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As there is a growing interest in idiom research, my paper focuses on psycholinguistic peculiarities of
idioms in cross-linguistic and cross-cultural research. This paper is the first attempt of Georgian
linguistics to implement a comparative analysis of Greek, Russian and Georgian idioms concerning the
semantics of money. Looking at constructions of phraseological units, I have tried to study idiomatic
expressions by taking into account that their meaning as a whole is not equal to the sum of their
components. The ideas of idiomatic expressions were presented in the form of equations and schemes and
the following lexical levels were distinguished: a) lexical level, b) semi-lexical level and c) post-lexical
level.

Οζ ζδζςιαηζηέξ εηθνάζεζξ οπάνπμοκ ζε πμθθέξ βθχζζεξ, ημ πθαίζζμ ηδξ
πνδζζιμπμίδζήξ ημοξ είκαζ ανηεηά ιεβάθμ ηαζ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ εθεφεενμ
ζοκδοαζιυ ηςκ θέλεςκ, είκαζ «ζηαεενέξ, παβζςιέκεξ» ιμκάδεξ.1 οκήεςξ δ ζδιαζία
ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ δεκ είκαζ ίδζα ιε ηδ ζδιαζία ηςκ ιμκάδςκ απυ ηζξ μπμίεξ
απμηεθείηαζ δ έηθναζδ (Takaishvili 1961: 40). Χξ ζδζςιαηζηέξ εηθνάζεζξ εεςνμφκηαζ
μζ μιάδεξ «θέλεςκ πμο έπμοκ δζαθμνεηζηή ζδιαζία απř υ,ηζ έπεζ ηαεειία θέλδ
λεπςνζζηά» (Collins 2000). 2
ημ πανυκ άνενμ επζπεζνείηαζ ιζα ζοβηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ θναζεμθμβζηχκ
ζοζηδιάηςκ ζε δζάθμνεξ βθχζζεξ: ζηδκ Βθθδκζηή, Ρςζζηή ηαζ Γεςνβζακή. Αοζηοπχξ
ζηδ βθςζζμθμβζηή αζαθζμβναθία δεκ οπάνπεζ ηαιία εζδζηή ιεθέηδ πμο κα ακαθφεζ αοηυ
ημ γήηδια, πανυθμ πμο μζ ζπμοδέξ ηδξ θναζεμθμβίαξ ηαζ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ
έπμοκ ιαηνυπνμκδ ζζημνία.
Ώημθμοεχκηαξ ηδκ πζμ δζαδεδμιέκδ άπμρδ, υηζ μζ ζδζυηδηεξ ηάεε εεκζηήξ
βθχζζαξ θακενχκμκηαζ ηαθφηενα ηαηά ηδ ζοβηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ θναζεμθμβζηχκ
ιμκάδςκ δζάθμνςκ βθςζζχκ, μ ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ επζηεκηνχεδηε ζηδκ
ένεοκα ηςκ πμθζηζζιζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ θναζεμθμβζηχκ ιμκάδςκ ιε εέια ηα
πνήιαηα. Οζ ακαθενυιεκμζ ζδζςηζζιμί θακενχεδηακ ηαηά ηδ ζοβηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ
οπανπυκηςκ θναζεμθμβζηχκ αάζεςκ ηδξ Βθθδκζηήξ, ηδξ Γεςνβζακήξ ηαζ ηδξ Ρςζζηήξ.
Οζ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ πμο ιεθεηάιε (ζηα δεδμιέκα ηςκ ηνζχκ
ακαθενυιεκςκ βθςζζχκ) είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκεξ ζε πμθθέξ βθχζζεξ ηαζ εα
ιπμνμφζαιε κα οπμεέζμοιε υηζ απμηεθμφκ έκα ηιήια ηδξ παβηυζιζαξ εκκμζμθμβζηήξ
ηαζ βθςζζζηήξ εζηυκαξ. Οζ ιεθέηεξ δεκ απμδεζηκφμοκ ηδ ιεβάθδ ζοπκυηδηα ηδξ
πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ θέλεςκ ιε ηδ ζδιαζία «πνήιαηα» ςξ δμιζηχκ ζοζηαηζηχκ
ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ πμο ακήημοκ ζε άθθδ εειαηζηή εκυηδηα. Σα δμιζηά ζοζηαηζηά
ηςκ ακαθενυιεκςκ θναζεμθμβζηχκ εηθνάζεςκ πμο απμηεθμφκ ημ ημζκςκζηά αλζυθμβμ
ηιήια ηδξ θελζηήξ ζφζηαζδξ ιζαξ βθχζζαξ ηα ζοκακηάιε ζοκήεςξ ζηδκ ίδζα εειαηζηή
μιάδα, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα. ε
ζοβηνζκυιεκεξ βθχζζεξ ηδκ πνχηδ εέζδ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ζημκ
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«Λέλεζξ πςνίξ ζδιαζία, θέλεζξ-ιμνθέξ πμο έπμοκ θεζημονβζηυηδηα ιυκμ ζηα πθαίζζα ιζαξ
ζοκηαβιαηζηήξ εκυηδηαξ, ζř έκα μνζζιέκμ ηαζ αοζηδνά ηαεμνζζιέκμ βθςζζζηυ πενζαάθθμκ» (Μυηζζμο
1994: 60).
2
Ŗ… a group of words which have a different meaning when used together from the one it would have if
the meaning of each word were taken individuallyŗ.
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ζπδιαηζζιυ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ ηαηέπμοκ μζ θέλεζξ ιε ηδκ ζδιαζία ημο
ημπζημφ κμιίζιαημξ (π.π. θξάγθν, ξνχβιη, θαπίθη, δξαρκή, ιεπηά3). Πμθφ ζοπκά ζημοξ
ζδζςηζζιμφξ ηδξ Γεςνβζακήξ, ακηί βζα ημ ημπζηυ κυιζζια, πνδζζιμπμζείηαζ ημ θαπίθη,
ηάηζ πμο ελδβείηαζ απυ ηδ ιαηνυπνμκδ επίδναζδ ηδξ Ρςζζηήξ ζηδ Γεςνβζακή. Βπίζδξ,
ζοπκά ειθακίγμκηαζ θέλεζξ πμο αθμνμφκ πμθφηζια ηαζ άθθα ιέηαθθα (ρξπζφο, άξγπξνο,
ραιθφο) ηαζ ζπακζυηενα θέλεζξ βζα ηα πνήιαηα (ιεθηά, λνκίζκαηα) η.η.θ.
Καηά ηδ ιεθέηδ πμο δζελήπεδ ηαεμνίζηδηακ μζ αηυθμοεεξ ααζζηέξ ηαηεοεφκζεζξ:
α) δ ηαηακυδζδ ηςκ ζδζςηζζιχκ ιε εέια ηα πνήιαηα ςξ ιμκάδςκ πμο έπμοκ
θναζεμθμβζηή ηαημκμιαζία (nomination), δδθαδή είκαζ απμηέθεζια ηδξ
«ηαημκμιαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία ηα βθςζζζηά ζημζπεία ακηζζημζπμφκ ιε ηα ακηζηείιεκα
πμο δδθχκμοκ» (Gak 1977: 237), ή ςξ ιμκάδςκ πμο έπμοκ δεοηενεφμοζα θελζηή
ηαημκμιαζία, δδθαδή πνδζζιμπμζμφκ οπάνπμκηα ιέζα βζα κα δδθχζμοκ ηδκ ηαζκμφνβζα
ζδιαζία.
α) δ εεχνδζδ ηςκ ακαθενυιεκςκ θναζεμθμβζηχκ ιμκάδςκ, ιε αάζδ ηα
ζδιακηζηυηενα επίπεδα ηδξ μκμιαζίαξ ημοξ, ςξ ιμκάδςκ πμο είηε έπμοκ ζδζςιαηζηή
ζδιαζία είηε ακήημοκ ζηδ θεβυιεκδ δζεεκή ηαηδβμνία ηςκ ζδζςιαηζηχκ
θναζεμθμβζζιχκ (idiomatic phraseologism).
β) ηεθζηά, ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ θναζεμθμβζηήξ
ζδιαζίαξ είκαζ δ εκκμζμθμβζηή απυπνςζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ, πμο
ζοζπεηίγεζ ημοξ πμθζηζζηζημφξ ζοκεζνιμφξ ιε ηδκ μνζζιέκδ ιμνθή ηδξ βθςζζζηήξ
ιμκάδαξ, ηονίςξ ιε ηδ δμιή ηδξ. Βπμιέκςξ, αιθζζαδηείηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ
ιεθέηδξ ιενζηχκ θναζεμθμβζηχκ ιμκάδςκ ιυκμ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ εεκζηυηδηαξ,
δδθαδή δεκ ιπμνμφιε κα ηζξ ηαηαηάζζμοιε ζε ηάπμζμ εεκζηυ πμθζηζζιυ ηαζ κα ιδ
θάαμοιε οπυρδ ηδ ιεηαπμθζηζζηζηή, ηαεμθζηή ημοξ ζδιαζία, πμο είκαζ πμθφ ζδιακηζηή
βζα ημ ζφβπνμκμ πμθζηζζιυ.
πςξ είκαζ βκςζηυ, ζε δζάθμνμοξ πμθζηζζιμφξ, δ έκκμζα ηςκ ίδζςκ ακηζηεζιέκςκ
ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηή δζαθμνεηζηά, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί πμθθέξ δοζημθίεξ ζημ
επίπεδμ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ επζημζκςκίαξ (Vinogradov 1977: 141). Βπμιέκςξ,
βεκκζέηαζ ιζα ρεοδήξ ακηίθδρδ υπζ ιυκμ βζα ηζξ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ, αθθά ηαζ βζα
ηα ζοζηαηζηά ζημζπεία ημοξ. Γζα πανάδεζβια, ζηδ νςζζηή βθχζζα δ θέλδ лепта (ιεπηφ,
νβνιφο) είκαζ ζοζηαηζηυ ηδξ θναζεμθμβζηήξ ιμκάδαξ вносить свою лепту во что-то
(ιε ηδ ζδιαζία πξνζθέξσ ηνλ νβνιφ κνπ), ημ μπμίμ είκαζ ημ ίδζμ ιε ηδκ αββθζηή the
widow‟s mite (ιε ηδκ ηαηά θέλδ ζδιαζία ηεο ηχρεο ηεο ρήξαο), πμο ακάβεηαζ ζε έκα
επεζζυδζμ ηδξ αθήβδζδξ ημο Βοαββεθίμο, ηαζ δεκ ανίζηεηαζ ζε άθθεξ θναζεμθμβζηέξ
ιμκάδεξ. Σμ πνμακαθενυιεκμ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ лепта (ιεπηφ, νβνιφο) ζοκδέεηαζ ιε
ηδκ εθθδκζηή θέλδ ιεπηά/ιεθηά, πμο ζοκήεςξ ανίζημοιε ζε πμθθέξ ζδζςιαηζηέξ
εηθνάζεζξ ιε ηδκ έκκμζα «πνήιαηα». Ώλίγεζ ιάθζζηα κα ζδιεζςεεί υηζ ηαζ ζηδκ
έηθναζδ πξνζθέξσ ηνλ νβνιφ κνπ πνδζζιμπμζείηαζ δ θέλδ νβνιφο πμο ακήηεζ επίζδξ
ζηδκ ίδζα εειαηζηή εκυηδηα. Δ ηαηακυδζδ ηδξ νςζζηήξ θναζεμθμβζηήξ έηθναζδξ
вносить свою лепту во что-то ηαζ δ ιεηααμθή ηδξ ζηδ βεςνβζακή ηαζ ηδκ εθθδκζηή
βθχζζα წვლილის შეტანა (ζπκβάιισ) ηαζ ζπκβάιισ (π.π. θάζε πνιίηεο κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα) δδθχκμοκ ηαεανά υηζ ζηζξ βθχζζεξ αοηέξ οπάνπεζ
πανυιμζμ θναζεμθμβζηυ εειαηζηυ πεδίμ, ηάηζ πμο οπμβναιιίγεζ αηυια ιζα θμνά ηδκ
ελςβθςζζζηή ιμνθή ηδξ ακαθενυιεκδξ θναζεμθμβζηήξ ιμκάδαξ.

3

Βδχ πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε ηδκ απμοζία ζδζςηζζιχκ ιε ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηα ιάξη ηαζ ηέηξη, δ μπμία
εα ιπμνμφζε κα ελδβδεεί απυ ηδ ζπεηζηά πνυζθαηδ ειθάκζζδ ημο κμιίζιαημξ.
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Βπμιέκςξ, ζε πενίπηςζδ πμο εα δεπημφιε υηζ οπάνπεζ ιζα πνςηανπζηή θελζηή
ηαημκμιαζία ζηα ζοζηαηζηά ζημζπεία ηδξ θναζεμθμβζηήξ έηθναζδξ, ιπμνμφιε κα
παναηδνήζμοιε ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ ηαζκμφνβζαξ θεζημονβίαξ ημοξ: ζοζπεηίγμκηαξ
ιε ηα ακηζηείιεκα πμο δδθχκμοκ δίκμοκ ζηδ θνάζδ έκα ηαζκμφνβζμ μνζζιυ, ιζα
απυπνςζδ ηδξ ηαζκμφνβζαξ θναζεμθμβζηήξ ηαημκμιαζίαξ. Πμθθά ζοζηαηζηά ζημζπεία
ηδξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ «πνήιαηα/κμιίζιαηα» ζε θναζεμθμβζηά εειαηζηά
ζοιθναγυιεκα αθθάγμοκ ηδκ πνςηανπζηή ημοξ ζδιαζία ζε θναζεμθμβζηή.
Βίκαζ απμδεηηή ζήιενα δ άπμρδ υηζ «μζ θναζεμθμβζηέξ εηθνάζεζξ ειθακίγμκηαζ
ζηζξ εεκζηέξ βθχζζεξ ιε αάζδ ηδ κμμηνμπία, πμο απμδεζηκφεζ ηαεδιενζκή, ζζημνζηή ηαζ
πμθζηζζηζηή ειπεζνία ιζαξ βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ αέααζα ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ
πμθζηζζηζηέξ παναδυζεζξ ηδξ ημζκυηδηαξ αοηήξ, δζυηζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ μκμιαζίαξ ηαζ
ηδξ βθςζζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ πάκηα ακηζηείιεκμ ημο εεκζημφ πμθζηζζιμφ» (Telia
1981: 13). πςξ είκαζ βκςζηυ, μ ΐ. Ώ. Κμφκζκ έπεζ λεπςνίζεζ ηνεζξ ηφπμοξ ηδξ
θναζεμθμβζηήξ ζδιαζίαξ: θναζεμθμβζηή, ζδζςιαηζηή ηαζ ζδζςιαηζηή-θναζεμθμβζηή. Δ
ζδζαζηενυηδηα ηδξ ηεθεοηαίαξ είκαζ δ μνμθμβζηή πνμέθεοζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ζημζπείςκ
ηδξ θναζεμθμβζηήξ έηθναζδξ. Ώνπζηά, πνέπεζ κα ηαεμνζζηεί ακ μζ θναζεμθμβζηέξ
εηθνάζεζξ ιε εέια ηα πνήιαηα έπμοκ μνμθμβζηή πνμέθεοζδ, ηαεχξ ηαζ ημ ακ ιπμνεί ή
υπζ κα ειθακζζηεί δ έκκμζα ηςκ δζεεκχκ ζδζςιαηζηχκ θναζεμθμβζζιχκ ζε ζπέζδ ιε
μνζζιέκμοξ ελςβθςζζζημφξ πανάβμκηεξ.
Δ ζφβηνζζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηςκ θναζεμθμβζηχκ ιμκάδςκ ιε εέια «πνήιαηα»
ζε ηνεζξ βθχζζεξ αμδεάεζ μοζζαζηζηά ζημκ ηαεμνζζιυ ηυζμ ηςκ εκδμβθςζζζηχκ υζμ
ηαζ ηςκ ελςβθςζζζηχκ παναβυκηςκ. Έπμκηαξ οπυρδ υηζ ζημ δζεεκέξ πθαίζζμ οπάνπμοκ
πανυιμζεξ ζδζςιαηζηέξ εηθνάζεζξ, μζ θεβυιεκμζ ιεηα-ζδζςηζζιμί, εα ιπμνμφζαιε κα
ημοξ ηαηαηάλμοιε ζηα αηυθμοεα θελζηά επίπεδα:
1. Lexical Level. Καηά ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ ειθακίζηδηακ
πανυιμζεξ θελζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ βθχζζεξ, Νεμεθθδκζηή, Ρςζζηή ηαζ
Γεςνβζακή.
2. Semi-Lexical Level. Καηά ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ
ειθακίζηδηακ επζιένμοξ πανυιμζεξ θελζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ βθχζζεξ.
3. Post-Lexical Level. Καηά ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ
ειθακίζηδηακ δζαθμνεηζηέξ θελζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ βθχζζεξ.
Με αάζδ ηα παναπάκς επίπεδα ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνεζξ μιάδεξ ηςκ
ελεηαγυιεκςκ θναζεμθμβζηχκ εηθνάζεςκ:
α) Πθήνςξ ακηίζημζπεξ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ, ηυζμ ζημ θναζεμθμβζηυ υζμ ηαζ
ζημ εκκμζμθμβζηυ επίπεδμ (π.π. βγάδσ/έρσ ιεθηά κε ηε ζέζνπια  сгребать деньги
лопатой  ფულის ჩამჩით ამოღება, θνιπκπψ ζην ρξήκα/ ζηα ιεθηά/ ζην ρξπζάθη 
плавать в золоте  ოქროში ბანაობს η.ά.).
α) Βπζιένμοξ ακηίζημζπεξ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ ζημ δμιζηυ ηαζ ζδιαζζμθμβζηυ
επίπεδμ, υηακ ζε ιζα άθθδ βθχζζα δεκ οπάνπεζ δ αηνζαήξ ακηζζημζπία (π.π. έλα ιεπηφ
δελ δίλσ  гроша не давать  ერთ კაპიკსაც არ მივცემ, πνπιηέηαη γηα κηα δεθάξα 
продаваться за гроши  იყიდება კაპიკებში, იაფფასიანია, შავი ფული (имеет
значение медных денег)  грязные деньги  καχξν ρξήκα η.ά.).
β) Φναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ πμο δεκ έπμοκ ακηζζημζπίεξ ζε άθθεξ βθχζζεξ. Γζα
πανάδεζβια, бабки подбить («ηανθχκς ηα θεθηά», πνδζζιμπμζείηαζ εζνςκζηά), в
копеечку обойтись (обойтись дорого) (ιε ηδκ ηαηά θέλδ ζδιαζία «ιμο ζημίπζγε
ηαπίηζ», δδθαδή ιμο ζημίπζγε έκα ζςνυ θεθηά) βγάδσ παξά κε νπξά/ιεθηά κε (ηελ)
νπξά, βάδσ θέζη (ιε ηδ ζδιαζία «πνεχκς»), დრამის ფული (ιε ηδκ ηαηά θέλδ
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ζδιαζία «θεθηά βζα ημ δνάιζ», δδθαδή θυνμξ) (Chikobava 1953: 1219), ფულის მახე
(ιε ηδκ ηαηά θέλδ ζδιαζία «παβίδα βζα ηα θεθηά», δδθαδή βζα ηάηζ πμο πνμηαθεί ηδκ
πενζζζυηενδ ζπαηάθδ πνδιάηςκ). ηδκ ίδζα μιάδα πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ηαζ ημοξ
θναζεμθμβζζιμφξ ηα ζοζηαηζηά ζημζπεία ηςκ μπμίςκ δδθχκμοκ ηα εεκζηά κμιίζιαηα,
υπςξ длинный рубль (ιαηνφ νμφαθζ) (Ozhegov 1961: 162), ηεο κηαο δξαρκήξ (δδθαδή
«πμθφ θηδκά») η.ά.
Οζ δφμ πνχηεξ μιάδεξ θναζεμθμβζηχκ εηθνάζεςκ ειθακίγμοκ μνζζιέκμοξ
ελςβθςζζζημφξ πανάβμκηεξ πμο αμδεμφκ μοζζαζηζηά ζηδ πνήζδ ηςκ θναζεμθμβζζιχκ
ςξ απχνζζηςκ δζεεκχκ ιμκάδςκ, πανυθμ πμο μζ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ ημο δεφηενμο
επζπέδμο δεκ ειθακίγμοκ πάκημηε ακηζζημζπίεξ ζηζξ ηνεζξ ιεθεηχιεκεξ βθχζζεξ.
Χζηυζμ, ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηδξ θεβυιεκδξ επζιένμοξ
ακηζζημζπίαξ. Γζα πανάδεζβια, ζηα Νέα Βθθδκζηά ηαζ ζηα Ρςζζηά: δελ έρσ
δεθάξα/πεληάξα ηζαθηζηή  не иметь ломаного гроша, ζηα Νέα Βθθδκζηά ηαζ ζηα
Γεςνβζακά: θνιπκπψ ζην ρξήκα/ζηα ιεθηά/ζην ρξπζάθη  ოქროში ბანაობს ηαζ ζηα
Γεςνβζακά ηαζ ηα Ρςζζηά: горячие деньги  ცხელი ფული (ηαηά θέλδ «γεζηά
θεθηά», ηα πνήιαηα δδθαδή πμο πνέπεζ κα ηεεμφκ βνήβμνα ζε ηοηθμθμνία θυβς ημο
ηζκδφκμο ηδξ οπμηίιδζήξ ημοξ). ηζξ ζοβηνζκυιεκεξ βθχζζεξ έπμοιε υιμζεξ έκκμζεξ
(ζδέεξ) ιε εέια ηα πνήιαηα πςνίξ ηαιία αζάθεζα. Θα πνμζπαεήζμοιε κα
ζπδιαηίζμοιε ηδκ ημζκή θυνιμοθα βζα ημκ μνζζιυ ηδξ ημζκήξ πμθζηζζηζηήξ άπμρδξ ηςκ
ακαθενυιεκςκ επζπέδςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ. Ώκαθφμκηαξ ηαεειία βθχζζα
λεπςνζζηά πνέπεζ κα αημθμοεήζμοιε ηδκ απθή ιέεμδμ: Х + У = С, υπμο Х είκαζ δ
πμθζηζζηζηή-εκκμζμθμβζηή άπμρδ, У ημ ζοιααηζηυ βθςζζζηυ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ,
δδθαδή δ θναζεμθμβζηή ιμκάδα πμο δδθχκεζ ηδκ ακαθενυιεκδ ζδέα ζε μπμζαδήπμηε
εειαηζηή εκυηδηα (ζηδκ πενίπηςζή ιαξ αοηή δ εκυηδηα είκαζ ηα πνήιαηα) ηαζ ζοκήεςξ
απμηεθείηαζ απυ δφμ ή ηνία ιένδ ημο θυβμο, πζμ ζοπκά απυ νήιαηα (V), μοζζαζηζηά (N)
ηαζ επίεεηα (Adj.), εκχ С δ έκκμζα (ζδέα).
Βπμιέκςξ, «πμθζηζζηζηή-εκκμζμθμβζηή άπμρδ» + «ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ιε εέια ηα
πνήιαηα» = «έκκμζα (ζδέα)». Γζα κα ηαοηζζηεί δ έκκμζα (ζδέα) ζε δζάθμνεξ βθχζζεξ, δ
ακαθενυιεκδ θυνιμοθα πνέπεζ κα ζπδιαηζζηεί βζα ηαεειία βθχζζα λεπςνζζηά ηαζ μ
ζοκηεθεζηήξ πμο εα θάαμοιε πνέπεζ κα ακηζζημζπεί ζε δζάθμνεξ βθχζζεξ. Ώκαθφμκηαξ
ηα ζοιααηζηά βθςζζζηά ζημζπεία, πμο οπμδδθχζαιε ιε У, πνέπεζ μπςζδήπμηε κα
ακαθφζμοιε ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημοξ ζημζπεία, δζυηζ ζημ Semi-Lexical Level πάκηα
ανίζημοιε μκμιαηζηέξ θνάζεζξ (NP) πμο έπμοκ έκα ημζκυ μοζζαζηζηυ ιε δζαθμνεηζηά
νήιαηα ή, ακηίεεηα, νδιαηζηέξ θνάζεζξ (VP) πμο έπμοκ έκα ημζκυ νήια ιε δζαθμνεηζηά
μοζζαζηζηά. Γζα πανάδεζβια αξ ηάκμοιε ακάθοζδ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ: δελ
δίλσ πεληάξα/ ηάιαξν/ θξάγθν, έλα ιεπηφ δελ δίλσ Ŕ не давать и гроша/ талера/
франка Ŕ ერთ კაპიკსაც / ფრანკსაც არ მივცემ.
ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ У βζα ηαεειία βθχζζα είκαζ δζαθμνεηζηυ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, βζα ηα Νέα Βθθδκζηά: У (Νεμεθθ.) = VN1...3 (4), βζα ηα Ρςζζηά: У (Ρςζ.)
= VN1...3 ηαζ βζα ηα Γεςνβζακά: У (Γεςνβ.) = VN1...2. Βηηυξ απυ αοηυ, ημ ζοζηαηζηυ
ζημζπείμ У ζηδ νςζζηή ηαζ ηδ βεςνβζακή βθχζζα έπεζ δζάθμνεξ ζδιαζίεξ ηαζ ηονίςξ
δδθχκεζ ημ ημπζηυ κυιζζια, δδθαδή гроша ηαζ კაპიკი. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ
ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε υηζ δ μκμιαζία ημο κμιίζιαημξ απμηεθεί απυηθζζδ
(deviation), δζυηζ ηα κμιίζιαηα ζηα ακαθενυιεκα ζοιθναγυιεκα δείπκμοκ ηδκ
ελάπθςζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ επίδναζδξ ηςκ δζάθμνςκ πςνχκ.
Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ ηαζ ημ ελήξ: βγάδσ/ έρσ/ θεξδίδσ ιεθηά κε ηε
ζέζνπια Ŕ сгребать деньги лопатой Ŕ ფულის ჩამჩით ამოღება. Βδχ έπμοιε αηυια

189

πενζζζυηενεξ απμηθίζεζξ, αθμφ βζα ηα Νέα Βθθδκζηά ζζπφεζ ημ ελήξ: У (Νεμεθθ.) =
V1...3N, βζα ηα Ρςζζηά: У (Ρςζ.) = V1N ηαζ ηα Γεςνβζακά: У (Γεςνβ.) = V1N. Πνέπεζ
κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ μζ ακαθενυιεκεξ απμηθίζεζξ ελανηχκηαζ απυ ημκ
πναβιαηζηυ ανζειυ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ
κεμεθθδκζηή βθχζζα είκαζ πθμοζζυηενδ απυ ηδ νςζζηή ηαζ βεςνβζακή. ε άθθα υιςξ
παναδείβιαηα δ Ρςζζηή ηαζ δ Γεςνβζακή εα ιπμνμφζακ κα είκαζ πθμοζζυηενεξ.
Ώπυ ηα παναπάκς, εα ιπμνμφζαιε κα ζοκμρίζμοιε ζηα ελήξ, ακάθμβα ιε ημ
ιένμξ πμο αθθάγεζ ζηζξ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ: Y = VN1...3 ή Y = V1...3N. Ώπυ ημ У
υιςξ ελανηάηαζ ηαζ ημ Х, δδθαδή δ πμθζηζζηζηή-εκκμζμθμβζηή άπμρδ, ζηδκ μπμία
επίζδξ εα έπμοιε μνζζιέκεξ απμηθίζεζξ. Βπμιέκςξ, δ ηεθζηή θυνιμοθα είκαζ ςξ ελήξ:
Х+У(V1...3N1...3) = С1...3  Х+У1...3 = С1...3. Βίκαζ επίζδξ ζδιακηζηυ κα ηαεμνίζμοιε ακ
ηα πνμακαθενυιεκα είκαζ ανηεηά βζα κα εεςνήζμοιε ηδκ πμθζηζζηζηή-εκκμζμθμβζηή
άπμρδ ςξ έκα υνμ, εκχ ηζξ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ ςξ έκα ιένμξ ημο δζεεκμφξ
θναζεμθμβζημφ εειαηζημφ πθαζζίμο. Σα παναπάκς ιπμνμφκ κα ζζπφμοκ ιυκμ βζα ηζξ
δφμ πνχηεξ μιάδεξ ηςκ θναζεμθμβζηχκ ιμκάδςκ, εκχ μζ άθθεξ μιάδεξ
παναηηδνίγμκηαζ απυ επζιένμοξ δμιζηέξ ηαζ ζδιαζζμθμβζηέξ ακηζζημζπίεξ ή απυ
απυθοηδ απμοζία ακηζζημζπζχκ, πμο ελαζνεί εκηεθχξ ημοξ ελςβθςζζζημφξ πανάβμκηεξ.
Σμ ιυκμ πμο εα ιπμνμφζαιε κα πνμζεέζμοιε είκαζ υηζ μζ θναζεμθμβζηέξ εηθνάζεζξ ιε
εέια «πνήιαηα» ζπδιαηίζηδηακ ακελάνηδηα ζηζξ ζοβηνζκυιεκεξ βθχζζεξ, ςξ
απμηέθεζια ηδξ μιμζυηδηαξ ηδξ κμμηνμπίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ηςκ ακενχπςκ.
Ώηνζαχξ αοηή δ μιμζυηδηα είκαζ δ αζηία ημο βεβμκυημξ υηζ ζπεδυκ υθεξ μζ
ακαθενυιεκεξ μιάδεξ θναζεμθμβζηχκ ιμκάδςκ έπμοκ μοδέηενα ζοκχκοια. «Ο
ζδζςηζζιυξ πνέπεζ Ŕέζης ηαζ δοκδηζηάŔ κα έπεζ μοδέηενμ ζοκχκοιμ» (Apridonidze
1983: 66), βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδ ιεηάθναζδ ιζαξ θναζεμθμβζηήξ έηθναζδξ.
Γεκζηά δ ιεηάθναζδ ηςκ θναζεμθμβζηχκ ιμκάδςκ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηςκ
ζδζςηζζιχκ απυ ιζα βθχζζα ζε άθθδ, πνμηαθεί πμθθέξ δοζημθίεξ. Ώοηυ ελδβείηαζ απυ
ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ ζδζςιαηζηέξ εηθνάζεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ κμμηνμπία ημο θαμφ ηαζ
έπμοκ ηαεανά εεκζηυ παναηηήνα. Βπμιέκςξ, δ ααζζηή ζδζαζηενυηδηα ηςκ ζδζςηζζιχκ
είκαζ δ εηθναζηζηυηδηα ηαζ ηα εζδζηά εεκζηά ζημζπεία, πμο δδιζμονβμφκ πμθθά
πνμαθήιαηα ζηδ ιεηάθναζή ημοξ. ε αοηή ηδ δζαδζηαζία ζδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα
δίκεηαζ ζηα ζοβηνζηζηά ζοιθναγυιεκα, ζηα μπμία πνδζζιμπμζείηαζ δ ζδζςιαηζηή
έηθναζδ. Βπίζδξ, μζ ζδζςιαηζηέξ εηθνάζεζξ πμθφ ζοπκά έπμοκ δζάθμνεξ ζδιαζίεξ ηαζ
αοηυ, αέααζα, δοζημθεφεζ ηδ ιεηάθναζή ημοξ. Βπμιέκςξ, μ ιεηαθναζηήξ είκαζ
οπμπνεςιέκμξ υπζ ιυκμ κα ηαηακμήζεζ ημοξ ζδζςηζζιμφξ ιέζα ζηα ζοιθναγυιεκα,
αθθά ηαζ κα ηάκεζ ηδκ ακάθοζή ημοξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πμθζηζζηζηέξ, ζζημνζηέξ
ηαζ οθμθμβζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο πνςηυηοπμο ηεζιέκμο (Λμιπγακίηγε &
Μπενζηαζαίθζ οπυ έηδμζδ).
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ δζελήπεδ έκα ζπεηζηυ πείναια ζημ
Εκζηζημφημ Κθαζζηχκ, ΐογακηζκχκ ηαζ Νεμεθθδκζηχκ πμοδχκ ημο Κναηζημφ
Πακεπζζηδιίμο ηδξ Σζθθίδαξ. Καηά ηδ δζδαζηαθία Νέαξ Βθθδκζηήξ ζημοξ ιδ
εθθδκυθςκμοξ θμζηδηέξ ημο Νεμεθθδκζημφ Σιήιαημξ ημο ηεηάνημο έημοξ (ιε ηαθυ
επίπεδμ ηαηάηηδζδξ ηδξ βθχζζαξ) δυεδηακ μζ ιεθεηχιεκεξ ζδζςιαηζηέξ εηθνάζεζξ ιε
εέια ηα πνήιαηα (ζηα ζοβηεηνζιέκα ζοιθναγυιεκα) ηαζ ημοξ γδηήεδηε δ πζεακή
ιεηάθναζή ημοξ ζηα Γεςνβζακά/Ρςζζηά, ηαεχξ ηαζ μζ ακηίζημζπμζ ζδζςιαηζζιμί ζε
αοηέξ ηζξ βθχζζεξ. Με αοηυ ημ πείναια εέθαιε κα θακεί δ δοζημθία ηδξ ηαηακυδζδξ
ηαηά ηδ ιεηάθναζδ ηςκ ζδζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ, ηαεχξ ηαζ δ ακηζζημζπία ηδξ
βεςνβζακήξ κμμηνμπίαξ ιε ηδκ εθθδκζηή. ηζξ 62 εηθνάζεζξ πμο ημοξ δυεδηακ μζ
πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ ανήηακ ηζξ ζςζηέξ ακηζζημζπίεξ. Μεβαθφηενδ δοζημθία
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ειθακίζηδηε ηαηά ηδ ιεηάθναζδ ηςκ εζδζηχκ εηθνάζεςκ ηδξ Νέαξ Βθθδκζηήξ πμο
έπμοκ ηαεανά εεκζηυ παναηηήνα υπςξ μζ παναηάης:
- ΐγάδσ παξά κε νπξά: Θα ηδξ ελαζθάθζγε ιυνθςζδ ηζ άκεηδ γςή. Σδκ επμπή εηείκδ
έβγαδε παξά κε νπξά (ΐθαπυπμοθμξ 2007: 216).
- Αελ δίλσ έλαλ παξά (αδζαθμνχ, δεκ δίκς ζδιαζία): ακ άκενςπμξ πμο λένεζ ηδ
δμοθεζά ημο ηαζ ηδ ζπμφδαζε ζημ ζεναηζηυ ζπμθείμ ηδξ Λζέβδξ, έλαλ παξά δελ έδηλε βζα
ημοξ ζενμφξ ζημπμφξ ηδξ ηαονμθμνίαξ μ ΐαθδμοίκμξ (ΐθαπυπμοθμξ 2007: 215).
- ηνηρίδνπλ ν θνχθνο αεδφλη: Πνμπακηυξ ηα παπμφηζζα ζηνηρίδνπλ ν θνχθνο αεδφλη
(Αειίνδ-Πνμδνμιίδμο η.ά. 1983: 44).
- Βίλαη θσηηά θαη ιαχξα: Πνμπακηυξ ηα παπμφηζζα είλαη θσηηά θαη ιαχξα. Γζř αοηυ δεκ
ρχκζζα ηίπμηα (Αειίνδ-Πνμδνμιίδμο η.ά. 1983: 44).
Βπμιέκςξ, πνέπεζ κα ακαθφζμοιε πζμ πνμζεηηζηά ηζξ ζδζςιαηζηέξ εηθνάζεζξ ημο
ηνίημο επζπέδμο, δδθαδή ημο Post-Lexical Level, δζυηζ αηνζαχξ αοηέξ μζ εηθνάζεζξ δεκ
ακήημοκ ζημοξ ζδζςηζζιμφξ δζεεκμφξ πθαζζίμο ηαζ έπμοκ ηαεανά εεκζηυ παναηηήνα.
Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υιςξ υηζ δ απμοζία ηςκ ακηζζημζπζχκ αοηχκ ηςκ εηθνάζεςκ
ζηζξ ζοβηνζκυιεκεξ βθχζζεξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηδκ απμοζία ημοξ ηαζ ζε άθθεξ βθχζζεξ.
Γζř αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα είιαζηε πμθφ πνμζεηηζημί ηαζ πνεζάγεηαζ πζμ θεπημιενήξ
ιεθέηδ.
Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ιαξ είκαζ ηα ελήξ:
1. Οζ ιεθεηχιεκεξ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ έπμοκ ηδ ζδιαζζμθμβζηή
ζδζαζηενυηδηα υηζ δδθχκμοκ ιζα παβηυζιζα εκκμζμθμβζηή ηαζ βθςζζζηή εζηυκα, δδθαδή
ιζα εζηυκα ημο θεβυιεκμο ιεηαηυζιμο, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ μιμζυηδηα ηδξ
ακενχπζκδξ κμμηνμπίαξ. Πνέπεζ κα ακαγδηήζμοιε ηδκ αζηία ηςκ δζαθμνχκ ζημ είδμξ
ηδξ ημζκςκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ακενχπςκ, ηαεχξ ηαζ ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ
εκδμβθςζζζημφξ πανάβμκηεξ.
2. Οζ θναζεμθμβζηέξ ιμκάδεξ έπμοκ θναζεμθμβζηή ηαημκμιαζία, πμο ζοζπεηίγεζ
ηα ζοβηεηνζιέκα βθςζζζηά ζημζπεία ιε ηα ακηζηείιεκα πμο δδθχκμοκ.
3. Χξ απμηέθεζια ηδξ δζελαβυιεκδξ ζοβηνζηζηήξ ακάθοζδξ έπμοιε πανμοζζάζεζ
ηζξ θναζεμθμβζηέξ εηθνάζεζξ ςξ ιμκάδεξ πμο έπμοκ δζεεκή ζδζςιαηζηή ζδιαζία. Έηζζ,
ηαεμνίζηδηε δ ζπέζδ ιεηαλφ ημο ζοκεζνιμφ ηαζ ημο ζοβηεηνζιέκμο βθςζζζημφ
ζημζπείμο ςξ «πμθζηζζηζηή εκκμζμθμβζηή άπμρδ».
4. Ώλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ ιεηαπμθζηζζηζηή ζδιαζία ηςκ θναζεμθμβζηχκ
ιμκάδςκ πμο ιεθεηήζαιε ηαζ πμο απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο δζεεκμφξ
θναζεμθμβζημφ ηαζ εειαηζημφ πεδίμο.
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