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Rezume

The Dissertation Paper – “Modern Publicist Language and Style According to Print

Media Materials” deals with the research of modern press media, particularly, modern publicist

language and style, based on the examples of Achara regional press.

The events, occurring in the area of natural national languages and mostly in the media and

political fields, are a result of globalization.

In the terms of globalization a language undergoes changes. The Georgian sciences have been

aware of this circumstance for a long time, but a process, going on in Georgian natural canonical

language, is quite striking. Even more alarming is the fact that the most part of the society,

including a literate one, is surprisingly indifferent to the native language. It is particularly reflected

in the language of politics and media, as these fields are the most important ones, where the

Georgian canonical or literary language actively functions. Every day we hear a lot of new words

in media and public institutions, the meaning and purpose of which are not always clearly

understood by a speaker himself.

As we have already mentioned above, this issue has been a long time the subject of research; a

lot of material is printed or published in print and online media.

Precisely, this fact determines the topicality of our Thesis. The research of modern publicist

language and style on the examples of press media materials is not a new one; in this regard the

Georgian Linguistics possesses interesting traditions and serious researches. However, in the

modern era of globalization the language policy and its impact on the publicist language and style

entail a very special situation. It differently affects the modern Georgian publicist language,

particularly, the vocabulary, word building, terminology, usage of word-forms in compliance with

a context. The issues of the modern Georgian publicist speech and functional styles should also

been thoroughly studied, namely: the modern Georgian publicist phraseology, the peculiarities of

publicist functional style, the impact of modern communication linguistics and text linguistics on

the Georgian publicist language and style.

The novelty of the Dissertation work is represented by the research of modern Georgian

Publicist language and style issues and understanding of the specific objectives.

According to the research results, based on the examples of the print media, especially,

regional press, there have been identified the linguistic-stylistic peculiarities of the modern

Georgian publicism.

The working material of the Thesis is submitted in the examples taken from the modern press,

especially, Achara regional press.

The magazines and newspapers represent the most interesting material to analyze due to

press functioning in a special circumstances. It is an abundance of language events caused
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by structural changes in the information space: the tends of invasion-affirmation  of

foreign language units, terms, word combinations on the lexical–phraseological level; the

weakening of the standardized (literary) language status; the captivation of publicist

language by social and territorial dialectal lexics- phraseology;  the norm mixing of

various functional styles (scientific, official business) in the publicist functional style

space, etc.

The modern Georgian press language research is resulted in an indentification of some

peculiarities of lexical means usage. In this regard the word use has relatively much more liberal

attitude in press than in other areas. This phenomenon is partly determined by the specifics of the

newspapers and magazines’ preparation and publishing, that requires a special agility and

efficiency. Due to such circumstances a word cannot always be provided with an accurate primary

meaning, on the one hand, and the subtle nuances  of this meaning, on the other hand; besides, the

serious mistakes are sometimes allowed in this regard and the road is open for word-calques and

barbarisms; the professional and terminological vocabulary is excessively broadly used there; the

foreign words in parallel with spoken language are frequently used as well; there are cases of waste

and tautological use of words, paronym errors, etc.

The Paper reviews the Georgian and foreign-language scientific literature, connected

with the research topic.

The research conclusions represent an important information for a scientist-researchers

interested in the all above mentioned issues.
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება

თემის აქტუალობა. სადისერტაციო ნაშრომის აქტუალობა

განპირობებულია თანამედროვე ბეჭდური მედიის ენისა და სტილის

თავისებურებებით. პრესის ენა დღეს განსაკუთრებულ ვითარებაში

ფუნქციონირებს. ესაა ინფორმაციული სივრცის სტრუქტურული

ცვლილებებით განპირობებული ენობრივი მოვლენების სიჭარბე: ლექსიკა -

ფრაზეოლოგიის დონეზე უცხო ენობრივი ერთეულების, ტერმინების,

სიტყვათშეთანხმების, ფრაზეოლოგიის შემოჭრა-დამკვიდრების ტენდენციები;

სტანდარტიზებული (სალიტერატურო) ენის სტატუსის შესუსტება;

სოციალური და ტერიტორიული დიალექტური ლექსიკა - ფრაზეოლოგიის

შეჭრა პუბლიცისტიკის ენაში. სხვადასხვა ფუნქციური სტილების

(მეცნიერული, საქმიანი - ოფიციალური ანუ საკანცელარიო) ნორმათა შერევა

პუბლიცისტური ფუნქციური სტილის სივრცეში და ა.შ.

ენა ცოცხალი ორგანიზმია. იგი მუდმივად ვითარდება და ივსება, ენის

პრობლემები განსაკუთრებით აქტუალური ხდება, როდესაც ქვეყანაში

მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და სოციალური ძვრები მიმდინარეობს, ქვეყნის

ცხოვრებაში სერიოზულ გარდატეხათა დროს, სხვა გლობალური პროცესების

პარალელურად, იცვლება ენობრივი გარემოც.

ენათა ურთიერთობა გლობალიზაციის პირობებში უფრო მჭიდრო ხასიათს

იძენს. გლობალიზაცია ხდება კულტურათა შორის საზღვრების მოშლისა და

მათი ერთ სივრცეში გაერთიანების მიზეზი.

ჟურნალ-გაზეთების ენა დღეს გამოირჩევა ფორმათა ნაირგვარობით,

ახალწარმონაქმნებით, ტერმინოლოგიის შერჩევის ახალი პრინციპებით. პრესა

უაღრესად ფართო აუდიტორიისათვის არის განკუთვნილი და შესაბამისად,

სპეციფიკურია მისი ენაც, ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია რეგიონული

პრესის ფურცლებზე.



6

საგაზეთო-საჟურნალო პუბლიცისტიკა პუბლიცისტური სტილის ერთ-ერთი

ყველაზე პოპულარული სახესხვაობაა, რომელიც თავისი დანიშნულების,

ამოცანებისა და საკომუნიკაციო პირობების საკმაოდ რთულ მოვლენას

წარმოადგენს. მისი დანიშნულება კულტურათშორისი ურთიერთობის

მედიატორობაა, ამოცანა აუდიტორიის მიზიდვა-შენარჩუნება, ხოლო

საკომუნიკაციო პირობები - ენა.

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია თანამედროვე ბეჭდურ

მედიაში პუბლიცისტიკის ენისა და სტილის, კერძოდ, ლექსიკურ ნორმათა

დარღვევების, ლექსიკური შტამპების, მნიშვნელობის თვალსაზრისით

შეუფერებელი სიტყვათშეხამებების თუ თანდებულთა დარღვევით

გამოყენების, სიტყვის სემანტიკისა და კონტექსტის, სინონიმთა

მონაცვლეობასთან დაკავშირებული უზუსტობების, პარონიმების,

ტავტოლოგიების, ექსპრესემების და ნასესხებ (ნეოლოგიზმები, ბარბარიზმები,

ჟარგონი)სიტყვათა მყარი შეთანხმების დროს დაშვებული ცდომილებების

გამოვლენა და მეცნიერული ანალიზი, მათი გამოვლენის თავისებურებების

ძიება რეგიონული პრესის მაგალითებზე.

კვლევის მეთოდები. კვლევის მეთოდოლოგია განისაზღვრა სადისერტაციო

თემის სპეციფიკის გათვალისწინებით. მიზნის მისაღწევად გამოყენებულია

შედარებითი ანალიზის, შეპირისპირებითი ანალიზის, ინტერტექსტუალური

ანალიზის, კონტექსტუალური ანალიზისა და ინტერდისციპლინარული

კვლევების მეთოდები.

ნაშრომის ძირითადი შედეგები და სიახლე. სადისერტაციო ნაშრომში

წარმოდგენილი სიახლე და მნიშვნელობა განისაზღვრება მასში დასმული

პრობლემების სრული განხილვით. სადისერტაციო თემის ინტერესებიდან

გამომდინარე, რეგიონული პრესის ანალიზმა ცხადყო, რომ არსებობს

პრობლემათა სპექტრი, რაც ბევრად განსაზღვრავს მის არსს.

აღნიშნული საკითხების ირგვლივ, არსებობს ცალკეული პუბლიცისტური

თუ სამეცნიერო სტატიები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება აღნიშნულ
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საკითხს, თუმცა შინაგანი ურთიერთკავშირების დადგენა/ანალიზი

აბსოლუტურ უმრავლესობაში კვლევის მიღმა რჩება. წარმოდგენილ ნაშრომში,

პირველად კომპლექსურად იქნება შესწავლილი ძირითად მიზეზთა სისტემა,

რაც პუბლიცისტიკის ენას, გლობალიზმის სამყაროში

ლინგვოტრანსცენდენტურ ფენომენად აქცევს.

დისერტაციის სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 151 გვერდს.

იგი შედგება რეზიუმეს, შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვისა და

დასკვნითი ნაწილისაგან. ნაშრომი დაყოფილა 4 თავად და შესაბამისად,

თითოეული მათგანი ქვეთავებისაგან. ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული

ლიტერატურის და ბიბლიოგრაფიის ნუსხა.

ნაშრომის შესავალ ნაწილში მოცემულია საკვლევი თემის აქტუალობა და

დასმული პრობლემების შესწავლის მდგომარეობა, ჩამოყალიბებულია კვლევის

მიზნები და მეთოდოლოგიური საფუძვლები.

სადისერტაციო ნაშრომში ხაზგასმულია კვლევის თეორიული და

პრაქტიკული მნიშვნელობა, მოცემულია დასაცავად გამოტანილი ძირითადი

დებულებები.

გლობალიზაციის პირობებში ენა ცვლილებებს განიცდის. ეს გარემოება

ქართულ ენათმეცნიერებაში დიდი ხანია გარკვეულია და მაინც, ის რაც დღეს

ქართული ბუნებრივი კანონიკური ენის წიაღში ხდება, პირდაპირ გაოგნებას

იწვევს. კიდევ უფრო საგანგაშოა ის გარემოება, რომ საზოგადოების დიდი

ნაწილი, მათ შორის წიგნიერიც, გასაოცრად გულგრილია მშობლიური

ენისადმი. ეს განსაკუთრებით მედიისა და პოლიტიკის ენას დაეტყო, რადგან

უპირველესად სწორედ ამ სფეროებში ჩანს ქართული კანონიკური, ანუ

სალიტერატურო ენის ფუნქციონირება. ყოველდღიურად მედიასა თუ საჯარო

დაწესებულებებში უამრავი ახალი სიტყვა გვესმის, რომლის მნიშვნელობა და

დანიშნულება ხშირად მთქმელმა არც კი იცის.
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ის, რაც მედიასა და პოლიტიკურ სივრცეში შეინიშნება, გლობალიზაციის

შედეგია. ჩვეულებრივ, თანამედროვე დემოკრატიზაციის სასაფუძვლო

პრიცნციპები კანონით იცავს სახელმწიფოს უმთავრესი ხალხის ენას (ენებს) და

კონსტიტუციით სახელმწიფო ენის სტატუსს ანიჭებს. გამონაკლისი, ცხადია,

არც საქართველოა.

აღნიშნული საკითხი საკმაოდ დიდი ხანია უკვე კვლევის საგანია, უამრავი

მასალა იბეჭდება თუ ქვეყნდება ბეჭდურ მედიაში.

სწორედ ამით არის განპირობებული ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის

აქტუალობა. თანამედროვე პუბლიცისტიკის ენისა და სტილის კვლევა

ბეჭდური მედიის მასალების საფუძველზე არ ახალია, ქართულ

ენათმეცნიერებაში ამ თვალსაზრისით საინტერესო ტრადიციები არსებობს და

სერიოზული გამოკვლევებიც არის შექმნილი. მიუხედავად ამისა, თანამედროვე

გლობალიზაციის ეპოქის ენობრივი პოლიტიკა და მისი გავლენა

პუბლიცისტიკის ენასა და სტილზე, სრულიად განსაკუთრებულ ვითარებას

ქმნის. ეს სხვადასხვანაირად აისახება თანამედროვე ქართული პუბლიცისტიკის

ენაზე, კერძოდ: ლექსიკაზე, სიტყვათწარმოებაზე, ტერმინოლოგიაზე, სიტყვა -

ფორმების გამოყენების კონტექსტთან შესაბამისობაზე. შესწავლას ითხოვს

თანამედროვე ქართული პუბლიცისტიკის მეტყველებისა და ფუნქციური

სტილის საკითხები: თანამედროვე ქართული პუბლიცისტიკის ფრაზეოლოგია,

პუბლიცისტური ფუნქციური სტილის თავისებურებები. თანამედროვე

კომუნიკაციური ლინგვისტიკისა და ტექსტის ლინგვისტიკის გავლენა

ქართული პუბლიცისტიკის ენასა და სტილზე.

გლობალიზაციის ვითარებაში თანამედროვე ქართული პუბლიცისტიკის

ენისა და სტილის პრობლემების კვლევისა და გაცნობიერების ამოცანებით არის

განსაზღვრული სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერული სიახლეც.

დისერტაციის პირველ თავში - საუბარია თანამედროვე საზოგადოების

ენობრივი ცნობიერების შესახებ. კერძოდ, თანამედროვე ინფორმაციული

საზოგადოება კომუნიკაციისა და ინფორმაციის ეპოქაა. უმთავრესი კაპიტალი -
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ინფორმაციაა. აქედან გამომდინარე, ენობრივი კომუნიკაციის პრობლემა

უძირითასედი ხდება. მისით არის განსაზღვრული არა მხოლოდ

პიროვნებათშორის ან ჯგუფთა შორის დონეებრივი კომუნიკაციები, ანდა

მხოლოდ რეტიალური კომუნიკაციები, არამედ, კულტურათა დიალოგისა და

ურთიერთობის დონეზედაც. თანამედროვე საზოგადოების ერთი სპეციფიკა

ენის დემოკრატიზაციის მიმართულებით სვლაა. დღეს გრამატიკული

სისტემით ბუნებრივი ენის შეზღუდვები უარყოფით მოვლენად ფასდება. იმის

გამო, რომ გრამატიკულ ენათმეცნიერებას ჩაენაცვლა შინარსობრივი

ენათმეცნიერება, წინა პლანზე წამოიწია თავად მოლაპარაკე სუბიექტის

სამეტყველო სტრატეგიებმა და ტექსტის შინაარსობრივმა კომუნიკაციურმა

ასპექტებმა.

აღნიშნულია, რომ თანამედროვე კომუნიკაციური ლინგვისტიკა მთავარ

ამოცანად გაგებინებას აცხადებს. წარსულს ჩაბარდა კოდიფიცირებული,

კანონიკური, სტანდარტიზებული ბუნებრივი ენის ცნება, რომელსაც ქართულ

სინამდვილეში სალიტერატურო ენა ეწოდებოდა. მცირერიცხოვანი ერების

ენებს, რომელთაც საქართველოც მიეკუთვნება და სადაც ეროვნული

თვითმყოფადობა პირდაპირ არის მიბმული ეროვნული ბუნებრივი ენის

სიძლიერეზე, სიმტკიცესა და შეუვალობაზე, გლობალიზაციით გამოწვეულმა

ენობრივი დემოკრატიზაციის პროცესებმა ერთგვარად საფრთხე შეუქმნა არა

მხოლოდ სალიტერატურო ანუ კანონიკური ენის ფუნქციონირებას, არამედ

ენობრივსა და კულტურულ ცნობიერებას.

კომუნიკაციური ცნების თანამედროვე შინაარსი (გაგება) საერთოდ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, კონკრეტულად, ლინგვისტიკის განვითარების

შედეგია.

ლინგვისტური სიტუაცია წარმოადგენს გამონათქვამის ენობრივ

მოცულობას. ოღონდ გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ გამონათქვამი

ვერ განისაზღვრება მხოლოდ ლინგვისტური (ენობრივი) სიტუაციით. ამიტომ

აუცილებელია ლინგვისტური სიტუაციის ფარგლების გარღვევა - გადალახვა.
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სწორედ ამ თვალთახედვით არის გაცნობიერებული ჩვენი საკვლევი

თემის არსი. დღეს ჩვენ მოწმენი ვართ სალიტერატურო ენის ტრადიციული

სტანდარტების რღვევისა, რომელსაც შერყვნას ვუწოდებთ. კანონიკურ ენას

შეერია არამხოლოდ ტერიტორიული დიალექტების ლექსიკა და

ფრაზეოლოგია, არამედ სოციოლექტების ლექსიკაც და არცთუ იშვიათად

გამონათქვამები (ჟარგონი, არგო, სლენგი, პროფესიონალიზმები,

ბარბარიზმები).

თანამედროვე ბეჭდური მედია მრავალფეროვანია. ეს ჟურნალ-გაზეთები

განსხვავდებიან პოლიტიკური მიმართულებებით, თემატიკით. პარადოქსია,

მაგრამ ფაქტია: მიუხედავად ჟანრობრივი მრავალფეროვნებისა, ენობრივი

შეცდომებით თითქმის იდენტურია.

მოგვეძალა ქართული ენისათვის არაბუნებრივი, უჩვეულო

კონსტრუქციები. ბევრი ქართველის სმენას თითქმის აღარ ეუცხოება ისინი,

რადგან ყოველდღე ესმის, კითხულობს, ნელ-ნელა თითქოს ეჩვევა კიდეც.

ტექსტის შინაარსის, მისი სემანტიკის კვლევაში, მეტად მნიშნელოვანი

მომენტია ენათმეცნიერებაში კარგად ცნობილი ცნებების - ,,მნიშვნელობის“,

,,შინაარსისა“ და ,,აზრის“ ურთიერთმიმართების განსაზღვრა. ,,თუ სიტყვის

,,მნიშვნელობა“ კავშირისა და შესაბამისობის სისტემის ობიექტურ

გამოხატულებას წარმოადგენს, ,,აზრი“ - კონკრეტულ მომენტსა და სიტუაციაში

მნიშვნელობაში სუბიექტური ასპექტის შეტანას ნიშნავს“.

,,აზრი“, ,,მნიშვნელობა“ და ,,შინაარსი“ ენაში გამოხატულებას პოულობს

სიტყვებში, წინადადებებში, გამონათქვამებში და, ცხადია, ტექსტშიც.

რაც შეეხება თანამედროვე ქართულ ბეჭდურ მედიას. პრესაში დაშვებული

შეცდომები სხვადასხვა სახისაა, ხშირად, ,,აზრი“, ,,მნიშვნელობა“ და ,,შინაარსი“

სრულიად შეუსაბამოა. არსებობს ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური,

სინტაქსური შეცდომები, რომლებიც ენის ნორმათა უცოდინარობის შედეგია.
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ქართული პრესის ენაში გვხვდება უზუსტობანი კონტექსტში სიტყვათა

შერჩევის თვალსაზრისით. ხშირია სინტაგმები, რომელთა წევრები

მნიშვნელობის მიხედვით არ შეეფერებიან ერთმანეთს.

ქართული ენა იმ ენების რიცხვს განეკუთვნება, რომლებშიც სიტყვათა

რიგი წინადადებაში თავისუფალია, მაგრამ არა აბსოლუტურად თავისუფალი.

იმის გამო, რომ დარღვეულია სიტყვათა რიგი, ხშირად აზრი შეცვლილი ან

ბუნდოვანია.

დისერტაციის მეორე თავში - ,,პუბლიცისტური ენის, სტილის არსი და

ბუნება“ - განხილულია საგაზეთო პუბლიცისტური სტილის განსაზღვრის

საკითხები.

მასობრივი კომუნიკაციის საერთო კომპლექსში, სადაც შედის პრესა,

რადიო, ტელევიზია, კინო და მასობრივ აუდიტორიასთან უშუალო

ურთიერთობის სხვადასხვა ზეპირი ფორმები, გაზეთს განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება, რაც უკავშირდება გაზეთის ყოველდღიურ

მისაწვდომობას, მრავალპროფილიანი ამორჩევის დიდ დიაპაზონს, აგრეთვე,

ყოველი ნომრის შინაარსის მრავალპლანიანობას, გაზეთის საინფორმაციო

ოპერატიულობას, მისი მასალის ისეთი ფორმით ფიქსირებას, რომელიც

გამოსაყენებლად მოსახერხებელია და ა. შ. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ

გაზეთი (უშუალო ზეპირი ურთიერთობების შემდეგ) მასობრივი კომუნიკაციის

საშუალებათა ყველაზე ძველი ფორმაა, სადაც ყალიბდებოდა და აქედან შემდეგ

სხვა ფორმებშიც გადადიოდა ძირითადი სტილისტიკური საშუალებანი და

ხერხები, ნათელი შეიქმნება, რომ გაზეთი მასობრივი კომუნიკაციის

მეტყველების სტილის ერთგვარი საფუძველია და ამავე დროს, მისი ყველაზე

რთული ფორმაცაა.

საგაზეთო-პუბლიცისტური სტილი პუბლიცისტური სტილის ერთ-ერთი

ყველაზე პოპულარული სახეობაა, რომელიც თავისი დანიშნულების,

ამოცანებისა და საკომუნიკაციო პირობათა გამო საკმაოდ რთულ მოვლენას
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წარმოადგენს და მთლიანად განპირობებულია ექსტრალინგვისტური

ასპექტების თავისებურებებით.

პუბლიცისტური ტექსტების მიზანია მოქალაქეთა ინფორმირება

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მომხდარი ახალი ფაქტების, მოვლენების,

კულტურის, მეცნიერებისა თუ ტექნიკის ახალი მიღწევების (კომუნიკაციური

ფუნქცია) შესახებ; ობიექტური ვითარების წარმოდგენა და სასურველი

მიმართულებით საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება; მოქალაქეთა

ინტერესებისა და აქტიურობის გამოწვევა, სოციალური პროცესების

წახალისება. საკომუნიკაციო ფუნქციას პუბლიცისტურ სტილში

სამეცნიეროსგან განსხვავებული ინფორმაციის მიწოდების ხერხები და

მეთოდები აქვს.

პუბლიცისტური სტილის შინაარსობრივი მხარე განისაზღვრება

ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსთან, მიზანსა და მისწრაფებასთან

დაკავშირებული მრავალფეროვანი თემატიკით.

თხრობა ზუსტია და ცხადი, ფაქტები აისახება ადეკვატურად, მსჯელობა

ლოგიკურად თანამიმდევრული და იდეურად გამართულია, მოვლენები

განზოგადებულადაა წარმოდგენილი, გამოხატულია სათქმელისადმი

ემოციური დამოკიდებულება, რითაც მიიღწევა მკითხველზე ფსიქოლოგიური

ზეგავლენა, შექმნან მასში საგნისა თუ მოვლენისადმი შესაფერისი დადებითი ან

უარყოფითი განწყობილება

თვით პუბლიცისტური სტილი მეტყველების ისეთი ფუნქციური

სახესხვაობაა, რომელიც ემსახურება საზოგადოებრივი ურთიერთობის ფართო

სფეროს: პოლიტიკურ - იდეოლოგიურს, საზოგადოებრივ - ეკონომიკურს,

კულტურულს, სპორტულსა და სხვ. იგი წიგნურ სტილთა შორის ყველაზე

პოპულარულია, რადგან მის გავრცელებას ხელს უწყობს მასობრივი

ინფორმაციისა და პროპაგანდის საშუალებანი - პრესა, რადიო, ტელევიზია,

კინო. უფრო სრულად, პუბლიცისტური სტილი ვლინდება გაზეთებსა და
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პოლიტიკურ ჟურნალებში, რის გამოც მას საგაზეთო ან საჟურნალო

პუბლიცისტიკასაც უწოდებენ.

პუბლიცისტური ტექსტების მიზანია მოქალაქეთა ჯგუფის ინფორმირება

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მომხდარი ახალი ფაქტების, მოვლენების,

კულტურის, მეცნიერებისა თუ ტექნიკის ახალი მიღწევების (კომუნიკაციური

ფუნქცია) შესახებ; ობიექტური ვითარების წარმოდგენა და სასურველი

მიმართულებით საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება; მოქალაქეთა

ინტერესებისა და აქტიურობის გამოწვევა, სოციალური პროცესების

წახალისება. საკომუნიკაციო ფუნქციას პუბლიცისტურ სტილში

სამეცნიეროსგან განსხვავებული ინფორმაციის მიწოდების ხერხები და

მეთოდები აქვს.

როდესაც პუბლიცისტური სტილის რაობაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად

უნდა ვიმსჯელოთ პუბლიცისტური სტილის სინტაქსზე. კერძოდ, როგორც

ცნობილია, პრესაში ჩვეულებრივ სასაუბრო მეტყველების სინტაქსი

გამოიყენება. მიზეზი ისაა, რომ სასაუბრო სტილი (მეტყველება) ენის ბუნებრივი

და საყოველთაო ფორმაა, ამიტომ იოლი გასაგებია. სპეციალისტები იმასაც

აღნიშნავენ, რომ სასაუბრო სტილი (მეტყველება) თავისებურად ანეიტრალებს

პრესის წიგნურ მეტყველებას. სასაუბრო სტილს ლაკონურობა, მოქნილობა,

სისხარტე ახასიათებს და ამით ფრაზა შეკუმშული და შინაარსობრივად ტევადი

ხდება. ამით ახერხებს პრესა დროის ერთეულში ინფორმაციის

უზრუნველყოფას. სასაუბრო სტილის ელემენტები პუბლიცისტური

მეტყველების ექსპრესიულობასაც აძლიერებენ.

თანამედროვე პუბლიცისტიკა თავისებურია და მას აქვს ისეთი

დამახასიათებელი ნიშნები, როგორიცაა: 1. სხარტი და დინამიკური თხრობა; 2.

თემის აქტუალურობა, ინფორმაციის სიახლე და ექსკლუზიურობა; 3. ახალი

ლექსიკა - ტერმინოლოგიის, სლენგის აქტიური გამოვლენა; 4. პოლიტიკური

პათოსი; 5. ენობრივი შტამპების, კლიშეების, ჩამოყალიბების ტენდენცია; 6.

საზოგადოებრივი პიზიციის აქტიური გამოვლენა; 7. სიტყვებისა და
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გამოთქმების მეტაფორული გამოყენება; 8. შემოკლებები და აბრევიატურები; 9.

ეფექტური ფრაზების წინ წამოწევა.

დისერტაციის მესამე თავში - ,,ლექსიკურ ნორმათა დარღვევები

თანამედროვე ქართული პრესის ენაში“ - განხილულია ქართული

პუბლიცისტიკის ენა პრესის ენის საფუძველზე. მითითებულია, რომ პრესის ენა

საგანგებო შესწავლის საგანი, ბუნებრივია, არაერთხელ გამხდარა.

გამორჩეულად ეს XX საუკუნის 70-იან წლებში განხორციელდა. საქართველოს

მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნირების ინსტიტუტმა ჩაატარა კვლევები

ქართული პრესის (გაზეთები, ჟურნალები) ენისა და სტილის სალიტერატურო

ენასთან მიმართების თვალსაზრისით. კვლევამ მოიცვა ათწლიანი პერიოდი

(1970 – 1980 წწ.). აღნიშნულია, რომ მსგავსი ცდები, ოღონდ მცირე მასშტაბებში

არაერთხელ შემდგომშიც განხორციელებულა. განსაკუთრებით ეს ითქმის მ.

ცინცაძის მიერ ჩატარებულ კვლევებზე, რომელთა შედეგებიც თავმოყრილია

წიგნში ,,ქართულად ხსნილად უბნობდი!“ განსაკუთრებულად აღნიშვნის

ღირსია გაზეთ ,,აჭარის“ როლი ქართული სალიტერატურო ენის მოვლა -

პატრონობაში. ქართულ ბეჭდურ მედიაში იგი ერთადერთი გაზეთია,

რომელსაც მუდმივი რუბრიკით ,,რა ენა წახდეს“ მონიტორინგი აქვს

დაწესებული. აღნუსხავს პუბლიცისტიკის ენაში თავჩენილ ნოვაციებს,

დარღვევებს და კვალიფიციურ რეკომენდაციებს სთავაზობს მასობრივ

აუდიტორიას.

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევებით დადგენილია, რომ თანამედროვე

ქართული პრესის ენის შესწავლის შედეგად მოპოვებული მასალა ავლენს

ლექსიკურ საშუალებათა გამოყენების არაერთ თავისებურებას. ამ მხრივ

აღსანიშნავია სიტყვის ხმარებისადმი შედარებით უფრო თავისუფალი

დამოკიდებულება, ვიდრე ეს ქართული სალიტერატურო ენის გამოყენების სხვა

სფეროებში შეიძლება შეგვხვდეს. ამ მოვლენას ნაწილობრივ გაზეთის და

ჟურნალის მომზადებისა და გამოშვების სპეციფიკა განსაზღვრავს, რაც

განსაკუთრებულ სისწრაფესა და ოპერატიულობას მოითხოვს. ასეთ პირობებში,

ერთი მხრივ, სიტყვის ძირითადი მნიშვნელობისა და, მეორე მხრივ, ამ
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მნიშვნელობის ფაქიზი ნიუანსების ზუსტად გათვალისწინება ხშირად ვერ

ხერხდება, ხოლო არაიშვიათად მძიმე შეცდომებიც კია დაშვებული, თანაც გზა

აქვს გახსნილი სიტყვა-კალკებსა და ბარბარიზმებს; ზედმეტად ფართოდ

გამოიყენება პროფესიული და ტერმინოლოგიური ლექსიკა; უცხო სიტყვებით

გატაცების პარალელურად კუთხური და სასაუბრო ენისათვის

დამახასიათებელი სიტყვების ხშირი ხმარებაც შეინიშნება; გვხვდება სიტყვების

უფუნქციოდ ხმარების შემთხვევები, პარონიმული შეცდომები და სხვ.

სინტაგმაში სიტყვის შერჩევის თვალსაზრისით არსებულ ენობრივ

დარღვევათა ანალიზისას, მხედველობაშია შემთხვევები, როცა სინტაგმა

შედგენილია ორი ისეთი სიტყვისაგან, რომელთა ერთმანეთთან დაკავშირება

მნიშვნელობის თვალსაზრისით საერთოდ არ შეიძლება.

აღნიშნულია, რომ დარღვევები სხვადასხვა ხასიათისაა: ზოგჯერ

გავრცელებულ ფრაზეოლოგიზმისა თუ მყარ გამონათქვამში უმართებულოდ

შეცვლილია რომელიმე წევრი, გვხვდება სხვადასხვა გამონათქვამთა

კონტამინაცია, შემთხვევები, როდესაც ავტორი ქმნის ახალ სიტყვათშეხამებას

უფრო ძლიერი ემოციის გამოსაწვევად, მეტი ეფექტის მოსახდენად.

მითითებულია, რომ სიტყვას სალიტერატურო ენაში ამ ენის განვითარების

განსაზღვრულ ეტაპზე სრულიად გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. არ შეიძლება,

რომელიმე სიტყვა ნებისმიერ სხვა სიტყვასთან დაკავშირება. ყოველ სიტყვას,

ტრადიციულ სიტყვათშეხამებებში თავისი მყარი ადგილი აქვს და ორი

სრულიად ჩვეულებრივი სიტყვა უჩვეულოდ გამოიყურება, თუ ეს სიტყვები

ერთმანეთთან პირველად, ანდა უჩვეულო კონტექსტშია დაკავშირებული.

ფრაზეოლოგიზმებისა და მყარი გამონათქვამების გამოყენება გამომსახველსა

და მოქნილს ხდის პრესის ენას, მაგრამ, როდესაც ამგვარ გამონათქვამებში

შეცდომებია დაშვებული, მაშინ ისინი კარგავენ თავიანთ ღირებულებას და

ზიანს აყენებენ ფრაზას.

სადისერტაციო ნაშრომში თანდებულთა დარღვევებით გამოყენებისას

თანამედროვე ქართულ პრესის ენაში განხილულია უზუსტობები, რომლებიც

პრესის ენაში შეინიშნება და ის ძირითადად ორგვარი ხასიათისა: ერთი მხრივ,
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გვაქვს საკუთრივ ქართულ ნიადაგზე განვითარებული და, მეორე მხრივ, სხვა

ენის გავლენის შედეგად გაჩენილი დარღვევები.

საკუთრივ ქართულ ნიადაგზე წარმოქმნილად ითვლება ის დარღვევები,

რომლებიც ენის განვითარების პროცესში წარმოიშობა. მაგალითისათვის

შეიძლებოდა დაგვესახელებინა -თვის თანდებულისა და -გან თანდებულიანი

მოქმედებითის ფუნქციის გაფართოება თანამედროვე ქართულში და ამასთან

დაკავშირებით სადავო ფორმების გაჩენა სალიტერატურო ენაში (სარწყავად

გამოიყენება და რწყვისთვის გამოიყენება; ნაყოფისაგან მოამზადა და

ნაყოფიდან მოამზადა), ასევე -თვის და -გამო თანდებულიანი ფორმების

მიზეზის გარემოების გადმოსაცემად (წესების დარღვევისათვის დასაჯეს და

წესების დარღვევის გამო დასაჯეს).

ქართული ენა ზმნის აქტიური ფორმების ენაა. უცხოენობრივ გავლენაზე

როცა ვლაპარაკობთ, პირველ ყოვლისა, ენაში პასიური კონსტრუქციების

მოჭარბებას ვგულისხმობთ. პასიური კონსტრუქციების მოჭარბება კი, თავის

მხრივ, თანდებულიანი კონსტრუქციების სიჭარბეს იწვევს. თანდებულიანი

კონსტრუქციების ხშირი ხმარება, თანაც ენისათვის არაბუნებრივ პირობებში,

თანდებულთა არასწორი გამოყენების შესაძლებლობას ზრდის. მიუხედავად

ამისა, თანამედროვე პუბლიცისტიკის, კერძოდ, პრესის ენა გარკვეულ

შემთხვევებში ამგვარ კონსტრუქციებზე უარს ვერ იტყვის. მოთხოვნა იმისა, რომ

საწყისებითა და მიმღეობებით შედგენილი კონსტრუქციები ყველგან

ზმნისპირიანი ფორმით უნდა შეიცვალოს, საქმის არასასურველი გამარტივება

იქნებოდა. ასეთი კონსრუქციები უნდა გამოვიყენოთ, ოღონდ ისინი ჯერ უნდა

მოვაწესრიგოთ, სალიტერატურო ენის ნორმებს მივუსადაგოთ. ამასთან

მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ქართული ზმნის შესაძლებლობანი - მისი

მრავალპირიანობა და ის ამოუწურავი შინაარსობრივი ნიუანსები, რომელთაც

ზმნის ფორმა ამა თუ იმ სიტყვაწარმოებითი აფიქსის დართვით იძენს.

სადისერტაციო ნაშრომის მეოთხე თავში - ,,ენობრივ -სტილისტიკური

თავისებურებანი აჭარის რეგიონული პრესის მაგალითზე“- გაზეთ ,,აჭარისა“

და ,,ბათუმელების“ მაგალითზე განხილულია არსებით სახელთა ბრუნებასა და



17

მრავლობითი რიცხვის წარმოებასთან დაკავშირებული დარღვევები.

ნაცვალსახელთან დაკავშირებული უზუსტობანი, შეცდომები სადაურობის

აღმნიშვნელ სახელთა ხმარებაში, ზმნის პირთა რაოდენობისა და პირის

ნიშნებთან დაკავშირებული შეცდომები, უზუსტობანი ზმნისა და გვარის ქცევის

ფორმათა გამოყენებაში, ქვემდებარესთან შემასმენლის რიცხვში შეთანხმების

წესის დარღვევის შემთხვევები, დროის გარემოება სახელის სახელობითი

ბრუნვის ფორმით, დარღვევები შერწყმული და რთული წინადადებების ზმნა -

შემასმენელთა მწკრივების ხმარებაში.

სადისერტაციო ნაშრომში საგანგებოდ არის აქცენტრირებული ის

გარემოება, რომ კვლევა განსაკუთრებით რეგიონულ პრესის მაგალითზე,

უკანასკნელ წლებში არ ჩატარებულა. მითითებულია, რომ აჭარის რეგიონული

პრესა, გაზეთი ,,აჭარა“ 2014 – 2015 წლის გამოცემებში ცდილობს ერთგვარი

კონტროლი გაუწიოს სალიტერატურო ენის ნორმების რღვევას, განსაკუთრებით

წინადადებაში სიტყვათა რიგთან დაკავშირებული უზუსტობების

გამოვლინებას. ამის ცხადსაყოფად, აღნიშნულ ცალკე გამოყოფილია გაზეთ

,,აჭარის“ გამოცემებში მოპოვებული მასალების მიმოხილვა.

აღნიშნულ ქვეთავში კეთდება დასკვნა, რომ ენის გლობალიზაციის

შედეგად მკვიდრდება ახალი ლექსიკა. ამის გამო ძნელდება შესატყვისი

ქართული სიტყვის მოძიება.
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დასკვნა

თანამედროვე ქართული პუბლიცისტიკის ენას აშკარად ატყვია

გლობალიზმის ენობრივი ცნობიერების კვალი, რაც უპირველეს ყოვლისა,

ახალი ენობრივი ტენდენციების დამკვიდრებაში მჟღავნდება. მისი უმთავრესი

დამახასიათებელი თავისებურებაა ენობრივი დემოკრატიზაციის პროცესების

გააქტიურება, კანონიკური (სალიტერატურო) ენის ტრადიციული ნორმების

რღვევა და ღრმა ცვლილებები ლექსიკა - ფრაზეოლოგიაში. ქართული

პუბლიცისტიკის ენა ამ მხრივ საკმაოდ ჭრელ სურათს გვიხატავს, კერძოდ,

დაფიქსირებულია ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური, სინტაქსური

შეცდომები, რომლებიც ენის ნორმათა უცოდინარობის შედეგია.

პუბლიცისტის ოსტატობა ინტერპრეტაციის ხელოვნებაა. პუბლიცისტური

ტექსტი მეტწილად მიემართება კონკრეტულ ადრესატს, ავტორი მას

გრძნობებსა თუ სინამდვილის მისეულ მოდელს შთამბეჭდავად აწვდის.

პუბლიცისტიკა ვითარდება საზოგადოების განვითარებასთან ერთად.

საბჭოური მედია დირექტიული, ცალსახად იდეოლოგიზებული იყო,

თანამედროვე კი აზრობრივად და სტილისტიკურად თავისუფალი,

ჩარჩოებდამსხვრეულია.

ქართული პრესის ენაში გვხვდება უზუსტობანი კონტექსტში სიტყვათა

შერჩევის თვალსაზრისით. ხშირია სინტაგმები, რომელთა წევრები

მნიშვნელობის მიხედვით არ შეეფერებიან ერთმანეთს.

ქართული ენა იმ ენების რიცხვს განეკუთვნება, რომლებშიც სიტყვათა

რიგი წინადადებაში თავისუფალია, მაგრამ არა აბსოლუტურად თავისუფალი.

იმის გამო, რომ დარღვეულია სიტყვათა რიგი, ხშირად აზრი შეცვლილი ან

ბუნდოვანია.

თანამედროვე ქართული პრესის ენის წიაღში მიმდინარე ტენდენციები

თავისი არსით ნაკლებად არის ორიენტირებული კომუნიკაციის ამოცანებზე.
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თანამედროვე კომუნიკაციური ლინგვისტიკა მთავარ ამოცანად გაგებინებას

აცხადებს,რასაც ვერ ვიტყვით თანამედროვე პრესის ენის შესახებ. თანამედროვე

კვლევების მიზანი სწორედ აღნიშნული პრობლემების შესწავლა, მიზეზების

დადგენა და მათი აღმოფხვრის გზების ძიებაა, რომელსაც რა თქმა უნდა,

საკმაოდ ხანგრძლივი დაკვირვებები და კვლევები სჭირდება.

თანამედროვე ენობრივი ცნობიერებისა და პრაქტიკის ერთი

თავისებურება ის არის, რომ მედიაში არჩევანისა და გადაწყვეტილების მიღების

უფლება მოიპოვა მკითხველმაც.

თანამედროვე პუბლიცისტიკის არსი და ბუნება საკმაოდ

მრავალფეროვანია და მას თავისი სტილის ისეთი დამახასიათებელი ნიშნები

აქვს, როგორიცაა: 1. სხარტი და დინამიკური თხრობა; 2. თემის აქტუალურობა,

ინფორმაციის სიახლე და ექსკლუზიურობა; 3. ახალი ლექსიკა -

ტერმინოლოგიის, სლენგის აქტიური გამოვლენა; 4. პოლიტიკური პათოსი; 5.

ენობრივი შტამპების, კლიშეების, ჩამოყალიბების ტენდენცია; 6.

საზოგადოებრივი პიზიციის აქტიური გამოვლენა; 7. სიტყვებისა და

გამოთქმების მეტაფორული მნიშვნელობით გამოყენება; 8. შემოკლებები და

აბრევიატურები; 9. ეფექტური და საპრეტენზიო ფრაზების წინ წამოწევა.

აქვე უნდა აღინიშნოს პუბლიცისტური სტილის ტიპობრივი ხარვეზები,

კერძოდ: 1. სინამდვილის სუბიექტური ასახვა; 2. ნეგატიური ინფორმაციის

შეფარვა; 3. ჭარბი ნეგატიურობა; 4. სათქმელის ზედმეტი პოლიტიზება; 5

სათქმელის ბუნდოვნად გადმოცემა; 6. რთულ, გაუგებარ ტერმინთა გამოყენება;

7. აღწერითი ფორმების გაბატონება; 8. ენის ვულგარიზაცია; 9. სასაუბრო

სტილის ფორმების მიზანშეუწონელი გამოყენება და ა.შ.

პრესის ენა დღეს განსაკუთრებულ ვითარებაში ფუნქციონირებს. ესაა

ინფორმაციული სივრცის სტრუქტურული ცვლილებით განპირობებული

ენობრივი მოვლენების სიჭარბე: ლექსიკა - ფრაზეოლოგიის დონეზე უცხო

ენობრივი ერთეულების, ტერმინების, სიტყვათშეთანხმებების შემოჭრა -

დამკვიდრების ტენდენციები; სტანდარტიზებული (სალიტერატურო) ენის
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სტატუსის შესუსტება; სოციალური და ტერიტორიული დიალექტური ლექსიკა-

ფრაზეოლოგიის შეჭრა პუბლიცისტიკის ენაში. სხვადასხვა ფუნქციური

სტილების (მეცნიერული, საქმიანი ოფიციალური ანუ საკანცელარიო) ნორმათა

შერევა პუბლიცისტურიფუნქციური სტილის სივრცეში და ა.შ.

გლობალიზაციისა და ინფორმაციის ეპოქაში ენობრივი

დემოკრატიზაციის პოლიტიკა პროგრესული მოვლენაა და იგი უმთავრესად

ეროვნული ენების თანასწორობის იდეას ემყარება. თანამედროვე მსოფლიოში

მართლაც იშვიათია ქვეყანა, სახელმწიფო, სადაც ერთი ენაა და ერთი

ეთნოკულტურაა დეკლარირებული. თვით ასეთ ქვეყნებშიც კი ფორმალურად

,,არარსებული“ ეთნოკულტურები და ენები სულ უფრო აქტიურად შეახსენებენ

თავს მსოფლიოს. ასე რომ, ენობრივი დემოკრატიზაციის, თანასწორობის

პოლიტიკა დროულია და ეროვნული იდენტურობის შემანარჩუნებელ

ფაქტორად განიხილება. თუმცა ამ ფონზე მხედველობის მიღმა არ უნდა დარჩეს

ოფიციალური სახელმწიფო ენა, მისი სტატუსი, ფუნქციური სტილები, საერთო

ენობრივი სიწმინდის პრობლემები და ა.შ.

პუბლიცისტიკის ენა, როგორც ოფიციალური საჯარო საქმიანი,

საზოგადოებრივი ურთიერთიერთობებისა და მასმედიის ენა, თავისი ღიაობით

განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ენობრივი ინტერვენციული მოვლენებისა და

პროცესების მიმართ. ამიტომ იგი ეროვნული, საერთოსახელმწიფოებრივი ენის

სტრუქტურული მდგრადობის და ლექსიკურ - ფრაზეოლოგიური

შეუმღვრევლობის ერთგვარი ბარომეტრია.

თანამედროვე ქართული პრესის ენის შესწავლის შედეგად მოპოვებული

მასალა ავლენს ლექსიკურ საშუალებათა გამოყენების არაერთ თავისებურებას.

ამ მხრივ აღსანიშნავია სიტყვის ხმარებისადმი შედარებით უფრო თავისუფალი

დამოკიდებულება, ვიდრე ეს  შეიძლება ქართული სალიტერატურო ენის

გამოყენების სხვა სფეროებში შეგვხვდეს. ამ მოვლენას ნაწილობრივ გაზეთის და

ჟურნალის მომზადებისა და გამოშვების სპეციფიკა განსაზღვრავს, რაც

განსაკუთრებულ სისწრაფესა და ოპერატიულობას მოითხოვს. ასეთ პირობებში,

ერთი მხრივ, სიტყვის ძირითადი მნიშვნელობისა და, მეორე მხრივ, ამ
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მნიშვნელობის ფაქიზი ნიუანსების ზუსტად გათვალისწინება ხშირად ვერ

ხერხდება, ხოლო არაიშვიათად მძიმე შეცდომებიც კია დაშვებული, თანაც გზა

აქვს გახსნილი სიტყვა-კალკებსა და ბარბარიზმებს; ზედმეტად ფართოდ

გამოიყენება პროფესიული და ტერმინოლოგიური ლექსიკა; უცხო სიტყვებით

გატაცების პარალელურად კუთხური და სასაუბრო ენისათვის

დამახასიათებელი სიტყვების ხშირი ხმარებაც შეინიშნება; გვხვდება სიტყვების

ფუჭად და ტავტოლოგიურად ხმარების შემთხვევები, პარონიმული შეცდომები

და სხვ.

ენობრივი დარღვევები სინტაგმაში სიტყვის შერჩევის თვალსაზრისით,

მოიცავს შემთხვევებს, როცა სინტაგმა შედგენილია ორი ისეთი სიტყვისაგან,

რომელთა ერთმანეთთან დაკავშირება მნიშვნელობის თვალსაზრისით

საერთოდ არ შეიძლება.

დარღვევები სხვადასხვა ხასიათისაა: ერთ შემთხვევაში

ფრაზეოლოგიზმისა თუ მყარ გამონათქვამში უმართებულოდ შეცვლილია

რომელიმე სიტყვა, გვხვდება გამონათქვამთა კონტამინაცია, ახალი

სიტყვათშეხამების შექმნა, უფრო ძლიერი ემოციის გამოწვევისა და მეტი

ეფექტის მიზნით.

შეცდომების ერთ დიდ წყებას თანამედროვე ქართული პრესის ენაში ქმნის

ატრიბუტულ სინტაგმაში შეუსაბამობანი სიტყვის შერჩევის თვალსაზრისით.

სიტყვა სინტაგმაში უნდა შეირჩეს მისი ზუსტი აზრობრივი მნიშვნელობის

გათვალისწინებით.

თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, შეინიშნება  სიტყვათა

გადატანითი, მეტაფორული მნიშვნელობით ხმარების ტენდენცია. სიტყვის

მეტაფორული მნიშვნელობით ხმარება ფრაზას მოქნილსა და გამომხატველს

ხდის, ამდიდრებს ენას, მაგრამ ამ დროს დიდი სიფრთხილე და ზომიერებაა

საჭირო. ზოგჯერ რომელიმე სიტყვის ამგვარი (მეორეული, შემდეგ შეძენილი)

შინაარსით გამოყენება ამ სიტყვის ძირითადი მნიშვნელობის შესუსტებას

იწვევს. ამას კი შედეგად მოჰყვება სიტყვის უადგილოდ გამოყენება, სრულიად

შეუფერებელ სხვა სიტყვასთან მისი დაკავშირება.
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ამ ბოლო დროს ქართულ სალიტერატურო ენაში, განსაკუთრებით კი

პრესის ენაში, ფეხს იკიდებს ისეთი მოვლენა, რომელიც ქართულისათვის

ბუნებრივია მარტივი ზმნის ნაცვლად, საგნის მოქმედებისა და მდგომარეობის

გამოსახატავად ხდება ისეთი სახელურ - ზმნური წარმოების დამკვიდრება,

სადაც ზმნა, ჩვეულებრივ, შინაარსისაგანაა დაცლილი და მხოლოდ დამხმარე

სიტყვის როლს ასრულებს, ხოლო სემანტიკური ფუნქციის შესრულება

მთლიანად ეკისრება მასდარს ან, იშვიათად, მნიშვნელობით მასთან ახლოს

მდგომ სახელს.

უზუსტობები, რომლებიც პრესის ენაში, თანდებულთა ხმარებისას

შეინიშნება, ძირითადად ორგვარი ხასიათისა: ერთი მხრივ, გვაქვს საკუთრივ

ქართულ ნიადაგზე განვითარებული და, მეორე მხრივ, სხვა ენის გავლენის

შედეგად მიღებული დარღვევები.

თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში მოქმედი წესის თანახმად,

თუ სახელი იგუებს კითხვას ვისგან? რისგან? იგი -გან თანდებულიან

ნათესაობითში უნდა დაისვას (მაგ.: წერილი დედისაგან მიიღო,

მოულოდნელობისაგან გაფითრდა, მარმარილოსაგან გამოაქანდაკა);თუ სახელი

იგუებს კითხვას საიდან?, იგი -გან თანდებული ან ნათესაობითში დასმული

სახელი წინადადებაში პირმიუმართავი დამატების ფუნქციას ასრულებს, -გან

თანდებულიან მოქმედებითში დასმული სახელი - ადგილის გარემოებისა.

მაგრამ ეს სიძნელე, რომელიც ხშირად პირმიუმართავი დამატებისა და

გარემოების ერთმანეთისაგან გარჩევას ახლავს, აქაც იჩენს თავს და, მიუხედავად

იმისა, რომ კითხვები ვისგან? რისგან და საიდან? ბრუნვის ფორმათა ამორჩევის

კარგ საკონტროლო საშუალებას წარმოადგენს, მართებული ფორმის შერჩევა,

არცთუ იშვიათად მაინც ჭრის. ეს პრესის ენაშიც შეინიშნება.

თანამედროვე ქართულში უკვე -გან თანდებულიანი მოქმედებითი

იფართოებს გამოყენების სფეროს. ამიტომ -გან თანდებულიანი ნათესაობითის

ნაცვლად საეჭვო -გან თანდებულიანი მოქმედებითის მოჭარბება შეიმჩნევა.

საპირისპირო მოვლენა კი, როცა მოსალოდნელი -გან თანდებულიანი

მოქმედებითის ნაცვლად -გან თანდებულიანი ნათესაობითი გვაქვს, იშვიათია.
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მიუხედავად იმისა, რომ პრესის ენაში თანდებულთა უმართებულო

ხმარების ყველა შემთხვევა აქ განხილული არ არის, ვფიქრობთ, წარმოდგენილი

მასალა ამ მხრივ თანამედროვე პრესის ენაში არსებული ვითარების ნათელ

სურათს გვაძლევს.

თანამედროვე ქართული ჟურნალებისა და გაზეთების ენა

გლობალიზაციას ერთგვარი მოზაიკური სურათის შექმნით ეხმიანება.

უცხოური ენის სიტყვათა დამკვიდრების საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი

ინტენეტჟურნალისტიკას მიუძღვის. ის გულისხმობს ინფორმაციის უწყვეტ და

პირდაპირ ეთერში გადაცემას, რაც რა თქმა, უნდა მედიის წარმომადგენლების

მხრიდან სამეტყველო ენის ნორმირებას უშლის ხელს, ამ შემთხვევაში

ინფორმაციის გადაცემის ენა უკონტროლოა, რასაც შედეგად მოაქვს ,,ახალი“

სიტყვის შემოსვლა - დამკვიდრება. ენის გლობალიზაციის შედეგად ახალი

ლექსიკური მარაგი მკვიდრდება, და ხშირად ადამიანებს მისი შესატყვისი

ქართული სიტყვის მოძიება უჭირს. თანამედროვე რეალობაში ინფორმაცია

ინტერნეტსივრცეში მკივდრდება და ფართო აუდიტორიამდე მიდის სწრაფად,

კორექტირების გარეშე. ეს რა თქმა უნდა, აისახება რეგიონული პრესის ენასა და

სტილზედაც.

თავისთავად ინტერესს იწვევს აღნიშნული ენობრივი მოვლენების ასახვა

რეგიონული პრესის ენასა და სტილზე.

რეგიონული პრესა კი ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია აჭარის

ქართულენოვანი ჟურნალ - გაზეთებით (,,აჭარა“, ,,ბათუმელები“).

ნაცვალსახელთა სწორად ხმარებაზე ბევრად არის დამოკიდებული სტილის

ავკარგიანობა. ,,კარგი სტილისათვის აუცილებელია სახელთა და

ნაცვალსახელთა მიზანშეწონილად გამოყენება. მოჭარბებით ან არა თავის

ადგილას გამოყენება ერთისაც და მეორისაც სტილს უვარგის ხდის“.

ნაცვალსახელთა ხმარებაში შეინიშნება სხვადასხვა სახის დარღვევა.

ზოგიერთი შეცდომა, (მათმა თქვეს; თავისი - მისი; ჩვენთაგანი - ჩვენგანი;)

ვრცლად, მეცნიერულად გაანალიზებულია სპეციალურ ლიტერატურაში.
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რეგიონული პრესის კვლევის შედეგად, აღმოჩნდა, რომ დარღვეულია

წარმომავლობის აღმნიშვნელი ზედსართავი სახელის წარმოქმნის

სალიტერატურო ქართულში მოქმედი წესი.

სადაურობის აღმნიშვნელი ზედსართავი სახელი, რომელიც მსაზღვრელად

ახლავს ვინ ჯგუფის სახელებს, ნაწარმოებია - ურ//ულ სუფიქსებით, ნაცვლად

-ელ სუფიქსისა.

გაზეთ ,,აჭარისა“ და ,,ბათუმელების“ მაგალითებზე, გამოვლენილია

შემდეგი ტიპის შეცდომები.

ზმნას აკლია მოსალოდნელი გრამატიკული პირი. იგი შეცვლილია

თანდებულიანი სახელით. ასეთებია: მოწმობს, იცის, ივიწყებს, ახსოვს,

აცხადებს, ვარაუდობს, ფიქრობს...ზმნების სხვადასხვა მწკრივის ფორმები.

თანდებულთაგან ხშირია შესახებ, -ზე.

მოქმედებითი გვარის ნაცვლად პირველი თურმეობითის მესამე პირის

ფორმაში (რა უქნია?) გამოყენებულია მიმღეობის ფუძისაგან ნაწარმოები

ერთპირიანი ფორმები.

დარღვეულია ქვემდებარესთან შემასმენლის რიცხვში შეთანხმების

ცნობილი უმარტივესი წესები:

შემასმენელი მხოლობითის ნაცვლად მრავლობითშია, როცა ქვემდებარედ

რაოდენობითი რიცხვითი სახელია.

რიცხვში მონაცვლე ზმნა-შემასმენელი მრავლობითის ფუძის ნაცვლად

მხოლობითითაა წარმოდგენილი კონტექსტის  მიხედვით მრავლობითში

ნაგულისხმებ ქვემდებარესთან, თუმცა ფორმა სწორია - მრავლობითია.

რეგიონული პრესის (გაზეთ ,,აჭარა“ და ,,ბათუმელები“) კვლევის

აღნიშნული მასალა სრულყოფილ სურათს იძლევა რეგიონული პრესის  ენაში

არსებული ხარვეზების შესახებ.

90-იანი წლებიდან დღემდე თანამედროვე  პრესაში დაშვებული

შეცდომებისა თუ უცხო ტერმინოლოგიის დამკვიდრების შესახებ უამრავი

მასალა არსებობს. ეს მასალა, ზოგადად ქართული პრესის ენის

თავისებურებებს ეხება, მაგრამ რეგიონული პრესის შესახებ კი იშვიათად
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დაწერილა. ამ მხრივ აღსანიშნავია რეგონული გაზეთი ,,აჭარა“, რომელიც

ცდილობს თანამედროვე პრესის ენის გარკვეული მონიტორინგი

განახორციელოს და ხელი შეუწყოს  პუბლიცისტური ენისა და სტილის

კლასიკური სტანდარტების შენარჩუნებას. კერძოდ, გაზეთ ,,აჭარის“  2014 –

2015 წლის გამოცემებში, დამკვიდრდა რუბრიკა ,,რა ენა წახდეს...“, რომლის

ავტორი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუს

- პროფესორი მერი ცინცაძეა. მისი უშუალო შრომის შედეგია აჭარისა თუ

ზოგადად, თანამედროვე პრესის ენაში შემოსული და დამკვიდრებული უცხო

სიტყვათა ტერმინოლოგიის, ჟარგონების, ბარბარიზმების, კალკების აღმოჩენა

და სააშკარაოზე გამოტანა, აგრეთვე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები,

როგორიცაა წინადადებაში სიტყვათა რიგთან დაკავშირებული უზუსტობანი

და ა.შ.

აჭარის რეგიონული პრესის ენისა და სტილის თანამედროვე ტენდენციები

ცხადყოფს გლობალიზაციის ენობრივი ცნობიერების საფუძველზე

ტრადიციული სალიტერატურო ენის  ნორმების რღვევას. ასევე ცხადი ხდება

ქართული პრესის ენისა და სტილის მთლიანურობა და ერთგვაროვნობა

ბეჭდური მედიის სივრცეში.
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ

დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის

ქართული ფილოლოგიისა და მედია ტექნოლოგიების დეპარტამენტის

საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი კოლოკვიუმი, ორი თემატური

სემინარი და ჩატარდა დისერტაციის წინასწარი აპრობაცია.

კოლოქვიუმი

1. ლექსიკურ ნორმათა დარღვევები თანამედროვე ქართული პრესის

ენაში (თებერვალი’2015)

2. სიტყვის სემანტიკა და კონტექსტი (ივლისი’2015 )

3. ენობრივ - სტილისტიკური თავისებურებანი აჭარის რეგიონული

პრესის მაგალითზე (თებერვალი’2016)

თემატური სემინარი:

1. თანამედროვე ინფორმაციული საზოგადოება და ენობრივი

დემოკრატიზაციის პრინციპები (თებერვალი’2015).

2. გლობალისტიკა და გლობალიზაციურ - ენობრივი ტენდენციები

(ივლისი’ 2015).

აპრობაცია

1. ,,თანამედროვე პუბლიცისტიკის ენა და სტილი ბეჭდური მედიის

მასალების მიხედდვით“ (20.04.2016)
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სადისერტაციო ნაშრომის თემატიკასთან დაკავშირებული გამოქვეყნებული

შრომების სია:

1. ,, მასმედიის როლი პუბლიცისტური ენის ნორმირების პროცესში“. შრსუ,

სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული VIII (ISSN

1512-3162), გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, ბათუმი, 2015. გვ. 159-166

2. ,,გლობალისტიკა და გლობალურ ენობრივი ტენდენციები“. სტუ.

რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,განათლება“,

(ISSN N1512-102X) #2(13), 2105, გვ. 71-78.

3. ,,ენობრივ - სტილისტიკური დარღვევები საჯარო დაწესებულებების ვებ

გვერდებზე“. შრსუ, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების

კრებული VII (ISSN 1512-3162), გამომც. უნივერსალი, ბათუმი, 2015. გვ.

178-185.

4. ,,Глобализация  и глобалная   политика‘’. Sientific Journal ,,Virtus” (ISSN

2410-4388), Украина, 2015, стр.158 -160

5. ,,Стиль и значение язика газетной публикации“. Sientific Journal ,,Virtus”

(ISSN 2410-4388), Украина. 2014, стр. 136 -139

6. ,,Глобализация и языковая демократизация в современной прессе”. Журнал

,,Соборность“ . Украина, 2015. Стр.135-138

7. ,,თანამედროვე კომუნიკაციური ლინგვისტიკის არსი და მნიშვნელობა“.

შრსუ, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული VI (ISSN

1512-3162), გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, ბათუმი, 2014. გვ. 192-200
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8. ,,Ретиальные и уровненные определители в маскомуникации”. Журнал

,,Соборность“ . Украина, 29- 30/XI. 2014. стр.154 -157

9. ,,თანამედროვე ინფორმაციული საზოგადოება და ენობრივი

დემოკრატიზაციის პრინციპები“. სტუ. რეფერირებადი და

რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,განათლება“ (ISSN N1512-102X),

#2 (10), 2014, გვ. 74-77

10. ,,თანამედროვე პუბლიცისტური ენისა და სტილის ზოგიერთი

ტენდენცია“. სტუ. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო

ჟურნალი ,,განათლება“ (ISSN N1512-102X), #1(10), 2014, გვ. 97-101

11. ,,თანამედროვე ბეჭდური მედიის ენაში არსებული ზოგიერთი

პრობლემის შესახებ“. შრსუ, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები,

შრომების კრებული V (ISSN 1512-3162), გამომცემლობა ,,უნივერსალი“,

ბათუმი, 2013. გვ. 214-222

12. ,,ლექსიკური ერთეულების შეუსაბამოდ გამოყენება თანამედროვე

ბეჭდურ მედიაში“. სტუ (იბეჭდება სამეცნიერო კრებულში:

,,ჟურნალისტური ძიებანი“.
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სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:

1. Международная науково – практическое конференция II, Лабиринти реальности

,,Глобализация и языковая демократизация в современной прессе’’,Украина,19-

20/X- 2015

2. Международная науково – практическое конференция IX, ,,Ретиальные и

уровненные определители в маскомуникации”, Украина, 29-30/XI- 2014


