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კონტრონიმი ან კონტრანიმი ისეთი პოლისემიური სიტყვაა, 
რომლის მნიშვნელობათაგან ერთი მეორის საწინააღმდეგოა. 
მაგალითად, ინგლისურში (და ზოგ სხვა ენაშიც) sanction – სანქცია 
შეიძლება ნიშნავდეს “approve” – მოწონებას, დამტკიცებას, 
დადასტურებას ან “penalize” – დასჯას, დაჯარიმებას და სხვ.

ასეთ სიტყვებს სხვა მრავალი ტერმინითაც მოიხსენიებენ: 
ენანტიოსემი, ენანტიონიმი ავტოანტონიმი ან აუტანტონიმი, იანუსი 
სიტყვები, და სხვ. თვით ამ ფენომენსაც რამდენიმე სახელწოდება 
აქვს: ენანტიოსემია, ენანტიონიმია, ანტილოგია, აუტანტონიმია.

შესაძლებელია, ერთისა და იმავე მნიშვნელობის სიტყვები 
რამდენიმე ენაში იყოს კონტრონიმები, მაგალითად, ზმნები: გერ-
მანული ausleihen, პოლონური  pożyczyć, რუსული  одолжить  და 
ფინური lainata შეიძლება ნიშნავდეს: ვინმეს რომ ასესხებენ რამეს, 
ან ვინმესგან რომ ისესხებენ რამეს; ამ მნიშვნელობათა გარჩევა 
ბრუნების, ნაცვალსახელთა და შესაბამის პირთა გამოყენებით 
ხდება.

ბევრ ენაში გამოვლენილია კონტრონიმები, დახასიათებულია 
ლინგვისტურად და არსებობს მათი შესაბამისი სიები. ბუნებრივია, 
ამ მხრივ საინტერესოა ქართული ენის მონაცემებიც. უპირველეს 
ყოვლისა, აღვნიშნავთ, რომ ზემომოყვანილ ზმნებს ამავე სტატუსით 
გვერდით ამოუდგება ქართული ვარიანტიც: სესხება, რაც  სახელია 
ასესხებს, ისესხებს ზმნათა მოქმედებისა და ერთი მნიშვნელობით 
სესხად მიცემას, ხოლო მეორე მნიშვნელობით სესხის აღებას 
ნიშნავს. 

ნებისმიერი ენისათვის კონტრონიმების გამოვლენა საკმაოდ 
სერიოზულ მიდგომას მოითხოვს, ისინი უნდა გამოცალკევდნენ 
ანტონიმების, ომონიმებისა და სხვა პოლისემიური ლექსიკური 
ერთეულებისაგან. ყოველივე ეს სპეციალურ ლექსიკოლოგიურ 
ანალიზს საჭიროებს.

ბუნებრივია, ამ მხრივ საგანგებო კვლევა-ძიებაა ჩასატარებელი 
ქართულშიც, ქართული კონტრონიმების სრული სურათის ჩვენება 
მომავლის საქმეა. ამჯერად ქართულის ორიოდე ნიმუშსაც დავასა-
ხელებთ, რომლებიც, ჩვენი აზრით, ასევე კონტრონიმები არიან: 

შეუბრალებელი – შეიძლება ნიშნავდეს იმას, ვინც სხვას არ 
იბრალებს, ან იმას, ვინც არ შეიბრალეს. 
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იგინება – შეიძლება ნიშნავდეს იმას, ვისაც აგინებენ, ან იმას, 
ვინც სხვას/სხვებს აგინებს. 
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Contronyms or contranyms are polysemantic words containing two 
contradictory meanings at the same time. For instance, in English (and 
some other languages) “sanction” may mean both approve and penalize.

Such words are denoted by numerous other terms such as enanti-
osems, enantionyms, auto-antonyms, autantonyms, Janus words and so on. 
There are several terms also for this phenomenon: enantiosemy, enantion-
ymy, antilogy or autantonymy. 
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Correlated words may be contronyms in several languages. For instance, 
the verbs: German ausleihen, Polish pożyczyć, Russian одолжить and Finn-
ish lainata may denote both lending and borrowing. The meaning is identi-
fi ed by means of case forms, pronouns and verb person forms. 

Contronyms have been identifi ed, characterized and registered in 
many languages. Naturally, the data of the Georgian language are also in-
teresting in this regard. The following Georgian verb can serve as an exam-
ple of a contronym: the verb სესხება [seskheba] may denote both lending 
and borrowing. 

Analysis of contronyms in any language requires signifi cant eff orts, be-
cause they must be separated from antonyms, homonyms and other poly-
semantic lexical units. All this requires special lexicological analysis.

Naturally, a special study should be dedicated to the given issue with 
regard to Georgian as well. It is a matter of further research to outline a 
complete picture of Georgian contronyms. This time we add a couple of 
examples of contronyms in Georgian: 

შეუბრალებელი [sheubralebeli] – denotes both a person who has no 
compassion for others and a person who has been devoid of compassion 
from others. 

იგინება [igineba] – may denote both a person who scolds other peo-
ple and a person who is scolded. 
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