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Resume 

 

       Context, the same as Situationality, is one of the seven  standards of  textuality 

in text linguistics. It is a general designation for the factors which render a text 

relevant to a current or recoverable situation or occurrence, it also expresses the 

communicative situation which acts in the context [Beaugrande and Dressler 1981: 163]. 

          Very rarely are the effects of situational setting exerted without mediation. The 

accessible evidence in the situation is fed into the model along with our prior 

knowledge and expectations about how the „real world“ is organized. As we have 

already mentioned, situationality actually operates in the given context,  and also it is 

known  as the concept of  "context" in literary science and linguistics. 

           The term situationality the same as context is a general designation for the factors 

which render a text relevant to a current or recoverable situation of occurrence. The 

accessible evidence in the situation is fed into the model along with our prior 

knowledge and expectations about how the „real world“ is organized. If the dominant 

function of a text is to provide a reasonably unmediated account of the situation 

model, situation monitoring is being performed. If the dominant function is to guide 

the situation in a manner favourable to the text producer’s goals, situation 

management is being carried out. The borderline between monitoring and managing 

is possible to draw according to the personal view of the participants. 

         The situational context studies those important links, where texts are connected 

with discourse (discursive) activities and fit the situation. Instead of this, the text 

content is usually removed from the evidence through the mediation according to the 

opinions, beliefs, plans and goals of its creator’s. 

         The research has revealed that linguistic connections of context can be expressed 

with the different stylistic and rhetorical devices: such as  anaphora, allusion, 

antithesis, paraphrase, criticism, irony, pathos, oxymoron, etc. 
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             The main hypothesis of the present research implies the process of 

comprehending and analyzing publicist writings (the article on social-cultural news, 

political debates, or political discourse in general) tracing the situational elements  

when interpretation is of paramount importance, as while producing and receiving 

similar texts, both producer and receiver should take into account specific cultural, 

ideological and individual aspects. 

   We have also discussed ideological conflict of the power in political 

discourse, which means the division of a society into two parts. During political 

discourse the target language is used, especially when there is an attempt at 

convincing the audience, which is typical for politician’s reports and argument 

containing texts. 

As the survey showed, politicians often use various methods and links for 

expressing their positions and opinions. During political discourse production they 

maximally try to influence the audience through situational monitoring and 

management as well as by different rhetorical means, in order to change their 

attitude and behavior in the desired direction. 

Based on the analysis of theoretical work dedicated to the peculiarities of 

context (the same as situationality),  we can say that the linguistic means, used in 

political discourse, allow us to understand and assess the world around us and expose 

special importance of all related events.  Societies with a common culture have  

common values and knowledge, which simplifies adequate perception of  a text and 

demonstrates common perception of how the real world is organized. Therefore, if a 

politician or non- politician perceives this formulation correctly, he/she will be able 

to manipulate the audience through discourse, where he/she will implement 

monitoring and management, in order to convince people in the truth of  his/her 

own opinions. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

  

 წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომი  შეისწავლის ტექსტის აგების 

ენობრივ კანონზომიერებებს და მის  აზრობრივ კატეგორიებს. იგი მიზნად 

ისახავს ტექსტის, როგორც ენის ერთეულის მაკონსტიტუირებელი ნიშნების 

განსაზღვრას. ეს ფენომენი განიხილება, როგორც ლინგვისტურ კვლევათა 

მიმართულება, რომლის ობიექტი ტექსტების აგების კანონები და მისი 

აზრობრივი კატეგორიებია. ტექსტის ლინგვისტიკა ემსახურება ტექსტში 

ფუნქციონირებადი ენობრივი ერთეულების, ანუ ტექსტის ფუნქციური 

მახასიათებლების კვლევას, ასევე ტექსტის, როგორც უმაღლესი დონის 

კომუნიკაციური ერთეულის შესწავლას. მას შეუძლია განსაზღვროს ტექსტის 

არსი, ტექსტობრივ კატეგორიათა სისტემა, ტექსტის ორგანიზაციის 

პრინციპები და დასახოს ტექსტთა ტიპოლოგიზაციის პრობლემის გადაჭრის 

გზები. 

 თანამედროვე ტექსტის ლინგვისტიკაში ტექსტი განიხილება, როგორც 

კომუნიკაციური ერთეული, რადგან მეცნიერთა აზრით, ნებისმიერი ტექსტი 

სუბიექტთა ენობრივი ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიქმნება და 

ტექსტის ადეკვატურად გაგება მხოლოდ ენობრივი ურთიერთობის 

საშუალებით ხორციელდება, ხოლო ტექსტის ადეკვატურად გაგება სწორედ 

ამ ენობრივი ურთიერთობის დინამიკური პროცესის გათვალისწინებით 

შეიძლება მოხდეს. 

 ბოგრანდისა და დრესლერის მოსაზრებით, იმისათვის, რომ ტექსტი 

მივიჩნიოთ კომუნიკაციის საშუალებად, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს  

ტექსტუალურობის შვიდ კატეგორიას: კოჰეზია, კოჰერენტულობა, 

ინტენციონალურობა, მისაღებობა, ინფორმაციულობა, სიტუაციურობა, 

ინტერტექსტუალურობა. [ბოგრანდი და დრესლერი 1981:154] 
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 ტექსტი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც კომუნიკაციური ერთეული, 

რომელიც აკმაყოფილებს ტექსტუალურობის შვიდ სტანდარტს, თუ 

რომელიმე ამ სტანდარტს შორის არ დაკმაყოფილდა, ტექსტი არ იქნება 

კომუნიკაციური. 

 მაშასადამე, ტექსტუალურობის პირველი კატეგორია კოჰეზია 

(cohesion) გულისხმობს, ტექსტის ზედაპირული სტრუქტურის წარმოქმნას, 

ანუ იმის გარკვევას თუ რა საშუალებით უკავშირდებიან ერთმანეთს ტექსტის 

კომპონენტები. ტექსტის ლინგვისტიკის ჭრილში ძალიან დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება კოჰეზიას, რადგან წარმოუდგენელია ტექსტის არსებობა 

შეკავშირებულობის გარეშე. ტერმინი კოჰეზიურობა, წარმოიქმნა  ჰალიდეის 

მიერ, მოგვიანებით იგი განავრცო ჰასანმა [ჰალიდეი 1964; ჰასანი 1968;  

ჰალიდეი  და  ჰასანი  1976]. 

       ტექსტუალურობის მეორე კატეგორიად კოჰერენტულობის (coherence) 

მცნება მოიაზრება, ტექსტს საფუძვლად უდევს გარკვეულ მახასიათებელ 

ნიშანთა კომბინაცია „ტექსტის სამყარო“, რაც წარმოადგენს აზრობრივი 

ურთიერთმიმართებების ერთობლიობას. ტექსტის სამყარო, თავის მხრივ, 

განისაზღვრება ტექსტის აზრობრივი უწყვეტობით, ტექსტის  

კოჰერენტულობა სწორედ  ტექსტის  სამყაროს  აზრობრივ  უწყვეტობას  

ეფუძნება. იმისათვის, რომ კომუნიკაცია შედგეს, ადრესანტმა და ადრესატმა 

უნდა შეძლონ ტექსტის ცალკეულ კომპონენტებს შორის კავშირის დადგენა. 

[თევდორაძე, 2002:112] 

       მესამე კატეგორია ინტენციონალურობა (intentionality), გამოხატავს 

ტექსტის მწარმოებლის დამოკიდებულებას ტექსტში ასახული 

მოვლენისადმი. ის ტექსტის ავტორისათვის უნდა წარმოადგენდეს 

კოჰეზიური და კოჰერენტული ფუნქციის მქონე ინსტრუმენტს, რომელიც 

თავის მხრივ ემსახურება ავტორის ინტენციის განხორციელებას.  
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      ტექსტუალურობის მეოთხე კატეგორიაა მისაღებობა (acceptability), ამ 

ცნებაში განისაზღვრება, თუ რამდენად მისაღები იქნება ტექსტში ასახული 

მოვლენები ადრესატისათვის. ტექსტუალურობის ეს კატეგორია უნდა 

ითვალისწინებდეს ისეთ ფაქტორებს, როგორიც არის ტექსტის ტიპი, 

სოციალური და კულტურული ასპექტები. მნიშვნელოვანია იმის 

განსაზღვრაც,  თუ რამდენად თანხვედრაშია ადრესანტისა და ადრესატის 

მიზნები, რადგან თუ აღქმა არის შეზღუდული, სრულყოფილად ვერ 

განხორციელდება კომუნიკაციის პროცეს. [დიკენსი, 1836 :37 -774] 

     მეხუთე კატეგორიის ცნებაში ინფორმაციულობა (informativity) 

იგულისხმება, რომელიც  გვიჩვენებს  ტექსტის  ინფორმაციულობის  ხარისხს, 

თუ რამდენად  ინფორმაციულია  ტექსტი და რამდენად აკმაყოფილებს 

სიახლის შემცველ მინიმალურ სტანდარტს რათა არ გახდეს  

მკითველისათვის უინტერესო [ბოგრანდი და დრესლერი 1981:141-144]. 

     ტექსტუალურობის მეექვსე კატეგორიაა სიტუაციონალურობა 

(situationality), ტერმინი სიტუაციონალურობა მომდინარეობს ბოგრანდისა და 

დრესლერის მიერ [ბოგრანდი და დრესლერი, 1981: 163] და გამოხატავს 

ტექსტში ასახული ინფორმაციის რელევანტურობას იმ გარემოსთან, 

რომელშიც ადრესატი იმყოფება, ასევე იგი გამოხატავს კომუნიკაციურ 

სიტუაციას, რომელიც აქტუალურად მოქმედებს მოცემულ კონტექსტში. 

         ხოლო რაც შეეხება ტექსტუალურობის მეშვიდე კატეგორიას 

ინტერტექსტუალურობა (intertextuality), რომელიც ასევე  წარმოდგენილია  

[ბოგრანდისა  და  დრესლერის  მიერ 1981 :182],  გულისხმობს ურთიერთობას 

საერთო  მახასიათებლების მქონე  ერთ  ცალკეულ ტექსტსა და სხვა ტექსტებს 

შორის. ამ შემთხვევაში მთავარი როლი ენიჭება წინა ტექსტების საფუძველზე 

დადგენილ სტერეოტიპულ ცოდნას და მისთვის აზრის მინიჭებას, ადრესატი 

ტექსტის გაცნობისას გაცნობიერებულად, თუ გაუცნობიერებლად ეძებს  

კავშირებს წინა ტექსტებთან, ავტორის ინტენცია მაშინ ითვლება ბოლომდე 
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შესრულებულად, თუ მკითხველი შეძლებს ამ კავშირების მიგნებას. [de 

Beaugrande and Dressler, 1991, Introduction to Text Linguistics]. 

 ამრიგად, მეცნიერთა აზრით, იმისათვის რომ ტექსტი სრულყოფილად 

მივიჩნიოთ, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს ზემოთ ჩამოთვლილ 

ტექსტუალურობის  კატეგორიებს. 

 ჩვენი კვლევის მიზანს კი წარმოადგენს  ტექსტუალურობის   მეექვსე 

კატეგორია სიტუაციონალურობის, იგივე კონტექსტის კვლევა და  მისი 

ანალიზი პუბლიცისტურ ლიტერატურაში. 

 ამრიგად, ტერმინი სიტუაციონალურობა, იგივე „კონტექსტი“ 

ლიტერატურულ მეცნიერებისა და ლინგვისტიკის დარგია, ტერმინის 

ეტიმოლოგია „ context” მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან „contextus” რაც 

ნიშნავს: 

1. ტექსტის ნაწილს, რომელიც გარშემორტყმულია სიტყვებით ან მოკლე 

ტექსტებით, რომელიც განსაზღვრავს მის მნიშვნელობას. 

2. გარემოება, სადაც რაიმე შემთხვევა იკვეთება მაგ: (ომის ისტორიული 

კონტექსტი), მთლიანი  სიტუაცია,  პერსონალურობა,  შემოქმედებითობა  

და სხვა. 

    ტერმინი სიტუაციონალურობა არის იმ ფაქტორების ზოგადი 

განსაზღვრება, რომლებიც ტექსტს მიმდინარე და გაუმჯობესებადი მოვლენის 

სიტუაციის შესაბამისს ხდის. სიტუაციონალური გარემოს ეფექტები  

შუამავლობის გარეშე ძალზედ იშვიათად არიან გამოვლენილი: იმდენად,  

რამდენადაც ვიღაც ასაზრდოებს ვიღაცის საკუთარ რწმენას და მიზნებს 

ვინმეს არსებულ საკომუნიკაციო სიტუაციის მაგალითზე დაყრდნობით.  

ხელმისაწვდომი ფაქტები ამ სიტუაციაში განისაზღვრება ჩვენ მიერ უკვე 

მიღებულ ცოდნასთან და მოლოდინებთან ერთად იმის მაგალითზე, თუ 

როგორ არის ორგანიზებული „რეალური სამყარო“, თუ ტექსტის ძირითადი 

ფუნქცია სიტუაციის მოდელის საკმარისად არაშუალედური აღწერის 
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მიწოდებაა, სრულდება სიტუაციის მონიტორინგი, თუ ძირითადი ფუნქცია 

ტექსტის შემქმნელის მიზნებისთვის ხელსაყრელი მანერით სიტუაციის 

წარმართვაა, ხორციელდება სიტუაციის მართვა. მართლაც, ადამიანებს, 

როგორც ჩანს ურჩევნიათ შენიღბონ მათი, როგორც მართველობა ასევე 

მონიტორინგი, შექმნან შთაბეჭდილება, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს 

სასურველი გზით მოვლენათა განვითარების ნორმალური კურსით.     

      ენა არ წარმოადგენს ბგერების ერთობლიობას, წესებს  და  

მნიშვნელობებს; ის არის მთლიანი კოჰერენტული სისტემა, რომელიც 

ერთმანეთთან ინტეგრაციაშია, რომელიც ძირითადად კონტექსტში აისახება 

[Kenneth l. Pike], ასევე როგორც  ალფრედ მარშალი განმარტავს, ყველა 

სიტყვას აქვს თავისი მნიშვნელობის ჩრდილი, რომელსაც ესაჭიროება 

ინტერპრეტირება კონტექსტის საშუალებით. 

         კონტექსტი ნიშნავს სიტყვებს,  რომელიც მოიცავს სხვა სიტყვებს და 

ფაქტორებს, რომელთა გამო მოცემული ტექსტი შეიძლება შეესაბამემოდეს  

განსაზღვრულ სიტუაციას და კონტექსტს და იყოს ადეკვატურად აღქმული. 

    კონტექსტის მცნებები მოდის სხვადასხვა ფორმებიდან და ეს შეიძლება 

იყოს: 

1. სიტყვის დეფინიციის მნიშვნელობა ტექსტიდან გამომდინარე. 

2. სიტყვის სინონიმემი ან ანტონიმები, ფრაზის, წინადადების, ან 

პარაგრაფის ირგვლივ. 

3. მაგალითი რომელიც, გვეხმარება სიტყვის უკეთ გაგებაში. 

4. გამეორება სიტყვის ან აზრის. 

     კონტექსტის შესწავლამ და მისმა კვლევებმა გვიჩვენა რომ, კონტექსტის 

ცნება შეიძლება განიხილულ იქნას,  როგორც სიტყვის მნიშვნელობა და 

სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვსწავლობთ თავდაპირველად სიტყვას და 

შემდეგ მის მნიშვნელობას, როდესაც ვხვდებით მას ახალ და განსხვავებულ 
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კონტექსტში.[Michael F.  Graves, The Vocabulary Book: Learning and Instruction. 

Teachers College Press, 2006]. 

    ჰალიდეის და ჰასანის  თანახმად, „ტექსტი არ შეიძლება განხილულ 

იქნას კონტექსტის  სიტუაციის  აღქმის გარეშე, სადაც ტექსტი ტრიალდება  და 

სადაც ისინი უნდა იყვნენ განმარტებულნი“ [Halliday and Hasan 1985:12]. ისინი 

სამი ძირითადი პარამეტრებით ხასიათდებიან,  რომლებიც დახმარებას 

უწევენ კომუნიკანტებს, რათა  წინასწარ  განსაზღვრონ მნიშვნელობის 

სახეობები, რომლებიც ერთმანეთს ცვლიან, ესენია: დისკურსის სფერო, 

მნიშვნელობა და  სახეობა. 

     სწორედ აქედან გამომდინარე კონტექსტუალურად დამოკიდებული 

სემიოტიკური პროცესები ჩართული მისაღწევ ტექსტში და კულტურაში  

აღდგენადები არიან გარკვეული ღონისძიებით მხოლოდ ტექსტურ 

გამონათქვამებთან ერთად ანალიტიკური ჩართულობით,  თითოეული 

მათგანი ჩვენს  ერთობლივ  ბუნებრივ  ისტორიაში ერთიანდება, მაშასადამე 

კონცენტრირდება გარკვეულ ანალიტიკურ მომენტებზე ინტექსტუალიზაციის 

/კონტექსტუალიზაციის პროცესში. „დისკურსის ბუნებრივი ისტორიები“-ს 

პერსპექტივა იღებს საკითხს „ტექსტი - როგორც - კულტურა“-ს 

ანთროპოლოგიურ იდეასთან ერთად იმდენად, რამდენადაც  ეს  უკანასკნელი  

ნებას რთავს კულტურის ანალიტიკოსს მოიპოვოს მიმდინარე 

საზოგადოებრივი მოღვაწეობის წილი და დახაზოს მატერიალური საზღვარი 

მის გარშემო, სანამ გამოარკვევს მის სტრუქტურას და მნიშვნელობას (შეად. 

იდეა, რომ კულტურა არის ხორცშესხმული ტექსტების ნაკრებში, რომლებიც 

თაობიდან თაობას გადაეცემა), რომ გავაიგივოთ კულტურა  თავის შედეგად 

წარმოქმნილ ტექსტებთან ნიშნავს ზღვართან აცდენას, რომ ტექსტების 

არსებობა მხოლოდ ერთი ეტაპია მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, 

თუმცა  შესაძლოა ჩანდეს, რომ ამ არსებობას აქვს მოჩვენებითი-მუდმივი 

ფორმა (რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის ყოველთვის გარემოება), 



13 
 

იგი მოგზაურობს კონტექსტიდან კონტექსტში და შედეგად, იგი შევა ახალ 

განლაგებაში ტექსტებს შორის და გარშემოირტყმევა კომენტარის და 

განმარტების შეცვლილი გარემოებებით.  

       ასევე უნდა აღინიშნოს პუბლიცისტიკის მნიშვნელობა ტექსტში,  

თანამედროვე მეცნიერება აღიარებს, რომ ტექსტები, რომელთა მეშვეობითაც 

ხორციელდება მასობრივი კომუნიკაცია, მსოფლიოში, რომელსაც ასევე 

უწოდებენ „ინფორმაციულ სივრცეს“ ასრულებენ განსაკუთრებულ ფუნქციებს 

და ასევე მათ კვლევაში არსებობს თავისებური  სპეციფიკა. 

 ჟურნალისტის ტექსტი  განსხვავდება მხატვრული ლიტერატურის 

ტექსტისგან და სამეცნიერო ტექსტისგან თავისი გამიზნულობით და 

აქტუალურობით. მასმედიისგან პირველ რიგში ველოდებით ცნობებს ახალი 

ამბების შესახებ, ეს ტიპიური მოლოდინია, რომელიც განასხვავებს მასმედიას 

მხატვრული ლიტერატურისგან. 

 შეტყობინების ობიექტურობა ან არაობიექტურობა თავისთავად - 

ცარიელი სიტყვებია: შეტყობინების ობიექტურობა განისაზღვრება მხოლოდ 

ხალხის სოციალურ ურთიერთმოქმედებაში: შეტყობინების ფაქტიური 

ღირებულება დამოკიდებულია იმაზე, თუ  როგორი მოთხოვნაა შესაბამის 

ფაქტებზე და როგორ  მიეწოდება ეს ფაქტები საზოგადოებას. 

 ამასთან  საჭიროა  გავითვალისწინოთ, რომ შეტყობინებები  

ინტერპრეტაციის შედეგია და თვითონ ინტერპრეტირდებიან. ტექსტის 

ინტერპრეტაცია  ვარაუდობს  „კითხვის კულტურის“  გარკვეულ  დონეს, 

„ცოდნის მენეჯმენტის“  ჩათვლით.  აღქმის ასეთი სისტემის თავისებურებების 

წყალობით მასმედიის ენას აქვს  „ზემოქმედებითი ფუნქცია“. [მასმედიის ენა, 

2004: 69]. 

საინფორმაციო საზოგადოების ჩამოყალიბების თანამედროვე 

პირობებში განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს მედია ნაკადების 

დისკრეტული ერთეულების შესწავლა. ეჭვგარეშეა, ასეთი ძირითადი 
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ერთეულია მედია ტექსტიც, რომლის ჩარჩოებში შესაძლებელია 

გავაერთიანოთ ისეთი მრავალფეროვანი და მრავალდონიანი მცნებები, 

როგორიცაა საგაზეთი სტატია, რადიოგადაცემა, სატელევიზიო ახალი ამბები, 

ინტერნეტ-რეკლამა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების პროდუქციის 

სხვა სახეობები. 

 XX საუკუნის  90-იან წლებში  სამეცნიერო ლიტერატურაში გაჩენილმა 

ტერმინმა, რომელსაც ეწოდება „მედია ტექსტი“ ძალზედ სწრაფად 

გავრცელდა, როგორც  საერთაშორისო  აკადემიურ წრეებში, ისევე ეროვნულ 

მედია დისკურსებში. სამეცნიერო ცნობიერებაში მედია ტექსტის კონცეფციის 

სწრაფი დამკვიდრება განპირობებული იყო მედია მეტყველების  

პრობლემების, მასობრივი კომუნიკაციების სფეროში ენის ფუნქციონირების 

თავისებურებების შესწავლისადმი  მკვლევარების მზარდი ინტერესით. 

მედია ტექსტის კონცეფციას, როგორც  მოცულობითი მრავალდონიან 

მოვლენას ემატება პარამეტრების მტკიცე სისტემა : 

 ტექსტის წარმოების ხერხი (საავტორო - კოლეგიალური); 

 შექმნის ფორმა (ზეპირი - წერილობითი); 

 აღდგენის (კვლავწარმოების) ფორმა (ზეპირი - წერილობითი); 

 გავრცელების არხი (მასობრივი ინფორმაციის საშუალება - მატარებელი:  

პრესა, რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი); 

 ტექსტის ფუნქციონალურ-ჟანრობრივი ტიპი (ახალი ამბები, კომენტარი, 

პუბლიცისტიკა, რეკლამა); 

 თემატური დომინანტა ან ამა თუ იმ მტკიცე მედია ტოპიკისადმი 

კუთვნილობა“ [დობროსკლონსკაია 2008: 29, 31]. 

     ლინგვისტების ბოლო დროის  ინტერესის სფეროში სამეცნიერო 

ობიექტთაგან ერთერთი ხდება საჯარო დისკურსი (რომელიც შეიცავს 

პუბლიცისტური სტილის ტექსტებს). როგორც ე.ს შჩელკუნოვა წერს „დღეს 

რეციპიენტი მიმართავს რა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს ახალი 
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ამბების, მიმდინარე მოვლენათა ანალიზის საძიებოდ, და ხშირად 

გასართობათაც,  ხვდება მედია ტექსტს, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი 

იყოს, როგორც პუბლიცისტური, ასევე სარეკლამო ან PR-ტექსტით“ 

[შჩელკუნოვა 2004: 3]. 

      მაშასადამე, როგორც უკვე ითქვა საჯარო დისკურსისათვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიფერენციაცია, როგორც ტექსტის 

ავტორის დონეზე, მათ შორის ჟურნალისტის, ასევე ადრესატის დონეზეც, მათ 

შორის მკითხველის, რომელიც აქტიურად სარგებლობს თანამედროვე 

საზოგადოებაში მისთვის მინიჭებული  უფლებით  აირჩიოს ესა თუ ის 

მასმედია, ამა თუ იმ თვალსაზრისით გარე სამყაროზე. 

      სწორედ ასეთი სახის პუბლიცისტური სტილის ტექსტში არსებული 

კონტექსტის ლინგვისტური კატეგორიალური კავშირები, შეიძლება 

გამოხატული იყოს სხვადასხვა  სტილისტური  და რიტორიკული ხერხით: 

კატაფორა, ანაფორა, ალუზია, ანტითეზი, პერიფრაზა, ოქსიმორონი, კრიტიკა,  

ირონია, პათოსი და ა.შ პუბლიცისტურ ტექსტებში არგუმენტების 

გასაძლიერებლად.  

      თემის აქტუალურობას  განაპირობებს  სწორედ ის  ფაქტი, რომ 

მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებში ჩართული პირებისათვის საკმაოდ 

მნიშვნელოვანია „სიტყვის ხელოვნების“ რიტორიკის ცოდნა, რომლის 

გამოყენებითაც შეიძლება ადრესატზე სასურველი ზემოქმედების მოხდენა, 

ასევე შესაძლებელია  სიტუაციური მონიტორინგისა და მართვის გამოყენება 

პოლიტიკოსების მხრიდან,  ნებისმიერი დამარწმუნებელი მეტყველება უნდა 

იყოს დამყარებული ლინგვისტურ  ხერხებზე და გადმოცემული ინფორმაცია 

მაქსიმალურად  გასაგები  და  დამაჯერებელი. 

       ნაშრომში საკვლევ მასალად გამოყენებულია ინგლისურენოვანი და 

ასევე ქართული წყაროებიდან მოძიებული პუბლიცისტური ლიტერატურის 

მასალები, პოლიტიკოსების გამოსვლები, გამოვლენილია კონტექსტის 
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ლინგვისტური თავისებურებანი.  ჩატარებული კვლევა და მის შედეგად 

მიღებული დასკვნები, ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 

მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსი ჩართული პირებისათვის,  არამედ 

ყველა იმ დისციპლინის შემსწავლელ პირთათვის, ვისთვისაც 

მნიშვნელოვანია რიტორიკის ცოდნა, ასევე პოლიტოლოგების, 

ჟურნალისტების, იურისტების, ფილოლოგებისა და საერთაშორისო  

ურთიერთობების  სპეციალისტებისათვის. 

    ნაშრომის მიზანს  წარმოადგენს პუბლიცისტური ლიტერატურის 

(პოლიტიკური მოვლენების, სტატიებისა და პოლიტიკური დებატების) 

ანალიზი დისკურსის ჭრილში, სიტუაციური მონიტორინგისა და მართვის 

გამოსავლენად და იმ ფენომენის დადგენა, რაც განაპირობებს ტექსტების 

პროდუცირებისა და რეცეფციის დამოკიდებულებას იმ ურთიერთკავშირზე, 

რომელიც ყალიბდება მკითხველის გონებაში ტექსტების გაცნობისას. 

 დასახული მიზნის განხორციელებას ემსახურება შემდეგი 

კონკრეტული ამოცანების გადაჭრა და კვლევის ეტაპების განხორციელება: 

1. თემისათვის რელევანტური სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის 

მოძიება და გაცნობა; 

2. მოძიებული მასალის ანალიზი; 

3. პუბლიცისტურ ლიტერატურაში მოძიებული სიტუაციონალური იგივე 

კონტექსტის გააზრება და ლინგვისტური ხერხების გამოვლენა, მათი 

ანალიზი; 

4. მასალის ანალიზის შედეგად კონკრეტული თეორიული დასკვნების 

გამოტანა. 

     ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს პუბლიცისტურ 

ლიტერატურაში წარმოდგენილი კონტექსტის, იგივე სიტუაციონალურობის 

ლინგვისტური   კავშირების  ახლებური გააზრება.  ნაშრომში განხილულია, 

თუ როგორ ახდენს ზეგავლენას, მიმდინარე პოლიტიკურ  მოვლენებში  
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ჩართული წამყვანი პირები ფართო მასებზე და როგორ მანიპულირებენ 

სიტუაციური მონიტორინგისა და მართვის საშუალებით, ასევე, როგორ 

ზემოქმედებენ  საზოგადოებრივი  აზრის ჩამოყალიბებასა  და  შექმნაზე 

სხვადასხვა ლინგვისტური თუ სტილისტური ხერხებით, რათა 

პოლიტიკოსების მჭერმეტყველება იყოს მეტად დამაჯერებელი  

მსმენელისათვის. 

      დასახული ამოცანების გადაჭრისათვის ნაშრომში კვლევის მეთოდად 

გამოყენებულია სიტუაციონალური იგივე კონტექსტის ანალიზის 

მეთოდისადმი მიძღვნილი ნაშრომის ანალიზი. თეორიის  ფარგლებში 

შემუშავებული მიდგომის, არსებული მასალის შესწავლისა და 

პუბლიცისტურ ლიტერატურაში მოძიებული მაგალითების ანალიზის 

საფუძველზე გამოტანილია კონკრეტული დასკვნები. 

     ნაშრომის თეორიული ღირებულება განისაზღვრება პუბლიცისტურ 

ლიტერატურაში არსებული, სიტუაციონალურობის, იგივე კონტექსტის და 

მისი ლინგვისტური და სტილისტური ხერხების გააზრება, რაც იძლევა იმის 

საშუალებას, რომ ადრესატმა გადმოსცეს საკუთარი მოსაზრება  კონკრეტული 

კონტექსტის გათვალისწინებით. 

      ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი ფაქტით: 

ჩვენ მიერ ჩატარებული  კვლევისა  და  ანალიზის   საფუძველზე გაკეთებული 

დასკვნების გამოყენება შეიძლება ყველა იმ დისციპლინის შემსწავლელი 

სპეციალისტებისათვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია რიტორიკის ცოდნა.  

    კვლევის მიზანმა და ამოცანებმა განსაზღვრეს სადისერტაციო 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: ნაშრომი შედგება 5 თავის, თითოეული 

თავი შეიცავს ქვეთავებს,  ლიტერატურის მიმოხილვის, ასევე იგი შედგება 

დასკვნითი ნაწილის და გამოყენებული სამეცნიერი ლიტერატურის სიისაგან, 

ძირითადი   მოცულობაა 207 გვერდი დაბეჭდილი ტექსტი, ბიბლიოგრაფია 

შედგება 153 დასახელებისგან და ასევე გამოყენებულია ინტერნეტ რესურსები. 



18 
 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

    შესავალში ჩამოყალიბებული და განსაზღვრულია კვლევის მიზნები და 

ამოცანები, ფორმულირებულია ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეთა 

პრაქტიკული მნიშვნელობის ძირითადი ასპექტები. 

      ნაშრომის პირველი თავი - „ტექსტის ლინგვისტიკის როლი 

ფილოლოგიაში“- შედგება რვა პარაგრაფისაგან. 

      პარაგრაფში 1.1 – „ტექსტის ლინგვისტიკის კვლევის სფერო“ 

განხილულია ტექსტის ლინგვისტიკა, როგორც ტექსტის ფუნქციური 

მახასიათებლის, ტექსტობრივ კატეგორიათა სისტემის, ტექსტის 

ორგანიზაციის პრინციპებისა და ენობრივი კანონზომიერებების 

შემსწავლელი მეცნიერება. ტექსტის ლინგვისტიკა   ემსახურება  ტექსტის 

როგორც, უმაღლესი დონის კომუნიკაციური ერთეულის შესწავლას, მისი 

აგების კანონებისა და მისი აზრობრივი კატეგორიების გაანალიზებას. 

    პარაგრაფში 1.2 - „ ტექსტის“ განსაზღვრება ტექსტის ლინგვისტიკაში“ 

წარმოდგენილია ტექსტის ლინგვისტიკის საკვლევი ობიექტის, ენობრივი 

დონის უმარლესი  ერთეულის - „ ტექსტის“ სხვადასხვაგვარი  განმარტება. 

მუშაობის დროს ჩვენ ვხელმძღვანელობდით ტექსტის შემდეგი 

დეფინიციებით:   ტექსტის ლინგვისტიკის საკვლევ ობიექტს ანუ  „ტექსტს“  

სხვადასხვაგვარ განმარტებას იძლევიან მეცნიერები.  მათი შეხედულებით 

„ტექსტი“ არის ფუნქციონალურად დასრულებული სამეტყველო 

მთლიანობა“, მ. ბახტინი [ბახტინი,1986:474] მიიჩნევს,  რომ „ტექსტი არის 

პირველადი მოცემულობა (რეალობა) და ყველა ჰუმანიტარული 

დისციპლინის ამოსავალი წერტილი“: მ. ჰალიდეის აზრით 

[ჰალიდეი,1970:142] „ტექსტი არის ენა მოქმედებაში“: გ.ლებანიძე  კი  

აღნიშნავს, რომ „ტექსტად ლინგვისტური თვალსაზრისით უნდა  

ჩაითვალოს თემატურად ურთიერთდაკავშირებულ წინადადებათა 

თანმიმდევრობა“ [გ.ლებანიძე, 1998:122];  ტურაევას აზრით: „ტექსტი არის 
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ისეთი წინადადებათა სიმრავლე,  რომლებიც  ერთმანეთს  უკავშირდებიან  

სხვადასხვა  სახის ლექსიკური, ლოგიკური და გრამატიკული კავშირებით“ 

[ტურაევა,1986:4], მაგრამ პუბლიცისტური ლიტერატურის კვლევისას 

ჩვენთვის ნიშანდობლივია ჰალიდეის მოსაზრება, რომელიც მიიჩნევს, რომ „ 

ტექსტი არის ენა მოქმედებაში“ [Halliday, 1970, Language Structure and 

Language Functions]. 

პარაგრაფში 1.3 – „ტექსტის ცნება და მასთან დაკავშირებული 

პრობლემატიკა ტექსტის ლინგვისტიკაში“ განხილულია მსჯელობის 

დისკურსული აზროვნება ტექსტის ცნებასთან მიმართებაში, სადაც 

დისკურსი ტექსტის სინონიმათ გვხვდება (Discourse-ლათინურად discursus 

ნიშნავს „მსჯელობას“, დისკურსული აზროვნება, ეს არის განსჯითი, 

თანმიმდევრული მსჯელობა, რომლის დროსაც ყოველი მომდევნო აზრი 

ლოგიკურად გამომდინარეობს წინამავალისაგან). ძალზე საინტერესო 

მოსაზრებას გვთვაზობს „ტექსტისა“ და „დისკურსის“ გასამიჯნავად  ვ. 

ფურცელაძე თავის ფუნდამენტურ მონოგრაფიაში „ტექსტი, როგორც 

ენობრივ მოღვაწეობის წერილობითი განცხადება,“ [ვ. ფურცელაძე. 1998, I 

ნაწ :19], სადაც, უპირატესობა ენიჭება ტერმინს „ტექსტის ლინგვისტიკა“, 

„ტექსტი“ უმეტეს შემთხვევაში იხმარება წერილობითი წარმონაქმნის, ხოლო 

„დისკურსი“ ზეპირი, დიალოგური მეტყველების აღსანიშნავად. 

თანამედროვე ტექსტის ლინგვისტიკა, ტექსტთა ტიპოლოგიზაციის 

საფუძვლად უმეტეს შემთხვევაში მიიჩნევს ფუნქციონალურ ასპექტს, 

კითხვა თუ რას ემსახურება ტექსტი, მოითხოვს ტექსტობრივი ფუნქციის 

განსაზღვრა - დადგენას. ტიპოლოგიზაცია ეყრდნობოდა კომუნიკაციურ 

სტილთა სახესხვაობებს, სწორედ აქედან გამომდინარე ი. გალპერინმა 

გამოყო ტექსტის ხუთი ფუნქციონალური სტილი: 

1. ბელეტრისტული-ესტეტიკურ- შემეცნებითი ფუნქცია; 

2. პუბლიცისტური-საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების ფუნქცია; 
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3. საგაზეთო- ინფორმაციული და შემფასებლური; 

4. სამეცნიერი- მტკიცების ფუნქცია; 

5. ოფიციალურ - დოკუმენტური, ერთ საქმეში ორი მოპირისპირე 

ჯგუფისათვის პირობათად დადგენის ფუნქცია.[ გალპერინი,1977:249] 

კონკრეტული ფუნქციების  მიხედვით, ფუნქციონალურ სტილთა 

ზემოთ მოყვანილი კლასიფიკაცია, ხელს შეუწყობს ამ პრობლემატიკის 

შემდგომ შესწავლას, მაგრამ იგი არ იძლევა მკვეთრად გამოხატულ 

საზღვრებს მოცემულ სტილებს შორის.  

პარაგრაფში 1.4 – „ტექსტი როგორც ენისა და მეტყველების ერთეული. 

ტექსტი და დისკურსი“ განხილულია ტექსტისა და დისკურსის ცნებები, 

სადაც მეტყველება არის ენის სიტუაციური გამოყენება, რომელთაც 

ადამიანები იყენებენ განსაზღვრულ  ვითარებაში, თუკი ტექსტს გავიგებთ, 

როგორც მეტყელების ერთეულს, როგორც ზეპირს, ასევე წერილობითს, ასეთ 

შემთხვევაში, აუცილებელი გახდება მისი ისეთ ფენომენთან შეპირისპირება, 

როგორიცაა დისკურსი. ლინგვისტების აზრით დისკურსი სინონიმურია 

ისეთი ცნებებისა, როგორიცაა მეტყველება, მეტყველების ტიპი, ტექსტი ან 

ტექსტის ტიპი, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ „დისკურსი“ და„ ტექსტი“ 

არ არის ერთი და იგივე ცნება. 

მაგალითად, მეცნიერი ტოინ ვან დეიკი ამ ორ ცნებას საკმაოდ 

დამაჯერებლად მიჯნავს ერთმანეთისაგან, იგი ამბობს, რომ დისკურსი არის 

აქტუალურად წარმოთქმული ტექსტი, ხოლო ტექსტი-აბსტრაქტული 

გრამატიკული სტრუქტურა, დისკურსი ეს არის ცნება, რომელიც ეხება 

მეტყველებას, აქტუალურ სამეტყველო ქმედებას, მაშინ როდესაც ტექსტი 

არის ცნება, რომელიც ეხება ენის სისტემას. ამგვარი გაგებით, დისკურსი 

არის უკვე არა უშუალოდ მეტყველება, არამედ მეტყველების აბსტრაქტული 

გაგება  [დეიკი, 1998]. 
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პარაგრაფში 1.5. - „დისკურსი და ტექსტის ლინგვისტიკა“ განხილუია 

დისკურსის ანალიზი ტექსტის ლინგვისტიკასთან მიმართებაში, სადაც 

მეცნიერთა მოსაზრებით  დისკურსი  ეს  არის  პროცესი,  რომლის  დროსაც  

ენის, როგორც სისტემის, ინტერსუბიექტურ სივრცეში გადასვლა 

ხორციელდება. ფილოსოფიის სფეროდან უნდა აღვნიშნოთ ფუკოს 

მნიშვნელოვანი კონცეფცია დისკურსის შესახებ, რომლის   განსაზღვრებითაც, 

„დისკურსი არის გამონათქვამთა ის ერთობლიობა, რომლებიც  

წარმოსდგებიან ერთი და იგივე დისკურსული ფორმაციიდან [პავო 2003:199]. 

ჟან-მიშელ ადამი დისკურსის ფენომენს შემდეგნაირად განსაზღვრავს: 

„დისკურსი ესაა ტექსტის კონტექსტში ჩართვა.  კონტექსტში პროდუცირებისა  

და  ინტერპრეტაციის პირობები  მოიაზრება“ [მენგენო 2002:186].  

     პარაგრაფში 1. 6.- „ტექსტი როგორც ენობრივი ნიშანი“, სადაც 

განხილულია ტექსტი, როგორც ენობრივი ნიშანი, თუ მივყვებით 

განზომილებათა კვლევის ისტორიულად წარმოჩენილ თანმიმდევრობას.  

    ტექსტის სტრუქტურა მოიცავს, როგორც ზედაპირულ სტრუქტურას, 

ასევე  სიღრმისეულ, აზრობრივ  სტრუქტურას,  ასევე ნებისმიერ ტექსტს 

აქვს გამოხატვისა და შინაარსის პლანი, შინაარსის პლანის განსაზღვრა 

გულისხმობს სემანტიკური განზომილების ასპექტებს. ტექსტის 

სინქტაქტიკა შეესაბამება გამოხატვის პლანს, რომლის შინაარსობრივი 

საფუძველი შესაძლებელია გამოვავლინოთ მხოლოდ სემანტიკურ და 

პრაგმატიკულ განზომილებათა განსაზღვრის შედეგად. 

 პარაგრაფში 1.7.-„ტექსტის ცენტრალური კატეგორიები“ განხილულია 

ტექსტუალურობის შვიდი კატეგორია: კოჰეზიურობა (cohesion), 

კოჰერენტულობა (coherence), ინტენციონალურობა (intentionality),  

მისაღებობა (acceptability), ინფორმაციულობა (informativity), სიტუაციურობა 

(situationality), ინტერტექსტუალურობა (intertextuality), სადაც ძირითადი 

აქცენტი გაკეთებულია ორ კატეგორიაზე კოჰეზიურობასა და 
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კოჰერენტულობაზე, რადგან ეს ორი კატეგორია ქმნის მთლიან კოჰერენტულ 

სისტემას. 

      პარაგრაფში 1.8 - „ტექსტუალურობის შვიდი კატეგორიის ზოგადი 

მიმოხილვა“ განხილულია სათითაოდ თითოეული კატეგორია და 

აღვნიშნეთ, რომ ტექსტის სრულყოფილებისათვის და 

კომუნიკაციურობისათვის მნიშვმელოვანია დაკმაყოფილებულ იქნას 

ზემოდ ჩამოთვლილი ტექსტუალურობის  შვიდი კატეგორია, ხოლი ჩვენი 

კვლევის მიზანს ტექსტუალურობის მეექვსე კატეგორიის, 

სიტუაციონალურობის, იგივე კონტექსტის შესწავლა გაანალიზება 

წარმოადგენს. 

       ნაშრომის მეორე თავი - დისკურსის მიმოხილვა, შედგება სამი 

თავისაგან. პარაგრაფში 2.1- „დისკურსის  რაობა და მისი სახეები“ განხილულია 

ადრეული შეხედულებები დისკურსის ირგვლივ, რომელიც სხვაგვარი იყო, 

გაცილებით უფრო შეზღუდული და მხოლოდ ლინგვისტური, თანდათანობით 

იგი გაფართოვდა და იგი ეხება, როგორც ზოგად  კონტექსტში პირობითად 

ნათქვამს თუ დაწერილს, ასევე კონკრეტულ  შემთხვევაში  ნათქვამს  ან  

დაწერილს. ის  განიხილება,  როგორც  ტექსტების  ერთობლიობა  სხვადასხვა  

სახის მეტყველებაში. 

დისკურსი ენის განუყოფელია  ნაწილია და არ არსებობს მის გარეშე. 

ბუნებრივია ის, რომ დისკურსმა ასახვა ჰპოვა  სხვადასხვა  კონკრეტულ  

სოციუმში. დისკურსის გაგებისა და ანალიზისათვის აუცილებელია  

განვიხილოთ ის  მხოლოდ  და  მხოლოდ  კონკრეტულ სოციალურ  სივრცეში. 

სოციალური კონტექსტი  განსაზღვრავს დისკურსის ხასიათს:  ზეპირია  

ის  თუ  წერილობითი,  ვინ  არის  ჩართული  მეტყველების  პროცესში,  სად  

და როდის მიმდინარეობს ის, დისკურსის დროს გამოყენებული ენა  

განსაზღვრულია სხვადასხვა ფაქტორით: აქტუალობა, ფუნქციურობა,  

დინამიურობა,  კონტექსტი,  სიტუაცია. 
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მიუხედავად  იმ  მოსაზრებისა, რომ დისკურსის  ანალიზის  დროს  

ცალკეული ელემენტის  შესწავლა  არ  ხდება,  აუცილებელია  აღინიშნოს  ის,  

რომ  სწორედ  გარკვეული   ელემენტები,   რომლებიც   ქმნიან  სასაუბრო  თუ  

წერილობით ტექსტებს, ხშირად არიან ის დომინანტი ელემენტები,  

რომლებიც კონტექსტზე ზემოქმედებას ახდენენ.  

პარაგრაფში 2.2 - „დისკურსის ანალიზის სემანტიკური და 

პრაგმატიკული თავისებურებანი“ ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია, რომ 

დისკურსის ანალიზისას  სემანტიკური კვლევა უნდა მიმდინარეობდეს  

პრაგმატიკულ ასპექტში, რადგან ცალკეული სიტყვის ან  შესიტყვების  

შესწავლა განყენებულად არ იქნება სრულყოფილი, ისინი უნდა 

შევისწავლოთ   კონტექსტთან  ერთად,  რათა უკეთ აღვიქვათ და  გავიგოთ 

ყველაფერი და ასევე თუ  რა მიზნით გამოიყენება  ესა  თუ  ის  სემანტიკური  

თუ  პრაგმატიკული  ხერხი. 

     პარაგრაფში 2. 3 – „ცოდნის ინტეგრაცია დისკურსში“ განხილულია 

დისკურსის სემანტიკის ჩამოყალიბებისას გასათვალისწინებელი მთელი რიგი 

მნიშვნელოვანი საკითხები. უპირველესად, მოლაპარაკეს გონებაში უნდა 

ჰქონდეს საგნის კონცეპტუალური რეპრეზენტაციის გარკვეული სახე. სწორედ 

ეს რეპრეზენტაციაა ის ფუნდამენტალური „მნიშვნელობა“, რომელსაც 

მოლაპარაკე ამუშავებს დისკურსის კონსტრუირების დროს. ლინგვისტები 

კონცეპტუალურ რეპრეზენტაციას უფრო ხშირად მოსაზრებათა ნაკრებად 

მიიჩნევენ, რასაც ზოგჯერ ტექსტობრივ რეპრეზენტაციას ან ტექსტობრივ 

საფუძველს უწოდებენ [კინჩი 1974; ვან დეიკი, კინჩი 1983], მაგრამ 

კონცეპტუალური რეპრეზენტაცია ვერ იქნება მხოლოდ მოსაზრებაზე 

დამყარებული. ჩვენ შეგვიძლია, როგორც კონცეპტუალური 

რეპრეზენტაციების შექმნა, ასევე მათი მეხსიერებიდან და აღქმითი 

გამოცდილებიდან გამოძახება. 
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 ნაშრომის მესამე თავი - „სიტუაციონალურობა როგორც კონტექსტის 

შესწავლის საგანი“ შედგება ორი თავისაგან, სადაც განხილულია 1. 

„კონტექსტის ცნება“ და  2 „სიტუაციონალურობის შესწავლის ისტორია“-

წარმოდგენილია კონტექსტი იგივე სიტუაციონალურობა, რომელიც 

ბოგრანდისა და დრესლერის თანახმად [ბოგრანდი და დრესლერი, 1981: 

163] გამოხატავს ტექსტში ასახული ინფორმაციის რელევანტურობას იმ 

გარემოსთან, რომელშიც ადრესატი იმყოფება, ასევე იგი გამოხატავს 

კომუნიკაციურ სიტუაციას, რომელიც აქტუალურად მოქმედებს მოცემულ 

კონტექსტში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ სწორედ ეს სტანდარტი ეხება იმ 

ფაქტორებს, რომელთა გამო მოცემული ტექსტი შეიძლება შეესაბამებოდეს 

განსაზღვრულ სიტუაციას და კონტექსტს და იყოს ადეკვატურად აღქმული.  

ნაშრომის მეოთხე თავი - „პუბლოცისტური ტექსტის სტილის 

თავისებურებანი“  შედგება ხუთი პარაგრაფისაგან, 1. „მედია ტექსტი და 

საჯარო დისკურსი“, 2. „თანამედროვე საგაზეთო ტექსტების ჟანრობრივ - 

სტილისტიკური თავისებურებანი“, 3. „პუბლიცისტური სტილის სპეციფიკა“, 

4. „პუბლიცისტური სტილი ტექსტური კატეგორიების ჭრილში და მისი 

თავისებურებანი“, 5. „პუბლიცისტური ტექსტის შინაარსობრივ ელემენტთა 

სისტემა, რიტორიკული ფიგურები და ქვეტექსტი“, სადაც განხილულია 

პუბლიცისტური ლიტერატურის არსი, რომელიც, არის საზოგადოებრივ - 

პოლიტიკური ხასიათის ლიტერატურა, რომელიც განიხილავს თანამედროვე 

აქტუალურ თემებს და  მაშტაბურად  იყენებს  ცხოვრებისეულ  მასალას  და 

საზოგადოებრივ - პოლიტიკური საქმიანობის ფაქტების ასახვით გარკვეულ 

პოლიტიკურ იდეას ავითარებს.  

       ასევე ლინგვისტურ ლიტერატურაში აღინიშნება გარკვეული 

ერთსულოვნება პუბლიცისტური სტილის ნაირსახეობასთან დაკავშირებით. 

მართალია, საგაზეთო - საჟურნალო პუბლიცისტიკა დიდი 

მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია თემატიკით, 
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ჟურნალის ტრადიციებით, ჟურნალისტთა ინდივიდუალურობით და ა. შ. 

მისი წამყვანი ფუნქცია კი განაპირობებს მის, როგორც  ენობრივი  

საშუალებების მიზანმიმართული  შერჩევისა  და  შესაბამისობის  სისტემის  

ერთიანობას. 

      სწორედ ასეთი სახის პუბლიცისტური სტილის ტექსტში არსებული 

კონტექსტის ლინგვისტური კავშირები, შეიძლება გამოხატული იყოს 

სხვადასხვა სტილისტური და რიტორიკული ხერხით: კატაფორა, ანაფორა, 

ალუზია, ანტითეზი, პერიფრაზა, ოქსიმორონი, კრიტიკა,  ირონია, პათოსი და 

ა.შ პუბლიცისტურ ტექსტებში არგუმენტების გასაძლიერებლად, სადაც ასევე 

ხორციელდება მონიტორინგისა და მართვის სტრატეგიები. 

     ნაშრომის მეხუთე თავი „პოლიტიკური დისკურსის ანალიზი და მისი 

თავისებურებანი“ შედგება სამი პარაგრაფისაგან 1. „პოლიტიკური დისკურსის 

მიმოხილვა“, 2. „პოლიტიკური დისკურსი და კონტექსტი“, 3. „პოლიტიკური 

დისკურსის განხილვა ისტორიულ და კულტურულ კონტექსტში“,  სადაც 

განხილული და გაანალიზებულია პოლიტიკური დისკურსი ტექსტური 

კატეგორიების ჭრილში, აქვე განხილულია ჟურნალისტთა ინტენცია 

კონტექსტის ლინგვისტური კატეგორიალური კავშირების გამოყენებისასა.  

     პოლიტიკური დისკურსი თანმდევია ადამიანის ბუნებისა, რათა 

ჩასწვდეს და შეაფასოს რეალური სამყარო მის გარშემო და გამოკვეთოს მასთან 

დაკავშირებული ყველა მოვლენის განსაკუთრებილი მნიშვნელობა.  

      პოლიტიკოსები კარგი ლინგვისტები არიან, ისინი ეფექტუფრად 

იყენებენ სხვადასხვა სტილისტურ და ლინგვისტურ ხერხებს,  რათა 

ზეგავლენა მოახდინონ აუდიტორიაზე, იყენებენ სიტუაციური მართვისა და 

მონიტორინგის სტრატეგიებს, რათა კონტექსტი ადეკვატურად იყოს აღქმული 

რეალურ სამყაროსთან მიმართებაში, ასევე კვლევამ ცხადყო, რომ 

პოლიტიკოსები ხშირად იყენებენ ალუზიით გამოხატულ კავშირებს 

საკუთარი პოზიციებისა და მოსაზრებების გადმოსაცემად. ეს შეიძლება იყოს: 
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ალუზია კონკრეტული ერის ან სარწმუნოების ისტორიულ წარსულზე - აშშ-ს 

პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მიერ გამოყენებულ ფრაზებში „this crusade, this war 

on terrorism,“ „it was a holy war, a new crusade” იგულისხმება ქრისტიანობის 

სახელით საუკუნეების წინ წარმოებული „ჯვაროსნული ლაშქრობები“. 

სწორედ ამგვარი ისტორიული ალუზიის გამოყენებით და მიმდინარე 

მოვლენების წარსულ ეპოქასთან დაკავშირებით შეეცადა პრეზიდენტი 

გაემართლებინა საკუთარი ქმედება და მუსლიმანურ სახელმწიფოსთან  

დაპირისპირება  სამართლიანობის აღდგენად წარმოეჩინა ხალხის წინაშე. 

        სიტუაციური მართვისა და მონიტორინგის მაგალითები ასევე 

აღინიშნება თანამედროვე ქართველი პოლიტიკოსის მჭერმეტყველებაშიც,  

რომელიც უხვადაა შემორჩენილი საქართველოს რესპუბლიკის ყოფილი 

პრეზიდენტის, ბატონ ზვიად გამსახურდიას გამოსვლებში, ასევე  

გამოყენებულია  სხვადასხვა  სტილისტური  და ლინგვისტური ხერხებიც, 

წარმოგიდგენთ ნაწყვეტს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად  

გამსახურდიას მიმართვას ქართველი ხალხისადმი, 1993 წლის თებერვალი: 

„საქართველოს ეროვნულ - განმათავისუფლებელი მოძრაობა დღევანდელ 

ეტაპზე, დგას უაღრესად მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე, რომლებთან 

დაკავშირებითაც გადავწყვიტე აზრის გამოთქმა. დღეს უფრო და უფრო 

ნათელი ხდება, რომ საქართველო დამოუკიდებლობის დაკარგვისაკენ და 

ეროვნული კატასტროფისაკენ მიჰყავს პროიმპერიულ მაფიოზურ ხუნტას, 

რომელმაც იმპერიულ ძალებთან და საბჭოთა არმიასთან ერთად დაამხო 

ეროვნული ხელისუფლება და ამჟამად ახორციელებს საქართველოს ხელახალ 

ანექსიას.“ მოცემული მაგალითიდან გამომდინარე პოლიტიკოსი იყენებს 

ისტორიულ ალუზიას, ასევე პოლიტიკური გამოსვლების დროს 

პოლიტიკოსები იყენებენ ტროპის სახეებს,  რათა უფრო მომზადებულები 

გამოჩნდნენ და ამით ზემოქმედება მოახდინონ ხალხზე მონიტორინგისა და 

მართვის საშუალებით. 



27 
 

       ასევე უნდა აღინიშნოს ქართველ ორატორთა მჭერმეტყველება, აიეტი 

და ფარტაზი, რომლებიც თავიანთი ღრმა აზროვნებითა და მაღალი 

ოსტატობით გამოირჩევიან, ისინი VI საუკუნის მოწინავე კოლხიდელები 

არიან, რომელთა  ხელოვნება ბერძნულ ენაზეა ჩვენამდე მოღწეული, მაგრამ 

საქართველოს ისტორიული ვითარების ამსახველია და ეროვნული 

სულისკვეთების სინათლითაა გამსჭვალული. 

       „მაშ, სხვა ფიქრი რაღა საჭიროა, სასწრაფოდ შეუდექით საქმეს და 

გამოამჟღავნეთ თქვენი გულის ნადები, რომ გავაკეთებთ იმას, რაც სწორი და 

სამართლიანია და რაც სარგებლობას მოგვიტანს, - ამით ჩვენ უდიდეს სახელს 

მოვიხვეჭთ“ [ქართული მჭერმეტყველება,1958:108]. 

    აიეტის ორატორული ქმნილება აგებულია ანტითეზის სტილისტური 

ხერხით. ამ ნიადაგზე აშენებს ორატორი ანტითეზური წყვილების შემცველ 

კონტექსტებს. ეს კონტექსტები უმეტესად არა პირდაპირ ასახელებენ, 

არამედ შეფარვით გულისხმობენ ანტითეზურ პარალელებს. 

    იმისათვის, რომ მსმენელმა ამ ყოველივეს გაანალიზებისას შეძლოს 

კონტექსტის ლინგვისტური კავშირების აღმოჩენა და გააზრება, მან კარგად 

უნდა გააცნობიეროს რა რთულ და დინამიკურ პროცესშია ჩართული და 

მოახდინოს ტექსტში ჩადებული იდეოლოგიური ელემენტების სწორი 

რეცეფცია. 
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დასკვნა 

 

ტექსტის ლინგვისტიკა შეისწავლის ტექსტის აგების ენობრივ 

კანონზომიერებებს და მის  აზრობრივ კატეგორიებს, იგი მიზნად ისახავს 

ტექსტის, როგორც ენის ერთეულის მაკონსტიტუირებელი ნიშნების 

განსაზღვრას. ეს ფენომენი განიხილება, როგორც ლინგვისტურ კვლევათა 

მიმართულება, რომლის ობიექტი ტექსტების აგების კანონები და მისი 

აზრობრივი კატეგორიებია. ტექსტის ლინგვისტიკა ემსახურება ტექსტში 

ფუნქციონირებადი ენობრივი ერთეულების, ანუ ტექსტის ფუნქციური 

მახასიათებლების კვლევას, ასევე ტექსტის, როგორც უმაღლესი დონის 

კომუნიკაციური ერთეულის შესწავლას. მას შეუძლია განსაზღვროს ტექსტის 

არსი, ტექსტობრივ კატეგორიათა სისტემა, ტექსტის ორგანიზაციის 

პრინციპები და დასახოს ტექსტთა ტიპოლოგიზაციის პრობლემის გადაჭრის 

გზები. 

 თანამედროვე  ტექსტის ლინგვისტიკაში ტექსტი განიხილება, როგორც 

კომუნიკაციური ერთეული, რადგან მეცნიერთა აზრით, ნებისმიერი ტექსტი 

სუბიექტთა ენობრივი ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიქმნება და ტექსტის 

ადეკვატურად გაგება მხოლოდ ენობრივი ურთიერთობის საშუალებით 

ხორციელდება, ხოლო ტექსტის ადეკვატურად გაგება სწორედ ამ ენობრივი 

ურთიერთობის დინამიკური პროცესის გათვალისწინებით შეიძლება მოხდეს. 

 ბოგრანდისა  და  დრესლერის  მოსაზრებით,  იმისათვის,   რომ ტექსტი 

მივიჩნიოთ კომუნიკაციის საშუალებად, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს 

ტექსტუალურობის შვიდ კატეგორიას: კოჰეზია, კოჰერენტულობა, 

ინტენციონალურობა, მისაღებობა, ინფორმაციულობა, სიტუაციურობა, 

ინტერტექსტუალურობა.  [ბოგრანდი და დრესლერი 1981:154] 

     მაშასადამე, ტექსტი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 

კომუნიკაციური ერთეული, რომელიც უნდა აკმაყოფილებს 
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ტექსტუალურობის შვიდ სტანდარტს, თუ რომელიმე ამ სტანდარტს შორის არ 

დაკმაყოფილდა,  ტექსტი არ იქნება კომუნიკაციური. 

       ჩვენი კვლევის მიზანს, ტექსტუალობის მეექვსე კატეგორიის 

სიტუაციონალურობის, იგივე კონტექსტის შესწავლა, გაანალიზება 

წარმოადგენდა, რაც გულისხმობს ტექსტში ასახული ინფორმაციის 

რელევანტურობას იმ გარემოსთან, რომელშიც ადრესატი იმყოფება, ასევე იგი 

გამოხატავს კომუნიკაციურ სიტუაციას, რომელიც აქტუალურად მოქმედებს 

მოცემულ კონტექსტში. 

     ტერმინი სიტუაციონალურობა არის იმ ფაქტორების ზოგადი 

განსაზღვრება, რომლებიც, ტექსტს მიმდინარე და გაუმჯობესებადი 

მოვლენის სიტუაციის შესაბამისს ხდის, თუ ტექსტის ძირითადი ფუნქცია 

სიტუაციის მოდელის საკმარისად არაშუალედური აღწერის მიწოდებაა, 

სრულდება სიტუაციის მონიტორინგი, თუ ძირითადი ფუნქცია ტექსტის 

შემქმნელის მიზნებისთვის ხელსაყრელი მანერით სიტუაციის წარმართვაა, 

ხორციელდება სიტუაციის მართვა. საზღვარი მონიტორინგსა და მართვას 

შორის თავისთავად გარკვეულია და მონაწილეთა პირადი შეხედულების 

მიხედვით შესაძლოა მათი განსხვავება.  

     სწორედ სიტუაციური კონტექსტი შეისწავლის იმ რამდენიმე 

მნიშვნელოვან ხერხებს, სადაც ტექსტები მსჯელობის (დისკურსულ) 

ქმედებებთან დაკავშირებულნი  არიან  და  ერგებიან სიტუაციას.  

        ასევე ჩვენი კვლევის ობიექტს პუბლიცისტური ლიტერატურა 

წარმოადგენდა, რომელიც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ არის საზოგადოებრივ - 

პოლიტიკური ხასიათის ლიტერატურა, რომელიც განიხილავს თანამედროვე 

აქტუალურ თემებს და  მაშტაბურად  იყენებს  ცხოვრებისეულ  მასალას  და 

საზოგადოებრივ - პოლიტიკური საქმიანობის ფაქტების ასახვით გარკვეულ 

პოლიტიკურ იდეას ავითარებს. სწორედ საზოგადოების მოთხოვნებითაა 
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ნაკარნახევი ენობრივი საშუალებების ფუნქციურად მოტივირებული 

სისტემების გამოყენება მეტყველების  სხვადასხვა სფეროში.  

      აგრეთვე ლინგვისტურ ლიტერატურაში აღინიშნება გარკვეული 

ერთსულოვნება პუბლიცისტური სტილის ნაირსახეობასთან დაკავშირებით. 

მართალია, საგაზეთო - საჟურნალო პუბლიცისტიკა დიდი 

მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია თემატიკით, 

ჟურნალის ტრადიციებით, ჟურნალისტთა ინდივიდუალურობით და ა. შ. 

მისი წამყვანი ფუნქცია კი განაპირობებს მის, როგორც ენობრივი  

საშუალებების მიზანმიმართული შერჩევისა და შესაბამისობის სისტემის  

ერთიანობას. 

      სწორედ ასეთი სახის პუბლიცისტური სტილის ტექსტში არსებული 

კონტექსტის ლინგვისტური კავშირები, შეიძლება გამოხატული იყოს 

სხვადასხვა სტილისტური და რიტორიკული ხერხით: კატაფორა, ანაფორა, 

ალუზია, ანტითეზი, პერიფრაზა, ოქსიმორონი, კრიტიკა, ირონია, პათოსი და  

ა.შ პუბლიცისტურ ტექსტებში არგუმენტების გასაძლიერებლად. 

      თემის აქტუალურობას განაპირობებს სწორედ ის ფაქტი, რომ 

მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებში ჩართული პირებისათვის საკმაოდ 

მნიშვნელოვანია „სიტყვის ხელოვნების“ რიტორიკის ცოდნა, რომლის 

გამოყენებითაც შეიძლება ადრესატზე სასურველი ზემოქმედების მოხდენა, 

ასევე შესაძლებელია სიტუაციური მონიტორინგისა და მართვის გამოყენება 

პოლიტიკოსების მხრიდან,  ნებისმიერი დამარწმუნებელი მეტყველება უნდა 

იყოს დამყარებული ლინგვისტურ ხერხებზე და გადმოცემული ინფორმაცია 

მაქსიმალურად  გასაგები  და  დამაჯერებელი. 

    ნაშრომში საკვლევ მასალად გამოყენებულია ინგლისურენოვანი და 

ასევე ქართული წყაროებიდან მოძიებული პუბლიცისტური ლიტერატურის 

მასალები, პოლიტიკოსების გამოსვლები, გამოვლენილია კონტექსტის 

ლინგვისტური თავისებურებანი. ჩატარებული კვლევა და მის შედეგად 
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მიღებული დასკვნები, ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 

მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსი ჩართული პირებისათვის, არამედ ყველა 

იმ დისციპლინის შემსწავლელ პირთათვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია 

რიტორიკის ცოდნა, ასევე პოლიტოლოგების, ჟურნალისტების, იურისტების, 

ფილოლოგებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებისათვის. 

    ჩვენს ნაშრომში გამოკვლეული მაგალითების ანალიზიდან 

გამომდინარე დავადგინეთ, რომ პოლიტიკოსები იყენებენ, როგორც 

იმპლიციტურ, ისე ექსპლიციტურ კავშირებს, რადგან ცდილობენ რა 

თავიანთი პოზიცია უფრო დამაჯერებელი, არგუმენტირებული და 

იმავდროულად ერის საერთო კულტურულ კონტექსტთან დაკავშირებული 

გახადონ. დასახული ამოცანების განსახორციელებლად პოლიტიკოსები 

კულტურული კონტექსტის იმ ელემენტებს მიმართავენ, რომლითაც საკუთარ 

პოზიციას და ნათქვამს უკავშირებენ ერისა და ზოგადად კაცობრიობის 

ფასეულობებს. 

       ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის ფარგლებში პოლიტიკური 

დისკურსის ანალიზი განვახორციელეთ დისკურსის ჭრილში, სადაც 

გამოვლენილია სიტუაციონალური იგივე კონტექსტის  იდეოლოგიური 

ელემენტები და ლინგვისტური ხერხები. 

      აგრეთვე განვიხილეთ ძალაუფლების იდეოლოგიური კონფლიქტი 

პოლიტიკურ დისკურსში, რაც გულისხმობს საზოგადოების ორად გაყოფას. 

პოლიტიკური დისკურსის დროს გამოყენებულია მიზნობრივი ენა, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადგილი აქვს აუდიტორიაზე 

დამარწმუნებელი ეფექტის მოხდენის მცდელობას, რაც დამახასიათებელია 

პოლიტიკოსთა მოხსენებებისა და არგუმენტაციის შემცველი ტექსტებისთვის. 

       როგორც კვლევამ ცხადყო, პოლიტიკოსები ხშირად იყენებენ 

სხვადასხვა ხერხებს და კავშირებს საკუთარი პოზიციების და მოსაზრებების 

გადმოსაცემად. პოლიტიკური დისკურსის წარმოებისას ისინი მაქსიმალურად 
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ცდილობენ გარკვეული ფორმით ზეგავლენა მოახდინონ აუდიტორიაზე 

სიტუაციური მონიტორინგისა და მართვის საშუალებით, ასევე სხვადასხვა 

რიტორიკული ხერხებით, რათა შეცვალონ მათი დამოკიდებულება და ქცევა 

სასურველი მიმართულებით. 

 კონტექსტის იგივე სიტუაციონალურობის თავისებურებებისათვის 

მიძღვნილი თეორიული ნაშრომის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ პოლიტიკურ დისკურში გამოყენებული ლინგვისტური ხერხები, 

საშუალებას იძლევა ჩასწვდეს და შეაფასოს სამყარო მის გარშემო და 

გამოკვეთოს მასთან დაკავშირებული ყველა მოვლენის განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა, საერთო კულტურის მატარებელ საზოგადოებას აქვს საერთო 

კულტურა, ცოდნა და ღირებულებები, რაც აადვილებს ტექსტის ადეკვატურ 

აღქმას და მნიშვნელოვნად გაიაზრებს, თუ როგორ არის რეალური სამყარო 

ორგანიზებული. აქედან გამომდინარე, თუ პოლიტიკოსი ან არაპოლიტიკოსი 

სწორად აღიქვამს ამ ფორმულირებას, იგი შეძლებს დისკურსის საშუალებით 

მანიპულირების მოხდენას აუდიტორიაზე, სადაც განახორციელებს ასევე 

მონიტორინგსა და მართვას, რათა დაარწმუნოს ადამიანები მისი საკუთარი 

მოსაზრებების ჭეშმარიტებაში. 

წარმოდგენილი კვლევის მთავარი ჰიპოთეზა მდგომარეობს იმაში, რომ 

პუბლიცისტური ლიტერეტურის ტექსტების გაცნობისას (ეს იქნება ჟურნალ-

გაზეთებში გამოქვეყნებული სოციალურ-პოლიტიკური ახალი ამბების 

ამსახველი სტატიები, პოლიტიკური დებატები თუ ზოგადად პოლიტიკური 

დისკურსი) სიტუაციონალური კავშირების აღმოჩენა და მათი კულტურული 

ტრადიციებისა და კონტექსტის ფარგლებში ინტერპრეტირება თამაშობს 

გადამწყვეტ როლს, რადგან მსგავსი ტექსტების პროდუცირებისა და 

რეცეფციისას ადრესატმაც და ადრესანტმაც ყოველთვის უნდა 

გაითვალისწინონ კონკრეტული კულტურულ, იდეოლოგიური და 

ინდივიდუალური ასპექტები. 
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

 

 ნაშრომის აპრობაცია დისერტაციის თემაზე, სტუ-ს ბიზნეს 

ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ქართული ფილოლოგიის და მედია 

ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის  საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა ორი 

სემინარი და სამი კოლოქვიუმი: 

1. კონტექსტი როგორც ტექსტუალურობის ერთ–ერთი კატეგორია 

ტექსტის ლინგვისტიკაში. (თებერვალი, 2015); 

2. პუბლოცისტური ტექსტის სტილის თავისებურებანი (ივნისი,2015); 

3. ტექსტი და მისი ცენტრალური კატეგორიები (თებერვალი, 2015); 

4. სიტუაციონალურობა, როგორც კონტექსტის შესწავლის საგანი 

(ივნისი, 2015); 

5. პოლიტიკური დისკურსის ანალიზი (თებერვალი, 2016). 

 

სადისერტაციო ნაშრომის თემატიკასთან დაკავშირებული გამოქვეყნებული 

შრომების სია: 

1. მ. ცუცქირიძე, „ტექსტი და დისკურსი“-საერთაშორისო კონფერენციის 

შრომების კრებული - IV საერთაშორისო კონფერენცია, „ვერბალური 

კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2014“ გვ.211-213. 

2. მ. ცუცქირიძე, „კონტექსტის  ცნება და მასთან დაკავშირებული 

პრაგმატიკულ - სემანტიკური თავისებურებანი“ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი,  „განათლება“#1(12) გვ.125-129 

3. მ. ცუცქირიძე, „კოჰეზია და კოჰერენტულობა ტექსტის ცენტრალური 

კატეგორიები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი „განათლება“ 

#2(11) გვ.34-38. 

4. მ. ცუცქირიძე, „ტექსტუალურობის შვიდი კატეგორიის ზოგადი  

მიმოხილვა“ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო  
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სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „მეშვიდე საერთაშორისო  

სამეცნიერო კონფერენცია,“ განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი 

განვითარება- 2014“ გვ. 611-615.   

5.  მ. ცუცქირიძე, „პუბლიცისტური ტექსტი და საჯარო დისკურსი“-გორის 

სასწავლო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, „მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება 

XXI საუკუნეში“. 
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