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შესავალი 

კვლევის საგანი: წინამდებარე სადოქტორო ნაშრომი ეხება ეროვნული 

მენტალიტეტის ასახვას ქართულ და ფრანგულ ანდაზებში და მათი თარგმნის 

პრობლემების კვლევას. 

„ხალხის მიერ დაგროვილი გამოცდილება, დაკვირვება, მთელი ერის 

ნაფიქრალი, ნაგრძნობი სიბრძნე, რწმენა, შეხედულება და ჭირ-ვარამი, ერის 

გონებამახვილობა, მისი ზნე, მისი ბუნება და ხასიათი ამ ერთწინადადებიან 

ნათქვამშია არეკლილი და დაკრისტალებული”- წერდა ანდაზის შესახებ იაკობ 

გოგებაშვილი. ჩვენი თემის კვლევის მიზანია ფრანგი და ქართველი ხალხის 

ეთნოკულტურული თავისებურებების, მათი მენტალიტეტის გამოვლენის კვლევა  

პარემიებში. 

 ანდაზებს ხალხის საუნჯესაც უწოდებენ, მართლაც ხალხური შემოქმედების 

არც ერთ სხვა ჟანრს არ შეუძლია ასე სხარტად, ასე ლაკონურად გადმოსცეს ხალხის 

დიდი სიბრძნე, მისი საოცარი დაკვირვების უნარი, მისი სიტყვის ძარღვიანობა და 

მოქნილობა. ანდაზებში ხალხის ყოფაა ასახული, რაც კი უშუალოდ შეხებია ადამიანს, 

რაც კი განუცდია - სიხარული თუ მწუხარება, სიმწარე თუ სიტკბოება, 

სასოწარკვეთილება თუ აღმაფრენა, იმედი თუ  უსახსრობა, ყველაფერი ეს ძალზე 

ოსტატურად ჩაუქსოვია მოკლე ფრაზაში. 

ქვეყნის მსოფლმხედველობას, მისი ხალხის მენტალიტეტს, სულს, აზროვნებას, 

ჭირ-ვარამს და  ტრადიციებს კარგად ჩავწვდებით თუ დავაკვირდებით იმ ანდაზებს, 

რომლებიც გრძნობათა სამყაროს ეხება, როგორიცაა: სიყვარული, მეგობრობა, 

სტუმართმოყვარეობა, ოჯახი და ასე შემდეგ. 

ნაშრომის მიზნები და ამოცანები: კვლევის მთავარ მიზანსა და ამოცანას 

წარმოადგენს ქართული და ფრანგული ანდაზების შეპირისპირება, ყოველდღიურ 

მეტყველებაში გამოყენებული ანდაზებით  ეროვნული მენტალობის წვდომა, 

გააზრება და მსგავსი თუ განსხვავებული პარემიების გამოვლენა. 

პარემიები ენის ფუნქციონირების შემადგენელი ნაწილია. ისინი მათი 

სტრუქტურითა და სტილისტური გაფორმებით მეტყველების ფორმის სიმბოლური 

ერთეულებია  და ემსახურება მორალურ და უტილიტარულ ნორმებს. ეს ნორმები 
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ერთი და იმავე კულტურისა თუ  სხვა კულტურის შიგნით შეიძლება ემთხვეოდნენ ან 

განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან. ჩვენს მიზანს ასევე წარმოადგენს ფრანგული და 

ქართული პარემიების თარგმნის პრობლემების კვლევა, თუ როგორაა ფრანგული 

ანდაზები წარმოდგენილი ქართულში და პირიქით, როგორ შეიძლება ქართული 

ანდაზების თარგმნა ფრანგულად. 

    კვლევის აქტუალობა და სიახლე: სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით 

რეგისტრირებული მაჩვენებლები ადასტურებს, რომ თანამედროვე სამყარო 

მუდმივად ისწრაფვის ისაუბროს მეტაფორებით, მათ შორის, ანდაზებით. ამას 

მოწმობს ზეპირ თუ წერილობით კომუნიკაციებში მათი  ინტენსიური გამოყენება, 

განსაკუთრებით პოლიტიკოსთა მეტყველებაში.  შესაბამისად, დღეს, ახალი 

ეპოქალური გამოწვევების დროს, როცა კომპარატივისტიკას უდიდესი ინტერესი 

ეთმობა, პარემიოლოგია გლობალურ ჭრილში სვამს საკითხს ანდაზის ენის ფუნქციის 

შესახებ ტრადიციულ და თანამედროვე კულტურაში. მეცნიერებს 

უმნიშვნელოვანესად მიაჩნიათ განსხვავებულ კულტურათა მონაცემების 

შეპირისპირებითი კვლევა, რათა შეიქმნას „საერთაშორისო" ანდაზების გარკვეული 

ფონდი და დადგინდეს მათი  მრავალფეროვანი ფუნქცია  სხვადასხვა კულტურაში. ვ. 

მიდერის შეფასებით, თანამედროვე თეორიული და ემპირიული პარემიოლოგია 

უეჭველად მიიყვანს ადამიანის ქცევასა და კომუნიკაციას ახალ აზროვნებამდე... 

კვლევის შედეგების შედარებით საერთაშორისო დონეზე, პარემიოლოგებს 

შეუძლიათ შეიტანონ თავიანთი წვლილი იმ ჰუმანურ მსოფლიო შეკვეთაზე, 

რომელიც დაფუძნებულია გამოცდილ, აპრობირებულ სიბრძნეზე. 

    ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება: ზემოთქმული 

ნათელყოფს მოცემული თემის აქტუალურობას და განსაზღვრავს ჩვენი კვლევის 

საგანს:  ანდაზის - მოცემულ  მენტალობაში გარკვეულ ცნებად მოდელირებული  

ფორმულის გააზრება  განსხვავებულ კულტურათა (ფრანგულ/ქართული) 

კონტექსტში.  ამგვარი მიდგომის საფუძველზე შესაძლებელი ხდება აღნიშნული 

ასპექტით სხვადასხვა ეთნოკულტურათა იდენტიფიცირება (თითოეულის ეთნიკური 

ინდივიდუალობის  განსაზღვრა) და, ამავდროულად, კულტურათა გლობალიზაციის 

მახასიათებელთა (მაგ. კულტურათა მსგავსების ჩარჩოების) დადგენა.  



4 
 

ფრანგული და ქართული პარემიების განხილვა წინამდებარე ნაშრომში ხდება 

ლიგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით. იგი ასახავს ფრანგული და 

ქართულენოვანი საზოგადოების მენტალიტეტის კვლევას ანდაზების საფუძველზე. 

ორ არამონათესავე ენაში მსგავსი სფეროს შესწავლა ახლებური მიდგომაა, რაც 

სასურველ შედეგს მოიტანს არა მარტო სტილისტურ-ლექსიკოლოგიურ პრაქტიკაში, 

არამედ სოციო-ლინგვისტიკის, ფსიქოლინგვისტიკისა და 

ლინგვოკულტუროლოგიის სფეროებში. ამასთანავე, კვლევის შედეგად შეიძლება 

გამოიცეს დამხმარე სახელმძღვანელო, რომელიც დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც 

საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს ზემოაღნიშნულ 

დისციპლინებში.  

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული ბაზა: საკვლევ მასალად ავიღეთ 

დაახლოებით 2000 ფრანგული და ქართული ანდაზა. 

კვლევის ზოგადი მეთოდოლოგია: მუშაობისას გამოვიყენეთ შემდეგი 

მეთოდები: ტაქსონომიური მეთოდი, დესკრიფციული, ექსპერიმენტული, 

ანკეტირების, დაკვირვებისა  და ანალიტიკური მეთოდები. 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა: ნაშრომი შედგება შესავლის, სამი თავის, 

ათი ქვეთავის, ზოგადი დასკვნისა და ბიბლიოგრაფიისაგან. ნაშრომი მოიცავს 197 

ნაბეჭდ გვერდს.  

ნაშრომის პირველ თავში ,,ანდაზის როლი, მისი გენეზისი და ხალხის სულის 

ასახვა პარემიოლოგიაში“ თეორიული ხასიათისაა და მასში საუბარია ფოლკლორის 

როლზე პარემიოლოგიაში, ანდაზის განვითარების ვრცელ გზაზე, სხვადასხვა 

ეპოქაში და სხვადასხვა წყაროდან (ლიტერატურა, ფოლკლორი და სხვა) გაჩენილ 

ანდაზებზე. ამავე თავში საფუძვლიანად არის შესწავლილი ის მსგავსება - 

განსხვავებანი რომელიც ანდაზას და მის გენეტიკურად მონათესავე გამონათქვამებს 

(იგივი, სიტყვის მასალა, ფრაზეოლოგიზმი) შორის არსებობს. ცალკე პარაგრაფი 

ეძღვნება ანდაზის მხატვრულ თავისებურებებსა და ანდაზისთვის დამახასიათებელ 

სპეციფიკურ ნიშნებს. აღნიშნული თავის ბოლო ქვეთავი პარემიოგრაფიას ეძღვნება. 

მასში დასახელებულია და ამავდროულად დახასიათებულია იმ მკვლევართა 

ლექსიკონები, რომელთაც დიდი წვლილი მიუძღვით ქართული და ფრანგული 
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ანდაზების შეკრება-შესწავლაში, პირველი კრებულების გამოცემაში. ამ თავს 

დანართის სახით ახლავს ფოტო მასალა იმ კრებულებისა, რომელიც საფრანგეთის 

პუატიეს უნივერსიტეტში სტაჟირებისას ჩემ მიერ იქნა მოპოვებული. 

  ნაშრომის მეორე თავში სახელწოდებით „დომინანტური, მენტალობის 

გამომხატველი კონცეპტები ფრანგულ და ქართულ პარემიებში და მათი კვლევითი 

ანალიზი“ მთლიანად წარმოადგენს   ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობილ კვლევას. 

მენტალიტეტის წვდომის საუკეთესო საშუალებად მივიჩნიეთ ის ანდაზები 

რომელიც ეძღვნება: მეგობრობას, სიყვარულს, ფულსა და რელიგიას. ეს 

განპირობებულია ამ თემაზე ანდაზათა დიდი რაოდენობითა და ასევე მოცემულ ამ 

ოთხ კონცეპტში ყველაზე ნათლად ჩანს ერის სული და მენტალიტეტი. 

ძირითადად კვლევა განხორციელებულია შემდეგი კლასიფიკაციის მიხედვით: 

1. მსგავსი ანდაზები, როგორც ლექსიკური ასევე შინაარსობრივი 

თვალსაზრისით; 

2. ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებული და შინაარსით ერთნაირი; 

3. განსხვავებული ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ მოიპოვება ფრანგულ 

ენაში და პირიქით; 

თუმცა რელიგიურ ჯგუფს ემატება კიდევ ორი სახის კლასიფიკაცია: 

4. რელიგიური ასპექტების თემატური ჯგუფები 

5. ანდაზები, სადაც რელიგიური ტერმინებია გამოყენებული, მაგრამ 

დასახელებულია სხვა კონცეპტებიც. 

 

მესამე თავი: „ანდაზათა თარგმანი, კორპუსები და ანკეტირების მეთოდის შედეგი“,  

რომელიც მოიცავს სამ ქვეთავს: თარგმნის გზები და ხერხები; კორპუსები; 

ანკეტირების მეთოდი. პირველი ქვეთავი ეთმობა ანდაზათა თარგმნის გზებსა და 

ხერხებს, მოყვანილია მაგალითები შესატყვისების, თარგმნის ტრანსფორმაციის, 

თანხვედრის, ემოციური ეკვივალენტობისა და სინეკდოკების. მეორე ქვეთავი 

საყურადღებოა გერმანიის Leipzig- ის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული Wortshatz 

231 კორპუსის შესწავლით, რაც ამ ორი ერის მენტალიტეტის წვდომის კიდევ ერთ 

წყაროდ იქცა. მესამე ქვეთავში მოცემულია ანკეტირების მეთოდის შედეგები, 
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როგორც საქართველოში, ასევე საფრანგეთში - თუ რამდენად აქტუალურია ანდაზის 

გამოყენება თანამედროვეობაში. 
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თავი I. ანდაზის როლი, მისი გენეზისი და ხალხის სულის ასახვა 

პარემიოლოგიაში 

1.1. ფოლკლორის როლი პარემიოლოგიაში 

„ფოლკლორი თავისი სპეციფიკითა და გენეზისით ყველაზე მასობრივი 

მოვლენაა მხატვრულ-ესთეტიკური შემოქმედების სფეროებს შორის. მის 

ჩამოყალიბებაში მონაწილეობდნენ და მონაწილეობენ სხვადასხვა ერები, თაობები, 

ბრძნული აზრებით დაჯილდოებული ადამინები. საუკუნეების განმავლობაში 

ზეპირი გადაცემის ტრადიცია ხელს უწყობს მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა ასაკისა 

და თაობის თანამშრომლობას, საერთო მიზნებით გაერთიანებას. კოლექტიურობა, 

მასობრიობა და ზეპირმეტყველება გამოარჩევს ხალხურ შემოქმედებას, აძლევს 

ამომწურავ შესაძლებლობებს იყოს თანამედროვეც და მარადიულიც, 

მაღალესთეტიკური და ეთიკური, ყველასთვის ხელმისაწვდომი და გასაგები, 

მილიონობით ადამიანის განწყობის გადმომცემი, მიმართულების მაჩვენებელი” – 

წერს ფიქრია ზანდუკელი (ზანდუკელი, 1980:182-205). 

მართლაც მხატვრული აზროვნება ისტორიულად ფოლკლორით იწყება. ეს 

საყოველთაო კანონია. არსად, არც ერთ ქვეყანაში სიტყვიერ კულტურას 

დასაწყისიდანვე ფიქსირებული ფორმა არ ჰქონია. იგი ხანგრძლივი გამოცდილების 

ბაზაზე აღმოცენდა.  

ეროვნული ფოლკლორი სიმდიდრით ხასიათდება. ძველთან ერთად მასში 

ახალი ნაკადიც შეიმჩნევა. მთელი ეს საუნჯე პლასტებად და პერიოდებად კი არ არის 

დალაგებული, ლიტერატურისა და ხელოვნების მსგავსად, არამედ იმავდროულად 

ერთიმეორის გვერდით განაგრძნობს ზეპირმეტყველებაში არსებობას.  

ფოლკლორი სტრუქტურულად რთული ფენომენია, მასში ერთიანდება 

სხვადასხვა მხრიდან მომდინარე კოლექტიური და ინდივიდუალური წარმოშობის 

ნაწარმოებები, მათი ვარიანტებად გარდაქმნა კი ზეპირმეტყველებაში მოქცევის 

შემდეგ იწყება. ხალხი მართალ სიტყვას ეტრფის. მსმენელები აღფრთოვანებაში 

მოჰყავს ძარღვიან სიტყვას, მის მარჯვე გამოყენებას, გონებამახვილურ იდიომას, 

მოსწრებულ პასუხს, ენამზეობას, ზმებს, კალამბურს[ჩიქოვანი, 1986:45]. 
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ბევრი ხალხური ძეგლი საოცრად სიცოცხლისუნარიანია  და საუკუნეებს 

უძლებს როგორც ზეპირ შემოქმედებაში, ისე მწერლობაში, ხელოვნებაში. სწორედ ამ 

უკანასკნელის წყალობით გვეძლევა შესაძლებლობა გავარკვიოთ რა სტრუქტურა 

ახასიათებდა ადრე ფოლკლორულ ძეგლს. საილუსტრაციოდ ანდაზის ჟანრი 

მოვიშველიოთ.   

ჯერ არავის დაუთვლია, რომელ ენაზე რამდენი ანდაზა არსებობს და რომელ 

ხალხს რამდენი ფილოსოფიური აზრით დატვირთული ფორმულა შეუქმნია, მაგრამ 

ერთი ყველამ იცის: დედამიწის თითოეულ კუთხეში ათასეულობით ანდაზა 

არსებობს და ეს აურაცხელი საუნჯე საერთო მსოფლიო მემკვიდრეობას 

წარმოადგენს. პირველყოფილი საზოგადოებიდან დაწყებული დღევანდელ კოსმიურ 

ერამდე შექმნილი სხარტი გამოთქმები პარალელულად ვრცელდებიან სხვადასხვა 

ენაზე.   

ხალხის ფილოსოფია ანდაზებსა და მოსწრებულ გამოთქმებში ღრმადაა 

ჩაკირული. ანდაზა - პარემია აზრის გამოთქმის სიზუსტესა და ლაკონურობაში 

უმაღლეს მწვერვალს აღწევს. ყოვლისმომცველად იგი ასევე ღრმად, დამტევად, 

ყველასთვის გასაგებად, თანაც სიტყვის უმკაცრესი ეკონომიურობით, გადმოსცემს 

ყოველ ცნებას ადამიანის დაბადებიდან სიკვდილამდე. 

ანდაზის შესწავლა უშუალოდ უკავშირდება ლინგვოკულტუროლოგიას, 

რომელიც იკვლევს ენის კულტურასა და ურთიერთქმედებას როგორც 

სინქრონიული, ისე დიაქრონიული ასპექტით, სადაც კულტურა განიხილება, 

როგორც ენის უმაღლესი ფორმა, როგორც აზროვნების საზრისულ კონცეპტთა 

სისტემა და აზროვნების სტრუქტურათა წარმომქმნელი.  

ანდაზის არსი კარგად არის გაშლილი ლინგვოკულტუროლოგიურ ასპექტში 

იაკობ გოგებაშვილის სიტყვებით:  „ხალხის მიერ დაგროვილი გამოცდილება, 

დაკვირვება, მთელი ერის ნაფიქრალი, ნაგრძნობი სიბრძნე, რწმენა, შეხედულება და 

ჭირ-ვარამი, ერის გონებამახვილობა, მისი ზნე, მისი ბუნება და ხასიათი ამ 

ერთწინადადებიან ნათქვამშია არეკლილი და დაკრისტალებული“[გოგებაშვილი, 

1990:12].  
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ანდაზა არც ლექსია, არც პოემა, არც ნოველა, მაგრამ შეიცავს ყველა ამ 

ელემენტს. პრობლემატიკა, რომელიც ნაშრომშია დასმული - ანდაზების შესწავლის 

საშუალებით ორი ერის - ფრანგებისა და ქართველების მენტალიტეტის წვდომა 

თავსდება თანამედროვე ჰუმანიტარულ ცოდნათა პარადიგმაში, რაც ამავდროულად 

ანთროპოცენტრული, ფუნქციონალური, კოგნიტიური და დინამიკურია, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ კვლევის საგანს წარმოადგენს ენისა და კულტურის, ენისა და ეთნოსის, 

ენისა და ხალხის მენტალიტეტის ურთიერთმიმართებათა შესწავლა და აღწერა.  

კომუნიკაციურ-ლინგვისტური თვალსაზრისი გულისხმობს, რომ კომუნიკაციის 

პროცესში ხდება ყოველი ენობრივი ერთეულის ფორმირება. კომუნიკაციის ცნების 

ამგვარი გაგების შედეგია კონცენტრირება ადამიანზე, ყოველივე ეს ქმნის 

კომუნიკაციის დინამიკას, რაც დისკურსის, როგორც კომუნიკაციურ სამეტყველო 

აქტთა მიმდევრობის დინამიკაზე აისახება. 

ამგვარად, ანდაზის დისკურსის ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი 

კომუნიკაციის კოგნიტიური ასპექტების ანალიზსაც გულისხმობს, აქ ხდება შეხება და 

გადაკვეთა ენათმეცნიერების კიდევ ერთ მიმართულებასთან _ კოგნიტურ 

ლინგვისტიკასთან, რომელიც შეისწავლის ენის როლს სამყაროს შემეცნებისა და 

გააზრების, ცოდნათა კონცეპტუალიზაციისა და კატეგორიზაციის პროცესებში. 

ანდაზის შექმნა წარმოუდგენელია ადრე მიღებული ცოდნის გათვალისწინების 

გარეშე, იგი წარმოიქმნება და გამოიყენება კომუნიკაციის ფარგლებში. მისი გაგების 

პრობლემა ყოველთვის იარსებებდა, ადამიანები რომ არ ემყარებოდნენ უკვე 

მიღებულ ცოდნას. ეთნოფსიქოლინგვისტიკა სამეტყველო მოქმედებას, ენობრივ 

ცნობიერებასა და კომუნიკაციის ეროვნულ სპეციფიკას იკვლევს და მსგავსად 

ლინგვოკულტუროლოგიისა, მისი შესწავლის საგანი ეროვნული დისკურსია,  ანუ ამ 

შემთხვევაში - ანდაზაა.   

ამდენად, ანდაზის სიღრმისეული შესწავლა  (ენასთან ერთად)  მისი შემქმნელი 

ხალხის ეთნიკური (ყოფითი და მენტალური) თავისებურებების, მოცემულ 

მენტალურ სივრცეში დადგენილი  აზროვნების კანონების, პრაქტიკულად, 

ეთნოფსიქოლოგიის შესწავლას გულისხმობს. 
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ენათმეცნიერთა მიერ ენისა და მეტყველების გარჩევამ, ენის ფუნქციონირების 

სემანტიკური და პრაგმატიკული ასპექტებისადმი ინტერესმა, სემიოტიკურმა 

კვლევებმა აშკარა გახადა, რომ ცალკეულ წინადადებაში კავშირების ტიპთა შესწავლა 

არ იყო საკმარისი ადამიანთა ურთიერთქმედების ასახსნელად. ამიტომ კვლევა 

გასცდა წინადადების ფარგლებს, კერძოდ, იგი გადასწვდა მეტყველებას, როგორც 

სამეტყველო აქტთა ბმულ თანამიმდევრობას, რომელიც გამოხატულია სხვადასხვა 

ტექსტით და რომლის გაანალიზება სხვადასხვა ასპექტითაა აუცილებელი. ეს 

ასპექტები შეიძლება იყოს პრაგმატიკული, სემანტიკური, რეფერენტული. ამიტომაც 

ამ რაკურსითაც შესაძლებელია ანდაზის განხილვა და შესწავლა [ზანდუკელი, 

1980:182]. 

ანდაზებს ხალხის საუნჯესაც უწოდებენ. მართლაც ხალხური შემოქმედების არც 

ერთ სხვა ჟანრს არ შეუძლია ასე სხარტად, ასე ლაკონურად გადმოსცეს ხალხის დიდი 

სიბრძნე, მისი საოცარი დაკვირვების უნარი და მოქნილობა. 

ანდაზის დიდ გამძლეობას, პოპულარობას ხელს უწყობს მისი ფრაზის 

სიმსუბუქე და სისადავე, რაც მიღწეულია ერთი მხრივ ფრაზის მარტივი 

არქიტექტონიკით, მეორე მხრივ კი ანდაზის ფრაზაში პოეტური დეტალების  

გარითმვის, ალიტერაციიის გამოყენებით, რის წყალობითაც ანდაზის სტრუქტურა 

მუსიკალურობას იძენს და ადვილად დასამახსოვრებელი ხდება. 
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1. 2. ანდაზის გენეზისი 

ჯორჯ კლეიბერი აღნიშნავს: „Les provebes « possèdent un sens qui leur est propre 

c’est celui d’une implication entre deux situations engageant les hommes ; ils peuvent eux-

mêmes connaître des emplois métaphoriques ou figurés ». [Ansombre, 2000: 58]. 

საგულისხმოა საკუთრივ ანდაზები ანდაზების შესახებ: 

„Les proverbes sont les lampes des mots”; (Proverbe Arabe); 

„Les proverbes ressemblent aux papillons: on attrape quelques-uns, les autres 

s’envolent“. (Proverbe Allemand); 

„Un bon proverbe ne frappe pas aux sourcils, mais dans les yeux ; 

Sans angles, pas de maison; sans proverbes pas de paroles“ ( Proverbes Russe); 

„Les proverbes disent ce que le peuple pense” (Proverbe Suèdois)… 

ქართველ პოეტს შოთა ნიშნიანიძეს ლექსიც კი მიუძღვნია ანდაზისათვის: 

“ქართველო, იარე ქართული ანდაზით, 

გარეთ ატლასი, შიგნით ათასი, 

გარეთაც სიმართლე, შიგნითაც სიმართლე 

ატლასი, ატლასი, 

ათასი, ათასი“  

ანდაზები ადამიანთა ურთიერთობის თავისებური ხატებაა. ხალხური პოეტური 

აზროვნების აღნიშნული ჟანრი სხვადასხვა საკითხთა მთელ წყებას მოიცავს. 

თითოეულ მათგანზე არასრული წარმოდგენა, რა თქმა უნდა, აძნელებს ამ საკითხთა 

ერთობლიობაზე დამყარებული მეცნიერების - პარემიოლოგიის სრულყოფილ 

დაუფლებას. 

ჩვენი მიზანია გავარკვიოთ ანდაზათმცოდნეობის ერთ-ერთი მეტად 

მნიშვნელოვანი პრობლემა - ანდაზის გენეზისის საკითხი.  

სამეცნიერო ლიტერატურაში ანდაზის გენეზისთან დაკავშირებით ადგილი აქვს 

აზრთა სხვადასხვაობას. ცნობილი რუსი მეცნიერი, მითოლოგიური სკოლის 

ტიპიური წარმომადგენელი თ. ბუსლაევი ანდაზების წარმოშობას შორეული 

წარსულს მიაწერს. კონკრეტულად მათ აღმოცენებას ენისა და მითების საწყისებს 

უკავშირებს. ანდაზები თ. ბუსლაევის აზრით, არის ქურუმების ბრძნული 
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მეტყველება, რომელიც იქმნებოდა როგორც საიდუმლო  აქტი და ფორმირებისთანავე 

გადაეცემოდა თაობიდან თაობას უცვლელი სახით. ძირითადად ამავე შეხედულებას 

იმეორებს გამოჩენილი ინგლისელი მეცნიერი ედ. ტეილორი. იგი ანდაზას იხილავს 

როგორც მტკიცედ შეკრულ ფორმულას, რომელიც ისტორიის ვრცელ მანძილზე 

უცვლელი სახით მომდინარეობს.  ანდაზათა ეგრეთ წოდებულმა არისტოკრატიული 

წარმოშობის თეორიამ შესამჩნევად გავრცელებული სახე მიიღო ი. სნეგირევის 

შრომებშიც. მისი შეხედულებითაც ანდაზა უძველესი სამყაროს არისტოკრატ 

წინაპართაგან მომდინარე ბრძნული გამონათქვამებია, რომლებიც ცხოვრების 

კანონების სახით გადაეცემა ხალხს. [ბუსლაევი 1862: 13] 

ანდაზა თავისი წარმოშობით უტოლდება ხალხური პოეტური ხელოვნების სხვა 

ჟანრებს, რომელთა საწყისი შორეულ წარსულში უნდა ვეძიოთ. იგი, როგორც 

პოეტური შემოქმედების სრულყოფილი ჟანრი, არაა ისეთი არქაული, როგორიცაა 

შრომის სიმღერა, საწესჩვეულებო პოეზია,  ზღაპრები, გამოცანები და სხვა. 

აღნიშნულმა ჟანრმა სრულყოფილ ფორმად ჩამოყალიბებამდე განვითარების 

ვრცელი გზა განვლო. თანდათანობითი ევოლუციის რთული პროცესი ჩვენ ასე 

გვესახება: პრიმიტიული საზოგადოებრივი ფორმაციის საფეხურზე, როდესაც 

ადამიანები უშუალო და გულუბრყვილო დამოკიდებულებას ამჟღავნებდნენ 

გარემომცველი პირობების მიმართ, როდესაც თანდათანობით ცდილობენ ბუნების 

ძალთა დამორჩილებასა და თავიანთი სასიცოცხლო ინტერესებისათვის გამოყენებას, 

ყოველგვარი შორეული განჭვრეტის, ალეგორიზმისა და ქვეტექსტური 

გამიზნულობის გარეშე წარმოთქვამდნენ მარტივი სახის წინადადებებს. ანდაზის 

ფესვები ადამიანთა რეალური ცხოვრების ნიადაგზეა აღმოცენებული. 

საზოგადოებრივი ცხოვრების უფრო მაღალ საფეხურზე კლასობრივი 

დიფერენციაციის პერიოდში ადამიანთა გონებრივი ჰორიზონტი ამაღლდა. ამ 

გარემოებამ თავისთავად წარმოების წესის განვითარებას შეუწყო ხელი. უკვე 

საზოგადოება ორ მკვეთრად განსხვავებულ ნაწილად გაიყო. ძლიერმა სუსტი 

დაიმორჩილა და, ამდენად, ახალი სოციალური ურთიერთობა დამკვიდრდა. 

აღნიშნულმა სოციალურმა ძვრებმა ადამიანის ცნობიერებაში შესაბამისი რევოლუცია 

მოახდინა და პიროვნება არსებულ მდგომარეობასთან საბრძოლველად უფრო 
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ენერგიულად განაწყო. ადამიანს გაუჩნდა უნარი განყენებული, აბსტრაქტული 

აზროვნებისა, რამაც განსაზღვრა ძირითადად საძიებელი ჟანრის ჩამოყალიბება- 

განვითარების პროცესი. მოსახლეობის დიფერენციაციის ამ ეტაპზე წინაკლასობრივი 

საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი კი მარტივი სახის წარმონათქვამებია, 

რომლებიც პირდაპირი მნიშვნელობით იმუხტებიან.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ანდაზის ჟანრის ჩანასახოვან ფორმას წარმოადგენს 

მარტივი სახის წინადადებები, რომელთა შინაარსს და თემატიკას საზოგადოებრივი 

ცხოვრების დაბალ საფეხურზე  მდგომი ხალხის უშუალო შთაბეჭდილებები 

შეადგენდა. ამ შთაბეჭდილებას ხალხის შრომითი ურთიერთობა და მათი 

პრაქტიკული გამოცდილება ასაზრდოებდა. მშრომელი ხალხის პრაქტიკული  

საქმიანობა აღნიშნულ ეტაპზე, როგორც ცნობილია მეთევზეობა-მონადირეობით და 

პრიმიტიული მიწათმოქმედების დომინანტობით ხასიათდება. საფიქრებელია, რომ 

სწორედ ამ ეპოქაში იქმნებოდა და მკვიდრდებოდა ჩვეულებრივი მნიშვნელობით და 

გაგებით შემდეგი ანდაზები: 

თევზს ბოლოდან ვერ დაიჭერ; 

ვისაც თევზი უნდა ფეხები სველი უნდა ჰქონდეს… 

ამ პირდაპირ თქმებში ფიქსირებული უნდა იყოს მშრომელი კაცის 

ყოველდღიური დაკვირვებით მიღებული გამოცდილება.  ეს ჭეშმარიტებანი 

აქსიომათა ფორმით უნდა ყოფილიყო გაბატონებული პირველ ხანებში და 

არავითარი მეორეული ფუნქცია არ უნდა ჰქონოდა. საზოგადოების თანდათანობითი 

განვითარების შედეგად ინტელექტუალური ზრდისა და ყურადღების გამახვილება-

გამრავალფეროვნების საფუძველზე კი, ვფიქრობთ, ისინი იღებდნენ ახალ 

ჟღერადობას, გადატანით მნიშვნელობას და საბოლოოდ ფორმირდნენ ანდაზებად. 

ამგვარად, დროთა განმავლობაში, ხანგრძლივი განვითარების შედეგად სადა, 

პირდაპირი მნიშვნელობით ნახმარი მოკლე წინადადებიდან შეიქმნა ანდაზა, 

როგორც ხალხური მხატვრული შემოქმედების სრულყოფილი სახე. 

უნდა ითქვას, რომ ჟამთა მსვლელობაში დამწერლობის განვითარებამ და სხვა 

მნიშვნელოვანმა ფაქტორებმა იმდენად განაპირობეს ანდაზის ჩანასახის დახვეწა, 

სტილიზება, რომ დღეისათვის ძნელი ხდება მათი პირვანდელი სახის აღდგენა. 
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როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ანდაზის წარმოშობაზე, ხაზს ვუსვამთ მისი ჩანასახის 

განვითარების რთულ საფეხურებს, მხედველობაში გვაქვს საერთოდ ჟანრის და არა 

ცალკეული ანდაზის ფორმირება, რადგანაც გამორიცხული არაა, ზოგიერთ ანდაზას 

გაევლო არა მარტივი გზა, უშუალო წინადადებიდან გადატანითი აზრით აღჭურვილ 

თხზულებამდე, არამედ პირდაპირ შექმნილიყოს. 

ყოველი ანდაზის აღმოცენება აუცილებლად გარკევულ კონკრეტულ 

გარემოებასთანაა დაკავშირებული. ანდაზებში, ისევე როგორც მსოფლიო 

პარემიოლოგიაში, გვხვდება ამოუხსნელი ნიმუშები, რომლებსაც ტრადიცია 

ანდაზებად გვთავაზობს, თუმცა  აქ გასაოცარი არაფერია. მიზეზი ამოუხსნელობისა, 

წარმოშობის გაურკვევლობისა უნდა ვეძებოთ იმ სოციალური თუ ეკონომიკური 

ფაქტორების,  კონკრეტული შემთხვევების მივიწყებაში, რომელთა ფონზე 

ფორმირდებოდა თითოეული მათგანი. 

ანდაზის წარმოშობა ხშირად კონკრეტულ გარემოებასთან არის 

დაკავშირებული. ზოგადად ძნელი არაა მთელი რიგი ანდაზების წარმოშობის 

დათარიღების დადგენა. რა თქმა უნდა, ეს თარიღები ათეული წლების ფარგლებში 

ვერ ეტევა და საუკუნეებსაც გადასწვდება. მაგალითად, შესაძლებლად მიგვაჩნია 

გავარკვიოთ, თუ რომელ ეპოქაშია შექმნილი ანდზა „ ასე ჩემო მანასეო, ხან ისე და ხან 

ასეო“. გადმოცემით, მეფე თეიმურაზ მეორეს, ერეკლეს მამას, ჰყოლია 

მჭერმეტყველების გამო დაახლოებული ბერი- მანასე. როცა მეფე ამ ბერთან საუბარს 

დაამთავრებდა ხოლმე, დააყოლებდა: „ასე ჩემო მანასეო, ხან ისე და ხან ასეო“. ამ 

თქმამ შემდეგში გავრცელება ჰპოვა და დღეს იგი ანდაზათა კრებულში სრული 

უფლებით სარგებლობს. აქედან გამომდინარე, უფრო ადვილია ისტორიულ 

თემატიკაზე შექმნილი ანდაზების გენეზისის გარკვევა, რამდენადაც მათში უფრო 

მეტადაა დაცული ის სიმპტომები, თუ რასთან დაკავშირებით შეიძლება შექმნილიყო 

ესა თუ ის ანდაზა. 

ყოველი მარტივი წინადადება მაშინ იქცევა ანდაზად, როცა მასში ძლიერად 

გამომჟღავნდება განზოგადება-აბსტრაჰირების ტენდეცია, მისი გადატანითი 

მნიშვნელობა. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება ანდაზის მხოლოდ ფრაზული 

აგებულებიდან გამოვიდეთ. შეიძლება წინადადება მარტივი სახით გაჩნდა 
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პირველყოფილი თემური წყობილების დროს, მაგრამ გადატანითი მნიშვნელობა 

მიიღო და ანდაზად იქცა ფეოდალიზმის ხანაში და ა. შ. ამდენად, აუცილებელია 

ანდაზათა წარმოშობის დადგენისას ამოვიდეთ წინადადების გადატანითი 

მნიშვნელობით ხმარების მიჯნიდან, თუ ასეთი დადგენა ხერხდება. ჩვენთვის 

სახელმძღვანელოა ანდაზის სატირიკული  ჟღერადობა და მთავარი  შინაარსი. 

ანდაზებში გადმოცემულია ჩვენი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი ყოფა-ცხოვრება 

თავისი დადებითი და უარყოფითი მოვლენებით. მათი შინაარსის გათვალისწინება 

მათივე წარმოქმნის ეპოქაზეც მიგვითითებს. მაგ. ანდაზების: „სისხლი სისხლით არ 

დაიბანება“, „სისხლი წყლით უნდა დაიბანოს“ და სხვათა შექმნა გვაროვნულ-

ტომობრივი ურთიერთობის დაცემის ეპოქაში უნდა შექმნილიყო. შურისძიების 

სისხლით აღების  ჩვეულებამ იმდენად მოქანცა ჩვენი წინაპრები, რომ ამ 

დრომოჭმული ტრადიციის წინაღმდეგ თვითონვე აიმაღლა ხმა და მსგავსი 

ანდაზების სახით საუკეთესო „კოდექსი“ შეიმუშავა. 

ქრისტიანული ეპოქის  ანდაზებია: 

          მოთმინება სამოთხის  გასაღებიაო; 

კაცი რასაც აქ სიკეთეს იქს, იქ საიქიოს დახვდება; 

მარტო ლოცვით სამოთხეში არ შეისვლებაო; 

კაცი რომ კაცს მოერიოს, უნდა ღმერთი ახსენოსო; 

 სანთელ-საკმეველი თავის გზას არ დაკარგავსო; 

თუ ღმერთი მწყალობს, ეშმაკი რას დამაკლებსო... 

ქართული ანდაზების ერთ-ერთ ძირითად ფონდს ბატონისა და ყმა-გლეხის 

ურთიერთობის ამსახველი ნიმუშები შეადგენენ. თითოეული მათგანი გარკვეული 

სოციალური თვალსაზრისით ფეოდალიზმის ეპოქაში იქმნება და ამა თუ იმ 

კლასისათვის ნიშანდობლივი ტენდენციითაც ხასიათდება. მაგალითად: 

მთა თუ იმ მთას ეცემა, ბატონისგან ჩვენც წყალობა მოგვეცემაო; 

კარებამდის არ მიგვყვება, ბატონაანთ წყალობაო; 

ვის უჩივი და ბატონსაოა, ვისთან ჩივი და ბატონთანაო; 

ბატონი ცხენზე ვერ ჯდებოდა და მეჯინიბეს უწყრებაო... 
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ეს ანდაზები ცხადია ბატონყმობის ეპოქას განეკუთვნება. ამავე პერიოდისაა 

ხალხურისაგან შინაარსობრივად და პოლიტიკურად განსხვავებული ანდაზები: 

ბატონის სურვილი ყმისათვის ბრძანებააო; 

შენი ბატონი ხიდად რომ გაგედვას, ზედ ნუ გაივლიო; 

ბატონმა რომ თქვას: მუხას ვაშლი ასხიაო, ყმავ, შენ დაიჯერეო; 

ბატონის საყვარელი გველი ყმისგან უბეში ჩასმას მოელისო; 

ბატონი რომ ყმას უწყრება, იმედიაო; 

ბატონს ბატონურად მოექეცი, ყმას ყმურადაო... 

 

ვფიქრობთ, დაახლოებით ბოლო საუკუნეებით უნდა განისაზღვროს შემდეგ 

ანდაზათა წარმოშობა: 

შეუნდოს შენ მკვდარსა, ჩაუდოს ჩემ ყბასა; 

სახით მღვდელი, საქმით მგელი; 

სახელი მგლისა, სახრავი მღვდლისა; 

აზნაური ჭადს არა ჭამს, თუ მოშივდა ჭირსაც მომჭამს; 

აზნაურის მოკითხული სუფრაზე არ დაიდებაო; 

აზნაურის ხილობაო არის გვარიშვილობაო; 

არა გყავდეს მოახლეო, თავი მოიმოახლეო; 

აზნაურის სტუმრობაო, ნუ გგონია ხუმრობაო... 

არსებობს ანდაზათა წარმოქმნის ორი გზა: ხალხური და მწიგნობრულ- 

ლიტერატურული. 

მთელი ეპოქების მანძილზე, დამწერლობის განვითარებამდე ანდაზის ჟანრის 

ჩამოყალიბება-ფორმირება მხოლოდ და მხოლოდ ცხოვრების მრავალფეროვნებაზე 

უშუალო დაკვირვების შედეგად მიღებული შთაბეჭდილების საფუძველზე 

ხორციელდებოდა: 

დიდ აღმართს დიდი დაღმართიც მოსდევსო; 

ვინც ძაღლს მოკლავს, იმანვე უნდა გადაათრიოსო; 

ვისაც თორნე ცხელი აქვს, პურსაც ის გამოაცხობსო... 
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ეროვნული ზეპირსიტყვიერების თანდათანობითმა განვითარებამ ხელი შეუწო 

ქართულ ანდაზათა ფოლკორული წარმოშობის მეორე გზას, რომელიც გენეტიკურად 

ხალხური სიტყვიერების სხვა რომელიმე ჟანრს უკავშირდება. 

ფოლკლორული წარმოშობის ანდაზათა მიღების პირველი გზა შედარებით 

მარტივია. იგი, როგორც ითქვა, ცხოვრების მოვლენებზე უშუალო  დაკვირვების 

შედეგად, დამოუკიდებლად მიღებულ ლოგიკურ დასკვნას წარმოადგენს. ამიტომ 

ქართულ ანდაზათა შექმნის ამგვარ გზას ჩვენ, პირობითად, მარტივს ვუწოდებთ. 

ფოლკლორული წარმოშობის ანდაზათა მიღების მეორე გზამ შედარებით 

განსხვავებული გზა განვლო. ამ შემთხვევაში ანდაზები როდი წარმოადგენს გარემო 

სამყაროზე უშუალო დაკვირვებით მიღებულ ლოგიკურ დასკვნებს, პირიქით ისინი 

ხალხური სიტყვიერების მდიდარ ფონდში რომელიმე მხატვრული ნაწარმოების 

მეშვეობით მკვიდრდებიან. ანდაზათა მიღების მეორე გზას ჩვენ, ისევ პირობითად, 

რთულ გზას ვუწოდებთ. სამამულო პარემიოლოგიაში რთული გზით მიღებული 

ანდაზებიც უხვად მოგვეპოვება. ამ სიუხვეს კი თვით ქართული ხალხური 

შემოქმედების ჟანრთა მრავალფეროვნება ქმნის. ჩვენს სინამდვილეში გვხვდება 

ანდაზები, რომლებიც მიღებულია ზღაპრებიდან, იუმორისტული ნოველებიდან ანუ 

ფაცეციებიდან, იგავ-არაკებიდან, ხალხური ეპოსიდან და სხვა ჟანრებიდან. 

ფოლკლორული წარმოშობის რთული გზით მიღებული ანდაზების 

უმრავლესობა ანეკდოტებისა და იგავ-არაკული ჟანრის ნაწარმოებებიდან 

მომდინარეობს. თავის მხრივ, რთული გზით მიღებული ანდაზა კიდევ 

სხვადასხვაგვარად წარმოიქმნება. პირველ შემთხვევაში საანდაზო კონტექსტი 

ხალხურ ნაწარმოებში უცვლელი სახით მეორდება: „ბატონი თავისი ყმით გზაზე 

მიდიოდა, წინ მდინარე შემოხვდათ, ხიდი კი არსად ჩანდა. ბატონმა ყმას უბრძანა: 

შედი წყალი გაფონეო. სიტყვამოსწრებულმა ყმამ ოსტატურად უპასუხა: არა, შენი 

ჭირიმე, მე ბატონის წინ ფეხს როგორ წავდგამო. ბატონმა შეტოპა, წაიბორძიკა და 

წყალმა წაიღო. ყმას დაუძახეს: უშველე, შენი ბატონი იხრჩობაო. ყმამ აქაც არ 

დააყოვნა თავისი სარკასტული იუმორი და მოსარჩლეს უპასუხა: „ ბატონის ნებაა, თუ 

უნდა გამობრძანება, თუნდ არაო, თუნდ მაღლა იზამს ფეხებს, თუნდ დაბლაო“. 

ამგვარად არის მიღებული ანდაზები ქართულ ენაში: 
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ისე გავიდა მარტიო, ვერ მოკლა ციკნის ბარტყიო (ლეგენდა); 

მერე მერისთვინაო, მე ერისთავი რისთვინაო(თქმულება); 

აბესალომ და ეთერი, ღმერთმა შეჰყარა ერთფერი (ეთერიანი); 

ვინც რა უნდა თქვასო, წისქვილმა კი ფქვასო (ამბავი); 

ისეთი გოდორი დასწანი, რომ თქვენს შვილებსაც გამოადგესო (გადმოცემა); 

იბრუნოს მთოის წვერს წისქვილმა, თუ ბწყალმა აატანაო (არაკი); 

ყეფითა და ყივილით სოფელი ვერ შენდებაო (იგავი); 

ბევრი რად უნდა დედასა, ერთი სჯობს სახელოვანი (ისტორიული ამბავი)... 

 

ანდაზები ფრანგულ ენაში: 

Mauvais herbe croit Soudan (იგავი); 

Le temps est un grand maître  (Corneille, Sertorius) (პიესა); 

Sans la bilerte de blamer, 

Il n’est d’eloge flatteur (Beaumarchais-“Le marriage de Figaro) (ლიტერატურული); 

C’est folie de semer les roses aux pourceaux” (სახარება); 

Pour un point Martin perdit son âne (თქმულება); 

Rouge le soir, blanc le matin 

C’est la journée du pélerine(ისტორიული ამბავი). (Fleury de Bellingen, 1656. Parodie 

des paroles de Jesus aux Pharisiens et aux Saduceens concernant l’état du ciel et la prévision 

du temps (Mattieu 16, 1-4). L’interprétation par le vin (rouge et blanc). 

 

რთული გზით მიღებული ანდაზების მეორე წყება სხვაგვარ საფეხურებს გადის. 

ისინი არ არიან უცვლელი სახის ორგანული ნაწილი ამა თუ იმ მხატვრული ჟანრის 

ნიმუშისა. ეს არის მთქმელის მიერ ფოლკლორული ნაწარმოების ძირითადი აზრის 

გადმოსაცემად შექმნილი წინადადება. ანალოგიური სახის ანდაზები სამეცნიერო 

ლიტერატურაში ინვერსიულ ანდაზებად არის წოდებული. 

ინვერსიული ანდაზების მიღების გზის გასათვალისწინებლად განვიხილოთ 

ქართულ ხალხურ სიტყვიერებაში ფართოდ გავრცელებული იგავ-არაკი ყვავის 

შესახებ: 

კაცს ყვავი შემოხვდა და ეკითხება: 
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- კოწკოწინა ხომ არ შემოგხვედრია გზაზედაო? 

- კოწკოწინა  არა, მაგრამ ყვავის ბახალა კი შემხვდაო,- მიუგო კაცმა. 

- ჰოდა ჩემი კოწკოწინაც სწორეს ეგ არისო, - უპასუხა გახარებულმა ყვავმა... 

ამ იგავიდან მოდის მეტად პოპულარული ქართული ანდაზა: „ყვავსაც თავისი 

ბახალა მოსწონსო“. 

ამგვარად არის მიღებული შემდეგი ანდაზები: 

მოლას არ უჯერებდნენ და მოლას ვირს კი დიახო (ანეკდოტი); 

ნაცარქექია კერის ძირში გახელდაო ( ზღაპარი); 

ნაცარქექია ცხენიდან ჩამოვარდა და მაინც უნდა ჩამოვსულიყავიო (ზღაპარი); 

საყდრის ამშენებლისთვის ხელები მოუჭრიათო... (ლექსი- ხეკორძულას წყალი 

მისვამს მცხეთა ისე ამიგია, დამიჭირეს მკლავი მომჭრეს რატომ კარგი აგიგია)... 

ფოლკლორული გზით მიღებული ანდაზების ნაირსახეობას წარმოადგენს 

ისეთი ანდაზა, რომელიც გამომდინარეობს ხალხური ნაწარმოების საერთო 

შინაარსიდან და ტექსტის ტენდენციას სულ ახალი ფორმით, სამოსით გვაწვდის. 

ამგვარი ანდაზის ნიმუშია „ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი მოიგონებსა“. 

უკავშირდება ზღაპარს-„ნაცარქექია“. 

როგორც აღვნიშნეთ, ანდაზების წარმოქმნის მეორე გზა არის ლიტერატურული. 

რომელიმე კონკრეტული პიროვნების მხატვრულ თუ სხვაგვარ თხზულებებში 

ვხვდებით ცალკეულ დასკვნებს, გამომდინარე ნაწარმოების საერთო ტენდენციიდან; 

ან კიდევ პერსონაჟების მეტყველებაში, დიალოგებში, ხშირად  რემარკებში 

ჩართულია თვით მწერლის მიერ შეთხზული მოსწრებული ფრაზები, რომლებიც 

ანდაზის ნიშნებით ხასიათდება. ეს თქმები, მასების სულიერი მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებელი, მალე პოულობს ხალხში ფართო გამოძახილს, დიდ რეზონანს 

და სწრაფად ვრცელდება. აქაც საჭიროა ყურადღების შეჩერება იმ გარემოებაზე, რომ 

ლიტერატურული გზით მიღებული ყველა ანდაზა  ერთნაირ გზას არ გადის. ერთ 

შემთხვევაში საქმე გვაქვს ისეთ ანდაზებთან, რომლებიც ინდივიდუალური 

შემოქმედების ნიმუშებიდან უცვლელი სახით არის გავრცელებული. მაგალითად: 

„რა იციან, რომ ეს გული მკვდარია, რომ სიცილი ბევრჯერ ცრემლზე მწარეა“ და სხვა. 
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მეორე ციკლს ქმნის ანდაზები, რომლებიც ხალხში გავრცელებული ფორმით არ 

გვხვდება ლიტერატურულ ნაწარმოებში. ისინი წარმოადგენენ მწერლის 

გამონათქვამის სტილიზებას ხალხის მიერ. მაგალითად, „ასე იცის ჯაყომა, ამ 

ცხოვრების ჩაყოლა“ და სხვა. 

ანდაზების ჩანასახოვან ფორმას წარმოადგენდა პირდაპირი მნიშვნელობის 

შემცველი მარტივი სახის წინადადებები, რომელთა შინაარსსა და თემატიკა 

საზოგადოებრივი ცხოვრების დაბალ საფეხურზე მდგომი ხალხის უშუალო 

შთაბეჭდილებები შეადგენდა. ამ  შთაბეჭდილებას კი ხალხის შრომითი 

ურთიერთდამოკიდებულება და მათი პრაქტიკული გამოცდილება ასაზრდოებდა. 

აქედან გამომდინარე, ანდაზის ფესვები ადამიანთა რეალური ცხოვრების ნიადაგზეა 

აღმოცენებული. 

ანდაზებმა თავდაპირველი ფორმიდან სრულყოფილ ჟანრად ჩამოყალიბებამდე 

ისტორიულად ვრცელი გზა განვლო. დროთა მდინარებამ, საზოგადოებრივი 

ცხოვრების თანდათანობითმა განვითარებამ, დიდმა სოციალურმა ძვრებმა და 

კონფლიქტებმა ადამიანს შესძინა უნარი განყენებული, აბსტრაქტული აზროვნებისა, 

რამაც ხელი შეუწყო ანდაზის ჟანრობრივ გაფორმებას. 

ანდაზა ზეპირსიტყვიერების სპეციფიკური ჟანრია, მას ლექსივით ან 

ზღაპარივით გვიამბობენ, ანდაზას მთქმელი იყენებს საუბარში, ისინი გარითმულ 

ფრაზას წარმოადგენს, მდიდარია შინაარსით, ლაკონიურობით და უტოლდება იგავ-

არაკს. „ანდაზას აქვს 2 ჰაზრი: პირდაპირი და „ზნეობრივი“[გოგებაშვილი, 1990:7] 

ანდაზა, მოკლე სიტყვიერ ფორმულაში გამოხატული ბრძნული ნათქვამია, 

რომელსაც გადატანითი მნიშვნელობა აქვს და ცხოვრებისეულ  მოვლენებს 

მხატვრულ სახეებში გადმოგვცემს.  

ენათმეცნიერი-ფოლკლორისტი ჯაგოდნიშვილი აღნიშნავს, რომ: „ ანდაზას 

ძირითადად ხალხი ქმნის. მას წარმომავლობის სამი წყარო აქვს: ერთი – 

ცხოვრებისეული პრაქტიკა, ანუ ადამიანი მისდაუნებურად ქმნის ანდაზას, 

რაღაცნაირად წარმოთქვამს, მერე ვიღაც მოისმენს, გაიმეორებს და ასე გაგრძელდება 

პროცესი. მეორე და მნიშვნელოვანი წყარო, ეს არის ლიტერატურა, მწერლობა. ნიჭიერი 

მწერლის გამონათქვამი, რომელსაც ჩვენ შეიძლება მაქსიმა ვუწოდოთ ან აფორიზმი, 



21 
 

მოგვიანებით ანდაზად იქცევა. ჩვენში ვეფხისტყაოსნის დიდი პოპულარობის გამო, 

შოთა რუსთაველის აფორიზმები ანდაზებში არ გაითქვიფა თორემ, „ლეკვი ლომისა 

სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია” თავისი ორწევრა შემადგენლობით ანდაზაა. მესამე 

პირობა ეს არის უცხოენოვანი გავლენა. მხედველობაში გვაქვს კულტურული გავლენა. 

ადამიანები ბუნებრივია მეზობლობენ და კულტურული ზეგავლენაც საძრახისად არ 

უნდა ჩავთვალოთ. რომელიმე ერის მოხდენილი ანდაზა ასე გადმოდის და 

ვრცელდება ჩვენში. http://www.ambioni.ge/rogor-aisaxa-tanamedroveoba-andazebsi 

ანდაზის გავრცელების ფორმა ზეპირია. მართალია, მეცნიერული მიზნით 

არსებობს ანდაზათა ტექსტების გამოცემები, მაგრამ მისი ცხოველმყოფელობა და 

დიდი ძალა იმაშია, რომ ის ხალხს ზეპირად ახსოვს და ხალხი მას გამოიყენებს თავის 

ყოველდღიურ სასაუბრო მეტყველებაში. ადამიანი, რაც უფრო მეტად გამოიყენებს 

ანდაზას, ცხადია, მისი მეტყველება უფრო ლაკონურია და შინაარსობრივი, რადგან 

ანდაზა ხშირად ისეთი შინაარსის მქონეა, რომლის გადმოცემასაც, აღწერის გზით 

რამდენიმე გვერდი სჭირდება. მაგალითად, ანდაზის,  „არა შეჯდა მწყერი ხესა, არა 

იყო გვარი მისი”, შინაარსობრივი გაშლა რომ მოვიწადინოთ, შესაძლოა დიდი 

რომანიც კი გამოგვივიდეს. ჯერ იმის ახსნით რატომ მწყერი, შემდეგ მისი არშეჯდომა 

ხეზე. მეორეც, რატომ არის მწყერის ქმედებასთან დაკავშირებული ადამიანის 

იმდაგვარი ქმედება, რომელსაც ის იმიტომ ვერ და არ სჩადის, რომ მას ჯიშით, 

მოდგმით არ უწერია, ანუ ადამიანს რაც არ აქვს ჩვევასა და გენეტიკაში, დაახლოებით 

იმას რომ ვერ ჩაიდენს და ვერც ვერასდროს გააკეთებინებს. ანდაზა ამ სათქმელს 

ძალიან მოკლედ ამბობს. ბუნებრივია, როდესაც ამას ვამბობთ, არც მწყერი გვიდგება 

თვალწინ, არც მისი აფრენის და ხეზე შეჯდომის წარუმატებელი მცდელობანი. 

ადამიანის ცნობიერებაში შემოდის დასრულებული სურათი, სახესიმბოლო, 

რომელიც რაღაც ადამიანურ უნარსა და თვისებებზე მიგვითითებს. ამაშია ანდაზის 

ძალა“(http://www.ambioni.ge/rogor-aisaxa-tanamedroveoba-andazebsi). 
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3. ანდაზა და სხვა გენეტიკურად მონათესავე გამონათქვამები 

ანდაზების წარმოშობის ისტორიაში არც თუ იშვიათია ისეთი მომენტებიც, როცა 

ანდაზა სხვა რომელიმე ფოლკლორული ჟანრიდან წარმოიქმნა (ნოველა, ლეგენდა, 

ისტორიული ამბავი, არაკი, იგავი და სხვა). 

ანდაზებში ხშირად არის შერეული სხვადასხვა გამონათქვამები: აფორიზმები, 

სენტეცია, ცნობილ მწერალთა ფრაზები და ა. შ. 

ეს იმიტომ ხდება, რომ ანდაზა გენეტიკურ კავშირშია იგავთან, ანდაზებისაგან 

ხშირად სიტყვის მასალაა წარმოშობილი. ბევრი გამონათქვამი კი ცნობილი ანდაზის 

ანასხლეტია. ასე მაგალითად: „გადააგდეს ზღვაში თევზი“ -დაკავშირებულია 

ანდაზასთან ლოქო დასაჯეს და წყალში გადაგდესო“ ან თქმა „გაცემულ სიკეთეს 

ხალხი არ ივიწყებს“,  კავშირშია ანდაზასთნ: „სიკეთე ქენ- ქვაზე დადე, გამოივლი წინ 

დაგხვდება“. 

არსებობს ასევე შინაარსობრივად ახლოს მყოფი ანდაზები. მაგ: „ღორის თავი 

ხალიჩაზე დადვეს იგორა, იგორა, იგორა და ისევ ლაფში ჩავარდაო“. 

„ბაყაყი ხალიჩაზე დააბრძანეს, ისკუპა და ისევ გუბეში ჩახტაო“. 

„თაგვს ბუმბულში აწვენდნენ და თაგვი სოროში გარბოდაო“.. 

ეს ანდაზები შინაარსობრივად ახლოს არიან ერთმანეთთან, მაგრამ ამავე დროს 

ყოველი მათგანი დამოუკიდებლად არსებული ანდაზაა - ინვარიანტებია. 

მართალია, სიტყვის მასალა, იგავი, ხალხური ლექსი, მოსწრებული თქმები და 

სხვა იმდენად მჭიდროდაა დაკავშირებული ანდაზასთან, რომ მათი გამოყოფა 

ზოგჯერ ჭირს, მაგრამ როგორ რთულადაც არ უნდა იყოს გადახლართული 

ანდაზასთან მისგან მომდინარე, თუ მისგან წარმოშობილი ან მომიჯნავე სხვა 

ჟანრები, ანდაზა მაინც დამოუკიდებელი ენობრივი ფენომენია. ანადაზის რაობის 

გარკვევა მის სპეციფიკაში ჩაწვდომა, მისი ბუნების შეცნობა შეგვაძლებინებს 

განვსაზღვროთ, რომ ანდაზა ხალხური შემოქმედებაა, მხატვრული ნაწარმოებია. ის 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვა პარემიული ფომრებისაგან, მაშინ როდესაც ყველა 

სხვა სახის ნაწარმოები (ზღაპარი, ლექსი, იგავი, ნაწილობრივ გამოცანა). გაბმული 

ტექსტი ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე წინადადებას მაინც წარმოადგენს, ანდაზა 

ერთი წინადადებით არის წარმოდგენილი; ცხადად, ლაკონურად გადმოცემა აზრისა, 
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გადმოსაცემი შინაარსის ერთ წინადადებაში მოქცევა ანდაზისთვის მეტად 

ნიშანდობლივია. 

ანდაზას აქვს მეორე მნიშვნელოვანი მხარეც. ანდაზაში კონკრეტულ ფაქტზეა 

ლაპარაკი, მაგრამ ამ კონკრეტული შინაარსის მიღმა ზოგადი აზრი იგულისხმება. ამ 

ზოგად აზრში ვგულისხმობთ იგავურად მინიშნებულ დარიგებას. ამ ნიშნით 

განსხვავდება ანდაზა-თქმისაგან. თუ გამონათქვამს არ ახლავს აზრის განზოგადებისა 

და მისი გადატანითი ხმარების უნარი, იგი თქმაა და არა ანდაზა. მაგ: ძალიან 

ბრძნულად და მოსწრებულად უთქვამს ხალხს: „რამდენიც ვინმე მოგვიკვდა, იმდენი 

გულს ჩამოეთალაო“.  

ანდაზა უპირატესად დიდაქტიკურ -აღმზრდელობითი შინაარსისაა. 

საგულისხმოა ანდაზის კიდევ ერთი თვისება. ანდაზაში თხრობითი მხარე უაღრესად 

შეკუმშულია, შემჭიდროებულია, როგორც კი თხრობის ელემენტი ოდნავადაც კი 

გავრცელდება, გაფართოვდება, ანდაზურობა იკარგება, ანდაზა იგავს ემსგავსება, 

იგავის სახეს იღებს. 

აზრის გადატანის მნიშვნელობით არის ორგანული კავშირი ანდაზასა და იგავს 

შორის, რადგან ანდაზის სპეციფიკას შეადგენს იგავური ბუნება, რაც აფერხებს მცირე 

ზომის იგავებისა და ანდაზების განცალკევებას, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, 

რომ იგავს სიუჟეტური ქარგა გააჩნია. მაგ.: 

„აქლემი გადავარდა, ვირმა ყროყინი მორთო“ - ანდაზაა, მაგრამ ეს კი აღარაა 

ანდაზა: „აქლემი კლდეზე გადავარდა, ვირმა ყროყინი დაიწყო, ვირს ცემა დაუწყეს 

„რა გაყროყინებსო“ „ის მაყროყინებს, რომ იმ აქლემს მე ამომაზიდვინებენო“. ე. ი. 

ანდაზაში არ შეიძლება იყოს თხრობა. ეს არის თქმა, რაღაცა ფაქტის დასახელება თუ 

შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ არამც და არამც ამბავი, თხრობა. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე მისი ასეთი განსაზღვრება შეიძლება მივიღოთ: 

ანდაზა ხალხის დიდ გამოცდილებასა და დაკვირვებაზე დამყარებული 

ერთწინადადებიანი მხატვრული ნაწარმოებია, რომელიც ნართაულად მიგვანიშნებს 

კონკრეტული შინაარსის მიღმა არსებულ ზოგად აზრზე და ამდენად სასაუბრო 

ობიექტს უშუალოდ კი არ ეხება, არამედ ირიბად, კონკრეტული სახის შუამავლობით, 

გადატანით, მინიშნებით, იგავურად. 
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აღსანიშნავია, აგრეთვე, ანდაზის ცვალებადობის ზოგიერთი ფაქტი, კერძოდ: 

1. „სიღნაღი ისე არ დადაბლდება, საქათმის სიმაღლე აღარ იყოსო“; 

2. „სიღნაღი ისე არ წაიქცევა, საქობომდე არ მოვიდესო“... 

პირველ ფრაზაში დარჩენილი უნდა იყოს ძველი მნიშვნელობა. სახელდობრ, მე-

17 ს-ში „სიღნაღი“ ნიშნავდა სამხედრო თავდაცვისათვის გამაგრებულ ადგილს-

არხით შემოზღუდულ მიწაყრილს. მაგრამ მეორე ანდაზაში „სიღნაღი“მოცემულია, 

როგორც ქალაქი და  იგი სოფელ საქობოსთანაა შეპირისპირებული, რომელიც  

სიღნაღთან შედარებით დაბლა მდებარეობს. 

ზოგჯერ ერთ რომელიმე კუთხეში გავრცელებული ანდაზა, მეორე კუთხეში 

სხვაგვარადაა გააზრებული. მაგ.: 

„თუ გული გულობს ქადა ორი ხელით იჭმევაო“  

ლაპარაკია ქადასა და ქადის გულზე და ანდაზაც ამას ამბობს: თუ ქადის გული 

კარგია, გულად ვარგისია, ისეთია როგორიც უნდა იყოს გული (ფხვიერია გული და 

იბნევა) ქადას ორივე ხელი სჭირდება საჭმელად (აღმოსავლეთ საქართველოში). 

დასავლეთ საქართველოში ქადა და მისი გული არც თუ ისე ცნობილია  მისი 

თვისებებით. ამიტომ თავისებურად გაიგეს ეს ანდაზაც, კერძოდ ასე: თუ გულით 

გინდა, თუ გულით ეკიდები, თუ გულით მოინდომებ. 

ასეთი გაგების შედეგად გაჩნდა ვარიანტი „ თუ გული გულობს ადამიანი ქადას  

ერთი ხელით ორს აიღებსო“. 

არსებობს აგრეთვე ლიტერატურული ანდაზები. მწერლის  მოსწრებულად, 

გონებახვილურად ნათქვამ, გადატანითი აზრის შემცველ თქმას შეიძლება მიეცეს 

ზოგადი აზრი, აღიჭურვოს კონტექსტისაგან დამოუკიდებლად არსებობის უნარით, 

ხალხში გავიდეს და ანდაზად იქცეს. ლიტერატურული ანდაზები ხალხში გასული ან 

ხალხისგან აღებული და მათ პოეტურ ლაბორატორიაში თავისებურად 

გადამუშავებული, ისევ ხალხში დაბრუნებულ ანდაზებად იქცევა. 

ჩვეულებრივ ლიტერატურული ფრაზა ძნელად იცვლება, დიდხანს ინარჩუნებს 

თავის სახეს, მაგრამ ნელ-ნელა მაინც შეიძლება შეიცვალოს, ხალხური ანდაზის 

ყაიდაზე გარდაიქმნას. იცვლება სიტყვათა რიგი, მარტივდება წინადადება, იხსნება 
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კავშირები რომელიმე ლიტერატურულ სიტყვას ხალხური ჩაენაცვლება და ა. შ. ე. ი. 

ფრაზას დაეტყობა ხალხში ხმარების გახალხურების კვალი.  

„ხალხური სიბრძნის“ მე-5 ტომის წინასიტყვაობაში  ლ. ლეჟავა ხაზგასმით 

მიუთითებს, რომ ხშირია შემთხვევა, როცა მეტყველებაში ანდაზისა და აფორიზმის 

ადგილს იჭერს ხალხური ლექსის სტრიქონი, ე. წ. „საანდაზო ლექსები“, მაგრამ ამ 

გამონათქვამებს აკლია ანდაზის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი - 

განზოგადების უნარი, ამიტომ მათი აზრის გადატანითობაც შედარებით 

შეზღუდულია[ლეჟავა, 1965: 57]. 

არსებობს ასევე ანდაზასთან ძალიან ახლოს მდგომი სიტყვის მასალა, რომელიც 

უშუალოდ სასაუბრო ობიექტზე მიუთითებს, მასზეა მიმართული და მას ახასიათებს. 

სიტყვის მასალას ანდაზად ქცევამდე  თითქოს აკლია სუბიექტი და ასეთად 

იგულისხმება ის კონკრეტული პირი ვის მიმართაც ესა თუ ის სიტყვის მასალაა. 

ამიტომ იგი შეიძლება სამსავე პირში გამოიყენებოდეს, მაგ.: ცა ქუდად არ მიაჩნია 

(მიგაჩნია, მიმაჩნია). 

ანდაზასა და  სიტყვის მასალათა შორის მსგავსება-განსხვავებათა ძიებას 

საკმაოდ დიდი წარსული აქვს. ამ თვალსაზრისით საინტერესო მუშაობა აქვს 

ჩატარებული ცნობილ ენათმეცნიერებს: ა. პოტებნიასა და   ვ. დალს. 

ანდაზა და სიტყვის მასალა იმდენად მჭიდრო კავშირშია  ერთმანეთთან, რომ 

ზოგჯერ საკმარისია მხოლოდ ერთი სიტყვის მიმატება ან გადაადგილება, რომ 

ერთმანეთში გადავიდნენ. 

მკვლევარმა ო. შიროკოვამ საჟურნალო სტატიაში _ “Жизнь пасловицы”  

ანდაზისა და სიტყვის მასალას შორის არსებული განსხვავების მთელი სიმძიმე 

ნართაულობაზე გადმოიტანა. მისი განცხადებით, ნართაულობა მხოლოდ 

ანდაზისათვის არის ნიშანდობლივი, სიტყვის მასალებში მისი არსებობა 

გამორიცხულია (http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-1722.htm). 

მ. ჩიქოვანი კი ამის შესახებ აღნიშნავდა „ანდაზა ყოველთვის დასრულებულ 

აზრს, ზოგად ფორმულას და სინტაქსურად სრულ ერთეულს წარმოადგენს. 

მოსწრებული სიტყვა კი იძლევა  კონკრეტულ მითითებას, გადმოიცემა წინადადების 

ერთი ნაწილით“ [ჩიქოვანი, 1986: 18]. 
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 მაგ.:  

„ძაღლი ახსენე ჯოხი ხელში დაიკავე“(ანდაზა); 

„ძაღლი ხსენებაზეო“ (სიტყვის მასალა); 

„ხევი ისე მოვიარე ერთი კენჭიც არ დამინახავსო“ (ანდაზა); 

„რიყეზე ქვა დაეკარგება“ (სიტყვის მასალა)... 

ანდაზა და სიტყვის მასალა ხალხური პოეტური შემოქმედების მეტად 

საყურადღებო და საინტერესო სახეებია. მათი ურთიერთმიმართება და კავშირი 

იმდენად მჭიდროა, რომ ზოგჯერ ჭირს კიდეც ერთმანეთისგან გამიჯვნა. ამიტომაც 

ანდაზათა კრებულებში ძალიან ხშირად შეტანილია სიტყვის მასალები და პირიქით... 

ამ გარემოებას გარკვეული საფუძველი გააჩნია. თითოეული მათგანის შინაგანი 

ბუნება და ხასიათი ერთმანეთისაგან გამიჯვნის აუცილებლობაზე მიგვითითებს. 

საკითხის გარკვევისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ორივე ჟანრის (ანდაზა, 

სიტყვის მასალა) ცნებათა განმარტებას ენიჭება. უპირველესად, განვსაზღვროთ, რა 

არის ანდაზა. 

ანდაზას ორგვარი მნიშვნელობა გააჩნია, პირველადი ანუ ამოსავალი და 

მეორეული, ანუ გადატანითი. ანდაზის ამ ორგვარი მნიშვნელობით წაკითხვათა 

შორის თვისობრივი განსხვავება დიდია. ანდაზის ამოსავალი მნიშვნელობით 

წაკითხვის შემთხვევაში, საქმე გვაქვს უბრალო ფრაზასთან, სადაც აზრი 

გამართულად, თანმიმდევრულად არის განვითარებული, მოცემულ ეტაპზე 

წინადადება არ წარმოადგენს საკუთრივ ანდაზას. ამ უკანასკნელად წინადადება 

აზრის მხოლოდ და მხოლოდ მეორეული, ანუ გადატანითი მნიშვნელობით 

დატვირთვის შემთხვევაში იქცევა, ე. ი. წინადადება, რომელშიც მოცემულია  

პირდაპირი  აზრის გადატანითი მნიშვნელობით გამოყენებული პოტენცია, ანდაზად 

გახდომის ტენდეციას  ამჟღავნებს.  

ნათქვამის საფუძველზე უნდა დავასკვნათ, რომ კონკრეტული ფრაზის 

ამოსავალსა და გადატანითი მნიშვნელობით წაკითხვას შორის განსხვავებას 

ნართაულობა ქმნის. ერთ შემთხვევაში, როცა  წინადადების შინაარსი დაცლილია 

ყოველგვარი ნართაულობისაგან, ის უბრალოდ, პირდაპირი მნიშვნელობით გაგებულ 

აზრს გადმოგვცემს. მეორე შემთხვევაში კი, აზრის ნართაული გაგება ამოსავალი 
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მნიშვნელობით ნახმარ წინადადებას ანდაზად აქცევს. მაშასადამე, ანდაზის ჟანრის 

ერთ-ერთი და ამავე დროს, არსებითი ნიშანი აზრის ნართაულობაა. 

წინადადების ამოსავალ მნიშვნელობას კერძო, კონკრეტული ფაქტი თუ 

მოქმედება აძლევს შინაარსს.  „სავსებით კონკრეტულ შინაარსით წარმოდგენილი 

თქმა მაშინ იქცევა ანდაზად, როდესაც ამ კონკრეტულის მიღმა, თუ მის უკან უფრო 

ზოგადი იგულისხმება... თქმები ანდაზებად იქცევიან მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

შესაძლებელი იქნება ამ კონკრეტულ შინაარსში  მოთავსებული აზრის გადატანა სხვა 

ვითარებაზე“... [კიკნაძე,1953:177]. 

ანდაზისათვის დამახასიათებელია ზოგადი ხასიათის მსჯელობის კონკრეტულ 

ფორმაში გამოხატვა, განზოგადება, ანდაზის ფორმის მეორე სპეციფიკურ ნიშანს 

წარმოადგენს. იგი პირველთან ( ნართაულობასთან) უშუალო კონტაქტშია. 

საანდაზო წინადადების ნართაულობა თავისთავად ანდაზის იგავურ ბუნებაზე 

მიუთითებს, რაც განზოგადებული აზრის, შინაარსის კერძო ფაქტებით, 

ინდივიდუალური სახეებით წარმოდგენას გულისხმობს. შინაარსის ამგვარი გზით 

წარმოსახვის მიხედვით, იგავ-არაკულ ჟანრსა და ანდაზის ჟანრს შორის დიდი 

მსგავსებაა. 

იგავისა და ანდაზის ურთიერთ სიახლოვეზე მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ 

მრავალი ანდაზა იგავ-არაკული ჟანრის ნაწარმოებთან გენეტიკურ კავშირშია. 

ა. პოტებნია იგავ-არაკებიდან ანდაზათა წარმოქმნის ორ გზას გამოკვეთს. ერთ 

შემთხვევაში ანდაზად იქცევა იგავ-არაკის ერთი ძირითადი გამონათქვამი, რომლის 

ანდაზურ გააზრებაში ნაწარმოების დანარჩენი, მთელი შინაარსი ღებულობს 

მონაწილეობას. მეორე შემთხვევაში ანდაზად იქცევა იგავ-არაკის არა ცალკეული 

გამონათქვამი, არამედ მთელი შინაარსიდან გამომდინარე აზრი“. [პოტებნია 1976:27] 

რა ქმნის ძირითად განსხვავებას იგავარაკულ ჟანრსა და ანდაზას შორის/ პასუხი 

ნათელია- ტექსტის ოდენობა, შინაარსის გადმოცემის ფორმა. პირველ შემთხვევაში 

(იგავ-არაკთან დაკავშირებით) თუ საქმე გვაქვს მოკლე, მაგრამ საკმაოდ გაბმულ 

ტესტთან, მეორე შემთხვევაში (ანდაზასთან დაკავშირებით) შინაარსი მხოლოდ ერთი 

წინადადების ფარგლებში ექცევა. მაშასადამე,  „ანდაზის იგავისაგან განმასხვავებელ 
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ნიშნად უნდა მივიჩნიოთ ის, რომ გადმოსაცემი შინაარსი ერთ წინადადებაშია 

მოქცეული“ [ერთელაშვილი, 1957:105]. 

ანდაზის ერთ-ერთ სპეციფიკურ ნიშანს, აგრეთვე, ფრაზის ზნეობრივი შინაარსი 

წარმოადგენს. თითოეულ მათგანში კონკრეტული ფაქტის პოეტური ამაღლების 

გზით მიღებული ზოგადი შინაარსი, საბოლოოო ანგარიშში, დიდაქტიკურ-

დამრიგებლობითი დანიშნულებით არის შენიღბული. ანდაზების საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობა, ნაწილობრივ, ჟანრის სწორედ ამ ნიშან-თვისებაზე არის 

დამოკიდებული. საანდაზო წინადადებისათვის (იმისგან დამოუკიდებლად, მარტივი 

იქნება იგი, თუ რთული) ძირითადად ორწევრიანობაა დამახასიათებელი. მათ შორის 

ურთიერთობა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირითაა გამოხატული. მსჯელობა, აზრი 

მასში დაპირისპირების, შედარების ან სხვა რომელიმე სტილისტური ხერხის 

მომარჯვებით არის განვითარებული. 

საანდაზო ფრაზის პოეტური ენით გამართვა- გადმოცემა ნაწარმოების იდეური 

შინაარსის ოსტატურად გახსნისა და მაღალმხატვრულობისთვის არის გამიზნული. 

ანდაზის მხატვრულობას, მის ძარღვიანობას ხელს უწყობს, აგრეთვე, მუსიკალური 

ჟღერადობის  კომპლექსი, რომელიც ალიტერაცია-ასონანსის, რითმა-რიტმიკისა და 

სხვა დეტალების ერთობლიობის პრინციპზეა აღმოცენებული. ერთი შეხედვით, 

მელოდიურობა, ჰარმონიული მდინარეობა თითქოს მხოლოდ ლექსითი ფორმის, 

გარითმული ანდაზებისათვის არის ნიშანდობლივი, მაგრამ ამგვარი შინაგანი 

ჰარმონია პროზაული ფორმის ანდაზებშიც შეიმჩნევა, მაგრამ გაცილებით სუსტად. ამ 

უკანასკნელში მუსიკალური ჟღერადობა ალიტერაცია-ასონანს-კონსონანსის 

„შეუმჩნეველ შეხმატკბილებაზეა“ აგებული. 

საანდაზო წინადადებაში მუსიკალობა და მელოდიურობა შემხვევითი ფაქტორი 

არაა. ამდენად, ჟანრის სხვა სპეციფიკურ ნიშან-თვისებათა შორის იგი მკვიდრ 

ადგილს იჭერს. 

აქვე ყურადღებას გავამახვილებთ ორიოდე მომენტზე, რომელიც ანდაზებთან 

დაკავშირებით იჩენს თავს. ძნელია საქართველოს რომელიმე კუთხეში იპოვოთ 

ისეთი მთქმელი, რომელიც ანდაზებს შესრულების იმდაგვარივე წესით 
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მოგასმენინებთ, როგორადაც ხალხური სიტყვიერების ყველა დანარჩენი ჟანრის 

ნაწარმოებებს: ზღაპრებს, ლექსებს, გამოცანებს, შელოცვებს და სხვა. 

რთულია ანდაზათა შეგროვების მდგომარეობა. ამ სირთულეს ჟანრისათვის 

ნიშანდობლივი სპეციფიკა- შესრულების წესის თავისებურება განაპირობებს. 

მაშასადამე, ანადაზა ხალხში გავრცელებულია იმდენად, რამდენადაც სასაუბრო 

ენაში გარკვეული აზრის შესატყვისი ელფერით დადასტურებისთვის არის 

გამოყენებული. ეს უკანასკნელი მომენტი- შესრულების წესის თავისებურება, 

ანდაზის ჟანრის ერთ-ერთ, მართალია, არაარსებით, მაგრამ დამახასიათებელ ნიშანს 

წარმოადგენს. 

ანდაზის ჟანრისათვის ნიშანდობლივი უკანასკნელი ნიშნიდან გამომდინარეობს 

შემდეგი დასკვნა: ანდაზას მნიშვნელობა, ძირითადად, კონტექსტში ეძლევა. 

საანდაზო ფორმულა, თავისთავად აღებული, ნაკლებ მეტყველია; მასში მოცემულია 

მშრალი შინაარსი, რომელსაც ერთდროულად ზოგადაზრობრივი განფენილობის 

მრავალი შესაძლებლობა მოეპოვება. აღნიშნული გარემოება იმაზე მიუთითებს, რომ 

ანდაზა მრავალი ფუნქციის შემცველია. ეს უკანასკნელი ნიშანი კი მხოლოდ ანდაზის 

ჟანრის კუთვნილებას წარმოადგენს.  

როგორც დასაწყისში მოვიხსენიეთ, ანდაზასთან, ფორმისა და შინაარსის 

მიხედვით, ახლოს დგას სიტყვის მასალა, რომელსაც ჩვენში, ძალიან ხშირად, 

მოსწრებულ თქმასაც უწოდებენ. რა არის სიტყვის მასალა? ანდაზისა და სიტყვის 

მასალის სპეციფიკური ნიშან-თვისებების შედარება-დაპირისპირებით მსგავსი და 

განსხვავებული მომენტების დაძებნა ყველაზე რეალურ შესაძლებლობას იძლევა 

დასმული კითხვის გარკვევისათვის. 

ანდაზა-სიტყვის მასალათა შორის მსგავსება-განსხვავებათა ძიებას საკმაოდ 

დიდი წარსული აქვს. ამ თვალსაზრისით საინტერესო მუშაობა აქვს ჩატარებული ა. 

პოტებნიას. მკვლევარი მათ შორის არსებულ განსხვავებას იგავ-არაკისა და 

სიმბოლოს შორის არსებული სხვაობით ზომავდა: „ანდაზური თქმა, ისევე როგორც 

სიმბოლო, პირთა და მოქმედებათა რთული გადაჯაჭვის პოეტური, ე. ი. ქარაგმული 

სახე როდია, არამედ ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ელემენტის, მაშასადამე, ცალკე აღებული 

პირის, თვისების, მოქმედების სახე გახლავთ. თუ ეს ასეა, მაშინ ანდაზური თქმა იგავ-
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არაკისა და ანდაზის ელემენტია; იგი ნაწილობრივ იგავ-არაკისა და ანდაზისაგან 

წარმოიქმნება, როგორც მათი ნაშთი, მათი შედედება, ნაწილობრივ კი სიტყვის 

მასალა ანდაზამდე ვერ ვითარდება. მაგალითად, თუ ჩვენ ვინმეს შესახებ ვიტყვით, 

რომ ის „ავი ძაღლია“- ეს ანდაზური თქმა იქნება.  

იმავე მკვლევრის თვალსაზრისით, სიტყვის მასალას მიეკუთვნება ისეთი 

გამონათქვამებიც, რომლებიც გარკვეული, კერძო, ინდივიდუალური სახის 

დახასიათებას იძლევა.  

როგორც ჩანს, ა. პოტებნია ანდაზასა და სიტყვის მასალას შორის ძირითად 

სხვაობას შინაარსის სირთულისა და განზოგადების უნარის განსხვავებულ ხარისხში 

ხედავდა (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/poteb/intro.php). 

ანდაზისა და სიტყვის მასალათა ურთიერობის საკითხთან დაკავშირებით 

საინტერესო შეხედულებანი განავითარა დიდმა პარემიოლოგმა ვ. დალმაც. რუსული 

ანდაზების სრული კრებულის წინასიტყვაობაში იგი წერს: „ანდაზა მოკლე იგავია. ეს 

არის მსჯელობა, განაჩენი, დარიგება, რომელიც ნართაულად ითქმება და ხმარებაში 

შემოდის ხალხურობის ორნამენტით. ყველასათვის გასაგები და მისაღებია ანდაზა-

ქარაგმა ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილია ქარაგმა, სხარტი, ზოგადი 

მსჯელობა და მეორე - დამატებითი, დარიგება, განმარტება. თუმცა ხშირად მეორე 

ნაწილი გამარტივებულია, მსმენელის გონებამახვილობაზე, გამჭრიახობაზეა 

მინდობილი. მაშინ ანდაზას ანდაზური თქმისაგან თითქმის ვერ გაარჩევ... ანდაზური 

თქმა არაპირდაპირი გამოთქმაა, გადატანითი მეტყველებაა, უბრალო ნართაულია, 

ქარაგმა გამოხატვის ხერხია, მაგრამ იგავის, მსჯელობის, დასკვნის გამოყენების 

გარეშე, ეს არის ანდაზის ერთი პირველი ნაწილი. ანდაზური თქმა მხოლოდ ცვლის 

პირდაპირ მეტყველებას არაპირდაპირით, ზოგჯერ სათქმელს ბოლომდე არ ამბობს 

და საგანს არ ასახელებს, მაგრამ პირობითად, ძალიან ცხადად მიანიშნებს... 

ანდაზური თქმა ზოგჯერ ძალიან ახლოს დგას ანდაზასთან: საკმარისია ერთი 

სიტყვის მიმატება, ან სიტყვის გადანაცვლება, რომ ანდაზური თქმისაგან ანდაზას 

მივიღებთ. 

ვ. დალის მსჯელობის საფუძველზე ანდაზა-სიტყვის მასალა იმდენად მჭიდრო 

კავშირშია ერმანეთთან, რომ ზოგჯერ საკმარისია მხოლოდ ერთი სიტყვის მიმატება 
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ან გადაადგილება მათი ერთმანეთში გადასვლისათვის 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/754414).  

ამ საკითხთან მიმართებით, საყურადღებო და ორიგინალური შეხედულება აქვს  

მკვლევარ ე. ლიაცკის. მისი ღრმა რწმენით, ანდაზა-სიტყვის მასალათა შორის 

განსხვავება „ ფუძნდება ცოცხალ მეტყველებაში, ხმაში, ტონში და იმ მნიშვნელობაში, 

რაც თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაში იძლევა ცნობილ გამოთქმას ან სიტყვას. 

წუთის ინტერესისაგან წარმოთქმული მთელი რიგი წინამორბედი აზრებისაგან 

მოწყვეტილი ანდაზა ჩაწერის დროს უფერულდება და ძალიან ხშირად ღიად ტოვებს 

საკითხს მივიჩნიოთ თუ არა იგი საკუთრივ ანდაზად თუ ანდაზურ 

თქმად“(http://az.lib.ru/l/ljackij_e_a/). 

ციტატა ნათელს ხდის ავტორის თვალსაზრისს, რაც იმით გამოიხატება, რომ 

ანდაზა-სიტყვის მასალათა შორის ძირითადი განმასხვავებელი მომენტი ინტონაცია-

სიტუაციით  და მათი შესრულების განსხვავებული მდგომარეობით არის 

განპირობებული. მოვლენათა არსებითი ხასიათის ფაქტების ძიებისა და გარეგანი 

ნიშნებისადმი გადამწყვეტი როლის მინიჭება, რა თქმა უნდა, არაა გამართლებული. 

ამ ორი ახლო მდგომი ჟანრის გასამიჯნავად, ე. ლიაცკის უფრო რეალური 

კრიტერიუმიც დაუძებნია: „ანდაზის  (ჩაწერისას), როგორც მოკლე გამონათქვამის 

განმასხვავებელი ნიშან - თვისებად, - წერს მკვლევარი - მიჩნეულია მისი 

ფორმალური ორწევრიანობა, მაშინ როდესაც ანდაზური თქმა, საკუთარი აზრით, 

ყოველთვის ერთწევრიანია. თითოეული, ცოტად თუ მეტად ჩამოყალიბებული 

ანდაზა ორ ნაწილად იყოფა, რომლებიც ერთმანეთს სხვადასხვაგვარად მიემართება“ 

(http://az.lib.ru/l/ljackij_e_a/). 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს კიდევ ერთი შეხედულება, 

რომელიც გამოქვეყნებულია ო. შიროკოვას მიერ საჟურნალო სტატიაში: „ანდაზისა 

და ანდაზური თქმის ძირითად განმასხვავებელ ნიშნად მიჩნეულია ნართაულობა, 

გადატანითი აზრი, რომელიც გააჩნია ანდაზას და არ გააჩნია ანდაზურ თქმას. 

ანდაზური თქმა შესაძლებელია კიდევ დახასიათდეს როგორც საყოველთაო სახმარი 

კონსტრუქცია მეტყველებაში ან ენის იდიომატიზმი“ (http://feb-

web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-1722.htm). 
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ავტორის განცხადებით, ნართაულობა მხოლოდ ანდაზისთვისაა 

ნიშანდობლივი, სიტყვის მასალებში გადატანითი მნიშვნელობა არ შეინიშნება, 

როგორც ანდაზაში; ამის გამო, მოსწრებულ თქმათათვის ნართაული ბუნების სრული 

უგულებელყოფის უფლება როდი გვაქვს. გადატანითი მნიშვენლობა ორივე 

მოვლენისთვისაა დამახასიათებელი და სპეციფიკური. განსხვავებას მათ შორის 

მხოლოდ ნართაულობის მეტ-ნაკლებად გამოყენების ხარისხი ქმნის. 

ო. შიროკოვას თვალსაზრისს უახლოვდება რუსული ანდაზების ერთ-ერთი 

მკვლევრის მ. შახნოვიჩის  შეხედულებაც.  „ქართული ხალხური სიტყვიერების 

ისტორიაში“ პროფ. მიხ. ჩიქოვანი კითხვას, თუ რით განსხვავდება ანდაზა 

მოსწრებული სიტყვისაგან, ასე პასუხობს: „ანდაზა ყოველთვის დასრულებულ აზრს, 

ზოგად ფორმულას და სინტაქსურად სრულ ერთეულს წარმოადგენს, მოსწრებული 

სიტყვა კი, იძლევა რა კონკრეტულ მითითებას, გადმოიცემა წინადადების ერთი 

ნაწილით“ [ჩიქოვანი, 1986:117]. 

ანდაზასა და სიტყვის მასალას შორის საერთო არსებობს, როგორც ფორმის, ისე 

შინაარსის მიხედვითაც. მაგრამ, ამასთანავე არსებობს მათი მკვეთრად 

განმასხვავებელი ნიშნებიც, რომლებიც გაცილებით შინაარსიანია და ღრმა, ვიდრე ეს 

ზოგიერთ შემთხვევაშია აღიარებული. მაგ.:  

„ ძაღლი ხსენებაზეო“ 

ეს უკავშირდება ქართულ ანდაზას: „ძაღლი ახსენე და ჯოხი ხელში 

დაიჭირეო“... 

ანდაზა დასრულებული წინადადებაა, სტილისტური ხერხია, რომლის 

მეშვეობით შედარების, დაპირისპირებისა და თუ სხვა მხატვრულ-

გამომსახველობითი საშულებების საფუძველზე გარკვეული ზოგადი მნიშვნელობის 

შემცველი მსჯელობა, აზრი, დასკვნაა მოცემული; სიტყვის მასალა კი ამ 

შესაძლებლობას მოკლებულია. იგი, როგორც წინადადების პირველი 

განმასხვავებელი ნიშნის დადგენისას დავინახეთ, წინადადების მხოლოდ ნაწილითაა 

გადმოცემული. ლოგიკური აზრის გადმოცემა კი მხოლოდ დასრულებული 

წინადადებითაა შესაძლებელი. მაშასადამე, ანდაზა-სიტყვის მასალათა შორის მეორე 

განმასხვავებელ ნიშანს ლოგიკურ წევრთა რაოდენობა ქმნის. 
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ზემოთ განხილულ ნიშანთა ბუნებრივ და კანონზომიერ გაგრძელებას 

წარმოადგენს ანდაზა- მოსწრებულ თქმათა განმასხვავებელი მესამე ნიშანიც. სიტყვის 

მასალა მოკლებულია ზოგადად- დასრულებული ხასიათის მსჯელობა-დასკვნის 

უნარს, მაგრამ აღჭურვილია შესაძლებლობით გადაკვრით მიგვანიშნოს ზოგადი 

მნიშვნელობის შემცველ სახე-ხასიათთან  დაკავშირებით შექმნილ, ფართოდ 

გავრცელებულ ფაქტზე, გამოთქმაზე. მოსწრებული თქმა  „ერთხელ კოჭლიც წინაო“   

თავისებური მინიშნებაა ანდაზაში - „ფარა რომ მობრუნდება კოჭლი ცხვარი წინ 

მოექცევაო“ - გამოყენებული მხატვრული სახისა. 

სიტყვის მასალა არ არის მხატვრული აზროვნების უშუალო პირველადი 

შედეგი; მისი არსებობა, როგორც წესი, ანდაზის, იგავის ან სხვა რომელიმე 

მხატვრული მოვლენის არსებობით არის მოტივირებული. ყოველივე ზემოთქმულის 

შეჯამების საფუძველზე სიტყვის მასალის განმარტება შეიძლება შემდეგნაირად 

ჩამოყალიბდეს: სიტყვის მასალა აზრის დასადასტურებლად გამოყენებული 

ერთწევრიანი, ზოგად -დასრულებული სახე-ხასიათის შექმნის უნარს მოკლებული 

მხატვრული ნაწარმოებია, რომელიც წინადადების ნაწილით არის მხოლოდ 

გადმოცემული და გადაკვრით ფართოდ გავრცელებული მხატვრული სახის 

მანიშნებელია. (დეფინიცია ჩვენია- თ.მ.) 

ამრიგად, ხალხური შემოქმედების ორ მონათესავე ჟანრს, ანდაზასა და სიტყვის 

მასალას, მრავალ საერთოსთან ერთად,  გააჩნია ისეთი ნიშნებიც, რომლებიც 

მკვეთრად განასხვავებენ მათ ერმათისაგან. 

 ანდაზა დასრულებული წინადადებაა, სიტყვის მასალა კი წინადადების 

ნაწილი; ანდაზისათვის ნიშანდობლივია ორ და იშვიათ შემთხვევაში, 

მეტწევრიანობაც, სიტყვის მასალისათვის დამახასიათებელია მხოლოდ და მხოლოდ 

ერთწევრიანობა; ანდაზა მხატვრული აზროვნების უშუალო, პირველადი შედეგია, 

სიტყვის მასალა კი- მეორეული, მისი არსებობა ანდაზის, იგავის ან სხვა რომელიმე 

მხატვრული მოვლენის არსებობით არის განპირობებული.  
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1.4. ანდაზების მხატვრული თავისებურებანი 

ანდაზა პოეტური ხელოვნებით გადმოცემის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. 

ხალხურ შემოქმედებაში  იშვიათად მოიძებნება იდეური ჩანაფიქრის მხატვრულად 

წარმოსახვის ისეთი მოხდენილი ფორმა, როგორიც ანდაზაა. 

საინტერესოა, რა გარემოებამ აქცია, ჩვეულებრივი, უსიუჟეტო, მინიატურული 

ფორმის ნაწარმოები იდეური გააზრების მხატვრულად ჩამოყალიბების სპეციფიკურ 

ნიმუშად. 

დასმული კითხვის პასუხი უნდა ვეძებოთ ანდაზის მაღალ მხატვრულ ფორმასა 

და ღრმააზროვანი შინაარსის საუკეთესოდ შერწყმა-შეხამების ოსტატობაში; 

მდიდარი, მრავალმნიშვნელოვანი შინაარსის მეტად ორიგინალურ მხატვრულ-

გამომსახველობით სამკაულებით გამოვლენაში.  

ქართული ანდაზების პოპულარობისა და მიმზიდველობის ძალას, მათი 

მხატვრული ენის სისადავეს ფარული ენერგია ასაზრდოებს.  

ქართული ანდაზების პოეტური ენა ჭეშმარიტად ხალხურია. მისი ლექსიკა 

უშუალოდ სასაუბრო მეტყველებიდანაა ამოკრეფილი და მხატვრულად 

გადამუშავებული. 

ანდაზების შეუცნობლად შექმნის პროცესში რეალური სინამდვილის 

ზედმიწევნით სიზუსტით ფიქსირებისათვის მათში მრავალმხრივ ირეკლებოდა 

ქართული ლექსიკის ამოუწურავი სიმდიდრე. 

ანდაზების მხატვრულ თავისებურებებზე საუბარი მათი სინტაქსური 

აგებულების, პოეტური წყობისა და აზრობრივი მომენტების შესწავლას 

ითვალისწინებს. 

როგორია ანდაზის არქიტექტონიკა? 

ანდაზა რიტმულად ორგანიზებული პოეტური სინტაქსური ერთეულია. 

დაკვირვებამ ცხადყო, რომ სინტაქსური აღნაგობის მიხედვით, ქართული ანდაზები 

ძირითადად ორწევრიან  წინადადებებს წარმოადგენენ.  

როდესაც ანდაზების ორ ან მრავალწევრიანობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ 

მხედველობაში გვაქვს ამ უკანასკნელთა  შინაარსობრივი  და  გრამატიკული 

ვითარება. მაგალითად ანდაზა:  „აგორებული ქვა ხავსს არ იკიდებს“ 
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შინაარსობრივად ორწევრიანია. პირველი წევრია - აგორებული ქვა, მეორე წევრია -

ხავსს არ იკიდებს. გრამატიკული თვალსაზრისით, იგივე ანდაზა მრავალწევრიანია. 

ქართული ანდაზებისათვის დამახასიათებელია ორწევრიანობა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ გვხვდება სამი და სამზე მეტწევრიანი ანდაზებიც, მაგრამ 

ამ უკანასკნელთა რიცხვი იმდენად შეზღუდულია, რომ ჩვენ ამ გარემოებას ქართულ 

ანდაზათა დამახასიათებელ ნიშნად ვერ მივიჩნევთ. 

ორზე მეტწევრიანი ანდაზების ნიმუშები: 

„ ნაგავზე ამოსული სოკო დიდი გაიზრდება, მაგრამ მალე წაიქცევაო“ 

„ ვაი, ბატონო, მეღვინე მოკვდაო, ვაი, მეღვინის ბრალი, თორემ ბატონი 

მეღვინეს კიდევ იშოვისო“; 

„ ქათმისთვის უკითხავთ, საიქიოს რა ამბავი მიიტანეო? რაღა ამბავიო: ცხვარი 

დაკლეს ზედ წამაკლეს, ძროხა დაკლეს ზედ წამაკლეს, თხა დაკლეს ზედ წამაკლეს 

და სხვა დაკლეს ზედ წამაკლესო“ 

უნდა ითქვას, რომ სამ, ოთხ  და მეტწევრიანი,  უმთავრესად,  

დამახასიათებელია იგავიდან, თქმულებიდან და სხვა რომელიმე ჟანრიდან 

მომდინარე ანდაზებისათვის. 

გარკვეული ეპოქისათვის დამახასიათებელია მრავალწევრიანი ანდაზების 

ფორმირება-დახვეწა და  ფართოდ გავრცელებულ საანდაზო კალაპოტში 

მოთავსდება. ამგვარი ტენდენცია ძალზე თვალსაჩინოა ხალხური შემოქმედების 

სხვადასხვა ჟანრთან გენეტიკურად დაკავშირებული ანდაზებისათვის. 

ქართული ანდაზები, ზოგჯერ ლექსის ფორმით არის გავრცელებული, ზოგ 

შემთხვევაში კი პროზაულ სახეს ინარჩუნებენ. 

ლექსითი, ანუ გარითმული სახის ანდაზები მხატვრული მეტყველების 

თავისებურ კანონზომიერებას ემორჩილებიან, სისინა ბგერათა ორგანიზაციის, 

რითმა-რიტმიკისა და პოეტური აქსესუარის ერთიანობის პრინციპზე არიან 

დამყარებულნი. ამგვარი ანდაზებია: 

„ აზნაურის სტუმრობაო, ნუ გგონია ხუმრობაო“; 

„ ააფრინე ალალიო, რაც არ არი, არ არიო“; 

„ზაქარია ციციშვილი- რაიც მამა, იგიც შვილი“; 
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„ კატა ვერ შესწვდა ძეხვსაო, პარასკევია დღესაო“... 

პროზაული ანუ გაურითმავი ფორმის ანდაზები, რა თქმა უნდა, შედარებით 

თავისუფალნი არიან, მაგრამ რიტმულ ჟღერადობას, მეტ-ნაკლებად ისინიც 

ექვემდებარებიან. მაგალითად: 

„ მაძღარი მოლა მშიერ მგელზე უარესიაო“; 

„ წყალი ნაყე, ნაყე, ისევ წყალი იქნებაო“; 

„რკინა რკინით დაიჭედება, კაცი- კაცითაო“ და ა. შ. 

დაკვირვება ცხადყოფს, რომ ქართული ანდაზებისათვის, თანაბრად 

დამახასიათებელია როგორც გარითმული, მონოსტიქური (დამთავრებული აზრის 

შემცველი ერთსტრიქონიანი ლექსი) სახე, ასევე გაურითმავი პროზაული აღნაგობა. 

ცხადია,  რომ, ორივე შემთხვევაში, ჩვენ საქმე გვაქვს უაღრესად მაღალმხატვრულ 

ნაწარმოებებთან, ჭეშმარიტ პოეზიასთან, ამ ცნების ზოგადი გაგებით. 

ქართული ანდაზების უმრავლესობაში მთქმელთა ლირიკული განწყობილებაა 

წინა პლანზე წამოწეული; ეს გარემოება განსაზღვრავს, სწორედ, ზოგიერთი 

მკვლევრის მიერ ანდაზების ლირიკული ლექსების რკალში მოთავსებას. 

ქართული ანდაზები კომპოზიციურად ხალხურ შაირს წააგავს. შაირი, 

ჩვეულებრივ, რვამარცვლიანი საზომით გვევლინება. ჩვენ მიერ მოტანილ ნიმუშებში 

ტაეპთა რვამარცვლიანობა კარგადაა გამოკვეთილი: 

„კა/ტა/ვერ/შეს/წვდა/ძეხ/ვსა/ო 

პა/რას/კე/ვი/ა/დღე/სა/ო“. 

მარცვალთა თანაბარ ერთეულებად დაყოფამ რვა მარცვლიანი, ორტაეპიანი 

ლექსი მოგვცა. 

ქართული ანდაზების პოეტიკა მეტად მდიდარი და მრავალმხრივია. მათში 

ოსტატურადაა გამოყენებული ქართული მხატვრულ-გამომსახველობითი 

საშუალებების უხვი მარაგი, რაც იდეურ-შინაარსობრივად მდიდარ ანდაზებს უფრო 

მეტი ესთეტურობისა და ემოციურობის ელფერს აძლევს. 

სინამდვილის მხატვრულად გადმოცემისათვის ანდაზის ორწევრიანობა მეტად 

მოხერხებული და გამოსაყენებელი საშუალებაა.  წინადადებაში ორწევრიანობა 

საყურადღებო მოვლენების, ფაქტების, მოქმედებისა თუ მდგომარეობის 
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ურთიერთდაპირისპირების  შესაძლებლობას იძლევა, რაც ჩანაფიქრის მხატვრულად 

გადმოცემის საუკეთესო ხერხია: 

ავიღოთ ანდაზები: 

„ავი ცოლის ყოლას, ავი ძაღლის ყოლა ჯობიაო“; 

„ გინდ მეგლს შეუჭამიხარ, გინდ მგლისებრ ძაღლსაო“... 

ზემოთ მოყვანილ ანდაზებში წარმოდგენილი პარალელიზმის შედეგად, 

აშკარად თვალსაჩინო ხდება ურთიერთდაპირისპირებულ მოვლენათა შორის 

არსებული მსგავსება, რის საფუძველზეც ანდაზის პირველ ნაწილში გადმოცემულ 

აზრს უფრო მეტი გამოკვეთილობის, დამაჯერებლობის, გამოვლენის საშუალება 

ეძლევა.  

ჩვენ მიერ განხილული პარალელიზმი სემანტიკური პარალელიზმის ნიმუშია. 

ქართული ანდაზებისათვის დამახასიათებელია სხვა სახის პარალელიზმიც, 

რომელიც ანდაზაში გარკვეული მოვლენებისა და ფაქტების წინააღმდეგობრივი 

ურთიერდაპირისპირებისათვის არის გამიზნული, ეფუძნება კონტრასტს, 

ანტითეზისს; მაგალითად: 

ქართული ნიმუში:  

„შავი  ცხვარი ბანით მოკლეს, თეთრი დაუბანლობითო“; 

„ ახალი ცოცხი კარგად გვის, ძველი მოიტანს ქვიშასაო“... 

ფრანგული ნიმუში: 

Noire geline pond blanc oeuf; 

Bonjour lunettes, adieu fillettes; 

Longue langue, courte main; 

Froides mains, chaudes amours… 

კონკრეტულ შემთხვევაში პარალელიზმი წინააღმდეგობრივი მომენტების 

ხაზგასმის, ანდაზის ძირითადი იდეის გახსნის საუკეთესო საშუალებაა.  

ქართულ ანდაზაში პარალელიზმი მეტად გავრცელებულია   მაგ.: 

„ მდიდარი მკვდარსა ტიროდა, ღარიბი ხარჯსა ჩიოდა“; 

“კურდღელი პატარა არის, მაგრამ გაქცევა დიდი იცისო“... 

იგივე შეიძლება ითქვას ფრანგულ ენაზეც: 
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Ce que le gantelet gagne, le gorgerin le mange; 

En petit ventre, gros coeur; 

Main serrée, coeur étroit; 

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera… 

 

ანტითეზი, მოვლენათა კონტრასტული დასურათებისათვის მეტად მოხდენილი 

პოეტური ფიგურაა. ანდაზაში „მდიდრისას კატას ტიროდნენ და ღარიბისას 

კაცსასაო“ კონკრეტული ცნების   შთაბეჭდილების მომხდენ გარემოს ქმნის. 

ანდაზაში პარალელიზმის, როგორც სტილისტური ხერხის, მხატვრული 

ფუნქცია სავსებით გარკვეულია. იგი წარმოსახვის მომენტის გაძლიერებისათვის 

არის გამოყენებული. 

იგი მხატვრული წარმოსახვის პოეტური ფიგურაა და ლიტმცოდნეობაში 

გრადაციის სახელით არის ცნობილი. გრადაცია ანდაზის შინაარსის განსაზღვრაში 

წამყვან როლს ასრულებს.  

 ანდაზების  ენის ერთ-ერთი ტიპურ სამკაულად პოეტური  შედარება 

გვევლინება. მას იყენებენ არამარტო ფრაზის სილამაზისათვის, არამედ 

საზოგადოებრივი ცხოვრებისგან მიღებულ შთაბეჭდილებათა რეალური ფერებით 

გადმოცემისათვის. 

ქართულ ანდაზებში იშვიათად ვხვდებით ფანტაზიით შექმნილ პოეტურ 

შედარებათა ნიმუშებს. მათი უმრავლესობა თვით ცხოვრებიდანაა ამოკრეფილი და 

დამუშავებული.მაგ.: 

„ადამიანის პირის კანი ხახვის გარსზე უფრო თხელია, მაგრამ თუ ერთხელ 

გაიხია, კამეჩის ტყავზე უფრო გასქელდებაო“... 

ანდაზებში მნიშვნელოვან ადგილს ეპითეტიც იკავებს. იგი სინამდვილის 

პოეტური წარმოსახვისა და ანდაზის ძირითადი მოტივის გამომზეურებისათვის არის 

გამოყენებული.მაგ.: 

„ ავი მუშა კვირაძალზე გახალისდებაო“... 

ანდაზაში მთავრი მოტივის გადმოსაცემად ძალიან ხშირადაა მოშველიებული 

ტროპული მეტყველების ერთ-ერთი სახეობა- გაპიროვნება. მაგ.: 
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„ყვავს თვალი არა ჰქონდა და ღმერთს წამწამებს თხოვდაო“; 

„ბაყაყმა ფეხი აიშვირა მეც ნალი დამაკარითო“; 

„სიფრთხილეს თავი არ სტკივაო“... 

“Ce n’est pas a la poule à chanter devant le coq”; 

“L’amour apprend aux ânes à danser”... 

ასევე ანდაზისთვის დამახასიათებელია - ჰიპერბოლა.მაგ.: 

„სამგორის მინდორზე სამი ბებერი ვერ ეტეოდაო“... 

“L’amour est la seule maladie  

dont on n’aime pas guérir.” 

“Femme tombe sept fois et toujours se relève”... 

ყველაზე ტიპიური ანდაზისათვის ალეგორიაა. შესაძლებელია ალეგორიული 

იყოს სიტყვაც და აზრიც. ანდაზის ჟანრისათვის აზრის ალეგორიულობა უფრო 

ნიშანდობლივი და სპეციფიკურია. მაგ: 

„ მელა კვდებოდა და თავსი საქათმეში მიჰქონდაო“; 

„დათვს მელიას კვალი გაუკვირდებაო“... 

Mieux vaut etre tete de souris que queue de lion; 

Il n’y a pas grenouille qui ne trouve pas son crapaud; 

Un bon renard ne mange jamais les poules de son voisin; 

Il faut coudre la peau du renard avec celle du lion… 

ანდაზებში იგავურობა, ქარაგმული თქმა, სავსებით გასაგებ სიტყვიერ 

მასალაზეა აგებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ცნებათა პირდაპირი 

მნიშვნელობით ხმარებასთან.  უნდა აღინიშნოს, რომ ალეგორიას ანდაზებში 

მხატვრულ დატვირთვასთან ერთად, აზრობრივი ფუნქციაც ეკისრება. ქართულ 

ანდაზებს ტკბილხმოვანება და მელოდიურობა ახასიათებს, რითმა-რიტმიკისა და 

სიტყვიერი მასალის, ბგერათა ჟღერადობის, ჰარმონიული თანმიმდევრობა. 

ანდაზებს, როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, მეტად შეკრული და 

დამახასიათებელი კომპოზიციური აღნაგობა აქვს. კომპოზიციური სიმტკიცე 

შინაგანი, ძლიერად მოქმედი რიტმული ბუნების საფუძველზეა  დამყარებული. მაგ: 

„ააფრინე ალალიო, რაც არ არის არარისო“; 
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„როგორიც ერიო, ისეთი ბერიო“... 

სხვა შემთხვევაში, ქართული და ფრანგული ანდაზების რიტმულობა ერთი და 

იმავე სიტყვის რამდენიმეჯერ გამეორებაზეა დაფუძნებული.მაგ.: 

„თაგვმა თხარა თხარაო, კატა გამოთხარაო“; 

„ობლის კვერი ცხვა, ცხვა, გვიან გამოცხვა და კარგად გამოცხვაო“; 

„შარიანმა კაცმა შარის გულისათვის შარა მოხნაო“... 

Qui a bu boira; 

Bon vin, mauvaise tête; 

Tu as bu le bon, bois la lie; 

Chaque vit à sa lie; 

De bon vin, bon vinaigre… 

რიტმთან ერთად ანდაზის კომპოზიციურად შეკვრის ძირითად ელემენტს 

რითმა წარმოადგენს.  ქართული საანდაზო კონტექსტისათვის დამახასიათებელია 

როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი რითმებიც. გარეგანი რითმებიანი ანდაზებია: 

„ბრიყვი მიუშვი ნებასა, თვით შეეყრება სნებასა“; 

„ბატონს ყმა უნდოდა უსმელი, უთქმელი და ჩაუცმელიო“... 

როგორც ვხედავთ, რითმები ანდაზებისათვის მხოლოდ და მხოლოდ პოეტურ 

ორნამენტს კი არ წარმოადგენენ, არამედ მათ უფრო ღრმა და სერიოზული 

დანიშნულება აქვთ. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ შინაარსის გაძლიერებაში, 

ანდაზის მუსიკალურ ჟღერადობასა და ფრაზის კომპოზიციურად შეკვრა-

განმტკიცებაში. 

პროზაული ანუ გაურითმავი ანდაზების კეთილხმოვანება და მელოდიურობა 

უმთავრესად ალიტერაციისა და ასონანსის შემწეობით ხერხდება. ალიტერაციის არსი 

თანხმოვანი ბგერების მუსიკალურობაში გამოიხატება. საანდაზო ფრაზის შიგნით 

თანხმოვანთა ხშირი განმეორება ძლიერ გავრცელებული პოეტური ხერხია. 

„ შაშვის ჯავრით ყორანმა შოშია მოკლა- შენც შავი ხარო“ (შ); 

„სასწორის სისწორე ამწონავზე ჰკიდიაო“ ( ს. წ); 

„ ქვეყანა იქცეოდა და ტურა ქორწილს ექცეოდაო“ (ქ); 

„ძაღლი ახსენე ჯოხი ხელში დაიჭირეო“(ხ)... 
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 აქ წამოდგენილი ყველა ნიმუშის ჟღერადობა შ, ს, წ, ქ, ხ ბგერების 

კანონზომიერი განმეორებით არის გამოწვეული. 

ანდაზათა მუსიკალურ ჟღერადობას ხელს უწყობს ასონანსიც, რომელიც 

საანდაზო კონტექსტში ხმოვან ბგერათა განმეორებას გულისხმობს.  

„ დათვს თავისი მახრჩობელა პანტა უყვარსო“ ( ა); 

„აზნაურის სტუმრობაო ნუ გგონია ხუმრობაო“ ( უ); 

„ ერთი პირიდან სითბოც ამოვა და სიცივეცაო“ (ი)... 

„Femme de marin, femme de chagrin”; [am-am, a-a] 

“La fortune change comme la lune, [la-la, yn-yn-yn] 

Aujourd’hui sereine, demain brune”... 

ალიტერაცია-ასონანსის პოეტური დანიშნულება არსებითად ერთი და იგივეა. 

ბგერათა კანონზომიერი შეწყობა- განლაგება შთაბეჭდილების გაძლიერების და 

ესთეტიკური ტკბობის გამოწვევისათვის არის გამიზნული. ერთი მხრივ, რითმა- 

რიტმიკა, ხოლო მეორე მხრივ, ალიტერაცია- ასონანსი ანდაზას აქცევს 

მაღალმხატვრულ, ძლიერი შთაბეჭდილების მომხდენ, ადვილად დასამახსოვრებელ 

ნაწარმოებად. 

ანდაზების ლაკონური და ლაპიდარული პოეტური სტილისათვის უცხოა 

ფრაზის ზედმეტი, არაფრისმთქმელი სიტყვებითა და ცნებებით გადატვირთვა. 

ანდაზებში ამგვარი ზედმეტი, აზრის გადამტვირთველი სიტყვების ადგილს დეფისი 

იჭერს. შესატყვისი ხასიათის მოვლენა ლიტერატურაში ფართოდ გავრცელებული 

სტილისტური ხერხია და ელიპსისის სახელწოდებითაა ცნობილი. ელიფსისი 

ანდაზისათვის მეტად დამახასიათებელი პოეტური ხერხია: 

„ ვიცის დედა ტიროდა, არ ვიცისა - იცინოდაო“ (დედა); 

„მსუქანს ყელი გაიგებს, მძიმეს - ხელიო“ (გაიგებს) ... 

ელიპსისის არსებობა- გამოყენება ანდაზის ფორმის სიცხოველისა და 

დინამიკურობისათვის არის გამიზნული. 

ქართული ანდაზების პოეტიკის თავისებურებათა განხილვისას, ყურადღების 

გარეშე არ შეიძლება დარჩეს ხმოვანი - ო, რომელიც საანდაზო მეტყველების 

აუცილებელი კომპონენტია და ამავე დროს გარკვეული ფუნქციის მატარებელიც.მაგ: 



42 
 

„ სიფრთხილეს თავი არ ტკივაო“; 

„ცული პატარაა მაგრამ დიდ ხეს წააქცევსო“... 

„ო“ ხმოვნის მოშველიებით ანდაზის მთქმელი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ 

იგი სხვის ნათქვამს იმეორებს. „ო“-ს გამოუყენებლობის შემთხვევაში ანდაზას 

აუცილებლად ერთვის სიტყვები: თქმულა, ნათქვამია, გაგონილა და სხვა. უნდა 

შევნიშნოთ, რომ სხვათა სიტყვის „ო“ იმდენად ბუნებრივი და კანონზომიერია 

ანდაზისათვის, რომ ხშირად სიტყვების: თქმულა, ნათქვამია, გაგონილა და სხვათა 

პარალელურად „ო“ ნაწილაკიც იხმარება. 

„ თევზმა თქვა: სათქმელი ბევრი მაქვს, მაგრამ პირი წყლითა მაქვს სავსეო“; 

„ კამეჩმა თქვა: ქვეყნის დანგრევისა, რომ არ მეშინოდეს, ისე გავიქცეოდი, რომ 

ფრინველიც ვერ დამეწევაო“... 

ანდაზისათვის დამახასიათებელი „ო“ ხმოვნის ფუნქცია ამგვარია: 

 იგი უპირველეს ყოვლისა, აზრობრივი დანიშნულების მქონე ელემენტია. ხაზს 

უსვამს აზრის სხვისგან მომდინარეობის პროცესს; 

 იგი პოეტური მეტყველებისათვის თავისებური ელფერის მიმცემია, იგი ხელს უწყობს 

ანდაზის მუსიკალურობას; 

 იგი განმაზოგადებლობის დამადასტურებელი ნიშანია... 

ყოველივე აღნიშნულის  შემდეგ უნდა დავასკვნათ: ანდაზების შესწავლა გვიჩვენებს, 

რომ ქართველი და ფრანგი ხალხი  მშობლიური ენის დიდი მოტრფიალე და მისი 

ოსტატურად გამომყენებელია. მათ აქვს მეტად მდიდარი, დახვეწილი გემოვნება და 

შესაძლებლობა, შექმნას ხალხური პოეზიის  ისეთი შედევრები, როგორიც ანდაზებია.  

ანდაზები ხასიათდება არა მარტო საოცრად მიმზიდველი და მრავლისმთქმელი 

შინაარსით, არამედ, მხატვრულ- გამომსახველობითი საშუალებების 

არაჩვეულებრივი სიმდიდრით. თითოეული მათგანი, განურჩევლად იმისა, იქნება ეს 

პოეტური ლექსიკის, პოეტური სემანტიკის, პოეტური სინტაქსისა და ფონეტიკის 

კუთვნილება, ანდაზებში გამოყენებულია ფრაზის არამოჩვენებითი 

პოეტურობისათვის, არამედ იმისათვის, რომ ანდაზის ძირითადი იდეური არსი 

ჟანრისათვის ნიშანდობლივი მხატვრული თავისებურებებით გადმოიცეს. 
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1.5. ანდაზების კვლევა; პირველი პარემიოლოგიური კრებულები ქართულ და ფრანგულ 

ენებში 

ანდაზები უხსოვარი დროიდან იქმნებოდა,  მათი შესწავლა საუკუნეებს 

ითვლის, მაგრამ  მხოლოდ   მე-19 ს-ის 60-იანი წლებიდან  ანდაზისმცოდნეობა 

„პარემიოლოგიის“ სახელწოდებით ცალკე დისციპლინად ჩამოყალიბდა და შევიდა 

ზოგად ფოლკლორისტიკაში. ანდაზისმცოდნეობა თავის სახელმძღვანელო 

პრინციპებს ყოველთვის ზოგადი ფოლკლორისტიკიდან იღებდა და იღებს. ამიტომაა 

რომ ანდაზის თეორიაში ვპოულობთ ყველა იმ სკოლის შეხედულებებს რომლებიც 

ფოლკლორისტიკის ისტორიიდანაა ცნობილი. 

ანდაზის შესწავლისას, მკვლევართა ყურადღებას იპყრობს შემდეგი საკითხები: 

ანდაზის განსაზღვრა; ანდაზის გენეზისი; ანდაზის კლასიფიკაცია; ანდაზებისა და 

სხვა ფოლკლორული ჟანრების ურთიერთობა, ერთი კუთხის ან ქვეყნის ანდაზების 

მიმართება სხვა კუთხის ან ქვეყნის ანდაზებთან, ანდაზების პოეტიკა და სხვა.  

მსოფლიო პარემიოლოგიაში ანდაზათა რამდენიმე კლასიფიკაცია არსებობს: 

ანბანური, თემატური, საგნობრივი, მონოგრაფიული და სალექსიკონო-

ენციკლოპედიური. ძირითადად გავრცელებულია ანბანური და თემატური 

კლასიფიკაცია. 

ტერმინი „ანდაზა“ ფოლკლორული ჟანრის აღსანიშნავად საქართველოში 

შედარებით გვიან შემოსულა ხმარებაში. გამოჩენილი ლექსიკოგრაფის სულხან-საბა 

ორბელიანის მიხედვით, მის ბადლად ადრე „არაკი“ და „იგავი“ იხმარებოდა და „ 

ანდაზა“ მცირე ფორმის ზეპოეტურ ნართაულ ნათქვამს მოგვიანებით ეწოდა. აჭარაში 

ანდაზის აღსანიშნავად გვხდება, როგორც  საკუთრივ „ ანადაზა“, ასევე „ სიტყვის 

მესელეც“ (მსხალაძე, 1984: 11). 

ჩვენში ანდაზის რამდენიმე კრებული არსებობს. ჯერ კიდევ XIX საუკუნის 

ბოლოდან მოყოლებული, პირველი ანდაზების პატარა თავმოყრა, საჟურნალო 

სტატიის სახით, „ხალხური ანდაზები” რაფიელ ერისთავმა 1871 წელს, ჟურნალ 

„კრებულში” წარმოგვიდგინა. იმ დროს გავრცელებული იყო ფოლკლორული ჟანრის 

ნაკვესები. ნაკვესი მახვილგონივრულია, მაგრამ იგი ანდაზას ვერ შეედრება. ნაკვესი 

უფრო მეტად მიბმულია თავის წარმომშობ, კონკრეტულ სიტუაციასთან. ანდაზა კი 
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სიტუაციის მოდელთან, პარადიგმატიკასთანაა მიბმული”   

(http://www.ambioni.ge/rogor-aisaxa-tanamedroveoba-andazebsi). 

ანდაზების კრებული წარმოადგენს მხატვრული ფორმით  ხალხის მორალურ 

კოდექსს. სწორედ ანდაზების საშუალებით  ხდება  ამ თუ იმ ხალხის მენტალიტეტისა 

და ხასიათის გაცნობა. 

„ანდაზა სხარტად გამოთქმული სიბრძნეა ხალხისა, მთელის საუკუნეების 

დაკვირვების შედეგი და წარმონაშობი. ისე მკაფიოდ არსად იხატება დაკვირვება ამა 

თუ იმ ხალხისა, როგორც ანდაზაში. ამიტომაც უჭირავს ანდაზას საპატიო ადგილი  

ხალხის ზეპირსიტყვიერებაში“ ასე გამოთქვა აზრი თ. სახოკიამ 1898 წ. ს. 

მერკვილაძის გამოცემულ „ხალხური ანდაზებისა და გამოცანების“ კრებულის 

რეცენზიაში[მოამბე, 1898: 75-76]და სწორედ თავად იყო ერთ-ერთი პირველი 

ქართველი მოღვაწე, რომელმაც ევროპას გააცნო ქართული ზეპირსიტყვიერების 

ნიმუშები, მათ შორის ანდაზები. 1900 წ. გაზეთმა „ივერიამ“ (#240) ქართულ 

საზოგადოებას აუწყა, რომ ფრანგულ ჟურნალში დაიბეჭდა თ. სახოკიას მიერ 

თარგმნილი მეგრული ანდაზები.  

1902 წ. ჟურნალი „მწყემსი“ [№23-24:13] ახალი ამბისა და შენიშვნების 

განყოფილებაში იტყობინებოდა: „ ერთ ფრანგულ ჟურნალში დაბეჭდილია ქართული 

ანდაზები თარგმნილი თვით თ. სახოკიას მიერ. სულ 800 -ზე მეტი ანდაზაა 

დაბეჭდილი, როგორც წინასიტყვაობიდან  ჩანს, მრავალი მათგანი თვით თ. სახოკიას 

შეუგროვებია და ჯერ ქართულადაც არ ყოფილა დაბეჭდილი, ანდაზები ცალკე 

წიგნადაც გამოვა“ - და მართლაც 1903 წ. პარიზში გამოიცა - „Les proverbes géorgiens”. 

ქართული  ანდაზების ფრანგულმა გამოცემამ გამოხმაურება ჰპოვა 

იმდროინდელ ქართულ და რუსულ პრესაში. „ივერიაში“ – (1903 # 93) დაიბეჭდა 

რეცენზია „ქალაქელის“ ფსევდონიმით, რომელშიც ავტორი წერს: „ჩვენს ცნობილ 

მწერალს ბ-ნ თ. სახოკიას საუცხოვო აზრი მოსვლია, გადაუთარგმნია ფრანგულად 

ქართული ანდაზები დაუბეჭდია ფრანგულს ჟურნალში და მერე ცალკე წიგნადაც 

გამოეცაო“. რეცენზენტი კმაყოფილებით აღნიშნავს ასევე, რომ თ. სახოკიას „ანდაზები 

შინაარსის მიხედვით გაუნაწილებია და რომ თარგმანი ერთობ კარგია, - უფრო 

http://www.ambioni.ge/rogor-aisaxa-tanamedroveoba-andazebsi
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განმეორებაა ვინემ თარგმანი. ბატონ თ. სახოკიას კარგად შეუგნია საქმის სიძნელე და 

სიტყვითი- სიტყვად თარგმანს არ გამოჰკიდებია.“ 

პროფ. ალ. ხახანაშვილს საისტორიო- სალიტერატურო ჟურნალ „Исторический 

вестник“ [1903:699] დაიბეჭდა რეცენზია, რომელშიც კმაყოფილებით აღნიშნავდა: 

„Заслуга несомненная Г. Сахокиа в том что он первый из грузин ознокомиль 

инастранцев известним отделом   грузининского фольклора“. 

ფრანგულად დაბეჭდილი ანდაზების კრებული (814 ერთეული) მკვლევარმა 

თემატურად დაანაწილა და სულ 66 ჯგუფში გააერთიანა. ეს ჯგუფებია: ღმერთი, 

სოფელი, მეურნეობა, სიყვარული, მეგობრობა, სტუმართმოყვარეობა, სილამაზე, 

სიკეთე, ბედნიერება, შრომა, ნადირობა, სიმდიდრე, ვაჭრობა, რჩევა, 

ცნობისმოყვარეობა, აღზრდა, ეგოიზმი, ოჯახი, მეფე, ქალი, საზოგადოება, 

ახალგაზრდობა, ქურდობა, სიზმარი, ხელობა, მოთმინება, მოგზაურობა და ა.შ. 

ამგვარად, თ. სახოკია პირველი იყო, ვინც ფართო საზოგადოებას, ევროპას და 

კერძოდ საფრანგეთს გააცნო ქართული ხალხური ანდაზები და ამ გზით გააცნო 

ქართული სული. წერდა კიდეც ფრანგული გამოცემის წინასიტყვაობაში: „ჩვენ 

გვსურს ფრანგ ხალხს გავაცნოთ  ქართველი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი 

გამოცდილების გამოძახილი, მისის სიბრძნის ხმა“ და ფრანგულად ნათარგმნი 

ანდაზები მართლაც წარმოადგენენ „აზრებს ზნეობრივი მოძღვრების შესახებ.“ 

[ხახანაშვილი, 1903:697] ამგვარად მოხდა ქართველი ხალხის ფრანგებისათვის  

გაცნობა. 

როგორც აღვნიშნეთ ბრძნულად თქმულ მოკლე სიტყვას უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭებოდა. საბერძნეთში ყველა დროისა და ყველა ეპოქის დიდი 

ფილოსოფოსი სოკრატე ამთავრებდა თავის სიტყვას “Comme de manières de dire 

courtes et mémorables”   პლატონის “Protagoras”  კი სიტყვები ეკუთვნოდა “ du plus 

modeste des Spartiates””. ასე, რომ პლატონიდან დაწყებული დღემდე ანდაზა 

მიჩნეულია, როგორც „manière de dire” ასევე ხასიათდება ბერძნული “paroma” 

(საიდანაც წარმოიშვა მეცნიერება პარემიოლოგია) ლათინური-  proverbium, 

ესპანური-  refran და ფრანგული proverbe, რომელზეც, რა თქმა უნდა, ლათინურის 

გავლენა აისახება. 
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თავად აღორძინების ეპოქაშიც არ იყო გამოყოფილი ანდაზის რაობა “erasme” და 

“adgia” ანდაზა და აფორიზმი, სენტენცია და მაქსიმები ერთმანეთში იყო არეული.  

მე-17 საუკუნეში Furetière (1690) თავის უნივერსალურ ლექსიკონში ანდაზას 

უწოდებდა სახალხო მეტაფორულ გამონათქვამს. კლასიკური პერიოდის 

საფრანგეთში კი ანდაზა სახალხო საუბარში გამოიყენებოდა, მაგრამ მაღალი, 

დახვეწილი, სალიტერატურო ენის მიერ გაუფასურებულად ითვლებოდა. 

ანდაზების შესწავლა  შუასაუკუნეებიდან იღებს სათავეს, რაც იმაზე 

მიუთითებს, თუ რამდენად მძაფრი და ღრმა ინტერესი გააჩნდათ ანდაზების მიმართ. 

ანდაზებს სხვადასხვა დროს სწავლობდნენ ფილოლოგები, მწერლები, იურისტები, 

არისტოკრატიის წარმომადგენლები, ბურჟუები, სასულიერო თუ სამხედრო პირები. 

შუასაუკუნეები, ეს არის პერიოდი ანდაზების აღზევებისა და პოპულარობისა, 

ფართოდ გამოიყენებენ ანდაზებს, რაც აისახება იმ ნაწარმოებების დიდაქტიკური 

ხასიათით,  რომლებიც იმ პერიოდში იქმნებოდა. ანდაზების ასეთმა აქტუალობამ 

თავისი კვალი დატოვა, სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა ანდაზების კრებული, 

რომელმაც ხელნაწერის სახით მოაღწია ჩვენამდე. მათ შორის აღსანიშნავია 

კრებულები: Distiques de Caton, Dialogue de Salomon et Marcoul, Dits et Proverbes des 

Sages Philosophes. მაგრამ მნიშვენელოვანი როლი მაინც ხალხური ანდაზების 

კრებულმა ითამაშა, რომელიც წარმოაადგენს ამ პერიოდის ყველაზე პოპულარულ 

სამ ხალხურ კრებულს. 

პირველი მათგანი „Proverbes au Vilain” შეიქმნა დაახლოებით 1175 წელს უცნობი 

ავტორის მიერ, რომელსაც მფარველობდა ფლანდრიის მმართველი, გრაფი ფილიპი 

(დაახლ. 1143-1191წწ). კრებული შედგება ექვსპწკარიანი სტროფისაგან, თითოეული 

მათგანი მთავრდება ხალხური ანდაზით ან გამონათქვამით.  ამ ანდაზებიდან ბევრი 

მოძველებულია, მაგრამ კრებულში გვხვდება ისეთი გამონათქვამები, რომლებსაც 

თანამედროვე ფრანგულ ენაში დღესაც იყენებენ (მაგ: Qui langua a, à Rome va). 

მეორე კრებულს ეწოდება „ Proverbs Rurauz et Vulgauz”  და ეკუთვნის ანონიმ 

ავტორს. ის შედგენილია დაახლოებით 1317 წელს და მოიცავს 489 ანდაზას და 

გამონათქვამს, კომენტარების გარეშე. 
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მე-3 კრებული შედგენილია დაახლოებით 1440-1444 წლებში ეტიენ ლეგრის ( 

Estienn Legris) მიერ, რომელიც  800 ანდაზისა და გამონათქვამისგან შედგება, 

რომელთა შორის არის ფრაზეოლოგიური ერთეულებიც. წინა ორი კრებულისაგან 

განსხვავებით, ლეგრის კრებულში თითოეულ ანდაზას თან ერთვის მოკლე 

მიმოხილვა ლათინურ ენაზე. ამ კრებულის წინასიტყვაობაში, რომელიც დაწერილია 

ლათინურ ენაზე, საუბარია იმაზე, თუ რა სარგებლობა მოაქვს ადამიანისათვის 

ანდაზებისა და გამონათქვამების ცოდნას. 

აღორძინების ეპოქის დასაწყისი, მე-16 საუკუნე ცნობილია საფრანგეთის 

ისტორიაში, როგორც მეცნიერების აღორძინების ეპოქა, რასაც თან ახლდა ფრანგული 

ენის განვითარება, მისი გამდიდრება ახალი სიტყვებითა და სიტყვაწარმოებებით. 

განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენებოდა ფიგურალური თქმები, რაც იმ პერიოდის 

აზროვნებისთვის იყო მახასიათებელი. ამ გამონათქვამების გავრცელებამ ერთგვარად 

შეუწყო ხელი წიგნის ბეჭდვის განვითარებას.  ამან მისცა საშუალება ფრანგებს 

გაეცნოთ ისეთი მწერლების შემოქმედება, როგორიცაა რაბლე, ბონავენტურა, 

დეპერიე, მარგარიტა ნავარელი და სხვები, რომელთა ნაწარმოებები მდიდარია 

ანდაზებითა და ფრაზეოლოგიზმებით. 

აღორძინების პერიოდში ანდაზა გახდა არამარტო კრებულების შედგენის,  

არამდე მისი შესწავლის სფერო. 

ამ ეპოქის მკვლევართა შორის უნდა აღინიშნოს ორი ფილოლოგი - ანრი ეტიენი 

(Henri Estienne) და ეტიენ პასკიე (Etienne Pasquier).  

ანრი ეტიენს (1531-1599) ეკუთვნის „Thesaurus linguae graecae “  და  „Precellence 

du language français”  გამოცემული 1579 წ. ამ უკანასკნელში ესტიენი იცავს ფრანგულ 

ენას და ცდილობს დაამტკიცოს ფრანგული ენის უპირატესობა სხვა ენებთან 

მიმართებით. ის ხაზს უსვამს ფრანგული ენის სიმდიდრეს, ანდაზებსა და 

ფრაზეოლოგიზმებს, რომელსაც დიდი ადგილი უჭირავს მის წიგნში.  

ანდაზების განხილვისას ის დასძენს, რომ ერთ ლათინურ ან ბერძნულ ანდაზას 

ფრანგულ ენაში შეესაბამება რამდენიმე თარგმანი და ანდაზა, რომელთა ანალოგი არ 

მოიპოვება კლასიკურ ენებში. 
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ანრი ეტიენი ასევე ეხება ლინგვისტურ პრობლემებს, ანდაზის შინაარსს, მათ 

სემანტიკას და ეტიმოლოგიას. 

ეტიენ პაკე, (1529-1615) განათლებით იურისტი, ცნობილია თავისი 

ფუნდამენტალური ათ ტომიანი ნაშრომით „Recherche de la France”.  მე-8 ტომი 

მთლიანად ეძღვნება ფრანგული ენის ანდაზებსა და ფრაზეოლოგიზმებს. 

აღორძინების ეპოქაში უკვე ხდება არა ანდაზათა  შეგროვება, არამედ  მათი შესწავლა. 

მე-17-18 სს-ებში გამორჩეული იყო ანტუან უდენი (Antoine Oudin) ავტორი 

საინტერესო და მდიდარი ლექსიკონისა, რომელიც გამოიცა1940 წელს  

სახელწოდებით: „Curiosités françaises, pour supplément aux dictionnaires. Recueil de 

plusieurs belles propriétés avec une infinite de proverbes et quolibets, pour l’explication de 

toutes sortes de livres”. 

ეს წიგნი ითვლება პირველ სისტემატიზირებულ ანდაზურ მასალად ფრანგულ 

ენაში და უკავია მნიშვნელოვანი  ადგილი ფრანგული პარემიოლოგიის კვლევაში.  ის 

იყო და რჩება ღირებულ წყაროდ ანდაზების შესწავლისას.  

მე-17 ს-ში გამოვიდა ფლერი დე ბელენჟანას ( Fleury de bellingen) “ Étymologies ou 

explication des proverbes français” (1656) წიგნი, რომელიც შედგება სამი ნაწილისაგან,  

იყოფა ქვეთავებად. 

მე-18 ს-ში გამოვიდა „Dictionnaires des proverbes français”  პანკუკის მიერ (A. Y. 

Panckoucke), 1749 წელს. 

ტუეს ეკუთვნის ( J. Tuet) „ Matinées senonaises ou proverbes français suivis de leur 

origine” 1789. 

მე-19 საუკუნე გამორჩეულია ფრანგული ანდაზის შესწავლის კუთხით, 

ხორციელდება უფრო ღრმა წვდომა. 

ჩნდება ახალი ლექსიკონები, სამეცნიერო ანდაზით თანდართული. ამ 

პერიოდის უდიდეს კვლევად უნდა ჩაითვალოს კიტარის ( P. Quitard) ნაშრომი : „ 

Dictionnaire etymologique, historique et anectdotique des proverbes et des locutions 

proverbiales de la langue française” (1842). ის ანბანური პრინციპითაა დალაგებული, 

მასში, სხვა წინამორბედი ნაშრომებისაგან განსხვავებით, შესწავლის შედარებით-



49 
 

ისტორიული მეთოდია გამოყენებული. კიტარი შეეცადა სხვადასხვა ფაქტორები 

(სემანტიკა, ფონეტიკა და ა. შ) შეესწავლა. 

ამ პერიოდის  პარემიების მეორე  დიდი მკვლევარი გახლავთ - ლერუ დე ლენსი 

(Le Roux de Lincy), რომელმაც 1842 წელს გამოსცა ორტომეული, სახელწოდებით:  “Les 

livres des proverbes français”. მკვლევარმა პირველმა მოახდინა ფრანგული ანდაზების 

კლასიფიკაცია გამონათქვამების, ფრაზეოლოგიზმების, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური 

და თემატური თვალსაზრისით. 

მე-19 ს-ის მკვლევრებს შორის ასევე უნდა დასახელდეს Mesangere, Mery, Genin, 

Nisard, Martel, Loubens. 

მე-19 საუკუნე გამოირჩევა იმითაც, რომ ხდება დიფერენცირება 

პარემიოლოგიისა და ფრაზეოლოგიისა [Назарян, 1976: 155,159]. 

(დანართი 1.)  
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თავი II. დომინანტური კონცეპტები ფრანგულ და ქართულ პარემიებში 

2.1. რელიგიის ამსახველი ანდაზები ფრანგულ და ქართულ ანდაზებში. 

ჩვენს ნაშრომში ყურადღება გავამახვილეთ რელიგიურ კონცეპტებზე აგებულ  

ქართულ და ფრანგულ ანდაზებზე, ვინაიდან ისინი მრავლადაა ორივე ენაში და 

გვსურს პარალელების გავლება, მსგავსება-განსხვავებების დადგენა, როგორ აღიქვამს 

ორი ქრისტიანული ერი, კათოლიკური და მართლმადიდებლური სამყაროს 

სინამდვილეს. ლუი დე ბონალდი  თავის ნაწარმოებში აღნიშნავს: „La réligion ne nous 

fait pas bons, mais elle nous empêche de devenir trop mauvais“ ( Louis de Bonald 1754-1840, 

Maxime et Pensées); მოცემულ პარაგრაფში განვიხილოთ რელიგია, როგორც 

ეროვნული მენტალიტეტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზრისი, კერძოდ ისინი 

დავყავით შემდეგნაირად: 

1. მსგავსი ანდაზები, როგორც ლექსიკური ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისით; 

2. ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებული და შინაარსით ერთნაირი; 

3. განსხვავებული ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ მოიპოვება ფრანგულ ენაში და 

პირიქით; 

4. რელიგიური ასპექტების თემატური ჯგუფები; 

5. ანდაზები, სადაც რელიგიური ტერმინებია გამოყენებული, მაგრამ დასახელებულია 

სხვა კონცეპტებიც. 

 

I. მსგავსი ანდაზები, როგორც ლექსიკური ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისით: 

1.  Aide –toi et le ciel t’aidera ; 

Dieu donne fil à toile ourdie 

ვინც თავისთავს ეხმარება, ღმერთიც იმას 

ეხმარება 

2.  L’homme propose, Dieu dispose კაცი ბჭობს, ღმერთი განაგებს 

3.  Chacun pour soi, Dieu pour tous ყველა თავისთვის, ღმერთი ყველასთვის 

4.  Quand le loup prêche, prenez garde à 

vos moutons 

მგლისათვის ცხვარი ვის მიუბარებია 

5.  Ne jugez point si vous ne voulez être 

jugé 

ნუ განიკითხავთ, რათა არ განიკითხოთო. 

6.  Grâce à Dieu, tout est possible ღვთის წყალობით ყველაფერი 

შესაძლებელიაო 

7.  On a beau prêcher qui n’a cœur de 

bien faire 

მგლის თავზე სახარების წაკითხვა 

 

8.  Celui qui sème le vent moissonnera 

la tempête ; 

რასაც დასთეს, იმას მოიმკი; 

კაცი რასაც დასთესს, ღმერთიც იმას 
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Comme on sème, on moissonne ; 

Comme tu sèmeras tu moissonneras ; 

Il faut semer pour récolter. 

მისცემსო; 

რასაც დასთეს მიწისა პირსა, იგივ ამოვა, 

გაიდგამს ძირსა. 

9.  Grand péché ne peut demeurer caché ცოდვა კაცს არ მოასვენებს; 

ცოდვა გამჟღავნებული სჯობია; 

ცოდო კაცს არ დააყენებს. 

10.  Péché avoué est à moitié pardonné ცოდვა გამჟღავნებული ჯობიაო 

11.  Le badeau de la paroisse est toujours 

l’avis de monsieur le curé 

მღვდელო, მოწმე ვინა გყავს - და 

დიაკვანიო; 

12.  Dieu sait qui est bon pèlerin. მხოლოდ ღმერთმა უწყის. 

 

II. ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებული და შინაარსით ერთნაირი 

1.  Paroles des saints et griffes de 

chats ; 

მტერი მოყვრულად მოსული მტერზე 

უარესიაო; 

უჩინარი მტერი გამოჩენილზე უარესიაო; 

მოყვარე მტერი, ყოვლისა მტრისაგან 

უფრო მტერია. 

2.  Ange à l’église et diable à la 

maison 

სახით მღვდელიო, საქმით- მგელიო. 

3.  A toile ourdie Dieu envie le fil თუ გული გულობს ქადა ორივე ხელით 

იჭმევა 

4.  Aux audacieux Dieu prête la main ბედი მამაცს შველისო 

5.  Ce n’est tout Évangile, ce qu’on 

dit par la ville 

სიტყვა სხვაა, საქმე სხვაა, შუა უზის 

დიდი ზღვარიო; 

სიტყვით ვაიმეო, საქმით სხვაიმეო 

6.  Chacun prêche pour son saint ვის პურსაც ჭამდე, იმისივე ხმალი 

მოიქნიეო 

7.  Donner l’aumône n’appauvrit 

personne. 

La petite aumône est la bonne. 

რასაცა გასცემ შენია, რაც არა 

დაკარგულია; 

კაცი რასაც დასთესს, ღმერთი იმას 

მისცემს; 

სხვის შვილს აჭამე და შენს შვილს 

შეერგებაო. 

8.  Donner une chandelle à Dieu et 

une au diable ; 

Il ne faut pas se fier à un homme 

qui attend deux messes ; 
L'on ne peut servir ensemble et 

Dieu et le diable. 

L’on ne peut bien servir à Dieu et 

au monde ;(proverbe XIV s) 

On ne peutpas servir à la fois Dieu 

et le diable  

ორი ბატონის მსახური 

9.  Pêcheur a toujours peur ქურდს ქუდი ეწვის; 
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ჯოხს რომ აიღებენ ქურდი კატა 

დაიმალებაო. 

10.  Pour un moine l’abbaye ne se perd 

pas ; 

Pour un moine l’abbaye ne chôme 

pas 

კაი, ბატონო, მეღვინე მოგიკვდაო, ვაი 

მეღვინეს ბრალი, თორემ ბატონი 

მეღვინეს კიდევ იშოვისო; 

იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა 

საბაღნაროსა. 

11.  Quand le renard se met à pêcher, 

gare aux poules 

ბებერი სარძლოდ მორთულა, 

უფრთხილდი მოერიდეო 

12.  Quand les mots sont dits, l’eau 

bénite est faite 

თორმეტკბილს რომ სიტყვა 

გადმოსცდება, თორმეტ მთას 

გადაივლისო; 

რამაც ცხრა კბილი გადაიარა, იმან ცხრა 

მთა გადაიარაო; 

ისარი და თქმული სიტყვა, 

გასტყორცნილი არ დაგიბრუნდებაო.  

13.  Qui entre pape au conclave en 

sort cardinal 

ფონი გასავალს დალოცეო. 

14.  A qui se lève le matin Dieu prête 

la main 

ადრე ამდგარსა კურდღელსა ვერ 

დაიჭირავს მწევარი. 

15.  Autant pèche celui qui tient le sac 

que celui qui met dedans 

ქურდი ისე არ ტყუის, როგორც ქურდის 

შემნახველიო; 

ქურდის შემნახველი ქურდზე უარესიაო; 

ქურდიც და მისი შემნახველიც ერთი 

ჯოხით უნდა გაილახოსო. 

16.  Comme on connait les saints,on 

les honore 

რასაც გაასესხებ, იმასვე ჩაისესხებო; 

რასაც ჩასძახებ, იმასვე ამოგძახებსო. 

17.  Qui donne au pauvre prête à Dieu სხვის შვილს აჭამე და შენს შვილს 

შეერგებაო. 

18.  Main à main, comme Dieu fit le 

pain 
ხელი ხელს ბანს და ორივე ერთად 

პირსაო. 

19.  L'habit ne fait pas le moine მღვდელი ჭილოფშიც იცნობაო 

20.  Près de l'Église, souvent loin de 

Dieu. 

Jeune angelot, vieux diable 

საქმით სხვა, სიტყვით სხვა. 

21.  Ne connaître quelqu'un ni d'Ève ni 

d'Adam 
არც თავისი გაეგება და არც სხვისი 

სჯერაო 

22.  Dieu frappe de la main gauche, et 

caresse de la droite. 
ზოგი ჭირი მარგებელიაო. 

23.  Aide-toi et le ciel t’aidera ღვთის წყალობა კარგია, მაგრამ ხმალიც 

უნდა შეაშველოო 
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           ისეთი ანდაზები, რომლებიც ერთნაირია შინაარსობრივი და ლექსიკური 

თვალსაზრისით, როგორც შინაარსობრივი, ასევე ლექსიკური თვალსაზრისით 

რაოდენობრივად მცირეა ორივე ენაში, ძირითადად ემთხვევა შეგონებითი და 

სიძლიერის ამსახველი ანდაზები. ასევე ისიც, რომ ცოდვა ადამიანს არ ასვენებს, 

ერთნაირადაა  გადმოცემული მღვდლისა და დიაკვნის ურთიერდამოკიდებულებაც. 

რაც შეეხება ლექსიკური შედგენილობით  განსხვავებულ და შინაარსით 

ერთნაირ ანდაზებს, აქ შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიური ტერმინები ფართოდაა 

გამოყენებული სხვადასხვა ტექსტთა წარმოსადგენად, ქართულში კი, შესაბამისი 

შინაარსობრივი თარგმანის დროს მათში ვერ მოვიპოვეთ რელიგიური შინაარსის 

მქონე ანდაზები. 

ყველა ზემომოცემული ანდაზა არამარტო რელიგიური თვალსაზრისით შეიძლება 

გამოიყენებოდეს, არამედ სხვა კონცეპტთა დახასიათებისასაც. რელიგიური 

ტერმინები გამოყენებულია შემდეგი შინაარსის გამოსახატავად: 

1. სიტყვით სხვა - საქმით სხვა; 

2. მთავარია გული გულობდეს ქადა ორივე ხელით იჭმევა; 

3. ვის პურსაც ჭამდე იმას ემსახურეო; 

4. არავინაა ამქვეყნად შეუცვლელი; 

5. ქურდს ქუდი ეწვის; 

6. ნათქვამ სიტყვას უკან ვერ დაიბრუნებ; 

7. ადრე ამდგარსა კურდღელსა ვერ დაეწევა მწევარი; 

8. ქურდი ისე არ იტყუება, როგორც ქურდის შემნახველი; 

9. რასაც გაასესხებ, იმას ჩაასესესხებ; 

10. ხელი ხელს ბანს და ორთავე ერთად პირსაო. 

III. განსხვავებული ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ მოიპოვება ფრანგულ  ენაში. 

ფრანგულისაგან განსხვავებულ ქართულ ანდაზებში გამოვყავით სხვადასხვა 

რელიგიური ასპექტები და ჩატარებული კვლევის მიხედვით ანდაზებიც შესაბამისად 

დავაჯგუფეთ ამ თემატიკის მიხედვით: 

ა) მღვდელი: 

ბერს ბერობა შეშვენის და ერს ერობა; 
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ვის არ უნდა თვითონ მღვდელი იყოს და ცოლიც „ფოფოდია“ ყავდესო; 

ერთი ალილუია მღვდელსაც შეეშლებაო; 

შინაურ მღვდელს შენდობა არა აქვს; 

მაძღარ მღვდელს მშიერი დიაკონიც მაძღარი ჰგონია; 

დიაკვანს რომ მოსწყურდება მღვდელს მიაწოდებსო; 

მღვდლობა მომეცი და ქვაზე შემსვიო; 

მღვდელმა თავის ქებაში ცოცხლების მარხვა დაიწყოო; 

მღვდელს ჭილოფშიც იცნობენო; 

მღვდელს პური შიოდა- დიაკვანს - კიდევ უფროო; 

სანამდის ღმერთი მწყალობდა ცხრა დიაკვანი მყვარობდა; 

ხატი მწყალობელი მყვანდეს, თორემ დეკანოზებმა რაც უნდა მიჰქარონო; 

სხვათა მაზიარებელი დარჩა უზიარებელი; 

ქვეყნის მაზიარებელი დარჩა უზიარებელი; 

ხატი იყოს მწყალობელი მღვდელმა ქადა ჭამოსო; 

მღვდელო, ტაბლა მოაქვთო და - მე რაო? - შენთვის მოაქვთო და - შენ რაო? 

მღვდელსა ჰკითხეს: ქალი გირჩევნია, ქადა, ქათამი თუ ღვინოო? - ქალმა ქადა და 

ქათამი მარანში მომიტანოსო; 

მღვდელო მოწმე ვინა გყავსო და - დიაკონიო; 

დიაკვანმა თქვა: ჩემი დავითნი მომიტანეთო ( ჩემ დავითნში ვიცი კითხვაო); 

მღვდელი აკურთხედა რიყეზე გადააგდეო; 

მღვდელი თუ გაკრიჭო კარგად გაკრიჭეო; 

მღვდელი რომ წირვას დაიწყებს მოლოზანს მაშინ მოუნდება ბერტყვაო; 

მღვდელს თავის წვერებს აბარებდნენ- კარგად მოუარეო; 

მღვდელს თუ ერგება-მეც შემხვდებაო უთქვამს დიაკვანს; 

მღვდლებო, რძლები გიჩივიან, რას მიჩივიან ის უნამოუსოები! აი, სწორედ მაგასაო. 

 

ბ) ღმერთი: 

გამქცევ - მიმქცევი ორივე ღმერთს ეხვეწებოდაო; 

ღმერთი არამზადას ურმით დასდევს, მაგრამ მაინც მოეწევაო; 
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როცა კაცს ღმერთი წყალობს ეშმაკი რას დააკლებსო; 

ბრმა ყვავს ღმერთი აუგებს ბუდესო; 

აძუნძულდი, ღმერთს მოძულდი; 

ვისაც ღმერთისა ეშინია, იმისა ნუ გეშინიაო; 

არც თავისთვის უქნია ღმერთს და არც სხვისთვისო; 

ის შეიცნობს ღმერთს უკეთ, ვინც ღვთისგან მხოლოდ ბოძებულს დასჯერდებაო; 

თუ თავს არ იმართლებ, ღმერთი გაგამართლებს; 

რომელ კაცსაც ღმერთი სწყალობს ერთი არ დაუკვნესიაო; 

ვისაც ღმერთი  ბედს მისცემს, ზურგს უკან კომბლით მისწევსო; 

განაყოფი რომ კარგი იყოს, ღმერთსაც ეყოლებოდაო; 

განსაცდელს ქრისტეც ერიდებაო; 

თუ ღმერთს უნდა ავაანთ ხევშიაც მოგვცემს სიმდიდრესო; 

სახრე ღმერთს დაულოციაო; 

გაბედე და ღმერთიც გიშველისო; 

ვისაც ღმერთი ბედს აძლევსო, კომბლითაც აძლევსო;  

ვისაც ღმერთი ბედს მისცემს, ზურგს უკან კომბლით მისწევსო; 

კაცს ეჩქარება ღმერთს - არა; 

ღმერთი ვისაც მისცემს, ორი ხელით მისცემს, ვისაც წაართმევს - ორი ხელით 

წაართმევსო; 

ღმერთი მექუდეაო; 

ღმერთმა ქვეყანაზე გადმოიხედა და ბევრი ჩემი უნებური მკვდარი არისო; 

ღმერთს ვინ გამოცვლის აქაოდა ბებერიაო; 

ღმერთი დაბერებულა დაუნდა გამოვცვალოთო უთქვამს ქიზიყს; 

ობლის მამა ღმერთია... 

 

გ) ეშმაკი: 

ეშმაკები ერთმანეთის მტრები არიან, მაგრამ კაცის წინააღმდეგ კი დამოყვრდებიანო. 

გამოუცდელ ანგელოზს გამოცდილი ეშმაკი სჯობიაო;  

ეშმაკები ერთმანეთის მტრები არიან კაცის წასახდენად კი დამოყვრდებიანო; 
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ეშმაკი მდიდარს აკვანს ურწევსო; 

ეშმაკი ჯოჯოხეთს არ დაანგრევსო; 

ეშმაკი თავის ბუდეს არ დაანგრევსო; 

ეშმაკის შენახული ანგელოზმა გაიხმარაო; 

ეშმაკს ნეკი რომ მისცე, მთელ ტანს წაიღებსო; 

ეშმაკს რომ თითი მისცე, მთელ ტანს წაიღებსო;  

ეშმაკის წინ მალაყს ვერ გადახვალო; 

ეშმაკმა ეშმაკს დაუძახა: „შენ კოჭუკუღმართოო!“ „რატომ დამიძახეო“ და „შენ 

დამასწრებდიო!“ 

ეშმაკმა თქვა: სანამ ამოკლებდნენ იქ ვიყავ და როცა დაგრძელება დაუწყეს კი 

მოვუსვი და წამოვედიო. 

ეშმაკს კლდეზედაც არაუშავს რაო; 

ეშმაკი კალთაზე რომ მოგებას, მოიგლიჯე და გადააგდეო; 

ანგელოზები რომ შენკენ იყვნენ, ეშმაკი ვერას დაგაკლებსო... 

 

დ) ეკლესია, ხატი, ლიტურგია 

დიდ საყდარში განა პატარა წირვა არ შეიძლებაო?; 

ეს ხატი ჩემი მოჭედილია და ვიცი რა ძალა აქვსო; 

ყოვლაწმიდის სადღეგრძელოს დასალევად ერთი კაცი სამგორიდან დაბრუნდაო; 

ერთხელ შევედი საყდარში, მაშინაც თვალი გამოვითხარეო; 

ერთხელ წაველ წირვაზეო, ფეხი მომტყდა ყინვაზეო; 

უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები შეერია... 

 

ე) მარხვა, დღესასწაულები: 

დიდ მარხვას უთქვამს:   ისე გავირბენ,  ქვრივმა პერანგის გარეცხვაც ვერ მოასწროსო; 

ბზობას და აღდგომას ერთნაირი ამინდი იცისო; 

ავი კაცი აღდგომა დღესაც ავია; 

შენც წახდი, მეც წამახდინე, ქრისტე აღსდგა, გიხაროდეს! 

ნათლისღების წინა დღეო ნუ გგონია კვირა დღეო;  
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კვირას ნამუშევარი ორშაბათს მომცდარი; 

მარხვა სინანულისა აღდგომა სიხარულისაო; 

მარხვის მჭამელს ხსნილში აღარა ჰქონდა რაო; 

მარხვის ჭამა დამეწამა, ნეტავ რამე შემეჭამაო; 

ფერიცვალება დღეს ირემი ხეს არ შეეფხანებაო; 

თევზი- მარხვაში- ცხენი- აღმართში... 

 

ვ) ნათლობა, ნათლია: 

ბალღი როცა აკვანშით ადგება, ნათლია აღარ სჭირდებაო; 

ნათლულს ნათლიის სამსახური არ მოწყინდებაო; 

ნათლიავ, კოჭლი ცხენით მოვედი და ვერა მოგიტანე რაო, ვერცა რას აქედან წაიღებ 

შენი კოჭლი ცხენითაო; 

ნათლიავ, შენსას ჩემი მირჩევნია და სხვისას ჩემიო; 

ნათლიამ უთხრა ნათლიდედას: ჩემი ნათლული გებრალებოდესო; 

ნათლიდედის სილამაზე არ არგია სვინასაო, კაცი უნდა უყურებდეს გადებულ ხიდს 

წინასაო; 

ნათლია ნათლიდედას ნათლულს აბარებდა, - აბა შენ იცი, რავა მოუვლიო; 

ნათლიდედის სილამაზე ნათლიმამას გაუხარდებაო; 

ნათლიავ, ხან რომ ჩვენსა, ხან თქვენსაო; 

ნათლიავ, ნათლიდედას ნუ დაივიწყებო; 

ნათლი ძაღლი გეპარებოდა, სირცხვილით ვერ გითხარიო... 

 

ზ) წმიდა მიწა - იერუსალიმი: 

განა იერუსალიმში ძაღლები არ ყეფენ?; 

იერუსალიმს მიმავალს ნურც წასვლას ურჩევ და ნურც დარჩენასო; 

იერუსალიმს ნიორი გაგზავნეს, მოიტანეს ისევ ყარდაო; 

ნიორი იერუსალიმში დათესეს - სუნს დაკარგავსო; 

იერუსალიმს ვირი თოფრით გაგზავნეს ისევ თოფრით დაბრუნდაო; 

იერუსალიმში მიმავალს ნურც დაუშლი, ნურც გაუპირდებიო; 
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იერუსალიმს ნიორი გაგზავნეს, წმიდა ადგილია სიწმიდეს მისცემსო, დაბრუნდა- 

ისევ ყარდაო; 

იერუსალიმი წმიდა ქალაქია, მაგრამ ძაღლ-ციცანი (ღორები) იქაც არიანო; 

 

თ) ცხონება: 

სხვისა სანთელ -საკმეველით ჩემი მკვდარი აცხონეო; 

სხვისი პურ- მარილით ღმერთო ჩემი მკვდარი აცხონეო; 

ხახულის ღვინითა და პურითა, ღმერთო, აცხოვნე ჩემი მკვდარიო; 

ახობაძის ტაბლითა სტურუას სული აცხონოს ღმერთმაო; 

ბაბე ცხონდეს სხვის პურ-ღვინოზეო; 

კარგი შვილის დედ-მამას საკურთხი რად უნდაო... 

 

ი) რწმენა და ადამიანური უძლურებანი: 

გამქცევ - მიმქცევი ორივე ღმერთს ეხვეწებოდაო; 

ყველამ ღმერთი ახსენა, ლომმა კი კლანჭებზე დაიხედაო; 

ქათამი რომ წყალს დალევს ზემოთ აიხედავს ღმერთო შემარგეო; 

ღმერთო ნუ მისცემ გლახასაო, ვერაფერს შეინახავსაო; 

ღმერთო, ნუ შემყრი ხევის ადიდებასა და უვიცი კაცის განდიდებასაო; 

გლეხი ხატს შეეჩვია და ნაფოტის სროლა დაუწყოო; 

უღმერთო ქუხილს გაიგონებს, ღმერთსაც მაშინ მოიგონებსო; 

ყველის და პურის მჭამელმა ღმერთს აღარ შეხედაო; 

ას კაცში რომ კაცს ზიარების შეეშინდება ზიარება არ უწერიაო; 

გლახა ამპარტავანი ღმერთსაც სძულს და კაცსაცო; 

გლეხს ხატზე აკოცნინეს, მერე ისე შეეჩვია, ქვებს ესროდაო; 

გლახას ხატის ეშინოდა, შეეჩვია და ბუცაობა დაუწყოო; 

უღმერთო ქუხილს გაიგონებს, ღმერთსაც მაშინ მოიგონებს; 

ღმერთმა მისცა და არ დაუფასაო; 

ღმერთსაც თავისი პირით შეეხვეწებიანო; 

კაცს ღმერთი არ სწამდა და პირჯვარს იწერდაო; 
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უკუდო ამპარტავანი ღმერთსაც სძულს და კაცსასაცო; 

ზოგი კაცი ცხენზე რომ შეჯდება ღმერთი დაავიწყდება და რომ ჩამოხტება- ცხენიო; 

ღვთისაც მეშინია და ღვთის რისხვისაც; 

თუ ღმერთი მწყალობს, მისი ანგელოზი რას დამაკლებსო... 

III. განსხვავებული ფრანგული ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ მოიპოვება ქართულ  

ენაში 

 ა) ცოდვა: 

On est souvent puni par où l’ on pèche; 

A toute pèche miséricorde; 

Le péché et l’enfer; 

A tout péché miséricorde; 

On ne doit pas avoir d’un péché deux pénitences; 

Dieu ne veut pas la mort du pécheur; 

Péché celé est à demi pardonne; 

Faute avouée est la moitie pardonnée; 

Vieux péché nouvelle honte; 

Charité oingt et péché poingt (pique, blesse); 

On est souvent puni parou l’on a péché; 

Nul vice sans supplice, nuls vifs sans vices... 

 

ბ) ჯოჯოხეთი: 

L’enfer est pavé de bonnes intentions ; 

Au paradis pour la musique, mais en enfer, pour l’agrement de la conversation...  

 

გ) ღმერთი: 

Le bon Dieu lui-même a besoin de cloches; 

Là où Dieu veut, il pleut; 

Dieu donne le froid selon la robe; 

Dieu donne le drap selon le froid; 
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À barque désespérée, Dieu fait trouver le port; 

Si Dieu quelque’un veut chatier de bon sens le fait varier; 

Ce que Dieu trempe, Dieu le seche ; 

Dieu mesure le froid a la brebis tondue; 

Dieu donne le froid selon le drap; 

En peu d’heures Dieu labeure ( XIII s); 

Voix du peuple, voix du Dieu ( Vox poluli, vox Dei); 

En petite maison la part de Dieu est grand; 

Dieu fait bien ce qu’il fait; 

L’homme s’agite mais Dieu le mene; 

Si Dieu n’existait pas il faudrait l’inventer; 

 

დ) წმიდანები: 

Mieux vaut Dieu prier que ses saints; 

A saint breneux, chandelle de merde; 

A petit saint petit offrande; 

Selon le saint, l’ecens; 

Tel saint tel miracle; 

C est au miracle qu’on reconnait les saints; 

Le saint de la ville ne fait pas les miracles; (le saint de la ville n’est pas adore ; nul n est 

prophete en son pays); 

Il vaut mieux adresser a Dieu qu’ a ses saints; 

Il vaut mieux Dieu prier que ses saints; 

Pourquoi cachera Dieu ce que savent les saints; 

Danger passe, saint moque; 

Saintde mon pays, secourez-moi ! les saints de ce pays ne me connaissent pas (Proverbe 

Breton); 

Le saint qui ne guerit de rien n’a pas de pelerins; 

Au saint qui ne fait pas de miracles, on ne brule pas d’encens; 

A chaque saint sa chandelle; 

http://www.proverbesfrancais.com/192-barque-d233sesp233r233e-dieu-fait-trouver-le-port/proverbes-francais/2
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Il n y a si petit saint qui ne veuille sa chandelle; 

 

ე) ეშმაკი: 

On ne peutpas servir a la fois Dieu et le diable ; (proverbe XIV s); 

Le diable bat sa femme et marie sa fille; 

De jeune diable, vieil ermite; 

De jeune angelot vieux diable; 

Du service au diable conchie gueredon; 

Qui diable achete diables doit vendre; 

Le valet du diable fait plus qu’on lui demande; 

Porte fermee, le diable s’en va; 

Toujours ne sont diables a l’huis; 

Le diable n’est pas toujours a la porte d’un pauvre homme; 

Au diable on peut faire tort; 

On ne peut pas peigner un diable qui n’a pas de cheveux; 

A manger avec diable, la fourchette n’est jamais trop longue; 

Il y a toujours un diable pour empêcher la procession de passer; 

Le diable ne dort jamais; 

Ce qui vient du diable, retourne au diable; 

Farine du diable retourne en son; 

Les anges ne croient au diable quand ils ont reçu un coup de cornes; 

On connait le diable avec ses griffes; 

Ou il y a un écu il y a un diable; 

En oiseuse (oisiveté) le diable se boute; 

Plus a le diable, plus veut avoir; 

Le diable était beau quand il était jeune; 

Le diable devenu vieux se fit ermite; 

Le diable parle toujours en l’evangile; 

On ne peut faire tort au diable; 
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Il faut quelqufois bruler une chandelle au diable; 

La plus grande malice du diable est de faire croire qu’il n’existe pas; 

Dieu fait les gens, et le diable les accouple; 

Quand Dieu donne de la farine, le diable clôt le sac.. 

 

ვ) რელიგიური დღესასწაულები: 

Apres la faite adieu le saint; 

Il n est pas tout les jours fête; 

Il ne faut pas chômer les fêtes avant qu’elles soient venues; 

Il n y apas de fête sans lendemain; 

Il n est pas bonnes fêtes sans lendemain;  

Fais carnaval avec ta femme, et Pâques avec ton cure; 

Aux bonnes fêtes les bons coups; 

Tarde qui tarde; 

En avril aura Pâques ; 

Pâques longtemps désirées sont en un jour tôt passées… 

 

ზ) საეკლესიო პირები: 

Quand il pleut sur le curé il dégoutte sur le vicaire; 

Le moine répond comme l’abbé chante ; 

L’abbé mange le couvent; 

Abbé et couvent, ce n’est qu’un mais la bourse diverse; 

Au temps de la Sainte-Barnabe, le gerbe retourne à l’ abbé; 

Le moine répond comme l’abbé chante; 

Le badeau de la paroisse est toujours d’accord avec monsieur le curé; 

Pour le moine l’abbaye ne faut pas; 

Pour un moine ne faut couvent; 

Pour un moine on ne laisse pas de faire un abbé; 

Quand l’abbé danse à la cour, les moines sont en rut aux forets; 
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Quand l abbé tient la taverne, les moines peuvent aller au vin; 

Homme ne connait mieux la malice que l abbé qui a été moine;  

Il n’envie que de moine nau (navire) veut grand eau etgros moine, gras veau ; 

Méfiez vous des gens qui ne voient le jour  (que par une fenêtre de drap (le capuchon du 

moine ; 

L’habit ne fait pas le moine; 

La robe ne fait pas le moine ; 

Il faut que le prêtre vive de l’autel ; 

Chacun prêche pour sa paroisse ; 

Chaque cure prie Dieu pour sa paroisse ; 

Chaque prêtre loue (fait l’éloge de) ses reliques ; 

Fou et prêtre qui blâme se reliques ; 

Dieu a ôte les enfants aux prêtres, le diable leur a donne des enfants ; 

Crosse de bois, évêque d’or ; 

Eveque de bois, crosse d’or; 

Au temps passe de l’âge d’or, 

Crosses de bois, évêques d’or ; 

Un chien regard bien un évêque ; 

Dieu sait comment se font les papes ; 

Qui entre pape au conclave en sort cardinal ; 

Qui veut vivre à Rome, ne doit pas se quereller avec le pape ; 

La mule de pape ne mange qu’à ses heures… 

 

თ) ეკლესია: 

Un grand clocher est un mauvais voisin ; 

Plus le clocher est élève plus la sonnerie est haute ; 

Quand on carillonne au clocher, il est fête en la paroisse ; 

A petit cloche, grand son ; 

Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son ; 
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Mieux vaut à la cloche se lever qu’à la trompette ; 

On ne peut pas sonner la cloche et suivre la procession ; 

Qui est près de l’église est souvent loin de Dieu ; 

Quand on pisse contre l’église, il ne vous manque jamais rien ; 

Hors de l’église point de salut ; 

Un cure n’ a besoin d’autre titre que de son clocher pour demander ses dimes ; 

Cequi est plus près du clocher c’est l’église ; 

Il faut laisser le Moustier (monastère) où il est… 

 

ი) წირვა, ღვთისმსახურება: 

Courte messe et longdiner, c’est la joie au cheval; 

Courte prière monte au ciel; 

Tant crie-t-on Noel qui vient ; 

A la fin se chante la Gloria ; 

Apres les matines doit-on chanter le Te Deum ; 

Quand tout est dit, Vêpres sont dites. 

Courtes prières pénètres les cieux… 

 

კ) რწმენა: 

Ni croire ni à Dieu ni à diable; 

Qui croit en Dieu n'est jamais seul ; 

Il n’y a que la foi qui sauve ; 

C’est la cœur qui sent Dieu est non la raison ; 

Qui sert à Dieu a bon maitre ; 

La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse ; 

La foi transporte les montagnes (Bible) ; 

Il ya trois moyens de croire la raison, la coutume, l’inspiration ; 

La foi qui n’agit point, est-ce une foi sincère ?; 

La foi est le triomphe de la théologie sur la faiblesse humaine ; 
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La vie est une sorte de mystère triste dont la foi seule a le secret ; 

Recours à Dieu, l’ancre est rompue… 

 

ლ) მოწყალება: 

En matière d’aumône il faut fermer la bouche et ouvrir le cœur ( Guillaume Bouchet, les 

secret 1598) ; 

L’aumône est sœur de la prière ; 

Il y a plus de Bonheur à donner qu’à recevoir... 

 

მ) მარხვა: 

Deux fête valent mieux qu’un jeune ; 

Il faut faire Carême-prenant avec sa femme et Pâques avec son cure. 

L’eau gâte moult le vin, 

Une charrette le chemin,  

Le carême le corps humain. 

Double jeune double morceau ; 

 

IV. რელიგიური ასპექტების მქონე ანდაზების შესწავლისას გამოყოფილ თემატურ 

ჯგუფებს თუ დავუკვირდებით, მივიღებთ შემდეგ სურათს: 

ქართულში რელიგიის შესახებ შეგროვებულ და შესწავლილ ანდაზებში გამოიყო  

შემდეგი თემატური ჯგუფები: 

1. მღვდელი; 

2. ღმერთი; 

3. ეშმაკი; 

4. ეკლესია, ხატი, ლიტურგია; 

5. მარხვა, დღესასწაულები; 

6. ნათლობა, ნათლია; 

7. წმიდა ადგილი - იერუსალიმი; 

8. ცხონება; 
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9. რწმენა, ადამიანური უძლურებანი. 

ფრანგულში რელიგიის შესახებ შეგროვებულ და შეჯამებულ ანდაზებში გამოიყო 

შემდეგი თემატური ჯგუფები: 

1. ცოდვა; 

2. ჯოჯოხეთი; 

3. ღმერთი; 

4. წმიდანები; 

5. ეშმაკი; 

6. დღესასწაულები; 

7. საეკლესიო პირები; 

8. ეკლესია; 

9. წირვა, მსახურება; 

10. რწმენა; 

11. მოწყალება; 

12. მარხვა. 

მოცემული სურათის მიხედვით მივიღეთ ორივე ენის პარემიებისათვის საერთო 

თემატური ჯგუფები: 

ქართულ ენაში: ფრანგულ ენაში: 

მღვდელი საეკლესიო პირები 

ღმერთი ღმერთი 

ეშმაკი ეშმაკი 

ეკლესია, ხატი, ლიტურგია ეკლესია/წირვა, მსახურება 

მარხვა, დღესასწაულები დღესასწაულები/მარხვა 

რწმენა და ადამიანური უძლურებანი რწმენა 

 

გამოყოფილი თემატური ჯგუფები ზოგ შემთხვევაში სრულად ემთხვევა 

ერთმანეთს, ზოგან დაახლოებითი შინაარსობრივი თანხვედრაა. ფრანგული ენის 

ანდაზებში, კი ასევე ცალკე გამოიყოფა ისეთი თემატური ჯგუფები, რომლებიც 

ქართულ ენის ანდაზებთან შედარების დროს მოცემულ ორ შემთხვევაში ერთ 

ჯგუფად გაერთიანდა. ესენია: 
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ეკლესია/წირვა, მსახურება 

დღესასწაულები/მარხვა 

 

ანდაზათა ამგვარი თემატური ჯგუფების გამოყოფის შედეგად მივიღეთ 

შემდეგი განსხვავებული ჯგუფები: 

ქართული  ანდაზებისათვის: 

1. ნათლია, ნათლული; 

2. წმიდა ადგილი იერუსალიმი; 

3. ცხონება. 

ფრანგული ანდაზების თემატურ ჯგუფებში გვაქვს ქართულისაგან განსხვავებული 

ჯგუფები: 

1. ცოდვა; 

2. ჯოჯოხეთი; 

3. წმინდანები; 

4. მოწყალება. 

კვლევის საფუძვლიანად ჩატარებისათვის თემატურად მოცემული ანდაზები 

ცალ-ცალკე განვიხილეთ, რამაც მოგვცა ეროვნული მენტალიტეტის 

თავისებურებების სიღრმისეულად წვდომის საშუალება. 

პირველ რიგში განვიხილეთ ორივე ენის პარემიებში მოცემული „ღმერთის“ თემა, 

ვნახეთ, რა კონცეპტებითა და სემანტიკური მნიშვნელობებითაა გაჯერებული ისინი. 

ქართულ ანდაზებში „ღმერთის“ თემა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გამოიყოს, 

როგორც „შეგონებითი“, ასევე სხვა კონცეპტებით გაჯერებული ანდაზები. 

განვიხილეთ, გამოვყავით და დავაჯგუფეთ ისინი შემდეგი სახით: 

 

შეგონებითი კონცეპტი „ღმერთი“ 

როცა კაცს ღმერთი წყალობს, ეშმაკი რას 

დააკლებსო; 

აძუნძულდი, ღმერთს მოძულდი; 

 

ვისაც ღმერთისა ეშინია, იმისა ნუ 

გეშინიაო; 

არც თავისთვის უქნია ღმერთს და არც 

სხვისთვისო; 

ის შეიცნობს ღმერთს უკეთ, ვინც 

ღვთისგან მხოლოდ ბოძებულს 

დასჯერდებაო; 

ღმერთი არამზადას ურმით დასდევს, 

მაგრამ მაინც მოეწევაო; 

რომელ კაცსაც ღმერთი სწყალობს, ერთი განაყოფი რომ კარგი იყოს ღმერთსაც 
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არ დაუკვნესიაო; ეყოლებოდაო; 

კაცს ეჩქარება, ღმერთს არა; სახრე ღმერთს დაულოციაო; 

ღმერთი მექუდეაო; 

 

ვისაც ღმერთი ბედს აძლევსო, 

კომბლითაც აძლევსო;  

ვისაც ღმერთი ბედს მისცემს, ზურგს 

უკან კომბლით მისწევსო; 

ბრმა ყვავს ღმერთი აუგებს ბუდესო; ღმერთი ვისაც მისცემს ორი ხელით 

მისცემს, ვისაც წაართმევს - ორი ხელით 

წაართმევსო; 

თუ თავს არ იმართლებ, ღმერთი 

გაგამართლებს; 

ღმერთს ვინ გამოცვლის აქაოდა 

ბებერიაო; 

ღმერთი დაბერებულა და უნდა 

გამოვცვალოთო უთქვამს ქიზიყს; 

 ღმერთმა ქვეყანაზე გადმოიხედა და 

ბევრი ჩემი უნებური მკვდარი არისო; 

 განსაცდელს ქრისტეც ერიდებაო; 

 გაბედე და ღმერთიც გიშველისო;  

 თუ ღმერთს უნდა ავაანთ ხევშიაც 

მოგვცემს სიმდიდრესო. 

 

კონცეპტი „ღმერთით“ შედგენილი ფრანგული ანდაზების განხილვისა და 

გაანალიზების შედეგად მივიღეთ შემდეგი სურათი: 

შეგონებითი კონცეპტი„ღმერთი“ 

Dieu donne le froid selon la robe;  

Dieu donne le drap selon le froid; 

Dieu mesure le froid a la brebis tondue ; 

Dieu donne le froid selon le drap ; 

Le bon Dieu lui-même a besoin de cloches; 

 

À barque désespérée, Dieu fait trouver le port; En petite maison la part de Dieu est grand ; 
Si Dieu quelque’un veut chatier de bon sens 

le fait varier ; 
 

Ce que Dieu trempe, Dieu le seche.  

En peu d’heures Dieu labeure (XIII s ;Henri 

Estienne (1594) précise que ce proverbe ce 

dit a propos de celui qui manifeste une 

conversion soudaine) 

 

Dieu fait bien ce qu’il fait ;  

L’homme s’agite mais Dieu le mène ;  

Si Dieu n’existait pas il faudrait l’inventer ;  
Là où Dieu veut, il pleut ;  

Voix du peuple, voix du Dieu. (Vox poluli, 

vox Dei) 

 

http://www.proverbesfrancais.com/192-barque-d233sesp233r233e-dieu-fait-trouver-le-port/proverbes-francais/2
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თუ დავაკვირდებით ზემოთ მოცემულ ანდაზებს, ვნახავთ, რომ ქართულ 

ანდაზებში გამოიყოფა როგორც შეგონებითი, ასევე სხვა კონცეპტის მატარებელი 

ანდაზები, ფრანგულ ენაში კი ძირითადად მოცემულია „ღმერთის“ შესახებ 

შეგონებითი სახის ანდაზები. 

შეგონებით ანდაზებს თუ შევადარებთ ერთმანეთს, რომელიც დაგვეხმარება 

ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურებების კვლევის გამოვლენაში, ვნახავთ, რომ 

ორივე ენის ანდაზებში ჩანს, რომ უფალია ყველაფრის საზრისი და საწყისი, 

განსხვავებული ნიუანსი ამ ანდაზებშიც მოიპოვება, რაც შემდეგ ასპექტებში 

გამოვლინდება: ქართულ ანდაზებში გამახვილებულია ყურადღება მოთმინებაზე, 

უფალმა უკეთ უწყის რა რა დროს გვჭირდება, ის არის საზრისი კაცთა მოდგმის და 

მწყალობელი. ფრანგულში ასევე ყურადღება მახვილდება იმ შეგონებაზე, რომ როცა 

ადამიანს ღმერთი სჯის, ეს ისევ მისი სიკეთისკენ შემოსაბრუნებლად, მის 

განსაკურნებლად, ასევე ნათლად ჩანს უფლის სახე - ღმერთი განაგებს, კაცი 

მოქმედებს... 

განვიხილოთ „ეშმაკის“ სახე ქართულ - ფრანგულ პარემიებში: 

ქართულ პარემიებში მოცემული  ეროვნული მენტალიტეტის 

თავისებურებების კვლევის განხორციელების მიზნის მისაღწევად გამოვყავით 

სხვადასხვა კონცეპტები: 

ანდაზა კონცეპტი 

გამოუცდელ ანგელოზს გამოცდილი 

ეშმაკი სჯობიაო;  

ეშმაკის შენახული ანგელოზმა 

გაიხმარაო; 

ანგელოზები რომ შენკენ იყვნენ, ეშმაკი 

ვერას დაგაკლებსო; 

ანგელოზის სახე 
 
 
 
 
 

 

ეშმაკები ერთმანეთის მტრები არიან, 

მაგრამ კაცის წინააღმდეგ კი 

დამოყვრდებიანო; 

ეშმაკები ერთმანეთის მტრები არიან 

კაცის წასახდენად კი დამოყვრდებიანო; 

ეშმაკი ჯოჯოხეთს არ დაანგრევსო; 

ეშმაკი თავის ბუდეს არ დაანგრევსო; 

ეშმაკს ნეკი რომ მისცე მთელ ტანს 

ადამიანის მტერი 
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წაიღებსო; 

ეშმაკს რომ თითი მისცე მთელ ტანს 

წაიღებსო;  

ეშმაკის წინ მალაყს ვერ გადახვალო; 

ეჭმაკმა ეშმაკს დაუძახა: „შენ 

კოჭუკუღმართოო!“ „რატომ დამიძახეო“ 

და „შენ დამასწრებდიო!“ 

ეშმაკმა თქვა:„სანამ ამოკლებდნენ იქ 

ვიყავ და როცა დაგრძელება დაუწყეს კი 

მოვუსვი და წამოვედიო“; 

ეშმაკს კლდეზედაც არაუშავს რაო; 

ეშმაკი კალთაზე რომ მოგებას, 

მოიგლიჯე და გადააგდეო. 

ეშმაკი მდიდარს აკვანს ურწევსო. მდიდარი 

 

იმავე მიდგომის მიხედვით განვიხილოთ ფრანგულ პარემიებში „ეშმაკის“ სახე: 

ანდაზა კონცეპტი 

De jeune diable, vieil ermite ; 

De jeune angelot vieux diable ; 

Le diable était beau quand il était jeune ; 

Le diable devenu vieux se fit ermite ; 

დრო 

Ce qui vient du diable, retourne au diable ; 

Farine du diable retourne en son ; 

ბოროტება ბოროტს უბრუნდება 

A manger avec diable, la fourchette n’est 

jamais trop longue ; 

Il y a toujours un diable pour empêcher la 

procession de passer ; 

Les anges ne croient au diable quand ils ont 

reçu un coup de cornes ; 

On connait le diable avec ses griffes ; 

La plus grande malice du diable est de faire 

croire qu’il n’existe pas ; 

 Qui diable achète diables doit vendre ; 

Le valet du diable fait plus qu’on lui 

demande ; 

Plus a le diable, plus veut avoir ; 

Le diable parle toujours en l’évangile ; 

On ne peut faire tort au diable ; 

Du service au diable conchie guéridon ; 

Il faut quelquefois bruler une chandelle au 

diable ; 

En oiseuse (oisiveté) le diable se boute ; 

ეშმაკი მაცდუნებელი 
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Dieu fait les gens, et le diable les accouple ; 

Quand Dieu donne de la farine, le diable 

clôt le sac ; 

Ou il y a un écu il y a un diable ; ფული, ყიდვა 

Le diable bat sa femme et marie sa fille  Ce proverbe se dit lorsqu'il pleut alors que 

le soleil brille dans le ciel. 

Toujours ne sont diables a l’huis ; 

Porte fermée, le diable s’en va ; 

On ne peut pas peigner un diable qui n’a pas 

de cheveux ; 

ეშმაკს შეიძლება წინ აღუდგე 

Le diable n’est pas toujours à la porte d’un 

pauvre homme ; 

(Explication - Ce proverbe signifie que la 

Providence n'envoie pas à un individu plus 

de mal qu'il ne peut supporter 

 

 ქართულ ანდაზებში ამ თემასთან დაკავშირებით ყურადღება 

გამახვილებულია იმაზე, რომ ეშმაკზე ანგელოზი იმარჯვებს, ის გამოყვანილია, 

როგორც ადამიანის მტერი და მისი მაცდუნებელი. ასევე მოიპოვება ანდაზა, სადაც 

ეშმაკი და სიმდიდრე ერთმანეთთანაა გაიგივებული. 

 ფრანგულ ანდაზებში, ქართულისაგან განსხვავებით, მოყვანილია „დროის“ 

ფაქტორი, საუბარია იმაზე, რომ ძველი ანგელოზი შეიძლება ეშმაკად იქცეს დროსთან 

ერთად; საინეტერესოა, ასევე, ანდაზებში ის იდეა, სადაც ბოროტების ჩამდენს 

ბოროტება უკანვე უბრუნდება. ქართულისაგან განსხვავებით, ასევე მოცემულია 

ანდაზები, რომლებშიც საუბარია იმაზე, რომ თუ ადამიანს არ უნდა, ეშმაკი ვერას 

დააკლებს, ანუ ადამიანის ნება არის მთავარი და ის აკეთებს და განსაზღვრავს 

ყოველივეს. 

 განვიხილოთ საეკლესიო პირები ორივე ენის პარემიებში: აქ საგულისხმოა ის 

გარემოება, რომ ამ თემატიკაზე მოპოვებულ ანდაზებში, ქართულ და ფრანგულ 

პარემიებში, შინაარსობრივი თანხვედრა  ზუსტია, კვლევამ  და დაკვირვებამ აჩვენა, 

რომ ამ სახის პარემიებში სხვა კონცეპტების გამოყოფა ჭირს. ქართულ საეკლესიო 

ანდაზებში ნახსენებია შემდეგი ლექსემები: „მღვდელი“, „დიაკვანი“, „მოლოზონო“, 

ხოლო, ფრანგულ პარემიებში შრე ფართოვდება და მოცემულია როგორც საკუთრივ - 

“Prêtre”,  ასევე - “abbée”, Evêque”, “Pape”, “Conclave”. 

 ანდაზები, რომელიც საეკლესიო პირებს ეხება, ორივე ენაში ცინიზმის, 

ირონიის მატარებელია, გაქილიკებულია  ყველა საეკლესიო პირი. ქართულ 
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ანდაზებში ყურადღება მახვილდება იმ გარემოებაზე, რომ მღვდელს არ უნდა ენდო, 

მხოლოდ ღვთის და ხატის შემწეობის იმედი უნდა ჰქონდეს ადამიანს. მღვდლობა 

ქართულ პარემიებში მოცემულია, როგორც საკუთრივ „სასარგებლო თანამდებობა“ 

და არც ერთ ანდაზაში არ მახვილდება ყურადღება მღვდლის, როგორც სულის 

მაცხოვნებელის მისიის შესახებ, უფრო მეტიც, ის გამოყვანილია, როგორც მარხვის 

დამრღვევი, ცოდვის ჩამდენი პირი. ქართულ ანდაზებში ასევე, მღვდელი და 

დიაკვანი ხშირად ერთადაა ნახსენები და დიაკვანი ხშირ შემთხევაში გამოყვანილია, 

როგორც მღვდლის აზრის, თანამოზიარის სახედ. 

 საეკლესიო პირები ფრანგულ პარემიებშიც ასევე  გაქილიკებულია, ფრანგულ-

ქართული ანდაზების მსგავსად, საერთო შეხედულებებია დიაკვნისა და მღვდლის 

შესახებ. ყურადღება გამახვილებულია, იმაზე, რომ საეკლესიო პირებზე არ ინდობა, 

უნდობლობა საეკლესიო პირების მიმართ ეს არის მთავარი ლაიტმოტივი, რაც 

ახასიათებს ფრანგულ საეკლესიო პირებზე მოცემულ ანდაზებს. აქვე, 

გამახვილებულია ყურადღება იმ გარემოებაზე, რომ საეკლესიო პირებიც კი 

თავისთვის იბრძვიან და შრომობენ და არა, საზოგადოდ, მოყვასისთვის, რაც 

ქრისტიანული ცხოვრების მთავარი აქსიომაა. 

განვიხილოთ ქართულ ენაში მოცემული  შემდეგი თემატური ჯგუფი:„ეკლესია, 

ხატი, ლიტურგია“ და ფრანგულ ენაში მოცემული -„ეკლესია, წირვა, მსახურება“.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ჯგუფში მოცემული ანდაზები, როგორც ქართული, 

ასევე ფრანგული ენის თითქმის ყველა მათგანი ატარებს კონცეპტუალურ შინაარსს, 

ამ თემატიკაში მოცემული ანდაზები მხოლოდ რელიგიური ტერმინებით 

საზრდოობს, შინაარსობრივი მხარე კი სხვაა და მათი უშუალო გამოყენება საკუთრივ 

რელიგიური ასპექტით არ ხდება. ამგვარი სახის ფრანგულ ანდაზებში ყურადღება 

მახვილდება სიტყვა „ზარზე“ და „სამრეკლოზე“, რაც არ გვხდება ქართულში, 

მრავლადაა ფრანგულ ენაში მოცემული ამ სიტყვის შემცველი ანდაზები, გარდა 

ამისა, ფრანგულ ანდაზებში ლიტურგიის აღმნიშვნელ ტერმინებთან მოცემულია 

ასევე საგალობლების დასახელება, და ისიც, თუ რა დროს, რომელ საგალობელს 

გამოიყენებენ. 
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ასე რომ, ამგვარი სახის ანდაზები სხვა კონცეპტებს ატარებს და რელიგიური 

ასპექტების, როგორც მენტალილეტის თავისებურების ამსახველი ნაწილის 

განხილვაში დიდ სიტყვას ვერ იტყვის. 

 

განვიხილოთ შემდეგი ჯგუფი: ქართულ ენაში მოცემული: „მარხვა, 

დღესასწაულები“ და ფრანგულ ენაში რაოდენობრივი თვალსაზრისით 

გათვალისწინებული ორ ჯგუფად გამოყოფილი: 1. დღესასწაულები; 2. მარხვა.  

ამგვარი ანდაზების განხილვისას აშკარად ჩანს ქართულ ანდაზებში 

მოცემული შინაარსობრივი თანხვედრა რელიგიურ ასპექტებთან, მაშინ როცა 

ფრანგული ანდაზები მთლიანად ნასაზრდოებია სხვა კონცეპტებით. 

ქართულ ანდაზებში რელიგიაზე საუბარი რელიგიურ ხასიათს ატარებს, ისინი 

შეგონებით ხასიათს ატარებენ, მარხვის შესახებ მოცემულ ანდაზებში ყურადღება 

გამახვილებულია იმაზე, რომ მარხვაში დრო სწრაფად გადის, ასევე ამგვარ 

ანდაზებში საუბარია დღესასწაულებზე, ამინდის შესახებ, ყურადღება 

გამახვილებულია შემდეგ ქრისტიანულ დღესასწაულებზე: აღდგომა, ნათლისღება, 

ბზობა, ფერიცვალება, მაშინ როცა ფრანგულ ენაში საუბარია მხოლოდ აღდგომის 

დღესასწაულზე. ქართულ ანდაზაში ასევე საუბარია კვირა დღეზე, მის ძალაზე და 

კვირა დღის უქმად გატარების შესახებ. მარხვასთან დაკავშირებით, ნათლიღების 

წინა დღე  რომ მარხვაა, ანდაზაში ესეც ჩანს, რასაც ფრანგულ ენაში ვერ ვხვდებით. 

ამ თემატურ ჯგუფში მოცემული ქართული ანდაზები აბსოლუტურად ასახავს 

რელიგიურ ასპექტებს, ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურება აქ კარგად 

გამოსჭვივის, ხოლო რაც შეეხება ფრანგულ ანდაზებს აქ შეიძლება შემდეგი  

 

კონცეპტები გამოვყოთ: 

ანდაზა კონცეპტუალური ხასიათის 

Apres la faite adieu le saint; 

Il n est pas tout les jours fête ; 

Il n y apas de fête sans lendemain ; 

Il n est pas bonnes fêtes sans lendemain ;  

Il ne faut pas chômer les fêtes avant qu’elles 

soient venues ; 

წარმავლობა 

Fais carnaval avec ta femme, et Pâques avec აღდგომის მნიშვნელობა 
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ton cure ; 

Tarde qui tarde ; 

En avril aura Pâques. 

Pâques longtemps désirées sont en un jour 

tôt passées ; 

Aux bonnes fêtes les bons coups ; ყველაფერი კარგია, რაც კარგად 

მთავრდება 

მარხვა შეგონებითი ხასიათის 

Deux fête valent mieux qu’un jeune ; 

Il faut faire Carême-prenant avec sa femme 

et Pâques avec son cure. 

L’eau gâte moult le vin, 

Une charrette le chemin,  

Le carême le corps humain. 

Double jeune double morceau ; 

 

 

რწმენა და ადამიანური უძლურებანი: 

 ამ ჯგუფში წარმოდგენილ ქართულ ანდაზებში შეიძლება გამოვყოთ სხვადასხვა 

თემატური ქვეჯგუფები ან კიდევ კონცეპტები, რაც გაგვიადვილებს მათ კვლევას: 

ანდაზა ქვეჯგუფი/ კონცეპტი 

გამქცევ - მიმქცევი ორივე ღმერთს 

ეხვეწებოდაო; 

კაცს ღმერთი არ სწამდა და პირჯვარს 

იწერდაო; 

ღვთისაც მეშინია და ღვთის რისხვისაც; 

თუ ღმერთი მწყალობს, მისი ანგელოზი 

რას დამაკლებსო; 

რწმენა, უფლის იმედი 

ყველამ ღმერთი ახსენა ლომმა კი 

კლანჭებზე დაიხედაო; 

საკუთარ ძალებში დარწმუნება 

ქათამი რომ წყალს დალევს ზემოთ 

აიხედავს ღმერთო შემარგეო; 

მადლიერება ღვთისადმი 

ღმერთო ნუ მისცემ გლახასაო, ვერაფერს 

შეინახავსაო; 

ღმერთო, ნუ შემყრი ხევის ადიდებასა 

და უვიცი კაცის განდიდებასაო; 

ყველის და პურის მჭამელმა ღმერთს 

აღარ შეხედაო; 

გლახა ამპარტავანი ღმერთსაც სძულს 

და კაცსაცო; 

გლეხს ხატზე აკოცნინეს, მერე ისე 

შეეჩვია, ქვებს ესროდაო; 

გლახას გამდიდრება და უვიცი კაცის 

განდიდება 
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გლახას ხატის ეშინოდა, შეეჩვია და 

ბუცაობა დაუწყოო; 

უკუდო ამპარტავანი ღმერთსაც სძულს 

და კაცსაცო; 

გლეხი ხატს შეეჩვია და ნაფოტის სროლა 

დაუწყოო; 

ღმერთმა მისცა და არ დაუფასაო; 

ღმერთსაც თავისი პირით 

შეეხვეწებიანო; 

ზოგი კაცი ცხენზე რომ შეჯდება 

ღმერთი დაავიწყდება და რომ 

ჩამოხტება- ცხენიო; 

უმადურობა, გულგრილობა 

უღმერთო ქუხილს გაიგონებს, 

ღმერთსაც მაშინ მოიგონებსო; 

გასაჭირის დროს ახსენდება ადამიანს 

ღმერთი... 

 

 ამგვარია კვლევის შედეგი, როგორც ვხედავთ ამ თემატიკაზე მოცემულ 

ანდაზებში გამოიყო როგორც საკუთრივ რწმენის შესახებ ანდაზები, ასევე 

ადამიანური უძლურების შესახებ. რწმენის შესახებ მოცემულ ანდაზა უფალზე 

სასოობასა და იმედს ემყარება, ხოლო ადამიანურ უსუსურობაში ჩამოთვლილია 

ისეთი უძლურებანი, როგორიცაა: გულგრილობა, უმადურობა, უვიცი კაცის 

განდიდება, გლახის გამდიდრება, ასევე ისიც, რომ ადამიანს ღვთიური ძალები 

გასაჭირის დროს ახსენდება.  

რაც შეეხება ფრანგულ ანდაზებს, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ფრანგული 

ანდაზების ამ ჯგუფში არ არის გამოყოფილი ადამიანური უძლურებანი, აღნიშნულ 

ჯგუფში მხოლოდ და მხოლოდ საუბარია რწმენასა და ურწმუნოებაზე. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ფრანგულ ენაში მოცემული ანდაზები ყველა შეგონებითია, აქ 

საუბარია უფლის ძალის და რწმენის უზენაესობაზე. 

თუ ქართულ ანდაზებში, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამ თემატურ ჯგუფში 

გავაერთიანეთ, არსად არ არის მოცემული სიტყვა „რწმენა“, ის ყველა მათგანის 

შინაარსობრივ მხარეში იკითხება, ფრანგულ ანდაზებში სიტყვა „რწმენა“ და მასთან 

დაკავშირებული სხვა ასპექტებიც პირდაპირი მნიშვნელობით, პირდაპირაა 

მოცემული.  

ახლა განვიხილოთ იმ თემატურ ჯგუფში მოცემული ანდაზები, რომლებიც 

განსხვავებულია ქართული და ფრანგული ენების პარემიებისათვის. 
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ქართულ ანდაზებში, რელიგიური თემატიკის ასპექტებში გამოიყო ისეთი 

ანდაზები, რომლებიც ეხება ნათელმირონის საკითხს, ნათლიასა და ნათლულს, 

რომელთა ანალოგი ვერ მოვიპოვეთ ფრანგულ ენაში. 

ამ ჯგუფის ანდაზებში ნაჩვენებია, რომ ადამიანის მონათვლა აკვანშივეა 

საჭირო. ამით ყურადღება გამახვილებულია  იმაზე, თუ რამდენად დიდი 

მნიშვნელობა აქვს მონათვლას ადამიანისათვის.  ასევე მრავლადაა ანდაზები, სადაც 

მოცემულია, რომ ნათლულს ნათლიის სამსახური არ ბეზრდება და ამავდროულად 

მისი რიდი და დიდი სიყვარული აქვს. ნათლადაა  ნაჩვენები, რომ ნათლიის არჩევა 

ხდება არა სილამაზის, მატერიალური დაინტერესების თვალსაზრისით, არამედ ამ 

წმინდა საკითხს ნათლიის საქმეების მიხედვით გამოარჩევენ. 

მეორე მნიშვნელოვანი ჯგუფი  გახლავთ იერუსალიმის შესახებ დაწერილი 

ანდაზები. მოცემული ანდაზები არამარტო რელიგიური თვალსაზრისით, არამედ 

სხვა შინაარსითაც შესაძლებელია გამოვიყენოთ. ძირითადად რელიგიური 

ასპექტების შესწავლისას  ყურადღება გასამახვილებელია იმ გარემოებაზე, რომ 

უდავოდ  „იერუსალიმი“ წმიდა ადგილია, მაგრამ „ძაღლ-ციცანი“ იქაც არიანო და 

„ნიორი გაგზავნეს“ და ისევ იმ სიმყრალით დაბრუნდაო. „იერუსალიმს“ იმდენად 

დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რომ აქ მოცემულ ანდაზებში ჩანს საუკუნეების 

მანძილზე ნასულდგმულევი შეგონება : „იერუსალიმში მიმავალს ნურც დარჩენას 

ურჩევ და ნურც წასვლასო“. 

შემდეგი მნიშვნელოვანი ჯგუფი ანდაზებისა არის „ცხონების“ შესახებ 

შექმნილი ანდაზები. შესაძლებელია მათი  როგორც პირდაპირი მნიშვნელობით 

გამოყენება, ასევე სხვა კონცეპტთა დახასიათებისას,  ანუ აქ რელიგიური ტერმინებია 

მოცემული, ხოლო შინაარსი სხვა კონცეპტთა მატარებელია. ეს ანდაზები 

მნიშვნელობის მხრივ ყველა ერთნაირია, უბრალოდ ტერმინებია განსხვავებული,   

ერთი და იმავე შინაარსის მქონე ანდაზათა შედგენისას გამოყენებული. ყურადღება 

მახვილდება „სხვისი სანთელ-საკმეველით ჩემი მკვდარის ცხონებაზე“. აქვე არის 

ერთი ანდაზა გამოყენებული, რომელშიც „შვილის“ კონცეპტუალური სურათია 

ნაჩვენები, მაგრამ მისი ამ ჯგუფში გაერთიანება მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, 

ვინაიდან სიტყვა „საკურთხია“ გამოყენებული, ეს სიტყვა სხვა ანდაზებში ვერ 
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მოვიპოვეთ. ვინაიდან „საკურთხი“ ცხონებასთანაა გაიგივებული, ისიც ამ ჯგუფში 

გავაერთიანეთ, მისი შინაარსობრივი მხარის განსხვავებულობის მიუხედავად.  

განვიხილოთ ფრანგულ თემატურ ჯგუფში გამოყოფილი ანდაზები, რომელთა 

ანალოგიც ვერ მოვიპოვეთ ქართულში და შესაბამისად ვერ გამოვყავით შესაბამისი 

თემატური ჯგუფები. 

ფრანგულ ენაში მრავლადაა ანდაზები, სადაც ცოდვის შესახებაა საუბარი, 

ასეთი ანდაზები ძირითადად შეგონებითი ხასიათისაა, საუბარია ძველი ცოდვის, 

გამხელილი ცოდვის, უფლის მიერ ცოდვის შემწყნარებლობის შესახებ.  

მოცემულია ასევე ანდაზები ჯოჯოხეთის შესახებ, ისინი მცირე რაოდენობითაა 

წარმოდგენილი, მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ უნდა გამოყოფილიყო ცალკე თემატურ 

ჯგუფად.  აქ, ძირითადად, საუბარია ცდუნებების, ამაო საუბრის შესახებ, რაც 

ჯოჯოხეთში შესვლის საწინდარია. 

 მოწყალების თემატურ ჯგუფში მოცემული ანდაზებიც ყველა შეგონებითი 

ხასიათისაა, მოწყალება და ლოცვა ერთმანეთთანაა გაიგივებული  და მოცემულია, 

თუ რამდენად დიდი ძალა აქვს წყალობის გაცემას. 

             შემდეგი  ჯგუფი  გახლავთ ანდაზები წმინდანების შესახებ. ამ ჯგუფში 

მოცემული ანდაზები ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებულია, მაგრამ 

შინაარსობრივი თვალსაზრისით ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, ამიტომ შესაძლებელია 

მათი შინაარსობრივი დაჯგუფება: 

Mieux vaut Dieu prier que ses saints ; 

 Il vaut mieux adresser a Dieu qu’ a ses 

saints ; 

Il vaut mieux Dieu prier que ses saints ; 

Pourquoi cachera Dieu ce que savent les 

saints ; 

ღმერთის ძალია უპირატესობა 

წმიდანებთან შედარებაში 

A petit saint petit offrande; 

 Selon le saint, l’ecens ; 

Tel saint tel miracle ;’ 

C est au miracle qu’on reconnait les saints ; 

Le saint qui ne guerit de rien n’a pas de 

pelerins ; 

A chaque saint sa chandelle ; 

Il n y a si petit saint qui ne veuille sa 

chandelle ; 

როგორიცაა წმიდანი, ისეთივეა 

სასწაულიც; 
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Le saint de la ville ne fait pas les miracles ; ( 

le saint de la ville n’est pas adore ; nul n est 

prophete en son pays) ; 

Au saint qui ne fait pas de miracles, on ne 

brule pas d’encens; 

Danger passe, saint moque ; 

შინაურ მღვდელს შენდობა არა აქვს. 

 

V. ანდაზები, სადაც რელიგიური ტერმინებია გამოყენებული და აქცენტი 

გამახვილებულია  სხვა კონცეპტებზე 

 ფრანგული ანდაზა კონცეპტი 

1.  Ce que femme veut Dieu le veut; 

Il faut se garder du devant d'une 

femme, du derrière d'une mule et 

d'un moine de tous côtés. 

ქალი 

2.  Dieu me garde de mes amis, je me 

garderaide mes ennemis 

მეგობრობა 

3.  Double jeune double morceau საკვები 

4.  Il faut que prêtrevive de l’autel შრომა 

5.  Où il y a un écu, il y a un diable, 

où il n'y en a pas, il y en a deux. 

ფული 

6.  En petite maison à Dieu grande 

portion. 
სიღარიბე 

 

 ქართული ანდაზა კონცეპტი 

 ფული პატარა ღმერთია ფული 

 ღმერთმა ქნას ჩვენს თხას 

მგელი დაეჭიროსო; 

მარჯვენა ხელი მარცხენა 

ხელის ამარად ღმერთმა ნუ 

დასტოვოსო; 

ღმერთმა არც შენ გაცოდინა და 

არც სხვისი დაგაჯერაო; 

ღმერთმა მტერს მისცა ასი 

კვერცხი და ნისია ერბოო; 

ღმერთმა ნუ ქნას ბებრის 

ბუქნაო; 

ჭინჭველას რომ ფრთები 

ამოუვა ღმერთი მაშინ 

გაუწყრებაო; 

ბერო არ გინდა ცხონება და 

დალოცვა- დაწყევლა. 
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ღმერთმაც ნუ გაცხონოსო; 

რაც მატყუებ სარქისაო, აგრემც 

ღმერთი გაგზრდისაო; 

საქონელმა თქვა: ღმერთო 

პატრონი მომეცი მოხმარება 

შეეძლოსო; 

საყვარელი ძმა ღმერთმა 

გველსაც და მტერსაც ნუ 

მოუკლასო; 

წყევლა უვნები, ლოცვა ურგები 

ვინა თქვაო; 

ღმერთმა ქნას ჩვენ თხას 

წყვილ-წყვილი დაეჭიროსო; 

ღმერთმა ქნას ჩვენმა თხამ 

წყვილ-წყვილი შობოსო; 

შვილი ღმერთმა გველსაც ნუ 

მოუკლასო; 

მტერსა შვილსა ულოცვიდეო. 

აფხაზს უთქვამს: ღმერთმა არც 

შენ გაცოდინა და არც სხვისა 

დაგაჯერაო; 

მამალმა თქვა მე მიყივლია და 

გათენდება თუ არა ღმერთმა 

იცისო... 

 იესო ქრისტემ მთვრალი კაცი 

რომ ნახა, ყავარჯენს დაეფარაო; 

იესო ქრისტე ცოფიან ძაღლს არ 

დაემალა, დამთვრალ კაცს 

დაემალაო; 

სიმთვრალე 

 ყბედი ჯოჯოხეთში ჩააგდეს და 

წამოიწყო: შეშა ნედლიაო... 

ბევრი საუბარი 

 

ზემოთ მოცემული კვლევის მიხედვით შევაჯამოთ და განვიხილოთ 

რელიგიური ასპექტები ქართულ და ფრანგულ ანდაზებში, რაც მოგვცემს ეროვნული 

მენტალიტეტის თავისებურებების  წვდომის საშუალებას. 

როგორც ვხედავთ, ანდაზათა ხუთი კორპუსია მოცემული, რაც გაგვიადვილებს 

ზემოთ დასახული მიზნის განხორციელებას და ანდაზათა უკეთ წვდომას. 

პირველ კორპუსში გამოყოფილი ანდაზები, რომელშიც გაერთიანებულია 

ლექსიკური და შინაარსობრივი მნიშვნელობით თითქმის ერთნაირი ანდაზები, უნდა 
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ითქვას, რომ ყველა მათგანი შეგონებითი ხასიათისაა, კონცეპტუალური სურათი აქ 

არ იხატება, ანუ მსგავსი ანდაზები ყველა შეგონებითია. 

რაც შეეხება ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებულ და შინაარსით მსგავს 

ანდაზებს, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კორპუსში მივიღეთ შემდეგი სურათი, 

რელიგიური ტერმინების მატარებელი ფრანგული ანდაზების ქართული 

შესატყვისების ძიებისას, შინაარსობრივი მხარის გათვალისწინებით ქართულ 

ანდაზათა კორპუსში ვერსად ვერ მოვიპოვეთ ანდაზები, სადაც გამოყენებული 

იქნებოდა რელიგიური ტერმინები. ამ ჯგუფში მოცემულ ანდაზებში, ძირითადად 

ყურადღება მახვილდება ისეთ მორალურ საკითხებზე, როგორიცაა: ცოდვა, სიტყვის 

და საქმის ერთმანეთთან არ დამთხვევა, ადამიანში მთავარია გული, შეუცვლელი 

ადამიანები არ არსებობენ, რასაც გასცემ, იმასვე მიიღებ, ძალა ერთობაშია. ეს ცნებები 

ფრანგულ ენაში რელიგიური ტერმინებითაა გამოხატული, ხოლო ქართულში ისინი 

რელიგიური ტერმინებით არ გამოიხატება, ასე მაგალითად, ქართულში ცოდვა 

შედარებულია ქურდობასთან და ა. შ. 

შემდეგ კორპუსულ ჯგუფში შედის ის ქართული ანდაზები, რომელთაც 

ანალოგი არ მოეპოვებათ ქართულში.  

კვლევის უკეთ განხორციელების და ეროვნული მენტალიტეტის 

თავისებურებების გამოვლენის მიზნით, ორივე ენის განსხვავებულ ანდაზებში, 

როგორც საკუთრივ ქართულში, ასევე ფრანგულ ენაში შეგროვებულ ანდაზებში, 

გამოვყავით თემატური ჯგუფები. რელიგიური ტერმინების მატარებელ ქართულ და 

ფრანგულ ანდაზებში გამოიყო როგორც მსგავსი თემატური ჯგუფები, ასევე 

განსხვავებულიც. მსგავს თემატურ ჯგუფებში შევიდა: მღვდელი, საეკლესიო პირები, 

ღმერთი, ეშმაკი, ეკლესია, ხატი, ლიტურგია, მარხვა, დღესასწაულები, რწმენა, 

ადამიანური უძლურებანი. 

კვლევისას განვიხილეთ ყველა მსგავსი თემატური ჯგუფი, „ღმერთის“ შესახებ. 

ქართულ და ფრანგულ პარემიათა შედარებისას გამოგვაქვს შემდეგი დასკვნა: 

ქართულ ენაში „ღმერთის“ შესახებ მოცემულ ანდაზათა განხილვისას ვხვდებით, 

როგორც შეგონებით, ასევე კონცეპტუალურ ანდაზებს, ფრანგულში კი ამგვარი 

ანდაზები მხოლოდ შეგონებითი ხასიათისაა. შეგონებითი შინაარსის ანდაზათა 
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შესწავლისას ქართულში ვლინდება მოთმინების, რელიგიის საფუძვლის ერთ-ერთი 

მთავარი ცნების გამოკვეთა, ფრანგულში კი - ყურადღება გამახვილებულია, იმ 

გარემოებაზე, რომ ადამიანს უფალი სჯის ისევ მისი სიკეთისკენ შემოსაბრუნებლად 

და სულიერი უძლურებანის მოსარჩენად, აქვეა შემდეგი მთავარი იდეა, ღმერთი 

განაგებს, ხოლო ადამიანი მოქმედებს. 

რაც შეეხება „ეშმაკის“ სახეს,  ქართულში ეშმაკის საწინააღმდეგო არსებად 

„ანგელოზია“ გამოყვანილი, რომელიც მასზე იმარჯვებს, ასევე ეშმაკის სახე 

გაიგივებულია სიმდიდრის ცნებასთანაც. რაც შეეხება ფრანგულ კორპუსს, აქ დროის 

გარემოებაზე ხაზია გასმული, დრომ შეიძლება ანგელოზიც კი ეშმაკად აქციოს. 

საინტერესოა, ასევე მორალი იმის შესახებ, რომ ბოროტების ჩამდენს ბოროტება 

უკანვე უბრუნდება და მთავარია ადამიანის ნება, თუ ადმიანს არ უნდა, ეშმაკი ვერას 

ავნებს. 

რაც შეეხება საეკლესიო პირების სახეს, უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე ენებში 

შინაარსობრივი თანხვედრა თითქმის ზუსტია და აღსაღნიშნია, რომ აქ სხვა სახის 

კონცეპტები არ გამოიყოფა. ანდაზებში ეკლესიის მსახურების ტიტულებია 

დასახელებული; ქართულ ანდაზებში გამოკვეთილია -„მღვდელი“, „დიაკვანი“, 

„მოლოზონო“, ხოლო, ფრანგულ პარემიებში შრე ფართოვდება და მოცემულია 

როგორც საკუთრივ - “Prêtre”,  ასევე - “abbée”, Evêque”, “Pape”, “Conclave”. ორივე ენის 

კორპუსში საეკლესიო პირები გაქილიკებულია. ქართულში ყურადღება მახვილდება 

მღვდლის, როგორც „ხელსაყრელი თანამდებობის“ სტატუსზე, რომელიც ცოდვის 

ჩადენის წყაროსაც წარმოადგენს.  

 საეკლესიო პირების მიმართ მთავარი აქცენტები გადადის უნდობლობაზე, 

რომლებიც ფრანგულ ანდაზებში კარგადაა გამოკვეთილი. შევაჯამოთ შემდეგი 

თემატური ჯგუფი: 

„ეკლესია, ხატი, ლიტურგია“ და ფრანგულ ენაში მოცემული -„ეკლესია, წირვა, 

მსახურება“. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ჯგუფში მოცემული ანდაზები, როგორც 

ქართულ, ასევე ფრანგულ ენაში თითქმის ყველა მათგანი ატარებს კონცეპტუალურ 

შინაარსს, ამ თემატიკაში მოცემული ანდაზები მხოლოდ რელიგიური ტერმინებით 

საზრდოობს. ფრანგული ანდაზები უფრო მდიდარია, ქართულისაგან განსხვავებით . 
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ლიტურგიის აღმნიშვნელ ტერმინებთან მოცემულია ასევე საგალობლების 

დასახელება და ისიც, თუ რა დროს რომელ საგალობელს გამოიყენებენ.  

შემდეგ კორპუსში გამოყოფილია „მარხვა, დღესასწაულები“. ქართულში ამ 

კორპუსში მოცემულ ანდაზებში რელიგიური ტერმინები და შინაარსი სრულ 

თანხვედრაშია, მაშინ როცა ფრანგული ანდაზები მთლიანად ნასაზრდოებია 

სხვადასხვა სახის კონცეპტებით. 

ქართულ ანდაზებში ყურადღება გამახვილებულია შემდეგ ქრისტიანულ 

დღესასწაულებზე: აღდგომა, ნათლისღება, ბზობა, ფერიცვალება, მაშინ როცა 

ფრანგულ ენაში საუბარია მხოლოდ აღდგომის დღესასწაულზე. ქართულ ანდაზაში 

ასევე საუბარია კვირა დღეზე, მის ძალაზე და კვირა დღის უქმად გატარების შესახებ. 

მარხვასთან დაკავშირებით, ნათლიღების წინა დღე, რომ მარხვაა ანდაზაში ესეც ჩანს. 

რაც შეეხება რწმენისა და ადამიანური უძლურებანის შესახებ მოცემულ ანდაზებს, 

უნდა ითქვას, რომ ქართულში გამოყოფილია, როგორც რწმენის, ასევე ადამიანური 

უძლურებანის შესახებ ანდაზები, რასაც ფრანგულში ვერ ვპოულობთ. ადამიანურ 

უძლურებანში ჩამოთვლილია ისეთი უძლურებანი, როგორიცაა- გულგრილობა, 

უმადურობა, უვიცი კაცის განდიდება, გლახის გამდიდრება, ასევე ისიც, რომ 

ადამიანს ღვთიური ძალები გასაჭირის დროს ახსენდება.  

რაც შეეხება ფრანგულ კორპუსს უნდა აღინიშნოს, რომ ფრანგულ ენაში 

მოცემული ანდაზები ყველა შეგონებითია, აქ საუბარია უფლის ძალის და რწმენის 

უზენაესობაზე, ქართულ ანდაზებში კი მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამ თემატურ 

ჯგუფში გავაერთიანეთ არსად არ არის მოცემული სიტყვა „რწმენა“, ის ყველა 

მათგანის შინაარსობრივ მხარეში იკითხება, ფრანგულ ანდაზებში სიტყვა „ რწმენა“ 

და მასთან დაკავშირებული სხვა ასპექტებიც პირდაპირი მნიშვნელობით პირდაპირაა 

მოცემული. 

ახლა კი შევაჯამოთ განსხვავებული ანდაზები, რომელთა თემატური კორპუსი 

ვერ გამოვყავით  ფრანგულ  ანდაზებში. როგორც კვლევამ აჩვენა ეს თემებია: 

ნათლია, ნათლული, წმიდა ადგილი იერუსალიმი და ცხონება. 
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ნათელ მირონის საკითხი საკრალური და წმიდაა ქართული პარემიებისათვის. 

ყურადღება მახვილდება ასევე იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ნათლობა და 

ნათლია-ნათლულის ურთიერთდამოკიდებულება. 

რაც შეეხება „იერუსალიმის“ საკითხს, პარემიებში ჩანს, თუ რაოდენ დიდი 

მნიშვენელობა ენიჭება ამ წმიდა ადგილს. 

რაც შეეხება შემდეგ მნიშვნელოვან ჯგუფს რაც არ არის ფრანგულ პარემიებში 

ეს არის „ცხონების“ საკითხი. უნდა აღინიშნოს, რომ აქ რელიგიური ტერმინებია 

მოცემული, ხოლო შინაარსი სხვა კონცეპტთა მატარებელია. 

რაც შეეხება ფრანგულ პარემიათა კორპუსში მოცემულ განსხვავებულ ანდაზათა 

თემატურ ჯგუფს  აღსანიშნია ანდაზები შემდეგ თემატიკაზე: ცოდვა, ჯოჯოხეთი, 

წმიდანები, მოწყალება.  

ცოდვის შესახებ მოცემული ანდაზები ძირითადად შეგონებითი ხასიათისაა, 

საუბარია ძველი ცოდვის, გამხელილი ცოდვის, უფლის მიერ ცოდვის 

შემწყნარებლობის შესახებ. ჯოჯოხეთზე მოცემული ანდაზები მცირე ანდაზების 

სახითაა მოცემული. 

            შემდეგი გამოყოფილი ჯგუფი ეს გახლავთ ანდაზები წმიდანების შესახებ. 

ქართულში ვერ მოვიპოვეთ ვერც ერთი ანდაზა სადაც საუბარია წმინდანების 

შესახებ, ფრანგულში ისინი მრავალად მოიპოვება,  თუმცა ყველა მათგანი სხვა 

კონცეპტის შემცველია და მას სხვა ვითარებაში სხვა მნიშვნელობით  გამოიყენებენ.   

 რაც შეეხება მოწყალების შესახებ არსებულ ფრანგულ ანდაზებს, ყველა 

მათგანი შეგონებითი ხასიათისაა, მოწყალება და ლოცვა ერთმანეთთანაა 

გაიგიავებული  და მოცემულია, თუ რამდენად დიდი ძალა აქვს მოწყალების გაცემას. 

რელიგიური ასპექტების შესახებ მოცემული ანდაზები, როგორც ვხედავთ, 

მრავალფეროვანია თემატურად და ვრცელი. ამიტომაც მათი შესწავლა და განხილვა 

რთულია და ამასთანავე ეს  არის სფერო, რომელიც სულიერების და ადამიანური 

არსის წვდომის ყველაზე ნათელ სურათს იძლევა. 

 

 

2. 2. კონცეპტი “ფულით” შედგენილი ანდაზები ფრანგულ და ქართულ ენებში 
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ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურების განსაზღვრისას, ერთ-ერთ მთავარ 

ფაქტორად ერის ცნობიერებაში გვევლინება დამოკიდებულება „ფულის” მიმართ. 

როგორაა მოცემული, განხილული, აღბეჭდილი „ფულის“ თემა  პარემიებში- ერის 

ეროვნული მენტალიტეტის გამოვლენის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებაში. 

„ფულის“ შესახებ მოცემული ანდაზების  შესწავლა საფუძვლიანი იქნება, თუ 

მოვახდენთ ამ ანდაზათა კლასიფიკაციას გარკვეული ნიშნების მიხედვით. 

უპირველეს ყოვლისა, გამოვყავით ანდაზათა შემდეგი ჯგუფი: 

1. მნიშვნელობით, ლექსიკური შემადგენლობით და გამოყენებით მსგავსი  პარემიები.  

2.მნიშვნელობით და გამოყენებით ანალოგიური, მაგრამ ლექსიკური 

შემადგენლობით განსხვავებული პარემიები; 

3. განსახვავებული ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ მოიპოვება  ქართულ ენაში და 

პირიქით. 

პირველი ჯგუფი: 

 Economie vaut profit კარგი შემნახველი სჯობია კარგ მომგებსო; 

კარგ მშოვნელს კაი შემნახველი სჯობიაო. 

 Un sou amen un 

L’argent attire l’argent 

L’argent va à l’argent 

Aux riches va la richesse; 

ფული ფულთან მივაო 

ფული ფულთან მიდის; 

ფულს ფული უნდაო... 

 Le temps c’est de l’argent ; 

Perte de temps, pire que perte 

d’argent. 

დრო ფულია 

 L’argent n’a pas d’odeur ; 

L’argent n’a point d’odeur 

ფულს სუნი არ აქვს 

 L’argent est un bon serviteur et un 

mauvais maître 

ფული მოსამსახურედ კარგია, ბატონად კი 

არაო. 

ფული ბატონის ბატონიცაა. 

ფული რეგვენთან ბატონია და ჭკვიანთან 

მსახურიო; 

 Apres grand banquet, petit pain  გუშინ ჰქონდა წვეულება, დღეს პურიც არ 

ეგულება; 

მთელ დღეს მოქეიფესა, არა დარჩა რა 

ვახშმადა 

 Bien repu on oublie qu’il est des 

affames 

მაძღარს მშიერიც მაძღარი ეგონაო; 

მდიდარს ღარიბიც მდიდარი ჰგონიაო; 

გულმტკივანისა ტკივილი, რაც იცის 

გულდადებულმაო 
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 Un bon accord vaut mieux que 

l’argent 

სიტყვა ფულზე ძვირიაო 

 Propre comme un sou neuf 

 

ახალი ფულივით სუფთაა  

 Bon marche fait argent déboursé. 

Bon marche coûte cher. 

იაფი ყველაზე ძვირად დაგიჯდებაო. 

იაფფასიან ხორცს წვენი არ გაუკეთდებაო. 

 

შევაჯამოთ მნიშვნელობით, გამოყენებით და ლექსიკური ერთეულებით 

მსგავსი ანდაზები ფრანგულ და ქართულ ენებში. 

ეროვნული მენტალიტეტის თანხვედრა ვლინდება ანდაზებში შემდეგი 

საკითხების მიმართ: კარგი შემნახველი მომგებზე მნიშვნელოვანია, ფული 

ყოველთვის ფულთან მიდის, ამ ცნებას ირონიული შინაარსითაც გამოიყენებენ, 

ფული ასევე გაიგივებულია კონცეპთთან- „დრო“, ორივე ენის ანდაზებში 

გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, რომ ფულს სუნი არა აქვს, ფულის უარყოფით 

მახასიათებელზე და მის დამახასიათებელ თვისებებზე ერთნაირად მახვილდება 

ყურადღება: ფული ცუდი ბატონია, კარგი მოსამსახურე. ასევე ერთნაირადაა 

გადმოცემული ფული - ფლანგვის ერთ-ერთ წყარო და  რომ მაძღარს მშიერიც 

მაძღარი ჰგონია. ფულთან მიმართებით შედარება ორივე ენის ანდაზებში შეიძლება 

მოხდეს  ისეთ მორალურ საკითხზე, როგორიცაა „სიტყვა“ და ის ამ ენების პარემიებში 

ფულზე უპირატესობით ხასიათდება. ირონია ჩანს ასევე ორივე ენაში გამოყენებული 

„ფულის“, როგორც „სისუფთავესთან“ შედარების კონტექსტში. 

მეორე ჯგუფი: 

 Ami au preter, ennemi au rendre; 

Qui prête à son ami perd au double. 

Prêter l’argent fait perdre la 

mémoire ; 

Prendre à crédit cause dépit. 

ავი მეზობლის მოშორება თუ გინდა ფული 

ასესხეო 

 A père avare, fils prodigue ; 

Ce que chiche epagne, large le 

dépense; 

Il est riche qui est chiche ; 

L’avare crierait famine sur un tas de 

blé ; 

Jamais chiche ne fut riche ; 

Autant dépend chiche que large ; 

L'argent est un remède à tout mal, 

ძუნწის ოქრო მემკვიდრესო; 

ვინც ძუნწია, ის მდიდარი არაა; 

ძუნწი კვდებოდა და თქვა: ღმერთო, 

მომარჩინე და დღეში თუმანს შევჭამო; 

ძუნწმა კაცმა თაფლი გასცა, უკან გაჰყვა 

ლოკვითაო 

ძუნწი კაცის პურ-მარილი მეტი 

იხარჯებაო; 

ძუნწი კაცის ჯამშია ლუკმა არ 
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hormis à l'avarice.  დასველდებაო 

 Argent d’autrui nul n’enrichit; 

Bien mal acquis ne profite jamais. 

Bien mal acquis ne profite pas. 

Mal gagne, mal dépense. 

 

ქარის მოტანილს ქარი წაიღებს; 

რაც არ მერგება არ შემერგება; 

საოხრეზე ნაშოვნი სატიალოზე 

დაიხარჯებაო; 

ლუკმა მაშინაა ტკბილი, როცა კაი 

კაცობითაა ნაშოვნიო. 

ნაქურდალი სიკეთეს არ მოიტანსო 

 Bonne est la maille qui sauve un 

denier 

სიჯეილით მოგებული ფული, დაკეცილი 

ქამხააო; 

ახალგაზრდობით მოგებული სიბერის 

დროს ხმალიაო 

 Grand fortune, grande servitude ; 

Sac plein dresse l’oreille; 

Où il y a un écu, il y a un diable, où 

iln’y en a pas, il y en a deux 

Faute d’argent, c’est douleur non 

pareille ; 

Qui plus à d’argent meurt plus 

ennuis souvent. (XVe siècle) 

ბევრი ფული, ბევრი დარდიაო 

ფულის ქონა დარდია, ხოლო უქონლობა 

უფრო დიდი დარდია. 

ზედმეტი ფული ზედმეტი ხარჯია, 

ნაკლები ფული ნაკლები დარდია. 

 

 Qui a assez d’argent a assez de 

parents ; 

Avec de l’argent, on arrive à tout. 

L’argent est roi; 

L’argent est une troisième main ; 

On fait tout avec de l’argent, 

excepte les hommes ; 

Monnaie fait tout ; 

L’argent c’est de l’éther ; 

Qui a de l’argent a des pirouettes; 

Clé d’or passe partout 

La clé d’or ouvre toutes les portes ; 

 

ფული ქვასაც კი დაადნობსო; 

ფული ხმალამოღებული ხელმწიფეაო. 

ფული პატარა ღმერთიაო. 

ფულისა ჯოჯოხეთსაც კი ეშინია - არ 

დამანგრიოსო. 

ფული კლდეს გაანგრევს 

ფულს კამეჩის ღონე აქვს. 

ფული ამოღებული ხმალიაო; 

სადაც ფული ლაპარაკობს, იქ სიმართლე 

დუმს, 

ვისაც ბევრი ერბო აქვს ის კომბოსტოსაც 

ერბოში მოხარშავსო. 

ფული ჯოჯოხეთს ანათებს. 

ოქრო უხელოა, მაგრამ ყველაფერს 

აკეთებს. 

მთამ თქვა: ფულის მეშინია, იგი 

დამანგრევსო; 

 Selon ta bourse gouverne ta 

bouche; 

La bourse ouvre la bouche ; 

Gouverne la bouche selon ta 

bourse ; 

Avant de consulter ta fantaisie, 

consulte ta bourse ; 

საბანი როგორც გაგწვდეს, ფეხიც ისე 

გაშალეო 
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 Rien de plus éloquent, que l’argent 

comptant ; 

Argent comptant porte médicine  

 Sante passe richesse 

Contentement passe richesse; 

(Meurier, 1568) 

On est assez riche quand on a le 

nécessaire. 

Suffisance vaut abondance 

Il est riche qui est content; 

Qui a du pain, nargue le chagrin. 

Acquérir et jouir sont deux. (Baïf, 

XVIe siècle) ; 

Posséder est peu de chose ; c’est 

jouir qui rend bien 

heureux. (Beaumarchais, 1775). 

ჯანმრთელობის გარეშე სიმდიდრე 

არაფერიაო; 

ერთმა გლახაკმა თქვა: მეფეს ვჯობივარო 

 

 Tout fait somme შინ მოტანილი ქვაც ქადააო; 

შინ მოტანილი სიპი ქვაც კარგიაო; 

ფოთოლი რომ შეიტანო, სახლს ისიც 

შეემატებაო. 

 Un sot de son argent est vite 

dépossédé ; 

A grasse cuisine pauvreté voisine; 

L’argent ne se trouve pas sous le 

sabot d’un cheval. 

Il y a plus de peine à garder l’argent 

qu’a l’acquérir ; 

Celui qui travaille pour acquérir 

souffre plus de peine que celui qui 

dépense n’en a de plaisir. 

Qui n’épargne pas un sou n’en aura 

jamais deux ; 

Qui plus despend qu’il n’a vaillant, 

il fait la corde ou il se pend ; 

Jour ouvrier gagne denier, jour de 

fête dispenser ; 

Qui vit sans comte, vit a 

honte ;L’argent n’a pas de queue  

მთელ დღეს მოქეიფესა არა დარჩა რა 

ვახშმადაო; 

როცა მქონდა ფულებიო, ვჭამე 

ხაჭაპურებიო, აღარა მაქვს ფულებიო 

ჩამოვყარე ყურებიო. 

ფულის ხარჯვისას დაფიქრდი, როგორი 

ნაშოვნიაო. 

ცუდი შემნახველი ქურდზე უარესიაო. 

 A la faim tout est pain ; 

Ane affame ne se soucie pas des 

coups 

თუკი გშია ზაქარია ცივი მჭადიც შაქარია; 

შიმშილმა ხმელა არ იცის და სიცივემ - 

ძველაო; 

მშიერი პურსა აქებდა, უმსა და 

უმარილოსა; 

შიმშილმა სანუკვარი არ იცის და ძილმა -
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სასთუმალიო; 

 Il n’y a pas de petites économies. 

Un sou économise est un sou gagne. 

Un sou est sou 

Abondance de biens ne nuit pas 

Nul or sans écume. 

L’épargne est une grande richesse 

მილიონს რომ კაპიკი დააკლდეს მილიონი 

აღარ არისო; 

ფული კაპიკობით შედგებაო. 

ზედმეტი ფული ჯიბეს არ ამძიმებსო 

 Un tiens vaut mieux que deux tu 

l’auras. 

Il vaut mieux deus sous ici que 

quatre ailleurs ; 

დღევანდელი კვერცხი ჯობია ხვალინდელ 

ქათამსო 

 Nous sommes tous frères, mais nos 

bourses ne sont pas sœurs; 

Les bons comptes font les bons amis 

ანგარიში ძმებს შორისაც მოდისო. 

ფულს დათვლა უყვარსო. 

 Bonne renommée vaut mieux que 

blason doré.  

Bonne renommée vaut mieux 

queceinture dorée. 

Mieux vaut sagesse que richesse ; 

L’honneur vaut mieux que l’argent 

ფულით სახელს, დიდებას ვერ იყიდიო; 

ფულით ჭკუას ვერ იყიდიო... 

 Les richesses, bien qu’elles 

procurent des commodités, ne font 

pas le bonheur. 

L’argent ne fait pas le bonheur. 

L’argent ne faitpas le bonheur, mais 

il y contribue. 

L’argent est source de tous les 

maux. 

L’argent est le nerf de la guerre ; 

Plaie d’argent n’est pas mortelle  

ფულს ბედნიერება არ მოაქვს; 

 

 

Au pauvre un œuf vaut un bœuf. 

L’âne de la montagne porte le vin et 

boit de l’eau. 

L’argent ne reste pas dans la main 

de la personne qui sue  

ღარიბისთვის შაურიც ფულიაო, 

მდიდარსთვის კი ათასიც ცოტააო. 

ზოგისა ბამბა ჩხრიალებს, ზოგისა კაკალიც 

არაო; 

 La petite aumône est la bonne. გამცემის ხელს არ აკლდებაო; 

 Or qui a or vaut  გამდიდრდები - გაძუნწდები... 

 

განვიხილოთ მნიშვნელობით და გამოყენებით ანალოგიური, მაგრამ 

ლექსიკური შემადგენლობით განსხვავებული პარემიები. 



89 
 

თუ დავუკვირდებით მეორე ჯგუფში მოცემულ ანდაზებს, შესაძლებელი ხდება 

მათი კლასიფიკაცია თემატური ჯგუფების მიხედვით, რომელშიც თავს იყრის 

სხვადასხვა სახის კონცეპტი; ეს ჯგუფი ამ მხრივ სწორედ კონცეპტთა 

მრავალფეროვნებით გამოირჩევა: 

1. უნდობლობა; 

2. სიძუნწე; 

3. ამოება; 

4. დარდი; 

5. ძლევამოსილება; 

6. მომჭირნეობა; 

7. ჯანმრთელობა; 

8. ფლანგვა; 

9. შიმშილი; 

10.  რეალობა; 

11. ანგარიშიანობა; 

12. ჭკუა; 

13. ბედნიერება/უბედურება; 

14. მოწყალება; 

15. ადამიანური უძლურება. 

კლასიფიკაციის მიხედვით მოცემული მნიშვნელობით ერთნაირი ანდაზები -

განვიხილოთ ნიუანსური განმასხვავებელი ნიშნების მიხედვით: 

სესხებასთან დაკავშირებით ერთნაირი მოსაზრებები გააჩნიათ ქართველებსა და 

ფრანგებს. სესხებამ შეიძლება ადამიანი დაგაკარგვინოს, ფრანგული პარემიების 

მიხედვით მსესხებელი და დაკარგული არის - „მეგობარი“, ხოლო ქართული 

პარემიებში „მეგობარზე“ აქცენტი არ კეთდება აქ ნახსენებია ლექსემა „მეზობელი“. 

ურთიერთობების გაფუჭებაზე და ურთიერთ დაკარგვის საკითხზე ერთნაირად 

მახვილდება ყურადღება, ფრანგულში დამატებით „მტერის“ ცნებაა შემოყვანილი, 

როგორც მსესხებელის. 
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სიძუნწესთან დაკავშირებით ქართულ და ფრანგულ პარემიებში მოსაზრებები 

ერთმანეთს ემთხვევა. ყურადღება მახვილდება მემკვიდრეზე- ძუნწის სიმდიდრეს, 

მემკვიდრე ფლანგავს და ასევე იმაზე, რომ ვინც ძუნწია ის მდიდარი არაა. 

საინტერესოა ფრანგულ პარემიაში საკუთრივ „სიძუნწეზე“ მოყვანილი ანდაზა: 

„ფული არის ყველაფრის მკურნალი, გარდა სიძუნწისა“. 

სიბრძნე „რაც არ გერგება არ შეგერგება“ თითქმის ერთნაირადაა 

ფორმულირებული. ქართულ ენაში მოცემული ანდაზები ამ მხრივ უფრო მდიდარია, 

გამახვილებულია ყურადღება ისეთ კონცეპტებზე, როგორიცაა: „ქარი“, „კაი კაცობა“, 

„ნაქურდალი“, ფრანგულში კი სხვისი ფულის არ შერგების აზრია გატარებული, 

ქართულში „ნაქურდალის“ „საოხრეზე ნაშოვის“ კონცეპტებიც ემატება. 

საგულისხმოა, ასევე ისეთი ანდაზები ორივე ენაში,  სადაც ნაგულისხმევია, 

რომ ახალგაზრდობით ნაშოვნი თანხით იქმნი მშვიდ სიბერეს.  ეს თემა აქტუალურია, 

თუმცა საგულისხმოა, რომ სიტყვები: „სიჯეილე“, „ახალგაზრდობა“ მხოლოდ 

ქართულ ანდაზებში ფიგურირებს. 

ბევრი ფული ბევრი დარდიაო, ანდაზების ასეთი სახეც არის მოცემული 

ორივეგან; ქართულში კონცეპტი - „დარდი“ და  ფრანგულში „ფული“ შედარებულია 

„ეშმაკთან“. 

ფულის ცხოვრებაში უდიდეს მნიშვნელობაზე ყურადღება მახვილდება და 

ქართულ და ფრანგულ ანდაზებში მრავლადაა მოცემული ამ სახის ანდაზები. 

ფრანგულში ის შედარებულია ისეთ კონცეპტებთან, როგორიცაა „მეფე“, „მესამე 

ხელი“, „ეთერი“, ქართულში კი მისი შედარება შემდეგი სახისაა: „ხმალამოღებული 

ხელმწიფე“, „პატარა ღმერთი“. ფრანგულ ანდაზებში ასევე გამახვილებულია 

ყურადღება იმაზე, რომ ვისაც ბევრი ფული აქვს, მას ბევრი ახლობელიც ჰყავს, რა 

თქმა უნდა, ირონიის მატარებელია ამგვარი ტიპის ანდაზა. ასევე მოიპოვება ისეთი 

ანდაზებიც, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ფულით ყველაფერია შესაძლებელი. 

ქართულ პარემიებში ფული „ქვის დამადნობელ“, „ჯოჯოხეთის შემაშინებელ“, 

„კლდის დამანგრეველ“, „კამეჩის ღონის“ მქონე ეპითეტებითაა გადმოცემული. 

ქართულ სინამდვილეში ფართოდ გავრცელებული ანდაზა: „საბანი, როგორც 

გაგწვდეს, ფეხიც ისე გაშალეო“ სხვადასხვა ინტერპრეტაციით გვხვდება ფრანგულ 
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ენაში, ამ მხრივ ფრანგული უფრო მდიდარია. აქ საუბარია ძირითადად  „bourse“ - ზე,   

თუ ქართულში მოცემული ანდაზა გადატანითი მნიშვნელობისაა, ფრანგული 

პირდაპირი მნიშვნელობით გამოირჩევა. 

„შინ მოტანილი ქვაც ქადააო“ ამ აზრის მატარებელი ანდაზები უფრო მეტია 

ქართულში, ვიდრე ფრანგულში, სახლში შესატანი ნივთი კი სხვადასხვა 

სიტყვებითაა მოცემული: „ქვა“, სიპი ქვა“, „ფოთოლი“. 

ფლანგვასთან დაკავშირებით ორივე ენაში მახვილდება ყურადღება იმაზე, რომ 

ხარჯვისას დასაფიქრებელია, თუ როგორ არის ის ნაშოვნი.  ფრანგულში 

ფლანგვასთან დაკავშირებით მოცემულია ისეთი კონცეპტები, როგორიცაა: 

„სულელი“, „სიღარიბე“, ქართულში - „ ქეიფი“, „ქურდი“. 

კონცეპტის „ფული“ ანდაზური მასალების შეგროვებისას ასევე განვათავსეთ 

ისეთი ანდაზები, სადაც საუბარია უმნიშვნელოვანეს კონცეპტზე „შიმშილი“.  

ფრანგულში საუბარია „ პურზე“, ქართულში- „პურზე“ და ასევე „მჭადზე“.  

ეკონომიურობა, „ფული, რომ კაპიკობით შედგება“ ასეთი ანდაზები თითქმის 

იდენტურია და აზრი ფულის ყუათიანად მოხმარებაზე მახვილდება. 

„დღევანდელი კვერცხი ჯობია ხვალინდელ ქათამსო“ ქართულში მოცემული 

ანდაზა გადატანითი მნიშვნელობისაა, ფრანგულში კი პირდაპირ საუბარია თანხაზე, 

ფულზე. 

ანგარიშობაზე „ძმებს“ შორისაც კი ქართულში და ფრანგულში თანაბრად 

მახვილდება ყურადღება. 

ქართულ-ფრანგულ პარემიებში მოიპოვება ისეთი ანდაზებიც, სადაც საუბარია 

იმაზე, რომ ფულით სახელს და ჭკუას ვერ იყიდი.  

ღარიბისთვის რომ შაურიც თანხაა ამაზე ყურადღება მახვილდება ორივე ენაში, 

ფულის გამცემი, გამსესხებელი, რომ არ გაღარიბდება, ეს იდეაც ფიქსირდება 

ანდაზებში-როგორც მენტალიტეტის თავისებურების გამოვლენის ერთ-ერთ უტყუარ 

წყაროში. 

ორივე ენაში ფულზე მეტად უპირატესობა ენიჭება „ჯანმრთელობას“, ასევე თუ 

ადამიანი კმაყოფილია, ის მდიდარზე ბედნიერია, ეს იდეაა გატარებული ქართულ-
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ფრანგულ ანდაზებში. ქართულში დამატებით საუბარია იმაზე, რომ ზედმეტი ფული 

ზედმეტი დარდია. 

ფულს რომ  ბედნიერება არ მოაქვს ამგვარი  ანდაზები მრავლადაა ფრანგულ 

ენაში, მხოლოდ რამდენიმეა  ქართული პარემიების საუნჯეში,მაგალითად: „ფულს 

ბედნიერება არ მოაქვს“.  

საინტერესოა ფრანგულ წყაროებში როგორაა მოცემული ამ ანდაზის შექმნის 

ისტორია: პირველად  ამჟამად ცნობილი ფრაზა გამოიყენა Pierre Choderlos de Laclos-

ამ (1741-1803) სამხედრო ოფიცერმა და მოყვარულმა მწერალმა თავის ცნობილ 

ნაწარმოებში: „Les liaisons dangereuses“  ის ათქმევინებს   la Marquise de Merteuil : 

« J’avoue bien que l’argent ne fait pas le bonheur ; mais il faut avouer aussi qu’il le facilite 

beaucoup. » 

დრამატურგმა Georges Feydeau (1862-1921) რომელიც ცნობილი გახდა 

ვოდევილის ჟანრით, გამოიყენა ეს ირონიული  ფრაზა: « L’argent ne fait pas le bonheur. 

C’est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant.  

დღესდღეობით მას ორგვარი მნიშვნელობით იყენებენ: Il est amusant de 

remarquer que le proverbe peut avoir deux usages, presqu’opposés : les riches peuvent y 

trouver une sorte d’excuse, les pauvres une consolation. 

ასევე ფრანგულში გვაქვს ისეთი ანდაზებიც, სადაც „ფული“ მოხსენიებულია, 

როგორც უბედურების წყარო და ომის მიზეზი. 

მოცემულია ასევე ანდაზა ადამიანური უძლურების შესახებ, რომელშიც ეს 

აზრია გატარებული: „მე რომ მდიდარი ვიყო, - ამბობს მავანი, მთელ სამყაროს 

მოვაოქროვებდი!... სისულელე! ხშირად ჩვენ უფრო მეტად ვუფრთხილდებით 

სიმდიდრისას ხურდებს, ვიდრე სიღარიბეში- მანეთიანს.“ 

გთავაზობთ ქართულ ანდაზებს, რომელთა ფრანგულენოვანი შესატყვისები 

ვერ მოვიპოვეთ, ისინი თემატურად დავაჯგუფების მიხედვით დავაჯგუფეთ: 

 ა) აღებმიცემობა: 

1. რა მომიტანეო, - რაც გამატანეო; 

2. სესხი და ვალი არ დაბერდებაო; 

3. შენი ემართოს სხვას, შენ კი არავისიო; 
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4. ჩუქებას ჩუქება მოაქვსო; 

5. ვაჭრობას დედ-მამა არა ჰყავსო... 

 

ბ) ვალი, მოვალე: 

1. ცის ვალი დედამიწას არ შერჩენია და დედამიწისა - ცასაო; 

2. ავმა მოვალემ რაც მოგცეს გამოართვიო; 

3. გლახა მოვალისაგან ნიორის ნაქურჩალიც კარგიაო; 

4. გლახა მოვალეს ქვა და ნაცარი რომ აართვა ისიც კარგიაო; 

5. ავ მოვალეს შავი ნახშირიც აართვიო; 

6. ვალი ჭუჭრუტანიდან შეძვრება და კარიდანაც ვეღარ გამოტევიაო; 

7. ვალი არ ღრიალებს, მაგრამ ძილს არ გაძლევსო; 

8. ვალს გადახდა უნდაო; 

9. ლუკმის დაკლება სჯობია ვალის მომატებასაო; 

10. მშიერი დავწვეთ სჯობია ვალით ვახშმისა ჭამასა... 

ფრანგული ანდაზები, რომელთა ქართული ვარიანტები ვერ მოვიძიეთ, 

შემდეგი თემატიკისაა: 

ფულის სწრაფი ხარჯვა: 

1. L’argent court, quand même il n’a pas de jambes ; 

2. L’argent est fait pour circuler ; 

3. L’argent est fait pour rouler ; 

4. L’argent est rond; 

5. L’argent est rond pour rouler, l’argent est plat pour s’entasser ; 

6. Argent change, argent mange ; 

7. L’argent est fait pour être dépense…  

ფული და მეგობრობა: 

8. Tant que l’or luit, force d’amis. 

9. Qui n’a point d’argent, n’a point d’ami ; (manuscrit du XIII s, sans titre,   Paris, Saint-

Geneviève) ; 

ფულის შრომით შოვნა: 
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10. On ne manie pas le beurre sans se graisser les doigts ; 

11. L’argent ne pousse pas sur les arbres ;  

12. Beau gain fait belle dépense ; 

 

 ზოგადად  ფულის შესახებ: 

1. Il faut prendre le temps comme il vient, les gens pour ce qu’ils sont, et l’argent pour ce qu’il 

vaut ; 

2. L’argent n’a pas de queue ; 

3. Belle tête, peu de sens, belle bourse, peu d’argent ; 

4. Et la balance l’or et le fer sont un ; 

5. Argent fait rage, amour fait mariage.  

6. Argent ne vaut que pour s'aider. 

7. Feu, argent, sagesse et santé, sont en prix hiver et été.  

სესხება: 

1. Si vous voulez savoir le prix de l’argent, essayez d’un emprunter ; 

2. On ne prête qu'aux riches ; 

3. Qui paie ses dettes s’enrichit 

ფრანგულ ენაში ასევე მოვიპოვეთ ისეთი ანდაზები, რომელთა ექვივალენტი ვერ 

ვიპოვეთ ქართულ ენაში და ფრანგულ ენაში მათი თემატურად დაჯგუფებაც ვერ 

შევძელით: 

1. Point d’argent point de Suisse (ce proverbe   a pour origine la défection, sous François I, de 

mercenaires suisses qui n’avaient pas reçu leur solde – Cite par Racine, les Plaideurs I, I 15) ; 

2. Pas d’argent, pas de suisse (allusion al adefection des mercenaires suisses au cours de 

l’expédition du Milanais en 1552) ; 

გთავაზობთ ზემოთ მოცემულ ანდაზათა წარმოშობის ისტორიას, ამგვარი სახის 

ანდაზები, შეუძლებელია თარგმნო და გაიგო, თუ მათი ისტორიული წყაროს შესახებ 

არ ფლობ ინფორმაციას, ამ ანდაზის მნიშვნელობა შეიძლება ასე გადმოიცეს: „On n’a 

rien sans argent“, იგი დიდი ხანია  გამოიყენება, იმ ეპოქიდან, როცა შვეიცარია 

მუდმივად იმყოფებოდა ომების ქარტეხილში. ცნობილია, XV – XVIსაუკუნეებში 
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შვეიცარელები მონაწილეობდნენ ფრანგი და იტალიელი ხალხის მიერ გამართულ 

ომში.  

შვეიცარიელ მეომრებს რეგულარულად უხდიდნენ გასამრჯელოს, მაშინ როცა 

იმ პერიოდისათვის სხვა ჯარისკაცებს არ უხდიდნენ და შესაბამისად ისინი 

ქურდობდნენ და ძარცვავდნენ მტრის მოსახლეობას.  შვეიცარიელი 

ჯარისკაცებისთვის კი ძარცვა იყო აკრძალული, წინააღმდეგ შემთხევაში მათ 

უწყდებოდათ ხელშეკრულება.  

 ანდაზის შექმნის ზუსტი ისტორია  შემდეგია: 

შარლ VIII - ის, ლუი XII-ის და ფრანსუა I დროს დაახლოებით  10,000 

შვეიცარიელი   ჩადგა საფრანგეთის სამხედრო სამსახურში მილანელების 

დასამარცხებლად. მაგრამ იმისათვის, რომ შვეიცარელებს კარგად ებრძოლათ, უნდა 

ჰქონოდათ სტაბილურად კარგი გასამრჯელო. 1522 წელს  დაპირებული თანხა ვერ 

მიიღეს და  მათ დატოვეს იტალია. 

ნაწარმოებში: Mémoires de Du Bellay, მარშალი ლოტრეკი-Lautrec წერს:  : 

« Quelques jours après, estant le seigneur de Lautrec à Monche, vindrent vers luy (vinrent 

vers lui) les capitaines des Suisses qui luy (lui) firent entendre que les compagnons estoient 

ennuyez (étaient ennuyés) de campeger (camper) et qu’ils demandaient de trois choses l’une, 

argent ou congé d’eux retirer ou bien qu’il eust (eût) à les mener au combat promptement, sans 

plus temporiser. Le seigneur de Lautrec les pria d’avoir patience pour quelques jours, parce 

qu’ils espéroient vaincre leurs ennemys sans combattre ou, pour le moins, les combattre à leur 

avantage, estant leurs ennemys contraints d’abandonner leur fort par famine et que de les aller 

assaillir dedans leur fort, c’estait faict contre toutes les raisons de la guerre. Mais quelques 

remonstrances qu’ils leur pussent faire, jamais n’y eut ordre de les divertir (faire changer) de leur 

opinion et toujours persistèrent d’aller au combat ; autrement, le lendemain, ils estoient délibérés 

de leur en aller. » 

ასევე გთავაზობთ რამდენიმე ამონარიდს Boissy -ის პიესიდან : L’embarras du 

choix (Acte Ier, scène IX) : 

Je méprise les biens, mais peut-on s’en passer ? 

Non. Malgré qu’on en ait, il faut en amasser : 

Le plus ou moins d’argent nous fait ce que nous sommes, 

Et c’est par sa valeur que l’on compte les hommes. 
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On respecte, on honore un coquin opulent 

Et l’honnête homme pauvre est mort civilement. 

Qui n’a pas d’argent en bourse, qu’il ait du miel en bouche   

Bonne la maille qui sauve le denier  

Quand la bourse se rétrécit la conscience s’élargit  

Offre ne vaut rien qui à bourse ne vient. 

La pauvreté des biens peut se guérir, celle de l’âme est sans remède. (XVe siècle). 

თუ შევაჯამებთ ქართული და ფრანგული ანდაზების იმ ნაწილს, სადაც 

ლექსიკური თვალსაზრისით, მნიშვნელობით, გამოყენებით ემთხვევა ანდაზები 

ერთმანეთს და ასევე იმ ანდაზებს, რომელთა ლექსიკური შინაარსი სხვადასხვაა, 

მაგრამ მნიშვნელობითა და გამოყენებით ემთხვევა  ერთმანეთს, ვნახავთ, რომ 

კონცეპტთა თანხვედრაა ფულთან მიმართებით, ბევრი ეროვნული მენტალიტეტის 

თავისებურების გამოვლენის მქონე მახასიათებლები სრულიად ემთხვევა 

ერთმანეთს. 

თანხვედრა ვლინდება შემდეგ საკითხებშიც: კარგი შემნახველი სჯობია კარგ 

მომგებს ანუ ანდაზებში ყურადღება მახვილდება  ყაირათიანობაზე, ფულზე 

მოსაზრება- რომ ადამიანი უნდა იქცეს ფულის ბატონად და არა პირიქით, ფულმა არ 

უნდა დაიმონოს ადამიანი. ფული ფულთან მივა- ეს უტყუარი რეალობა ანდაზებში 

ერთნაირადაა არეკლილი, ფრანგულში დამატებით გვაქვს ანდაზა, სადაც საუბარია 

ასევე ისეთ ადამიანურ თვისებებზე როგორიცაა - გაუმაძღრობა - „ვისაც ბევრი ოქრო 

აქვს კიდევ მეტი უნდა“, მაძღარს მშიერიც მაძღარი ჰგონია და ღარიბისთვის, რომ 

შაურიც ბევრია ეს მოსაზრებებიც ფართოდაა არეკლილი ფრანგულ-ქართულ 

ანდაზათა სამჭედლოში. 

ორივე ენაში ყურადღება მახვილდება  სიძუნწეზე - „ძუნწი კაცის პურ-მარილი 

მეტი იხარჯებაო“, ასევე  - იაფფასიანი ყველაზე ძვირი ჯდებაო. 

გვხვდება ისეთი ანდაზები, სადაც საუბარია ახალგაზრდობაში მონაგებ 

ფულზე - რომელიც სიბერის დროს განძია, ბევრია ანგარიშიანობაზე - შექმნილი 

ანდაზები: ფულის ხარჯვისას დაფიქრდი თუ როგორი ნაშოვნია, ფულის ფლანგვის 
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თემაც ფართოდაა ასახული ანდაზათა საგანძურში, ასევე მოცემულია  ანდაზა,  

მილიონი კაპიკობით შედგება და რომ L’argent ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval. 

„ლუკმა მაშინაა ტკბილი როცა კაი კაცობითაა ნაშოვნი“- ეს იდეა ქართულ -

ფრანგული ანდაზებში საკმაოდ აქტუალურია „Il vaut mieux deux sous ici que quatre 

ailleurs“ - ზომიერება და თადარიგი ფულთან მიმართებით, ქართულ-ფრანგულ 

ანდაზათა სამყაროშიც იჩენს თავს.  

საკუთრივ ფულის შესახებ ორივე ენის ანდაზათა კრებულში გვხვდება 

საყოველთაოდ ცნობილი გამონათქვამი „დრო ფულია“. 1748 წელს გაჩნდა და მისი 

ავტორი ცნობილი ამერიკელი საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი და გამომგონებელი - 

ბენჟამენ ფრანკლინია, აღნიშნული გამონათქვამი გამოყენებული იყო მოთხრობაში  – 

„რჩევები ახალგაზრდა საქმოსანს”.ასევე  ორივე ენების ანდაზათა კრებულებში 

გვხვდება:  „ფულს სუნი არა აქვს“ და  „ახალი ფულივით სუფთაა“. 

ფულის შესახებ მოცემულ ანდაზებში ორივე ენაში ძირითადად ნაჩვენებია 

მორალურ-ადამიანური ღირსებების უპირატესობა მატერიალურთან შედარებით. 

ფული და სესხი  მიჩნეულია, როგორც „მეგობრის“, „მეზობლის“ დაკარგვის ერთ-

ერთი საფრთხე. ის ასევე „დარდის“, „ომების“ წყაროდაა მიჩნეული. ფრანგულში ის 

შედარებულია ასევე „ეშმაკთან“, „ტკივილთან“, „სევდასთან“. 

ამასთან ერთად მოცემულია ისეთი ანდაზებიც, სადაც ფულის 

„ყოვლისშემძლე“ ძალაზეა საუბარი. ასეთია მისი მეტაფორები ფრანგულ ენაში: 

„მესამე ხელი“, „ყველაფერს ჭრის“, „მეფე“, „ბევრი ახლობლის შემგროვებელი“, 

„ყველა კარის გამღები“, ქართულში შემდეგი მახასიათებლებით გამოირჩევა: „ქვის 

დამადნობელი“, „ხმალამოღებული ხელმწიფე“, „პატარა ღმერთი“, „ჯოჯოხეთის 

შემშინებელი“, „კლდის დამანგრეველი“, „კამეჩის ღონის მატარებელი“, „ამოღებული 

ხმალი“, „ჯოჯოხეთის გამნათებელი“, „ყველაფრის გამღები“, „მთის დამანგრეველი“. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიუხედავად წინამდებარე მახასიათებლებისა, 

რომელთა გამოყენებაც ძირითადად ირონიული გამოხატვის თვალსაზრისით ხდება, 

ორივე ენაში გვაქვს ანდაზები, სადაც საუბარია მორალური საკითხების 
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უპირატესობაზე. ამგვარი სახის ანდაზებში შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი 

კონცეპტები: 

ფრანგული ანდაზა ქართული ანდაზა კონცეპტი 

Sante passe richesse  

 

ჯანმრთელობის გარეშე 

სიმდიდრე არაფერიაო; 

 

ჯანმრთელობა 

Contentement passe richesse; 

(Meurier, 1568) 

On est assez riche quand on a le 

nécessaire. 

Suffisance vaut abondance 

Il est riche qui est content; 

ერთმა გლახაკმა თქვა: მეფეს 

ვჯობივარო 

 

კმაყოფილება 

Bonne renommée vaut mieux 

queblason doré.  

Bonne renommée vaut mieux 

queceinture dorée.  

Mieux vaut sagesse que richesse 

; 

L’honneur vaut mieux que 

l’argent 

ფულით სახელს, დიდებას ვერ 

იყიდიო; 

ფულით ჭკუას ვერ იყიდიო. 

ღირსება 

Les richesses, bien qu’elles 

procurent des commodités, ne 

font pas le bonheur. 

L’argent ne fait pas le bonheur.  

L’argent ne faitpas le bonheur, 

mais il ycontribue. 

L’argent est source de tous les 

maux. 

L’argent est le nerf de la guerre ; 

ფულს ბედნიერება არ მოაქვს ფული ≠ 

ბედნიერება 

Un bon accord vaut mieux que 

l’argent. 

სიტყვა ფულზე ძვირიაო სიტყვის 

უპირატესობა 

 

როგორც ზემოთ გამოყოფილი კონცეპტებიდან ჩანს, ფულზე უპირატესად 

ორივე ენის პარემიებში ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურების გამოვლენის 

საუკეთესო წყაროდ გვევლინება - ჯანმრთელობა, შინაგანი კმაყოფილება, ანუ 

შინაგანი ბედნიერება, ღირსება, სიტყვა და უმთავრესი იდეა, რომელიც ამ სახის 

ანდაზებშია გატარებული  ფული არ ქმნის ბედნიერებას. 



99 
 

 შევაჯამოთ და გამოვიტანოთ დასკვნა იმ განსხვავებული ანდაზებისა, 

რომელთა ექვივალენტი ვერ მოვიპოვეთ ქართულ ენაში და პირიქით. 

ფრანგულისაგან განსხვავებით ქართული ენის ანდაზებში შესაძლებელია გამოვყოთ 

ანდაზები: აღებ-მიცემისა და  ვალი, მოვალის შესახებ. 

აღებ-მიცემლობის შესახებ ანდაზები  მრავალფეროვანია, ამგვარ ანდაზებში 

საუბარია როგორც აღებ-მიცემაზე, ასევე ჩუქებაზე. 

რაც შეეხება ვალსა და მოვალეზე გამოთქმულ ანდაზებს, მათ შესახებ 

მოცემულ ანდაზებს, ამგვარ ანდაზებში „ვალი“ უარყოფითი სახითაა მოცემული. აქ 

შეიძლება ორი ჯგუფი გამოიყოს: ავი მევალის და საკუთრივ ვალის. „ვალის“ 

დახასიათება ხდება ამგვარი შედარებების გამოყენებით: „ლუკმის დაკლება სჯობია“, 

„მშიერი დაწოლა სჯობია“, „ძილს არ გაძლევს“. 

ავი მევალის შესახებ ანდაზებში ყოველთვის საუბარია იმაზე, რომ „ავმა 

მოვალემ რაც მოგცეს გამოართვიო“, ანდაზებში მოცემულია ავი მევალის მიერ 

შეთავაზებული შემდეგი საგნები: „ნივრის ნაქურჩალი“, „ქვა და ნაცარი“, „შავი 

ნახშირი“. 

რაც შეეხება ფრანგულ ანდაზებს, რომელთა ქართული ვარიანტები ვერ 

მოვიძიეთ, მათში გამოიყო შემდეგი თემატური ჯგუფები: ფული სწრაფად იხარჯება, 

ფული და მეგობრობა, ფული შრომით მოიპოვება, სესხება, ზოგადად, ფულის შესახებ 

მოცემული ანდაზები და ისეთი ანდაზები, რომლებიც ვერც ერთ თემატურ ჯგუფში 

ვერ განვათავსეთ. 

როგორც ვხედავთ, ფრანგულში, ქართულისაგან განსხვავებული ანდაზები 

უფრო მდიდარია, როგორც თემატური, ასევე რაოდენობრივი თავლსაზრისით. 

კატეგორიაში „ფული სწრაფად იხარჯება“ „ფული“ მოცემულია, როგორც 

„მრგვალი“ გეომეტრიული ფიგურის აღმნიშვნელი საგანი, ამ ანდაზების ისტორია, 

სავარაუდოდ, მომდინარეობს ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როცა ფული არ არსებობდა 

ქაღალდის ფორმით. ამიტომაც მრგვალი ნივთი, როგორც სწრაფად გარბის, ასევე 

ფულიც სწრაფად იხარჯება. აქვე მოცემულია  ანდაზები, რომ ფული მოცემულია 

იმისათვის, რომ დაიხარჯოს. 
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საინტერესოა შემდეგი კატეგორია „ფული და მეგობრობა“. კონცეპტ „ფულში“ 

შემოყვანილია კონცეპტი „მეგობრობა“ და საუბარია იმაზე, რომ ვისაც ფული არა აქვს, 

მეგობარიც არა ჰყავს. 

შემდეგი თემატური ჯგუფია „ფული შრომით მოიპოვება“. ყურადღება 

მახვილდება იმაზე, რომ უშრომელად არაფერი მოიპოვება. რაც შეეხება სესხების 

შესახებ არსებულ ანდაზებს, აქ მოცემულია უტყუარი ჭეშმარიტება, როცა ფულს 

გავასესხებთ, მაშინ ვხვდებით მის ღირებულებას, ფასს. 

მეტად საინტერესო და საგულისხმოა ისეთი ანდაზები, სადაც საკუთრივ  

ფულის ცნების შესახებაა საუბარი. 

აქ ერთ ანდაზაში შედარებების მთელი გალერეაა წარმოდგენილი, ასე 

მაგალითად ფული თავისი მნიშვნელობით შედარებულია: ცეცხლთან, ჭკუასთან, 

ჯანმრთელობასთან და მათ ზამთარში თუ ზაფხულში ერთი და იგივე ღირებულება 

გააჩნიათ. 

ასევე, მოცემულია ანდაზა, სადაც საუბარია იმაზე, რომ სასწორზე რკინასა და 

ოქროს ერთი წონა აქვს, ანუ ფულს დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭება. 

ფული ადამიანს „აცოფებს“, ადამიანური უძლურების კიდევ ერთი სახე მოგვცა 

ფრანგულმა პარემიამ. 

            ზოგადად ფულის შესახებ: 

1. Il faut prendre le temps comme il vient, les gens pour ce qu’ils sont, et l’argent pour ce qu’il 

vaut ; 

2. Belle tête, peu de sens, belle bourse, peu d’argent ; 

3. Et la balance l’or et le fer sont un ; 

4. Argent fait rage, amour fait mariage.  

5. Argent ne vaut que pour s'aider. 

6. Feu, argent, sagesse et santé, sont en prix hiver et été.  
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რაც შეეხება ისეთ ანდაზებს, რომელთა ექვივალენტი ვერ მოვიპოვეთ ქართულ 

ენაში, და ვერც თემატური ჯგუფი გამოვყავით, მათზე შეიძლება ითქვას, რომ 

თოთოეულ მათგანი არის შეგონებითი ხასიათის. 

აღნიშნული განხილვის შემდეგ შესაძლებელია შევაჯამოთ განსხვავებული 

ქართული და ფრანგული ანდაზები. 

განსხვავებული თემატიკის მიხედვით, ფრანგული ანდაზები უფრო 

მრავალფეროვანია. აქ შემოყვანილია სხვადსხვა სახის კონცეპტები და თემები. მაგრამ 

მოცემული ქართულ- ფრანგული განსხვავებული ანდაზები შევეცადეთ განგვეხილა, 

როგორც ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურების განმასხვავებელი ნიშნის ერთ-

ერთი გამოვლინება. 

მოცემული ანდაზების ანალიზი გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ 

დავასკვნათ შემდეგი: ქართული ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურებები 

ანდაზებში თავს იჩენს ფრანგულისაგან განსხვავებით ძირითადად ვალის, მოვალის, 

აღებ-მიცემლობის თემა.  ხოლო ფრანგულ ენაში  მენტალიტეტის გამოვლენის ერთ-

ერთ თავისებურებად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ფული სწრაფად იხარჯება.  

გამახვილებულია ასევე ყურადღება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კონცეპტზე „შრომაზე“ 

და ფულის შრომით მოპოვებაზე. 
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2. 3. მეგობრობის გამომხატველი ანდაზები ფრანგულ და ქართულ ანდაზებში 

ყველა დროში ენა რჩებოდა როგორც ეთნოსის ხასიათის მკვეთრი 

მაიდენტიფიცირებელი  გამოხატულება. ჯერ კიდევ პითაგორა გვირჩევდა: 

„ნებისმიერი ხალხის ზნე-ჩვეულებათა აღქმისათვის უპირველეს ყოვლისა საჭიროა 

ამ ხალხის ენის შესწავლა“(3, 64). [დავითნი, 1973:64]. 

ნებისმიერი ენა ასახავს სამყაროს განსაკუთრებულ სურათს, ხოლო სამყაროს 

სურათის გაგება აიგება ამ სამყაროს შესახებ წარმოდგენის შესწავლის საფუძველზე. 

აღსანიშნავია, რომ ანდაზები მჭიდროდაა დაკავშირებული ენის მატარებლის 

ფონურ ცოდნასთან, პიროვნების პრაქტიკულ გამოცდილებასთან და არაერთხელ 

აღინიშნა, რომ: “Les proverbes disent ce que le peuple pense” – „ანდაზა  ამბობს იმას, 

რასაც ხალხი ფიქრობს“. 

გრძნობების სამყაროს კვლევისას კონცენტრირება მოვახდინეთ კონცეპტებზე: 

„მეგობრობა“ და „სიყვარული“ ფრანგულ და ქართულ პარემიოლოგიაში, როგორც 

მენტალიტეტის საუკეთესოდ გამოხატვის საშუალება. 

ჩატარდა ფრანგული და ქართული პარემიების ანალიზი და კლასიფიკაცია.  

ორი განსხვავებული კულტურის კონცეპტუალური სურათის ფრაგმენტის  

შესწავლისას,  საკვლევ პარემიათა კლასიფიკაციას საფუძვლად დაედო ფრანგული 

და ქართული ანდაზების ეკვივალენტურობა და მათი თემატური მრავალფეროვნება. 

მენტალიტეტის თავისებურებების კვლევის ერთ-ერთ ნაწილად მეგობრობის 

თემაზე შექმნილ ანდაზებს  წარმოვადგენთ. 

მეგობრობის თემაზე შექმნილი ანდაზები ორთავე ენაში გვაძლევს საშუალებას 

მათში გამოიყოს რამდენიმე თემატური ჯგუფი: 

1. მეგობრის ერთგულება 

მეგობრის გამოცდის მთავარ პირობად „მეგობარი გასაჭირში იცნობა“ - ესაა 

წარმოდგენილი ორივე ენაში, ეს სიბრძნე თავს ძველ აღთქმაში იჩენს: nedicas amico 

tuo : va etre vertere (Solomon Prov ; III, 28 ) ასევე:  

« in bonis viri, inimici illius in tristitia et in malitia illis amicus agnitus est. (ecclésiastique 

XII, 9) 

 მან  როგორც ქართულ, ასევე ფრანგულ ანდაზებში ფართო გავრცელება  ჰპოვა: 
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A l’ami qui demande on ne dit pas : Demain; 

Au besoin on connait l’ami; 

Au danger on connait les braves ; 

Au besoin ami ; 

C’est dans le besoin qu’on reconnait ses vrais amis ; 

C’est dans le malheur qu’on connait ses amis; 

On connait les bonnes sources dans la sécheresse les bons amis dans l’adversité ; 

On connait le véritable ami dans le besoin ; 

On connaît les bonnes sources dans la sécheresse, et les bons amis dans la tristesse.; 

Amitié dans la peine, amitié certaine ; 

C’est dans le besoin qu’on reconnait ses vrais amis ; 

L’adversité est la pierre de touche de l’amitié ; 

Quand un homme est heureux ses ennemis sont tristes et quand il est malheureux on connait 

quel est son ami... 

მეგობარი გასაჭირში იცნობაო; 

ძმა ძმისთვისაო შავი დღისთვისაო; 

კაცი მგზავრობაში გამოიცნობა, მეგობარი- გასაჭირში; 

კაცი მგზავრობაში იცნობა, ამხანაგი-საქმეში და ცხენი- ხედნაში; 

კაცს საქმე გამოცდის, ცხენს- გზაო; 

კაცი გაზომე გაჭირვებაში; 

ნამდვილი მეგობარი ჭირში იცნობაო; 

კაცი მგზავრობაში გამოიცნობაო... 

მეგობრის გამოცდა შესაძლებელია არა მარტო გაჭირვებაში, არამედ საქმეში და 

ასევე მგზავრობაში. ამ მხრივ მეგობრობის გამოცდის სპექტრი მრავალფეროვანია 

ქართულ პარემიებში. 

2. მეგობრის თავდადება 

Qui ne songe qu’a soi quand la fortune est bonne dans le malheur n’a point d’amis ; 

Riche ami ne sait qui ami lui est. (ManuscritXIIIs., Paris, Bibl, nat) 

Qui s’aime trop n’à point d’amis ; 

http://www.linternaute.com/proverbe/32/on-connait-les-bonnes-sources-dans-la-secheresse-et-les/
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Qui bien aime, bien chatie (Prov. XIII, 24) 

Quim’aimemesuivre 

ამ უკანასკნელ ანდაზას შესაბამისი საინტერესო ისტორია აქვს. ფილიპ IV 

ვალუა ახალი გამეფებული იყო, როცა მოიწადინა ომის გამართვა ფლამანდრიელების 

წინააღმდეგ, მაგრამ მის ირგვლივ ყველა წინააღმდეგი იყო, როგორც მისი 

პიროვნების, ასევე ომის წამოწყების. ერთხელაც მეომრებს ჰკითხა ომის 

წამოწყებისთვის უფრო ხელსაყრელი დრო რომ შეერჩიათ, მეომარმა უპასუხა: „Qui a 

bon cœur a toujours le temps à propos“ მეფე ფილიპს ესიამოვნა ამ სიტყვების მოსმენა და 

წამოიძახა: „Qui m’aime me suivre“. ასე იქცა ეს ანდაზა მეგობრისთვის თავდადების 

სიმბოლოდ. 

„უგუნურს მოყვარე ჭირში მოაგონდებაო“  

„გლახა ამპარტავანი ღმერთსაც სძულს და კაცსაცო“... 

თუ დავაკვირდებით ამ ანდაზებს, ვნახავთ რომ ქართულ პარემიებში ზოგადად 

საუბარია  ადამიანზე და არა კონკრეტულად მეგობარზე. 

3. დროებითი - მეგობარი 

დროებითი, შემთხვევითი მეგობრობაა ასახული შემდეგ ანდაზებში:  

Ami de table; 

Ami de table est bien variable ; 

Ami jusqu’ à la bourse ; 

Aujourd’hui ami, demain ennemi; 

 A table bien servie beaucoup d’ amis; 

Le faux ami ressemble à l’ombre du cadran ; 

Cuisine mangée, amis dispersés ;  

Qui cesse d’être ami, ne l’a jamais été; 

Ami jusqu’ aux autels... 

საინტერესოა ამ უკანასკნელი ანდაზის ეტიმოლოგია, ის სათავეს ჯერ კიდევ 

ლათინურიდან იღებს: „usqueadarasamicus“, ის ასევე გვხვდება პლუტარქესთან, მაგრამ 

ფრანგულ ენაში იგი გამოიყენება  1534 წლიდან, როცა მეფე ფრანსუა პირველმა 1534 

წელს მიწერა წერილი ინგლისის მეფეს ჰენრი VIII-ს, სადაც მას ურჩევდა, რომ 
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გამოყოფილიყო  რომის ეკლესიისაგან, მან კი საპასუხოდ უთხრა: - "Je suis votre ami, 

mais jusqu’aux autels“. 

ქართულშიც გვაქვს მსგავსი სახის ანდაზები: 

დღეს ჩვენი ღვინო გვახალისებს, ხვალ ვნახოთ შენი კაცობაო; 

ერთი კაცი ცხოვრებიდან დაეცა, კაი ძმა და მეგობარი ყველა განზე გაექცა; 

როცა ბაღში ბალი მქონდა ვიყავ სალამ-ალეიქუმ, ბაღში ბალი გამითავდა- არც სალამ, 

არც ალეიქუმ; 

დროებითი მეგობარი- იგივე მტერიაო... 

4. დრო, როგორც მეგობრობის გამომცდელი 

ფრანგულ პარემიებში ფართოდაა ასევე განხილული დროის ფაქტორი 

მეგობრობის გამოსაცდელად, ქართულშიც მოიპოვება მსგავსი ანდაზები, მაგრამ აქ 

საკუთრივ საუბარია არა მეგობარზე, არამედ - კაცზე, ადამიანზე. ეს სიბრძნე 

არისტოტელედან და პლუტარქედან მოდის და იგი აისახა როგორც ფრანგულ, ასევე 

ქართულ პარემიებშიც: 

On ne peut dire ami celui avec qui on n’a pas mangé quelques minots de sel (Aristote et 

Plutarque) ; 

Pour se dire ami il faut avoir mangé ensemble un minot de sel ; 

Il faut connaitre avant d’aimer ; 

A nul n’est pas sitôt fait que perdu ; 

L’amitié est un pacte de sel ; 

Prompte amitié, repentir assuré ; 

Aime- moi un peu, mais continue 

S’ Aimer peu à peu à la fois afin de s’aimer longtemps... 

კაცი რომ შეიცნო, გაზომო მასთან ერთი ფუთი მარილი უნდა შეჭამოო; 

კაცი გამოცადე და მერე ეძმეო... 

5. ძველი მეგობარი 

ძველი მეგობრობის თემა ფართოდაა გაშუქებული და გვაქვს ორივე ენაში მრავლად 

მოცემული შესაბამისი ანდაზებით: 

Lesvieillesamitiésneseremplacentpas; 
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Vieux amis, vieux écus ; 

Vieille amitié ne craint pas la rouille (XVe); 

Ami et vin vieux sont bons en tous lieux ; 

Œuf d’une heure, pain d’un jour, vin d’un an, maitresse de quinze, ami de trente ; 

Les vieux amis et les vieux écus sont les meilleures ; 

Tant que l'or luit, force d'amis; 

Un ami pour l’autre veille ; 

Un vieux ami est une seconde conscience ; 

Le plus bel âge de l’amitié est sa vieillesse… 

ნუ დაკარგავ ძველსა გზასა ნურცაძ ველსა მეგობარსაო; 

ახალი მეგობრის ხათრით ძველ მეგობარს ნუ მოიძულებ; 

ძველ მეგობარს დაჟანგვის არ ეშინიაო; 

მეგობარი ძველი სჯობიაო; 

ძველი გზა, ძველი მეგობარი ადვილად არ გაიწირებაო; 

ყველაფერი ახალია კარგი, ღვინო და მეგობარი- ძველი; 

მეგობარი გაიჩინე და ნურც ძველს დაჰკარგავ... 

6. მეგობრობას მოფრთხილება სჭირდება 

აქ შეიძლება გამოვყოთ ორი ჯგუფი ანდაზებისა: გაფრთხილებისა  და 

პატივისცემისა. 

გაფრთხილების შემცველი ანდაზებია: 

Ne laissez pas croitre l’herbe sur le chemin de l’amitié ; 

 Il faut éprouver les amis aux petites occasions et les employer aux grandes ; 

Qui accompagnons a maître ; 

Il faut découdre et non déchirer l’amitié ; 

Visite rare accroit l’amitié; 

Recevoir sans donner fait tourner l’amitié... 

A l’ami soigne le figuier à l’ennemi soigne le pêcher (ლეღვი, როგორც პირველი  

ადამიანების შესამოსელი, და pêcher ფიგურირებს, როგორც სიძულვილის სიმბოლო. 
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ძველი ტრადიციის მიხედვით, სპარსეთის მეფემ გადარგო ეს ხე თავისი მტრების 

ეგვიპტელების მიწაზე და განათავსა საწამლავებს შორის). 

ქართულ პარემიებში მეგობრობის გაფრთხილების თემა უფრო ვრცლადაა 

განხილული და ანდაზებში ყოველგვარი ქვეტექსტების გარეშე, პირდაპირაა 

მოცემული, რომ მეგობრობას გაფრთხილება სჭირდება: 

მეგობარი გულდასმით ეძებე, იპოვი მოუფრთხილდიო; 

მოუფრთხილდი მეგობარს კარგი მეგობარი ძნელი საშოვნელიაო; 

მეგობარი თუ არ გყავს ეძიე, როცა იშოვი, ერიდეო; 

მეგობრის პოვნას წლები უნდა, წყენინებას და დაკარგვას ერთი წუთი; 

ამხანაგის ყოლა ხშირად დათმობას მოითხოვსო.  

ფრანგულ პარემიებში მოვიპოვეთ ასევე ანდაზა, სადაც საუბარია არახშირი 

სტუმრობა აძლიერებს მეგობრობას, ქართულში ზუსტად მსგავსი ანდაზა ვერ 

მოვიპოვეთ, მაგრამ არის ანდაზა სადაც საკუთრივ საუბარია სტუმარზე და სტუმრის 

ვიზიტზე: 

დილას ოქრო ხარ სტუმარო, საღამოს ვერცხლად იქცევი, თუ ხანი დაგიგვიანდა 

სპილენძად გადაიქცევი. 

 პატივისცემის შემცველია: 

Les petits présents entérinementl’amitié ; 

Les petits cadeaux entérinement l’amitié; 

Le cérémonial est la fumée de l’amitié ; 

Il ne faut pas mettre ses amis a tous les jours... 

მოსაკითხი თუ ხშირია მეგობრობის კავშირია 

7. მეგობრების ურთიერთმსგავსება 

ამ თემამ ფრანგულ პარემიებში უფრო ფართო ადგილი ჰპოვა, ვიდრე ქართულში. 

ფრანგულში მრავლადაა მოცემული ანდაზები, სადაც საუბარია მეგობართა 

ურთიერთგაგებაზე, ასევე მეგობრის ცუდ გავლენაზე, რასაც მხოლოდ ერთ ანდაზაში 

ვხვდებით ქართულ ანდაზათა საუფლოში: 

გიჟის მეგობარი გიჟი იქნებაო... 

ფრანგულ ენაში კი მოიპოვება შემდეგი ანდაზები: 
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Dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es ; 

Qui se ressemble s'assemble.; 

S'entendre comme deux larrons en foire ; 

Affection aveugle raison.; 

Qui suit les poules apprend à gratter; 

Près des ânes l'on attrape des coups de pieds.; 

Mangeant du foin, vous sentez l'âne; 

L'arbre tombe toujours du côté où il penche.; 

Il vaut mieux être seul que mal accompagné. 

Entre deux amis n’ a que deux paroles… 

 

8. სულელ მეგობარს სულელი მტერი გერჩივნოს 

ეს თემა ერთნაირი შინაარსითაა ასახული ქართულ და ფრანგულ პარემიებში: 

Mieuxvautunsageennemiqu’unsotami ; 

Sot ami c’est un ennemi ; 

Ne te fie pas à l’amitié d’un bouffon; 

Rien ne si dangereux qu’un ignorant ami, mieux voudrait un sage ennemi ; 

N’accorde point ta confiance a un ami dissimule ; 

La flatterie est le poison de l’amitié ; 

სულელი მეგობარი მტერზე უარესიაო; 

გლახა მოყვარეს კარგი მტერი ჯობიაო; 

სულელი ნურც მტრად გინდა, ნურც მოყვარედ. 

ნუ ენდობი მასხარის მეგობრობას; 

უგუნურ მეგობარს გონიერი მტერი სჯობიაო; 

გონიერი მტრის ნუ გეშინია, გეშინოდეს ბრიყვი მეგობრისა... 

როგორც ვხედავთ, ქართულ და ფრანგულ ანდაზებში სულელი მეგობარი 

შედარებულია მტერთან და ამ მხრივ, აბსოლუტური თანხვედრაა ეროვნული 

მენტალიტეტის თავისებურების გამოვლენისას. 

9. მეგობარი და სესხი 

http://www.linternaute.com/proverbe/20/qui-se-ressemble-s-assemble/
http://www.linternaute.com/proverbe/1951/affection-aveugle-raison/
http://www.linternaute.com/proverbe/2232/pres-des-anes-l-on-attrape-des-coups-de-pieds/
http://www.linternaute.com/proverbe/1669/l-arbre-tombe-toujours-du-cote-ou-il-penche/
http://www.linternaute.com/proverbe/22/il-vaut-mieux-etre-seul-que-mal-accompagne/
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ერთნაირი გაგებაა მეგობრობისა და ფულის სესხების შესახებ ქართულ და ფრანგულ 

ანდაზებში: 

Mieuxvaut donner (prêter) à unennemi qu’ emprunter à unami; 

Qui donne à crédit perd son repos, son bien et son ami; 

Quiprêteauxamis perd au double. 

Amiauprêter, ennemi au rendre. 

On perd plus d'amis par ses demandes que par ses refus ; 

Qui veut garder son ami n’ait aucune affaire avec lui ;  

Bien servir fait amis et vrai dire ennemis... 

თუ გინდა მტერი გაიჩინო მეგობარს ფული ასესხეო. 

როგორც ვხედავთ, მტრობის თემა ფულთან დაკავშირებითაც აქტუალურია 

ქართულ-ფრანგულ პარემიებში. მეგობრობის დაკარგვის ერთ-ერთ მიზეზად ფული 

და სესხი მოისაზრება და ეს ორივე ენაში ერთნაირად გამოიხატება, იმ მცირე 

განსხვავებით, რომ ფრანგულში ამ თემატიკასთან დაკავშირებით უფრო მრავლადაა 

ანდაზები, ვიდრე ქართულ ენაში. 

 

10. ანგარიშიანობა მეგობრებს შორის 

ანგარიში მეგობართა შორის მათი მეგობრობის კავშირს წარმოადგენს ორივე ენის 

პარემიებში: 

Les bons comtes font les bons amis; 

Vieux amis et comptes nouveaux... 

ანგარიშობა დედმაშვილობაშიცააო; 

ძმამ ძმას ანგარიში უყო და ისევ მეგობრები დარჩნენ... 

როგორც ვხედავთ, ქართულ ანდაზებში ფრანგულისაგან განსხვავებით, საკუთრივ 

მეგობარზე არ არის საუბარი. 

11. მეგობარს რაც აქვს. შენცა გაქვს 

Entre amis tous biens sont cummuns; 

Ce qui tombe en poche d’ami, n’est pas perdu pour nous. 

L’amitié doit consacrer à frais communs ; 

http://www.linternaute.com/proverbe/53/qui-prete-aux-amis-perd-au-double/
http://www.linternaute.com/proverbe/54/ami-au-preter-ennemi-au-rendre/
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მეგობარს თუ აქვს, შენცა გაქვს. 

12. შორეულ ნათესავს ახლო მეგობარი სჯობია 

ქართულ- ფრანგულ პარემიებში ორივეგან მენტალიტეტის თავისებურების ერთ-ერთ 

გამოვლინებად შეიძლება ჩაითვალოს იმის გაგება, რომ მეგობარი ნათესავად 

ითვლება: 

Un bon ami vaut mieux que cent parents ; 

Mieux vaut prochain ami que long parent ; 

Le sort fait les parents, le choix fait les amis ; 

Mieux vaut un ami proche qu’un parent éloigné ; 

Bonne amitié est une autre parente ; 

Bonne amitié vaut mieux que parente. 

Plus sont compères que d’amis (proverbes en francois, manuscrit de 1456, Paris, Bibl. nat)... 

ნათესავი ჩვენი სხეულის ნაწილია, მეგობარი კი - სულისა; 

კარგი მეგობარი ძმას უდრისო; 

კარგი მეგობრობა კარგი ძმობააო; 

ახლოს მყოფი მეგობარი ჯობია შორს მყოფ ძმასაო 

აქვე აღსანიშნია მეგობრის მეგობრის ერთნაირი აღქმა, როგორც ქართულში, ასევე 

ფრანგულში: 

Les amis de nos amis sont nos amis; 

L’ami de mon ami est mon ami; 

Un ami en amène un autre… 

მეგობრის მეგობარი იგივე მეგობარიაო 

13. მეგობრობა ყველაფერზე უპირატესია 

Mieux vaut manquer d’argent que d’ami ; 

Mieux vaut ami en place qu’argent en bourse (Insipiunt versus proverbailes, manuscrit du 

XIV s., Paris, Bibl. nat) ; 

Amis valent mieux qu’argent ; 

ას მანეთს ასი მეგობარი გერჩივნოსო 

Ami de toutes les heures ; 
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Bonne amitié vaut mieux que tour fortifie. 

ამხანაგი თვალთა სინათლეაო; 

კარგი ამხანაგობა კარგი ძმობის დარიაო. 

Mieux vaut ami en voie que denier en courroie (Manuscritdu XIII s. sanstitre, Paris, Sainte-

Geneviève) 

სჯობს საყვარელსა ყოველსა მოყვასი დანაცადარიო 

Un trésor n’est pas un ami, mais un ami est un trésor ;  

შენი მეგობარი შენი სახელიაო; 

ამხანაგიცა შენსა სჯობს, შენი საგძალი მისასა (ნადირობის დროს იტყვიან ფშავ-

ხევსურეთში.) 

ყველა ტყუის, მეგობრობა კი არაო; 

Il n’est bon conseil que l’ami ;  

Un ami fidèle est la médicine de la vie. 

ავადმყოფს ექიმი არჩენს, უბედურს - კარგი ამხანაგიო. 

ერთნაირი მნიშვნელობის ანდაზები ქართულ და ფრანგულ პარემიებში: 

 Ami de table est bien variable ; 

Ami jusqu’à la bourse ; 

Aujourd’hui ami, demain ennemi 

 A table bien servie beaucoup d’amis; 

Le faux ami ressemble à l’ombre du cadran  

Ami jusqu’aux autels ; ფრანსუა 

პირველმა 1534 წელს მიწერა ინგლისის 

მეფეს ჰენრი VIII-ს, სადაც ის მას 

ურჩევდა, გამოეყო რომანული 

ეკლესიისაგან, მან კი საპასუხოდ 

უთხრა:  

Je suis votre ami, mais jusqu’ aux autels. 

Cuisine mangée, amis dispersés. 

დღეს ჩვენი ღვინო გვახალისებს, 

ხვალ ვნახოთ შენი კაცობაო; 

ერთი კაცი ცხოვრებიდან დაეცა, კაი 

ძმა და მეგობარი ყველა განზე გაექცა 

როცა ბაღში ბალი მქონდა ვიყავ 

სალამ-ალეიქუმ, ბაღში ბალი 

გამითავდა- არც სალამ, არც 

ალეიქუმ. 

 Ami de toutes les heures ამხანაგი თვალთა სინათლეაო; 

კარგი ამხანაგობა კარგი ძმობის 

დარიაო. 

 Au besoin on connait  l’ami 

Au danger on connait les braves ; 

Au besoin ami ; 

C’est dans le besoin qu’on reconnait ses 

vrais amis  

მეგობარი გასაჭირში იცნობაო; 

ძმა ძმისთვისაო შავი დღისთვისაო; 

კაცი მგზავრობაში გამოიცნობა, 

მეგობარი- გასაჭირში. 

კაცი მგზავრობაში იცნობა, ამხანაგი-
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C’est dans le malheur qu’on connait ses 

amis ; 

On connait les bonnes sources dans la 

sécheresse et les bons amis dans 

l’adversité ; 

On connait le véritable ami dans le besoin; 

On connaît les bonnes sources dans la 

sécheresse, et les bons amis dans la 

tristesse. 

Amitié dans la peine, amitié certaine.  

C’est dans le besoin qu’on reconnait ses 

vrais amis. 

L’adversité est la pierre de touche de 

l’amitié; 

A l’ami qui demande on ne dit pas : 

Demain. 

Quand un homme est heureux ses ennemis 

sont tristes et quand il est malheureux on 

connait quel est son ami. 

საქმეში და ცხენი- ხედნაში. 

კაცი გაზომე გაჭირვებაში; 

ნამდვილი მეგობარი ჭირში 

იცნობაო; 

კაცი მგზავრობაში გამოიცნობაო 

 Bien servir fait amis et vrai dire ennemis მართლის მთქმელს ბევრი მტერი 

ყავს 

 Bonne amitié vaut mieux que tour fortifie კარგი მეგობრობა კარგი ძმობის 

დარიაო 

 Entre amis tous biens sont cummuns; 

Ce qui tombe en poche d’ami, n’est pas 

perdu pour nous. 

L’ amitié doit consacrer à frais communs ; 

მეგობარს თუ აქვს შენცა გაქვს 

 Les amis de nos amis sont nos amis 

L ami de mon ami est mon ami; 

Un ami en amène un autre ; 

მეგობრის მეგობარი იგივე 

მეგობარიაო 

 Les bons comptes font les bons amis; 

Vieux amis et comptes nouveaux 

ანგარიშობა დედმაშვილობაშიცააო; 

ძმამ ძმას ანგარიში უყო და ისევ 

მეგობრები დარჩნენ 

 Les petits présents entretiennent l’amitié; 

Les petits cadeaux  entretiennent l’amitié 

Le cérémonial est la fumée de l’amitié ; 

Il ne faut pas mettre ses amis à tous les 

jours  

მოსაკითხი თუ ხშირია მეგობრობის 

კავშირია 

 Les vieilles amitiés ne se remplacent pas; 

Vieux amis, vieux écus.  

Vieille amitié ne craint pas la rouille (XVs) 

Ami et vin vieux sont bons en tous lieux ; 

ნუ დაკარგავ ძველსა გზასა ნურცა 

ძველსა მეგობარსაო; 

ახალი მეგობრის ხათრით ძველ 

მეგობარს ნუ მოიძულებ; 

http://www.linternaute.com/proverbe/32/on-connait-les-bonnes-sources-dans-la-secheresse-et-les/
http://www.linternaute.com/proverbe/32/on-connait-les-bonnes-sources-dans-la-secheresse-et-les/
http://www.linternaute.com/proverbe/32/on-connait-les-bonnes-sources-dans-la-secheresse-et-les/
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Œuf d’une heure, pain d’un jour, vin d’un 

an, maitesse de quinze, ami de trente ; 

Les vieux amis et les vieux ecus sont les 

meilleuers. 

Tant que l'or luit, force d'amis; 

« un ami pour l’autre veille » 

Un vieux ami est une seconde conscience ; 

Le plus bel âge de l’amitié est sa vieillesse ; 

Aime- moi un peu, mais continue 

S’Aimer peu à peu à la fois afin de s’aimer 

longtemps... 

ძველ მეგობარს დაჟანგვის არ 

ეშიანიაო. 

მეგობარი ძველი სჯობიაო; 

ძველი გზა, ძველი მეგობარი 

ადვილად არ გაიწირებაო; 

ყველაფერი ახალია კარგი, ღვინო და 

მეგობარი- ძველი. 

მეგობარი გაიჩინე და ნურც ძველს 

დაჰკარგავ... 

 Mieux vaut ami en voie que denier en 

courroie (Manuscrit du XIII s.,sans titre, 

Paris, Sainte-Généviève) 

სჯობს საყვარელსა ყოველსა მოყვასი 

დანაცადარიო... 

 Mieux vaut donner (prêter) à un ennemi 

qu’ emprunter à un ami; 

Qui donne à credit perd son repos, son 

bien et son ami; 

Qui prête aux amis perd au double."; 

Ami au prêter, ennemi au rendre. 

On perd plus d'amis par ses demandes que 

par ses refus ; 

Qui veut garder son ami n’ait aucune 

affaire avec lui ; 

თუ გინდა მტერი გაიჩინო მეგობარს 

ფული ასესხეო 

 Mieux vaut manquer d’argent que d’ami ; 

Mieux vaut ami en place qu’argent en 

bourse (Insipiunt versus proverbailes, 

manuscrit du XIV s., Paris, Bibl. nat) ; 

Amis valent mieux qu’argent… 

ას მანეთს ასი მეგობარი გერჩივნოსო 

 Mieux vaut un sage ennemi qu’ un sot 

ami ; 

Sot ami c’est un ennemi ; 

Ne te fie pas à l’amitié d’un bouffon; 

Rien ne si dangereux qu’ un ignorant ami, 

mieux voudrait un sage ennemi; 

N’accorde point ta confience à un ami 

dissimule ; 

Ne te fie pas à l’amitié d’ un bouffon ; 

La flatterie est le poison de l’amitié… 

 

სულელი მეგობარი მტერზე 

უარესიაო; 

გლახა მოყვარეს კარგი მტერი 

ჯობიაო; 

სულელი ნურც მტრად გინდა, ნურც 

მოყვარედ. 

ნუ ენდობი მასხარის მეგობრობას; 

უგუნურ მეგობარს გონიერი მტერი 

სჯობიაო; 

გონიერი მტრის ნუ გეშინია, 

გეშინოდეს ბრიყვი მეგობრისა 

 Ne laissez pas croitre l’herbe sur le chemin 

de l’amitié; 

A l’ami soigne le figuier à l’ ennemi soigne 

le pêcher  

მეგობარი გულდასმით ეძებე, იპოვი 

მოუფრთხილდიო. 

მოუფრთხილდი მეგობარს კარგი 

მეგობარი ძნელი საშოვნელიაო; 

http://www.linternaute.com/proverbe/53/qui-prete-aux-amis-perd-au-double/
http://www.linternaute.com/proverbe/54/ami-au-preter-ennemi-au-rendre/
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Il faut éprouver les amis au petits occasions 

et les employer aux grandes... 

მეგობარი თუ არ გყავს ეძიე, როცა 

იშოვი ერიდეო; 

მეგობრის პოვნას წლები უნდა, 

წყენინებას და დაკარგვას ერთი 

წუთი... 

 Pour se dire ami il faut avoir mange 

ensemble un minot de sel; 

Il faut connaitre avant d’aimer; 

On ne peut dire ami celui avec qui on n’a 

pas mange quelques minots de sel (Aristote 

et Plutarque) ; 

A nul n’est pas sitôt fait que perdu ; 

L’amitié est un pacte de sel… 

კაცი რომ გაზომო მასთან ერთი 

ფუთი მარილი უნდა შეჭამოო; 

კაცი გამოცადე და მერე ეძმეო; 

კაცს საქმე გამოცდის, ცხენს- გზაო... 

 Qui accompagne à maître; 

Il faut découdre et non déchirer l’amitié... 

ამხანაგის ყოლა ხშირად დათმობას 

მოითხოვსო 

 Qui cesse d’être ami, ne l’a jamais été... დროებითი მეგობარი- იგივე 

მტერიაო... 

 Qui  ne songe qu’à soi quand la fortune est 

bonne dans le malheur n’a point d’amis ; 

Riche ami ne sait qui ami lui est. 

(manuscritXIIIs., Paris, Bibl, nat 

 Qui s’aime trop n’ a point d’ amis 

უგუნურს მოყვარე ჭირში 

მოაგონდებაო 

 

გლახა ამპარტავანი ღმერთსაც 

სძულს და კაცსაცო... 

 Un bon ami vaut mieux que cent parents; 

Mieux vaut prochain ami que long parent ; 

Le sort fait les parents, le choix fait les 

amis. 

Mieux vaut un ami proche qu’un parent 

éloigné ; 

Bonne amitié est une autre parente 

Bonne amitié vaut mieux que parente ; 

Plus sont compères que d’amis ( proverbes 

en françois, manuscrit de 1456, Paris, Bibl. 

nat)... 

ნათესავი ჩვენი სხეულის ნაწილია, 

მეგობარი კი სულისა; 

კარგი მეგობარი ძმას უდრისო; 

კარგი მეგობრობა კარგი ძმობააო; 

ახლოს მყოფი მეგობარი ჯობია შორს 

მყოფ ძმასაო... 

 Un trésor n’est pas un ami, mais un ami est 

un trésor 

შენი მეგობარი შენი სახელიაო; 

ყველა ტყუის მეგობრობა კი არაო 

 Visite rare accroit l’amitié; 

Recevoir sans donner fait tourner 

l’amitié... 

დილას ოქრო ხარ სტუმარო, საღამოს 

ვერცხლად იქცევი, თუ ხანი 

დაგიგვიანდა სპილენძად 

გადაიქცევი... 

 Petit bol va, petit bol vient, l’amitié reste ; ყველა ტყუის მეგობრობა კი არაო 

 « Le chagrin est comme un grand trésor : on 

ne s’en ouvre qu’à ses intimes »! Proverbe 

français – Seule la proximité de l’amitié 

permet de partager ses peines. La pudeur et 

ავადმყოფს ექიმი არჩენს, უბედურს 

კარგი ამხანაგიო. 
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l’indifférence d’autrui nous interdit de se 

livrer à tout un chacun. 

Il n’est bon conseil que l’ami ; 

Un ami fidèle est la médicine de la vie. 
 Qui suit les poules apprend à gratter. 

Dis moi qui tu frequentes je te dirai qui tu 

es ;   

Près des ânes l'on attrape des coups de pieds. 

Mangeant du foin, vous sentez l'âne; 

L'arbre tombe toujours du côté où il penche.; 
Il vaut mieux être seul que mal accompagné. 
Qui se ressemble s'assemble. 

S'entendre comme deux larrons en foire. 

Les beaux esprits se rencontrent. 

Entre deux amis n’a que deux paroles… 

გიჟის მეგობარი გიჟი იქნებაო... 

 

განვიხილოთ ქართულისაგან განსხვავებული ფრანგული ანდაზები: 

აქაც შესაძლებელია გამოიყოს თემატური ჯგუფები: 

უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნია, მეგობრობისა და სიყვარულის გრძნობის 

გამიჯვნა ანდაზებში: 

Souvenez vous que l’amour a des dédommagements que l’amitié n’a pas 

(Montesquieu); 

L’amitié fait plus de bons menages que l’amour ; 

L amitié qui nait de l’amour avut mieux que l’amour même 

ფრანგულ პარემიებში ადგილი ჰპოვა ანდაზებმა, სადაც უშუალოდ საუბარია 

მეგობრობის უპირატესობაზე სიყვარულთან შედარებით. 

ამ მხრივ, საინტერესოა ლა ბრუაიერის მოსაზრება: 

« L’amour -dit la Bruyère- fait brusquement « sans autre réflexion, par tempérament 

ou par faiblesse. Un trait de beauté nous fixe, nous détermine. L’amitié au contraire se forme 

peu à peu avec le temps, par la pratique, par un long commerce. Combien d’esprit de bonté 

de cœur, d’attachement de services et de complaisance dans les amis pour faire en plusieurs  

années, beaucoup moins que ne fait quelquefois, en un moment un beau visage ou une belle 

main». 

1. მეგობრისადმი  უნდობლობა: 

A ennemi pardonne et ami raccommodé ne te fie qu’à moitié ; 

L’amitié rompue n’est jamais bien soudée ; 

http://www.linternaute.com/proverbe/2252/qui-suit-les-poules-apprend-a-gratter/
http://www.linternaute.com/proverbe/2232/pres-des-anes-l-on-attrape-des-coups-de-pieds/
http://www.linternaute.com/proverbe/1669/l-arbre-tombe-toujours-du-cote-ou-il-penche/
http://www.linternaute.com/proverbe/22/il-vaut-mieux-etre-seul-que-mal-accompagne/
http://www.linternaute.com/proverbe/20/qui-se-ressemble-s-assemble/
http://www.linternaute.com/proverbe/27/les-beaux-esprits-se-rencontrent/
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A nouvel ami et vieille maison ne pas se fier plus que de raison ; 

Il est plus honteux de se défier de ses amis que d’en être trompe; 

Où commence la défiance, là finit l'amitié ; 

On n’est jamais trahi que par les siens ; 

Il faut se défier d’un ami reconcilié… 

 

2. ბევრის მეგობარი არავის მეგობარია: 

Ami de plusieurs ami de nul ; 

Ami de tout le monde n’est l’ami de personne ; 

A quoi bon tant amis ? un seul suffit quand il nous aime; 

Deux s'amusent, trois s'ennuient ; 

Qui est ami de tous ne l’est de personne...  

 

3. მეგობარს ყველაზე დადებითი მხრიდან უნდა უყურო: 

Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil ; 

Il faut aimer ses amis avec leurs défauts ; 

Celui qui épargne la verge hait son fils : mais celui qui l’aime s’applique à le corriger... 

 

4. მეგობარი პირში გძრახავს, მტერი - პირს უკან: 

Coud d’ami coup chéri ; 

Mieux vaut ami grandeur que flatteur (Livre du chevalier de la Tour Landry pour 

l’enseignement de ses filles, XCIV 1514) ; 

Les amis les plus dévoués sont comme les chiens les plus fidèles, ils finissent par vous mordre 

si vous les maltez ; 

Si ton ami te frappe, baise sa main ; 

Votre ami avale vos fautes, votre ennemi vous les ressert ; 

Qui aime bien châtie bien… 

Ami de Platon, mais plus ami de la vérité ; (Amicus Plato, sed magis amica veritas » 

(Aristote) ; (ეს ანდაზა მომდინარეობს იქედან, რომ კრიტიკოსები არისტოტელეს 
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საყვედურობდნენ, რომ თავისი მეტრის პლატონის მოსაზრებებს წინ აღუდგებოდა, 

მან კი სწორედ ამ ანდაზით  უპასუხა) 

მოიპოვება ასევე ანდაზები, სადაც მოცემულია მეგობრობის არსის განმარტება: 

Vous avez trois sortes d’amis : vos amis qui vous aiment, vos amis qui ne se soucient pas de 

vous, et vos amis qui vous haïssent ; 

Vin sans ami, vie sans témoins. 

On peut vivre sans frère, mais non sans ami; 

Amitié passe le gand ; 

Un ami est un autre nous-même ; 

Un ami est une âme qui vit dans deux corps (Aristote)... 

 

Il vaut mieux perdre un bon mot qu’un ami ; 

Qui vit sans amis ne sera pas longtemps sage ; 

Le pire de tous les pays est celui où l’on n’a pas d’amis ; 

On ne peut vivre sans amis (Ciceron- Omnesadunum idem  sentiunt sine amititia vitam esse 

null); 

Le respect et la différence sont les liens de l’amitié ; 

Ne croit nul s'il n'est ton ami. 

Vin sans ami, vie sans témoins. 

Il faut que l’amitié nous trouve et nous fasse égaux ; 

Le respect et la différence sont les liens de l’amitié ; 

Si tu veux un ami, sois son ami. 

Il est bon d’avoir des amis partout en paradis et en enfer… 

შევაჯამოთ ზემოთ  განხილული ანდაზები. უპირველეს ყოვლისა, ის 

ანდაზები, რომლებიც საერთოა და საერთო მნიშვნელობითაა გამოყენებული, 

როგორც ქართულ, ასევე ფრანგულ პარემიებში და განვიხილოთ მათი ნიუანსიური 

თავისებურებები. 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ანდაზათა განხილვისას 

მეგობრობაზე მოცემული ანდაზები წარმოადგენს დიდაქტიკურ, შეგონებით 

ანდაზათა ტიპს ორივე ენაში. 

http://www.linternaute.com/proverbe/2224/vin-sans-ami-vie-sans-temoins/
http://www.linternaute.com/proverbe/627/ne-croit-nul-s-il-n-est-ton-ami/
http://www.linternaute.com/proverbe/2224/vin-sans-ami-vie-sans-temoins/
http://www.linternaute.com/proverbe/50/si-tu-veux-un-ami-sois-son-ami/
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მეგობრობაზე მოცემულ ანდაზებში თემატური ჯგუფების გამოყოფა 

დაგვეხმარა მეგობრობის არსის საერთო სურათის ასახვაში, რის შემდეგაც  მივიღებთ 

შემდეგ სურათს: 

პირველ თემატურ ჯგუფში, სადაც საუბარი იყო მეგობრის, როგორც Ami de besoin-ის 

სახეზე ორივე ენაში გამოიხატება შემდეგი სიტყვებით: „უბედურება“, 

„გაჭირვება“,“Malheur”, “Besoin” რაც აბსოლუტურად იდენტურია.  ამ ჯგუფის 

ანდაზებში მხოლოდ ქართულ პარემიებში მეგობრის გამოცდის ერთ-ერთ სახედ 

ასევე  გვევლინება  შემდეგი ლექსემები: „მგზავრობა“ და „საქმე“. 

მეორე  ქვეჯგუფში, სადაც საუბარია იმ ანდაზებზე, რომლებშიც თავდადების 

გარეშე მეგობრობა არ შედგება ქართულში გვხვდება ეპითეტები:  „უგუნური“, „გლახა 

ამპარტავანი“. მიუხედავად ამისა, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ  ამ ჯგუფში ჩაგვესვა 

ეს ანდაზები, ვინაიდან მოცემული ზედსართავები ზოგადია და ისინი შესაძლებელია 

შეესაბამებოდეს მეგობარსაც. 

მესამე ჯგუფში შესულია ისეთი ანდაზები, სადაც საუბარია დროებით 

მეგობრობაზე, ეგრეთ წოდებულ „სუფრის მეგობარზე“. სწორედ ამ ანდაზებში 

იკვეთება „მტრის“ ცნება. დროებითი მეგობარი მტერთანაა შედარებული და ეს 

ერთნაირადაა მოცემული ორივე ენაში. 

მეოთხე ჯგუფში საინტერესოდ და ერთნაირადაა მოცემული „დროის“ 

ფაქტორი მეგობრობის გრძნობის განსამტკიცებლად. ორივე ენაში მოცემულია „ერთი 

ფუთი მარილის“ ცნება, რაც ჯერ კიდევ პლუტარქედან და არისტოტელედან იღებს 

სათავეს: 

„Plutarque (36) évoque « les gens du sel et de la fève », c'est-à-dire les amis assez 

intimes pour dîner de sel et d'une fève. Le sel devient même mesure dutemps dans le 

proverbe cité par Aristote (37), philosophe grec du IVe siècle avant notre ère : « ... On ne 

peut sec onnaître les uns les autres avant d'avoir consommé ensemble bien des boisseaux des 

el... », proverbe que cite Cicéron (38) et le Littré qui modifie simplement l'unité de mesure: 

«...pour connaître les gens, il faut voir mangé ensemble plusd'un minot de sel...». Chez 

certains peuples nomades, celui avec lequel on a partagé le pain et le sel devient un hôte 

sacré que l'on doit défend reen toute circonstance, fût-il votre pire ennemi!“ 
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თუ ამ ანდაზათა ეტიმოლოგიას დავუკვირდებით, ვნახავთ, რომ ძველ 

ანტიკურ ანდაზებში ზოგადად საუბარია კაცზე და არა მეგობარზე, რაც 

შენარჩუნებულია ქართულ ანდაზაში, ხოლო ფრანგულში სახეცვლილი სახითაა და 

მოცემულია სიტყვა „მეგობარი“. 

მეხუთე ჯგუფში მოცემულია ძველი მეგობრის სახე. აქ ძველი მეგობარი 

შედარებულია ღვინოსთან. ბიბლიაშიც ვხვდებით მსგავს შედარებას და ამ ენებში 

მოცემული ანდაზებიც ამის ანარეკლია: „Un nouvel ami est comme le vin nouveau“ (l 

ecclesiastique iX, 10). 

მეექვსე ჯგუფში წარმოდგენილ ანდაზებში საუბარია მეგობრობის გრძნობის 

გაფრთხილებაზე, ქართულ ანადაზებში ყველგან ვხვდებით საკუთრივ სიტყვა 

“გაფრთხილებას“. მოცემულია ასევე ანდაზები მატერიალურ მხარეზეც, რაც 

მეგობრობის ერთ-ერთ შემავსებელ სახედაა წარმოდგენილი. 

მეშვიდე ჯგუფში მოცემულია ცნება იმისა, რომ „მითხარი ვინაა შენი მეგობარი 

და გეტყვი ვინა ხარ შენ“. მოცემულ ანდაზებზე უნდა ითქვას, რომ ამ მხრივ 

ფრანგული ანდაზები უფრო მდიდარია და მრავალფეროვანი და მათში სხვადასხვა 

ნიუანსიც ვლინდება, რითაც ქართული ანდაზები ვერ დაიკვეხნის. ფრანგულ 

ანდაზებში საუბარია  მეგობრის, როგორც ცუდ, ასევე კარგ გავლენაზე და 

ანდაზებიც მრავლადაა მოცემული. 

მერვე ჯგუფში მოცემულ ანდაზებში იკვეთება „სულელი მეგობრის“  როლი და 

ის ორივე ენაში შედარებულია „მტერთან“. 

შემდეგ ჯგუფებში მოცემული ანდაზები: სესხი, ანგარიშიანობა, მეგობრის შედარება 

ნათესავთან, ამ გრძნობის განსაზღვრა იდენტურია და ნიუანსური განსხვავებებიც კი 

არ იკვეთება. 

ფრანგულ - ქართულ ანდაზათა განხილვისას ასევე აღსანიშნია, ის გარემოება, 

რომ ქართულში მეგობრობის თემატიკასთან დაკავშირებულ ანდაზებში ვერ 

მოვიპოვეთ ისეთები, რაც ფრანგულ ენაში არ არის და განსხვავებული იყოს 

ფრანგული ენისაგან, მაშინ როცა ფრანგული ანდაზების განხილვისას არის ისეთი 

ანდაზები, რომელთა შესატყვისი  ქართულ ენაში ვერ მოვიპოვეთ. 

აქედან გამომდინარე, შევაჯამეთ მხოლოდ ფრანგული ანდაზები. 
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უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნია ის გარემოება, რომ მეგობრობის შესახებ 

მოცემული ანდაზები ფრანგულ ენაში უფრო მრავალადაა, ვიდრე ქართულში.  

ფრანგულ პარემიებში დამატებით  გამოიყოფა იმ ანდაზათა ჯგუფები, სადაც 

საუბარია:  

უნდობლობაზე - თუ ადამიანს არ ენდობი მეგობარს მას ვეღარ უწოდებ; 

მეგობრად რამდენიმე ადამიანი შეიძლება ჩაითვალოს - ბევრის მეგობარი არავის 

მეგობარია; 

მეგობარი  სიყვარულით უნდა ამხილო და მას ყველაზე კარგი მხრიდან უნდა 

უცქირო; 

მეგობარი  -  საუკეთესო მრჩეველი; 

ამდენად, ფრანგული და ქართული ანდაზები გარკვეული ნიუანსებითაც 

განსხვავდება. 
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2. 4. სიყვარულის გამომხატველი ანდაზები ფრანგულ და ქართულ ანდაზებში 

განვიხილოთ ქართული და ფრანგული პარემიები სიყვარულის თემატიკის 

თვალსაზრისით. ისინი დავაჯგუფეთ შემდეგი კლასიფიკაციის მიხედვით: 

1. პარემიები ზოგადად სიყვარულზე; 

2. პარემიები ოჯახისა და ქალის სიყვარულზე; 

3. პარემიები დედის როლზე და სიყვარულზე. 

პირველ ჯგუფში მოცემული ანდაზები თავის მხრივ დავაჯგუფოთ შემდეგი 

სახით: 

1. ანდაზები, რომლებიც ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებულია, მაგრამ 

მნიშვნელობით ერთნაირი; 

2. მნიშვნელობით განსხვავებული ანდაზები ქართულ და ფრანგულ ენებში. 

 

წარმოგიდგენთ მნიშვნელობით ერთნაირ ანდაზებს: 

 Amour et mort rien n’est plus fort... სიყვარული მძლეთა  მძლეაო... 

 Etre amoureux d’une chèvre à 

coiffée ; 

Mieux vaut aimer bergères que 

princesses ; 

Quiconque aime une biche prend 

cette biche pour Mineuvre... 

ვისაც ვინ უყვარს მისი ლამაზიც ის 

არისო... 

 Il n’y a point de laides amours ; 

Il n’ e pas de belles prisons ni de 

laides amours… 

სიყვარულის აუგზე მოყვრის თვალი 

ბრმააო... 

 Les mariages sont écrits dans le ciel... ყველა საქმე ქვეყანაზე რიგდება, ცოლ-

ქმრისა კი ზეცაშიო... 

 L’amour a ses raisons que la raison ne 

connait pas ; 

amour est la seule maladie dont on 

n’aime pas guérir… 

გიჟი და სიყვარული ერთიაო; 

გიჟი და ტრფიალი ორივე ერთიაო... 

 L’amour et la toux ne se peuvent 

celer; 

Amour, toux, fumée et argent  Ne se 

peuvent cacher longtemps; 

La gale ni l’amour ne se peuvent 

cacher... 

სიყვარულს, ცეცხლს და ხველას 

ხალხისგან ვერ დამალავ... 

 L’amour est aveugle ; 

On a fait l’amour aveugle, parce qu’il 

სიყვარული ბრმაა... 
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a de meilleurs yeux que nous. (J. J. 

Rousseau, Emile 1762) 

 L’amour est de tous âges... ტრფობა არ ბერდებაო... 

 L’amour ne se commande pas... შიში ვერ იქმს სიყვარულსა; 

სიყვარული არ იქნება ძალადაო... 

 L’amour rapproche la distance ; 

Un peu d’absence fait grand bien... 

თუ გიყვარს შორით და ახლოს რას 

მიქვიანო... 

 Petites querelles et noisettes sont 

aiguillons d’amourettes ; 

Le plaisir de disputes c’est de faire la 

paix. (Alfert de Musset 1834) 

Querelles d’amants, renouvellement 

d’amour... 

ცოლ-ქმრის ჩხუბი რეგვენს გაყრა 

ეგონაო; 

ბრიყვ კაცს ცოლ-ქმრის აშლა გაყრა 

ეგონაო... 

 Qui m’aime aime mon chien... ყურძნის სიყვარულით ღობეს 

კოცნიდნენო... 

 La jalousie éteint l’amour comme les 

cendres éteignent le feu... 

 

სიყვარული ვარდს ეძებს, ეჭვი-

ეკალსაო... 

 

 Il n’est pas de fumée sans feu ni 

d’amour sans quelque semblant. 

(manuscrit XIV s.)... 

სიყვარული ხანძარი არაა მაგრამ თუ 

იფეთქა ვერ ჩააქრობო... 

 Vieil amours et vieux tisons 

S’allument en toutes saisons ; 

Des soupes et des amours; 

Les premières sont les meilleures; 

On revient toujours à ses premières 

amours... 

ძველი სიყვარული და ძველი კუნძი 

ყოველთვის აინთებაო; 

 

 

სიყვარული და ღვინო ძველი სჯობიაო... 

 L’absence est l’ennemi de l’amour; 

Loin des yeux loin du cœur... 

თვალი თვალს რომ მოშორდება გულიც 

გადასხვაფერდება... 

 L’amourqui nait subitement est le 

plus long à guérir ; 

L’amour nait du regard... 

თვალით, რომ დავინახე გულით 

შევიყვარეო... 

 

ზემოთ  მოცემული ანდაზების მიხედვით განვიხილოთ რა საერთო 

მოსაზრებები გააჩნიათ ფრანგ და ქართველ ხალხს სიყვარულის საკითხთან 

დაკავშირებით. 

დავიწყოთ უმნიშვნელოვანესით, სიყვარულის განმარტების ყველაზე ნათელი 

მაგალითი ორივე ენაში -  „Amour et mort rien n’est plus fort“ – „სიყვარული მძლეთა  

მძლეაო“. აღნიშნული ფრანგული ანდაზა თავისი შინაარსით   მოიცავს ყველა იმ 

დანარჩენს, რაც სიყვარულის თემაზე შეუქმნიათ ოდესმე.  შესაძლებელია, ეს არის 
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იმით განპირობებული, რომ ფრანგული ანდაზა  საფუძველს ბიბლიური 

გამონათქვამიდან იღებს: L’amour est fort comme la mort. 

 სიყვარულის სიძლიერეზე, უდიდეს ძალაზეა საუბარი ქართულ-ფრანგულ 

ანდაზებში. ფრანგულში ის  უფრო ფართოდაა გაშლილი  და სიყვარული 

შედარებულია  „სიკვდილზე“, როგორც ერთ-ერთ დამანგრეველ ძალაზე. 

რამდენიმე მეტაფორული შედარება ორივე ენაში ემთხვევა ერთმანეთს, როცა 

„სიყვარული“ შედარებულია „ცეცხლთან“.  

„Il n’est pas de fumée sans feu ni d’amour sans quelque semblant“ (manuscrit XIV s.); 

 L’amour est comme un flambeau, plus il est agite plus il brule » (Syrus –«  Amans ita ut fax, 

agitanto ardescit magis » ; 

 « Il ne faut pas joue avec le feu, ni avec l’amour »  

 „სიყვარული ხანძარი არაა, მაგრამ თუ იფეთქა ვერ ჩააქრობო“. 

სიყვარულს, როგორც სილამაზის სიმბოლოს ისე აღიქვამს ფრანგი ხალხი: 

 „Il n’y a point de laides amours.“  

 „Il n’y a  pas de belles prisons ni de laides amours » ... 

ქართულში მას სხვა ნიუანსიც ემატება „სიყვარულის აუგზე მოყვრის თვალი 

ბრმააო“, ანუ სადაც სიყვარული სუფევს, იქ ცუდსაც ვეღარ ამჩნევ ან კიდევ აღარ 

ამბობ. 

სიყვარულის, როგორც უდიდესი ძალის, სასურველი, დამაგვირგვინებელი 

ქორწინების შესახებ ორივე ენაში მსგავსი შეხედულებაა.  

 „Les mariages sont écrits dans le ciel“   

 „ყველა საქმე ქვეყანაზე რიგდება, ცოლ-ქმრისა კი ზეცაშიო“. 

სიყვარული ეს არის ძალა, რომელსაც ვერ დამალავ, თავად იჩენს თავს რაც არ 

უნდა მალო. ეს გავრცელებული ჭეშმარიტებაა, მას ფსიქოლოგებიც ადასტურებენ. ამ 

უტყუარ ჭეშმარიტებას ორივე ენის პარემიებშიც უპოვია თავისი ადგილი: 

 „Amour, toux, fumée et argent  Ne se peuvent cacher longtemps.“   

„La gale ni l’amour ne se peuvent cacher“  
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 „სიყვარულს, ცეცხლს და ხველას ხალხისგან ვერ დამალავ“. ფრანგულ 

ანდაზაში მას კიდევ ერთი კონცეპტი ემატება, ეს არის „ფული“, როგორც ფული არ 

დაიმალება, ასევე სიყვარულიც არ იმალება. 

„ერთი ნახვით შეყვარება“ ერთნაირად აისახება ორივე ენაში:  

L’amour qui nait subitement est le plus long à guérir; 

L’amour nait du regard; 

L’ amour nait de la premier vue (Ex aspectu nascitur amor)... 

სიყვარულს, როგორც დაავადებას, ისე აღიქვამენ ფრანგები და ეს პირდაპირ სწორედ 

ამგვარადაა მოცემული ანდაზაში:  

„amour est la seule maladie dont on n’aime pas guérir“ (Heptameron- « Omnes humanos 

sanat medicinu dolores, Solus amor morbi non amant artificem » ; II eleg I) 

 ქართულში ის შედარებულია ერთ-ერთ დაავადებასთან - სიგიჟესთან:  

„გიჟი და სიყვარული ერთიაო“; 

 „გიჟი და ტრფიალი ორივე ერთიაო“.  

ამ საკითხის შესწავლის  სტატისტიკური მაჩვენებელი მაღალია, ხშირად არის 

განსჯის საგანი: „სიყვარული გრძნობაა თუ ფსიქიკური დაავადება?!“ ამასთან 

დაკავშირებით მოვიყვანთ მცირე ინტერნეტ მასალას: 

„სიყვარული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დაავადებათა სიაში შეიტანა 

– ასეთი ინფორმაციის შემცველი სტატიები უცხოურ საიტებზე გამოჩნდა. 

გავრცელებული ინფორმაციით, სიყვარული ფსიქიკურ დაავადებად 

დარეგისტრირდა და თავისი ნომერი F.63.9 მიიღო. სიყვარულს საერთო 

სიმპტომატიკაც მიაწერეს. მათ შორის, აკვიატებული იდეის სინდრომი, უძილობა, 

უეცარი გაღვიძება, ხასიათის უცაბედი ცვლილება და სხვა. თუმცა, ნამდვილად 

შეიტანეს თუ არა სიყვარული დაავადებათა ჩამონათვალში, ამის შესახებ 

ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაცია, ჯერჯერობით, არ არსებობს. 

მეცნიერთა ერთი ნაწილის აზრით, სიყვარული მაქსიმუმ ოთხ წელს 

გრძელდება. ფსიქოლოგი, რუსუდან ფხაკაძე, სიყვარულს დაავადებად არ მიიჩნევს, 

თუმცა ამბობს, რომ როდესაც პათოლოგიური მიდრეკილებების მქონე ადამიანები 

შეყვარებულები არიან, ისინი უფრო საშიშნი ხდებიან. 
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ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე, დარწმუნებულია, რომ უცხოური 

ინტერნეტსაიტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. 

ფსიქიატრი ამბობს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია სიყვარულის 

დაავადებად აღიარებას არ გეგმავს. მისი აზრით, თუ სიყვარულს პათოლოგიური 

მიდრეკილებები არ ახლავს, ის ნორმალური მოვლენაა და საშიშ დაავადებად არ 

მიიჩნევა. 

მანანა შარაშიძე იმასაც ამბობს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, 

შესაძლოა, დაავადებებად აღიაროს პათოლოგიური ინტერნეტდამოკიდებულება, 

აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება და ჰიპერსექსუალური სინდრომი. 

ჯერჯერობით, უცნობია, რომელი პრეპარატებითა და რა საშუალებებით უნდა 

მოხდეს სიყვარულისგან ადამიანის განკურნება. არის თუ არა სიყვარული დაავადება 

- ამის შესახებ ბევრი განსხვავებული მოსაზრება არსებობს, თუმცა ფაქტია, რომ ეს 

გრძნობა ბევრი შემოქმედისათვის ხელოვნების უნიკალური ნიმუშების შექმნის 

მიზეზი გამხდარა. თუ სიყვარულს დაავადებად ჩავთვლით, მაშინ შეიძლება ითქვას, 

რომ ამ სენის მოხდა ბევრ ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მოუწევს ».  

http://itv.ge/?m=16&CID=18472 

ზემოთ მოცემული სტატიაც ხაზს უსვამს ამ საკითხის აქტუალობას და 

ამასთანავე მის რეალურობას, რომელიც ჯერ კიდევ ხალხური ფოლკლორიდან- 

ანდაზებიდან საუკუნეების მიღმა, დასაბამიდან მოდის.  

„სიყვარული ბრმაა“  „L’amour est aveugle », "On a fait l’amour aveugle, parce qu’il a 

de meilleurs yeux que nous“.  (J. J. Rousseau, Emile 1762) ეს  თემა შინაარსითაც და 

ლექსიკური ერთეულებითაც ერთნაირადაა გადმოცემული ორივე ენაში. 

სიყვარულით სიბრმავე იწვევს, ალბათ, იმას, რომ : „ვისაც ვინ უყვარს მისი 

ლამაზიც ის არისო“ ეს არის აღქმა „დაბრმავებული“ სიყვარულისა ფრანგულ და 

ქართულ პარემიებშიც:  

„Etre amoureux d’une chèvre à coiffée“; 

"Mieux vaut aimer bergères que princesses“; 

"Quiconque aime une biche prend cette biche pour Mineuvre“. 

ერთნაირადაა ასევე აღქმული ის, რომ „სიყვარული არ იქნება ძალადაო“ 
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 L’amour ne se commande pas“.  

პირველი სიყვარულის, ძველი სიყვარულის თემატიკა ორივე ენაში დიდ 

ადგილს იკავებს: 

 „Vieil amours et vieux tisons, S’allument en toutes saisons“; 

 „Des soupes et des amours Les premières sont les meilleures“ ; 

 „On revient toujours à ses premières amours“... 

„ძველი სიყვარული და ძველი კუნძი ყოველთვის აინთებაო“; 

“ სიყვარული და ღვინო ძველი სჯობიაო“.  

სიყვარულს რომ ასაკიც არა აქვს, ესეც ქართულ-ფრანგულ ანდაზებში- ხალხის 

სიბრძნეში ნათლად ჩანს:  

„L’amour est de tous âges“ 

 „ტრფობა არ ბერდებაო“.  

სიყვარულში „დროის“ მნიშვნელობაზეცაა გამახვილებული ყურადღება, 

მაგრამ ანდაზები მოცემულია ურთიერთგამომრიცხავი მნიშვნელობებით. ასე 

მაგალითად: „L’amour rapproche la distance“; 

„Un peu d’absence fait grand bien“  

„ თუ გიყვარს შორით და ახლოს რას მიქვიანო“  

და მოცემულია საპირისპირო შინაარსის ანდაზებიც:  

„L’absence est l’ennemi de l’amour“; 

 “Loin des yeux loin du coeur” 

 „თვალი თვალს რომ მოშორდება, გულიც გადასხვაფერდებაო“.  

ეჭვი, სიყვარულის მტრადაა ინტერპრეტირებული ანდაზებში.  

„La jalousie éteint l’amour comme les cendres éteignent le feu“; 

 “ Mieux vaut un mari sans amour, qu’un mari jaloux” ; 

Les amants qui se disputant s’ adorent. 

 „სიყვარული ვარდს ეძებს, ეჭვი-ეკალსაო“.  

რაც შეეხება სასიყვარულო ჩხუბსა და წაკინკლავებას, ფრანგი და ქართველი 

ხალხი თვლის, რომ ეს სიყვარულის ერთ-ერთი პირობათაგანია: „Petites querelles et 

noisettes sont aiguillons d’amourettes“, "Le plaisir de disputes c’est de faire la paix“ (Alfert de 
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Musset 1834), "Querelles d’amants, renouvellement d’amour“, (Andrienne de Terence; Act 

III Sc. VI; “ Amatium irae, amoris integratio est). 

ამასთან დაკავშირებით პლუტარქე აღნიშნავს: „ De meme que le soleil est plus 

ardent au sortir des nuages, ainsi l’ amour sorti de la colère et du soupçon, lorsque la paix est 

faite et que les esprits sont apaises est plus agréable et plus vif ».  [Quitard : 1861 :325] 

როცა გიყვარს ადამიანი, გიყვარს ის და მისით გიყვარს მის ირგვლივ მყოფებიც:  

„Qui m’aime aime mon chien“ 

 „ყურძნის სიყვარულით ღობეს კოცნიდნენო“... 

საბოლოოდ შევაჯამეთ შინაარსით მსგავსი სიყვარულის ასპექტების შემცველი 

ანდაზები და მივიღეთ ქართველი და ფრანგი ხალხის სიბრძნის გამომხატველი 

ანდაზებიდან გამომდინარე სიყვარულის შემდეგი ასპექტები:  

 

1. სიყვარული ყველაზე დიდი ძალაა; 

2. ყველანაირი სიყვარული ლამაზია; 

3. სიყვარული დაავადებაა; 

4. სიყვარული მხოლოდ სილამაზეს ხედავს; 

5. სიყვარულის ისტორია ზეცაში იწერება; 

6. სიყვარული არ იმალება; 

7. სიყვარული ბრმაა; 

8. სიყვარულს ვერ უბრძანებ; 

9. პირველი სიყვარული დაუვიწყარია; 

10. სიყვარული ასაკს არ ემორჩილება; 

11. განშორება სიყვარულს კლავს; 

12. განშორება სიყვარულს აძლიერებს; 

13. ჩხუბი სიყვარულში ბუნებრივია; 

14. მისი სიყვარულით ყველა გიყვარს. 

ქვემოთ წარმოდგენილია ის ქართული  და ფრანგული ანდაზები, რომელთა 

ანალოგიც არ მოიპოვება ამ ენებში  

ქართული ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ გააჩნიათ ფრანგულ ენაში: 
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 სიყვარული ან სულ აპატიებს, ან სულ არ მიუტევებსო; ძლიერ სიყვარულს 

ძლიერი სიძულვილი მოსდევს; სიყვარულმა სირცხვილი არ იცის; უშიშარი 

სიყვარული უპილპილო წვენიაო; უსიყვარულოდ ეს სოფელი რას იქნება საყვარელი; 

საცა სიყვარული არ არის, იქ სიხარულს რა უნდაო? 

ადამიანის დაბადება პირველი დღეა, ქორწინება მეორე, და სიკვდილი მესამეო; 

გული გულს ცნობს; გულმა გული იცნო და სულმა სულიო... 

ფრანგული ანდაზები, რომელთაც ანალოგი არ მოეპოვებათ ქართულ ენაში: 

1. Le temps est cher en amour comme en guerre; 

2. Il faut aimer pour être aime; 

3. Les amoureux ont toujours unœil aux champs et l’autre à la ville; 

4. L’or, la gale et l’amour; 

       Ne peuvent pas durer toujours ; 

5. Les amours s’en vont et les douleurs restent ; 

6. L’amourfait passer le temps et le temps fait passer l’amour ; 

7. Lorsque la faim est à la porte 

L’amour s’en va par la fenêtre ; 

8. Quand la pauvreté entre par la porte 

Amour s’en va par la fenêtre ;  

9. L’amour et la pauvreté font ensemble mauvais ménage; 

Amour vainc tout; 

Et argent fait tout ; ( Omnia vincit amor ; Latin); 

L’amour c est pisser dans un sabot et le jeter dehors ; 

Rage d’amour est pire que le mal des dents.( manuscrit XVs); 

L’amour fait perdre le repas et le repos; 

Dieu aide toujours aux fous, aux ivrognes et aux amoureux ; (Margueritte de 

Navarre l’ Heptaméron) 

L’amour n’est pas un feu que l’on tient dans la main (Margueritte de Navarre 

l’ Heptaméron c a. d que l’on peut rejeter quand on veut); 

L’amour est un tyran qui n’épargnepersonne (corneille le cide); 
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L’amour n’a point de règle; 

Il n y a qu’une sorte d’amour, mais il y en a mille différentes copies (La 

Rochefoucauld); 

L’amour a besoin des yeux, comme la pensée à besoin de la mémoire ; 

Qui n’est point jaloux, n’aime poin; 

L’amour apprend aux ânes à danser; 

L’amour à ses plaisirs aussi bien que ses peines ; 

Pour un plaisir mille douleurs ; 

Plus l’amour vient tard, plus il arde; 

Qui bien aime, tard oublie; 

Quand l’amour s’en va c’est pour ne plus revenir; 

La faim fait oublier l’amour ; 

La jalousie est la sœur de l’amour... 

 

მოცემული ანდაზები  საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ განმასხვავებელი 

ნიშნები და გამოვყოთ კონცეპტები. შესაძლებელია, ასევე მათი დაჯგუფება 

გარკვეული ნიშნების მიხედვით. 

ქართულ ანდაზებში, ფრანგულისაგან განსხვავებით, მოცემულია 

„სიძულვილის“ კონცეპტი.  

„სიყვარული ან სულ აპატიებს, ან სულ არ მიუტევებსო“;  „ძლიერ სიყვარულს 

ძლიერი სიძულვილი მოსდევს“... 

აქ კარგად ჩანს ხალხის მენტალიტეტი, რაც უფრო მეტად გიყვარს მით უფრო  

ვერ პატიობ. ღრმა სიყვარულს, როცა თავს დებ საყვარელი ადამიანისათვის, 

დამაბრკოლებელი მიზეზების გამო, შესაძლებელია მოსდევდეს ასევე ძლიერი 

სიძულვილი.  

ქართული ანდაზებიდან ვასკვნით, რომ სიყვარულს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

ადამიანთა ცხოვრებაში, სიყვარული სიხარულთანაა შედარებული და ის 

მოცემულია, როგორც სიცოცხლის საზრისი, რაც ასე ნათლად არ ჩანს ფრანგულ 

პარემიებში. მაგ.: 
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1. უსიყვარულოდ ეს სოფელი რას იქნება საყვარელი; 

2. საცა სიყვარული არ არის, იქ სიხარულს რა უნდაო? 

3. ადამიანის დაბადება პირველი დღეა, ქორწინება მეორე, და სიკვდილი მესამეო; 

საინტერესოა, ასევე ქართულ პარემიაში სიყვარულის თემატიკასთან 

დაკავშირებით სიტყვა -  „გულის“ ადგილი და მნიშვნელობა. „გული“ ქართულ 

მენტალიტეტში, ისევე როგორც ზოგადად ყველგან, „სიყვარულის ბინად“ 

მოისაზრება, მაგრამ ფრანგულისაგან განსხვავებით, მან ადგილი მხოლოდ ქართულ 

პარემიებში მოიპოვა.  

მაგ.: გული გულს ცნობს; 

გულმა გული იცნო და სულმა სულიო. 

ეს ზოგადი მახასიათებელი, ალბათ, შემდეგი ლეგენდიდან  მოდის: ადამიანს 

ყოველივე ორი ჰქონდა, რაც ახლა ერთი აქვს და ოთხი, რაც ახლა ორი აქვს. ასეთ 

ადამიანს ღმერთთან გაწონასწორება მოუსურვებია, ღმერთებს ის იმით დაუსჯია, 

რომ შუაზე გაუწყვეტია, მას შემდეგ ის ერთი დაეძებს მეორეს და სწორედ გული 

პოულობს იმ დაკარგულ მეორე ნახევარს.   

ქართული პარემიებისაგან აბსოლუტურად განსხვავებული კონცეპტებია 

მოცემული ფრანგულ სასიყვარულო პარემიებში.  

მაგალითად როგორიცაა კონცეპტი „დრო“, როცა სიყვარული დაკავშირებულია 

დროის გარემოებებთან. მაგ.:  

Le temps est cher en amour comme en guerre; 

ქართულისაგან განსხვავებით ფრანგულ პარემიებში საუბარია სიყვარულის 

წარმავლობასთან, სიყვარული მუდმივი არაა, ეს იდეა დევს ფრანგულ პარემიებში, 

რასაც ქართულში ვერ ვპოულობთ. მაგ.: 

L’amour fait passer le temps et le temps fait passer l’ amour; 

L’or, la gale et l’amour; 

Ne peuvent pas durer toujours ; 

Lesamours s’en vont et les douleurs restent ; 

Quand l’amour s’en va c’est pour ne plus revenir...  
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ასევე აქცენტი იმაზეც მახვილდება, რომ ვისაც ნამდვილად უყვარს, ძნელად 

ივიწყებს, თუმცა სიყვარულის წარმავლობას აქაც ესმება ხაზი. მაგ.: 

Qui bien aime, tard oublie 

ფრანგულ პარემიებში „სიყვარული“ უფრო პრაგმატულია, ვიდრე ქართულში. 

ფრანგულ პარემიებში საუბარია სიყვარულისა და სიღარიბის შესახებ. სიღარიბე 

მოხსენიებულია, როგორც ერთ-ერთი ხელისშემშლელი გარემოება, რასაც ვერ 

ვპოულობთ ქართულ პარემიებში. მაგ: 

Lorsque la faim est à la porte; 

L’amour s’en va par la fenêtre entre ; 

Quand la pauvreté entre par la porte 

Amour s’en va par la fenêtre ;  

L’amour et la pauvreté font ensemble mauvais ménage; 

La faim fait oublier l’amour... 

აქვე, ამ თემატიკასთან დაკავშირებით ფრანგული პარემია იძლევა საშუალებას 

გამოვყოთ კიდევ ერთი კონცეპტი: „ფული“. 

 მაგ: Amour vainc tout, 

      Et argent fait tout... 

ზემოთ მოცემულმა ანდაზამ სავარაუდოდ დასაბამი ლათინური ანდაზიდან 

აიღო, მაგრამ დიდი ადგილი ჰპოვა ფრანგულ პარემიებში. ლათინური:  Omnia vincit 

amor. 

თუ ქართულ პარემიებში საუბარია სიყვარულით თავის დაკარგვაზე, მსგავსი 

ანდაზები ფრანგულშიც მოიპოვება, მაგ.: 

Rage d’amour est pire que le mal des dents. (Manuscrit XVs); 

L’amour fait perdre le repas et le repos (Minus dormit et edit quem amoris cogitalio vexat); 

Dieu aide toujours aux fous, aux ivrognes et aux amoureux ; (Margueritte de Navarre l’ 

Heptaméron); 

L’amour apprend aux ânes à danser ; 

Les amoureux ont toujours u œil aux champs et l’autre à la ville. 
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თუმცა ამასთანავე მოიპოვება ისეთი ანდაზაც, რომელიც შეგონებასავით ჟღერს 

და აზრი გამახვილებულია იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სიყვარულმა თავი არ 

უნდა დაგაკარგვინოს.  მაგ.: 

L’amour a besoin des yeux, comme la pensée à besoin de la mémoire.  

მოცემულია ასევე ურთიერთგამომრიცხავი ანდაზებიც. თუ ერთგან ლაპარაკია, 

იმაზე, რომ სიყვარული არავის ინდობს,  ის კანონებს და წესებს არ ემორჩილება, 

ასევე საუბარია იმაზე, რომ „სიყვარული“ შენ ხელთააა და როცა მოისურვებ მაშინ 

განთავისუფლდები მისგან. 

მაგ.:   L’amour est un tyran qui n’épargne personne (Corneille le Cide); 

L’amour n’a point de règle.  (Saint Jérôme – Amor nescit ordinem) ... 

და საპირისპირო მნიშვნელობის ანდაზა: 

L’amour n’est pas un feu que l’on tient dans la main; 

ზემოთ მოცემული ანდაზა ლიტერატურიდან მომდინარეობს. ის 

გამოყენებული აქვს მარგარიტ დე ნავარს ნაწარმოებში „ჰეპტამერონი“, 1558 წელს.  ამ 

გამონათქვამის გამოყენება ნაწარმოების სიუჟეტიდან გამომდინარე გახდა 

აუცილებელი, თუმცა შემდეგში მან, ამ შინაარსით გამოყენებამ, ასახვა ჰპოვა 

ფრანგულ პარემიებში. 

 ფრანგულ პარემიებში ასევე საუბარია  იმაზე, რომ სიყვარულის სხვადასხვა 

სახე არსებობს: 

Il n y a qu une sorte d amour, mais il y en a mille differentes copies.(La Rochefoucaurd). 

ასევე ყურადღება მახვილდება ქართულისაგან განსხვავებით იმაზეც, რომ 

„ეჭვი“ მოხსენიებულია, როგორც სიყვარულის დასტურის ერთ-ერთი სახე: 

Qui n’est point jaloux, n’aime point; 

La jalousie est la sœur de l’amour (Saint Augustin « Qui non zelat non amant » adv. Adamant 

XIII) 

ასევე საინტერესოა, რომ „გვიანი, დაგვიანებული სიყვარულის“ როლი 

ფრანგულ ანდაზებში, რასაც ასევე ვერ ვპოულობთ ქართულში. მაგ: 

Plus l’amour vient tard, plus il arde.(Ovide – « venit amor gravius quo serious, urimurintus”) 
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ფრანგული და ქართული ენების პარემიებში მოცემული კონცეპტების შეჯამება 

საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ფრანგი და ქართველი ხალხის  ენების, 

მენტალიტეტის თავისებურებების განმასხვავებელი ნიშნების ნათელი სურათი. 

ქართულ პარემიებში გამოიყო შემდეგი კონცეპტები: 

 სიძულვილი; 

 სიხარული; 

 გული. 

ფრანგულ ანდაზებში გამოვლინდა შემდეგი კონცეპტები: 

 დრო; 

 წარმავლობა; 

 ფული; 

 სიღარიბე. 

აქედან გამომდინარე, მივიღეთ შემდეგი დასკვნა: ქართული მენტალიტეტის 

თავისებურებების დახასიათებისას ვლინდება, რომ ქართულ კულტურაში 

სიყვარულის შესახებ მოცემულ ანდაზებში,  იმ საერთო ნიშნების გარდა, რაც 

აერთიანებდა ამ ორი ერის მენტალიტეტს,  ვლინდება ისიც, რომ სიყვარულს - 

სიძულვილის, სიხარულის და გულის ასპექტებიც ემატება. ფრანგულში 

ქართულისაგან განსხვავებით- დროზე, სიყვარულის წარმავლობაზე, სიღარიბეზე, 

როგორც სიყვარულის შემაფერხებელ გარემოებაზე და ფულზეა საუბარი. 

საბოლოოდ ვასკვნით, რომ მენტალიტეტის თავისებურებების განმასხვავებელ 

ნიშნებად ურთიერთსაპირისპირო ასპექტები ვლინდება. ქართულში - სიძულვილი, 

რასაც ვერ ვპოულობთ ფრანგულში, მაგრამ  სიყვარულის წარმავლობაა მოცემული 

ფრანგულში. დრო, ფული, სიღარიბე ძირითადი განმასხვავებელი ასპექტები, რითაც 

ვასკვნით, რომ ფრანგულში სიყვარული უფრო მატერიალური და პრაგმატულია. 

სიყვარულის შესახებ მოცემული ანდაზებით მენტალიტეტის თავისებურებების 

გამოვლენის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად შეიძლება ჩაითვალოს იმ ანდაზების 

შესწავლაც, რაც ოჯახს, ქალს და დედას ეხება. მათი შესწავლა მოგვცემს საშუალებას 

სრულად და საფუძვლიანად განვიხილოთ ზოგადად სიყვარულის ასპექტები 

ქართულ და ფრანგულ პარემიებში. 
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არ შეიძლება შევეხოთ სიყვარულის თემატიკას და არ განვიხილოთ ქალის როლი 

პარემიებში, ქალის, როგორც დიასახლისის, როგორც მეუღლის, როგორც დედის, 

აქედან გამომდინარე განვიხილოთ ერთ-ერთი ფუნდამენტალური საკითხი - ოჯახი. 

ქალის თემა ოდითგანვე წარმოადგენდა მითოსის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს. 

ქართველი ქალის შესახებ კი ამგვარი თქმულება არსებობს:  

         “ჩემო მეგობარო, შენ არ იცი, როგორ მოვიდნენ ლამაზი ქალები 

საქართველოში?!... სადღაც ოდესღაც ზღვის ფსკერზე ურიცხვი მარგალიტი ეყარა. 

მოვიდა მოწყურებული გენია, შესვა ზღვა, მარგალიტები ქალებად აქცია და ედემში 

მოხვედრა უწინასწარმეტყველა. იარეს მზეთუნახავებმა იარეს, გზა ვერ გაიგნეს. მზეს 

ჰკითხეს ჩავიდა, მთვარეს ჰკითხეს -პირბადე მოიხურა, ვარსკვლავებს ჰკითხეს - ცას 

მოსწყდნენ, მწყემსს ჰკითხეს, გაიღიმა - აქეთ არისო ედემი და განთიადისას 

საქართველოში შემოუძღვა.“ 

ქალს, დედას, მეუღლეს ოდითგანვე დიდი ადგილი ეჭირა ქართულ 

ტრადიციულ ოჯახში. ქალის თემა ფართოდაა მოცემული ქართულ პარემიებში. 

განვიხილოთ უპირველეს ყოვლისა, ისეთი ანდაზები, რომლებიც ორივე ენაში არის 

მოცემული და ერთია, როგორც მნიშვნელობით, ასევე ლექსკიკური თვალსაზრისით. 

პირველ რიგში აღსანიშნია, რომ  ორივე ენის პარემიებში იკვეთება  ქალის, 

როგორც საუბრის მოყვარული: 

Deux femmes font un plaid, trois un grand caquet, quatre un plein marché; 

Quand une femme prend congé de la compagnie, sa visite n’est encore faite qu’à moitié ; 

Trois femmes font un marché ; 

Les femmes ont des souris à la bouche et des rats dans la tête... 

დედაკაცს თუ გმირობა სურს, დაე, ნახევარ საათს გაჩუმდესო; 

დედაკაცს უთხრეს: ზეცას ქორწილიაო, კიბეს მივადგამ ისე ავალო... 

ანჩხლ, ჩხუბის მოყვარულ ქალზე ერთნაირი შეხედულებები გააჩნიათ, სავარაუდოდ 

ეს ანდაზები ბიბლიური გამონათქვამის: „mieux vaut habiter dans une terre déserte qu 

avec une femme querelleuse“ გამოძახილი უნდა იყოს: 

Femme quereuleuse est pire le diable; 

Qui femme a noise a  ;  
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La femme est à l’homme un orange domestique… 

ანჩხლი დედაკაცი ქმარს ჭკუიდან შეშლისო... 

ქალის სილამაზის შესახებ ფრანგი და ქართველი ხალხის მოსაზრებები ემთხვევა 

ერთმანეთს: 

Beuaté de femme  n’ enrichit l’ homme; 

Choisissez votre femme par l’oreille bien plus que par les yeux; 

Bonté passe beauté... 

ნუ მისდევ ლამაზ პეპელას, გაგიფრინდება, არც არას ხორცი გიხორცებს, არც ტყავი 

ტყავად გაგივა; 

საინტერესოა ასევე მოსაზრება იმის შესახებ, რომ სჯობს გყავდეს ჭკვიანი, ვიდრე 

ლამაზი ცოლი. მაგ.:  

Belle femme mauvaise tête; 

Bonne mule mauvaise bête... 

ქალი სჯობს შეუხედავი, ჭირ-საძრახიან ლამაზსაო; 

ქართულ პარემიებში სილამაზეზე მოცემულ ანდაზებში სხვა ნიუანსებიც ვლინდება: 

ლამაზი ცოლის პატრონსა უნდა ყავდეს ძაღლი ფრთხილი; 

ლამაზი ქალის მწყემსი მისი სინდისიაო; 

ლამაზი ქალი ცოლად შეირთე წყალში გადავარდიო... 

ფრანგულში მოიპოვება შემდეგი სახის ანდაზაც: 

Dites une seule fois à une femme qu’elle est jolie, le diable le lui répètera dix fois par jour. 

საინტერესოა ასევე ამ ენებში გასათხოვარი ქალის შესახებ არსებული შეხედულება: 

C’est chose fâcheuse à garder que jeune fille à marier... 

ქალს გათხოვება რომ მოუნდება ოჯახს წაეკიდებაო; 

გასათხოვარი  სავსე ოჯახს მგლებით სავსე ოჯახი სჯობიაო; 

ქალს შეუძლია შეუძლებელი გააკეთოს... 

Ce que diable ne peut femme fait. 

დედაკაცმა თუ გაიწია ცხრა უღელი ხარი ვერ დააკავებსო. 

ფრანგულ და ქართულ ენებში ანალოგიური ანდაზები ქალის შესახებ: 

Ce que diable ne peut femme fait ; 

Femme sait un art avant le 

დედაკაცმა თუ გაიწია ცხრა უღელი ხარი 

ვერ დააკავებსო... 
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diable... 

 

C’est chose fâcheuse à garder que 

jeune fille à marier... 

ქალს გათხოვება რომ მოუნდება ოჯახს 

წაეკიდებაო; 

გასათხოვარით  სავსე ოჯახს მგლებით 

სავსე ოჯახი სჯობიაო... 

Deux femme font un plaid, trois 

un grand caquet, quatre un plein 

marche ; 

Quand une femme prend congé de 

la compagnie, sa visite n’est 

encore faite qu’ a moitie ; 

Trois femmes font un marché ; 

Les femmes ont des souris à la 

bouche et des rats dans la tete... 

დედაკაცს თუ გმირობა სურს დაე ნახევარ 

საათს გაჩუმდესო... 

Femme quereuleuse est pire le 

diable... 

ანჩხლი დედაკაცი ქმარს ჭკუიდან 

შეშლისო... 

Beauté de femme n’ enrichit 

homme  

Choisissez votre femme par 

l’oreille bien plus que par les yeux 

Bonté passe beauté; 

 

 

Belle femme mauvaise tête 

Bonne mule mauvaise bête.  

 

Dites une seule fois à une femme 

qu’elle est jolie, le diable le lui 

répétera dix fois par jour... 

ნუ მისდევ ლამაზ პეპელას, გაგიფრინდება, 

არც არას ხორცი გიხორცებს, არც ტყავი 

ტყავად გაგივა; 

 

 

 

ქალი სჯობს შეუხედავი, ჭირ-საძრახიან 

ლამაზსაო; 

ლამაზი ცოლის პატრონსა უნდა ყავდეს 

ძარლი ფრთხილი; 

ლამაზი ქალის მწყემსი მისი სინდისიაო; 

ლამაზი ქალი ცოლად შეირთე წყალში 

გადავარდიო... 

 

განვიხილოთ ორთავე ენაში მსგავსი ანდაზები ოჯახის, ცოლ-ქმრის 

თემატიკასთან დაკავშირებით: 

ფრანგულ პარემიაში პირდაპირაა მოცემული, რომ ნაადრევი ქორწინება 

დამღუპველია, ქართულში პირდაპირი შესატყვისი არ მოგვეპოვება, არის 

მნიშვნელობით მსგავსი ანდაზები, რომელთა გამოყენებაც სხვა კონტექსტშიც არის 

შესაძლებელი: 

Qui se marie a la hate se repent a loisir~ 

შვიდჯერ თვალი გადაავლე, ერთხელ ხმალი გადაავლე; 

ვინც მალე ჭრის ის დიდხანს ნანობს. 
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ქალზეა დამოკიდებული ოჯახის ავკარგიანობა, ეს იდეა უფრო მეტად ჩანს 

ქართულში, ვიდრე ფრანგულში, თუმცა მსგავს ანდაზებს აქაც ვპოულობთ: 

Femme prudente et bien sage est l’ ornement du menage; 

Femme bonne vaut couronné; 

Bonne terre a besoin de bon cultivateur, aussi bon maison de bon administrateur; 

Selon l’oiseau le nid, selon la femme le logis; 

Femme sage reste à son ménage; 

La femme est le savon de l’homme... 

კარგი დიასახლისის ხელი საცერ-ვარცლს შეეტყობაო; 

დედაკაცის სიკეთე ოჯახში კატასა და ძაღლს შეეტყობაო; 

კარგი დიასახლისი ქმრის სახელია, მისი სიამაყეა: 

კარგი ქალის ქმარს საგზალი არ ეჭირვებაო; 

კაი ვაჟკაცი კაი მეუღლით ამაყოფსო;    

ქმარი სვამს ნახევარი სახლი იწვის, ცოლი სვამს მთელი სახლი იწვის; 

დედაკაცი ღრმად იხედება, მამაკაცი- ვრცლად; 

ქალია მამას სახლში ფილთა ქვანი დამალვიან, ქმრის სახლში წამიღებსო; 

ჭკვიანი ქალი ოჯახის თვალიაო; 

კარგი ცოლის პატრონს სახლში მუდამ ქორწილიაო; 

კარგმა ქალმა ამოღებული ხმალი ჩააგდებინა ქმარს, ავმა ქალმა შენახული 

ამოაღებინაო; 

ქალი თავის სახლში დიასახლისიცაა და მოსამსახურეც; 

ოჯახი ვისიაო და ვინც მოიხმარს მისიაო; 

ოჯახობა ვისიაო- და ვინც მოუვლის მისიაო... 

ცოლ-ქმარი რომ ერთ სულ და ერთ ხორც უნდა იყვნენ ამ ცნებამ ორთავე ერის  

ხალხურ სიბრძნეშიც ჰპოვა ადგილი: 

 Mari et femme ne font qu’ un corps; 

De mari de la femme il n’y a que la main; 

L’amour se glisse aussi bien sous un habit que sous un autre... 

ცოლ-ქმარი ერთი თიხისგანაა გაკეთებული; 
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ქმარმა რომ სიზმარი ნახოს, ცოლმა უნდა გაიგოსო; 

მოსიყვარულე ცოლ-ქმარი ცულის ტარზე დაიძინებსო; 

კარგი გუნებით ცოლ-ქმარი თოხის ტარზე დაეტევაო; 

ქმარი ლაშქრიდან ბრუნდებოდა ცოლი ამბავს უყვებოდაო; 

ცოლ-ქმრის ამბავი მარტო ლოგინმა უნდა იცოდესო; 

ცოლი ლოგინში იწურთნებაო და არა სახალხოდ; 

ცოლისა და ქმრის, როგორც სულიერ ასევე ფიზიკურ ერთიანობაზე საუბარია შემდეგ 

ანდაზებში: 

Tel homme, tel femme; 

Madame  vaut bien monsieur; 

Un bon mari fait la bonne femme et la bonne femme fait le bon mari… 

როგორიც გამთხოვიო, ისეთი მომყვანიო; 

ფერი ფერსაო, მადლი ღმერთსაო... 

ცოლ-ქმრულ ურთიერთობებზე  დადებითი შესატყვისების გარდა, მოიპოვება 

შემდეგი ანდაზებიც: 

Deux bons jours à l’homme sur terre quand il prend femme et qu’il enterre; 

A qui Dieu veut aider, sa femme meurt... 

ბედნიერს ცოლი მოუკვდება, უბედურს ხარიო. 

 თუმცა საგულისხმოა, ის გარემოებაც, რომ ქართული ანდაზა პირდაპირი 

მნიშვნელობით შესაძლებელია არ გავიგოთ, აქ საუბარია სხვა კონცეპტზე 

„სიღარიბეზე“. „ხარი“ ნაგულისხმევია, როგორც მარჩენალი. 

ასევე: 

ცოლქმრობა კაცს ბორკილს ადებს, დედაკაცს უშვებსო; 

Il y a plus de maries que de contents; 

L’homme marie est un oiseau en cage ; 

L’année où on se marie; 

Plutôt gale que métairie ; 

Fiançailles vont en selle et repentailles en croupe ; 

 Un homme mal marie voudrai mieux qu’il futnoyé ;  
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Qui loin va marier, 

Sera trompe ou veut tromper... 

ქორწინებასთან დაკავშირებით ფრანგულ პარემიებში უფრო მეტი ანდაზა 

მოიპოვება და ძირითადად ქორწინება განხილულია უარყოფითი კონტექსტით: 

ბედნიერება თუ მოგჭარბდა ცოლი შეირთეო; 

ნეტავი იმას, ვისაც ცოლის შერთვა დაუგვიანდა და ძალიან არ დაუგვიანიაო; 

უამურს ცოლსა და უამურ კბილს მოშორება უნდაო; 

ავი ცოლის ყოლას, ავი ძაღლის ყოლა ჯობიაო... 

Le mariage est sujet à des grandes révolutions ; 

Le mariage est plus grand des maux ou des biens ; 

Le mariage est la traduction en prose du poème de l’amour ; 

Les mariages vus de loin ne sont que tours et châteaux ; 

Au mariage et à la mortel diable fait son effort ; 

Dieu fait les gens, le diable les accouple ; 

Il faut sept ans pour rattraper la première année de mariage ; 

L’amour et souvent un fruit du mariage ; 

Il faut laves son linge sale en famille; 

Pour faire un bon ménage il faut que l’homme soit sourd et la femme aveugle; 

Le flambeau de l’amour s’allume a la cuisine ; 

Mariage prompt, regrets longs; 

Prenez maison faite et la femme à faire ; 

Le mariage est le tombeau de l’amour ; 

Le mariage est un enfer ou le sacrement nous mène sans péché mortel ; 

Il n y a pas point de mariage dans le paradis ; 

Un bon mariage est difficile à faire, même en peinture… 

 საერთო ანდაზები ოჯახის თემატიკის შესახებ: 

 Qui se marie a la hate se repent a 

loisir; 

Noces de mai, noces de funestes 

(mortelle) ; 

Noce de feu, noce de peu... 

შვიდჯერ თვალი გადაავლე, ერთხელ 

ხმალი გადაავლე; 

ვინც მალე ჭრის, ის დიდხანს ნანობს. 
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 Bonne terre à besoin de bon 

cultivateur, aussi bon maison de 

bon administrateur... 

ოჯახი ვისიაო და ვინც მოიხმარს მისიაო; 

ოჯახობა ვისიაო- და ვინც მოუვლის 

მისიაო... 

 De mari de la femme il n’y a que 

la main; 

L’amour se glisse aussi bien sous 

un habit que sous un autre; 

Mari et femme ne font qu’un 

corps... 

ქმარმა რომ სიზმარი ნახოს, ცოლმა უნდა 

გაიგოსო; 

მოსიყვარულე ცოლ-ქმარი ცულის ტარზე 

დაიძინებსო; 

ცოლ-ქმარი ერთი თიხისგანაა 

გაკეთებული... 

 Deux bons jours à l’homme sur 

terre quand il prend femme et 

qu’il enterre... 

ბედნიერს ცოლი მოუკვდება, უბედურს 

ხარიო. 

 Tel homme, tel femme ; 

Madame vaut bien monsieur ; 

Un bon mari fait la bonne femme 

et la bonne femme fait le bon 

mari… 

როგორიც გამთხოვიო, ისეთი მომყვანიო; 

ფერი ფერსაო, მადლი ღმერთსაო. 

 Femme prudente et bien sage est 

l’ornement du ménage; 

Femme bonne vaut couronner; 

Mari et femme ne font qu’un 

corps... 

ჭკვიანი ქალი ოჯახის თვალიაო; 

კარგი ცოლის პატრონს სახლში მუდამ 

ქორწილიაო; 

კარგმა ქალმა ამოღებული ხმალი 

ჩააგდებინა ქმარს, ავმა ქალმა შენახული 

ამოაღებინაო. 

 Il y a plus de maries que de 

contents; 

L’homme marie est un oiseau en 

cage ; 

L’année où on se marie 

Plutôt gale que métairie ; 

Fiançailles vont en selle et 

repentailles en croupe ; 

Un homme mal marie voudrai 

mieux qu’il futnoyé ;  

Qui loin va marier 

Sera trompe ou veut tromper... 

ცოლქმრობა კაცს ბორკილს ადებს, 

დედაკაცს უშვებსო; 

 

 Le mariage est sujet à des grandes 

révolutions ; 

Le mariage est plus grand des 

maux ou des biens ; 

Le mariage est la traduction en 

prose du poème de l’amour ; 

Les mariages vus de loin ne sont 

que tours et châteaux ; 

Au mariage et à la mortel diable 

ბედნიერება თუ მოგჭარბდა ცოლი 

შეირთეო... 
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fait son effort ; 

Dieu fait les gens, le diable les 

accouple ; 

Il faut sept ans pour rattraper la 

première année de mariage ; 

L’amour et souvent un fruit du 

mariage ; 

Il faut laves son linge sale en 

famille 

Pour faire un bon ménage il faut 

que l’homme soit sourd et la 

femme aveugle 

Le flambeau de l’amour s’allume a 

la cuisine ; 

Mariage prompt, regrets longs ; 

Le mariage est le tombeau de 

l’amour ; 

Le mariage est un enfer ou le 

sacrement nous mène sans péché 

mortel ; 

Il n y a pas point de mariage dans 

le paradis ; 

Un bon mariage est difficile à 

faire, même en peinture ; 

Ma mère qu’est-ce que se marier ? 

– ma fille, c’est filer, enfanter et 

pleurer... 

 

განვიხილოთ  ფრანგულისაგან განსხვავებული ქართული ანდაზები ქალის 

თემაზე: 

ბიბლიურმა სიბრძნემ - „La femme sage batit sa maison et la femme insensee la 

renverse de ses propres mains“.  გამოძხილი მხოლოდ ქართულ პარემიებში ჰპოვა. მაგ.: 

ქალი აშენებულ ოჯახს დააქცევს და დაქცეულს ააშენებსო;  

კარგი ცოლი სახლს აგიგებს ცუდი კი დაგინგრევსო; 

კაცის აშენებული ოჯახი ქალმა დააქციაო, ქალისა კი ვერც ეშმაკმაო; 

ქალის აშენებული საყდარი ღმერთმა ვერ დაანგრია, კაცის აშენებული საყდარი ქალმა 

დაანგრიაო; 

ქალმა სახლის დირე ადვილად ჩამოიღო, ატანამ კი რვა ვაჟკაცს წელი მოსწყვიტაო; 

კაცის შენებული სახლი ქალმა დააქციაო; 
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ქალის გაბედნიერებული კაცი ღმერთმა ვერ გააუბედურაო, ქალის გაუბედურებული 

კაცი ღმერთმა ვერ გააბედნიერაო; 

სახლს ქალი აქცევს სახლად... 

საინტერესოა, ამ საკითხთან მიმართებით რელიგიური ტერმინების  

გამოყენება: „ეშმაკი“ „ღმერთი“, „საყდარი“ . თუ  დავაკვირდებით და გავაანალიზებთ 

ამ ანდაზებს, ვნახავთ, რომ „ქალის შესაძლებლობები“ ზეციურ ძალებთანაა 

შედარებული.  

ასევე  კარგად ჩანს ქალის ორი საპირისპირო სახე:  მაშენებელი, ან 

დამანგრველი.  

საინტერესოა, ზოგადად, ქალის მახასიათებლები, რასაც ვერ ვხვდებით 

ფრანგულში. მოიპოვება ისეთი ანდაზები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ქალი სხვა 

ოჯახს ეკუთვნის, ანუ ქმარს. მსგავს ანალოგს ვერ ვპოულობთ ფრანგულში: მაგ:   

ქალი სხვისი კერის ნაცარიაო; 

ქალი სხვისი საქონელიაო; 

ქალი სხვათა სახლის ყორეაო; 

ქალი სხვისი კედლის ქვააო... 

ქართულ ანდაზებში „ქალის“ ზოგადი დახასიათებისას აქცენტი გაკეთებულია 

ქალის „ ჭკუაზე“   და პირდაპირი მნიშვნელობითაა გამოყენებული ეს სიტყვა: 

ცხრა ქალის ჭკუა ერთი კაკლის ნაჭუჭში ჩაიდებაო; 

ქალის ჭკუა თხამ შეჭამაო; 

ქალს თმა გრძელი აქვს, ჭკუა- კი მოკლეო; 

ქალის ჭკუა ბარდის ფურცელზე იყო და ისიც თხას მოუკვნეტიაო; 

ცხრა ქალის ჭკუა ერთი თხილის ნაჭუჭში ჩაიდვა და კიდევ ადგილი მორჩაო. 

 თუ ამ ანდაზებს დავუკვირდებით შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ „ქალი“ და „ჭკუა“ 

ერთმანეთის ანტონიმებია. 

განვიხილოთ ასევე ოჯახის შესახებ და ცოლქმრული ურთიერთობების შესახებ 

მოცემული ანდაზები და დავაკვირდეთ ქალის როლს. 

ოჯახს უდიდესი როლი უჭირავს, სწორედ ოჯახია სარკე ოჯახის წევრთა 

ურთიერთობის: 



143 
 

ოჯახია-გაქებს, ოჯახია- გაგინებს; 

ოჯახი ვისიაო და ვინც მოიხმარს მისიაო; 

ოჯახის სიმდიდრე კატით და ძაღლით იცნობაო; 

ქმარი მუშა არის ცოლი კალატოზი... 

ქალისთვის რაოდენ მნიშვნელოვანია ქმრის ყოლა ეს ნათლად ჩანს შემდეგ 

ანდაზებში: 

ქალი ქმარ-შვილითა ფრინავს, მერცხალი - ფრთებითაო; 

ქალს რომ ქმარი მოუკვდება თავიც მაშინ მოუკვდებაო; 

ქალი- ქმრითა, ცხვარი- მთითა; 

უქმრო ქალი და უმხედრო ცხენი ერთიაო... 

ქმრის ყოლის აუცილებლობაზე აქცენტი კეთდება ქართულ პარემიებში, 

თუმცა ოჯახის თემატიკასთან დაკავშირებით გვაქვს ასეთი ანდაზებიც: 

ქალი სანამ გათხოვდება მღერის, გათხოვდება - ტირის; 

ქალი ქორწილში დაპატიჟეს რად წავალო, ჩემი ქმარშვილის პატრონს ქორწილი 

სახლში მაქვსო;  

ქალი სატირალში დაპატიჟეს: - რად წავალო, ჩემი ქმარ- შვილის პატრონს სატირალი 

სახლში მაქვსო... 

საინტერესოა ქალის გვარის შერჩევის ნიუანსიც, ოდითგანვე ქალს გვარის 

მიხედვით არჩევდნენ. საინტერესოა ის, რომ ამან გამოვლინება ქართულ პარემიებშიც 

ჰპოვა: 

ქალი გვარზე საძებარიაო; 

ქალი ნუ გინდა უგვარო, ყმა დედულეთითაო... 

ქმარის მიმართ უკმაყოფილება და ჩივილი: 

ავია თუ კაია ქალო შენი ქმარია; 

ქალი ქმარს წუნობდა, იყო მისი ამარაო;  

ქალი სხვაგან ბედს ეძებდა და ბედი შინ ელოდაო; 

ქალი ჭკვიან კაცში ნაკლს ეძებს, სულელში კი ღირსებასაო; 

სხვა დადებითი მახასიათებლების გარდა ქართულ პარემიებში ჩანს, რომ ქალის 

ხასიათის ერთ-ერთი დადებითი თვისება მისი „სიმორცხვეა“. 
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მორცხვი ქალი -ერთ ქალად, მორცხვი კაცი ერთ ქალამნად; 

ქალი- მორცხვი, ვაჟი- ხასი, ორივენი ქვეყნის ფასი; 

სულიერ თვისებების გარდა, ასევე საინტერესოა „თმა“ ქართულ ანდაზებში, როგორც 

ქალის ფიზიკური მახასიათებელი, სილამაზისა და სისრულის სიმბოლო: 

ქალი თმიანიო, მწვადი- ცვრიანიო; 

ქართული ანდაზები: 

1.  კარგი დიასახლისის ხელი საცერ-ვარცლს შეეტყობაო; 

2.  დედაკაცის სიკეთე ოჯახში კატასა და ძაღლს შეეტყობაო; 

3.  კარგი ქალის ქმარს საგზალი არ ეჭირვებაო; 

4.  კაი ვაჟკაცი კაი მეუღლით მაყოფსო; 

5.  ქალი- ქმრითა, ცხვარი- მთითა; 

6.  ქმარი სვამს ნახევარი სახლი იწვის, ცოლი სვამს მთელი სახლი იწვის; 

7.  ქმარმა რომ სიზმარი ნახოს, ცოლმა უნდა გაიგოსო; 

8.  ცოლ-ქმრის ამბავი მარტო ლოგინმა უნდა იცოდესო; 

9.  დედაკაცი ღრმად იხედება, მამაკაცი- ვრცლად; 

10.  დედაკაცს სანამ ქმარი ჰყავს ამირანია, რომ მოკვდება ამირანთ ამირანიო; 

11.  რაც ცოლს არ უყვარს, იმას ქმარი ვერ შეჭამს; 

12.  უამურს ცოლსა და უამურ კბილს მოშორება უნდაო; 

13.  ქალს რომ ქმარი მოუკვდება თავიც მაშინ მოუკვდებაო; 

14.  ქალის მამას სახლში ფილთა ქვანი დამალვიან, ქმრის სახლში წამიღებსო; 

15.  ცოლი მარჯვნივ, ხმალი მარცხნივ; 

16.  ცოლი ლოგინში იწურთნებაო და არა სახალხოდ; 

17.  ავ დროში ცოლი შეირთე, კარგ დროში გამოგადგება; 

18.  ბედნიერს ცოლი მოუკვდება, უბედურს- ხარიო; 

19.  მოყვანილი ქალის ამბავს სამ წელიწადს ნუ იკითხავო; 

20.  ქალი შენ საკუთარ ჩრდილსა ჰგავს, თუ მას მისდევ გარბის, თუ გაურბი- 

მოგდევს; 

21.  ქალი თმიანიო, მწვადი- ცვრიანიო; 

22.  დედაკაცს პატიოსანი ძაღლიც კი არ შეუყეფს; 

23.  დედაკაცს უთხრეს: ზეცას ქორწილიაო, კიბეს მივადგამ ისე ავალო; 

24.  ქალი თავის სახლში დიასახლისიცაა და მოსამსახურეც; 

25.  უქმრო ქალი და უმხედრო ცხენი ერთიაო; 

26.  ქალს უთქვია, როცა გავჩნდები სამ დღეს შემინახეთ და მერე ჩემს თავს 

თვითონ მოვუვლიო; 

27.  ქალი სამ შვილამდე პატარძალიაო; 

28.  ქალი გვარზე საძებარიაო; 

29.  ქალი ნუ გინდა უგვარო, ყმა დედულეთითაო; 

30.  მორცხვი ქალი -ერთ ქალად, მორცხვი კაცი ერთ ქალამნად; 

31.  ქალი- მორცხვი, ვაჟი- ხასი, ორივენი ქვეყნის ფასი; 

32.  ყრმა გასული-გამოსული ჯობს, ქალი კერის პირს მჯდომიო;  
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33.  ქვეყანაზე ათი წილი ნდომაა: ერთი წილი კაცსა აქვს, დანარჩენი დედაკაცსაო; 

34.  ცოცხალთ სამი დღე გვაქვს: დაბადებისა, ქორწილისა და ბოლოს სიკვდილისა; 

35.  ავია თუ კაია, ქალო, შენი ქმარია; 

36.  ქალი ქმარს წუნობდა, იყო მისი ამარაო; 

37.  ცხრა ქალის ჭკუა ერთი კაკლის ნაჭუჭში ჩაიდებაო; 

38.  ქალის ჭკუა თხამ შეჭამაო; 

39.  ქალს თმა გრძელი აქვს, ჭკუა- კი მოკლეო; 

40.  ქალის ჭკუა ბარდის ფურცელზე იყო და ისიც თხას მოუკვნეტიაო; 

41.  ცხრა ქალის ჭკუა ერთი თხილის ნაჭუჭში ჩაიდვა დ კიდევ ადგილი მორჩაო; 

42.  ქალი სხვაგან ბედს ეძებდა და ბედი შინ ელოდაო; 

43.  დედაკაცი შარიო, მოვარდნილი ღვარიო; 

44.  ქალს თავზე ცეცხლი რომ ეკიდოს, საჭირო დროს მაინც იპოვისო; 

45.  ქალი ჭკვიან კაცში ნაკლს ეძებს, სულელში კი ღირსებასაო; 

46.  ქალს რომ გათხოვება მოუნდება კერას წაეკიდებაო; 

47.  რაც გინდა ელაპარაკე, როცა არ ცხვენის დიაცსაო; 

48.  ქმარი მუშა არის, ცოლი - კალატოზი;  

49.  ოჯახია-გაქებს, ოჯახია- გაგინებს; 

50.  ოჯახი ვისიაო და ვინც მოიხმარს მისიაო; 

ოჯახის სიმდიდრე კატით და ძაღლით იცნობაო; 

51.  ქალი სანამ გათხოვდება მღერის, გათხოვდება - ტირის; 

52.  ქალი ქმარ-შვილითა ფრინავს, მერცხალი - ფრთებითაო; 

53.  ქალი ქორწილში დაპატიჟეს რად წავალო, ჩემი ქმარ-შვილის პატრონს 

ქორწილი სახლში მაქვსო;ქალი სატირალში დაპატიჟეს: - რად წავალო, ჩემი 

ქმარ- შვილის პატრონს სატირალი სახლში მაქვსო; 

54.  ქმარი ლაშქრიდან ბრუნდებოდა, ცოლი ამბავს უყვებოდაო; 

55.  ქმარი ციხეში მიჰყავდათ,  ცოლი წითელ კაბას უბარებდაო; 

56.  კარგი გუნებით ცოლ-ქმარი თოხის ტარზე დაეტევაო; 

57.  ქალი სხვისი კერის ნაცარიაო; 

58.  ქალი სხვისი საქონელიაო; 

59.  ქალი სხვათა სახლის ყორეაო; 

60.  ქალი სხვისი კედლის ქვააო; 

61.  ქალი აშენებულ ოჯახს დააქცევს და დაქცეულს ააშენებსო;  

62.  კარგი ცოლი სახლს აგიგებს ცუდი კი დაგინგრევსო; 

63.  კაცის აშენებული ოჯახი ქალმა დააქციაო, ქალისა კი - ვერც ეშმაკმაო; 

64.  ქალის აშენებული საყდარი ღმერთმა ვერ დაანგრია, კაცის აშენებული 

საყდარი ქალმა დაანგრიაო; 

65.  ქალმა სახლის დირე ადვილად ჩამოიღო, ატანამ კი რვა ვაჟკაცს წელი 

მოსწყვიტაო; 

66.  კაცის შენებული სახლი ქალმა დააქციაო; 

67.  ქალის გაბედნიერებული კაცი ღმერთმა ვერ გააუბედურაო, ქალის 

გაუბედურებული კაცი ღმერთმა ვერ გააბედნიერაო; 

68.  სახლს ქალი აქცევს სახლად... 
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სხვადასხვა მცირე კონცეპტები: 

რაც ცოლს არ უყვარს, იმას ქმარი ვერ შეჭამს;  

ცოლი მარჯვნივ, ხმალი მარცხნივ; 

ავ დროში ცოლი შეირთე კარგ დროში გამოგადგება 

მოყვანილი ქალის ამბავს სამ წელიწადს ნუ იკითხავო; 

ქალი იჯდეს ბედს ელოდეს, კაცი იჯდეს ბერდებოდეს; 

ქალი შენ საკუთარ ჩრდილსა ჰგავს, თუ მას მისდევ გარბის, თუ გაურბი- მოგდევს;  

დედაკაცს პატიოსანი ძაღლიც კი არ შეუყეფს. 

განვიხილოთ ქართული ანდაზებისაგან განსხვავებული ფრანგული ანდაზები. 

პირველი განმასხვავებელი ნიშანი არის ის, რომ ფრანგული ენის პარემიებში 

მოიპოვება ისეთი ანდაზები, სადაც საუბარია კაცის უპირატესობაზე: 

Homme de paille vaut une femme d’or; 

L’homme est pour le purgatoire, la femme pour l’enfer... 

მოცემულია ასევე ქალის გაუთვალისწინებელი ხასიათის ცვალებადობა:  

Fumée pluie et femme sans raisons, 

Chassent l’homme de sa maison... 

ფრანგებისათვის ქალი ასევე ვალთან, ფულის ხარჯვასთან ასოცირდება: 

Qui épouse la femme épouse les dettes; 

Ce que mari gagne, femme dépense; 

 Ne prend jamais femme chezun cafetier, 

Ni une vache chez un meunier; 

On ne peut pas avoir en même temps femme et bénéfice... 

ქალის წინაშე ყოველი ძალა უძლურია: 

Il faut craindre sa femme et le tonnerre ; 

Contre femme point ne débattre ; 

Une femme ne cèle que ce qu’elle ne sait pas; 

La femme tombe sept fois est toujours se relève; 

Ce que femme veut, Dieu le veut; 

Il n’est si fort lien que de femme; 
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Qui femme a guerre a; 

Ce que veut femme est écrit dans le ciel; 

Corps de femme et tête de diable... 

ეს ბოლო ანდაზა დაკავშირებულია მითთან: 

„ერთ დღეს უფალსა და  მოწაფეს წმიდა პეტრეს, შებინდებისას როცა 

სეირნობდნენ, შემოესმათ ყვირილის ხმა. უფალმა თავის მოციქულს უთხრა, რომ 

წასულიყო იმ ადგილას და დაემკვიდრებინა მშვიდობა. დანიშნულ ადილას მისულმა 

მოციქულმა ნახა, რომ ქალი და ეშმაკი ჩხუბობდნენ, შეეცადა მათ გაშველებას, მაგრამ 

ამაოდ. მაშინ გაბრაზდა მოციქული და ორივეს მოაცალა თავი. დაბრუნდა რა 

უფალთან, მოახსენა ყოველივე, უფალს მოციქულის საქციელი არ მოეწონა და 

გააგზავნა, რათა ორთავესთვის აღედგინა თავი. მოციქული ასეც მოიქცა, სწრაფად 

გაემართა შეცდომის გამოსასწორებლად, ვინაიდან ძალიან სწრაფად და 

უკანმოუხედავად დაამაგრა თავები, ისე რომ ვერც კი მიხვდა, რომ ერთს მეორის 

თავი გაუკეთა და პირიქით.“ [M.C de Mery, 1828:225] 

მრავლადა გვხვდება ასევე ისეთი ანდაზები, სადაც მოცემულია, რომ ქალის 

რჩევას არ დაეჯერება: 

Pas de samedi sans soleil 

Ni de femme sans conseil; 

Le rouge matin est conseillé féminin ne sont pas à croire ; 

Prends le premier conseil de la femme, non le second; 

Avec la femme le mensonge devient bientôt vérité et la vérité mensonge ;  

Caresse de femme caresse de chatte; 

On peut compter sur la fidélité de son chien jusqu’ au dernier moment sur celle de sa femme 

jusqu’ à la première occasion; 

Foi de femme est plume sur l’eau ; 

La femme est un oiseau qu’on se tient que par le bout de l’aille (Epigramme de Catulle-

invento scribere opertetaqua) ; 

Les femmes sont toutes fausses comme des jetons ; 

De ce qu’on dit des femmes, il n’en faut croire que la moitie ; 
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Il ne faut pas se méfier a la femme morte... 

ამ უკანასკნელი ანდაზიის შინაარსი ქართველისათვის გაუგებრად ჟღერს, 

ამიტომაც ცოტა რამ მისი შექმნის შესახებ: 

ეს ანდაზა მოდის ლათინური ანდაზიდან: „Mulieri ne credas ne murtuae 

quidem“, რომელიც თავის მხრივ ნათარგმნია ბერძნულიდან. იმპერატორ ადრიანეს 

დროის გრამატიკოსი დიოგენიენი, თავის ანდაზების კრებულში ამ ანდაზას ასე 

ხსნის: ახალგაზრდა კაცი, რომელიც წავიდა თავისი დედინაცვალის საფლავის 

სანახავად ბორცვის ჩამონგრევის მსხვერპლი გახდა. 

ფრანგულ ანდაზებში, ქართულისაგან განსხვავებით, ნაჩვენებია, რომ კაცი 

უნდა იყოს უპირატესი ოჯახში: 

Le ménage va mal quand la poule chante plus haut que le coq; 

Femme qui gagne et poule qui pond Ce n’est que bruit dans la maison ; 

La femme qui fait un métier d’homme appartient au troisième sexe ; 

Ce n’est pas à la poule à chanter devant le coq; 

La femme ne doit pas apporter de tête dans le ménage ; 

La femme veut porter culotte. (ძველი ვარიანტები:veut porter le haut –de- chausses ; veut 

chausser les braies) ; 

La femme ne doit pas chanter devant le coq (Jean de Meung- « Femmes savantes » - «  c’est 

chose qui moult me desplaist, quand poule chante le coq se taist » )... 

ნაკლზეა ხაზი გასმული შემდეგ ანდაზებში: 

Les femmes sont comme les omelettes, elles ne sont jamais assez battues; 

Femme et vin ont leur venin; 

Femme, feu, messe, vent et mer, 

Font cinq maux de grand amer; 

Femme sotte se connait à la toque; 

Les femmes sont aussi dangereuses ennemies qu’elles sont faibles amies ; 

Des femmes et des chevaux il n’en est point sans défaut; 

La femme est un mal nécessaire (mulier malum necessarium); 
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J’ai choisi le plus petit des maux (ანტიკურმა პერსონაჟმა, რომელმაც ჯუჯა შეირთო 

ცოლად, თავის გასამართლებად თქვა, შემდეგ იქცა ანდაზად); 

La femme est un être qui s’habille, habille et se déshabille... 

ქალის ძლიერი, თავნება, ავტორიტარული ხასიათის შესახებ გვაქვს შემდეგი 

ანდაზები: 

Il faut toujours que la femme commande (Voltaire- «Ce qui plait aux dames »); 

Qui prend femme prend maitre; 

La femme règne et ne gouverne pas; 

Il faut être compagnon de sa femme et maitre de son cheval; 

L’eau gâte le vin, la charrette le chemin, et la femme l’homme; 

Souvent les jupons se moquent du pantalon; 

Il n’y a pas de colère qui surpasse la colère de la femme ( ეკლესიასტე: non est ira super iram 

mulieris (XXV, 23); 

ანდაზებში ასევე მოცემულია, ის იდეა, რომ : 

Femme qui prend-elle se vend; 

Femme qui donne s abandonne; 

Fille cachée fille cherchée; 

La femme et l’œuf un seul maitre veut... 

ცრემლი, ქალის ყველაზე მარჯვე იარაღია: 

A toute heure chien pisse et femme pleure; 

Les larmes sont éloquence des femmes ; 

Femme rit quand elle peut et pleure quand elle veut; 

Larmes de femme assaisonnement de malice (muliebres lacrimae condimentum malitae)... 

საინტერესოა შემდეგი ანდაზაც: 

Une femme doit être instruite et non savante... 

ქართულში არ მოიპოვება არც ერთი ანდაზა, სადაც საუბარია მეუღლის 

პროფესიაზე. ფრანგულ ენაში არის ერთი ანდაზა - სადაც ქმრის პროფესიად 

დასახელებულია - მეზღვაურობა. ანდაზა კი შემდეგნაირად ჟღერს; 

Femme de marin, femme de chagrin 
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 ფრანგული ანდაზები 

1.  Qui épouse la femme épouse les dettes ; 

2.  Ce que mari gagne, femme dépense; 

3.  Ne prend jamais femme chezun cafetier, 

Ni une vache chez un meunier; 

4.  On ne peut pas avoir en même temps femme et 

bénéfice; 

5.  Homme de paille vaut une femme d’or ; 

6.  L’homme est pour le purgatoire, la femme pour 

l’enfer; 

7.  L’eau gâte le vin, la charrette le chemin, et la 

femme l’homme ; 

8.  La femme et l’œuf un seul maitre veut ; 

9.  Fumée pluie et femme sans raisons 

Chassent l’homme de sa maison ; 

10.  Les femmes sont comme les omelettes, elles ne 

sont jamais assez battues ; 

11.  Contre femme point ne débattre ; 

Une femme ne cèle que ce qu’elle ne sait pas; 

12.  Pas de samedi sans soleil 

Ni de femme sans conseil ; 

13.  La femme tombe sept fois est toujours se relève; 

14.  Femme et vin ont leur venin; 

15.  Femme, feu, messe, vent et mer  

Font cinq maux de grand amer; 

16.  Femme sotte se connait à la toque; 

17.  Les femmes sont aussi dangereuses ennemies 

qu’elles sont faibles amies; 

18.  Le rouge matin est conseillé féminin ne sont pas 

à croire; 

19.  Avec la femme le mensonge devient bientôt 

vérité et la vérité mensonge; 

20.  Caresse de femme caresse de chatte; 

21.  Ce que femme veut, Dieu le veut; 

22.  Des femmes et des chevaux il n’en est point sans 

défaut; 

23.  On peut compter sur la fidélité de son chien 

jusqu’ au dernier moment sur celle de sa femme 

jusqu’ à la première occasion; 

24.  Souvent les jupons se moquent du pantalon; 

25.  Le ménage va mal quand la poule chante plus 

haut que le coq ; 
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26.  Qui femme a noise a ; 

27.  A qui Dieu veut aider, sa femme meurt ; 

28.  Selon l’oiseau le nid, selon la femme le logis ; 

29.  Femme qui gagne et poule qui pond Ce n’est que 

bruit dans la maison ; 

30.  La femme qui fait un métier d’homme appartient 

au troisième sexe ; 

31.  Les mariages se font au ciel et se consomment 

sur la terre ; 

32.  Le mariage est sujet à des grandes révolutions ; 

Le mariage est plus grand des maux ou des 

biens ; 

33.  Le mariage est la traduction en prose du poème 

de l’amour ; 

34.  Les mariages vus de loin ne sont que tours et 

châteaux ; 

35.  Au mariage et à la mortel diable fait son effort ; 

36.  Dieu fait les gens, le diable les accouple ; 

37.  Il faut sept ans pour rattraper la première année 

de mariage ; 

38.  L’amour et souvent un fruit du mariage ; 

39.  Le flambeau de l’amour s’allume a la cuisine ; 

40.  la femme est à l’homme un orange domestique ; 

41.  Ce n’est pas à la poule à chanter devant le coq; 

42.  Femme sage reste à son ménage; 

43.  Il faut être compagnon de sa femme et maitre de 

son cheval; 

44.  Il faut laves son linge sale en famille; 

45.  Pour faire un bon ménage il faut que l’homme 

soit sourd et la femme aveugle; 

46.  Prenez maison faite et la femme a faire; 

47.  Qui femme a guerre a; 

48.  Qui prend femme prend maitre; 

49.  Patience de Grisélidis 

Met about bien des maris ; 

50.  Il n’est si fort lien que de femme; 

51.  Femme qui prend elle se vend Femme qui donne 

s’ abandonne; 

52.  Fille cachée fille cherchée; 

53.  Une femme honnête et jolie deux fois honnête ; 

Femme avisée est toujours modérée; 

54.  la femme règne et ne gouverne pas ; 

55.  A toute heure chien pisse et femme pleure ; 
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Femme rit quand elle peut 

Et pleure quand elle veut ; 

56.  Les larmes sont éloquence des femmes ; 

57.  Femme rit quand elle peut et pleure quand elle 

veut; 

58.  Prenez le temps comme il vient, le vent comme 

il souffle, la femme comme elle est ; 

59.  Une femme doit être instruite et non savante ; 

60.  en mariage comme ailleurs, contentement passe 

richesse ; 

quand le foin manque au râtelier, les chevaux se 

battent ; 

l’argent ne fait pas le bonheur en ménage, mais il 

aide à s’en passer ; 

61.  Ce que veut femme est écrit dans le ciel;  

62.  Foi de femme est plume sur l’eau ; 

63.  La femme est un oiseau qu’on se tient que par le 

bout de l’aille ; 

64.  Larmes de femme assaisonnement de malice; 

65.  La femme ne doit pas apporter de tête dans le 

ménage ; 

66.  Corps de femme et tête de diable ; 

67.  Il faut craindre sa femme et le tonnerre ; 

68.  Il n’y a pas de colère qui surpasse la colère de la 

femme; 

69.  La femme est un mal nécessaire; 

70.  Il faut toujours que la femme commande; 

71.  La femme veut porter culotte; 

72.  La femme ne doit pas chanter devant le coq; 

73.  La femme est un être qui s’habille, habille et se 

déshabille; 

74.  Les femmes sont toutes fausses comme des 

jetons ; 

75.  De ce qu’on dit des femmes, il n’en faut croire 

que la moitie... 

 

შევაჯამოთ მოცემული ანდაზები, გამოვკვეთოთ საერთო და განსხვავებული, 

რაც ქალის, ოჯახის თემას ახასიათებს. 

დაკვირვებამ ცხადყო, რომ ფრანგი და ქართველი ხალხის ანდაზებში, ქალისა და 

ოჯახის თემატიკაში საერთოა შემდეგი: 

1. ქალი- საუბარი; 
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2. სილამაზე წარმავალია; 

3. ქალისთვის შეუძლებელი არაფერია; 

4. ქორწინებაში სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება სავალალოა; 

5. ოჯახის თვალი- ქალია; 

6. ცოლ-ქმარი ერთ სულ და ერთ ხორც; 

7. ქორწინება კაცისთვის ბედნიერების დასასრულია; 

ქართულში ფრანგულისაგან განსხვავებული ანდაზების შეჯამებისას ვღებულობთ 

შემდეგ სურათს: 

1. ქალი ან აგაშენებს, ან დაგაქცევს; 

2. ქალი სხვისი „კერის ნაცარია“; 

3. ქალი და ჭკუა ორი ურთიერთგამომრიცხავი ცნებებია; 

4. ქალის ბედნიერების საწინდარი ქმარია; 

5. ქალი გვარიშვილობით შეირჩევა; 

6. ქალი ქმრით უმადურია; 

7. ქალი- მორცხვი; 

8. ქალი- თმითა; 

ფრანგულში ქართულისაგან განსხვავებული ანდაზების შესწავლისას კი იკვეთება 

შემდეგი: 

1. კაცი- უპირატესია ქალზე; 

2. ქალი- ასოცირდება ფულთან და ფულის ფლანგვასთნ; 

3. ქალის წინაშე ყოველი ძალა უძლურია; 

4. ქალი არ ინდობა, არ დაეჯერება; 

5. ქმარი უპირატესია ოჯახში; 

6. არ არსებობს უნაკლო ქალი; 

7. ქალი- ავტორიტარული ხასიათით; 

8. ცრემლი ქალის იარაღია. 

როგორც ვხედავთ, ქართველი და ფრანგი ხალხის საერთო შეხედულებებიდან 

ქალის მახასიათებელ თვისებად - საუბარი წარმოგვიდგება, სილამაზე  - წარმავალად, 
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ოჯახის ფუნდამენტი- ქალია, ცოლ-ქმარში თანხმობა ურთიერთობის საწინდრად, 

ხოლო მამაკაცებში ქორწინება- ბედნიერების დასასრულადაა წარმოდგენილი. 

საინტერესოა, ქართული ანდაზები, ფრანგულისაგან აბსოლუტურად 

განსხვავებული ქალის ორი ბუნება, რომელსაც შესწევს უნარი ოჯახი ან ააშენოს ან 

კიდევ დაანგრიოს. ქალი, ქართულ ანდაზებში განიხილება, როგორც ქმრის, სხვისი 

ოჯახის წარმომადგენელი, რაც ფრანგული ანდაზებისთვის ძალიან უცხოა.  

აქვე დავძენ, რომ მსგავსი ანდაზების განხილვისას ძალიან ხშირად გამოიყენება 

რელიგიური ტერმინები, აზრის გასამყარებლად და ამასთანავე ზებუნებრივ 

ძალებთან სადარებლად. 

უცხოა ასევე, ქალის არჩევა, ოჯახის შექმნის დროს გვარის მიხედვით, ესეც 

ტიპურია ქართულისათვის  და აბსოლუტურად გაუგებარია ფრანგულისათვის.  

ქართველი ქალისათვის ბედნიერების საზომს ქმარი წარმოადგენს, 

ფრანგულში ამ მხრივ ქმრის როლზე არ არის აქცენტი გადატანილი, თუმცა 

ქართულშივე ერთგვარად ამის საპირისპირო ანდაზებს ვპოულობთ, საუბარია იმაზე, 

რომ ქართველი ქალი ქმრით მუდამ უკმაყოფილოა, თუმცა მისით ცხოვრობს და მისი 

ამარაა. 

ქართულ ანდაზებში ქალის შემამკობელ თვისებად სიმორცხვე ხასიათდება, 

აქვე მის ფიზიკურ თვისებაზე კეთდება აქცენტი- „თმიანი“. ფოლკლორისტიკაში, 

დიდი ადგილი უჭირავს (აქ ჩავამატებ „თმის“ ადგილი ფოლკლორში) 

ქალის დახასიათებისას მნიშვნელოვანია სიტყვა „ჭკუას“ გამოყენება, ქალთან 

მიმართებით ის ყოველთვის გამოყენებულია, როგორც ქალის ანტონიმი და ასეთ 

ანდაზებში შეიმჩნევა ცინიზმი და ირონია. 

რაც შეეხება ფრანგულ ანდაზებს, უნდა ითქვას, რომ კვლევა ადასტურებს 

ევროპული კულტურისთვის უცხოს, არაბუნებრივს; ანდაზებში საუბარია კაცის 

უპირატესობაზე, როგორც ზოგადად ქალთან მიმართებით, ასევე ოჯახშიც, თუმცა 

უნდა აღინიშნოს, რომ იმ ანდაზებში, სადაც მოცემულია ოჯახის კაცის უპირატესობა, 

უფრო მამაკაცის სურვილია გამოხატული, ვიდრე რეალობა. 
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არც ერთ ქართულ ანდაზაში ქალი არ არის შედარებული ფლანგვასთან და 

ფულთან მაშინ, როცა ფრანგულში ქალი და ფულის ფლანგვა ერთმანეთის 

სინონიმებადაა წარმოდგენილი. 

თუ ქართულში ქალის „ჭკუის“ ნაკლებობაზეა საუბარი და არ არის მოცემული 

კონკრეტულად რაში გამოიხატება მისი სუსტი მხარე, ფრანგულში საუბარია იმაზე, 

რომ ქალი არ ინდობა, მის რჩევას არ შეიძლება ენდო და მას არ უნდა დაეყრდნო.  

ქალის ნდობის საკითხთან ერთად, ფრანგულ პარემიებში ასევე  მოცემულია „ 

ცრემლის“ თემა, როგორც იარაღი ქალისთვის. 

ქალის თემა ირონიულადაა გაშუქებული ფრანგულ ფოლკლორისტიკაში, 

უფრო მეტადაა მის ნაკლზე, უარყოფით თვისებებზე საუბარი, ვიდრე დადებითზე. 

 თუ შევაჯამებთ, ვნახავთ, რომ ფრანგულში ქალი- ფულთან, უნდობლობასთან, 

ნაკლთან, ამაო ცრემლთან, ავტორიტარულ და მომთხოვნ ხასიათთან ასოცირდება. 

ქართულში კი იკვეთება ქმრის როლი ქალისთვის, ქალის ოჯახის ბურჯის 

საკითხი და ასევე ის ეთნოკულტურული მახასიათებლები, რითაც გაჯერებულია 

ქართული კულტურა, კერძოდ: ქალი - როგორც სხვისი კერის ნაცარი და ქალის 

ცოლად მოყვანა გვარის მიხედვით. 

ქალის და ოჯახის განხილვისას არ შეიძლება გვერდი ავუაროთ დედის 

საკითხს. განვიხილოთ დედის შესახებ მოცემული ანდაზები ორივე ენაში. თავიდანვე 

აღვნიშნავთ, რომ ამ კუთხით, რაოდენობრივად ქართულ ენაში უფრო მეტი ანდაზაა, 

ვიდრე ფრანგულში.  

ორივე ენაში ფიგურირებს ის აზრი, რომ როგორიცაა დედა, ისეთივეა შვილი 

და მეორე მნიშვნელოვანი მოსაზრება - ქალიშვილის არჩევა, ცოლად მოყვანის დროს, 

დედის კაი ქალობის მიხედვით: 

 Une fille suit les mœurs de sa mère... 

როგორიცაგყავს დედაო, შენც ისეთი ხარ ქედაო... 

D’une bonne vigne prenez le plant 

 de bonne mère prenez une fille 

ქალსა დედა გაუსინჯე, სამოსელსა ნაწიბური; 

დედა ნახე, მამა ნახე , შვილი ისე გამონახე; 
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დედა უკითხე და კვიცი ისე იკითხეო; 

ასევე ორივე ენაში ვლინდება  დედის როლი, როგორც გამზრდელის: 

L’avenir d’un enfant est l’œuvre de sa mère 

დედაკაცი შვილების  გაზრდით დაფასდეს... 

ქართულ ენაში  ასევე ჩანს დედის უპირატესობა მამასთან შედარებით, რასაც 

ვერ ვპოულობთ ფრანგულ ენაში: 

დედა მყავდეს, თორემ მამას ვიშოვიო; 

კარგი დედა მომეციო, კარგი მამა ვიქნებიო... 

დედა რომ შვილს წყევლის, ძუძუები უარს ამბობენ, მამა რომ წყევლის, წვერიც 

ცანცარით „ამინს“ ეუბნებაო; 

წყევლა-დალოცვის ნიუანსები დედაზე მოცემულ ანდაზებშიც ვლინდება, რაც 

რა თქმა უნდა ფრანგულისათვის უცხოა: 

დედის პირი რომ იწყევლება, ძუძუები ილოცებაო; 

მრავლადაა ასევე მოცემული ანდაზები დედისთვის დაჯერების, მორჩილების 

შესახებ: 

დედის წინ მარბენალ კვიცს ფეხი მოუტყდესო; 

დედის წინ მავალ კვიცსაო მგელი გამოჰკრავს კბილსაო; 

დედის წინ გაქცეულ კვიცს მგელი შეჭამს; 

ზაქი თუ დედასთან დადის, მგელი ვერ შეჭამსო; 

ჯოგს რომ საქონელი მოშორდება, მგელი შეჭამსო; 

დედის წინ რომ კვიცი გაიქცევა, ან მგელი შეჭამს, ან ტურაო; 

კვიცი რომ დედას გაასწრებს, ან მგელი შეჭამს, ან მისი გვარიო. 

 

რაოდენ დიდი როლი აქვს ქალიშვილისთვის დედას ამ ანდაზიდან ჩანს, მასში 

ჩატეულია ცხოვრებისეული ფილოსოფია: 

ქალს რომ დედა მოუკვდება, ბედი მაშინ შეეკვრება. 

დედა მაინც დედა არის თუნდა ხუზურის ქალი იყოსო; 

რაც შეეხება ფრანგულ ანდაზებს, აქ  საუბარია იმაზეც, რომ დედას შეუძლია შვილის 

ნაკლი ყველაზე უკეთ დამალოს: 
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Une maman est un bon bol à couvercle. 

დედის როლი რომ უმნიშვნელოვანესია შვილისთვის, ესეც ძალიან ლამაზადაა 

გამოხატული: 

L’asile est le plus sûr est le sein de sa mère 

Le chef- d- œuvre de Dieu c’est le cœur d’une mère 

Le cœur de mère est le miracle de l’amour. 

მოცემული განხილვა შევაჯამოთ და აღვნიშნოთ, რომ ქართულ პარემიებში უფრო 

ფართოდააა მოცემული დედის შესახებ ანდაზები, უფრო ვრცლადაა გაშლილი, აქ 

ვეხებით ისეთ კონცეპტებს, როგორიცაა: 

1. დალოცვა-წყევლა; 

2. დედის უპირატესობა მამასთან შედარებით; 

3. დედისთვის მორჩილების საკითხი. 

 

ფრანგულ ანდაზებში კი მხოლოდ ერთი განსხვავება ვიპოვეთ: 

1. დედა-ნაკლის დამფარავი. 

აქედან გამომდინარე ვასკვნით, ქართულში უფრო ფართო და 

მრავალფეროვანია პარემიები დედაზე, ვიდრე ფრანგულში.  

ქართული ანდაზები:  

 დედისა სჯობს ხმელაო, სხვისა ერბო-ყველასაო; 

დედის გამომცხვარი კვერი ტკბილიაო; 

დედაჩემის გამომცხვარი კვერი ახალციხეს ტბილი ჩამყვაო... 

 დედაკაცი შვილების  გაზრდით დაფასდეს... 

 დედა მოკვდა შვილისთვინა, შვილი თავის თავისთვინა... 

 დედა ნახე, მამა ნახე , შვილი ისე გამონახე; 

ქალსა დედა გაუსინჯე, სამოსელსა ნაწიბური; 

დედა უკითხე და კვიცი ისე იკითხეო... 

 დედის პირი რომ იწყევლება, ძუძუები ილოცებაო... 

 დედის წინ მარბენალ კვიცს ფეხი მოუტყდესო; 

დედის წინ მავალ კვიცსაო მგელი გამოჰკრავს კბილსაო; 

დედის წინ გაქცეულ კვიცს მგელი შეჭამს; 

ზაქი თუ დედასთან დადის, მგელი ვერ შეჭამსო; 

ჯოგს რომ საქონელი მოშორდება, მგელი შეჭამსო; 

დედის წინ რომ კვიცი გაიქცევა, ან მგელი შეჭამს, ან ტურაო; 

კვიცი რომ დედას გაასწრებს, ან მგელი შეჭამს, ან მისი 
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გვარიო... 

 დედის მოთმინება ყველაფერს ითმენს... 

 დედა მაინც დედა არის თუნდა ხუზურის ქალი იყოსო; 

ქალს რომ დედა მოუკვდება ბედი შეეკვრებაო... 

 დედა არ იყო შვილი რასა იქმნებოდაო; 

როგორიცა გყავს დედაო, შენც ისეთი ხარ ქედაო... 

 დედა მყავდეს, თორემ მამას ვიშოვიო; 

კარგი დედა მომეციო, კარგი მამა ვიქნებიო; 

დედა რომ შვილს წყევლის ძუძუები უარს ამბობენ, მამა რომ 

წყევლის, წვერიც ცანცარით „ამინს“ ეუბნებაო... 

 

ფრანგული ანდაზები: 

 Qui veut plaire à la mère doit caresser l’enfant... 

 Tendresse maternelle toujours se renouvelle... 

 Une maman est un bon bol à couvercle… 

 L’asile est le plus sûr est le sein de sa mère... 

 Le chef- d- œuvre de Dieu c’est le cœur d’une 

mère... 

 L’avenir d’un enfant est l’œuvre de sa mère... 

 Lecœur de mère est le miracle de l’amour... 

  

ორთავე ენაში მსგავსი ანდაზები: 

 Une fille suit les mœurs de sa 

mère... 

როგორიცა გყავს დედაო, შენც ისეთი ხარ 

ქედაო... 

 D’une bonne vigne prenez le plant 

de bonne mère prenez une fille 

ქალსა დედა გაუსინჯე, სამოსელსა 

ნაწიბური... 

 L’avenir d’un enfant est l’œuvre 

de sa mère 

დედაკაცი შვილების  გაზრდით 

დაფასდეს... 
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თავი III. ანდაზების თარგმანის სპეციფიკა, კვლევის მეთოდების შედეგები 

3.1.  თარგმნის გზები და ხერხები 

ანდაზის შექმნა წარმოუდგენელია ადრე მიღებული ცოდნის გათვალისწინების 

გარეშე, იგი წარმოიქმნება და გამოიყენება კომუნიკაციის ფარგლებში, მისი გაგების 

პრობლემა ყოველთვის იარსებებდა, ადამიანები რომ არ ემყარებოდნენ უკვე 

მიღებულ ცოდნას. ეთნო და ფსიქოლინგვისტიკა სამეტყველო მოქმედებას, ენობრივ 

ცნობიერებასა და კომუნიკაციის ეროვნულ სპეციფიკას იკვლევს და მსგავსად 

ლინგვოკულტუროლოგიისა, მისი შესწავლის საგანი ეროვნული დისკურსია,  ანუ ამ 

შემთხვევაში - ანდაზა.   

ანდაზის აზრობრივი სტრუქტურა უნდა განვიხილოთ სამი ძირითადი   

განზომილების სინთეზში.    ის ერთდროულად ლოგიკური, ვერბალური და ცნებითი 

აზროვნების ელემენტებს მოიცავს. ლოგიკურს იმიტომ, რომ ის  სამყაროში არსებულ 

საგანთა და მოვლენათა შორის ლოგიკურ მიმართებებს ასახავს; ვერბალურს იმიტომ, 

რომ კომუნიკაციური ერთეულია და არსებითად დაკავშირებულია მეტყველებასთან; 

ხოლო ცნებითს იმიტომ, რომ მასში მოცემული მსჯელობა და დასკვნა ცნებით 

ოპერირებას ეფუძნება. 

სამეტყველო აქტი ფსიქოლოგიურად რთული სააზროვნო პროცესია. 

შემთხვევითი არ არის, რომ ჯ. მილნერი, საკომუნკაციო აქტების რეალიზების 

პროცესში მიმდინარე ფსიქოლოგიური ასპექტების კვლევისას, სწორედ ანდაზების 

მაგალითზე ცდილობს მოვლენებსა და კატეგორიებს შორის არსებული 

წარმოსახვითი ურთიერთმიმართების დადგენას. მისი აზრით, ანდაზები შეიძლება 

შევადაროთ მექანიზმს, რომლის საშუალებითაც ცნობიერება აშენებს დიდ 

მასშტაბიან კვანძებს, მსგავსად იმისა, როდესაც თითოეული აგურით მშენებლობიდან 

გადასვლა ხდება ბლოკურ მშენებლობაზე [Milner,1968:34]. 

ანდაზა კულტურული კომუნიკაციის ერთ-ერთი წყაროა. დღეს, კულტურათა 

ექსპანსიის ეპოქაში, როდესაც ასე აქტუალურია კულტურათა და ცივილიზაციათა 

დიალოგზე საუბარი, ვფიქრობთ, მის ერთ-ერთ ქვაკუთხედად სწორედ მსგავსი 

უნივერსალური თემები შეიძლება ჩაითვალოს. ამგვარი კვლევა განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს ისტორიულად და ცნობიერებით  განსხვავებული ხალხების 



160 
 

ყოფითი და მენტალური სპეციფიკის, მათი ეთნოფსიქიკური მოცემულობის როგორც 

განსხვავებული, ისე მსგავსი მსოფლმხედველობის გამოსავლენად. 

თანამედროვე   ეპოქა გამოირჩევა ცივილიზაციის,     საინფორმაციო   გლობალურ-

ინტეგრაციული პროცესების დაწყებით, საინფორმაციო-ურბანული ცივილიზაციის 

ტენდენციებით. ისტორიული თუ   სხვა   ფაქტორები    უშუალო   კავშირშია   ენობრივ 

პოლიტიკასთან, რაც   თავის   მხრივ თარგმანის, როგორც   მეცნიერების   და პრაქტიკუ

ლი საქმიანობისადმი ინტერესს ამძაფრებს. 

თარგმანი ეს არის 

ბილინგვიზმის, როგორც   ენათა, კულტურების კონტაქტების ფაქტი. თარგმანის   შესწა

ვლა მეცნიერულ დონეზე კულტურათა, ცივილიზაციათა  ისტორიული შესწავლის 

ტოლფასია. სწორედ   ამიტომაც   თარგმანის   პრობლემა ცდება   ლინგვიტიკის   საზღვ

რებს და დისციპლინათაშორისი  მეცნიერული კვლევის ობიექტი ხდება. 

ადამიანები ცდილობენ  არ დაკარგონ თავიანთი  კულტურის საწყისები,  

ეროვნული თვითმყოფადობა, მისდიონ თანამედროვეობის მაჯისცემას - 

კულტურათა დიალოგებში, რაც 

საკუთარი კულტურის, კომუნიკაციური თუ სხვა პოტენციალის წარმოჩინებაში გამო

იხატება. 

ენის ფლობა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს არ ექნება კულტურული ბარიერი. 

ენათა განსხვავებულობა ცნობილია ბაბილონის გოდოლის დროიდან. თითოეულ 

ქვეყანს გააჩნია საკუთარი ტრადიცია, ჩვეულება, რაც სხვა ქვეყნის კულტურისათვის 

შეიძლება იყოს მისაღები ან აბსოლუტურად გაუგებარი და მიუღებელი. 

კულტურული ბარიერი დაფარულია, ის აირეკლება ენაში, ამიტომაც მისი წვდომა და 

გაგება რთულია და ეს ქმნის გარკვეულწილად კულტურულ პარადოქსებს.  

როგორც ვხედავთ, ანდაზების, რომლებიც გამოხატავენ ხალხის სულს, 

მენტალიტეტს, თარგმანი ძალიან რთულია და კალკირებულმა თარგმანმა 

შესაძლებელია სასაცილო სიტუაციაშიც ჩაგვაგდოს, გაურკვეველში მაინც და 

ამგვარად წარმოიქმნება კულტურული მთარგმნელობითი პარადოქსები. ამდენად 

გასაგები ხდება აქსიომა: „ენას თარგმნი, „კულტურას“ ვერა“. 
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თარგმანი მოიაზრება როგორც მრავალფეროვანი მოვლენა, რომლის პროცესში 

მიმდინარეობს არა მარტო ენობრივი ფორმების, არამედ ორი ერის 

მსოფლმხედველობის შეფარდება. ძირითადი ცნებებია: მსოფლიოს ენობრივი 

სურათი, კომუნიკაციის ტიპური სიტუაციები და ექსტრა ლინგვისტური ფაქტორები. 

რ. იაკობსონის უნივერსალური კომუნიკაციური აქტის მთავარი კომპონენტებია: 

ადრესანტი, ადრესატი, რეფერენტი (რაზეც არის შეტყობინება), კავშირის არხი, 

ენობრივი კოდი და ტექსტის სახით წარდგენილი თვითშეტყობინება (ერთენოვანი 

კომუნიკაციის სქემა).  

              რეფერენტი (რაზეც არის შეტყობინება) ამ შემთხვევაში რჩება იგივე, რაც 

შეეხება კავშირის არხს და ენობრივ კოდს - თუ ორენოვანი კომუნიკაციაა- არხი 

იგივეა, ხოლო კოდი იცვლება, თუ კი სემიოტიკური თარგმანია - არხი იცვლება, 

კოდი კი ან იცვლება, ან არა. რაც შეეხება თვით შეტყობინებას, ანუ ტექსტს, იქმნება 

ექვივალენტური ტექსტი  (ყოველ შემთხვევაში ამის მცდელობას აქვს ადგილი).  

ტექსტის პრაგმატული ადაპტაცია აუცილებელია, ვინაიდან სხვა ენის 

მატარებელი ამავდროულად უცხო კულტურის წარმომადგენელია, მას გააჩნია სხვა 

ფონური ცოდნა, სხვა წარმოდგენა წეს–ჩვეულებებზე. ამიტომაც მთარგმნელმა უნდა 

შეძლოს რედაქტირება, გარკვეული სოციალური, კულტურული, ფსიქოლოგიური და 

სხვა ნიუანსების ტრანსფორმაცია, ახსნა –განმარტება, რასაც პრაგმატული ადაპტაცია 

ეწოდება. 

ის ყოველთვის უნდა შეეცადოს არ დაკარგოს ის მთავარი აზრი, რაც წყარო 

ენაში არსებობს. არსებობს შემთხვევები, როცა მთარგმნელი ვერ პოულობს შესაბამის 

ანალოგიას სამიზნე ენაში და იდიომის გადატანას ინტერპრეტაციის საშუალებით 

ახდენს. ასეთ დროს ჩვენ ვართ საფრთხის წინაშე, რომ დაიკარგა ის ინტენცია, რაც 

იყო ჩადებული  წყარო ენაში. მკითხველს აღარ აქვს საშუალება ახლოს გაეცნოს წყარო 

ენის კულტურას, რადგან დაიკარგა ის კულტურული ღირებულება, რომელიც ამ 

იდიომის საშუალებით იყო გადმოცემული. ამ სტრატეგიის გამოყენება 

არამართებულია, თუმცა ზოგიერთ სიტუაციაში გარდაუვალია, რადგან მთარგმნელს 

არ რჩება სხვა გზა. 
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ლინგვისტი ბეიკერი ასეთ შემთხვევაში გვთავაზობს იდიომის პირდაპირი 

გადმოტანის სტრატეგიას, რაც საკმაოდ რთული საკითხია. ნიუმარკის მიხედვით, 

სიტყვა-სიტყვითი თარგმანი არაბუნებრივია და მკითხველისთვის სრულიად 

ბუნდოვანი აღსაქმელია. [ლედერერი, 2013:219]. 

მთარგმნელი ძალიან კარგად და საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს ქვეყნის 

კულტურას, ხშირად ხდება იდიომათა არევა ჩვეულებრივ ფრაზაში. 

ანდაზებზე  კვლევის ჩატარება ძირითადად დაეყრდნო  ემპირიული მასალის  

შემდეგ  კლასიფიკაციას : 

1. მსგავსი ანდაზები, როგორც ლექსიკური, ასევე შინაარსობრივი 

თვალსაზრისით; 

2. ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებული და შინაარსით ერთნაირი; 

3. განსხვავებული ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ მოიპოვება ფრანგულ ენაში 

და პირიქით. 

რომან იაკობსონი თვის სტატიაში „On linguist Aspects of Translation“ ამტკიცებს, 

რომ ენები იმით განსხვავდებიან თუ რაც უნდა გადმოსცენ და არა იმით, რისი 

გადმოცემაც შეუძლიათ. რ. იაკობსონი აცხადებს, რომ თარგმანი გულისხმობს ორი 

ეკვივალენტური შეტყობინების ორი განსხვავებული კოდით ფორმულირებას 

[Jakobson, წელი:264]. 

კოგნიტიური დამატებები ყოველთვის ცნებითი და ემოციურია. ყველა ტექსტი 

თუ ტექსტის სეგმენტი ამ დამატებებს ითხოვს, რომლებსაც ჩვენ მარტივად 

კოგნიტურს ვუწოდებთ, რომლებიც ასევე ემოციურია. ხან  ცნებები დომინანტურია 

და ხან ემოციური, ეს მონაცვლეობით ხდება. ძალზე გაბედული  ნაბიჯი იქნება, თუკი 

შევეცდებით ზუსტად ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ კოგნიტიური და ემოციური, 

რომელიც მნიშვნელობებს ერწყმის, რომ ტექსტს აზრი შესძინოს. „ემოციური  

ცხოვრება და შემეცნებითი ცხოვრება  (ერთგვარად)  განუყოფელია, თუმცა ძალზე 

განსხვავებული“ წერდა ჟან პიაჟე.  

ემოციური და ფსიქოლოგიური, შემეცნებითად, განუყოფელი ცნებებია და ორივეს 

საწყისი ტვინშია. ჩვენ მათ ერთი ცნებით „კოგნიტური დამატებებით“ გამოვხატავთ 

და მასში სხვა სახის დანაწევრებას ვასხვავებთ კოგნიტურ ცოდნას, ლინგვისტური და 
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ექსტრალინგვისტური ცოდნის ერთობლიობას, რომელიც მეტ-ნაკლებად 

ხანგრძლივი დროით მეხსიერებაში დაგროვდა და კოგნიტიურ კონტექსტს, რომელიც 

ტექსტის კითხვისას შეძენილი ცოდნით ჩამოყალიბდა, მეხსიერებაში ცოტა ხნით 

ინახება და შემდეგი ტექსტების სეგმენტების ინტერპრეტაციისთვის გამოიყენება. 

თარგმნის პროცესში მთარგმნელი ხშირად აწყდება ლაკუნას ე.წ. თეთრ ლაქას,  

რაც სრულიად გაუგებარია რეციპიენტისთვის, ასეთ შემთხვევაში მთარგმნელები 

იყენებენ აღწერილობით მეთოდს, ისინი ახასიათებენ იმ ლაკუნას, რომელიც არ 

არსებობს სამიზნე ენაში. კეტფორდი გამოყოფს უთარგმნელობის ორ ტიპს 

ლინგვისტურ და კულტურულ უთარგმნელობას: 

ლინგვისტური უთარგმნელობაა, როცა არ არსებობს შესაბამისი ლექსიკური 

ერთეული სამიზნე ენაში. 

კულტურული უთარგმნელობაა-როცა კულტურული კომპონენტის არარსებობას 

აქვს ადგილი სამიზნე ენაში. 

 როგორც ვხედავთ, თარგმანი ისეთი სფეროა, სადაც დიდი მნიშვნელობა აქვს 

მთარგმნელის შერჩეულ სტრატეგიას, არასწორმა სტრატეგიამ შეიძლება სავალალო 

შედეგამდე მიგვიყვანოს და დაგვიკარგოს იმ ღირებულებების თუ კულტურის 

აღქმის საშუალება, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია მკითხველისთვის. 

ხშირია ანდაზებში  სინეკდოკები. სხვადასხვა ენაში ერთი და იმავე იდენტური 

აზრის გამოსახატავად განსხვავებული ფორმულირების გამოყენება იმაზე 

მიუთითებს, რომ ენობრივ იდეებსა და მათ გამოხატვას შორის იზომორფული 

ვაკუუმი არსებობს. 

ჯ.-პ ვინემ და ჯ. დარბელნემ ( J-P. Vinay et Darbelnet, Stylistique comparee du 

francais et de l’anglais, [ლედერერი, 2013:80] დაგვანახეს, რომ მსგავსი შესიტყვებების 

მაგალითზე ექსპლიციტი, რომელიც რაღაც აზრს გადმოსცემს,  იშვიათადაა  სხვა 

ენაში.   

სინეკდოკე ძირითადად დისკურსს ახასიათებს; აზრები, ემოციები, ფაქტები, 

ერთნაირად როდი გამოიხატება გერმანელების, ფრანგების, ქართველების მიერ.  

თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თითოეული ენა განსხვავებულად ირჩევს 

მახასიათებელ ნიშნებს, რომლებითაც საგნებისა და კონცეპტების სახელდება ხდება, 
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ასევე იმ თავისებურებების გამოყოფა, რომლებითაც ენა იდეებს ახასიათებს, ამ 

მოვლენის ზეგავლენა თარგმანზე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რადგანაც იგი კარგად 

ხსნის იმ მიზეზს, რომლისთვისაც თარგმანი არ შეიძლება მხოლოდ ენებზე 

განხორცილებული ოპერაცია იყოს, ის აზრზე გათვლილი ქმედება უნდა იყოს“   წერს 

- ლედერერი [ლედერერი, 2013:83]. 

შესწავლილი ეპმპირიული მასალის მიხედვით, თეორიული თვალსაზრისით 

ვლინდება შემდეგი მთარგმნელობითი ასპექტები: 

უნდა აღინიშნოს, რომ ფრანგული ენა ხასიათდება გამოკვეთილი ანალიტიზმით, 

ანუ მაშინ როდესაც ქართული მიმართავს სინთეზურ სტრუქტურას ანუ ერთ 

ფორმაში იტევს სხვადასხვა გრამატიკულ კატეგორიებს, დაახლოებით ერთნაირი 

რაოდენობით. ფრანგულ ენაში ნაკლებად მკაცრი კავშირია გრამატიკულ 

კატეგორიასა და ლექსიკურ მნიშვნელობას შორის. ფრანგული ენა რთულია 

სისტემებს შორის.  

 ლექსიკური ვაკუუმი; 

 Les phrases nominales: 

“Loin des yeux, loin du cœur » 

« les mariages sont écrits dans le ciel » 

L amour apprend aux ânes à danser » 

 დამოუკიდებელი წინადადება : 

« L’amour est aveugle » 

L amour n’a point de règle » 

L’amour rapproche la distance » 

 ორი დამოუკიდებელი წინადადება 

“Les amours s’en vont et les douleurs restent » 

« L’amour fait passer le temps et le temps fait passer l’amour » 

« Caresse de femme, caresse de chatte » 

 Phrase sujet+ verbe : 

« L’amour et la toux ne se peuvent celer » 

Les vieux amis et les vieux écus sont les meilleurs » 
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 Il faut + verbe : 

« il faut aimer ses amis avec leurs défauts » 

Il faut avoir mauvaise bête par douceur » 

 Il n’y a+ nom 

« Il n’y a pas de belles prisons, ni laides amours » 

 Il vaux mieux (Mieux vaut) 

« Mieux vaut aimer bergères que princesses » 

« Mieux vaut prochain ami, que long parent » 

«  Bonne amitié vaut mieux, que tout fortifiée ». 

ხშირია  არტიკლის გამოტოვების მაგალითები: 

“Contre fortune, n’ enrichit homme » 

Amour, toux, fumée et argent 

Ne se peuvent cacher longtemps ». 

ხშირია ასევე ელიფსური ფრაზები: 

„Aujourd’hui (est) ami, demain (est) ennemi : 

შეიძლება ერთდროულად იყოს ზმნა და არსებითი სახელი: 

(Qui est) loin des yeux (est) loin du cœur. 

გრძნობათა სამყაროში მოყვანილ ანდაზათა შორის არის სოლეციზმის მაგალითებიც: 

Amour et mort n’est plus fort » 

 შესატყვისები და  თარგმანის ტრანსფორმაცია; 

Amour  est de tous âges- ტრფობა არ ბერდებაო; 

L’amour ne se commande pas - სიყვარული არ იქნება ძალადაო; 

L’habit ne fait pas le moine - მღვდელი ჭილოფში იცნობაო ; 

Le sou amen un - ფული ფულთან მიდისო 

Bon marche fait argent debourse - იაფი ყველაზე ძვირად დაგიჯდებაო. 

 ეკვივალენტობა, ემოციური ეკვივალენტობა; 

Au besoin on connait ami/ Au danger on connait des braves / on connait le veritable ami 

dans le besoin - მეგობარი გასაჭირში იცნობაო; 
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L’argent est un bon serviteur et un mauvais maitre -  ფული მოსამსახურედ კარგია, 

ბატონად კი არაო. 

Les petits present entretiennes l’amitié - ძმამ ძმას ანგარიში უყო და ისევ მეგობრებად 

დარჩნენ; 

Mieux vaut manquer d’argent que d’ami -  ას მანეთს ასი მეგობარი გერჩივნოსო  

Ne laissez pas croitre l’herbe sur le chemin de l’amitié- მეგობარი გულდასმით ეძიე, 

იპოვი მოუფრთხილდიო; 

Donner une chandaille à Dieu et une au diable -  ორი ბატონის მსახური 

 სინეკდოკა; 

L’ange à l’église et diable à la maison- სახით მღვდელიო, საქმით-მგელიო; 

Aux audacieux Dieu prête la main -  ბედი მამაცს შველისო; 

Pour ce dire ami il faut avoir mangé ensemble un minot de sel- კაცი რომ გაზომო, მასთან 

ერთი ფუთი მარილი უნდა შეჭამო ; 

 Un bon accord vaut mieux que l’argent- სიტყვა ფულზე ძვირიაო; 

Ami au prêter, ennemi au rendre- ავი მეზობლის მოშორება თუ გინდა, ფული ისესხეო. 

Grand fortune grand serviture-  ბევრი ფული ბევრი დარდიაო ; 

Au pauvre un oeuf vaut un boeuf- ღარიბისთვის შაურიც ფულიაო... 

 ფიტონიმები (სემანტიკური მოდელები, ფრანგული და ქართული აზრობრივი 

პარალელების შედარებით-ტიპოლოგიური კვლევის საფუძველზე გავარკვიოთ,  რა 

გამოცდილებებს ეყრდნობიან მის გამოსახატავად მოცემული ეთნოსები. თითოეულისთვის 

დამახასიათებელი რა კერძო საშუალებებით იქმნება მოცემული   ცხოვრებისეული 

აპრობირებული სიბრძნე). 

პარემიები, რომლებიც ასახელებენ შემდეგ კონცეპტებს: 

მოთმინება: Avec le temps et la paille les nèfles mûrissent= équivalent géorgien=მოთმინება 

და შრომა ყველაფერს აადვილებსო. 

შედეგი: Bon champ sème, bon blé rapporte, bon fruit vient de bonne semence= équivalent 

géorgien=რასაც დათეს, იმას მოიმკიო. 

სიმულაცია: Belle vigne sans raisin ne vaut rien= équivalent géorgien=შორიდან მტერს 

მოუკლავს გულს, ახლოდან მოყვარესაო. 
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არარაობა, სიცარიელე: Cela ne vaut pas un trognon de chou=équivalent 

géorgien=კომბოსტოს მურკადაც არ ღირს. 

სიზარმაცე: Celui qui travaille mange la paille, celui qui ne fait rien mange le foin= 

équivalent géorgien=ერთი არის მთოხნელიო, ოცდახუთი მცოხნელიო. 

შედეგი: c’est au fruit qu’on connait l’arbre, on reconnait l’arbre à ses fruits= équivalent 

géorgien=ხე ნაყოფით იცნობაო. 

უვიცობა, უცოდინრობა : Jeter(semer) des marguerites devant les pourceaux= équivalent 

géorgien=ვირმა რა იცის ხურმა რა ხილიაო. 

ერთგვაროვნება: La pomme ne tombe pas loin du tronc, le fruit ne tombe jamais loin de 

l’arbre= équivalent géorgien=როგორიც ტყე, ისეთი ნადირიო; ნაყოფი ხისგან შორს არ 

ვარდებაო;  რაც ქოთანი, ის ყვავილიო... 

შედეგი: La racine du travail est amère, mais son fruit est doux=équivalent 

géorgien=სწავლის ძირი მწარე არის, კენწეროში გატკბილდების... 

ტოლერანტობა, შემწყნარებლობა: Le fruit pourri ne pourrit pas l’arbre= équivalent 

géorgien=ერთი გონჯი ყველა ოჯახში არისო... 

სასარგებლო შემთხვევა, შესაძლებლობა: Le semer et la moisson ont leur temps et leur 

saison= équivalent géorgien=ბალს ქერქი მაშინ გააძრე, როდესაც გაეცლებაო; 

გაუმაძღრობა: Les arbres empêchent de voir la forêt= équivalent géorgien=თხამ კომბოსტო 

დაინახა და ღობე ვერაო. 

ინდეფერენტულობა: Mi-figue, mi-raisin= équivalent géorgien=არც ლეღვი და არც 

ყურძენი, არც ღვინოა და არც წყალიო; 

სიძნელეების გადალახვა: Pas de vie sans épines= équivalent géorgien=ვარდი უეკლოდ 

არავის მოუკრეფიაო; 

სიფრთხილე: Souvent la plus belle pomme est véreuse ; entre l’arbre et l’écorce, il ne faut 

pas mettre le doigt=il ne faut pas juger de l’arbre par l’écorce; il ne faut pas juger sur les 

apparences;= équivalent géorgien=შორიდან მტერს მოუკლავს გულს, ახლოდან კი 

მოყვარესო. 

Tout bois n’est pas bon à faire flèche= équivalent géorgien=ყველა ხისგან ისარი არ 

მზადდებაო; 
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ერთგულება : Ne laissez pas croître l’herbe sur le chemin : il ne faut pas laisser l’amitié sans 

l’entretenir et la cultiver= équivalent géorgien=ძმა ძმისთვისაო შავი დღისთვისაო; 

უარყოფითი შედეგი : Qui sème les épines, recueille les charbons= équivalent 

géorgien=ვინც ეკალს თესავს ეკალსვე მოიმკისო; 

A chemin battu, il ne croit point d’herbe =équivalent géorgien=გათელილ გზაზე ბალახი 

აღარ ამოდისო... 

 

საგულისხმოა, ანდაზებზე დაყრდნობით ამ ორი კულტურის ენათა შესახებ 

შემდეგი დასკვნები: 

 ფრანგული ენის ლექსიკურ ერთეულთა გარეგანი ფორმის მახასიათებელი ნიშანია 

მათი ტენდეცია ანალიტიზმისაკენ, ცნების გამოხატვა სიტყვაშეერთების 

საშუალებით; 

 სიტყავწარმოების სფეროში ფრანგული ენა ავლენს აგრეთვე ანალიტიკურ 

ტენდეციებს, მასში უფრო ხშირად, ვიდრე ქართულში ვხვდებით სიტყვაწარმოების 

ისეთ ფორმებს, როგორიცაა კონვერსია, სინტაქსური სიტყვაშეერთება, რომლებიც 

არაა დაკავშირებული სიტყვის მორფოლოგიურ ცვლილებებთან; 

 შინაარსის კუთხით, ფრანგული ენის ლექსიკური ერთეული გამოირჩევა უფრო მეტი 

სიღრმით, მნიშვნელობის უფრო ნაკლები სპეციალიზაციით ქართულ ლექსიკასთან 

შედარებით. 

 მიმართება ფორმასა და შინაარსს შორის ხასიათდება უფრო გამოხატული 

ასიმეტრიით, რაც ვლინდება ომონიმიაში, პოლისემანტურობაში, ლექსიკურ 

ერთეულთა ფორმალურ სინონიმიაში, სიტყვათა დესემანტიზაციაში. 

 სიტყვათა პოლისემანტურობა ქმნის პირობებს ფრანგულ ენაში ლექსიკურ 

ერთეულთა პარადიგმატური ეკონომიისათვის. მოცემულობის მიხედვით, ფრანგულ 

ენაში ლექსიკური შემადგენლობა უფრო შეზღუდულია, ვიდრე ქართულში. თუმცა 

ეს განაპირობებს ფრანგული სიტყვის იმ სიტყვებზე დამოკიდებულებას, რომელსაც 

იგი უკავშირდება წინადადებაში. 

აი, ის მსგავსება და განსხვავება რაც ამ ორ ენას შორის არსებობს და 

წარმოჩენილია მეტყველების „ყვავილის“ - ანდაზის გაანალიზების მეშვეობით. 
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3.2. გერმანიის ლაიპციგის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული Wortschatz 231 

კორპუსის კვლევა 

როცა კვლევა ეხება ეროვნულ მენტალიტეტს,  შესწავლის ეფექტურობიდან 

გამომდინარე საგულისხმოა სხვადასხვა სახის კვლევის მეთოდის გამოყენება,   

ამ მხრივ, საგულისხმოა, გერმანიის ლაიპციგის უნივერსიტეტის მიერ 

შემუშავებული wortschatz 231 კორპუსის  გამოყენება. 

კვლევისას გამოვიყენეთ ქართული და ფრანგული კორპუსი, შემდეგი 

სიტყვების გამოყენებით: 

 რელიგია; 

 სიყვარული; 

 მეგობრობა; 

 ფული. 

მივიღეთ შემდეგი სურათი: 

რელიგია 

ქართული                                                                                            ფრანგული 

 

 

 

 

 

 

დანართი: 1- 1, 2. 

სიყვარული 

ქართული                                                                                             ფრანგული                                                                       

 

 

 

 

 

ერები, მსოფლიო, 

მეცნიერება, გვაქვს 

ტრადიციები, ჭეშმარიტი, 

არსებობს  

კულტურა, ღმერთი, ისლამი, 

რელიგიები, ომები, 

მუსულმანი, რასა, რწმენა, 

კათოლიკე, თავისუფლება 
ქრისტიანობა 

ქრისტე; იესო; 

 

 

 

მოყვასის; ერთგულება; ღვთის; 

მეგობრობა; სითბო; 

სიკეთე; 

პატივისცემა;  სასოება; სამშობლოს; 

 

 

 

ღმერთი, 

სიყვარული

თ; 
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დანართი 2- 1, 2. 

  

მეგობრობა 

ქართული                                                                                         ფრანგული 

 

 

 

 

 

დანართი 3- 1, 2. 

ფული 

          ქართული                                                                                     ფრანგული     

 

 

 

 

 

 დანართი 4- 1, 2. 

 

თავდაპირველად განვიხილეთ  „რელიგიის“ თემაზე მოცემული კორპუსის 

განხილვა. ამ ორ კორპუსს რაც აერთიანებს, ეს არის სიტყვა - „ქრისტიანობა“. 

 ქართულში ის გამოიყენება ყველაზე ხშირად შემდეგ სიტყვებთან:  „ერები“, 

მსოფლიო“, „ტრადიციები“, ჭეშმარიტი,“ ხოლო ფრანგულ ენაში -  „კულტურა“, 

„ღმერთი“, ისლამი“, „რელიგიები“, „ომები“, „რასა“, „რწმენა“, „კათოლიკე“, 

„თავისუფლება“. 

 როგორც ვხედავთ, ქართულში ერებთან, მსოფლიოსთან, ტრადიციებთან 

ვაიგივებთ, ფრანგულ მენტალიტეტში კი  ის კულტურასთან, რელიგიებთნ, 

რასასთან, რწმენასთან და ქართულისაგან განსხვავებით სხვა რელიგიებთან - 

ისლამთან, კათოლიციზმთანაც ფართოდ გამოიყენება. 

აკავშირებს;  ერთმანეთთან; 

ერთგულება; აკავშირებდათ; 

ძმობა; გვაკავშირებს 
 

 დერომემაჟი, კორტაჟი, 

„დრუჟბა“, 

ურთიერთდახამარება, 

SOS, SOS დახმარება, 

თავისუფალი დრო, 

ბერტიევილი, დევიზი, 

ასოციაცია 

 

სიყვარული 

სად, იშოვა, იმდენი, პურის, 

სჭირდება, ბევრი  
$ , სამკაული, ოქრო, 

მედალიონი, თვლა, 

ბრინჯაო 

ჯიბე, 

ხარჯვა 
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 რაც შეეხება „სიყვარულს,“ ორივე ენაში - ერთნაირი სიტყვებია - ღმერთი და 

სიყვარული. ქართულში სიყვარული- ქრისტე იესოსთან გამოიყენება ყველაზე 

ხშირად, ხოლო ფრანგულში დიაპაზონი დიდია - მოყვასი, ერთგულება, მეგობრობა, 

სითბო, სიკეთე, პატივისცემა, სასოება, სამშობლო ყველაფერი სიყვარულთანაა 

კავშირში. 

 ქართულ და ფრანგულ ენებში მეგობრობის კორპორალური სივრცე ასე 

გამოიყურება. საერთო- სიყვარული, ქართულში, ძირითადად, ზმნებია 

გამოყენებული: „აკავშირებს“, „ერთმანეთთან“, „აკავშირებდათ“, „ერთგულება“, 

„ძმობა“, „გვაკავშირებს“, ხოლო ფრანგულ ენაში „ურთიერთდახმარება“, „დრუჟბა“, 

„თავისუფალი დრო“ და სხვა ზოგადი სიტყვებია და კერძო სახელები და ქალაქის 

დასახელება. 

 რაც შეეხება ფულს, ორთავე ენაში „ჯიბე“ და „ხარჯვა“ არის ყველაზე ფართოდ 

გამოყენებული და სიტყვები მასთან მიმართებით. ქართულში ის მოისაზრება: „სად“, 

„იშოვა“, „იმდენი“, „პური“, „სჭირდება“, „ბევრი“, ხოლო ფრანგულში- „დოლარი“, 

„სამკაული“, „ოქრო“, „მედალიონი“, „თვლა“, „ბრინჯაო“. 

 სქემები და მიღებული დიაგრამები  გვაძლევს საშუალებას ვიმსჯელოთ ამ ორი 

ერის მენტალიტეტზე. კვლევისა კორპუსის მეშვეობით და მიღებული სურათებით 

ვფიქრობთ, რომ დამატებით დასკვნებს აღარ საჭიროებს. 

(დანართი 2) 
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3.3. ანკეტირების მეთოდი - ანდაზის აქტუალობა 

 

გამოკითხვის მიზანია იმის გარკვევა,  ახალგაზრდები თანამედროვე 

ცხოვრებაში  რამდენად ხშირად იყენებენ ანდაზებს, რამდენად აქტუალურია მათი 

გამოყენება ყოველდღიურობაში, რამდენად ემთხვევა ჩემ მიერ შესწავლილი 

ანდაზები და გამოკითხვის შედეგად მიღებული ანდაზები ერთმანეთს და მოიპოვება 

თუ არა  ისეთი ანდაზები, რომლებიც კვლევის დროს არ შემხვედრია.  გამოკითხვა 

ვაწარმოვე საფრანგეთის პუატიეს უნივერსიტეტისა  და ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, ძირითადად გამოვიკითხე 

მაგისტრანტები. 

ანკეტირების პირველ შეკითხვაზე: „რომელ ანდაზებს იყენებენ ყველაზე 

ხშირად?“ მივიღეთ შემდეგი შედეგი: 

ქართული ფრანგული 

კვიცი გვარზე ხტისო; 

აღდგომა და ხვალეო; 

ხარი ხართან რომ დააბა, ან ზნეს 

იცვლის ან ფერსაო; 

ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს; 

რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი 

თავითაო; (7- ჯერ) 

თაგვმა თხარა თხარაო, კატა 

გამოთხარაო; 

ურემი რომ გადაბრუნდება გზა მერე 

გამოჩნდებაო; 

სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს; (2-ჯერ) 

დედის წინ მარბენალ კვიცს ან მგელი 

შეჭამს ან მგლის სვილიო; 

Tout vient appoint quand on attend; 

Quand on veut, on peut; 

Rien se fait par hasard; 

Si les choses doivent se faire elles se font; 

Il ne faut pas juger un livre par son 

couverture; 

Il n’y a pas de fume sans feu; 

Advienne que pourra; 

La peur n’évite pas le danger; 

Qui aime bien châtie bien; 

Mieux vaut tard que jamais; (2 fois) 

Fort comme un Turc; 

Un perdu, dix de retrouves; 

Qui se rassemble s’assemble; (2-fois) 
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ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოო; 

ზოგი ჭირი მარგებელია; 

ჯერ გადახტი და „ჰოპ“ მერე დაიძახეო; 

ძაღლი ახსენე და ჯოხი ხელში 

დაიჭირეო; (2-ჯერ) 

დედა ნახე, მამა ნახე, შვილი ისე 

გამონახე; (2-ჯერ) 

კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო; 

ასჯერ გზომე, ერთხელ გაჭერი; 

კარგ მთქმელს კარგი გამგონი უნდა; 

ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს 

არქმევდნენო; 

Rien ne sert a courir il faut partit a point; 

(Rien ne sert de courir, il faut partir a 

temps;) 

Carpe diem; 

On ne fait pas des chiens avec des chats; 

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant 

de l’avoir tué; 

Qui vivra verra; 

A chaque jour suffit sa peine; 

Un tiens vaut mieux que deux tul’auras; 

 

 

 

20 ქართველი სტუდენტიდან შვიდმა სტუდენტმა დაწერა ერთი და იგივე 

ანდაზა: „რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო“. ორივე ერის სტუდენტებმა 

გამოიყენა შემდეგი ანდაზები: „სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს“, და შინაარსობრივად 

ემთხვევა შემდეგი ანდაზები: 

 ჯერ გადახტი და „ჰოპ“ მერე დაიძახეო - Un tiens vaut mieux que deux tul’auras; 

 ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არქმევდნენო - Il ne faut pas vendre la 

peau de l’ours avant de l’avoir tué; 

ანკეტირებით მოპოვებული ანდაზები შეკითხვაზე: „რა ანდაზა იცით 

მეგობრობის შესახებ?“ 

ქართული ფრანგული 

კაი ამხანაგობა კაი ძმობის დარიაო; 

ავადმყოფს ექიმი არჩენს, უბედურს-

მეგობარიო; 

Mieux vaut manger un spaghetti avec des 

amis, que de caviar avec des connards; 

Les bons comptes font les bons amis; (5 fois) 
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კარგი მეგობრობა კარგი ძმობის დარიაო; 

ნამდვილი მეგობარი ჭირში 

გამოიცნობაო; (კარგი მეგობარი ჭირში 

იცნობაო) (3-ჯერ); 

ძმა ძმისთვისაო შავი დღისთვისაო; (4-

ჯერ); 

მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და 

გეტყვი ვინ ხარ შენ; (3-ჯერ) 

ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოო; 

(3-ჯერ); 

ცუდი მეგობარი მტერზე უარესიაო; 

ძალა ერთობაშია; 

მოყვარეს პირში უძრახე მტერს პირს 

უკანაო; 

L’ennemi de mon ennemi est mon ami; 

Les bons amis ne comptent sur les doigts de 

la main; 

Plus on est fous, plus on rit; 

L’union fait la force; 

Les amis de mes amis sont mes amis; 

Qui aime bien châtie bien; (2 fois) 

Mieux vaut être seul que mal accompagne. 

(2 fois); 

Amitié est un Roseau se peut plier, mais 

jamais se casse; 

 

 

ფრანგი ახალგაზრდების მიერ მოცემულ ანდაზებში  გამოჩნდა ანდაზათა 

გათანამედროვეობა: „Mieux vaut manger un spaghetti avec des amis, que de caviar avec des 

connards -უმჯობესია სპაგეტი ჭამო მეგობრებთან ერთად, ვიდრე ხიზილალა“.  

 ანდაზა, რომელიც 20 ფრანგი სტუდენტიდან ხუთმა, დაწერა იყო შემდეგი - „Les 

bons comptes font les bons amis - კარგი ანგარიშიანობა აყალიბებს მეგობრობას“... 

სიყვარულის თემატიკაზე მოცემული ანდაზები ანკეტირების შედეგად: 

ქართული ფრანგული 

სიყვარული გზად და ხიდად; 

რაც მტრობას დაუნგრევია სიყვარულს 

უშენებია; (2-ჯერ) 

კარგი ცოლ-ქმარი ცულის ტარზე 

დაეტევაო;  მოყვარული ცოლ-ქმარი 

Loin des yeux, loin du cœur; (4 fois) 

Vivre d’amour et d’eau fraiche; (2 fois); 

Un de perdu dix retrouves (7 fois); 
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თოხის ტარზე დაეტევაო. (5-ჯერ) 

ქალი ან დაგაქცევს ან აგაშენებსო; (2-

ჯერ) 

სიყვარულსა მალვა უნდა ვითა ცხენსა 

ნაპარავსაო; (2-ჯერ) 

დედის წინ მორბენალ კვიცს ან მგელი 

შეჭამს ან მგლის შვილიო; (2-ჯერ); 

სიყვარული ბრმაა; 

კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო; 

(4-ჯერ); 

შიში შეიქმს სიყვარულსა; 

ფერი ფერსა მადლი ღმერთსა; 

Les opposes s’attirent; 

Qui aime bien châtie bien (2 fois); 

Mieux vaut être seule que mal accompagne; 

Mariage plus vieux mariage heureux; 

Le cœur a ses raisons que la raison ne 

connait pas; (2 fois); 

L’amour est aveugle; 

Malheureux au jeu, heureux en amour; 

 

 

 

როგორც ჩანს ფრანგ ახალგაზრდებში ყველაზე აქტუალური ანდაზაა: „Un de 

perdu dix retrouves“ (20/7) - ერთს დაკარგავ ათს იპოვი“, მიუხედავად იმისა, რომ ეს 

ანდაზა დაიბადა მე-13 საუკუნეში, ის აქტუალობას დღესაც არ კარგავს, მას 

განსხვავებულად იყენებდნენ წინა საუკუნეებში, „ათი ნაპოვნის“ მაგივრად 

ამბობდნენ: „ერთს დაკარგავ მეორეს იპოვი“, თანამედროვეობაში  როგორც ვხედავთ 

„ორი“ „ათმა“ ჩაანაცვლა.  http://www.expressions-francaises.fr/expressions-u/309-un-de-

perdu-dix-de-retrouves.html 

ქართველმა სტუდენტებმა ყველაზე მეტად შემდეგი ანდაზა გაიხსენეს: „კარგი 

ცოლ-ქმარი ცულის ტარზე დაეტევაო“, ასევე ალტერნატიული ფორმით:  

„მოყვარული ცოლ-ქმარი თოხის ტარზე დაეტევაო“.  

ორივე ერის სტუდენტებმა გამოიყენეს შემდეგი ანდაზა: „სიყვარული ბრმაა - 

L’amour est aveugle ». 

ანკეტირების შედეგები რელიგიის თემასთან დაკავშირებით: 

http://www.expressions-francaises.fr/expressions-u/309-un-de-perdu-dix-de-retrouves.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-u/309-un-de-perdu-dix-de-retrouves.html
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ქართული ფრანგული 

მეცნიერება რელიგიის გარეშე კოჭლია, 

რელიგია მეცნიერების გარეშე-ბრმა; 

ღმერთი ვისაც მიცემს ორი ხელით 

მიცემს, ვისაც წაართმევს ორივე ხელით 

წაართმევს; 

ღვთის მოშიში კაცი ყველგან 

ცხონდებაო; 

მღვდელი ჭილოფშიც იცნობაო; (2-ჯერ); 

კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდაო; 

კაცი იყავ კაცური და სადაც გინდა იქ 

ილოცე; 

უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები 

დაეპატრონენო; 

რწმენა მთებს შეძრავს; 

თუ კაცთმოყვარე არ ხარ ღმერთს ვერ 

შეიყვარებ; 

L’habit ne fait pas le moine; (6-fois) 

L’enfer est pavé de bonnes intentions ; 

Dieu sel le sait ; (2 fois) 

 Le monde ne s’est pas fait en un jour ; 

Tu ne l’emporteras pas au paradis ; 

Donner le bon Dieu sans confession ; 

Le voies du Seigneur sont impénétrables ; 

Mieux vaut un athée Qui se comporte 

comme un croyant qu’un croyant qui se 

comporte comme un salop ; 

Je ne crois ce que se voit. 

 

 

 

 

 

ქართველი და ფრანგი სტუდენტები გამოიყენებენ ერთი და იგივე ანდაზას: 

„L’habit ne fait pas le moine - მღვდელი ჭილოფშიც იცნობაო“, პუატიეს 

უნივერსიტეტში 20 გამოკითხულიდან - ექვსმა დაწერა ეს ანდაზა, ხოლო ქართველ 

სტუდენტებში მხოლოდ ორმა.  

აქ მოცემულ ანდაზებში ასევე გამოიკვეთა ანდაზის თანამედროვე ვარიანტი: 

Mieux vaut un athée Qui se comporte comme un croyant qu’un croyant qui se comporte 

comme un salop ; 

გამოკითხვის შედეგი   „ფულის“ საკითხთან დაკავშირებით:  
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ქართული ფრანგული 

ფული ჯოჯოხეთს ანათებს (6-ჯერ); 

ფული ხელის ჭუჭყია (3-ჯერ); 

ფულს სუნი არა აქვს; 

ფული პატარა ღმერთია (2-ჯერ); 

ფულს დათვლა უყვარს; 

ასი მანეთის ქონას, ასი მეგობარი გყავდეს 

ჯობია; 

ფული ფულთან მიდის. 

L’argent ne fait pas le bonheur, mais il fait 

contribue ; (3 fois) ; 

Avoir la monnaie de sa pièce ; 

L’argent ne fait pas le bonheur ; (6 fois) ; 

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du 

beurre ; 

Mieux vaut un petit chez soi qu’un grand 

chez les autres ; 

Un tient vaut mieux que deux tu l’auras ; 

L’argent appelle l’argent ; 

A cheval donne on ne regarde pas la bride ; 

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du 

beurre ; 

Pierre qui roule n’amasse pas mousse ; 

 

ქართველი სტუდენტები ყველაზე ხშირად გამოიყენებენ შემდეგ ანდაზას: ფული 

ჯოჯოხეთს ანათებს (20/6), ხოლო ფრანგები შემდეგს: „L’argent ne fait pas le 

bonheur (6/20) - ფულს ბედნიერება არ მოაქვს ».  

როგორც კვლევამ და კვლევის პროცესმა აჩვენა, ახალგაზრდებს გაუჭირდათ 

ანდაზების დაწერა, ანკეტაში არის შეუვსებელი გრაფებიც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, 

თანამედროვე ეპოქაში ისინი მაინც აქტიურად გამოიყენებენ მათ. ანკეტირებამ ასევე 

ცხადყო, რომ  დროთა განმავლობაში ზოგიერთი ანდაზა ისტორიას შემორჩება, 

თუმცა გამოკითხვის შედეგმა  სხვა ტენდეციაც გამოავლინა: „ახალი“ ანდაზები, 

რომლებიც არ არის შეყვანილი წინა წლების ანდაზათა კრებულებში, მაგრამ მათ 

ზეპირსიტყვიერებაში აქტიურად გამოიყენებს ახალგაზრდობა.  
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კვლევამ კიდევ ერთხელ ცხადყო  ანდაზის აქტუალობა და ის, რომ  ანდაზა 

წარმოადგენს  ცოცხალ ორგანიზმს და ის დროსთან ერთად ვითარდება. (დანართი 3) 
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ზოგადი დასკვნები 

 

კვლევის შედეგად გამოვყავით ანდაზათა ხუთი ჯგუფი: მსგავსი ანდაზები, 

როგორც ლექსიკური, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ლექსიკური 

თვალსაზრისით განსხვავებული და შინაარსით ერთნაირი, განსხვავებული 

ანდაზები, რომელთა ანალოგი არ მოიპოვება ფრანგულ ენაში და პირიქით, 

რელიგიური ასპექტების თემატური ჯგუფები, ანდაზები, სადაც რელიგიური 

ტერმინებია გამოყენებული და დასახელებულია სხვა კონცეპტები.  

ქართული და ფრანგული მსგავსი ანდაზები არის შეგონებითი ხასიათის, 

შინაარსით ერთნაირი და ლექსიკური თვალსაზრისით განსხვავებულ ანდაზებში 

ფრანგული ანდაზები შეგონებითი სახისაა, ხოლო ქართული-კონცეპტუალური 

შინაარსის. 

როგორ ვლინდება „ღმერთის“ სახე ანდაზებში, როგორც მენტალიტეტის 

თავისებურებების წვდომის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, ქართულში ის 

აბსოლუტურად ატარებს შეგონებით ხასიათს, ხოლო ფრანგულში, როგორც 

შეგონებით, ასევე კონცეპტუალურს. ქართულში რელიგიური მოძღვრების 

ფუნდამენტურ საკითხზე- მოთმინებაზეა ყურადღება გამახვილებული, ხოლო 

ფრანგულში- ღმერთის განგებულებაზე. 

რაც შეეხება „ეშმაკის“ თემას, ქართულში ის „ანგელოზთან“ მებრძოლი ძალაა, 

კონცეპტი-სიმდიდრეც მასთან ასოცირდება, ხოლო ფრანგულში ეშმაკზე ზეგავლენის 

სფეროდ- „დროის“ გარემოება აღიქმება, მაგრამ აქვეა მოცემული მენტალიტეტის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისებურება- ადამიანის ნება;  თუ ადამიანის ნებაა არაა, 

ეშმაკი მას ვერას ავნებს. 

რაც შეეხება საეკლესიო პირებს, უნდა ითქვას, რომ ორივე ენაში ისინი 

გაქილიკებული არიან; ამ სახის ანდაზები სავსეა ცინიზმითა და ირონიით; 

ფრანგულში, ისევე როგორც ქართულში, უნდობლობაზეა საუბარი, ქართულში მას 

კიდევ „თანამდებობის“ სტატუსიც ემატება. 
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„ეკლესია, ხატი, ლიტურგია“_ ამ თემატიკაზე მოცემული ქართული და 

ფრანგული ანდაზები მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიური ტერმინებით საზრდოობს, 

და აბსოლუტურად სხვა კონცეპტების შემცველია. 

„მარხვისა და დღესასწაულების“ შემცველ ანდაზებში ქართულში ყველა 

შეგონებითი ხასიათისაა, ხოლო ფრანგულში - კონცეპტუალური. ქართულში უფრო 

მეტად მახვილდება ყურადღება დღესასწაულებზე, რასაც ვერ ვხვდებით 

ფრანგულში. მარხვის უპირატესობაც უფრო მეტად ჩანს ქართულში.  

ქართულში მოცემულია ასევე ანდაზები, რომლებიც ადამიანურ უძლურებას 

გამოხატავს; უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ამ მხრივ ბევრად მდიდარია, ქართლ 

ანდაზათა კორპუსში რელიგიურ - მორალური კოდექსის შრე ფართო და 

მრავალფეროვანია. ანდაზები გვაძლევს საშუალებას აისახოს სხვადასხვა ადამიანის 

ბუნებისთვის დამახასიათებელი უძლურებანი, ანუ ქართულ ენაში უფრო ვრცლად 

არის გამოხატული რელიგიურ-მორალური, ადამიანის ემოციურ - სენსორულ-

სენსიტიური და  სულიერი მხარე. 

რაც შეეხება მთავარ განსხვავებას, ქართულ და ფრანგულ რელიგიურ 

პარემიათა კორპუსში, მათი შესწავლისას ნათელი გახდა, თუ მენტალიტეტის 

თავისებურებების რომელ მხარეს ექცევა ყურადღება ამა თუ იმ ენაში. 

ქართულ ენაში იყოფა ჯგუფი, რაც არ აისახა ფრანგულ ენაში, ესენია: ნათლია, 

ნათლული, წმიდა ადგილი იერუსალიმი, ცხონება. ყურადღება მახვილდება სწორედ 

ამ კონცეპტებზე და აქედანვე ჩანს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ნათელმირონის, 

ცხონებისა და წმიდა ადგილის როლი მენტალიტეტის თავისებურებაში. 

             ფრანგულ ენაში: ცოდვა, ჯოჯოხეთი, წმიდანები,  მოწყალება, ქართულ 

პარემიათა კორპუსისგან განსხვავებული თემატური ჯგუფები იკვეთება, ანუ 

ფრანგულ მენტალიტეტში, რაც პარემიებში გამოვლინდა, სწორედ ცოდვის აღქმას, 

ჯოჯოხეთის როლს, წმიდანებსა და მოწყალების გაცემას უდიდესი როლი ენიჭება. 

აქვე აღსანიშნია ის გარემოება, რომ ფრანგულის მყარ შესატყვისებში, რომელთაც 

განეკუთვნება ასევე გამონათქვამები, უამრავი გამონათქვამია ცალკეული წმიდანების 

შესახებ. ყოველ დღეს თავისი წმიდანი ყავს და ყოველ მათგანზე არის მოცემული 
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გამონათქვამი, ხშირ შემთხვევაში მათში ამინდზე, მოსავლიანობაზე მახვილდება 

ყურადღება. 

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიური ასპექტების შესახებ 

მოცემული ანდაზები, როგორც შეგონებითი, ასევე კონცეპტუალური ხასიათისაა 

ორივე ენაში. ქართულ ანდაზებზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ მისი შრე უფრო 

ფართოა, უფრო ვრცლად არის განხილული სულიერ-ემოციური მხარე, ანდაზების 

დიდი ნაწილიც უფრო მეტად შეგონებითია და სხვა კონცეპტებს ნაკლებად ეხება. 

ანდაზები, რომლებიც წარმოადგენენ საუკუნეთა გადმოძახილს, და ერის 

მენტალიტეტის საგანძურს და კერას, ორივე ენაში იგრძნობა რაოდენ დიდი როლი 

ეკისრებოდა ღმერთს, ღვთის სიტყვას, მორალურ შეგონებებს, წირვა, ლოცვას, 

მარხვას; ორივე ენაში ოდითგანვე გაჯერებული იყო რელიგიური პირებისათვის 

უნდობლობა. 

საბოლოოდ შესაძლებელია ითქვას, რომ რელიგიური ასპექტების 

გამოვლენისას იგრძნობა მხოლოდ და მხოლოდ ნიუანსური სხვაობა, ქართული 

უფრო ღრმაა ამ თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენი კვლევის შემდეგი სახე- გამოკითხვის 

მეთოდი, ვფიქრობთ, ნათელ სურათს მოგვაწვდის, თუ რამდენად იყენებენ ამ 

ანდაზებს დღეს და რამდენად დიდი როლი ეკისრება რელიგიაზე მოცემულ 

ანდაზებს დღევანდელ ყოფიერებაში. 

 „ფულზე“ შედგენილი ქართული და ფრანგული ანდაზების იმ ნაწილის 

შეჯამებისას, სადაც ლექსიკური თვალსაზრისით, მნიშვნელობით, გამოყენებით 

ემთხვევა ერთმანეთს და ასევე იმ ანდაზებს, რომელთა ლექსიკური შინაარსი 

სხვადასხვაა, მაგრამ მნიშვნელობითა და გამოყენებით ემთხვევა  ერთმანეთს, 

ვნახავთ, რომ კონცეპტთა თანხვედრაა ფულთან მიმართებაში; ძალიან ბევრი 

ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურების გამოვლენის მქონე მახასიათებლები  

ემთხვევა ერთმანეთს. 

ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურების განსაზღვრის საუკეთესო 

საშუალებად მივიჩნიეთ იმ ანდაზების შესწავლა ქართულ და ფრანგულ ანდაზათა 

სამყაროში, რომლებიც ეხება „ფულის“ თემას. 
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მენტალიტეტის თავისებურების წვდომის ერთ-ერთ წყაროში, ანდაზაში 

შესწავლილი მსგავსი ანდაზების საფუძველზე, შესაძლებელი გახდა გამოგვეტანა 

შემდეგი სახის დასკვნა: აქ შესაძლებელია გამოიყოს ანდაზათა ორი ჯგუფი, 

ანდაზები, სადაც საუბარია ფულის, როგორც ადამიანური უძლურების, „ეშმაკის 

მახის“ შესახებ და ზოგადად „ფულის“ ცნების შესახებ. 

ქართველ და ფრანგ ხალხს, საუკუნეების მანძილზე, ანდაზებში ერთნაირი 

შეხედულებები ჩამოუყალიბდათ ფულთან მიმართებაში, ადამიანური ცდომილების 

შემდეგ გამოვლინებებში: 

1. ფულმა შესაძლებელია ადამიანი დაიმონოს; 

2. ვისაც ბევრი ფული აქვს, კიდევ უფრო მეტი უნდა; 

3. მაძღარს მშიერიც მაძღარი ჰგონია; 

4. ძუნწს პურ-მარილი მეტი ეხარჯება; 

5. იაფფასიანი ძვირი ჯდება; 

6. ვალი აკარგვიანებს ადამიანს ახლობელს. 

ამასთან გამოიყო ანდაზათა ისეთი კატეგორია, სადაც ფულთან მიმართებით 

ადამიანის მორალური მხარის უპირატესობაზეა საუბარი; შესწავლამ ცხადყო, რომ 

უპირატესად ფულზე არის დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრებაში შემდეგი 

მნიშვნელოვანი ცნებები და კონცეპტები: 

1. ჯანმრთელობა; 

2. კმაყოფილება-შინაგანი ბედნიერება; 

3. ღირსება; 

4. სიტყვა. 

აქედან ვასკვნით, რომ ქართულ და ფრანგულ საუკუნეობით ნაჯერ 

მენტალიტეტის სახეში- ანდაზაში ჩანს, რომ ამ ორი ერისთვის უპირატესი არის სხვა 

ღირსებები და ბედნიერება, ამ ხალხებისთვის „ფული“ არ არის მთავარი. 

ზოგადად „ფული“ ორივე ენაში მოცემულია, როგორც ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ძალა; სინონიმთა და შედარებათა მთელი სისტემაა წარმოდგენილი,  
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ყოველ მათგანს, როგორც ზემოთ ვნახეთ, „ჯოჯოხეთის დამანგრეველის“ 

მნიშვნელობა გააჩნია. 

საინტერსოა, რომ ქართულ და ფრანგულ ანდაზებში ერთნაირად აღიქმება 

შემდეგი შეხედულებებიც: 

1. კარგი შემნახველი სჯობია კარგ მომგებს; 

2. ფული ფულთან მიდის; 

3. ხარჯვისას დაფიქრდი როგორი ნაშოვნია; 

4. ლუკმა მაშინაა ტკბილი, როცა კაიკაცობითაა ნაშოვნი. 

დასკვნის სახით წარმოვადგინეთ საერთო შეხედულებები, წარმოგიდგენთ 

ანდაზათა შესწავლისას მიღებულ განმასხვავებელ ნიშნებსაც. განსხვავება 

მდგომარეობს შემდეგში: ქართულ ანდაზებში მრავლადაა ანდაზები აღებ-

მიცემლობის, ვალის, მოვალის შესახებ, რაც არ ვლინდება ფრანგულ ენაში.  

ხოლო ფრანგულ ენაში მოცემულია, ქართულისაგან განსხვავებით, ისეთი ანდაზები, 

სადაც საუბარია იმაზე, რომ ფული სწრაფად იხარჯება და ის შრომით მოიპოვება.  

აქედან გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ საუკუნეობით გამჯდარ ხალხის სიბრძნეში, 

რომელშიც ეროვნული მენტალიტეტის თავისებურება საუკეთესოდ გამოსჭვივის, 

ქართული ეროვნული მენტალიტეტის განმასხვავებელ ნიშნად იქცა ვალი და 

მევალის თემა, ხოლო ფრანგულისთვის ფული-როგორც სწრაფად ხარჯვადი წყარო 

და შრომით მოპოვების ერთ-ერთი საშუალება. 

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ქართველ და ფრანგ ხალხს საუკუნეობით 

გაჯერებულ სიტყვაში-ანდაზაში, მენტალიტეტის თავისებურების წყაროში „ფულის“ 

შესახებ მოცემულ პარემიათა დიდ ნაწილში „ფული“ არის წყარო არსობისა, მაგრამ 

არა ბედნიერების საწინდარი. 

მესამე თავში წარმოდგენილია ეროვნული მენტალიტეტის  თავისებურებების 

გამოვლენა ორივე ენაში: 
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უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნია, რომ ორთავე ენის პარემიები მეგობრობის 

თემატიკასთან დაკავშირებით, როგორც ეროვნული მენტალიტეტის გამოვლენის 

საშუალება, თითქმის იდენტურია და  ანდაზებში მეგობრობის გრძნობის აღქმა 

ერთნაირია, ნიუანსური გამონაკლისების გათვალისწინებით. 

ბიბლიური ჭეშმარიტება - „Un ami  fidèle n’a pas de prix, et pas de poids pour peser sa 

valeur“ორივე ენის პარემიებში ერთნაირი სიზუსტითაა გადმოცემული. 

ანდაზებში ერთნაირად აღიქმება მეგობრობის არსი: მეგობარი გასაჭირში 

გამოიცდება, ეს გრძნობა თავდადებას მოითხოვს, დრო გამოცდის მეგობრობას, 

ძველი მეგობარი შეუცვლელია, მას გაფრთხილება სჭირდება; როგორიცაა მეგობარი, 

ისეთივეა ადამიანი, სულელ მეგობარს სულელი მტერი სჯობია, ანგარიშიანობა 

მეგობრობაში საჭიროა, საქმე და სესხი მტრობის საწინდრად შეიძლება იქცეს, კარგი 

მეგობარი ნათესავზე უპირატესია და მეგობარი თვალთა სინათლეა. 

ეს არის ძირითადი არსი ქართულ- ფრანგული მეგობრობის შესახებ მოცემული 

ანდაზებისა.  

საგულისხმო კონცეპტები, რომლებიც ამ ანდაზათა შესწავლისას გამოიყო, შემდეგია: 

1. კაცი/ადამიანი ( ქართულში); 

2. ღვინო; 

3. მტერი; 

4. სესხი; 

5. მატერიალური მხარე - მცირე მოსაკითხის სახით. 

ქართულ ანდაზებში, ხშირ შემთხვევაში, სიტყვა „მეგობარი“ იცვლება სიტყვა 

„ადამიანით“, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ითქვას, რომ მეგობრობა და კაცობა 

ერთმანეთთან გაიგივებული ცნებებია. 

„ღვინის“ ცნება დადებითი ლაიტმოტივით დასდევს ქართულ-ფრანგულ ანდაზებს:  

Le vin réjouit le coeur des hommes (Psaume 104-15); 

ფრანგულ სინამდვილეში რამდენად დიდი ადგილი უჭირავს ანდაზებს ეს ამ 

ფრანგული ანდაზიდანაც ჩანს: « Le Christ n’a pas change le vin en eau, mais l’eau en vin » 
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ღვინო, როგორც შედარება მეგობრობისა_შედარების ეს სახე სახარებისეულია, ის 

სათავეს ბიბლიიდან იღებს და მან ადგილი როგორც ფოლკლორში, ასევე 

ლიტერატურაშიც ჰპოვა: 

“Les hommes sont comme les vins : avec le temps, les bons s’améliorent et les mauvais 

s’aigrissent » (Cicéron) ; 

« Il est de traiter l’amitié comme les vins et de se méfier des mélanges » (Collete) 

« Les vieux amis sont comme les vieux vins qui, en perdant de leur verdeur et de leur 

montant, gagnant en chaleur sauve » (Charles –Augustin Sainte – Beuve) ; 

« Les hommes sont comme les vins : lorsqu’ils deviennent meilleurs en vieillissant, c’est qu’ils 

sont d’une très grande qualité » (Philippe Bouvard) ; 

Je considère l'amitié égale au vin. Brute pour commencer, puis mûrissant avec les 

années... (Thomas Jefferson) 

მეგობრობაზე მოცემულ ანდაზებში „მტრობა“, ორი ჯგუფის ანდაზებშია 

მოცემული, სადაც საუბარია სულელ მეგობარზე და იმაზე, როცა მეგობართან საქმეს 

იჭერ, სესხს აძლევ, ანუ ორივე ენის პარემიებში მეგობრობის შემაფერხებელ ძალად 

მატერიალური მხარეა დასახელებული. 

მატერიალური მხარეა ასევე მოყვანილი მეგობრობის გრძნობის 

გამაძლიერებელ სახედ, როცა საუბარია მეგობართა შორის საჩუქარის მირთმევაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობა სულიერების სახედაა ნაჩვენები, სულის 

შემავსებელ, ადამიანისთვის სულის მალამოდ წოდებულია ანდაზებში, მატერიალურ 

მხარეს მაინც ესმება ხაზი და  ეს ორივე ენაში ერთნაირადაა მოცემული. 

რაც შეეხება ფრანგულ ანდაზებს, უნდა ითქვას, რომ მეგობრობის არსი უფრო 

მეტადაა გაშიფრული და გაანალიზებული, ვიდრე ქართულში; აქ გვხდება ისეთი 

თავისებურებების აღნიშვნა, როგორიცაა: უნდობლობა- როგორც მეგობრობის 

გრძნობის დამარღვეველი ძალა, მეგობარი შეიძლება რამდენიმე ადამიანს უწოდო, 

მეგობარი სიყვარულით უნდა ამხილო და მისი ნაკლი უნდა გიყვარდეს და ა. შ 

თუ საბოლოოდ შევაჯამებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ქართული და ფრანგული 

პარემიები მეგობრობის გრძნობასთან დაკავშირებით, რომელშიც ეროვნული 

მენტალიტეტის თავისებურებები გამოსჭვივის, თითქმის იდენტურია, აღქმა ამ 
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გრძნობისა ერთნაირადაა გადმოცემული ანდაზებში, ფრანგულ ენაში უფრო 

ვრცლადა მოცემული, საბოლოოდ კი შეიძლება ითქვას, რომ არისტოტელეს 

ფილოსოფიური მოსაზრება ამ ორი ხალხის ანდაზებში ერთნაირადაა 

ნასულდგმულევი და გააზრებული:  „Un ami est une âme qui vit dans deux corps“. 

ზემოთ მოცემული ანდაზები - სიყვარულის, ოჯახის, ცოლ-ქმრის 

ურთიერთობების, დედის როლის საკითხის შესახებ ორივე ენაში შევაჯამეთ და 

ქართველი და ფრანგი ხალხის მენტალიტეტის თავისებურებების კვლევისას 

მივიღეთ გარკვეული სურათი. 

უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნოთ, თუ რა საერთო მახასიათებლები გააჩნია 

ზემოთ აღნიშნულ თემატურ ანდაზებს.  

სიყვარულის შესახებ ანდაზებში, ფრანგი დ ქართველი ერის მენტალიტეტის 

გამოვლინების ერთ-ერთ საშუალებაში, სიყვარული მოცემულია, როგორც ყველაზე 

დიდი ძალა ამქვეყნიურში, რომლის ისტორიაც ზეცაში იწერება; აი, ერთნაირ 

ანდაზათა შეჯამების შედეგად მიღებული შეხედულებები ამ გრძნობის შესახებ, რაც 

ანდაზების მიხედვით, მენტალიტეტის თავისებურებების შესწავლისას ერთნაირად 

ვლინდება. 

ფრანგული ანდაზებისაგან განსხვავებული ქართული ანდაზების შესწავლისას 

სიყვარულის ერთ-ერთ ასპექტად სიძულვილი გამოვლინდა. 

სიხარული კიდევ მის ერთ - ერთ გამოვლინებად, გული -  სიყვარულის 

საბუდრად. 

ფრანგულ, ქართულისაგან განსხვავებულ ანდაზებში კი სიყვარულის 

ასპექტები - დრო, სიყვარულის წარმავლობა, ფული, სიღარიბე, როგორც 

ხელშემშლელი წყარო ასეა გამოვლენილი. აქედან ერთგვარი დასკვნა: სიყვარულის 

საკითხი, ანდაზების მიხედვით, ქართულში არის სიხარულის, ბედნიერების წყარო, 

რომელმაც შესაძლებელია გარკვეულწილად გარკვეულ ვითარებაში სიძულვილამდე 

მიგიყვანოს. ფრანგული ანდაზების მიხედვით კი, სიყვარული დამოკიდებულია 

დროზე, დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს სიყვარულში, ის აუცილებლად არის 

წარმოდგენილი როგორც წარმავალი და მასში ფული და სიმდიდრე არის მთავარი და 

ღირებული, ანუ აქედან ერთგვარი დასკვნა მენტალიტეტის თავისებურებაში- 
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გიყვარს მაშინ, როცა ისედაც ხარ  ბედნიერი და მდიდარი და სიყვარული მხოლოდ 

ბედნიერების შემავსებელი ძალაა ერთგვარად.  

აქვე შევაჯამოთ ქალის და ოჯახის საკითხი. კვლევამ ცხადყო, რომ ანდაზებში, 

მენტალიტეტის თავისებურებების გამოვლენის ერთ-ერთ სახეში, ქალის და ოჯახის 

შესახებ ერთნაირი შეხედულებებია შემდეგ მახასიათებლებთან დაკავშირებით: ქალი 

და საუბარი განუყოფელი ცნებებია, სილამაზე წარმავალია, ქალს შეუძლია 

შეუძლებელიც კი  გააკეთოს, ოჯახი ქალით ფასდება, ის თვალია ოჯახისა, ცოლ-

ქმარი ერთსულოვანი უნდა იყოს. 

ქართულში, ფრანგულისაგან განსხვავებით, ქალი მოაზრებულია როგორც ან 

მაშენებელი, ან დამანგრეველი ოჯახისა; აქვე ვლინდება, რომ ქალისთვის 

ბედნიერება არის თავის ქმარში, თუმცა ამავდროულად ქალი თავისი ქმრით 

ყოველთვის უმადურია, ქალისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს გვარს, გენეტიკას და 

ქალი ზოგადად მიჩნეულია, როგორც „სხვისი შვილი- ქმრის ოჯახის“. 

კაცის უპირატესობა, უნდობლობა ქალისადმი, სხვადასხვა ნაკლზე საუბარი, 

ჭირვეული ხასიათის სხვადასხვა გამოვლინება, ფულის ფლანგვა_აი, ის 

მახასიათებლები რითაც ხასიათდება ქალი ფრანგულ პარემიებში, ქართულისაგან 

განსხვავებით. 

აქვეა დედის ადგილი და როლი ორივე ენის პარემიებში. საერთო მოსაზრებები 

რაც პარემიების შესწავლისას გამოიკვეთა, არის ის, რომ როგორიცაა დედა, ისეთია 

შვილიც; ქალის გათხოვებისას დედის ქალობის მიხედვით არჩევენ ქალიშვილს და 

დედის მთავარი დანიშნულება შვილის კარგად აღზრდაა.  

ფრანგულისაგან განსხვავებით, ქართულ პარემიებში ჩანს დალოცვა-

დაწყევლის, მამასთან მიმართებით დედის უპირატესობის და დედის მორჩილების 

საკითხი. დედის როლის საკითხი უფრო მრავალმხრივადაა გაშუქებული ქართულში, 

ვიდრე ფრანგულში. 

ყოველივე აქედან გამომდინარე განვიხილეთ ერთიანად სიყვარულის, ქალის, 

ოჯახის, დედის თემა, როგორც  ხალხების მენტალიტეტის გამოვლენის ერთ-ერთი 

საუკეთესო საშუალება. 
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ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ქართულ ანდაზებში, მენტალიტეტის 

თავისებურებების გამოვლენის ერთ-ერთ საუკეთესო წყაროში,  ფრანგულისაგან 

განსხვავებით ვლინდება ურთიერთსაწინააღმდეგო უკიდურესობანი: სიყვარული-

სიძულვილი; ქალი მაშენებელი- ქალი დამანგრეველი. სიყვარული ქართულ 

პარემიებში ცხოვრების საზრისთან, არსობის არსთან, სიხარულთან, გულის 

საბუდრადაა მიჩნეული და ამიტომაც, ალბათ, ღრმა სიყვარულმა,  უანგარო და 

თავგანწირულმა სიყვარულმა,არასასურველ გარემოებებში, არდაფასებამ, და აქედან 

გამომდინარე, უპატიებლობამ, სიძულვილის სახე შეიძლება მიიღოს, ანუ 

მენტალიტეტის თავისებურებად უნდა ჩაითვალოს  სიყვარულის შესახებ ის, რომ 

„დიდ სიყვარულს დიდი სიძულვილი მოსდევს“.  

ქართულ პარემიებში ქალი უფრო დადებითად ხასიათდება, არ ვლინდება 

ქალის ხასიათის თავისებურებებზე იმდენი ყურადღება, რამდენადაც ფრანგულ 

პარემიებში. ქართული პარემიებიდანვე ქალის მენტალიტეტის თავისებურების ერთ-

ერთ სახედ წარმოჩენილია - ქმარი, რასაც ვერ ვპოულობთ ფრანგულში, ქართულში 

ქმარი ყველაფერია, მაგრამ აქაც ერთ-ერთი თავისებურებაა ქმარი მთავარია 

ქალისთვის, მაგრამ ქალივე ქმრით უკმაყოფილოა.    

ფრანგულ პარემიებში სიყვარული, მენტალიტეტის თავისებურების ერთ-ერთი 

სახის გამოვლინების წყაროში, ასევე ძლიერია, ვითარცა სიკვდილი, მაგრამ ის არა 

მარადიული, წარმავალი, დროზე, ფულზე დამოკიდებულია. სიღარიბე არის ის 

წყარო, რაც მას მთლიანად ანადგურებს.  

ქალის თემა პარემიებში - ქალის შესახებ მოცემული ანდაზები უფრო მეტად 

ირონიულია; ასევე ქალის ხასიათის ნაკლოვანებებზე დაწვრილებითაა ყურადღება 

გამახვილებული, აქაც აქტუალურია ფულის თემა და  ქართულისაგან განსხვავებით 

მამაკაცის  როლი ოჯახში და მისი ოჯახში უპირატესობის სურვილის თემა 

ვრცლადაა გაშლილი. 

რაც შეეხება დედის საკითხს პარემიებში, ქართულში ის სხვადასხვა ასპექტს 

მოიცავს: დედის უპირატესობა მამასთან შედარებით, მორჩილება დედისადმი და ა. შ. 

ზემოთ მოცემული განხილვიდან გამომდინარე, სიყვარული, ოჯახი, დედა ქართულ 

პარემიებში, როგორც  მენტალიტეტის თავისებურების გამოვლენის საშუალება, 
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უფრო ღრმაა და რაციონალურია, ურთიერთსაწინააღმდეგო და უკიდურეს 

გრძნობებთანაა იგი დაკავშირებული და ისეთ სხვა მნიშვნელოვან კონცეპტებზეა 

აგებული, როგორიცაა: სიხარული, სიძულვილი, გული. 

ფრანგულ პარემიებში კი მენტალიტეტის თავისებურებების გამოვლენის ეს 

სახეები უფრო მატერიალურია, რეალური და პრაგმატულია, ის ემყარება ისეთ 

კონცეპტებს, როგორიცაა: დრო, ფული, წარმავლობა, სიღარიბე. 

 მნიშვნელოვანია ანდაზათა თარგმნის გზები და ხერხები. 

თანამედროვე   ეპოქა გამოირჩევა ცივილიზაციის,     საინფორმაციო   გლობალურ-

ინტეგრაციული პროცესების დაწყებით, საინფორმაციო-ურბანული ცივილიზაციის 

ტენდენციებით. ისტორიული თუ   სხვა   ფაქტორები,   

  უშუალო   კავშირშია   ენობრივპოლიტიკასთან, რაც   თავის   მხრივ თარგმანის, როგო

რც   მეცნიერების   და პრაქტიკული საქმიანობისადმი ინტერესს ამძაფრებს. 

ანდაზების კვლევისას მთლიანად თემაში კარგად ჩანს, რომ რიგი ანდაზებისა 

აბსოლუტურად ემთხევვა ერთმანეთს ლექსიკური თვალსაზრისით, ხოლო 

ზოგიერთი მათგანი სხვა ლექსიკური საშუალებითაა გადმოცემული; ორივე ენაში 

გვაქვს ისეთი ანდაზები, რომელთ ანალოგიც მეორე ენაში ვერ ვიპოვეთ. ხშირია 

თარგმანის ტრასფორმაცია, ეკვივალენტები, სინეკდოკე. 

 რაც შეეხება კორპუსულ კველევას, აქ აღსანიშნია, რომ თავდაპირველად 

მოვახდინეთ  „რელიგიის“ თემაზე მოცემული კორპუსის განხილვა. ამ ორ კორპუსს 

რაც აერთიანებს, ეს არის სიტყვა - „ქრისტიანობა“. 

 ქართულში ის გამოიყენება ყველაზე ხშირად შემდეგ სიტყვებთან:  „ერები“, 

მსოფლიო“, „ტრადიციები“,„ჭეშმარიტი“, ხოლო ფრანგულ ენაში -  „კულტურა“, 

„ღმერთი“, „ისლამი“, „რელიგიები“, „ომები“, „რასა“, „რწმენა“, „კათოლიკე“, 

„თავისუფლება“. 

 როგორც ვხედავთ, ქართულში ერებთან, მსოფლიოსთან, ტრადიციებთან 

ვაიგივებთ, ფრანგულ მენტალიტეტში კი ის კულტურასთნ, რელიგიებთან, რასასთან, 

რწმენასთან და ქართულისაგან განსხვავებით, სხვა რელიგიებთან - ისლამთან, 

კათოლიციზმთანაც ფართოდ გამოიყენება. 
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რაც შეეხება „სიყვარულს“ ორივე ენაში - ერთნაირი სიტყვებია - ღმერთი და 

სიყვარული. ქართულში სიყვარული- ქრისტე, იესოსთან გამოიყენება ყველაზე 

ხშირად, ხოლო ფრნგულში დიაპაზონი დიდია - მოყვასი, ერთგულება, მეგობრობა, 

სითბო, სიკეთე, პატივისცემა, სასოება, სამშობლო ყველაფერი სიყვარულთანაა 

კავშირში. 

 ქართულ და ფრანგულ ენაში მეგობრობის კორპუსული სივრცე ასე 

გამოიყურება. საერთო- სიყვარული, ქართულში ძირითდად ზმნებია გამოყენებული: 

„აკავშირებს“, ერთმანეთთან, აკავშირებდათ, ერთგულება, „ძმობა“, „გვაკავშირებს“, 

ხოლო ფრანგულ ენაში „ურთიერთდახმარება, „დრუჟბა თუ მეგობრობა?“, 

„თავისუფალი დრო“ და სხვა ზოგადი სიტყვებია, კერძო სახელები და ქალაქის 

დასახელება. 

 რაც შეეხება ფულს, ორივე ენაში „ჯიბე“ და „ხარჯვა“ არის ყველაზე ფართოდ 

გამოყენებული სიტყვები მასთან მიმართებით. ქართულში ის მოიაზრება: სად, იშოვა, 

იმდენი, ური, სჭირდება, ბევრი, ხოლო ფრანგულში- დოლარი, სამკაული, ოქრო, 

მედალიონი, თვლა, ბრინჯაო. 

 სქემები და მიღებული დიაგრამები  გვაძლევს საშუალებას ამ ორი ხალხის 

მენტალიტეტის კვლევისა კორპუსის მეშვეობით და მიღებული სურათები ვფიქრობთ 

რომ დამატებით დასკვნებს აღარ საჭიროებს.   

რაც შეეხება გამოკითხვის მეთოდს,  კვლევამ კიდევ ერთხელ ცხადყო  ანდაზის 

აქტუალობა და ის, რომ  ანდაზა წარმოადგენს  ცოცხალ ორგანიზმს და ის დროსთან 

ერთად ვითარდება. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ანდაზის 

ზოგადაზრობრივი, ცნებითი  ფორმულა მის შექმნაში მონაწილე ზემოთ 

მითითებული ყველა კომპონენტის ერთობლივი ამუშავებით იქმნება. ყოველი 

მათგანი თანაბრად მნიშვნელოვანია. მასში ზედაპირულად და სიღრმისეულად 

 ასახული ობიექტური სინამდვილე არ შეიძლება ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ 

საგნებად და მოვლენებად განვიხილოთ.  ისინი ლოგიკური მიმართებების 

საშუალებით გარკვეულ ცნებით დამოკიდებულებაში მყოფი კანონზომიერებების 

მთელი სისტემაა. შესაბამისად, ანდაზის გაგება მხოლოდ ამ დამოკიდებულებათა 
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წვდომით, მოცემული ეთნოსის ისტორიულ სინამდვილეში არსებულ 

კანონზომიერებათა გაგებისა და არსებული მენტალიტეტის ფარგლებში 

ფიქსირებული ცნებითი აზროვნების შესწავლის გზით არის შესაძლებელი. 

 ფრანგული და ქართული მაგალითების შეპირისპირებითმა კვლევამ 

გამოავლინა, რომ მოცემული ენების ანდაზებში ასახული, თითოეული ეთნოსის 

ისტორიულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული სიბრძნე მათთვის დამახასიათებელი 

კუთხით არის დაფიქსირებული. ამავდროულად, სინამდვილის ამსახველი 

მოვლენები მოცემული ხალხების მენტალური ხედვის ფარგლებში მეტ-ნაკლებად 

განსხვავებულად კატეგორიზდება. ერთი და იმავე იდეის ფიქსაციისათვის 

სხვადასხვა ეთნოსი, ერთი მხრივ, საკუთარ მასალას იყენებს და, მეორე მხრივ, - 

ანალოგიურს. ეს კიდევ ერთხელ ნათელყოფს, რომ სრულიად განსხვავებული ენის, 

ეთნოცნობიერებისა და კულტურის მქონე ხალხები მოცემულ გარემოში არსებულ 

საგნებსა და მოვლენებს შორის ხან მსგავსი, ხან განსხვავებული ლოგიკური 

მიმართებების ფონზე ანალოგიურ ადამიანურ წარმოდგენებს აფიქსირებენ და ხშირ 

შემთხვევაში ცნებითი აზროვნების საერთო სისტემას იყენებენ;  ანუ, სამყაროს 

შემეცნების პროცესში დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე ცნებითი 

აზროვნების  სტერეოტიპულ მოდელებს  ქმნიან.  

     დღეს, კულტურათა ექსპანსიის ეპოქაში, ამგვარი შეპირისპირებითი კვლევა 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ისტორიულად და ცნობიერებით  

განსხვავებული ხალხების ყოფითი და მენტალური სპეციფიკის, მათი 

ეთნოფსიქიკური მოცემულობის როგორც განსხვავებული, ისე მსგავსი 

მსოფლმხედველობის გამოსავლენად. 
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