცია ახლავს შემდეგ

ერთეულებს: კაშკაში არის სიცილი ,,ხმამაღალი და მოხდენილი“ (ორბელიანი 1993: 98),

,,ამო სიცილი“ (ორბელიანი 1991: 359), ღიმილი – სიცილი სიმშვიდით (ორბელიანი 1993:

98), ღიმ–ღიმი – პირის შეცინილი უხმოდ (ორბელიანი 1993: 251), ღიმი – ღიმილის

ნაკვეთი (ორბელიანი1993: 251).

უარყოფითი კონოტაციის შემცველია ხარხარი – ,,ბრიყვული სიცილი“

(ორბელიანი 1993: 418), ღინცილი – ,,სიცილი მიწყივ უწესო“ (ორბელიანი 1993: 251),

რახრახი – ,,სიცილი მაღალი და უხეში“ (ორბელიანი 1993: 98), ქირქირი – უშვერი, ცუდი

სიცილი (ორბელიანი 1993: 227).

ხვიხვინი ცხენის ხმიანობას აღნიშნავს, მაგრამ ირონიულად - უხეირო სიცილსაც

– რა ცხენივით ხვიხვინებ? (ნეიმანი 1974: 295).

იმერულ დიალექტში დასტურდება სიცილის ფონეტიკურად სახეცვლილი

ვარიანტი – სიცინი (ძოწენიძე 1974: 360).

სიცილი ქართულში წარმოადგენილია არაერთ კომპოზიტში, რაც, მნიშვნელობის

მხრივ, შეიძლება შემდეგნაირად დაიყოს: 1. – სიცილ–ხარხარი, სიცილ–კისკისი,

სიცილ–კასკასი, სიცილ–კისკასი, სიცილ–ფრუტუნი, სიცილ–ხითხითი (ქეგლ 1960: 1099-

1101); სიცილ–ხახანი (ხუბუტია 1969: 147) - სიცილის აღსანიშნავად; 2. სიცილ–თამაში

(ქეგლ 1960: 1100) – მხიარულების, მოლხენის აღსანიშნავად;  3. სიცილ–ტირილი

სიცილისა და ტირილის აღსანიშნავად (ქეგლ 1960: 1100).

სიცილი გერმანულში აღინიშნება შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით: Lachen,

Gelächter (სიცილი), kichern, Gekicher (ხითხითი, ქირქირი), lächeln, belächeln (ღიმილი),
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schmunzen (ჩაცინება), grinsen (ჩაღიმება), auslachen (დაცინვა, მასხრად აგდება), auflachen

(გაცინება, გადახარხარება), feixen (ქირქირი), gackern (ხითხითი), quitschen (ჭყივილი),

quiksen (წრიპინი, წივილი), Heiterkeit (სიცილ–ხარხარი), Spott (დაცინვა, გაქირდვა,

გამასხარავება), Lachkrampf (ისტერიული სიცილი).

lachen (სიცილი) h და a ბგერების შემცველი ძველი გერმანული სიტყვიდან -

lahhan (Duden 1989: 1039) მომდინარეობს, რაც მთელ მსოფლიოში და ყველა დროში

სიცილის ჟღერადობას გამოხატავდა. lachen გერმანულში არის მხიარულების,

სიხარულისა და დაცინვის გამომხატველი. მას გარეგანი გამოხატულებაც ახლავს – ხმა,

ფართოდ გაღებული პირი, კბილების გამოჩენა, სწრაფი სუნთქვა და თვალებთან

ნაოჭების გაჩენა (Duden 1989: 1039).

გერმანულში ლექსემა სიცილი შეიძლება აგრეთვე ნეგატიური გრძნობების

გამომხატველი იყოს: Bitter lachen მწარე სიცილს ნიშნავს, ასევე voll Verachtung lachen -

იმედგაცრუების სიცილია, ein gezwungenes Lachen კი იძულებითი სიცილი (Duden 1989:

1039).

Lachen პოეზიაში აღნიშნავს რაღაცის მოხერხებას, რაღაცის მიმართ

კეთილგანწყობილად ყოფნას. Das Glück hatte ihnen gelacht – ბედნიერია, ბედმა გაუღიმა

(Wahrig 1999: 912).

პოეტურ მეტყველებაში lachen–ს იგნორირების მნიშვნელობაც აქვს; Sie lachte der

Gefahren - სიტყვასიტყვით ნიშნავს საფრთხეს გაუღიმა, ანუ საფრთხეს ეთამაშება.

გერმანულში lachen ასევე დაცინვის სემანტიკის შემცველიცაა: Über dieses

Verhalten kann man nur lachen – ამ საქციელზე მხოლოდ თუ გაიცინებ; Darüber kann ich

nicht lachen - ამაზე გაცინებაც არ შემიძლია; Das ich nicht lache - ეს რა სისულელეა, ამას

ვერ დავიჯერებ.

აღსანიშნავია, რომ დაცინვისა და სიცილის აღსანიშნავად ქართულშიც საერთო

ფუძე (შდრ.: ცინ–ებ–ა და და-ცინ–ვ–ა;) გამოიყენება. ქართულშიც აქვს სიცილს დაცინვის

მნიშვნელობა, რაც კარგად ჩანს იდიომატურ გამოთქმებში: სიცილის დაყრა, სასაცილოდ

აგდება.

ქართულში სიცილი და ღიმილი სხვადასხვა ფუძეებია. გერმანულ ენაში კი lachen

(სიცილი) და lächeln (ღიმილი) საერთო ფუძისაგან იწარმოება. ამ მხრივ, პარალელის

გავლება შეიძლება მეგრულთან. ქართული ენის დიალექტებიდან, კილო-თქმებიდან
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მხოლოდ მეგრულში იწარმოება ღიმილი სიცილის აღმნიშვნელი ფუძისაგან (ჯი–ცა –

სიცილი, ელა–ჯიცუ–ა – ღიმილი).

ქართველურ ფუძე–ენაში აღადგენენ სიცილის აღმნიშვნელ *(ცი)ცინ ფუძეს

(Klimov 1998: 31):

სქ. *(ცი)ცინ

ქართ. ცინ–ება

მეგრ. ჯი–ცა

ომგარ(ინ)–უ

სვან. ლი–ცენ–ალ

ვოლფგანგ შულცე აღნიშნავს, რომ ანდიურ ენაში არის ლექსემა kim, რომელიც

საოცარ სიახლოვეს ამჟღავნებს ქართულ ფუძესთან – ღიმ–ება (Schulze 2009: 303). შულცე

მიიჩნევს, რომ ღიმილი ქართულში ღმუილი (schreien, heulen – schreiend lachen -

ყვირილით სიცილი) ფუძისგან მომდინარეობს (Schulze 2009:298).

გერმანულში სიცილი დაკავშირებულია მხიარულებასთან, სიხალისესთან.

ლექსემა Heiterkeit აღნიშნავს როგორც სიცილ–ხარხარს, ასევე მხიარულებას:

სიცილ–ხარხარი

Heiterkeit

მხარულება, სიხალისე

გერმანულ ენაში გვაქვს შემთხვევები, როცა ადამიანის სიცილს აღნიშნავს სხვა ხმა,

მაგალითად, ცხოველის ან ფრინველის ხმიანობა, ან ჭრიალი, ჭრაჭუნი (შდრ.:

ქართულში ხვიხვინი); მაგალითად, gackern აღნიშნავს კაკანს, ბატების ყიყინს, მაგრამ

გადატანით იგი ხითხითსაც ნიშნავს.

კაკანი, ბატების ყიყინი

gackern ხითხითი

quitschen-ს ჭყივილის, ჭრიალის, ჭრაჭუნის მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ

გადატანითი მნიშვნელობით იგი ადამიანის სიცილსაც ნიშნავს. ასეთივე მდგომარეობა

გვაქვს quieksen ლექსემის შემთხვევაში, რომელიც წრიპინს, წივილს, წიწინს, ჭრიალს

ნიშნავს.

ისევე როგორც ქართულში, გერმანულშიც დადებითი და უარყოფითი კონოტაცია

lachen ფუძეზე სხვადასხვა აფიქსის დართვით გამოიხატება. სანდომიანი სიცილი
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გერმანულში anlachen ზმნითაა გადმოცემული, ხოლო ნეგატიური, უარყოფითი

დამოკიდებულება კი შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით: auslachen, verlachen.

სიცილი ქართულში დაკავშირებულია სახესთან (სახეზე ღიმი მოუვიდა),

ფერდებთან (სიცილისაგან ფერდები ჩაასკდათ, სიცილისგან ფერდები სტკიოდათ),

მუცელთან (სიცილისაგან მუცელზე კანი აღარ შერჩათ). ძლიერი სიცილი ქართულში

გამოიხატება იდიომატური გამოთქმით –სიცილით კვდება.

გერმანულში სიცილი დაკავშირებულია სახესთან (Sie lachte über das ganze Gesicht

– ხმამაღლა სიცილი), ცრემლებთან (wir haben Tränen gelacht - ბევრი ვიცინეთ), ყელთან

(er lacht aus vollem Halse – ხმამაღლა სიცილი).

სიცილის საპირისპიროდ ტირილი მწუხარებას გამოხატავს. იგი ქართულში

შემდეგი ლექსიკური ერთეულებით გამოიხატება: ატირება, წამოტირება, დატირება,

გამოტირება, გლოვა, ზარი, მოთქმა, გოდება, ღაღადი, ზრუნი, სლუკუნი, სლუკ–სლუკი,

ქვითინი, ქვითქვითი, ვალალი, ცრემლვა, აცრემლება, ბზუკუნი, ჩაბჟირება, ვაება,

ვაგლახი, აბღავლება, ღრიალი, ღრიალება, მდუღვრა, ბღავილი, ღმუილი, წირპლვა,

ფშრუკუნი, ჟივილი, კივილი, კვნესა, კაკანება, ხვიობა, კოკოცება, წუწუნი, წუწკუნი,

წკმუილი, ჩუხჩუხი.

სულხან–საბა ორბელიანის განმარტებით: ,,ტირილიცა ესრეთ განიყოფებიან:

რამეთუ ცრემლი არს უხმო ოდენ ცრემლის დენა; ვაება არს ავაჯითა და კეთილის

სიტყვითა სატირალს რასმე იტყოდეს და ცრემლეოდეს; გოდება არს ხმა–კეთილობით

და ზრუნვა–შეწყობით გულის სატკივართა სიტყვათა მგოსნობა, ხოლო ზრუნი –

შებანება მისი; ქვითინი არს მწარეს ტირილზე გულშეწუხებულისაგან უკაფიოდ მაღალი

დაძახილი, რომელ არს კოკოცება; სლუკ–სლუკი არს გულამოსკვნილისაგან

სულდაუღებლად ტირილი; წუწუნი არს გულ–უტკივარი, უცრემლო, უგვანი, უნდომი

რეცა ტირილი; ბღვრიალი არს ყრმათა მიერ მაღალი ცუდი ტირილი, ვითარცა ქვაბი

ადუღებული გულითა; წუწკუნი არს მცირე ლეკვის ტირილი, ხოლო წკმუილი ძაღლის

ტირილად ითქმის“ (ორბელიანი 1993: 138-139).

აქედან გამომდინარე, ტირილი ქართულში შეიძლება იყოს უცრემლო, უნდომი,

მაღალი, ცუდი, უგვანი, გულ–უტკივარი, უხმო.

ტირილი შეიძლება დახასიათდეს ხმიანობის მიხედვით. ამ მხრივ, იგი შეიძლება

დაუკავშირდეს ძახილს, მაღალი ხმით მოთქმას. საბას განმარტებით, ,,ქვითინი არის
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მწარეს ტირილზე გულშეწუხებულისაგან უკაფიოდ მაღალი დაძახილი“ ორბელიანი,

1993: 138), ხოლო კივილი – ,,მაღლით ხმით ზახილი“ (ორბელიანი 1991: 372). კივილს

საბა აკავშირებს სიტყვა ღაღადებასთან – ,,ყოველივე ხმამაღლობით ხმა–ყოფა“

(ორბელიანი 1993: 247).

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით ტირილი განიმარტება,

როგორც:

1. ცრემლის დენა მწუხარებისა და ტირილის გამო (ხშირად დამახასიათებელი

ბგერების გამოცემით, სლუკუნით);

2. გადატ. წუხილი, ჯავრი, წუწუნი;

3. გლოვა (ცრემლის ფრქვევით, მოთქმით)

4. სატირალი (ქეგლ 1960: 1298)

დარდის მნიშვნელობითაა ლექსემა ტირილი გამოყენებული იდიომატურ

გამოთქმაში ტირილის გადაყრა: ,,დიდი დარდი მაწუხებდა, ბევრიც ვიტირე, მაგრამ,

ბოლოს, როგორც იქნა, დარდი გადავიყარე“ (სახოკია 1979: 613).

ქართულში ტირილი დაკავშირებულია ცრემლთან (ცრემლების ღვრა, ცრემლად

დაღვრა, ცრემლების ფრქვევა, ცრემლების მორევნა, ცრემლების ღაპა–ღუპით დენა,

ცრემლების გადმოყრა, ცრემლებისაგან ყიყვები ყელში ეჩრება), გულთან

(გულამოსკვნით ტირილი, გულის აჩვილება, გულის აჩუყება, გულის ამოჯდომა),

თვალებთან (ტირილით თვალების დადუღება), ცხვირთან –პირთან (პირი მიტირის,

ცხვირი ჩამომტირის, ცხვირ-პირი ჩამოტირის), ქრისტესთან (ქრისტეს ტირილი – დიდი

მწუხარება, საყოველთაო გლოვა (ქეგლ 1960: 1298).

ტირილის დამთავრება გამოხატულია შემდეგი იდიომატური გამოთქმებით:

ტირილის გადაყრა (ტირილი გადავიყარე – ტირილს მოვრჩი, აღარ ვტირი), ტირილის

დაგდება (ტირილის მიტოვება, ტირილის შეწყვეტა).

ლექსემა ტირილი მოცულობითა და მნიშვნელობით ქართულსა და გერმანულში

ერთმანეთს მთლიანად არ ფარავს. ფსიქიკური მდგომარეობის აღნიშვნის გარდა, რაც

საერთოა გერმანულსა და ქართულში, ქართულ ენაში, კერძოდ, იმერულ, ლეჩხუმურ,

გურულსა და აჭარულ დიალექტებში ტირილი ნიშნავს მიცვალებულის დაკრძალვის

ცერემონიას, დატირებას (ღლონტი 1984: 511; ქეგლ 1960: 1298).



156

Weinen (ტირილი)

ტირილი Totenklage (დაკრძალვის ცერემონიალი)

ტირ ფუძე გვხვდება ქართულში თვეების სახელების აღმნიშვნელ სიტყვებში:

ტირისდიდი – ოქტომბერი (,,იყო დადგომაÁ წმიდისა ... ნათლისმცემელისაÁ თუესა

ოკდონბერსა, რომელ არს ტირისდიდი“ (აბულაძე 1973: 412), ტირისკონი – ნოემბერი

(ქეგლ 1960: 1298, ორბელიანი 1993: 139), ტირისდენი – დეკემბერი (ქეგლ 1960: 1298,

ორბელიანი 1993: 139).

აჭარულ დიალექტში ტირ ფუძე გვხვდება სიტყვაში ტირილისულზე, რაც

ნიშნავს: სატირლად, ტირილის განწყობით – „ბრაზისაგან ტირილისულზე მოვიდა“

(ნიჟარაძე 1971: 330).

weinen (ტირილი) გერმანულში შეიძლება შემდეგი ლექსემებით გამოიხატოს:

schluchzen (სლუკუნით ქვითინი), plärren (ღრიალი, ქვითინი), seufzen (ამოოხვრა,

ამოხვნეშა), stöhnen (კვნესა, ოხვრა, წუწუნი, ჩივილი), jammern (კივილი, მოთქმა,

ღრიალი, გოდება, დარდი, წუხილი), Klagen (ჩივილი, წუწუნი, ტირილი, ვაება), flennen

(წუწუნი, ვიშვიში), heulen (ღრიალი, ბღავილი, ქვითინი, გულამოსკვნით ტირილი,

ყმუილი, ღმუილი), plinsen (კუთხ. ტირილი, ღრიალი), winseln (ძაღლის წკმუტუნი,

წრიპინი, წუწუნი), kläffen (წკავწკავი), beweinen (დატირება), trauern (დარდი, გლოვა,

მწუხარება), wimmern (საცოდავად კვნესა, წუწუნი, წკმუტუნი), brüllen (ღრიალი,

ღმუილი), johlen (ღრიალი, ყვირილი), kreischen (კივილი, წივილი, გამკივანი ხმით

ყვირილი), wehklagen (ჩივილი, წუწუნი, დატირება).

გერმანულში ტირილი გამოიხატება ცრემლის ღვრით, სწრაფი სუნთქვითა და

ჩივილის გამომხატველი ხმის გამოცემით.

ტირილი შეიძლება გამოწვეული იყოს ბედნიერებისგან, ტკივილისგან,

სიხარულისგან, შიშისგან, გაბრაზებისაგან. vor Glück weinen - ბედნიერებისგან

ტირილი, vor Schmerz weinen - ტკივილისგან ტირილი, vor Freude weinen -

სიხარულისგან ტირილი, vor Angst weinen - შიშისგან ტირილი, Vor Zorn weinen -

გაბრაზებისგან ტირილი.

ტირილი გერმანულში შეიძლება იყოს bitterlich (მწარე), herzzerreissend (გულის

გამგმირავი), laut (ხმამაღალი), lautlos (უხმო), heftig (ძლიერი).
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ქართულში, ისევე როგორც თანამედროვე გერმანულში, ტირილი არ არის

დაკავშირებული ცრემლ ფუძესთან; თუმცა, აღსანიშნავია, რომ შუა გერმანულში

ტირილი გამოიხატებოდა zachern ფუძით, სადაც zachar (Zähre) ცრემლს ნიშნავდა

(Schulze 2009: 300).

ქართულში გადატანითი მნიშვნელობით ტირილის სემანტიკის შემცველია

ცხოველთა ხმიანობის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები – ბღავილი და ღრიალი.

შეიძლება ითქვას, რომ ქართულში ბღავის შინაური ცხოველი (ხარი, ძროხა, ცხვარი),

ხოლო ღრიალებს – მხეცი (რამიშვილი 1995: 107). გერმანულში ადამიანის ტირილის

გადმოსაცემად ძაღლის ხმიანობის, წკმუტუნის აღმნიშვნელი ლექსემაა გამოყენებული.

Winseln და Wimmern ძაღლის წკმუტუნს ნიშნავს, მაგრამ გადატანითი მნიშვნელობით

იგი ადამიანის ტირილის სემანტიკის გამომხატველია:

წკმუტუნი (ძაღლის)

winseln წუწუნი

წკმუტუნი

wimmern

საცოდავად კვნესა, წუწუნი

სიტყვათა ეტიმოლოგიური ანალიზი ავლენს ცნების სახელდების, გააზრების

თავისებურებას, ხასიათს სხვადასხვა ენასა და კულტურულ სივრცეში. ამ მხრივ,

საინტერესოა გერმანული lachen და weinen.

გერმანული lachen (სიცილი), ინგლისური laugh (სიცილი) მომდინარეობს ინდო-

გერმანული ძირიდან *kleg- *klog-, *klәg- (ყვირილი), *kel (დაძახება) (Wahrig 1999: 912).

Weinen (ტირილი) მომდინარეობს ძველი გერმანული სიტყვიდან weinon, რაც

ნიშნავს weh rufen-ს (ტკივილის, მწუხარების, დარდის წამოძახილი) (Wahrig 1999: 1642;

Duden 1989: 1909).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ გერმანულში სიცილი და ტირილი

დაკავშირებულია ფუძესთან, რომლის სემანტიკაა დაძახება, ყვირილი. საინტერესოა, ამ

მხრივ, სულხან–საბა ორბელიანის ლექსიკონში ტირილის კავშირი ღაღადებასთან. ამ

მხრივ, საყურადღებოა ვოლფგანგ შულცეს მოსაზრება. იგი სიცილსა და ტირილს

ქართულში აკავშირებს კონცეპტით ყვირილი. სტატიაში ,,სიცილი და ტირილი
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კავკასიურ ენებში“ ვ. შულცე გვთავაზობს სიცილისა და ტირილის ენობრივი ველის

ფრაგმენტს ქართული ენიდან:

Schmunzeln ჩაცინება klagen დატირება

lächeln ღიმილი heulen ღრიალება

Lachen სიცილი Schreien ღმუილი Weinen ტირილი

Grinsen ჩაღიმება

Tränen vergiessen ცრემლვა

ბ. ფოჩხუა მიიჩნევს, რომ ,,სიცილის და ტირილის აღმნიშვნელია სიტყვები

თითოეულ ენაში ურთიერთდაპირისპირებული აღმოჩნდება, რადგან ადამიანის

ფსიქიკური ორგანიზაცია ყველგან ერთნაირია და სიხარული და მწუხარება

ყველასათვის ურთიერთსაპირისპირო გრძნობებია“ (ფოჩხუა 1974: 47). მართალია,

სიცილი და ტირილი ურთიერთსაპირისპირო მნიშვნელობის მქონე სიტყვებია, მაგრამ

,,ზმნა ,,გადაფიჩინდა“ გამოიყენება როგორც სიცილის, ისე ტირილის სემანტიკის

გადმოსაცემად ... სუნთქვის შეკვრა ტირილის ან სიცილის დროს – სულს ვერ

მოითქვამს“ (რამიშვილი 1995:109). ასევე აღსანიშნავია სიტყვა ჩაბჟირება. ადამიანი

შეიძლება ჩაბჟირდეს როგორც სიცილისაგან, ისე ტირილისაგან. აგრეთვე დაოსება,

როგორც სიცილისაგან, ისე ტირილისაგან – სიცილისაგან დაოსდა, ტირილისაგან

დაოსდა.

აღსანიშნავია აგრეთვე ის ფაქტი, რომ გერმანულ ენაში არსებობს ლექსიკური

ერთეულები, რომლებიც გამოიყენება როგორც სიცილის, ისე ტირილის გამოსახატავად;

მაგ., flennen – Die Zähne entblössen გამოიყენება როგორც სიცილის, ისე ტირილის

აღსანიშნავად. ასევე გამოიყენება ლექსიკური ერთეული – greinen (ღრეჯა/ პირის

დაფჩენა).

შესაძლებელია სიხარულმა ტირილი გამოიწვიოს, ასევე მწუხარებამ – სიცილი. ეს

ორი განსხვავებული ფსიქიკური მდგომარეობა ქართულმა ენამ ასახა სიტყვაში –

სიცილ–ტირილი. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ტირილისა და სიცილის
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აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები ერთმანეთთან ლექსემა - სიცილ–ტირილით

დავაკავშირეთ:

სიცილ–ტირილი

რაც უფრო ღრმად ვუკვირდებით ამ ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკურ ველს,

მით უფრო ცხადი ხდება, რომ სიცილი მხოლოდ სიხარულის გამოხატულება არ არის

და ტირილი - მწუხარებისა. შესაძლოა ძლიერი ტკივილი, დიდი მწუხარება ადამიანმა

სიცილით გამოხატოს, ასევე დიდი სიხარული – ტირილით, ცრემლებით. ეს ვითარება

სიცილი

სიცილი, გაცინება, ჩაცინება,
ღიმილი, ღიმი, ღიმ–ღიმი, გაღიმება,
კისკისი, კასკასი, კაშკაში, რახრახი,
თქართქარი, ღინცილი, ქირქირი,
ხარხარი, ხვიხვინი, ფრუსტუნი,
კუჭკუჭი, ხითხითი,ჩაკიკინება

სიცილ–ხარხარი, სიცილ–კასკასი,
სიცილ–კისკისი, სიცილ–კისკასი,
სიცილ–ფრუსტუნი,
სიცილ–ხითხითი.

სიცილის წასკდომა,
სიცილისაგან ჩაბჟირება,

კბილების კრეჭა,
სახეზე ღიმი მოუვიდა,
კვდება სიცილით,
სიცილის დაყრა,
სიცილისაგან ფერდები ჩაასკდათ,
სიცილისაგან მუცელზე კანი
აღარ შერჩათ,
სიცილად არ გვყოფნის.

ტირილი

ატირება, დატირება, გამოტირება,
წამოტირება, გლოვა, ზარი, მოთქმა,

გოდება, ღაღადი, ზრუნი, სლუკუნი,
სლუკ–სლუკი, ქვითინი, ქვითქვითი,

ვალალი, აცრემლება, ცრემლვა,
ბზუკუნი, ვაება, ვაგლახი,

აბღავლება, ღრიალება, მდუღვრა,
ბღავილი, ღრიალი, ღმუილი,

წირპლვა, ფშრუკუნი, ჟივილი,
კივილი, კვნესა, კაკანება, ხვიობა,

კოკოცება, წუწუნი, წუწკუნი,
წკმუილი, ჩუხჩუხი.

გულამოსკვნით ტირილი,
ტირილის გადაყრა,
ტირილის დაგდება,

ტირილით გასკდომა,
ტირილით თვალების დადუღება,

ცრემლად დაღვრა,
ცრემლების ფრქვევა,
ცრემლების მორევნა,

ცრემლების ღაპა–ღუპით დენა,
ცრემლების გადმოყრა,

ცრემლებისაგან ყიყვები ყელში ეჩრება,
გულის აჩვილება, გულის აჩუყება,
გულის ამოჯდომა, პირი მიტირის,

ცხვირი ჩამომტირის,
თავ–პირში წაშენა,

ქრისტეს ტირილი

1.ჩაბჟირება
2. გადაფიჩინება
3. დაოსება
4. სულს ვეღარ
ითქვამს
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ასახულია ლექსიკაშიც. ქართულში გვაქვს ლექსიკური ერთეული სიცილ–ტირილი,

რომელიც ერთდროულად გამოხატავს სიცილსაც და ტირილსაც. მსგავსი ლექსემა არ

გვაქვს თანამედროვე გერმანულ ენაში, მაგრამ არსებობს იდიომატური გამოთქმა ich

weiss nicht, ob ich lachen oder weinen soll (არ ვიცი ვიტირო, თუ ვიცინო). Mit einem

lachenden und einem weinenden Auge აღნიშნავს მდგომარეობას, როცა ადამიანი თან

გახარებულია, თან მოწყენილი.

ვოლფგანგ შულცე მიიჩნევს, რომ კავკასიაში სიცილი და ტირილი ნაკლებადაა

ადამიანის სუბიექტური გრძნობების გამოხატულება. აღნიშნულ კონცეპტთა ბუნება

საძიებელია საზოგადოების ქცევის სფეროში. კავკასიური ენები კონცენტრირებულია

საზოგადოებრივ ასპექტზე, სადაც ფიზიოლოგიური მოვლენების

კონცეპტუალიზებისათვის მცირე სივრცე რჩება. იგი მიიჩნევს, რომ სიცილისა და

ტირილის გამოხატვა დაკავშირებულია სტიმულზე, მაგალითად, სიცილი

დაკავშირებულია სიხარულთან, დღესასწაულთან, ტირილი კი – დაკრძალვის

ცერემონიასთან. ესაა ძირითადი ფაქტორი, რითაც კავკასიური ენები განსხვავდება

ინდო-გერმანული ენებისაგან, სადაც სიცილითა და ტირილით გამოიხატება

ფიზიოლოგიური მოვლენები (Schulze 2009: 315).

ამრიგად, ქართულში ტირილის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები ჭარბობს

სიცილის აღმნიშვნელ ლექსემებს. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ სიცილის

გამომხატველ ლექსიკურ ერთეულთა უმრავლესობა უარყოფითი კონოტაციის

შემცველია. გარდა ამისა, ხმამაღალი სიცილი ძველ ქართულში გაიგივებული იყო

ბოროტებასთან, ამპარტავნებასა და კადნიერებასთან.

ქართულში ტირილს არ აქვს მხოლოდ ცრემლების ღვრის მნიშვნელობა, იგი

სცდება ფსიქიკური მდგომარეობის აღნიშვნის საზღვრებს და უფრო ღრმა სემანტიკის

მატარებელია. იგი აღნიშნავს გლოვას, დარდს, ნაღველს. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტიც,

რომ არსებული გამოკვლევების მიხედვით ვერ დავადასტურეთ აღდგენილი საერთო-

ქართველური ტირ ფუძე, მაგრამ აღადგენენ გლოვას, კერძოდ, კი გლ (ჩუხუა 2003: 87;

ფენრიხი 2007: 107-108), გლო ფუძეებს (Klimov 1998: 31):

ქართ. გლ, გლ–ოვ

ზან. რგ (უ) <– გრ (უ)

სვან. უ <– გლ
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მ. ჩუხუა აღნიშნავს, რომ უძველესი ვითარება დაცულია ქართულსა და ზანურში:

გლოვა აღნიშნავს მწუხარება–გლოვა–ნაღველს, ხოლო სვანურში – ტირილს (ჩუხუა

2003:87).

ცნობილია, რომ ყველა ენობრივი ფაქტი უნდა განიხილებოდეს იმ ისტორიული

და კულტურული ვითარების გათვალისწინებით, რომელშიც ხალხი ცხოვრობს. აქედან

გამომდინარე, გლოვის გამომხატველ ლექსიკურ ერთეულთა სიჭარბესაც და

სემანტიკასაც განაპირობებს საქართველოს ისტორია, სადაც ხშირად იდგა გლოვის ჟამი,

რაც, შესაბამისად, აისახა კიდეც მის ლექსიკაში.
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დასკვნები

1. ემოციები ადამიანთა შორის ურთიერთობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს.

ისინი გვეხმარება სამყაროს აღქმასა და შეფასებაში. ემოციების აღმნიშვნელი ლექსიკის

კვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგანაც მათი შესაბამისი ობიექტები

მატერიალურ სამყაროში არ არსებობს. მათი შემეცნება შესაძლებელია მხოლოდ

სიტყვის საშუალებით. აღნიშნული ფაქტი განაპირობებს ემოციების კვლევის

სირთულეს, აქტუალობასა და უდიდეს მნიშვნელობას.

2. ტერმინები ემოცია და გრძნობა ხშირად ერთად გამოიყენება, ვინაიდან გრძნობა

უფრო ფართო მნიშვნელობისაა და მოიცავს როგორც აზროვნებასთან დაკავშირებულ

გრძნობებს, ასევე შეგრძნებებს, ნაშრომში ვიყენებთ ტერმინ ემოციას.

3. ემოციათა დაჯგუფება მარტივი არ არის; რადგანაც ემოციები კომპლექსური

ხასიათისაა, დაჯგუფებაც შესაძლოა სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით ხდებოდეს.

ნაშრომში განხილულია შიშის, სირცხვილის, სიხარულისა და მწუხარების ემოციათა

აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულსა და გერმანულ ენებში.

4. შეუძლებელია შევიმეცნოთ ემოციურ კონცეპტებში ჩაბეჭდილ კულტურულ

ფასეულობათა სისტემა ემოციათა კონცეპტების დეტალური გაანალიზების გარეშე.

დეტალური შესწავლა გულისხმობს როგორც ემოციის აღმნიშვნელი სიტყვის

მრავალფეროვანი გამოყენების შესწავლას სხვადასხვა კონტექსტსა და სიტუაციაში,

ასევე კონკრეტულ ემოციასთან დაკავშირებულ გამონათქვამთა კვლევას იდიომებისა

და მეტაფორის ჩათვლით.

5. ის ფაქტი, რომ ყველა ენაში არსებობს სიხარულისა და მწუხარების ემოცია და ამ

ემოციის გამომხატველი ლექსიკური ერთეულები, შეიძლება უნივერსალიად

ჩაითვალოს, მაგრამ თვით ამ ემოციების გამოხატვა ყველა ენაში სპეციფიკურია და

უნდა განიხილებოდეს ამ ენის მატარებელთა ეთნოფსიქოლოგიის, ისტორიის

გათვალისწინებით.

6. შიშის სახელდებისას ქართულში ამოსავალია შიშით გამოწვეული ფიზიკური

მდგომარეობა - გაშეშება, გაქვავება, გერმანულში კი Angst დაკავშირებულია

სივიწროვესთან, შეზღუდვასთან, შევიწროებასთან. გერმანულში შიში გამოიხატება

სიტყვით Erschrecken. იგი მიღებულია ორი ზმნისაგან - erschicken და irsericken,
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რომელთა მნიშვნელობაა წამოხტომა. აღსანიშნავია, რომ ქართულშიც სიტყვები -

შეხტომა, შეკრთობა შიშს ნიშნავს. თავდაპირველად ეს სიტყვები ადამიანის ფიზიკურ

მოქმედებას აღნიშნავდა, მოგვიანებით კი ფიზიკური მახასიათებლის აღმნიშვნელიდან

მივიღეთ სულიერი მდგომარეობის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები.

7. სირცხვილის სახელდება ქართულში დაკავშირებულია ცხვირთან. ქართულში

არსებობდა ცხვირის მოჭრის ტრადიცია, რაც დაკავშირებული იყო ღალატთან.

ამასთანავე ამ ფუძითაა ნაწარმოები სასირცხვო ადგილები - სასირცხვო, სარცხვინელი:

ცხვირი - ცხვირის მოჭრა (მოღალატე ცოლისთვის) - სირცხვილი – სარცხვინელი

გერმანულში Scham სიტყვის წარმომავლობა უცნობია, თუმცა უნდა აღინიშნოს

Scham ფუძის პროდუქტიულობა სასირცხვო ორგანოების აღმნიშვნელი სიტყვების

წარმოებისას (Schamgegend, Schambein, Schamlippen).

აღსანიშნავია, რომ ქართულში სირცხვილის ფუძისგან ნაწარმოები შერცხვენა

ანალოგიურია Scham ფუძისგან ნაწარმოები სიტყვისა -Schämen. ასევე ქართულში

სირცხვილს აქვს მორცხვობის, მოკრძალების მნიშვნელობა. ქართულის მსგავსად

გერმანულში სიტყვა Schande, სირცხვილის გარდა, მორცხვობას აღნიშნავს.

8. ქართულში სიხარული დაკავშირებულია მხიარულებასთან, ლხინთან,

წვეულებასთან, ხოლო გერმანულში Freude გამოხატავს სიხარულს, ბედნიერებას,

კმაყოფილებას. შეიძლება ითქვას, რომ ქართულში სიხარული უფრო განზოგადებულია

და გულისხმობს არა მხოლოდ ინდივიდის, არამედ საზოგადოების, კოლექტივის

მხიარულებას, ხოლო გერმანულში Freude ორიენტირებულია ინდივიდზე.

9. ქართულში მწუხარების გამოხატვა დაკავშირებულია, ერთი მხრივ, ფიქრთან, ხოლო,

მეორე მხრივ, დაბინდებასთან, ხოლო გერმანულში მწუხარების გამოხატვა

დაკავშირებულია მწუხარების გამომხატველ მიმიკასთან - თავის დახრასთან. Truren

ერთეულისგან მიღებულია როგორც trauer, ისე trübsinnig, რაც მოწყენილს, ნაღვლიანს

ნიშნავს. გერმანულში truren ერთეულის სახელდებისას ამოსავალია მისი

ფიზიოლოგიური გამოხატულება, კერძოდ, თავის დახრა. ქართულშიც არსებობს

მწუხარების გამოსახატავად ლექსიკური ერთეული ღრეჯა, რაც ადამიანის სახის

გამომეტყველებას გამოხატავს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ღრეჯა მწუხარების

მნიშვნელობით თანამედროვე ქართულში აღარ გამოიყენება.
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10. შედარება ცხადყოფს, რომ ქართულში დიდია აფიქსებით ნაწარმოებ ლექსიკურ

ერთეულთა რაოდენობა, შედარებით მცირეა კომპოზიტების რაოდენობა, გერმანულში

კი, პირიქით, მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი აფიქსებით ნაწარმოები სიტყვები,

სამაგიეროდ თვალში საცემია კომპოზიტთა დიდი რაოდენობა.

11. გამოყენების სიხშირის მიხედვით თუ განვიხილავთ შიშის ემოციის აღმნიშვნელ

ლექსიკურ ერთეულებს, ძველ ქართულში ჭარბობს ღვთის შიშის მნიშვნელობის

გამომხატველი ლექსიკური ერთეულები. „ვეფხისტყაოსანში“ შიში გაიგივებულია

კრძალვასთან, რიდთან. თანამედროვე ქართულში მრავლადაა შიშის აღმნიშვნელი

ლექსიკური ერთეულები, სადაც შიში გადმოცემულია მისი ფიზიოლოგიური და

ფსიქოლოგიური მახასიათებლებით. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მოიმატა

სხვადასხვა სახის შიშების, ფობიების აღმნიშვნელმა ლექსიკურმა ერთეულებმა.

ქართულში ცალ-ცალკე უნდა გამოვყოთ შიში, შიშები და ღვთის შიში.

შიში ქართულში უარყოფითადაა შეფასებული და ასოცირდება სიმხდალესთან,

ლაჩრობასთან, დიაცთან.

12. როგორც ქართულში, ასევე გერმანულში სირცხვილისა და Scham სიტყვების

ლექსიკურ ბუდეში შემდეგი ძირითადი სემანტიკური მიმართულებები შეიძლება

გამოიყოს: სირცხვილი, სიმორცხვე, შერცხვენა და სასირცხვო ადგილები.

13. თუ ქართულსა და გერმანულში სირცხვილის გამომხატველ ფრაზეოლოგიზმებს

დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ გერმანულში ძირითადად გვხვდება

ფრაზეოლოგიზმები, რომლებიც მომდინარეობს სირცხვილის ფიზიოლოგიური

გამოხატულებიდან. მსგავსმა გამოთქმებმა, როგორებიცაა Die Augen niederschlagen, mit

roten Ohren abziehen, vor Scham erroten და ა. შ. შეიძინეს მეორეული მნიშვნელობა და

ისინი სირცხვილს გამოხატავენ; ხოლო ქართულში ძირითადად გვხვდება

ფრაზეოლოგიზმები, რომლებიც მომდინარეობს დასჯის ძველი ქართული წესიდან.

ესენია: თავზე ლაფის დასხმა, ვირზე შესმა, მანდილის მოხდა, ცხვირის მოჭრა და ა.შ.

14. როგორც ქართული, ასევე გერმანული ენა მდიდარია მწუხარების გამომხატველი

ლექსიკური ერთეულებით. გერმანულში მწუხარება და გლოვა გამოიხატება ერთი

ერთეულით - Trauer. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა, ვივარაუდოთ, რომ გერმანულში

მწუხარება ძირითადად დაკავშირებულია გლოვასთან, ახლობელი ადამიანის
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დაკარგვასთან ქართულისაგან განსხვავებით, სადაც მწუხარება გლოვასთან ერთად

ადამიანის სულიერ ტკივილს, ადამიანის სულიერ მდგომარეობას გამოხატავს.

15. სიხარული და მწუხარება მჭიდროდაა დაკავშირებული სიცილსა და ტირილთან.

ქართულში ტირილის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები სჭარბობს სიცილის

აღმნიშვნელ ლექსემებს. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ სიცილის გამომხატველ

ლექსიკურ ერთეულთა უმრავლესობა უარყოფითი კონოტაციის შემცველია. გარდა

ამისა, ხმამაღალი სიცილი ძველ ქართულში გაიგივებული იყო ბოროტებასთან,

ამპარტავნებასა და კადნიერებასთან.

ქართულში ტირილს არ აქვს მხოლოდ ცრემლების ღვრის მნიშვნელობა, იგი

უფრო ღრმა სემანტიკის მატარებელია და გლოვას, დარდს, ნაღველს აღნიშნავს. ამაზე

მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ არსებული გამოკვლევების მიხედვით ვერ დავადასტურეთ

აღდგენილი საერთოქართველური ტირ ძირი, მაგრამ აღადგენენ გლოვას, კერძოდ, კი

გლ და გლო ძირებს.

16. როგორც ქართული, ასევე გერმანული ენა მდიდარია შიშის, სირცხვილის,

სიხარულისა და მწუხარების გამომხატველი ლექსიკური ეთეულებით, მაგრამ უნდა

აღინიშნოს, რომ ქართულში შედარებით დიდი რაოდენობითაა მწუხარებისა და შიშის

გამომხატველი ლექსიკა წარმოდგენილი. ამის მიზეზი უნდა იყოს საქართველოს მძიმე

ისტორიული წარსული, რომელიც სავსე იყო მწუხარების, გლოვის პერიოდებით, რაც,

შესაბამისად, აისახა კიდეც ლექსიკაში.
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