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სადისერტაციო ნაშრომი შესრულებულია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

ნათელა ფარტენაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

შემფასებლები:

1. მამია ფაღავა - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბათუმის შოთა

რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

2. ქეთევან სვანიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

3. მედეა რიჟვაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა

ტბელ აბუსერისძის სახელობის  სასწავლო უნივერსიტეტის

პროფესორი.

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა შედგება 2020 წლის 9 იანვარს, ხუთშაბათს,

13:00 საათზე, 32-ე აუდიტორიაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს

მიერ შექმნილი სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე.

მისამართი: ბათუმი 6010, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32

სადისერტაციო ნაშრომის გაცნობა შეიძლება ბათუმის შოთა რუსთაველის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკაში, ხოლო

სადისერტაციო ნაშრომის ანოტაციისა - ამავე უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე

(www.bsu.edu.ge).

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი,

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნ. ფარტენაძე



შესავალი

ჩვენი კვლევა ეხება სათაურის სინტაქსურ მოდიფიკაციას პუბლიცისტურ

ტექსტებში, რომელშიც აისახება მე-19, მე-20 საუკუნეებისა და თანამედროვე

პერიოდის პუბლიცისტურ ტექსტთა სათაურების ნაირფეროვნება და მათი

გამომწვევი მიზეზები. აგრეთვე, კვლევა საშუალებას მოგვცემს, დავადგინოთ

რამდენად შეესაბამება საგაზეთო ტექსტის სათაური მასში მოცემულ ინფორმაციასა

და რა კავშირი არსებობს სათაურსა და ძირითად ტექსტს შორის.

ნაშრომის აქტუალურობა. სათაურის ანალიზის პირველი მცდელობა მე-20

საუკუნის 20-30-იან წლებში დაიწყო. აქედან მოყოლებული, პუბლიცისტური

ტექსტის სათაური წლების მანძილზე იყო ლინგვისტიკის ინტერესის ობიექტი.

სამეცნიერო ლიტერატურაში განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიცაა:

სათაური და ტექსტის ბმულობა; სათაური, როგორც დამოუკიდებელი სამეტყველო

ერთეული; საგაზეთო სათაურის ფუნქციები; საგაზეთო სათაურის სტილისტიკა.

ნაწილობრივ შესწავლილია საგაზეთო სათაურების ინტერტექსტუალური

ელემენტები. ყოველივე ეს ადასტურებს, რომ სათაურის თემა აქტუალურია და

დღევანდელი კვლევები მათ დახვეწასა და განვითარებას ემსახურება. საკვლევი

თემის აქტუალურობაზე მიუთითებს ისიც, რომ სათაურის უამრავი დეფინიცია

არსებობს და ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ არის ერთიანი, უნივერსალური

განმარტება, მიზეზი ისაა, რომ ენათმეცნიერთა დიდი ნაწილია დაინტერესებული

სათაურის კვლევით, ყველა მათგანს კი საკუთარი შეხედულება უყალიბდება

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით, რაც იწვევს აზრთა მრავალფეროვნებას. მე-20

საუკუნეში იმდენად დაინტერესდნენ სათაურის კვლევით, რომ დაიწყო აზრთა

ჭიდილი, რამაც საფუძველი ჩაუყარა მე-20 საუკუნის დასასრულსა და 21-ე საუკუნის

დასაწყისში სათაურის შესწავლის დამოუკიდებელ დარგად ჩამოყალიბებას, გაჩნდა

ახალი დარგი „სათაურთმცოდნეობა“.



თემის აქტუალურობა განისაზღვრება სარეკლამო ტექსტების ყოველმხრივი

(სრულყოფილი) აღწერის საჭიროებითაც, რომელმაც ფართო გავრცელება ჰპოვა

საქართველოში, ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყანაში

ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობების ცვალებადობითაც.

კვლევის მიზანია, პუბლიცისტური ტექსტის სათაურთა სინტაქსური

მოდიფიცირების წარმოჩენა, სათაურთა ტიპების განსაზღვრა და მათი სინტაქსური

მოდიფიკაციის მიზეზისა თუ მიზეზების კვლევა.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია შემდეგი ამოცანების

გადაჭრა:

1. კვლევის თეორიული ბაზის შექმნა;

2. საინფორმაციო ჟანრის პუბლიცისტური ტექსტის სათაურების სინტაქსური

სტრუქტურის სემანტიკური თავისებურებების გამოყოფა;

3. სათაურის სემანტიკური და სინტაქსური სტრუქტურისა და პუბლიცისტური

ტექსტის შინაარსის ხასიათს შორის კავშირის დადგენა;

4. სხვადასხვა პერიოდის ემპირიული მასალის მოძიება, დამუშავება და

შედარება;

5. სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით სათაურის სინტაქსური

მოდიფიკაციის მიზეზების დადგენა.

მკვლევრები სათაურს განიხილავენ სხვადასხვა ასპექტში და გამოთქვამენ

საინტერესო მოსაზრებებს. ზოგისთვის ტექსტის დასათაურება ბავშვისთვის სახელის

დარქმევასთან ასოცირდება, ზოგი სათაურსა და გიდს ადარებს ერთმანეთს:

„სათაურის გარეშე მხატვრული ნაწარმოების კითხვა არის გიდის გარეშე ტურისტის

ხეტიალი“. ჟენეტისთვის სათაური „ინტერპრეტაციის კარიბჭეა“. ჩვენ კი სათაურის

გარეშე ტექსტის კითხვას გზააბნეულ კაცს შევადარებდით, სათაური არის გზა

სახლისაკენ ანუ ტექსტისაკენ. სათაურის მიმართ ამგვარი მრავალფეროვანი

განმარტება და სხვადასხვა ასპექტით ხედვა ცხადყოფს, რომ ის მუდამ იქნება



საკვლევი საგანი, რადგან ენა დინამიკურია, მუდამ განიცდის ცვლილებებს და ეს

ცვალებადობა აისახება მასში, ხდება სხვადასხვა ელემენტის მოდიფიცირება, სწორედ

ეს მოდიფიცირება გახდა ჩვენი კვლევის ობიექტი. ჩვენი მიზანია, შევეხოთ ისეთ

მრავალწახნაგა საკითხებს, როგორებიცაა: სათაურისა და ტექსტის

ურთიერთმიმართება, ყველაზე მთავარი და ამასთანავე სადისერტაციო ნაშრომის

მონაპოვარი იქნება ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით სინტაქსური მოდიფიკაციის

კვლევა.

კვლევის მეთოდოლოგია დამყარებულია სათაურთა დისკურსისა და

სინტაქსური სტრუქტურების შესახებ არსებული ლიტერატურის დამუშავებასა და

მის ანალიზზე. მედიადისკურსის და ანალიზის ფარგლებში ხდება ჩვენ მიერ

საკვლევი საკითხების შესწავლა. ნაშრომში გამოყენებულია სინქრონიული და

დიაქრონიული ასპექტით კვლევა, სინტაქსური მოდიფიკაცია შესამჩნევი და

საინტერესო რომ ყოფილიყო, საჭირო იყო არა მარტო ერთი კონკრეტული ეპოქის

ემპირიული მასალის შეგროვება და ცვლილებების აღწერა, არამედ სხვადასხვა

პერიოდში არსებულ პუბლიცისტურ სათაურთა ურთიერთშედარება და

ცვლილებების გამოვლენა, ამისათვის კი ყველაზე ხელსაყრელია სინქრონიული და

დიაქრონიული მეთოდი. ასევე, მივმართეთ შედარების მეთოდს, რის შედეგადაც

წარმოვაჩინეთ მე-19, მე-20, 21-ე საუკუნის პრესის სათაურთა მსგავსება-

განსხვავებები. სამი საუკუნის მასალის შეგროვებამ, კლასიფიკაციამ, დაკვირვებამ

კარგად დაგვანახა მოდიფიცირება ენის განვითარების ერთ სიბრტყეზე და

მოდიფიცირება ენის განვითარების სხვადასხვა სიბრტყეზე. სინტაქსური

მოდიფიკაციის ობიექტური მიზეზის დასადგენად კი გამოვიყენეთ ანკეტური

გამოკითხვის მეთოდი და ინტერვიუ.

საკვლევ ემპირიულ მასალას წარმოადგენს XIX-XXI საუკუნეების სათაურები

ქართულენოვან პრესაში.



სამეცნიერო სიახლე. სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე გახლავთ ის,

რომ:

 განსაზღვრულია სათაურების სტრუქტურის სინტაქსური სტატუსი. ქართულ

ლინგვისტურ სივრცეში არ არის ნაკვლევი სათაურთა სინტაქსური

სტრუქტურა. აგრეთვე, ჩვენი კვლევა ეფუძნება სრულიად შეუსწავლელ

ემპირიულ მასალას.

 წარმოდგენილია სინტაქსური სტრუქტურების სემანტიკური მახასიათებლები,

როგორც პუბლიცისტური ტექსტის სათაური;

 პუბლიცისტურ სათაურთა სინტაქსური ტიპოლოგია.

ნაშრომის თეორიულ ღირებულებას წარმოადგენს დღემდე არსებული

ქართული და უცხოენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის განხილვა, ტექსტის,

სათაურის შესახებ არსებული ნაშრომების შეჯერება და ანალიზი.

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელოვნება. ჩატარებული კვლევის

შედეგების გამოყენება შესაძლებელია სათაურთა სინტაქსური ანალიზითა და

სათაურის სინტაქსური მოდიფიკაციით დაინტერესებულ მკვლევართათვის.

მიღებული შედეგები ასევე შეიძლება იქნეს გამოყენებული ჟურნალისტიკის

თეორიისა და პუბლიცისტური ტექსტის ლინგვისტიკის სალექციო კურსების

დამუშავების დროს.

ნაშრომის სტრუქტურა განპირობებულია დასახული მიზნებითა და

ამოცანებით. შესავალში დასაბუთებულია ჩვენ მიერ შერჩეული თემის

აქტუალურობა, განსაზღვრულია კვლევის მიზნები, კონკრეტული ამოცანები და

საკვლევი ემპირიული მასალა, ჩამოყალიბებულია კვლევის მეთოდოლოგია,

ხაზგასმულია კვლევის სიახლე, მისი თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება.

პირველ თავში - „ტექსტი, როგორც ლინგვისტური და კომუნიკაციური

ერთეული“ - ტექსტის კომუნიკაციურობასთან ერთად ვსაუბრობთ მის კატეგორიასა



და თვისებებზე, განვიხილავთ სხვადასხვა მეცნიერთა მოსაზრებას და გამოვთქვამთ

ჩვენეულ შეხედულებებს.

მეორე თავში - „სათაური - ტექსტი თუ ტექსტის კომპონენტი“ - სტრუქტურულ

და კომუნიკაციურ ჭრილშია განხილული სათაური, ასევე, ტექსტის სათაურის

ბუნება, პუბლიცისტური ტექსტის სათაურის თავისებურებები, პუბლიცისტური

ტექსტის სათაური როგორც ტექსტის ერთეული თუ დამოუკიდებელი ელემენტი.

მესამე თავში - „პუბლიცისტური ტექსტის სათაურის სინტაქსური

მოდიფიკაცია“ - განხილულია მე-19, მე-20 და თანამედროვე პერიოდის

ქართულენოვანი პრესის სათაურების მოდიფიკაცია და მათი გამომწვევი მიზეზები,

წარმოდგენილია მოდიფიცირებულ სათაურთა ტიპოლოგია. აგრეთვე, ამ თავში

მოცემული ჩვენ მიერ ჩატარებული გამოკითხვის ანალიზი და დებულებები.

ნაშრომის დასკვნით ნაწილში ჩამოყალიბებულია კვლევის შემაჯამებელი

ზოგადთეორიული და კონკრეტული დებულებები.



თავი I. ტექსტი, როგორც ლინგვისტური და კომუნიკაციური ერთეული

ტექსტის გაგება იმდენად მრავალფეროვანია, რომ გაჩნდა მისი სხვადასხვა

სამეცნიერო დისციპლინის მიერ განხილვის საჭიროება. ასე დამკვიდრდა ტერმინი

„ტექსტთა შემსწავლელი მეცნიერება“, რომელიც ადასტურებს, რომ ტექსტი ბევრი

სხვა მიმართულების კვლევის ობიექტია.

ტექსტი ლინგვისტური კვლევის ტრადიციული ობიექტია, რომლის

ანალიზიდან მომდინარეობს ენის სისტემის, სტრუქტურის, ფუნქციისა და

ენობრივი ერთეულების გამოყენების შესახებ ცოდნა. ტექსტის ლინგვისტიკა არც

თუ ისე დიდი ხანია, რაც ენათმეცნიერებას დამოუკიდებელ მიმართულებად

გამოეყო. იგი განიხილავს საკითხების ფართო სპექტრს, რომელთა მნიშვნელობამ

საკმაოდ დიდი აღიარება ჰპოვა 80-90-იან წლებში. მისი ერთ-ერთი ძირითადი

ამოცანაა – „ლინგვისტური გამოცდილების შეტანა არსებული კომუნიკაციური

სამეტყველო აქტების დისციპლინათაშორისი შესწავლის სფეროში, ენობრივი

სისტემის შიგნით, ენის რეალური გამოყენების შეფარდებაზე დაყრდნობით,

წინადადებებისა და გამონათქვამის აგების პრინციპის გახსნა“.

რა არის ტექსტი? ამას მარტივად ვერ ვუპასუხებთ, რადგან ლინგვისტიკაში

არსებობს ტექსტის მრავალი განმარტება. მაგალითად: ბახტინს ტექსტი ესმის

,,როგორც პირველადი მოცემულობა ყველა ჰუმანიტარული მეცნიერების და

ზოგადად მთელი ჰუმანიტარულ-ფილოლოგიური აზროვნებისა. ტექსტი არის

უშუალო რეალობა (აზრისა და განცდების რეალობა), საიდანაც შეიძლება



ამოდიოდნენ ეს დისციპლინები და ეს აზროვნება. იქ, სადაც არ არის ტექსტი, არ არის

აზროვნების ობიექტიც. როგორიც არ უნდა იყოს კვლევის მიზნები, საწყისი პუნქტი

ყოველთვის მხოლოდ ტექსტია“.

„ტექსტი - შემოქმედებითი სამეტყველო პროცესის შედეგია, რომელიც არის

დასრულებული, ობიექტივიზებული წერილობითი დოკუმენტის სახით, ამ ტიპის

დოკუმენტის შესაფერისად ლიტერატურულად დამუშავებული. ნაწარმოები,

რომელიც შედგება დასახელებისაგას (სათაური), და სხვა განსაკუთრებული

ერთეულებისგან (ზეფრაზული ერთობების), რომლებიც გაერთიანებულია

სხვადასხვა ლექსიკური, გრამატიკული, ლოგიკური, სტილისტიკური კავშირებით,

რომელთაც გარკვეული მიზანმიმართულება და პრაგმატული დანიშნულება აქვთ“.

ლ. მაიდანოვა იძლევა ტერმინ ,,ტექსტის“ უფრო ვრცელ ახსნას, რომელიც

მოიაზრება, როგორც კომუნიკაციის ძირითადი ერთეული და რეალობის

ფრაგმენტის ასახვის ხერხი.

მეცნიერთა უმრავლესობა ტექსტს კომუნიკაციური დონის ერთეულად

მიიჩნევს. თამარ მახარობლიძე ასე განმარტავს კომუნიკაციას: „კომუნიკაცია

(ლათინურიდან Communico - საერთოს ვხდი) ფართო გაგებით, არის ინფორმაციის

გაცვლა ინდივიდებს შორის, სიმბოლოთა საერთო სისტემის საშუალებით.

კომუნიკაცია მჭიდროდაა დაკავშირებული ინფორმაციასთან, ტექსტი კი თვით

ინფორმაციაა. კომუნიკაცია შეიძლება განხორციელდეს ვერბალური ან

არავერბალური მეთოდებით. კომუნიკაციის განსახორციელებლად ყოველთვის არის

გარკვეული წინაპირობა ანუ ფონური მონაცემები“. „ნებისმიერი კომუნიკაციური

აქტი განისაზღვრება ორი კომუნიკანტის ურთიერთქმედებით - ადრესანტით

(მეტყველი პირი) და ადრესატით (მსმენელი სუბიექტი, მკითხველი, რეციპიენტი)“.

ადრესანტსა და ადრესატს შორის კომუნიკაცია, სწორედაც, რომ ტექსტის



საშუალებით იქმნება. კ. ბრინკერი მიიჩნევს, რომ ტექსტი კომუნიკაციის განუყოფელი

ნაწილია: „იგი ყოველთვის ჩართულია კონკრეტულ კომუნიკაციურ პროცესში, სადაც

ავტორი და მკითხველი თავიანთი სოციალური და სიტუაციური მახასიათებლებით

წარმოადგენენ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორებს“.

„ტექსტი, უპირველეს ყოვლისა, არის კომუნიკაციური ცნება, რომელიც

ორიენტირებულია განსაზღვრული ტიპის ქმედების სპეციფიკის გამოსავლენად“.

ჟან-მიშელ ადამისთვის „ტექსტი არის უმაღლესი რანგის კომუნიკაციური

ერთეული“, ხოლო, როგორც გ. ლებანიძე მიიჩნევს:

„ტექსტის ლინგვისტიკა არის კომუნიკაციური ლინგვისტიკის ორგანული

კომპონენტი, ტექსტი წარმოადგენს იმ ენობრივ სინამდვილეს, რომლის არსში და

რომლის სტრუქტურაში ჰპოვებს რეალიზაციას კომუნიკაციის ის განახლებული

იდეა, რომელსაც ეყრდნობა ლინგვისტიკის კომუნიკაციური პარადიგმა და, აქედან

გამომდინარე, თვით კომუნიკაციური ლინგვისტიკა“.

ამრიგად, ჩვენ მიერ დამოწმებული ინფორმაციიდან კიდევ უფრო ცხადი

ხდება, რომ ტექსტის მრავალგვარი დეფინიცია არსებობს. ამის მიზეზი, ალბათ,

ტექსტის მრავალი ტიპის: სამეცნიერო, საგაზეთო, ოფიციალურ-საქმიანი,

ლიტერატურული და ა.შ. არსებობაა. ჩვენ მიერ მოყვანილი ტექსტის

განმარტებებიდან ძირითადად ტექსტის კომუნიკაციურ ფუნქციაზე მახვილდება

ყურადღება.

1.1. ტექსტის უნივერსალური კატეგორიები

ტექსტის დეფინიციის დროს აუცილებელია ტექსტური კატეგორიების წინა

პლანზე წამოწევა. ტექსტს აქვს გარკვეული კატეგორიები. „არ შეიძლება



ვილაპარაკოთ კვლევის რომელიმე ობიექტზე, თუ არ შევისწავლეთ მისი

კატეგორიები“. ტექსტის თანამედროვე სტილისტიკა გამოყოფს შემდეგ ტექსტურ

კატეგორიებს: მთლიანობას, შეკრულობას, სისრულეს და მოდალობას. სიტყვებში

„შეკრულობა“, „სისრულე“ და „მთლიანობა“ უნდა ვიგულისხმოთ კოჰეზია და

კოჰერენტულობა, რომლებიც ტექსტის მთავარი კატეგორიებია. ტექსტურ

კატეგორიებად მეცნიერები სხვადასხვა ელემენტს ასახელებენ, მაგრამ

უნივერსალურად ითვლება კოჰეზია და კოჰერენტულობა, რომლებიც

უზრუნველყოფენ ტექსტის შინაარსობრივ და სტრუქტურულ ერთიანობას.

ვფიქრობთ, რომ ტექსტის კატეგორიების გამოყოფის დროს აუცილებლად უნდა იყოს

გათვალისწინებული სტრუქტურული, შინაარსობრივი და ფუნქციური მხარე. თუ

სტრუქტურულად მოწესრიგებულია წინადადება და დაცულია კოჰეზია და

კოჰერენტულობა (რადგან მეცნიერები ორივე მხარეს მიაკუთვნებენ მას), თუ

გასაგებია ტექსტის შინაარსი და დაცულია კოჰერენტულობა, მაშინ ის ყველა

შემთხვევაში შეასრულებს თავის ფუნქციას, ანუ კომუნიკაციის საშუალება გახდება,

რადგანაც კოჰეზია და კოჰერენტულობა ტექსტის თვისებებადაც აღიქმება.

1.2. ტექსტის თვისებები

ენათმეცნიერები ტექსტის თვისებებად აღიარებენ შემდეგ შვიდ კრიტერიუმს:

კოჰეზია, კოჰერენტულობა, ინტენციონალურობა, აღქმა, ინფორმაციულობა,

სიტუაციურობა, ინტერტექსტუალურობა. ვ. დრესლერი თვლიდა, რომ თუ ტექსტი

არ ასრულებს ამ ფუნქციათაგან თუნდაც ერთს, მაშინ ის ტექსტად არ ჩაითვლებაო.

კოჰეზია - ტექსტის ზედაპირული სტრუქტურების შედგენის საშუალებაა.

ტექსტის ზედაპირული სტრუქტურები უერთდება ერთმანეთს გრამატიკული

ფორმებისა და დამოკიდებულებების მეშვეობით. კოჰეზიის საფუძველი

გრამატიკული დამოკიდებულებებია. ეს არის რთული რეფერენციული

დამოკიდებულებები, ე. ი. ენობრივი გამონათქვამების შეფარდება რეალურ

ობიექტებთან, რაც უკვე სემანტიკისა და პრაგმატიკის სფეროს მიეკუთვნება.



კოჰერენტულობა - მოიცავს ტექსტში სუფთა, შემცველობით

ურთიერთკავშირს. ტექსტის შემქმნელი და რეციპიენტი ცდილობენ დაამყარონ

ურთიერთკავშირი ტექსტის სხვადასხვა კომპონენტთან იმ შემთხვევაშიც კი,

როდესაც კავშირი არ არის მარკირებული ჩვეულებრივი (კოჰეზიური)

საშუალებებით. ამ შემთხვევაში ტექსტის საფუძველს შეადგენს ნიშნების საერთო

კომბინაცია, რომელიც ქმნის ეგრეთ წოდებულ „ტექსტის სამყაროს“ და იგი

განისაზღვრება ტექსტის „აზრობრივი უწყვეტლობით“. სწორედ რომ ეს აზრობრივი

უწყვეტლობა არის ტექსტის კოჰერენტულობის საფუძველი“.

ინტენციონალურობა - ტექსტის შემქმნელის მცდელობა შექმნას შეკრული და

აზრიანი ტექსტი, რომელიც ემსახურება გარკვეულ მიზანს.

პირველი სამი პოზიცია შეედრება ზემოთ ჩამოთვლილი ტექსტის მთავარ

კატეგორიებს - მთლიანობასა და შეკავშირებას.

აღქმა - რეციპიენტის მოლოდინი, მიიღოს შეკრული და შინაარსიანი ტექსტი,

რასაც ითვალისწინებს ადრესანტიც.

ინფორმაციულობა - რეციპიენტისათვის სიახლისა თუ მოულოდნელობის

ხარისხი, წარმოდგენილი ტექსტის ელემენტებში. ინფორმაციული ტექსტები,

რომლებიც დაკავშირებულია საქმის რეალურ მდგომარეობასთან, უფრო ეფექტიანია.

სიტუაციურობა - ფაქტორი, რომელიც ხდის ტექსტს რელევანტურს

აქტუალური ან რეკონსტრუირებული კომუნიკაციური სიტუაციისათვის. ტექსტი

ყოველთვის იმ სიტუაციის ანაბეჭდია, რომელშიც ის წარმოიქმნება და გამოიყენება.

სიტუაციის განსაკუთრებულობა გვკარნახობს პარტნიორების კომუნიკაციური ქცევის

გარკვეულ ნორმებს.

ინტერტექსტუალურობა - კონკრეტული ტექსტის შეფარდება გარკვეული

ტიპის ტექსტთან და მისი შეფარდება სხვა ტექსტებთან. „ესაა დიალოგი რამდენიმე

ნაწარმოებს შორის, სადაც ერთმანეთთან განუყოფლადაა დაკავშირებული ავტორი,

მკითხველი და მიმდინარე თუ წარსული კულტურული კონტექსტი“.



მაშასადამე, ტექსტის კატეგორიები და თვისებები იძლევა საქმის რეალური

მდგომარეობის წარმოდგენის შესაძლებლობებს და აუცილებლად განაპირობებენ

ტექსტის ფუნქციონირებას.

თავი II. სათაური - ტექსტი თუ ტექსტის კომპონენტი

როგორც ტექსტის კატეგორიები, ასევე ტექსტის სათაურიც არის ისეთი

საკითხი, რომელიც დღემდე ბოლომდე არაა შესწავლილი და რომლის მეცნიერული

კვლევა აქტუალურობას არ კარგავს. სწორედ, ამაზე მეტყველებს მრავალრიცხოვანი

ლინგვისტური თუ ლიტერატურათმცოდნეობითი კვლევები. დღემდე მიმდინარეობს

დისკუსია იმაზე, რომ სათაური ტექსტია თუ ტექსტის კომპონენტი და რა ადგილი

უნდა დაიკავოს მან ენობრივ ნიშანთა იერარქიულ სისტემაში. არსებობს მოსაზრება

იმის შესახებ, რომ სათაური შეიძლება იყოს როგორც ტექსტის ნაწილი, ასევე

დამოუკიდებელი ტექსტი. ტექსტის კითხვა იწყება სათაურიდან. სათაურს აქვს

გარკვეული სინტაქსური და სივრცობრივი პოზიცია და, როგორც წესი, გამოყოფილია

გრაფიკულად. როდესაც ვსაუბრობთ სათაურზე, ყველა მკვლევარი აღნიშნავს, რომ,

ერთი მხრივ, ეს არის ენობრივი სტრუქტურა, რომელიც წინ უძღვის ტექსტს, რის

შემდეგაც მას აღვიქვამთ როგორც ტექსტის გარე მდებარე მეტყველებით ელემენტს,

რომელსაც აქვს გარკვეული დამოუკიდებლობა. მეორე მხრივაც, სათაური - ტექსტის

სრულუფლებიანი კომპონენტია, რომელიც შედის მასში და მთელი ნაწარმოების

ყველა კომპონენტთან არის კავშირში.

როგორია სურათი ამ პრობლემის (სათაური ტექსტი თუ ტექსტის

კომპონენტი) ირგვლივ? რა თქმა უნდა, მეცნიერთა მრავალი მოსაზრებაა



გამოთქმული ამასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, გამოიკვეთა ორი მხარე:

ერთნი, სათაურს ტექსტად თვლის, ხოლო მეორენი კი - ტექსტის შემადგენელ

ნაწილად. კრჟიჟანოვსკის აზრით, „სათაური ავტორის სტილისა და მხატვრული

აზროვნების მაჩვენებელია. ის ისე უნდა იყოს ორგანულად დაკავშირებული

ტექსტთან, როგორც ტექსტში შემავალი თითოეული სიტყვა მათი საშუალებით

გადმოცემულ ამბავთან“. „წიგნი - ეს არის ბოლომდე გაშლილი სათაური, სათაური კი

ორ-სამ სიტყვამდე დაყვანილი მთლიანი ტექსტი“. გალპერინი სათაურს განიხილავს

როგორც ტექსტის მთლიანობის გარანტს, რამდენადაც სწორედ სათაურით იწყება

ტექსტის ფორმალური თუ სემანტიკური მთლიანობა: „სრულყოფილ ტექსტად

შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ის, რომლის შინაარსი და დასრულებულობაც

შეესაბამება მის სათაურს, იგი კონსტრუირებული და ორგანიზებული უნდა იყოს

განსაზღვრული წესების მიხედვით და ატარებდეს კომუნიკაციის კოგნიტურ,

ინფორმაციულ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ დატვირთვას“. „სათაური ტექსტისგან

დამოუკიდებელი, ავტონომიური ერთეულიც არის და მისი შემადგენელი ნაწილიც,

რომელსაც სპეციფიკური დამოკიდებულება აქვს ტექსტის დანარჩენ ნაწილებთან. ეს

თეორიული მიდგომა ეფუძნება იმ აზრს, რომ ნებისმიერი ტიპის ლიტერატურულ

სათაურს შესწევს თვითინტერპრეტაციის უნარი“.

რაც შეეხება ჩვენს მოსაზრებას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვფიქრობთ, რომ ამ

კითხვაზე, სათაური ტექსტია თუ ტექსტის კომპონენტი, პასუხის გასაცემად უნდა

გავითვალისწინოთ სტრუქტურული და ფუნქციური მხარე. სტრუქტურული

თვალსაზრისით, ჩვენი აზრით, სათაური ვერ იქნება ტექსტი, რადგან ნებისმიერი

ენობრივი წარმონაქმნი ტექსტად რომ ჩაითვალოს, მას უნდა ჰქონდეს ყველა

ტექსტური კატეგორია და ტექსტობრივი თვისებები. სათაური ტექსტის ერთ-ერთი

მთავარი ნიშანი უფრო არის, ვიდრე ტექსტი. ფუნქციური თვალსაზრისით კი

სათაური შეიძლება ჩაითვალოს ტექსტად, რადგან იგი კომუნიკაციის როლს

ასრულებს, იძლევა პროგნოზის საშუალებას, ანუ მისი მეშვეობით ადრესანტსა და

ადრესატს შორის ჩნდება საკომუნიკაციო ობიექტი - სათაური.



ამრიგად, მიმოვიხილეთ რამდენიმე მეცნიერის მოსაზრება, აგრეთვე,

დავაფიქსირეთ ჩვენეული თვალთახედვა, რომ ამ საკითხის ახსნისას, საჭიროა

სათაურთა ორ ჭრილში განხილვა, ესაა: სტრუქტურული, რომლის მიხედვითაც

ყველა სათაური არ ჩაითვლება დამოუკიდებელ ტექსტად და  ფუნქციური, რომლის

მიხედვითაც ყველაფერი ტექსტია, რაც კომუნიკაციის როლს ასრულებს, შესაბამისად

სათაურიც უნდა ჩაითვალოს ტექსტად.

2.1. ტექსტის სათაურის ბუნება თანამედროვე ლინგვისტიკაში

ტექსტის სათაური წლების  მანძილზე იყო ლინგვისტიკის სფეროს ინტერესის

ობიექტი და  დღესაც აქტუალურ თემად რჩება მისი კვლევა სხვადასხვა ასპექტით.

ლინგვისტური თვალსაზრისით, სათაური ტექსტის დასახელებაა, ხოლო

სემიოტიკურად - ის ტექსტის პირველი ნიშანია. სათაური ყველაზე ნათლად

გადმოსცემს ინტერპრეტაციების სიმრავლეს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს

ტექსტის გაგებასა და მთლიანობის შექმნაში.

„სათაური ტექსტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალია. იგი მკითხველს

ეხმარება, გამოიცნოს პუბლიკაციის თემა და მისი მთავარი იდეა, ავტორისეული

პოზიცია. სათაურის შერჩევა კარგად დაფიქრებას, ოსტატობას მოითხოვს

ჟურნალისტისაგან, რომელიც, მართალია, დროით შეზღუდულია, მაგრამ

ვალდებულია, ის ოსტატურად მოარგოს ტექსტს“.

„სათაური უნდა იყოს ტექსტის ინტერპრეტაციის „გასაღები“, მან უნდა

გააერთიანოს ნაწარმოების არსი და შეკრას ის ერთ მთლიან ერთეულად“ - წერს

გიბსონი.

„სათაურს არსებითად ორმაგი დატვირთვა აქვს. ერთ შემთხვევაში მისი

ამოცანაა, ნაწარმოებების ერთმანეთისგან გამორჩევა-განსხვავება. საგნის, როგორც



დამოუკიდებელი ერთეულის, აქცენტირება, იდენტიფიკაციის დაძლევა. მეორე

შემთხვევაში, სათაური კომპოზიციური ელემენტია, თავისებური გასაღები,

რომელმაც უნდა გაგვიადვილოს შემოქმედების ლაბირინთში შესვლა. მას ევალება

ნაწარმოების არა მხოლოდ თემაზე, არამედ ავტორის პოზიციაზე, ჟანრის

თავისთავადობაზე მინიშნება, ამასთანავე აუდიტორიის დაინტერესება-მიზიდვა“.

როგორც ტექსტის შემადგენელი ერთეული სათაური იკვლევა ტექსტის

ლინგვისტიკით. სათაური განიმარტება როგორც „ტექსტის პირველი ნიშანი“,

რომელიც მეთაურობს როგორც „ტექსტის ყოვლისშემძლე წარმომდგენელი“, როგორც

„ძალიან დაპრესილი ტექსტის კონა“, როგორც „ტექსტის მაორგანიზებელი

ელემენტი“.

სათაურს, ვფიქრობთ, ინტერტექსტუალური ფუნქციაც აქვს, რადგან მრავალი

ტექსტის ორიენტაციაში გვეხმარება. ტექსტის ეს ნიშანი იმდენად ძლიერი და

მთავარია, რომ მას „ავტონომიურობა“ აქვს მოპოვებული, ეს ავტონომიურობა იმით

გამოიხატება, რომ ბევრი სათაური ტექსტიდან განყენებულადაც გვხდება,

მაგალითად, ბიბლიოთეკის კატალოგებში, ბიბლიოგრაფიულ ჩანიშვნებში,

სხვადასხვა სიაში, კითხვარსა თუ განცხადებებში და ა. შ.

ვფიქრობთ, მნიშვნელობა აქვს, თუ რომელ დარგში განვიხილავთ სათაურს,

რადგან ამის მიხედვით განსხვავდება მათი ფუნქციები, მაგრამ ძირითადი  და

საერთო მოთხოვნა კი შემდეგია: უნდა იყოს ტექსტთან მიმყვანი,

დამაინტერესებელი, არ უნდა დააკნინოს ტექსტის შინაარსი და მნიშვნელობა, არ

უნდა აღემატებოდეს ტექსტს, რათა მკითხველს მოლოდინი არ გაუცრუოს.

მნიშვნელოვანია ინფორმაციის ბალანსის არსებობა სათაურსა და ტექსტს შორის.

2.2. პუბლიცისტური ტექსტის სათაურის თავისებურება



საგაზეთო სტატიებთან დაკავშირებული სემიოტიკურ ‐ ლინგვისტური

კვლევების სიმწირის მიუხედავად, სათაურების როლი პრესაში უდავოდ

მნიშვნელოვანია. საგაზეთო ენის შესწავლას  მეოცე საუკუნის 30-იანი წლებიდან

ჩაეყარა საფუძველი.

სათაურები ხასიათდებიან უნივერსალური კანონზომიერებით (პროზაში,

პოეზიაში, დრამატურგიაში, მედიაში), მაგრამ ამავდროულად სხვადასხვა ჟანრში

განსხვავებული ნიშან-თვისებები ემატებათ. ზოგადად, სათაურის მრავალ

თავისებურებას ასახელებენ, მაგრამ, ვფიქრობთ, უნივერსალურად უნდა ჩაითვალოს

ინფორმაციულობა, დაინტერესება, ტექსტთან ბმულობა. დანარჩენი მახასიათებლები

კი ჟანრზეა დამოკიდებული. მაგალითად, ლიტერატურული ნაწარმოებისთვის

კარგია იმპლიციტური სათაურები, როდესაც ავტორი პირდაპირ სათაურით არ

გვეუბნება სათქმელს, მაგრამ მასში მეტაფორულად აქვს ჩაქსოვილი ის და

მკითხველი მას, ძირითადად, ტექსტის წაკითხვის შემდეგ ამოიცნობს ან, მცირე

შემთხვევაში, ტექსტის რომელიმე ეპიზოდში.

პუბლიცისტური ტექსტის სათაურის ლინგვისტური სტატუსი განიხილება

როგორც კომუნიკაციური დონის ერთეული. კომუნიკაციური ორგანიზების ერთობა

„სათაური - ტექსტი“ გვიდგენს საგაზეთო სტატიის სათაურის სპეციფიკას, როგორც

ლინგვისტურ მოვლენას. თვითონ საგაზეთო სტატიის სათაური არის წინადადება,

რომელიც ასრულებს მკითხველთან კონტაქტების დამყარებისა და ამ სტატუსში

მისი მოქცევის რეგულირების ფუნქციას.

პუბლიცისტიკაში, ჩვენი აზრით, ექსპლიციტური სათაურები უნდა იყოს

გამოყენებული, რომელიც იქნება, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული, ტექსტთან ბმული,

ანუ სათაურში უნდა იყოს მოკლედ ჩადებული იგივე ინფორმაცია, რაც ტექსტშია და

რისი თქმაც ტექსტის ავტორსა და ტექსტს სურს, ის უნდა იყოს პირდაპირ

მიმანიშნებელი ტექსტის შინაარსზე და უნდა ეხმაურებოდეს იმას, რასაც ტექსტი

იძლევა ვრცლად. ასეთ დროს სათაურის წაკითხვისას, სათაური თავად სვამს

კითხვებს: რაზე იქნება საუბარი ტექსტში? რას უნდა ველოდო წაკითხვის შემდეგ, რა



ინფორმაციას მივიღებ? - და თავად სათაურივე გვაძლევს პასუხს ტექსტის წაკითხვის

შემდეგ. პუბლიცისტური სათაურის ფუნქციაა ინფორმაციის მიწოდება,

მკითხველზე ზემოქმედების მოხდენა, მათი დაინტერესება, დაინტრიგება.

2.3. პუბლიცისტური ტექსტის სათაური, როგორც ტექსტის

ერთეული და დამოუკიდებელი ელემენტი

მკვლევართა უმეტესობა ერთხმად აღიარებს, რომ ყველა ტექსტის სათაური

(მხატვრული, პუბლიცისტური და სხვა) - არის ტექსტის განსაკუთრებული

ელემენტი, შეუძლია იფუნქციონიროს დამოუკიდებელ ერთეულად და იყოს ტექსტის

მეტონიმიის შემცვლელი. ვფიქრობთ, რომ ეს ასეა, რადგან დასათაურება იკავებს

ყველაზე ძლიერ პოზიციას ტექსტში. უპირველესად - ის ტექსტის წინ მდებარეობს,

გამოყოფილია გრაფიკულად და მეორეც - სათაური მაქსიმალურად სემანტიკურად

არის დატვირთული, რაც, რა თქმა უნდა, მოქმედებს მკითხველის მიერ ტექსტის

აღქმაზე.

ამრიგად, საგაზეთო სტატიის სათაური არის ტექსტის ერთეული, რომელშიც

აისახება არსებული სურათი და იქცევა კომუნიკაციის ერთეულად, მისი

კომუნიკაციის ერთეულად ქცევა კი უზრუნველყოფს სათაურის დამოუკიდებელ

ერთეულად არსებობას.

თავი III. პუბლიცისტური ტექსტის სათაურის სინტაქსური

მოდიფიკაცია

მოდიფიკაცია - საგნის ან მოვლენის ისეთი სახეცვლილებაა, რომელიც არ

ეხება მის არსს. „მოდიფიკაცია [„ფრ. შეცვლა] სახეცვლილება, რაიმეს გარდაქმნა,

რომელსაც თან ახლავს ახალი თვისებების გაჩენა.

ენა დინამიკური სისტემაა და მუდმივად იცვლება, ივსება, ვითარდება და

ძალიან კარგად გამოხატავს ცვლილებებს დროში, მასში საუკეთესოდ აისახება

ქვეყნის სოციალური თუ პოლიტიკური ძვრები. შინაგანი ენობრივი პროცესი, ღია



საინფორმაციო სივრცე, სწრაფად განვითარებული ტექნიკური ცივილიზაცია და

ინტენსიური გარე ურთიერთობები უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენს ენის

ფორმირებაზე. ეს ცვლილებები, რა თქმა უნდა, აისახება ენობრივ ერთეულთა ყველა

იერარქიულ საფეხურზე.

სინტაქსური მოდიფიცირებაც ენაში არსებულ ცვლილებებს გულისხმობს

სინტაქსის დონეზე, კერძოდ, მოდალობისა თუ აგებულების მიხედვით როგორი

წინადადებები ჭარბობდა გასული საუკუნეების პუბლიცისტური ტექსტების

სათაურებად და რა ხდება თანამედროვე ეტაპზე, რა სახეობის სინტაგმები

გვხდებოდა მე-19, მე-20 საუკუნეებში და ამ მხრივ როგორი სურათია დღეს.

ბუნებრივია, ამგვარი ცვლილებები აისახა ტექსტის წამყვან ნიშანზე, სათაურზე,

მარტივი წინადადებით გადმოცემული სათაურები დღეს რთულმა ჩაანაცვლა, ფეხი

მოიკიდა რეზიუმეს მსგავსმა სათაურებმაც, იშვიათობაა მსაზღვრელ-საზღვრულიანი

სათაურები და ა. შ.

ამრიგად, დროთა განმავლობაში ნებისმიერი პროცესი თუ მოვლენა განიცდის

მოდიფიცირებას, ყველა ეს ისტორიული, სოციალური თუ კულტურული ცვლილება

ფიქსირდება ენაში და საკვლევი ობიექტის აქტუალურობას არ კარგავს.

3.1. სინტაქსური მოდიფიკაციის გამომწვევი მიზეზები

ენა დინამიკური სისტემაა, შესაბამისად, დროთა განმავლობაში განიცდის

ცვლილებას. ამერიკელმა ენათმეცნიერმა ედვარდ საპირმა 1921 წელს აღნიშნა,

„ყველამ იცის, რომ ენები ცვალებადია“. არსებობს აკადემიები, რომლებსაც ევალება

ენობრივ სიტუაციაზე კონტროლი, ისინი აბრკოლებენ სლენგის, ჟარგონის

გამოყენებას, გრამატიკული ნორმების სასაუბრო ენისთვის დამახასიათებელ

გამარტივებათა წერილობით ტექსტებში შეღწევას, ორთოგრაფიული ნორმების

ცვლილებას, მიუხედავად ამისა, პრესაში კოლოსალური განვითარების წყალობით

საკმაოდ სწრაფად იცვლება ენა, ღებულობს მრავალ ინოვაციას და ამ პროცესზე



კონტროლის დაწესება შეუძლებელია. ეს ცვლილება არის ლინგვისტური და

ექსტრალინგვისტური, რომელიც, რა თქმა უნდა, ენაშივე აისახება და შეუმჩნეველი

არ რჩება. აქედან გამომდინარე, სინტაქსური მოდიფიკაციის ერთ-ერთი მიზეზია ენის

ცვლა.

XIX - XX საუკუნეებისთვის ჟურნალ-გაზეთებს ყოველთვის ჰყავდა დიდი

რაოდენობის მკითხველი, რადგან ის ინფორმაციის გავრცელების ძირითად წყაროდ

ითვლებოდა და სათაურის ფუნქცია ინფორმაციის მიწოდება იყო, აღნიშნულ

ეპოქებში საზოგადოებისათვის მისაწოდებელი ტექსტის სათაური გადმოცემული

იყო მარტივი წინადადებით, რაც უფრო იოლად დასამახსოვრებელი და აღსაქმელი

იყო მკითხველისთვის. თანამედროვე ანუ გლობალიზაციის ეპოქაში ინფორმაციის

მიწოდების უამრავი საშუალება არსებობს, ამიტომ მიმდინარეობს ერთგვარი

შეჯიბრება, თუ ვინ უფრო სწრაფად და საინტერესოდ მიაწოდებს ინფორმაციას

ეფექტიანი სათაურით. ასეთ სათაურად კი დღეს სახელდებითი წინადადების

ნაცვლად, განსხვავებით მე-19, მე-20 საუკუნეებისა, ითვლება რთული და ზერთული

წინადადებები, აქედან გამომდინარე ეპოქალური ცვლილებებიც ჩაითვლება

მოდიფიკაციის მიზეზად.

მე-19, მე-20 საუკუნეების პუბლიცისტურ ტექსტებში არ გვხდება უცენზურო

სათაურები, ამის მიზეზი იყო ის, რომ ამ პერიოდისათვის მკაცრად დაწესებული

ცენზურა მოქმედებდა, დღეს უცენზურო სათაურები საკმაოდ მომრავლდა ასეთ

შემთხვევაში რა უნდა იყოს სინტაქსური მოდიფიკაციის გამომწვევი მიზეზი?

ვფიქრობთ, არსებული ისტორიულ - სოციალურ - კულტურული ფონი.

გამომდინარე აქედან, სინტაქსური მოდიფიკაციის ძირითადი მიზეზი

სოციოლინგვისტური ფაქტორია.

ამრიგად, ყველა საგანი თუ მოვლენა განიცდის მოდიფიცირებას და ეს

განაპირობებს მათ მრავალფეროვნებასა და ხშირად კვლევის ობიექტის

აქტუალურობას.



3.2. პუბლიცისტური ტექსტის სათაურთა სტრუქტურა XIX საუკუნის
ქართულენოვან პრესაში

მე-19 საუკუნე ეს იყო ეპოქა, როდესაც ინფორმაციის გავრცელებისა და

მიღების მთავარ წყაროს მედია წარმოადგენდა. ქვეყნის ისტორიული, სოციალური

თუ კულტურული სიახლეები, ცვლილებები, პირველყოვლისა აისახებოდა პრესაში.

ამ დროს პუბლიცისტური ტექსტებისა და მათი სათაურის მთავარი ფუნქცია იყო

ინფორმაციის მიწოდება, ზოგჯერ მკითხველთა დაინტერესებაც. გასათვალისწინებ-

ელია ის ფაქტი, რომ იმდროინდელი ფონიდან გამომდინარე, პუბლიცისტური

ტექსტების სათაურში არ იყო საჭირო რეკლამისა და ინტრიგის ჩადება (ეს ფუნქცია

21-საუკუნეში შეიძინა), რადგან ისედაც კითხულობდნენ, საზოგადოება ელოდებოდა

ჟურნალ-გაზეთების ახალ ნომერს, რომლისგანაც მიიღებდა საქართველოსა და

მსოფლიოში არსებულ მოვლენათა შესახებ ახალ ინფორმაციას. ჩვენ მიერ

მოპოვებულ ემპირიულ მასალებში, კერძოდ, 1866-1901 წწ. გამოცემის ჟურნალ-

გაზეთებში, ჩანს, რომ სათაური ასრულებს ინფორმაციულ ფუნქციას, ამის კარგი

მაგალითია ერთსიტყვიანი სათაურები.

3.2.1. ერთსიტყვიანი სათაურები

აღნიშნული პერიოდის ქართულენოვან პრესაში თვალში საცემია

ერთსიტყვიანი სათაურები:

„სტიპენდიები“; „პოლიტიკა“; „საბერძნეთი“ (გაზ., „ივერია“, 1883 წ., №07-08),

„ვაჭრობა“ (გაზ., „ივერია, 1885 წ., №08), „უცხოეთი“; „საღამო“; „დეპეშა“ (გაზ.,

„ივერია“, 1989 წ., №73), „სახელდახელო“; „კურდღელაური“; „საბედნიერ-დღეოდ“

(გაზ., „ივერია“, 1901 წ., №282), „ფოჩტა“ (გაზ., „სასოფლო გაზეთი“, 1869 წ., №19),

„მაჭახელა“ (გაზ., „ივერია“, 1878 წ., №47), „სტამბოლიდან“ (გაზ., „კვალი“ , 1895 წ.,

№23)...

ამგვარი სათაურები მკითხველს აწოდებს ინფორმაციას ყოველგვარი

აპელაციურობის გარეშე. მკითხველმა იცის, რომ ტექსტში იმის შესახებ იქნება



საუბარი, რაზედაც სათაური მიუთითებს, სათაურის თვისება იყო მკითხველის

მიყვანა ტექსტამდე, ხოლო ავტორის მოტივაცია იყო ახალი ინფორმაციის მიწოდება.

3.2.2. მსაზღვრელ-საზღვრულიანი სათაურები XIX საუკუნის ქართულენოვან
პრესაში

ერთსიტყვიანი სათაურების პარალელურად XIX საუკუნის ქართულენოვან

პრესაში აქტიურად გვხვდება ორსიტყვიანი, ძირითადად მსაზღვრელ-

საზღვრულიანი სათაურები. მსაზღვრელად კი ორივე ტიპია გამოყენებული, როგორც

სუბსტანტიური, ისე ატრიბუტული:

სუბსტანტიურმსაზღვრელიანი სათაურები:

„საზოგადოების სკოლები“ (გაზ., „ივერია“, 1883 წ., №07-08), „საზოგადოების

ბიბლიოთეკა“ (გაზ., „ივერია“, 1883 წ., №07-08), „პოლიტიკის მიმოხილვა“ (გაზ.,

„ივერია“, 1883, №9), „მგზავრის დღიური“(გაზ., „ივერია“, 1878 წ., №44), „გვირგვინის

კურთხევაზე“ (გაზ., „კვალი“, 1896 წ., №24)...

ატრიბურულ მსაზღვრელიანი სათაურები:

„სუსტი მხარე“ (გაზ., „დროება“, 1884 წ., №32), „სადაო მბლობელობა“ (გაზ.,

„დროება“, 1884, №12), „შინაური ქრონიკა“ (გაზ., „დროება“, 1884 წ., №92),

„ბიბლიოგრაფიული ცნობა“ (გაზ., „დროება“, 1866 წ., №12), „წერილები ინგლისიდან“

(გაზ., „კვალი“, 1897 წ., №25)...

აღნიშნული პერიოდისათვის დამახასიათებელია მარტივი სახელდებითი

წინადადებებით დასათაურება, იქნება ეს გაუვრცობელი, რომელიც ზევით

დავიმოწმეთ ერთსიტყვიანი დასათაურების სახელით, თუ გავრცობილი. ამ

პერიოდისათვის არ გვხდება პრედიკატიანი სათაური.

3.2.3. გავრცობილი სახელდებითი წინადადებები სათაურებად

გავრცობილი სახელდებითი წინადადებებით გადმოცემული სათაურები

მოკლედ, ნათლად და მოხდენილად გადმოსცემს სათქმელს, მოვლენას, მოქმედების



დროსა და ადგილს. სახელდებითი წინადადებები შეიძლება გადმოცემული იყოს და’

კავშირით შეერთებული რამდენიმე ერთგვარი წევრით, რამდენიმე მსაზღვრელით,

თანდებულითა და ა.შ.

თანდებულით გადმოცემული სახელდებითი სათაურები:

„ჟურნალ ივერიის მკითხველთა მიმართ“ (გაზ., „ივერია“, 1883 წ., №07-08),

„მხოლოდ დღესასწაულამდე“ (გაზ., „ივერია“, 1889 წ., №73), „უცხოთა შორის“,

„წერილი გურიიდან“ (გაზ., „ივერია“, 1901 წ., №282), „წერილი რედაქტორთან“ (გაზ.,

„ივერია“, 1878 წ., №35), „წერა - კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოების წიგნთ-

საწყობში“ (გაზ., „ივერია“, 1901 წ., №282)...

ერთგვარწევრებიანი სახელდებითი სათაურები:

„საისტორიო და საბიბლიოგრაფიო წერილი“ (გაზ., „ივერია“, 1883 წ., №07-08),

„ქალების არჩევანის უფლება და ინგლისის პარლამენტი“ (გაზ., „ივერია“, 1878 წ.,

№47), „ქართველთა და სომეხთა ურთიერთობა“ (გაზ., „კვალი“, 1893 წ., №21), „კანონი

და მთავრობის განკარგულება“ (გაზ., „ცნობის ფურცელი“, 1896 წ., №17)...

რამდენიმემსაზღვრელიანი სახელდებითი სათაურები:

„ახალი წიგნების ბეჭდვა“, „ქუთაისის სათავად-აზნაურო სკოლა“, „ოსმალოს

სომხეთის საქმე“,  „დასახარჯი მომავლის წლისათვის“, სამეგრელოს სათავად-

აზნაურო სკოლის კურთხევა (გაზ., „ივერია“, 1883 წ., №07-08); კერძო სამკურნალო“,

„ტფილისის კერძო სამკურნალო“, „ჩვენი სტუდენტების საყურადღებოდ“ (გაზ.,

„ივერია“, 1901 წ., №282); „საქმე ანდრეევსკის ქალის დაკარგვისა“, „სიღნაღის

არეულობის საქმე“ (გაზ., „ივერია“, 1878 წ., №47)...

სახელდებითი მარტივ წინადადებიანი სათაურები, მე-19 საუკუნის 60-იან

წლებში, მოდალობის მიხედვით, ძირითადად, თხრობითია, რაც მკითხველის

სინამდვილისადმი ობიექტურ დამოკიდებულებას გამოხატავს. აღნიშნულ

პერიოდში, ძალიან იშვიათად გამოვლინდა კითხვით ან ძახილის მოდალობის

სათაურები. ჩვენ მიერ მოპოვებულ ემპირიულ მასალებში მხოლოდ ორიოდე

სათაური იყო ბრძანებით და კითხვით წინადადებიანი: „ნუ ახველებ!“ (გაზ.,



„ივერია“, 1889 წ., №73), „ვითომ მართალია?“ (გაზ., „დროება“, 1884 წ., №32). ეს უნდა

აიხსნას იმით, რომ იმდროინდელი სინამდვილე ყოველგვარი გაფერადებისა და

ემოციების გარეშე გადმოიცემოდა, დამსათაურებელი ინარჩუნებდა ობიექტურობას,

რაც 21-ე საუკუნეში ჭირს და ნებისმიერ ფაქტს ისე გადმოსცემდა, რომ მთქმელის

დამოკიდებულება გამოთქმული აზრისა თუ არსებული მოვლენისადმი არ ჩანდა.

ამ პერიოდისათვის სათაურად გვევლინება ლაკონიურად გადმოცემული, „და“

კავშირით შეერთებული ერთგვარი წევრები, მაგრამ ამგვარ დასათაურებას ვერ

ჩავთვლით კონკრეტული ეპოქის მახასიათებელ სათაურად, რადგან მათი რაოდენობა

მცირეა: „დაბა და სოფელი“ (გაზ., „ივერია“, 1989 წ., №73), „სასაუბრო და

საფიქრებელი“ (გაზ., „ივერია“, 1877 წ., №16), „დიალექტიკა და სიმართლე“ (გაზ.,

„დროება“, 1884 წ., №6), „მორწყვა და მომშრალება“ (გაზ., „სასოფლო გაზეთი“ , 1869 წ.,

№1)...

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გაზეთებში:  „დროება“ და „ცნობის ფურცელი“

გვხვდება ე. წ. „სიმბოლოებიანი“, „მარკირებული“ სათაურები, რომელსაც დავით

გოცირიძე უწოდებს „ნულოვანი სათაურებს“. ტექსტებს სათაურის ნაცვლად აქვს

სამი სახის სიმბოლო: „პლიუსი +“, „ მოკლე ხაზი----“ და „სამი ვარსკვლავი***“-

ამიტომაც ვუწოდეთ მათ „სიმბოლოებიანი“,„მარკირებული“ სათაურები. ზოგადად,

ამგვარი დასათაურება პოეზიისათვისაა დამახასიათებელი, მაგრამ გვხვდება

მედიაშიც, ძირითადად პატარა ტექსტებშია გამოყენებული „სიმბოლოებიანი“

სათაურები. ამის მიზეზად შეიძლება დავასახელოთ ინფორმაციის წყაროთა

დეფიციტი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ძველად ინფორმაციის მომწოდებელი

ძირითადად გაზეთი იყო, რომელსაც ინტერესით კითხულობდნენ, რათა არ

გამორჩენოდათ საჭირო ინფორმაცია, ამიტომ უსათაურო ტექსტებიც, შეიძლება

ითქვას, იქცევდა მკითხველის ყურადღებას, იმ მიზნით, რამე არ იმალებოდეს ამის

ქვეშ.



ის, რომ მე-19 საუკუნის პუბლიცისტურ ტექსტებში მხოლოდ მარტივი

სახელდებითი წინადადებით გადმოცემული სათაურები გვხდება, ვფიქრობთ, ამის

მიზეზი უნდა იყოს:

 მედიისათვის გაწერილი წესები, რომელსაც იმ პერიოდისათვის

ერთსულოვნად იცავდნენ, ამას ჩვენი ემპირიული მასალაც ადასტურებს;

 ჟურნალისტთა პასუხისმგებლიანობა და პროფესიონალიზი, სათაურებიდანაც

ჩანს და იგრძნობა მათი მხრიდან ობიექტური დამოკიდებულება და ფიქრის

შედეგად სათაურის შერჩევა;

 ენობრივი კანონზომიერება. ზოგადად, რთული წინადადება შედარებით

გვიანდელ ენობრივ მოვლენადაა მიჩნეული, შესაბამისად ამ პერიოდისათვის

უფრო მარტივი წინადადების გამოყენება იყო მიზანშეწონილი, ადვილად

მისახვედრი. დამსათაურებელს თავისი მკითხველი მიჩვეული ჰყავდა მსგავს

სათაურებზე, შესაბამისად, ისინი ამგვარად გადმოცემულ სათაურებს

ადვილად იმახსოვრებდნენ და აღიქვამდნენ.

3. 3. პუბლიცისტური ტექსტის სათაურთა სტრუქტურა XX საუკუნის

ქართულენოვან პრესაში

მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან პუბლიცისტური ტექსტების დასათაურებისას

იყენებდნენ პრედიკატით გამოხატულ სათაურებსაც, რაც მე-19 საუკუნეში არ

შეიმჩნეოდა.

3.3.1. პრედიკატიანი სათაურები XX საუკუნის ქართულენოვან პრესაში

მე-19 საუკუნის პუბლიცისტურ სათაურებში პრედიკატი არ გვხვდება, მეოცეში

- კი, თუმცა ნაკლები სიხშირით. პრედიკატი თავს იჩენს მარტივ წინადადებიან

სათაურებში:



,,საქართველოს თამბაქო ტრესტი ვურჩევთ ყველას შეიძინოს მისი ნაწარმოებნი“,

,,რეაქციონერ მუშტეიდს ცუდი დღე დააყენეს“, ,,შაჰი გულს არ იტეხს“, „საჭიროა

ყურადღება მიექცეს“ (გაზ., „კომუნისტი“, 1922, #181), „იქ სადაც მეფობს

დემოკრატია“ (გაზ., „კომუნისტი“, 1922,#200)...

მაგალითებიდან ჩანს, რომ პრედიკატით გამოხატული სათაურების

გავრცელება დაიწყო მარტივი წინადადებით, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ნაკლებად

გვხვდება პრედიკატიანი სათაურები, ხოლო მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან

იზრდება მათი რიცხვი. ვფიქრობთ, ეს არის გარდამავალი პერიოდი, დასათაურებაში

შედის ცვლილებები, სახელდებითი წინადადებიდან პრედიკატიანი მარტივი

წინადადებისკენ. 21-ე საუკუნის დასაწყისიდანვე კი სათაურის შემასმენლით

გადმოცემა ერთ-ერთი მახასიათებელია.

მე-20 საუკუნეში საფუძველი ეყრება ახალი ტიპის - განუსაზღვრელპირიანი

წინადადებით გამოხატულ სათაურებს.

3.3.2. უსრულ წინადადებათა სახეობები პუბლიცისტური ტექსტის სათაურებში

უსრულ წინადადებათა სათაურები მკითხველის დაინტერესების მიზნითაა

მოფიქრებული. როცა სათაურში არ ჩანს ესა თუ ის მოვლენა, მოქმედება ვის მიერაა

განხორციელებული, ის ერთგვარ დაინტერესებას იწვევს, ტექსტის წაკითხვის

სურვილს აჩენს, მაგალითად:

,,მივიღეთ საუკეთესო გემოს მარცვლოვანი ქვირითის ხიზილალა“; ,,როგორ

მოჰკლეს ზელიმ-ხანი“; ,,რატომ გაურბიან საქმის ერთად გამოძიებას?; ,,ბოსნიაში

საუბრათ ემზადებიან“; ,,გეშოვი გადააყენეს“; ,,როგორ ვუწამლოთ“; ,,მართალი უნდა

ვსთქვათ“; ,,მივხედოთ სახალხო საქმეს“...



3.3.3. ნომინატიურ წინადადებათა სემანტიკური სახეობები პუბლიცისტური ტექსტის

სათაურებში

მე-19, მე-20 საუკუნეების პუბლიცისტიკისთვის ხშირია ნომინატიური

წინადადებით გადმოცემული სათაურები, ძირითადად გავრცობილი ფორმით და

შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ პერიოდისათვის მოვლენების, მოქმედების, სახელდებითი

წინადადებით გადმოცემული სათაურები ერთ-ერთი მახასიათებელიცაა.

მაგალითად:

„დროშა რელსებზე“; ,,ტრამვაის საქმეები“; ,,თფილისი, 3 ოქტომბერი“;

,,სპარსეთის დროებით მმართველი“; ,,არჩევნები სატახტო ქალაქში“; „პეტიცია

ფერერის შესახებ“; ,,ჩერჩილის აზრი ინგლისის ბიუჯეტზე“; ,,მასალები

საქართველოს ისტორიისთვის“;  „გოლოს კავკაზას“ რედაქტორის საქმე“; ,,მხიარული

ქვრივი“...

3.3.4. მსაზღვრელ-საზღვრულიანი სათაურები XX საუკუნის ქართულენოვან
პრესაში

საბჭოთა პერიოდის მედიისათვის ძირითადად დამახასიათებელია

მსაზღვრელ-საზღვრულიანი სათაურები, იქნება ეს მართული თუ შეთანხმებული.

მაგალითად, მართული მსაზღვრელ-საზღვრულით გადმოცემული სათაურებია:

,,ალბანიის მდგომარეობა“, ,,მღვდლის დასჯა“, ,,ტუსაღის გაქცევა“, ,,რეველის

კონცეფცია“...

მსაზღვრელ-საზღვრულიანი ლაკონიური სათაურები თავის ფუნქციას

ზედმიწევნით ასრულებდა, მას მკითხველი ტექსტამდე მიჰყავდა. ის არც

პოლიტიკურია და არც ნეიტრალური. ამგვარი სათაურები გავრცელებული და

დამახასიათებელი იყო მე-19 საუკუნეშიც და მრავლად გვხდება მე-20 საუკუნის

მედიაში, ესეც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ სათაურის დანიშნულება ინფორმაციულობა,

ტექსტთან მიყვანა და დაინტერესება იყო.



ამავე სიხშირით გვხვდება ატრიბუტულ მსაზღვრელ-საზღვრულიანი

სათაურებიც: „უკანასკნელი ფოსტა“; ,,ახალი პროვოკატორი“; ,,უმოტორო

ჰაეროპლანი“; ,,სახალხო სახლი“; „მიმავალ წელიწადს“; ,,ქართული გულგრილობა“;

,,სახალხო სახლი“; „უქრისტიანესი თეატრი“...

დამუშავებულ ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ

ორ სხვადასხვა ეპოქაში პუბლიცისტურ ტექსტთა სათაურების სინტაქსური

მოდიფიკაციის კუთხით ბევრი საერთო ნიშანია, მაგრამ, რა თქმა უნდა, არის

განსხვავებანიც.

3. 4. პუბლიცისტური ტექსტის სათაურთა სტრუქტურა თანამედროვე

პერიოდის ქართულენოვან პრესაში

თანამედროვე ქართულენოვან პრესაში არა მარტო სტრუქტურული ცვლილება

მოხდა, არამედ ფუნქციურიც. სათაურის არსებულ ფუნქციებს (ინფორმაციულობა,

დაინტერესება, ტექსტთან ბმულობა და ა. შ) დაემატა რეკლამის, ზემოქმედების

მოხდენისა და დამაინტრიგებლის ფუნქცია, რომელსაც ეპატაჟური სათაურები

ასრულებენ. ამ პერიოდში გვხვდება სათაურები, რომლებიც წარმოუდგენელი იყო

გასული საუკუნეების პუბლიცისტურ ტექსტებში. ასეთებია: უცენზურო სათაურები,

რეზიუმე-სათაურები, ალუზიური სათაურები და ა. შ. ამგვარ ცვლილებებს,

ბუნებრივია, მოეპოვება ახსნაც.

დღეს ხშირად გვხდება დაუსრულებელი შინაარსის მქონე შემდეგნაირი

სათაურები:

„ივანიშვილს რამდენჯერმე შესთავაზეს პრემიერად დაბრუნება, მაგრამ...“

(გაზ., „კვირის პალიტრა“, №5, 29 იანვარი-3 თებერვალი, 2019 წ.); „იმედი მქონდა,

რომ ამ 7 წლის განმავლობაში გიგა ბოკერიამ ან რაიმე ისწავლა ან რაღაცნაირად

გაიზარდა, თუმცა..." (გაზ., „კვირის პალიტრა“, №2, 7-13 იანვარი, 2019 წ.); „ბომჟი არ

ვარ, მაგრამ...“ (გაზ., „კვირის პალიტრა“, №3, 14-20 იანვარი, 2019წ.)... ამგვარი,



დაუსრულებელი შინაარსის მქონე სათაურები მკითხველის არა მარტო

დაინტერესებასა და ყურადღების მიქცევას იწვევს, არამედ, ვფიქრობთ,

დამახსოვრებაზეც არის ორიენტირებული, ანუ დაუსრულებელი სათაურები უფრო

მეტად გვამახსოვრდება, ვიდრე დასრულებული. თანამედროვე პერიოდის პრესის

ფურცლებზე ჩანს აგებულების მიხედვით მარტივი, შერწყმული და რთული

წინადადებებით გადმოცემული უცენზურო სათაურების, რაც ცენზურის

დაუცველობაზე მიგვანიშნებს. მაგ.: ,,მივხვდი, რომ გავიშიფრე და ვიყვირე - ვერ

დამიჭერთ, ბო@ებო!!!” (ემოციის გასაძლიერებლად ძახილის ნიშნებიცაა

დამატებული); „ამ მთავრობას მო@@@ დილეტანტი დედები - გიორგი ყიფშიძე

„ქართული ოცნების" წინააღმდეგ“ (გაზ., „ალია“№ 01, 14-20 იანვარი, 2019 წ.), „ეს

მახინჯი ნაბ**არი რომ ცემით მოვკლა ახლა, გაუფრთხილებლობით უნდა

გამასამართლონ?!“ და ა.შ. რა ხდებოდა ამ მხრივ გასულ საუკუნეებში? იყო თუ არა

სკაბრეზული სათაურები გავრცელებული? რა თქმა უნდა, არა! ამას ჩვენ მიერ

მოპოვებული ემპირიული მასალაც ადასტურებს. იმ დროისათვის მოქმედ არცერთ

ჟურნალ-გაზეთში არ შეგვხვედრია უცენზურო სათაური. რა იყო ამის მიზეზი?

ვფიქრობთ, ეს უნდა აიხსნას იმით, რომ იმ პერიოდისათვის მკაცრად მოქმედებდა

ცენზურა.

თანამედროვე პრესაში ყურადღებას იქცევს აგრეთვე წართქმითი და

უკუთქმითი ბრძანებითი წინადადებით გადმოცემული ექსპრესიული სათაურებიც.

ხშირია ძახილისნიშნიანი მარტივი წინადადებები, რომლებშიც ექსპრესიის, მეტი

ემოციის გამოხატვისა და გადმოცემის მიზნით, იგივე წინადადება მსგავსად ან მცირე

ცვლილებით მეორდება, ასეთებია: „არ შეცდეთ! არ მიხვიდე! არ დარეკოთ!“ (გაზ.,

„ასავალ-დასავალი“, 9, 26 თებერვალი - მარტი, 2018 წ.); „აღარ მოათრიოთ! აღარ

მოაშავოთ! აღარ მოაბნელოთ!“ გაზ., („ასავალ-დასავალი“,  №48, 26 ნოემბერი - 2

დეკემბერი, 2018 წ.); „წაათრიეს! წააშავეს! წააბნელეს! (გაზ., „ასავალ-დასავალი“,  №8,

19-25 თებერვალი, 2018 წ.); არ გაეკაროთ!!! არ გაიკაროთ!!! (გაზ., „ასავალ-დასავალი“,

№43, 22-28)...



საინტერესოა მარტივი წინადადებებით გადმოცემული ალუზიური

სათაურებიც, რომლებიც არის მოკლე, ლაკონიური, სხარტი, ემოციურიც და ამავე

დროს დიდი დატვირთვის მქონე. ალუზია არის რიტორიკული ხერხი – გადაკვრით

ხსენება რაიმე ცნობილი ისტორიული ფაქტის ან ლიტერატურული ნაწარმოების.

მოცემულ სათაურებში ხდება ცნობილი ფრაზის, იდიომის, მოთხრობისა თუ

რომანის სახელწოდებების ალუზირება: კონსტანტინე გამსახურდიას რომანს

„დიდოსტატის მარჯვენა“ ეხმიანება შემდეგი სათაური „რატომ კარგი დაგიგია!“ (გაზ.,

„ასავალ-დასავალი“,  №36, 3-9 სექტემბერი, 2018 წ.); ვაჟა-ფშაველას მოთხრობას

„ამოდის ნათდება“ - „ამოდის ნაცდება!“ (გაზ., „ასავალ-დასავალი“,   №40, 4-11

ოქტომბერი, 2018წ.); ამ სათაურში კი ტოლსტოის „ომი და მშვიდობა“ შეცვლილია

შემდეგნაირად: „ღომი და მშვიდობა!“ (გაზ., „ასავალ-დასავალი“, №32, 6-12 აგვისტო,

2018 წ.)...

ყველაზე მეტად უცნაური და თვალში საცემი სათაურები, რომლებიც

თანამედროვე პრესაში გვხვდება, ეს არის ზერთული წინადადებებით

წარმოდგენილი, ვრცელი, თითქმის სრული შინაარსის შემცველი სათაურები,

რომელსაც პირობითად ვუწოდეთ - რეზიუმე სათაურები, რადგან მისი წაკითხვის

შემდეგ ყველაფერი გასაგებია და აღარ ჩნდება სურვილი ტექსტის წაკითხვისა.

სათაურთა დიაქრონიულ ჭრილში  განხილვა  შესამჩნევს ხდის, რომ მარტივი

სინტაქსური კონსტრუქციიდან  თანამედროვე ეპოქაში გადავედით რთულ,

ზერთულ, რეზიუმეს მსგავს სათაურებზე. „აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა

ტელეკომპანია Fox-სთან განაცხადა, რომ არ აპირებს სირიაში შეჭრას, იმის

მიუხედავად, რომ გასულ კვირას სირიის სამხედრო ბაზებზე ავია დარტყმების

ბრძანება გასცა“, ,,ცენტრ - პოინტის” ერთ-ერთი დაზარალებულის, თამარ

ფირცხალაიშვილის თქმით, კომპანიის დამფუძნებლის, რუსუდან კერვალიშვილის

შვილიშვილი, ნინო დარასელის შვილი დაზარალებულებს მუქარის წერილებს

უგზავნის“...

,,ქართულ მედიაში სათაურის ლაკონიზმს საპირისპირო ტენდენცია

ჩაენაცვლა, მოკლე და სხარტი სათაურები გრძელმა და რთულმა ენობრივმა



კონსტრუქციებმა შეცვალა... გრძელი სათაურები ინფორმაციული სისავსის გამო არა

თუ იზიდავს, არამედ ტექსტამდე მისასვლელ გზას უჭრის მკითხველს“  (ომიაძე,

2006:67).

ვფიქრობთ, ამგვარი მიდგომა გამოწვეული უნდა იყოს ორი მიზეზით: 1)

დამსათაურებელი, ავტორი იმარტივებს საქმეს და ყოველგვარი ფიქრის გარეშე,

პირდაპირ, მთქმელის ტექსტიდან ამოღებულ ფრაზებს გვაწვდის, 2)ფიქრობენ, რომ

თანამედროვე საზოგადოებაში უფრო ,,მუშაობს“ და ყურადღებას იქცევს ამგვარი

დასათაურება.

ამრიგად, ფაქტი ისაა, რომ ზერთულწინადადებიანი, ორაზროვანი, უცენზურო

სათაურები იწყებს ფეხის მოკიდებას  დღეს,  21-ე საუკუნეში, და ამის მიზეზად ჩვენ

დროის ფაქტორსა და კონკურენციას ვთვლით, თუმცა ჩვენი შეხედულება, დასკვნა

რომ არ ყოფილიყო სუბიექტური, გადავწყვიტეთ, ინტერვიუ აგვეღო კომპეტენტური

პირის, გაზეთ „ბათუმელების“ ჟურნალისტის, ნანა კვაჭაძისგან, ვისაც ტექსტის

დასათაურებასთან აქვს უშუალო კავშირი.

გაზეთ „ბათუმელების“ ჟურნალისტის, ნანა კვაჭაძის, მოსაზრებებზე

დაყრდნობით ვრცელი სათაურის გავრცელების ექსტრალინგვისტური ფაქტორია

სათაურისთვის უფრო მეტი ინფორმაციულობის მინიჭება, რაც დღეისათვის

მკითხველს დააინტერესებს, ხოლო უცენზურო სათაურების გავრცელების

რამდენიმე მიზეზს გვისახელებს: ა) რეალური სურათის ასახვა; ბ) ყურადღების

იოლად მიქცევა; გ) გახშირებული უცენზურო ლექსიკა, რაც მედიაში აისახება.

იმის გამოსაკვლევად, თუ რა ტიპის სათაურები იზიდავს საზოგადოებას

ჩავატარეთ ანკეტური გამოკითხვა, რომლის მიზანი იყო, გაგვერკვია, რა უნდა

ახასიათებდეს სათაურს, რომ ის მკითხველისთვის საინტერესო იყოს და გაუჩნდეს

სურვილი ტექსტის წაკითხვისა.

3.5. სათაურთა ტიპოლოგია

სამი საუკუნის მოდიფიცირებული  სათაურების მახასიათებლებისა და

ფუნქციების უკეთესად დანახვაში დაგვეხმარება შემდეგი ცხრილები:



XIX საუკუნის პუბლიცისტური ტექსტის სათაურთა ტიპები და
მახასიათებლები

სათაურთა ტიპები სათაურთა მახასიათებლები
თხრობითწინადადებიანი სათაურები; ინფორმაციულობა;

ლაკონიურობა;

ტექსტთან ბმული.

მარტივი სახელდებითი წინადადება;

„სიმბოლოებიანი სათაურები“

მსაზღვრელ-საზღვრულიანი სათაურები.

XX საუკუნის პუბლიცისტური ტექსტის სათაურთა ტიპები და
მახასიათებლები

სათაურთა ტიპები სათაურთა მახასიათებლები

პრედიკატიანი წინადადება; ინფორმაციულობა;

ლაკონიურობა;

ტექსტთან ბმულობა;

ინტერესის აღძვრა.

მარტივი სახელდებითი წინადადება;
უსრულ წინადადებათა სათაურები;

მსაზღვრელ-საზღვრულიანი სათაურები;
და’ კავშირით შეერთებული
ერთგვარწევრებიანი სათაურები;

პიროვნების მახასიათებელი
ნომინატიურ კონსტრუქციანი
სათაურები;
გამო’, შორის’, შესახებ’, მიმართ,
თანდებულიანი სათაურები;

სუბსტანტიურ და ატრიბუტულ
მსაზრვრელ-საზღვრულიანი სათაურები;

კითხვითწინადადებიანი სათაურები;
რიცხვითსახელიანი სათაურები.

XXI საუკუნის პუბლიცისტური ტექსტის სათაურთა ტიპები და
მახასიათებლები

სათაურთა ტიპები სათაურთა მახასიათებლები

დაუსრულებელი ქმედებისა და ინფორმაციულობა;



მოვლენის ეფექტის მქონე სათაურები

ტექსტთან ბმულობა;

დამაინტერესებლობა;

დაინტრიგება;

აპელაციურობა, ზემოქმედების მოხდენა;

რეკლამის გაკეთება.

მარტივი, შერწყმული და რთული

წინადადებით გადმოცემული

უცენზურო სათაურები

რიცხვითსახელიანი სათაურები

წართქმითი და უკუთქმითი ბრძანებითი

წინადადებით გადმოცემული

ექსპრესიული სათაურები

მარტივი წინადადებებით

გადმოცემული ალუზიური სათაურები

ზერთული წინადადებით

გადმოცემული რეზიუმე სათაურები

ორაზროვანი, ბუნდოვანი სათაურები

სხვადასხვა მოდალობის სათაურები

ამრიგად, ჩვენ მიერ შედგენილ ცხრილში, რომელიც ემპირიულ მასალას

ეყრდნობა,   ჩანს, თუ რა სახის მოდიფიცირება განიცადა პუბლიცისტური ტექსტების

სათაურებმა როგორც სტრუქტურის, ასევე ფუნქციის მიხედვით.

დასკვნითი დებულებები

ამრიგად, სათაურის სინტაქსურმა მოდიფიკაციამ პუბლიცისტურ ტექსტებში

და მათმა ანალიზმა მოგვცა საშუალება, გაგვეკეთებინა საგულისხმო დასკვნები.

კერძოდ:



1. ტექსტის დეფინიციის მრავალგვარი სახეობა არსებობს, თუმცა ლინგვისტური

თვალსაზრისით, ვფიქრობთ, აუცილებელია ტექსტის განმარტებისას

ტექსტური კატეგორიების ხსენება;

2. ვფიქრობთ, რომ ტექსტური კატეგორიების გამოყოფის დროს აუცილებლად

უნდა იყოს გათვალისწინებული სტრუქტურული, შინაარსობრივი და

ფუნქციური მხარე. თუ სტრუქტურულად მოწესრიგებულია წინადადება და

დაცულია კოჰეზია და კოჰერენტულობა (რადგან მეცნიერები ორივე მხარეს

მიაკუთვნებენ მას), თუ გასაგებია ტექსტის შინაარსი და დაცულია

კოჰერენტულობა, მაშინ ის ყველა შემთხვევაში შეასრულებს თავის ფუნქციას,

ანუ კომუნიკაციის საშუალება გახდება, რადგანაც კოჰეზია და

კოჰერენტულობა ტექსტის თვისებებადაც აღიქმება.

3. სათაური ტექსტია თუ ტექსტის კომპონენტი? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად

უნდა გავითვალისწინოთ სტრუქტურული და ფუნქციური მხარე.

4. სათაური უნდა იყოს ტექსტთან მიმყვანი,  დამაინტერესებელი, არ უნდა

დააკნინოს ტექსტის შინაარსი და მნიშვნელობა, არც უნდა აღემატებოდეს

ტექსტს, რათა მკითხველს მოლოდინი არ გაუცრუოს. მნიშვნელოვანია

ინფორმაციის ბალანსის არსებობა სათაურსა და ტექსტს შორის.

5. სათაურის ძირითადი დანიშნულება მკითხველის ყურადღების მიპყრობა,

დაინტერესებაა, სათაურმა მოკლედ უნდა გადმოსცეს სტატიის შინაარსი ან

გამოყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტები, უნდა დაარწმუნოს მკითხველი და

სტატიის ძირითადი იდეა შთააგონოს მას.

6. გამოვყავით პუბლიცისტური სათაურის თავისებურებები. ის უნდა იყოს:

გზამკვლევი (ტექსტთან ბმული უნდა იყოს და ტექსტამდე უნდა მიიყვანოს

მკითხველი), სიცხადე (არ უნდა იყოს ბუნდოვანი, რათა მკითხველის

იმედგაცრუება არ გამოიწვიოს), ანალიტიკური (რეალობას უნდა

ეფუძნებოდეს), ექსპლიციტური (პირდაპირ უნდა ანიშნებდეს ტექსტზე),

დროებით აქტუალური (გარკვეული პერიოდისათვის აქტუალური თემის



გამომხატველი), მუდმივად აქტუალური (ყველა ეპოქისთვის დამახასითებელი

საკითხის გამომხატველი).

7. გამოვყავით პუბლიცისტური სათაურების შემდეგი  ფუნქციები:

 ინფორმაციული ფუნქცია, დამაინტერესებელი ფუნქცია (კონკრეტული ფონის

აქტუალურ თემაზე უნდა იყოს მორგებული), რეკლამის ფუნქცია (ზეგავლენის

მოხდენისა და მკითხველთა მოზიდვის მიზნით აკეთებს აფიშირებულ

სათაურებს), დამაინტრიგებელი ფუნქცია.

8. პუბლიცისტური ტექსტის სათაური ასრულებს სხვადასხვა ფუნქციასა და

გარკვეულ კომუნიკაციურ ამოცანებს, ის აზრობრივად შეიცავს მითითებებს

სხვადასხვა მოვლენაზე (ან კომპონენტებზე). თუკი სათაურის შინაარსი - არის

ნომინაციური (წარმოდგენა) მოვლენა, მაშინ მისი ფორმალური ორგანიზაცია -

არის მოვლენის გარდაქმნა ადამიანის (ავტორის) გონებაში. გაზეთის სათაური

არის ტექსტის ერთეული, რომელშიც აისახება არსებული სურათი და იქცევა

კომუნიკაციის ერთეულად, მისი კომუნიკაციის ერთეულად ქცევა კი

უზრუნველყოფს სათაურის დამოუკიდებელ ერთეულად არსებობას.

9. დროთა განმავლობაში ნებისმიერი პროცესი თუ მოვლენა განიცდის

მოდიფიცირებას, ინფორმაციულად, ფუნქციურად, სტრუქტურულად და ა.შ.

ყველა ეს ისტორიული, სოციალური თუ კულტურული ცვლილება

ფიქსირდება ენაში და საკვლევი ობიექტის აქტუალურობას არ კარგავს.

10. მე-19, მე-20, 21-ე საუკუნეების პუბლიცისტური ტექსტების სათაურთა

სინქრონიული და დიაქრონიული შედარების შედეგად სინტაქსური

მოდიფიკაციის შემდეგი მიზეზი გამოვავლინეთ: ა) ენის ცვლა, ბ) ეპოქალური

ცვლილებები, გ) ღირებულებათა ცვლა, დ) მიზნისა და მისი მიღწევის გზების

ცვალა, ე) არსებული ისტორიულ - სოციალურ - კულტურული ფონი.

11. ემპირიული მასალის საფუძველზე, გამოვავლინეთ მე-19 საუკუნის

ქართულენოვანი პრესის სათაურთა შემდეგი მახასიათებლები:

ინფორმაციულობა (სათაურში მოკლედ და ოსტატურადაა ჩადებული ის

ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ტექსტში იქნება საუბარი), ლაკონიურობა



(ყველა სათაური მოკლე, სხარტი, მარტივი წინადადებითაა გადმოცემული და

ადვილია აღსაქმელად), ტექსტთან ბმულობა (სათაურით გადმოცემული

ინფორმაცია პირდაპირკავშირშია მისივე ტექსტთან და მასთან მიყვანის გზას

წარმოადგენს).

მე-19 საუკუნის პუბლიცისტურ ტექსტთა სათაურების შემდეგი ტიპები:

თხრობითწინადადებიანი სათაურები, მარტივი სახელდებითწინადადებიანი

სათაურები, ნულოვანი სათაურები, მსაზღვრელ-საზღვრულიანი სათაურები.

12. გამოვავლინეთ მე-20 საუკუნის ქართულენოვანი პრესის სათაურთა

შემდეგი მახასიათებლები: ინფორმაციულობა, ლაკონიურობა, ტექსტთან ბმულობა,

დამაინტერესებულობა.

მე-20 საუკუნის პუბლიცისტურ ტექსტთა სათაურების შემდეგი ტიპები:

პრედიკატიანი წინადადება, მარტივი სახელდებითი წინადადება, უსრულ

წინადადებათა სათაურები, მსაზღვრელ-საზღვრულიანი სათაურები, და’ კავშირით

შეერთებული ერთგვარწევრებიანი სათაურები, გამო’, შორის’, შესახებ’, მიმართ,

თანდებულიანი სათაურები, სუბსტანტიურ და ატრიბუტულ მსაზრვრელ-

საზღვრულიანი სათაურები, კითხვითწინადადებიანი სათაურები,

რიცხვითსახელიანი სათაურები.

13. ჩვენ მიერ მოპოვებული ემპირიული მასალის საფუძველზე

გამოვავლინეთ თანამედროვე ქართულენოვანი პრესის სათაურთა შემდეგი

მახასიათებლები: ინფორმაციულობა, ტექსტთან ბმულობა, დამაინტერესებლობა,

დაინტრიგება, ზემოქმედების მოხდენა, რეკლამის გაკეთება.

21-ე საუკუნის ქართულენოვანი პრესის  სათაურთა შემდეგი  ტიპები:

დაუსრულებელი ქმედებისა და მოვლენის ეფექტის მქონე სათაურები, უცენზურო

სათაურები, რიცხვითსახელიანი სათაურები, ექსპრესიული სათაურები, ალუზიური

სათაურები, ორაზროვანი, ბუნდოვანი სათაურები, სხვადასხვა მოდალობის

სათაურები.



ამრიგად, ჩვენი მიზანი იყო სინტაქსური მოდიფიკაციის კვლევა, რაშიც

დაგვეხმარა ემპირიული მასალის სინქრონიულ და დიაქრონიულ ჭრილში განხილვა.

14. გამოკითხვის მეთოდზე დაყრდნობით გამოვიტანეთ შემდეგი დასკვნები:

 ყველა სახის სათაურს ჰყავს თავისი მკითხველი;

 მოკლე, სხარტი, ლაკონიური სათაური დღესაც ხიბლავს ადრესატს ისე,

როგორც მე-19 და მე-20 საუკუნეებში;

 მოკლე სათაურსაც შეუძლია მკითხველთა დაინტერესება, დაინტრიგება,

ყურადღების მიქცევა;

 საზოგადოების დიდ ნაწილს არ ხიბლავს უცენზურო სათაურები;

 ტექსტის წაკითხვა იმაზეცაა დამოკიდებული, სათაურში წარმოდგენილი

ინფორმაცია მკითხველის ინტერესის სფეროს რამდენად წარმოადგენს;

 ნაკლებად მიმზიდველია მხოლოდ ინფორმაციის შემცველი სათაური, თუ

მასში გამოწვევა, აპელაციურობა არ  ჩანს;

 საზოგადოებაც შესაბამისად მოდიფიცირებულია, შეიცვალა, თუ გასულ

საუკუნეებში ისეთ  სათაურიან ტექსტებსაც კითხულობდნენ, რომელშიც არ

იდო ინტრიგა, დღეს პირიქითაა;

 დაუსრულებლობის ეფექტის მქონე სათაურების გავრცელების მიზეზია მეტი

ინტრიგის არსებობა, რომელიც ასე ძალიან ხიბლავს დღეს ჩენს საზოგადოებას;

 წინა პლანზეა წამოწეული მარკეტინგული საკითხები. ტექსტს ასათაურებენ

ისე, რომ მასში მეტი პროვოკაცია, ინტრიგა, აპელაციურობა (კონატიურობა)

იყოს ჩადებული, რათა ის ბევრს წააკითხოს და კარგად გაიყიდოს;

 ნაკლებად საინტერესოა ზერთულწინადადებიანი, რეზიუმეს მსგავსი,

სათაურები. მათი წაკითხვის სურვილი ჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ

ის კონკრეტული დროისთვის აქტუალურ საკითხს ეხება. ვფიქრობთ, ასეთი

სათაურები დიდხანს ვერ გააგრძელებენ ფუნქციონირებას, რადგან ის

დროებითია, სოკოსავით პერიოდულად გაჩნდება და ისევ მალევე გაქრება.
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Introduction

Our study deals with syntactic modification of title in publicist texts, reflecting on the

diversity of the titles of the 19th, 20th, and modern times publicist texts and their causes. The

research will also allow us to determine whether the title of the newspaper text corresponds to

the information contained therein and what is the connection between the title and the basic text.

The actuality of the topic: The first attempt to analyze the title began in the 20-30s of

the 20th century. Since then, the title of the publicist text has been the subject of interest for



linguistics for years. The scientific literature had been discussing issues such as Title and text

link; The title as an independent speech unit; Newspaper headline functions; Newspaper headline

stylistics. The intertextual elements of newspaper headlines are partially studied. All of this

proves that the subject of the title is relevant and that current research has served to refine and

develop it. The actuality of the research topic is also indicated with the variety of the definitions

of a title and still there is no unified, universal definition of this, the reason is that most linguists

are interested in the title research, all of them have their own views on the matter, that leads to a

diversity of opinions. In the 20th century, they got so interested in title research that they began

to wrestle with ideas, which led to the development of an independent field of title study at the

end of the 20th and early 21st centuries, a new field of "title studies" has emerged.

Actuality of the topic is determined by the need for a comprehensive description of the

advertising texts, that has spread widely in Georgia over the past 10-15 years, it is also related to

the changing economic and political conditions in the country.

Research goal and objective is to present a syntactic modification of the titles of the

publicist text, to identify the types of titles and to investigate the cause or causes of their

syntactic modification.

The following tasks need to be solved to achieve the above-mentioned goal:

1. Creating a theoretical basis for research;

2. Highlighting the semantic features of the syntactic structure of publicist text titles in the news

genre;

3. Identify the connection between the semantic and syntactic structure of the title and the nature

of the content of the publicist text;

4. Finding, processing, and comparing empirical material from different periods;

5. Identify the causes of syntactic modification of titles using different methodologies.

Researchers discuss the subject in various aspects and express interesting views. For

some, texting is associated with naming a child, some compare the titles and guides: “Reading a

fiction without a title is like a tourist wandering without a guide.” For Gennet, the title is the

"gateway to interpretation." While we would have compared the text without a title to a pathetic



man, the title is the way leading home or to the text. Such a variety of definitions and visions in

the various aspects of the title demonstrates that it will always be a subject to study, as the

language is dynamic, constantly changing, and this variability is reflected in it, various elements

are being modified, and this modification has become the object of our research. Our goal is to

address such multifaceted issues as the relationship between the title and the text, the most

important and at the same time, the dissertation achievement will be the research on syntactic

modification based on empirical material.

The research methodology is based on the processing and analysis of existing

literature on title discourse and syntactic structures. In the framework of media discourse and

analysis, we study the research issues. The work uses synchronous and diachronic aspects of

research, to make the syntactic modification noticeable and interesting, it was necessary to

collect not only the empirical material of one particular era and describe the changes, but also the

comparison of the publicist titles of the different periods and the revealing of changes, and the

most convenient to do it are the synchronous and diachronic methods. The collection,

classification, observation on the material of the three centuries (19th, 20th, 21st) has shown us a

modification on one level of language development and modifications to different levels of

language development. To determine the objective reason for the syntactic modification, we used

a questionnaire survey and interview.

Empirical research material is the titles of the 19th-21st centuries in the Georgian-

language press.

Scientific novelty. The scientific novelty of the dissertation is that:

 The syntax status of the title structure will be specified. There is no research on syntactic

structure of titles in the Georgian linguistic space. In addition, our research is based on

completely unexplored empirical material.

 The semantic features of syntactic structures will be presented as the title of the publicist

text;

 Syntactic typology of publicist titles.

The theoretical value of the work is the discussion of current Georgian and foreign

scientific literature, summarizing and analyzing the papers on the text and title.



Practical significance. The researchers interested in syntactic analysis of titles and their

syntactic modification can use the results of the study. The obtained results can also be used in

the processing of journalism theory and linguistics courses in publicist texts.

The structure of the work is determined by the goals and objectives set. The

introduction proves the actuality of the topic we have selected, defines the research objectives,

specific tasks and empirical material for study, formulates the research methodology, and

emphasizes the novelty of the research, its theoretical and practical value.

In the first chapter - "Text as a linguistic and communicative unit" - together with

the communicability of the text we are talking about its category and properties, we discuss the

views of various scientists and express our opinions.

The second chapter - "Title - Text or Text Component" - discusses the title in a

structural and communicative context, furthermore, the nature of the title of the text, the features

of the title of the publicist text, the title of the publicist text as a unit of text or an independent

element.

The third chapter - "Syntactic Modification of the Title of the Publicist Text" -

deals with the modification of the titles of the 19th, 20th, and modern times Georgian press and

its causes, it presents the typology of the modified titles. In addition, this chapter provides an

analysis and provisions of our survey.

The concluding part of the paper summarizes the general theoretical and specific

provisions of the study.

Chapter I. Text as a Linguistic and Communication Unit

The understanding of the text is so diverse that there is a need to discuss it by various

scientific disciplines. This is how the term "textual science" came into being, which proves that

text is the object of research of many other directions.

Text is a traditional object of linguistic research, and the knowledge of the language

system, structure, function and use of linguistic units is derived from its analysis. The linguistics

of text has not so long that been separated from linguistics as an independent direction. It



discusses a wide range of issues, the significance of which was widely recognized in the 1980s

and 1990s. One of its main tasks is to “bring linguistic experience to the interdisciplinary study

of existing communicative speech acts, within the linguistic system, based on the actual use of

language, open the principle of constructing sentences and expressions."

What is text? We cannot answer this simply because there are many definitions of text

in linguistics. For example: Bakhtin understands the text, as “the primary endorsement of all

humanities and generally all humanistic-philological thinking. The text is the immediate reality

(the reality of thought and feeling) from which these disciplines and thinking can come from.

Where there is no text, there is no object of thought. Whatever the purpose of the research, the

starting point is always just the text."

“Text - is the result of a creative speaking process that is completed, in the form of an

objectified written document, literally processed to fit this type of document. A work consisting

of denominations (titles), and other special units (over the phrase units), united by various

lexical, grammatical, logical, stylistic connections, with some certain purpose and pragmatic

function."

L. Maidanova provides a more extensive explanation of the term "text", which is

considered as a basic unit of communication and a way of reflecting the fragment of reality.

Most scholars regard text as a communicative unit. Tamar Makharoblidze explains the

communication as it follows: “Communication (from Communico in Latin meaning to

combine) in a broad sense is the exchange of information between individuals through a common

symbol system. Communication is closely related to information, and text is information itself.

Communication can be accomplished either verbally or non-verbally. There is always

some prerequisite, that is, background data for communication." "Any communicative act is

determined by the interaction of two communicators - the speaker and the addressee (listener,

reader, recipient)." Communication between the speaker and the addressee, that is, through text.

K. Brinker believes that text is an integral part of communication: "It is always involved

in a particular communication process where the author and the reader are the most important

factors with their social and situational characteristics." "The text is, first and foremost, a

communicative notion focused on revealing the specificity of a particular type of action."



For Jean-Michel Adam "Text is the highest communicative unit", while, as G.

Lebanidze believes: “Text linguistics is organic component of communicative linguistics, the

text represents the linguistic reality in which and in whose structure the upgraded idea of

communication gets its realization, and on which the communicative paradigm of linguistics is

based on, and, therefore, communicative linguistics itself. "

Thus, it is clear from the information we have verified that there are many definitions of

the text. The reason is probably the existence of many types of text: scientific, newspaper,

official, business, literary, etc. From the textual explanations we provide, mainly focus comes on

the communicative function of the text.

1.1. Universal categories of text

When defining a text, it is necessary to forward the text categories. The text has got

certain categories. "We can't talk about any research object unless we examine its categories."

Modern textual stylistics distinguishes the following textual categories: integrity, constipation,

completeness and modality. The words "constipation", "completeness" and "integrity" should

mean cohesion and coherence, which are the main categories of the text. Scientists name

different elements as text categories, but cohesion and coherence are universally considered,

which ensure the contextual and structural unity of the text. We think that the structural,

contextual, and functional aspects must be taken into account while separating text categories. If

the sentence is structured and the cohesion and coherence are preserved (as scholars attribute it

to both sides), if the content of the text is clear and the coherence is preserved, then it will in all

cases perform its function, that is, it becomes a means of communication, since cohesion and

coherence are also perceived as features of the text.

1.2. Text properties
Linguists recognize the following seven criteria as text properties: cohesion, coherence,

intentionality, perception, informativity, situationalism, intertextuality. V. Dressler believed that

if the text did not perform at least one of these functions, it would not be considered as a text.



Cohesion - is a mean of compilation of the surface structures of text. Surface structures

of text are joined together with grammatical forms and attitudes. The basis of cohesion is

grammatical attitudes. These are complex referential attitudes, E. I. Comparison of linguistic

expressions with real objects, which already belongs to the field of semantics and pragmatics.

Coherence - Includes pure, content-related interrelation in the text. The creator and

recipient of the text try to establish interconnection with the various components of the text even

when the connection is not marked by conventional (cohesive) means. In this case the basis of

the text is a combination of the signs that form the so-called "text world" and it is defined by the

text's "thoughtful continuity". It is precisely this thoughtful continuity that is the basis of the

text's coherence."

Intentionality - An attempt of a text creator to create a cohesive and meaningful text

that serves a certain purpose.

The first three positions are compared to the above-mentioned main categories of the

text - integrity and unity.

Perception - the expectation of the recipient to receive a concise and meaningful text,

which is taken into consideration by the speaker too.

Informativity - The degree of novelty or surprise for the recipient in the elements of the

presented text. Informative texts that are relevant to the actual situation of the case are more

effective.

Situationality - a factor that makes text relevant to an actual or reconstructed

communicative situation. The text is always a snapshot of the situation in which it arises and is

used. The specificity of the situation dictates certain norms of the communicative behavior of the

partners.

Intertextuality - the relation of a particular text to a certain type of text and its relation

to other texts. "It is a dialogue between several works where the author, the reader and the

current or past cultural context are inseparably related.

Therefore, the categories and properties of the text provide the opportunity to present

the actual situation of the case and definitely make the text functional.



Chapter II. Title - Text or Text Component

The title of the text, like the categories of the text, is an issue which has not been fully

studied to date and whose scientific research does not lose its relevance. This is demonstrated by

numerous linguistic or literary studies. There is still debate about whether the title is a text or a

component of the text and what place it should occupy in the hierarchical system of linguistic

signs.  There is an opinion that the title can be both a part of the text and an independent text.

Reading the text begins with the title. The title has a certain syntactic and spatial position and is

usually separated graphically. When we talk about the title, all the researchers point out that, on

the one hand, it is a linguistic structure, which precedes the text, whereupon we perceive it as an

external element of the text, which has some independence. On the other hand, the title is a full-

fledged component of the text and is relevant to all components of the whole work.

What is the picture of this problem (title text or text component)? There are, of course,

many scientists' views on this. Therefore, two sides have been identified: one considers the title

as text and the other as an integral part of the text. According to Krzyzhanovsky, “The title is an

indication of the author's style and artistic thinking. It must be as organically related to the text as

any word in the text to the story conveyed through them." "The Book - This is a full-fledged title,

while title is the whole text reduced to two or three words." Galperin regards the title as a

guarantor of the integrity of the text as this is precisely the title that starts the formal or semantic

integrity of the text: "Only a text whose content and completeness corresponds to its title can be

considered perfect text, it should be designed and organized according to the definite rules and

carry the cognitive, informational, psychological and social burden of communication.” “The

subject is both autonomous and independent from the text and its constituent part, which has a

specific relation to the rest of the text. This theoretical approach is based on the idea that any

type of literary title has the ability to self-interpret.”

As for our view on this matter, we think that the answer to this question, whether a title

is a text or a component of the text, the structural and functional aspects must be taken into

account. From a structural point of view, in our opinion, the title cannot be a text, as for any

language form to be considered text, it must have all the text categories and textual properties.

Title is one of the main features of the text more than the text itself. From a functional point of



view, the title can be considered as text because it plays the role of communication, allowing for

prediction; that is the communication object appears between speaker and addressee – the title.

Thus, we have reviewed the views of several scholars, as well as our view that while

explaining this issue, it is necessary to consider the titles in two respects. These are structural,

where not all titles are considered to be independent text and functional, according to which

everything is text that plays the role of communication, consequently, the title should also be

considered as text.

2.1. The nature of the title of the text in modern linguistics

The title of the text has been the subject of interest in the field of linguistics for many

years, and its research in various aspects remains a topical topic today. Linguistically, the title is

the name of the text, and semiotically it is the first sign of the text. The title most clearly conveys

a multitude of interpretations and plays an important role in understanding the text and creating

integrity.

“The title is one of the most important details of the text. It helps the reader to identify

the topic of the publication and its main idea, the author's position. Choosing a title requires good

thinking, mastery of journalists, who, though limited in time, is bound to master the text."

"The title should be the 'key' to the interpretation of the text, it must unite the essence of

the work and assemble it into a single whole," Gibson writes.

“The title has essentially a double load. In one case, its task is to distinguish the works

from one another. Focusing on the subject as an independent unit, overcoming identification. In

the second case, the title is a composite element, a peculiar key that should make it easier to enter

the labyrinth of creativity. It is responsible for not only the subject matter of the work but also

the author's position, the genre itself, as well as attracting the audience and making it interested."

As a constituent unit of the text the title is examined by the linguistics of the text. The

title is interpreted as "the first sign of the text", headed as "the almighty representative of the

text", as "highly pressed text bunch", as "text organizing element".



The title, we think, also has an intertextual function, as it helps to orient many texts.

This mark of the text is so strong and significant that it has gained "autonomy", this autonomy is

expressed by the fact that many of the titles also appear separately from the text, such as in

library catalogs, bibliographical notes, various lists, questionnaires or statements, etc.

We think it is important in which field we are considering the title, as their functions

differ based on it. However, the basic and general requirement is the following: It should be

leading to the text, engaging, interesting, it should not diminish the content and meaning of the

text, it should not exceed the text, so that the reader does not get disappointed. It is important to

have a balance of information between the title and the text.

2.2. The peculiarity of the title of the publicist text

Despite the lack of semiotic-linguistic research in newspaper articles, the role of titles in

the press is undoubtedly significant. Studying the newspaper language started in the 1930s.

The titles are characterized by universal regularities (in prose, poetry, dramaturgy,

media), but at the same time different traits are added in different genres. There are generally

many features to the title, but we think that being informative, interesting, and linked to the text

should be universally considered. The rest of the features depend on the genre. For instance,

implicit titles are good for literary work, when the author does not tell us directly in the title what

he wants to say, but it is metaphorically embedded in it, and the reader recognizes it mainly after

reading the text, or at least in some episode of the text.

The linguistic status of the title of a publicist text is treated as a communicative level

unit. The unity of communicative organization 'title - text' presents the specificity of the title of a

newspaper article as a linguistic event. The title of the newspaper article itself is a sentence that

fulfills the function of establishing contact with the reader and adjusting its behaviour in this

status.

In publicity, in our opinion, explicit titles should be used, which will of course be

informative, linked to the text, that is, the title should contain the same information as the text

and what the author and the text want to say, it should point directly to the content of the text and

respond to what the text provides in detail. At this time, while reading the title, the title asks



itself: What will be discussed in the text? What can I expect after reading and what information I

get? - And the title itself gives the answer to these questions after reading the text. The function

of a publicist title is to provide information, to influence readers, to interest and to inspire them.

2.3. The title of a publicist text as a unit of text and an independent element

Most scholars unanimously acknowledge that all text titles (fictional, publicist, etc.) -

are special elements of the text, can function as an independent unit and be a substitute for text

metonymy. We think this is so because the title takes the strongest position in the text. First of

all, it is leading the text, separated graphically and secondly, the title is as semantically loaded as

much as possible, which of course affects the perception of the text by the reader.

Thus, the title of a newspaper article is a text unit that reflects the existing image and

acts as a communication unit, its behavior as a unit of communication ensures that the subject is

an independent entity.

Chapter III. Syntactic modification of the title of the publicist text

Modification - is a change in an object or event that does not relate to its essence.

"Modification” [Fr. Change] is a change in something that is accompanied by the emergence of

new features.

Language is a dynamic system and is constantly changing, filling, evolving and

reflecting very well the changes over time, reflecting at best the country's social and political

shifts. The internal language process, open information space, rapidly evolving technical

civilization and intense external relations have a major influence on language formation. These

changes, of course, affect all the hierarchical levels of linguistic units.

Syntactic modification also implies changes in language at the level of syntax, namely,

what kind of sentences were most prevalent in depending on modality and structure as titles for

publicist texts of the past centuries and what's happening at the modern stage, What kind of



syntagms did we have in the 19th, 20th centuries, and what is the situation today. Naturally, such

changes reflected on leading text mark, title, the simple sentence titles have been replaced with

complex ones nowadays, titles, that are similar to resume, have been spread, determinant titles

are rare, etc.

Thus, over time, any process or event undergoes modification, all these historical, social

or cultural changes are fixed in the language and the research object does not lose its actuality.

3.1. Causes of syntactic modification

Language is a dynamic system, so it changes over time. American linguist Edward Sapir

noted in 1921, "Everyone knows that languages change." There are academies in charge of

controlling the linguistic situation; they prevent the use of slang, jargons, penetration into written

texts of the simplifications for the spoken language of grammatical norms, spelling changes.

However, thanks to the colossal development in the press, language is changing rapidly, it

accepts many innovations and it is impossible to control this process. This change is linguistic

and extra linguistic, which, of course, is reflected in the language itself and does not remain

unnoticed. Therefore, one of the causes of syntactic modification is language change.

In the 19th and 20th centuries magazines and newspapers always had loads of readers as

they were the main source of information and the function of the title was to provide

information, in those epochs the titles of the text to be delivered to the public were given by a

simple sentence, which made it easier for the reader to remember and perceive them. In the

modern era of globalization, there are many ways to provide information, so there is a

competition to find out who can provide information faster and more interestingly with an

effective headline. Today, unlike the 19th and 20th centuries, complicated sentences are

considered as titles instead of naming sentences. Therefore, epochal changes will also be

considered as a cause of modification.

There is no obscene headline in the publicist texts of the 19th, 20th centuries, because

the strict censorship of this period was in effect; today the obscene titles have become quite

numerous. In that case, what should be the cause of the syntactic modification? We think it is

due to the existing historical - social - cultural background.



Therefore, the main cause of syntactic modification is the sociolinguistic factor.

Thus, all subjects or events undergo modification and this is the reason of their diversity

and often the actuality of the research object.

3.2. The structure of the titles of the publicist text in the 19th century

Georgian-language press

The 19th century was the era when the main source of information was the media. The

country's historical, social, or cultural novelties, changes, were primarily reflected in the press.

At that time the main function of the publicist texts and their titles was to provide information,

and sometimes to interest readers. We should take into consideration that, due to the background

of that time, there was no need for inserting advertising or intrigue in the title of publicist texts

(this feature was taken in the 21st century), because they were reading them anyway; the public

was waiting for a new issue of magazines and newspapers to receive new information on events

happening in Georgia and around the world. In the empirical materials we have obtained, namely

in magazines published in 1866-1901, it appears that the title performs an informative function;

one good example of this is single-word titles.

3.2.1. Single-word titles

Single-word titles had been eye-catching in Georgian-language press of the mentioned

time: “Scholarships”; "Politics"; "Greece" (Gazette, "Iveria", 1883, №07-08), "Trade" (Gazette,

"Iveria”, 1885, №08"), "Foreign"; "Evening"; "Telegram" (Gazette, "Iveria", 1989, no.

73),"Nominal"; "Rabbit"; "Fortunately for the Day" (Gazette, "Iveria", 1901, № 282), "Post"

(Gazette, "Sasoflo Gazeti", 1869, No. 19), "Machakhela" (Gazette, "Iveria") ", 1878, No. 47), "

From Istanbul "(Gazette," Kvali", 1895, No. 23) ...

Such titles convey information to the reader without any appeal. The reader knows that

the text will speak of what the title indicates, the title property was to bring the reader to the text,

and the author's motivation was to provide new information.



3.2.2. Determinant titles in Georgian-language press of the 19th century

Along with the single-word titles, two-word, mostly  determinant titles are actively

found in the 19th century Georgian language press. Both types are used as determinants,

substantive and attributive:

Substantive determinant titles:

“Public Schools” (Gazette, “Iveria”, 1883, ,07-08), “Public Library” (Gazette, “Iveria”,

1883, 707-08), “Politics Review” (Gazette) ., "Iveria," 1883, No. 9), "The Traveller's Diary"

(Gazette, "Iveria," 1878, No. 44), "On the Blessing of the Crown" (Gaz., "Kvali," 1896, No. 24)

...

Attributive determinant titles:

"Weakness" (Gazette, "Droeba", 1884, №32), "Controversial Ownership" (Gazette,

"Droeba", 1884, № 12), "Internal Chronicle" (Gazette, "Droeba", 1884, № 92), "Bibliographic

Notice" (Gazette, "Droeba", 1866, no. 12), "Letters from England" (Gazette, "Kvali", 1897, №

25) ...

It is typical for this period to refer to simple name titles, will it be unextended, as we

have mentioned above as single-word titles, if extended? We do not have a predicate title at this

time.

3.2.3. Extended nominal sentences as titles

The titles given in the extended nominal sentences convey the story, event, time and

place of action briefly, clearly, and gracefully. The nominal sentences can be conveyed with

similar members of the sentence that are linked with conjunction “and”, several determiners,

postpositions, etc.

Nominal titles conveyed with postpositions:

"To the Readers of Iveria Magazine" (Gazette, "Iveria", 1883, 707-08), "Just Before the

Holiday" (Gazette, "Iveria", 1889, №73), "Among the Strangers", " Letter from Guria



”(Gazette,“ Iveria ”, 1901, №282),“ Letter to the Editor ”(Gazette,“ Iveria ”, 1878, № 35),“ In

the Book-Warehouse of the Literacy Spreading Society ”( Gazette, Iveria, 1901, № 282) ..

Nominal titles with similar members of the sentence:

"Historical and Bibliographic Letter" (Gazette, "Iveria", 1883, No. 07-08), "The

Women’s Right to Elect and the Parliament of England" (Gazette, "Iveria", 1878, No. 47), "The

Georgians and the Armenian Relations "(Gazette," Kvali ", No. 21, 1893)," Law and

Government Decree "(Gazette, "Tsnobis Furceli, "1896, No. 17) ...

Nominal titles with several determinants:

"New Book Printing", "Kutaisi Elementary School", "The Case of Ottoman Armenia",

"The Expense of the Following Year", “The Blessing of  Samegrelo Elementary School of the

Noblemen” (Gaz., "Iveria", 1883, №07-08); “Private Healing ”,“Tiflis Private Healing ”,“ To the

Attention of Our Students” (Gazette,“ Iveria ”, 1901, № 282); "The Case of the Loss of

Andreevski's Woman", "The Case of the Sighnaghi Disorder" (Gazette, "Iveria", 1878, №47) ...

Nominal simple sentence titles of the 60s in the 19th century are mostly narrative

according to modality, which expresses an objective attitude of the reader towards the reality.

During this period, the titles with interrogative and exclamation modality had been revealed

rarely. In the empirical material we obtained, only a few titles were given in interrogative or

exclamation forms: "Do Not Cough!" (Gazette, "Iveria", 1889, №73), "Can It Be the Truth?"

(Gazette, "Droeba", 1884, № 32). This has to be explained by the fact that the reality of the time

was transmitted without any coloring and emotions, and the narrator kept his objectivity, which

is quite hard in the 21st century, and it would convey any fact that the attitude of the teller toward

the stated opinion or existing event did not appear to be relevant.

For this period, the title refers to the succinctly conveyed similar members of the

sentence linked with conjunction “and”, but such titles cannot be regarded as a characteristic of a

particular era, since their number is small:

"The Town and the Village" (Gazette, "Iveria", 1989, No. 73), "Talking and Thinking"

(Gazette, "Iveria," 1877, No. 16), "Dialectics and the Truth" (Gazette, "Droeba", 1884, № 6),

"Watering and Drying" (Gazette, “Sasoflo Gazeti”, 1869, № 1) ...



It is noteworthy that in the newspapers: "Droeba" and "Tsnobis Furtseli" we find so

called "symbolized", "marked" titles, which David Gotsiridze calls "Zero Titles". Texts have

three types of characters instead of a title: "Plus +", "Short Line ----" and "Three Stars ***" -

that's why we called them "symbolized", "marked" titles. In general, such a description is typical

of poetry, but it is also found in the media, mainly in small texts with "symbolized" titles. The

reason for this may be the shortage of sources of information. In the old days, the main source of

information was the newspaper, which was read with interest, so as not to miss the necessary

information, therefore, even untitled texts, it could be said, would attract the readers' attention,

for not hiding anything under it.

The fact that in the 19th-century publicist texts are merely titles given by simple

nominal sentences, we think the reason must be the following:

The rules for the media, which were unanimously adhered to at that time, are also

confirmed by our empirical material;

 Journalists' responsibility and professionalism can be seen and felt in the titles as well,

with their objective attitude and thinking about the title selection;

Language regularity. In general, a complex sentence is considered a relatively late

language event; consequently, it was advisable to use a simpler sentence for this period

that would be easy to guess. Those who were giving titles had his readers accustomed to

similar titles; consequently, they would easily memorize and absorb the titles conveyed

in that way.

3.3. The structure of the titles of the publicist text in the XX century Georgian

language press

Since the beginning of the 20th century, the titles of predicates have been used while

naming the publicist texts, which was not the case in the 19th century.

3.3.1. Titles with predicates in the XX century Georgian language press



Predicate does not appear in the 19th-century publicist titles, in the twentieth - it does,

but with less frequency. The predicate appears in simple sentence titles:

"Georgia Tobacco Trust Recommends Everyone to Buy Its Production", "Reactionary

Mushteid Had a Bad Day", "Shah Does Not Break His Heart", "Needs to Pay Attention"

(Gazette, “Communist”, 1922, # 181), "There, Where Democracy Reigns” (Gazette,

“Communist”, 1922, # 200) ...

The examples reveal that the spread of the titles expressed by the predicate began with a

simple sentence, by the early 20th century there were fewer predicate titles, and since the mid-

1960s their number had increased. We think this is a transitional period, with changes to the title,

from a nominal sentence to a predicate simple sentence. From the very beginning of the 21st

century, conveying the title via a verb is one of the characteristics.

New types of titles with indefinite person sentences were founded in the 20th century.

3.3.2. Types of infinite sentences in the titles of a publicist text

Infinite sentence titles are intended to interest readers. When the title does not show any

event, by whom the action is taken, it provokes a certain interest and the desire to read the text,

for example:

"We Got the Best Taste of Granular Caviar"; "How Zelim Khan Was Killed"; “Why Do

They Avoid Investigating the Case Together?”; “Preparing to Talk in Bosnia”; “Geshov Was

Dismissed”; "How to Heal"; "We Must Tell the Truth"; "Take Care of the Public Affairs" ...

3.3.3. Semantic types of nominative sentences in the titles of the publicist text

19th, 20th century publications often include titles expresses with nominative sentences,

mostly in an extended form and we can say that the titles of the events, actions, expressed with

nominal sentences are also one of the features of that period. For example:

"Flag on Rails"; “Tram Cases”; “Tiflis, October 3”; "Provisional Ruler of Persia";

"Elections in the  Royal City"; “The Petition on Ferrari”; “Churchill's Opinion on England's

Budget”; “Materials for the History of Georgia”; “The Case of the Editor-in-Chief of "Golos

Caucasus"; "Funny Widow" ...



3.3.4. Determinant titles in the 20th-century Georgian-language press

The Soviet-era media is mostly characterized by determinant titles, whether managed or

agreed. For example, the managed determinant titles are: "The State of Albania", "The Priest's

Punishment", "Escape of the Prisoner", "The Revel Concept”...

The determinant laconic titles performed their function thoroughly, leading the reader to

the text. It is neither political nor neutral. Such titles were widespread and characteristic even in

the 19th century and were widely used in the 20th century media, this also indicates that the

purpose of the title was to be informative, lead to the text and arouse interest.

We also meet attributive determinant titles at the same frequency: "The Last Mail";

"New Provocateur"; "Motor less Airplane"; "Public House"; The "Outbound Year"; "Georgian

Indifference"; "The Most Christian Theater" ...

Based on the empirical material studied, we can say that there are many common signs

in the two different eras regarding the syntactic modification of publicist text titles, but of course,

there are differences.

3.4. The structure of the titles of the publicist text in the modern-day

Georgian-language press

The modern Georgian-language press has not only undergone structural change but also

a functional one. Some other functions were added to the existing title functions (informative,

interest, link to text, etc.) such as advertising, impact and intriguing features, which were

performed by epatage titles. During this period, we find titles that were incredible in the publicist

texts of the last centuries. These are obscene titles, resume titles, allusive titles, etc. Naturally,

such changes could be explained.

Today we often find the following titles with endless content:

“Ivanishvili Has Been Proposed to Return as Prime Minister Several Times, But…”

(Gazette, “Kviris Palitra”, No. 5, January 29-February 3, 2019); "I hoped that during these 7



years Giga Bokeria either learned something or grew somehow, though ..." (Gazette, “Kviris

Palitra”, No. 2, January 7-13, 2019);  "I'm Not a Tramp, But ..." (Gazette, “Kviris Palitra”, No. 3,

January 14-20, 2019) ... Such incomplete content titles not only draw the reader's interest and

attention, but in our opinion, they also keep them focused on remembering; it means that

incomplete titles are more memorable than the complete ones. The obscene titles that are

expressed with simple, compound and complex sentences appear on the press sheets of modern

times, which indicates the vulnerability of censorship. For example, "I realized that I got

deciphered and I cried - you can't catch me, boobs!" (To strengthen emotion, exclamation points

were added); "I would F@@k this government’s dilettante mothers - Giorgi Kipshidze against

the Georgian Dream" (Gazette, “Alia” No. 01, January 14-20, 2019); "If I had killed this ugly

bitch, should they judge me for being negligent?!”, etc. What has been going on in this field over

the past centuries? Were the scabrous titles spread? Of course, no! This is also confirmed by the

empirical material we have obtained. We have not seen any obscene headlines in any of the

magazines or newspapers at the time. What was the reason? We think this should be explained

by the fact that censorship was strictly in force at that time.

The modern press also focuses on the expressive titles given in both affirmative and

prohibitive imperative mood. There are often simple sentences with exclamation mark, in

which the same sentence is repeated in similar manner or with a slight change to express more

emotion. These are “Don't be mistaken! Don't go! Don't Call! ”(Gazette, “Asaval-Dasavali”, 9,

February 26 - March 2018); “Don't Drag! Don't move anymore! Do Not Darken!”(Gazette,

“Asaval-Dasavali”, No. 48, November 26 - December 2, 2018); “They have dragged on! They

have cleared off! They have darkened! (Gazette, “Asaval-Dasavali”, No. 8, February 19-25,

2018); Do not approach!!! Do not let come closer!!! (Gazette, “Asaval-Dasavali”, №43, 22-28)...

The allusive titles in simple sentences are also interesting, which are short, concise,

smart, emotional, and at the same time with a great load. Allusion is a rhetorical tool - a cross-

reference to any known historical fact or literary work. The names of a well-known phrase,

idiom, story or novel are alluded in the following titles: Konstantine Gamsakhurdia's novel

echoes "Right of the Grand Master" by the following title “Why have you laid so well!”

(Gazette, “Asaval-Dasavali”, No. 36, September 3-9, 2018); Vazha-Pshavela's Story “It Rises” -

“It Rises!” (Gazette, “Asaval-Dasavali”, No. 40, October 4-11, 2018); in this title, Tolstoy's



heading “War and Peace” is changed to “Foxtail Millet and Peace!” (Gazette, “Asaval-Dasavali”,

No. 32, August 6-12, 2018) ...

The most bizarre and eye-catching titles found in the modern press are presented with

super-complex sentences, they are long and almost full-content ones,

we call them conventionally - abstract titles, because after reading them everything is apparent

and there is no longer any desire to read the text. Discussion of the titles in the diachronic

context makes it clear that we have moved from simple syntactic constructs to complex, super-

complex, resume-like titles in the modern era. "US President Donald Trump has told Fox News

that he is not going to invade Syria, despite ordering air strikes on Syrian military bases last

week"; “According to one of the victims of Center Point, Tamar Pirtskhalaishvili, the grandson

of the founder of the company Rusudan Kervalishvili, Nino Darasel's son sends threatening

letters to the victims "...

“In the Georgian media, title laconicism has been replaced by the opposite trend, short

and smart titles have been replaced by long and complex linguistic constructions ... Long titles

with informative fullness not only attract the readers, but also give them access to the text

”(Omiadze, 2006: 67).

We believe that this approach should be due to two reasons-1) The author, who gives

the name, simplifies the case and provides us with straightforward phrases directly from the text

of the speaker; 2) they think that they are more “effective” in modern society and such titles

attract more attention.

Thus, the fact is that super-complex sentenced, ambiguous, obscene titles are starting to

emerge today, in the 21st century, and we consider the time factor and competition as the reason

of it. However, not to make our opinion subjective, we decided to interview Nana Kvachadze, a

journalist from newspaper “Batumelebi”, a competent person who has direct connection to the

naming the text.

Based on the opinion of Nana Kvachadze, a journalist from newspaper “Batumelebi”,

the extra-linguistic factor of spreading an extended title is making them more informative that is

of interest to readers today. The following are some of the reasons for the spreading of obscene

titles: A) reflection of the real picture; B) easy to pay attention to; C) frequent obscene

vocabulary that is reflected in the media.



To find out what type of title attracts the public, we conducted a questionnaire survey,

which aimed to find out what should characterize the title to be interesting for the reader and to

have a desire to read the text.

3.5. Typology of titles

The following tables will help us better understand the features and functions of the

three century modified titles:

The types and characteristics of the nineteenth century publicist text titles

Title Types Title Characteristics

Narrative titles; Informativeness;

Laconicism;

Link to text.

Simple nominal sentence;

“Symbolized titles”;

Determinant titles.

The types and characteristics of the twentieth century publicist text titles

Title Types Title Characteristics

Predicative sentence; Informativeness;

Laconicism;

Link to text;

Arouse interest;

Simple nominal sentence;

Incomplete sentence titles;

Determinant titles;

Titles with similar members of the sentence

linked with conjunction ‘and’;

Nominative constructive titles characterizing a

person;



Titles with postpositions such as ‘due to’,

‘between’, ‘about’,’ toward’;

Substantial and Attributive determinant titles;

Interrogative titles;

Titles with numbers.

The types and characteristics of the twenty-first century publicist text titles

Title Types Title Characteristics

Titles with an effect of incomplete actions and

events;

Informativeness;

Link to text;

Curiosity;

Intrigue;

Impact;

Advertising.

Obscene titles conveyed by simple, combined

and complex sentences;

Titles with numbers;

The expressive titles conveyed with

affirmative and prohibitive imperative mood;

Allusive titles conveyed with simple

sentences;

Abstract titles conveyed with super-complex

sentences;

Ambiguous, vague titles;

Different modality titles.

Thus, in the tables compiled by us, which is based on empirical material, it can be seen

what kind of modifications have been made to the titles of the publicist texts according to both

structure and function.



Concluding Provisions

Thus, the syntactic modification of the title in the publicist texts and their analysis

allowed us to draw important conclusions. Namely,

1. There are many types of text definition, but from a linguistic point of view, we think it is

necessary to refer to textual categories when interpreting a text;

2. We think that structural, contextual, and functional aspects must be taken into account

while separating textual categories. If the sentence is structured and the cohesion and

coherence are preserved (as scholars attribute it to both sides), if the content of the text is

clear and the coherence is preserved, then it will in all cases perform its function, that is, it

becomes a means of communication, since cohesion and coherence are also perceived as

features of the text.

3. Is a title a text or a component of the text? To answer this question, the structural and

functional aspects must be taken into account.

4. Title should be leading to the text, engaging, interesting, it should not diminish the content

and meaning of the text, it should not exceed the text, so that the reader does not get

disappointed. It is important to have a balance of information between the title and the text.

5. The purpose of the title is to capture the reader's attention, arouse interest, the title should

be brief, while conveying the content of the article or highlight the most important facts, to

persuade the readers and to inspire them the main idea of the article.

6. We outline the features of the publicist headline. It should be guiding (should be linked to

the text and lead the reader to the text); apparent (should not be ambiguous to avoid

frustration of the reader); analytical (should be based on reality); explicit (must be directly

indicating to the text); temporarily actual (expressing actual topic for the given time),

constantly actual (reflecting issues of all ages).

7. We outline the following functions of publicist titles:

 An informative feature, a curiosity feature (to be tailored to the actual theme of the

particular background), an advertising feature (making bold titles to influence and

attract readers), an intriguing feature.



8. The title of a publicist text performs various functions and certain communicative tasks,

meaningfully containing references to different events (or components). If the content of

the title - is a nominative event, then its formal organization - is the transformation of the

event into the mind of the author. The title of a newspaper is a unit of text that reflects an

existing image and acts as a communication unit, while its behavior as a unit of

communication ensures that the title is an independent unit.

9. Over time, any process or event undergoes modifications in informative, functional,

structural ways, etc. All these historical, social or cultural changes are fixed in the language

and a research object does not lose the actuality.

10. Synchronous and diachronic comparisons of the titles of 19th, 20th and 21st century

publicist texts has revealed the following reasons for syntactic modifications: a) change of

language, b) epochal changes, c) change of values, d) change of purpose and ways of

achieving it, e) existing historical - social - cultural background.

11. Based on empirical material, we have identified the following characteristics of 19th-

century Georgian-language press titles: informativeness (the title briefly and skillfully

includes the information to be discussed in the text), conciseness (all titles are short, smart,

conveyed in simple sentences and easy to grasp), link to the text (the information provided

by the title is directly linked to the text and is the way to lead the reader to the text).

The following types of the 19th century publicist text titles: narrative titles, simple

nominal sentence titles, zero titles, determinant titles.

12. We have identified the following characteristics of the 20th-century Georgian-language

press titles: informative, laconicism, link to the text, curiosity.

The following types of the 20th century publicist text titles:predicative sentence,

simple nominal sentence, incomplete sentence titles, determinant titles, titles with similar

members of the sentence linked with conjunction ‘and’, titles with postpositions ‘due to’,

‘between’, ‘about’, ‘toward’, substantial and attributive determinant titles, interrogative

titles, titles with numbers.



13. Based on the empirical material we have obtained, we have identified the following

characteristics of modern Georgian language press titles: informative, link to the text,

curiosity, intrigue, impact, and advertising.

The following types of the 21st century Georgian press titles: titles with an effect of

incomplete actions and events, obscene titles conveyed by simple, combined and complex

sentences, titles with numbers, the expressive titles conveyed with affirmative and

prohibitive imperative mood, allusive titles conveyed with simple sentences, abstract titles

conveyed with super-complex sentences, ambiguous, vague titles, and different modality

titles.

Thus, our goal was to study syntactic modification, while we found discussion of

empirical material in a synchronous and diachronic way quite helpful.

14. Based on the questionnaire survey method, we came to the following conclusions:

 Every title has its reader;

 A short, smart, concise title still fascinates the addressee, as it happened in the 19th

and 20th centuries;

 A short title can also interest, intrigue, and attract readers;

 Much of the public does not like the obscene headlines;

 Reading the text depends on the extent to which the information in the title is of

interest to the reader;

 A title containing only information does not seem to be attractive if challenge and

appeal do not appear in it;

 Society has also been modified accordingly, if they used to read titles without any

intrigue in the past centuries, today they are the opposite;

 The reason of the spread of the titles with an effect of incompleteness is the presence

of more intrigue that is so fascinating to the public today;

 Marketing issues are foregrounded. The text is titled so that it is more provocative,

intriguing, appealing, so that it can be read and sold well;

 Titles with super-complex sentences that are resume-like ones appear to be less

interesting. The desire to read them only arises if it is relevant to a particular issue



at a particular time. We think such titles will not last long because it is temporary,

periodically appears like a mushroom and disappears again soon.


