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ფსიქოლინგვისტიკის ერთ-ერთ საკვანძო თემას წარმოადგენს 
სახელდების საფუძვლების კვლევა და აქ განსაკუთრებულ როლს 
თამაშობს ე.წ. ფონეტიკური სიმბოლიზმის ფენომენი, რომლის 
შესწავლა ექსპერიმენტული მიდგომითა და/ან ფონემათა დისტ-
რიბუციული ანალიზით არის შესაძლებელი.

ამ ფენომენის საკვლევად გაანალიზდა ქართულში გავრცე-
ლებულ საკუთარ (ადამიანთა) სახელებში თანხმოვანთა დი სტ-
რიბუცია და გენდერული სხვაობის ფონზე ჩატარებული სტა-
ტისტიკური ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა შემდეგი სურათი: 
ქალთა საკუთარ სახელებში მნიშვნელოვნად ჭარბობს რ, ლ, მ, ნ 
სონორი თანხმოვნები, ხოლო მამაკაცთა სახელებში – სპირანტები, 
ხშულები და აფრიკატები (უმეტესად, მკვეთრები).  

ამგვარი განაწილება საფუძველს გვაძლევს ჩამოვაყალიბოთ 
ერთი თეორიული ხასიათის განზოგადება: ადამიანთა საკუთარ 
სახელებში ფონემათა განაწილება განპირობებულია ფონეტიკური 
სიმბოლიზმით.
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Based on statistical analysis of consonants’ distribution in Geor-
gian Proper Nouns and taking into account gender diff erences some 
generalizations might be suggested: Female proper nouns mostly repre-
sent r, l, m, n sonorant consonants, while male proper nouns – fricatives, 
occlusives and aff ricates (mostly glottalized ones). The statistic data 
give arguments to interpret consonants distribution as some kind of 
Phonetic Symbolism: 

Female nouns symbolizing general image of females’ soft nature 
are represented by soft, sonorant sounds, while male nouns symboliz-
ing general image of males’ (physical strength, power, rudeness, and so 
on) – by sharp, abrupt, cleft sounds.

The paper presents tables showing statistic data refl ecting appear-
ances of various consonants in Georgian Proper Nouns. 
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