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ზღაპრის შესწავლა სოციოლინგვისტური თვალსაზრისით გუ-
ლისხ მობს იმ სოციალური პრობლემების შესწავლასაც, რომლებსაც 
უნდა გამკლავებოდა საზოგადოება ზღაპრის შექმნისა თუ დაწერის 
პერიოდში. შესაბამისად, ზღაპარი როგორც სოციალური ფენომენი, 
აირეკლავს საზოგადოებაში ფესვგადგმულ სტერეოტიპებს, მათ 
შორის გენდერულ როლებსაც. ამიტომ, ზღაპარი შეიძლება მი-
ვიჩნიოთ სოციოლინგვისტური ცოდნის საბადოდ, რომელიც საშუა-
ლებას გვაძლევს, ის მრავალი განსხვავებული თვალსაზრისით გა-
ვა ანალიზოთ. მეტიც, ზღაპარი შეიძლება წარმოვიდგინოთ ერთ-
ერთ პირველწყაროდ, რომელიც ბავშვს ქალისა და მამაკაცის 
როლებისადმი სტერეოტიპულ მოლოდინებსა და ცრურწმენებს 
უყალიბებს. 

მოხსენებაში განხილულია ორი ზღაპარი: ,,რაპუნცელის’’ გრიმე-
ბისეული ვერსია და თანამედროვე ქართული ზღაპარი ,,მთის გული’’. 
ტექსტების ლინგვისტური ანალიზის საფუძველზე დადგენილია, რომ 
რაპუნცელში, როგორც ძველ, ტრადიციულ ზღაპარში, ვლინდება 
ქალის მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულება, ქალი ზღაპარში 
სახლის სფეროსთანაა ასოცირებული, პასიურია და ხშირად ხაზ-
გასმულია მის გარეგნულ და არა გონებრივი შესაძლებლობები. 
თანამედროვე ზღაპარში კი საპირისპირო ვითარებაა წარმოდგენილი, 
როდესაც ქალ პერსონაჟებს აღარ სჭირდებათ მამაკაცები, რომ 
მათ ხიფათი ააცილონ, არამედ არიან ბევრად უფრო აქტიურები და 
თავგადასავლების მოყვარულნი. 
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The sociolinguistic study of a fairy tale involves the exploration of so-
cial problems that society had to deal with in the period of the creation of 
the fairy tale. Consequently, the fairy tale as a social phenomenon refl ects 
stereotypes ingrained in the community, including gender roles. Therefore, 
a fairy tale can be considered a treasury of sociolinguistic knowledge that 
allows us to analyse it from many diff erent perspectives. Moreover, a fairy 
tale can be one of the fi rst sources that shape a child’s stereotypical expec-
tations and prejudices regarding gender roles in society.

This presentation discusses two fairy tales: the Brothers Grimm’s ver-
sion of “Rapunzel” and a modern Georgian fairy tale “Heart of the Moun-
tain”. Based on the linguistic and sociolinguistic analysis of the texts, it 
can be maintained that in Rapunzel, as in an old, traditional fairy tale, a 
stereotypical attitude towards women is revealed. In this fairy tale, women 
are passive and associated with the household space. Besides, the wom-
en‘s appearance rather than their mental abilities is foregrounded and 
considered more important. In a modern fairy tale, however, an opposite 
situation is presented, female characters are independent, no longer need 
men to save them from problems. All this makes them much more active 
and adventurous.
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