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ცნობილია, რომ ყველა ენაში უხვად მოიძებნება სო-
მატური კომპონენტების შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეუ-
ლები. ეს არის უთარგმნელი ლექსიკური ერთეულები, რომ-
ლებიც ემყარება ადამიანის სხეულის ნაწილებს, ასევე, სა-
სუნთქი, ნერვული და გასტრო-ენტეროლოგიური სისტემების 
შემადგენელ ორგანოებს. 

მოხსენების მიზანია სომატური კომპონენტებისშემცველი 
ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესწავლა ინგლისურ და 
ქართულ მასალაზე დაყრდნობით. ცხადია, ასეთი ფრა ზეო-
ლოგიური ერთეულები მრავალ ენათმეცნიერს აქვს შესწავლილი 
ორივე საკვლევ ენაში, მაგრამ მოცემული მოხსენების სიახლე 
ისაა, რომ მასში ყურადღება გამახვილებულია საკვლევი 
ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფსიქოლოგიურ ეფექტზე, რაც 
საბოლოოდ დადებითად ან უარყოფითად აისახება ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე. ნეირომეცნიერებისა და ფსიქოლოგების 
ნაშ რომებზე დაყრდნობით, მოხსენებაში განხილულია სო-
მა ტური კომპონენტისშემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეუ-
ლების გავლენა ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობასა და 
ჯანმრთელობაზე. არაერთმა სამეცნიერო ექსპერიმენტმა და-
ადასტურა, რომ ზოგიერთი (უარყოფითი სემანტიკის) ფრა-
ზეოლოგიური ერთეული საზიანოა ჯანმრთელობისთვის, ხო-
ლო სხვა ერთეულებს (რომლებიც დადებითი სემანტიკისაა) 
სამკურნალო ძალა აქვთ. მოხსენებაში განხილულია ორივე 
ტიპის ფრაზეოლოგიური ერთეულები და მათი გავლენა 
ადამიანის ფსიქიკასა და ორგანიზმზე. ინგლისური ემპირიული 
მასალა აღებულია იდიომების ბეჭდური და ელექტრონული 
ლექსიკონებიდან, ქართული მასალა კი მოპოვებულია როგორც 
ლექსიკონებიდან, ისე ცოცხალი მეტყველებიდან.

მოხსენებაში ყურადღება გამახვილებულია იმ ინგლისურ 
და ქართულ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებზე, რომლებიც უკავ-
შირდებიან სხეულის შემდეგ ნაწილებს: თავი, თვალები, 
ყურები, გული, ყელი, ფეხი და ხელი. ვრცელი ემპირიული 
მასალის ანალიზი ადასტურებს, რომ ყოველდღიურ ცხოვ-
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რებაში უმჯობესია, მოვერიდოთ ნეგატიური კონოტაციის 
ფრაზეოლოგიური ერთეულების გამოყენებას და ჩავანაცვლოთ 
ისინი დადებითი სემანტიკის ფრაზეოლოგიური ერთეულებით.

It is well known that every language abounds in phraseological 
units with somatic components. These are untranslatable expres-
sions containing the names of various parts of the human body as 
well as the elements of the respiratory, neural and gastro-intestinal 
systems. 

The paper aims to study the phraseological units with somat-
ic components in English and Georgian languages. Numerous lin-
guists have dealt with the study of such units in both languages 
under analysis. However, the novelty of the given paper is that it 
approaches the above-mentioned units with regard to their psycho-
logical impact, which, in the long run, either aff ects or benefi ts the 
human health system. Therefore, based on the works of neuroscien-
tists and psychologists, the paper outlines the positive and negative 
impacts of phraseological units with somatic components on human 
health. Numerous research works and experiments have proved that 
some of the phraseological units under analysis (the ones with the 
negative semantic content) are harmful to our health, whereas oth-
ers (the ones with positive semantic content) are safe, and, what is 
more, have a certain healing power. The paper discusses both types 
of phraseological units and their impact on human health. All the 
English empirical material is taken from numerous printed and elec-
tronic dictionaries of idioms. As for the Georgian material, it is tak-
en from printed and online dictionaries as well as live colloquial 
speech.

The English and Georgian idioms related to parts of the human 
body and analyzed in the given paper are as follows: head, eyes, 
ears, heart, throat, foot, hand. Based on the analysis of ample em-
pirical data, the paper proves that in our everyday speech we should 
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try to avoid using phraseological units with negative meaning and try 
to replace them with positive ones.
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