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იტალიურ  და ქართულ  მასმედიაში : კოვი დ 19

სალომე ირემაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერისტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საკვანძო სიტყვები: მეტაფორა, კოვიდ 19, საქართველო, იტალია

მეტაფორის შემსწავლელი ბევრი სხვადასხვა თეორია არსე-
ბობს. ტრადიციულად, მეტაფორა განიხილებოდა ენობრივი 
ფორმის თვალსაზრისით და მას განმარტავდნენ, როგორც 
მხატვრული მეტყველების ხერხს, პოეტური აზროვნების ფო-
რმას. ბოლო პერიოდში კი მკვლევრების ყურადღება მიიქცია 
მეტაფორის ემპირიულმა ბუნებამ კოგნიტურ და ფსიქოლოგი-
ურ კონტექსტში. ენის შესწავლის პროცესში მნიშვნელოვანი 
გახდა ადამიანის კონცეპტუალური აზროვნების როლი ენასთან 
მიმართებაში.

კოგნიტურ ლინგვისტიკაში მეტაფორა განმარტებულია, 
როგორც ერთი კონცეპტუალური სფეროს გაგება მეორე სფეროს 
ტერმინებში. მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობთ ცხოვრებაზე, 
როგორც მოგზაურობაზე; კამათზე, როგორც ომზე. მეტაფორის 
ამგვარი გაგება უკავშირდება ჩვენს ყოველდღიურ გამოცდი-
ლებას. ჩვენ ზუსტად ვიცით (ჩვენი გამოცდილებიდან) რა არის 
მოგზაურობა, ომი და მათ ვიყენებთ აბსტრაქტული ცნებების 
(ცხოვრება, კამათი) გასაგებად. ვცდილობთ, განვმარტოთ აბ-
სტრქატული ცნებები კონკრეტული ცნებების დახმარებით.

ნაშრომის მიზანი იყო, დაგვედგინა და გაგვეანალიზები-
ნა, როგორ დამკვიდრდა თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი 
უდიდესი პრობლემა, კოვიდ-19, როგორც კოგნიტური მეტაფორა 
იტალიურ და ქართულ მასმედიაში: რომელი ლინგვისტური მე-
ტაფორები გამოიყენება მისი აღწერისათვის; კოგნიტური მეტა-
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ფორების რომელი წყარო დომენები ახდენენ კორონავირუსის 
კონცეპტუალიზაციას; როგორი სახის კონცეპტუალური მეტა-
ფორები ჭარბობს ზოგადად ადამიანის დისკურსში; რა მსგავსე-
ბა - განსხვავება იკვეთება იტალიურ და ქართულ მაგალითებში.

ანალიზის საფუძვლზე კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, თუ 
რამდენად დიდ როლს ასრულებს აბსტრაქტული სფეროს გასა-
გებად ჩვენ ირგვლივ არსებული ფიზიკური სამყარო და ამ ფი-
ზიკურ სამყაროსთან ურთიერთობის შედეგად ჩამოყალიბებუ-
ლი პირადი გამოცდილება. შეგროვებული მასალის ანალიზის 
შედეგად იტალიურ და ქართულ ენაში გამოვლინდა ორი ძირი-
თადი კონცეპტუალური მეტაფორა: კოვიდთან ბრძოლა არის 
ომი და კოვიდი არის ბუნებრივი კატასტროფა. ორივე ენაში 
სრულად არის დამუშავებული ის მეტაფორული გამომდინარე-
ობანი (entailments), რომლებიც მთლიანობაში ქმნიან ამ კონ-
ცეპტუალურ მეტაფორებს.
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There are different types of theories for studying metaphors. 
Traditionally, metaphor was viewed in terms of linguistic form and 
it was interpreted as a means of artistic expression, a form of poetic 
thought. More recently, however, researchers have focused on the 
empirical nature of metaphor in cognitive and psychological contexts. 
Thus, the role of human conceptual thinking in relation to language 
has become important in the process of language learning.

In cognitive linguistics, metaphor is defined as the understanding 
of one conceptual domain in terms of another domain, e.g. when 
we talk about LIFE AS JOURNEY; ARGUENING AS A WAR. Such 
understanding of metaphor is linked to our daily experience. We 
know exactly (from our experience) what travelling or war is and we 
use them to understand abstract concepts (life, argument). We try to 
explain abstract concepts with the help of specific concepts. 

The aim of the paper was to establish and analyze how one of the 
biggest problems of the modern world, Kovid-19, was established as a 
cognitive metaphor in the Italian and Georgian mass media and which 
linguistic metaphors are used to describe it; which source domains 
of cognitive metaphors are conceptualized by the coronavirus; what 
kind of conceptual metaphors predominate in human discourse in 
general; what are the similarities and differences between the Italian 
and Georgian examples.

Based on the analysis, once again, it was revealed how the 
physical world around us, and the personal experience formed as a 
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result of the relationship with it, plays a great part in understanding 
the abstract domain. The analysis of the collected material revealed 
two main conceptual metaphors in Italian and Georgian languages: 
THE FIGHT AGAINST COVID IS WAR and COVID IS A NATURAL DISASTER. 
Both languages   fully process the metaphorical entailments that 
make up these conceptual metaphors. 
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