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ფე რე ბი ობი ექ ტუ რი სამ ყა როს შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია და, ბუ ნებ-
რი ვი ა, ინ დი ვი დი რამ დე ნად მე სუ ბი ექ ტუ რად ახ დენს მათ რეფ ლექ-
ტი რე ბას, შე სა ბა მი სად კი, მათ მეტ -ნაკ ლე ბად თა ვი სე ბურ კა ტე გო რი-
ზი რე ბა სა და ვერ ბა ლი ზე ბას. შე საძ ლო ა, ზოგ ჯერ შე დე გი რე ა ლო ბის 
ადეკ ვა ტუ რიც აღ მოჩ ნდეს, სხვა შემ თხვე ვა ში კი ის ნორ მი დან გა-
დახ რად კვა ლი ფი ცირ დე ბო დეს. გავ რცე ლე ბუ ლი ხერ ხია მხატ ვრულ 
ლი ტე რა ტუ რა ში (მაგ., სიმ ბო ლის ტებ თან) ფერ თა გა მიზ ნუ ლად გა და-
აზ რე ბა, ანუ მა თი გა მო ყე ნე ბა ფი გუ რა ტი უ ლი, სტი ლუ რი ხერ ხის სტა-
ტუ სით რე ა ლო ბის გა მუ ქე ბა- დამ ძი მე ბის ან, პი რი ქით, შერ ბი ლე ბა- 
გა ლა მა ზე ბის მიზ ნით; მაგ რამ ისიც და საშ ვე ბი ა, რომ ყო ფა ში იმა ვე 
ხერხს მი მარ თავ დეს ენის რი გი თი, ორ დი ნა რუ ლი მომ ხმა რე ბე ლიც. 

ზე მო აღ წე რი ლის გან არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბა ფსი ქო ლო გი ა-
ში სი ნეს თე ზი ის სა ხე ლით ცნო ბი ლი ფე ნო მე ნი, რო მე ლიც სულ სხვა 
გე ნე ზი სი საა და გა მოვ ლე ნის თვალ საზ რი სი თაც კომ ბი ნა ცი ა თა სიმ-
რავ ლით გა მო ირ ჩე ვა, და ვუშ ვათ: სინ თე ზი სუ ნი სა და ფე რი სა, შე ხე ბი-
სა და სუ ნი სა, ფე რი სა და ბგე რი სა და ა.შ. გე ნე ზი სის მი ხედ ვით ფსი-
ქო ლო გი ა ში აღ წე რენ: ა) გე ნე ტი კურ /მემ კვიდ რე ო ბით სი ნეს თე ზი ას, 
რო მე ლიც, წე სი სა მებრ, ად რე ულ ასაკ ში ვე გა მოვ ლინ დე ბა ბავ შვის 
მენ ტა ლურ ჩა მო ყა ლი ბე ბას თან ერ თად; ბ) მე ო რე ულ ს/შე ძე ნილს, 
ანუ გა მოწ ვე ულს ცხოვ რე ბა ში ემო ცი უ რად გან ცდი ლის, გა და ტა ნი-
ლი ფი ზი კუ რი თუ ფსი ქი კუ რი ტრავ მე ბის შე დე გად; გ) სუ გეს ტი ურს, 
აღ ძრულს მენ ტა ლურ დო ნე ზე სი ნეს თე ზი ის თე მა ზე წა კითხ უ ლი ფსი-
ქო ლო გი უ რი ლი ტე რა ტუ რის ზე გავ ლე ნის შე დე გად; დ) მენ ტა ლურ -ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუს, გა მოწ ვე ულს რამ დე ნი მე ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სფე როს 
(ფერ წე რის, მუ სი კის, ლი ტე რა ტუ რის, არ ქი ტექ ტუ რის და ა.შ.) ერ თნა ი-
რად მა ღალ დო ნე ზე ფლო ბის შე დე გად. 

წი ნამ დე ბა რე გა მოკ ვლე ვის მი ზა ნი ა, ყო ვე ლი ვე ზე მო გან ხი ლუ-
ლის ფონ ზე ყუ რადღ ე ბა შე ვა ჩე როთ ფე რი სა და მატ რე ი ა ლუ რი სამ-
ყა როს ფე ნო მენ თა სინ თეზ ზე და აღ ვწე როთ ის ენობ რივ პლან ში, 
ერ თი მხრივ, გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი, მე ო რე მხრივ კი, რუ სუ ლე ნო ვა ნი 
მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რი დან შერ ჩე ულ სა ი ლუს ტრა ციო მა სა ლა-
ზე დაყ რდნო ბით (თრაკ ლი || ცვე ტა ე ვა); წარ მო ვა ჩი ნოთ გან სხვა ვე-
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ბა ფერ თა უბ რა ლოდ მე ტა ფო რულ ხმა რე ბა სა და სი ნეს თე ზი- მწერ-
ლის ‚ეგოს‘ პრიზ მში მა თი გარ და ტე ხის პრო ცესს შო რის; გან ვას ხვა-
ოთ ‚ჭეშ მარიტად‘ სი ნეს თე ტი- მწე რა ლი, ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე- 
მკვლევ რის მი ერ ამ მარ კე რით ‚ნიშანდებულისგან‘.

ზე მო აღ წე რი ლის ფონ ზე შე ვე ცა დეთ, კონ სტე ლა ცი ა ში: თრაკ-
ლი| |ცვე ტა ე ვა ჩა მოგ ვე ყა ლი ბე ბი ნა სი ნეს თეტ -მწე რალ თა სა ერ თო 
მახ სი ა თებ ლე ბი, გა ნურ ჩევ ლად თვით ფე ნო მე ნის ეტი ო ლო გი ი სა:               
ა) პი როვ ნულ პლან ში – ფსი ქი კუ რი გა დახ რე ბი, დეპ რე სი უ ლი აშ ლი-
ლო ო ბე ბი, სწრაფ ვა ნარ კო ტი კე ბი სად მი, ინ ცენ სტი უ რი მიდ რე კი ლე-
ბი, სუ ი ცი დის მცდე ლო ბე ბი და მა თი მიყ ვა ნა თვით მკვლე ლო ბამ დე;                    
ბ) ენობ რივ პლან ში – ციფ რე ბის, ან ბა ნის ასო ე ბის, გე ო მეტ რი უ ლი 
სხე უ ლე ბი სა და ნივ თი ე რე ბე ბის, სი ტუ ა ცი ე ბი სა და თვით პირ თა ასო-
ცი რე ბა საც კი ფერ თან და ამის ვერ ბა ლი ზე ბა (ზმნის, სა ხე ლი სა და 
ზედ სარ თა ვის კლას ში) ოკა ზი ო ნა ლუ რი ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბით, სე-
მან ტი კუ რად შე უ სა ბა მო ატ რი ბუ ტი ა ნი ნო მი ნა ლუ რი ფრა ზე ბი სა და 
არა სე ბუ ლი ფუნ ქცი ურ ზმნი ა ნი შე სიტყ ვე ბე ბის შეთხ ზვა, არაზ მნი ზე-
დურ ფორ მა თა გა მო ყე ნე ბა ად ვერ ბი ა ლუ რი ფუნ ქცი ით და ა.შ.
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Colours form part of the objective world; therefore, it is natural that 
they are refl ected by an individual more or less subjectively. Colours are 
categorized and verbalized in a peculiar way. In some cases, the result is 
adequate to reality, while in other cases, there are deviations from the 
norm. It is a widespread device in fi ction literature (for example, with Sym-
bolists) to deliberately re-evaluate colours i.e. to use them fi guratively, as 
stylistic devices in order to aggravate or embellish reality. An ordinary user 
of language may also apply this device. 

An essentially diff erent phenomenon, described in psychology as syn-
esthesia, is of a completely diff erent origin. It is distinguished by a multi-
tude of combinations, for instance: synthesis of smell and colour, tactile 
sensation and smell, colour and sound and so on. Based on the genesis, 
psychologists describe a) genetic/hereditary synesthesia, which is revealed 
at an early age, alongside the child’s mental development; b) secondary/
acquired, i.e. caused by the emotional state, physical or psychic trauma; c) 
suggestive, aroused on the mental level, as a result of reading psychologi-
cal literature on the topic of synesthesia. 

The paper focuses on the synthesis of colour and the phenomena of 
the material world, analysing it on the language plane, based on the illus-
trative material from German and Russian fi ction literature (Trakl, Tsvetae-
va). The research aims to outline diff erences between the mere metaphoric 
use of colours and the process of their transformation in the prism of the 
“ego” of a synesthetic writer. We aim to distinguish a “genuinely” synes-
thetic writer from the one marked as such by a literary critic.

Based on the constellation Trakl ||Tsvetaeva, we have outlined the 
common features of synesthetic writers, without regard to the aetiology 
of the phenomenon itself: a) on the personal plane – psychic disorders, 
depression, drug addiction, incestuous inclinations, suicide attempts; b) on 
the language plane – association of numbers, characters of the alphabet, 
geometric fi gures, substances, situations and people with colour; verbal-
ization of these associations by means of occasional forms (in the verb, 
noun and adjective); composition of semantically inappropriate attributive 
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nominal phrases and non-existent collocations with functional verbs; the 
use of non-adverbial forms in the adverbial function and so on.
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