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I შესავალი 
 

სიცილაკი, იგივე სმაილი (გრაფიკური სიცილაკი) 
და ემოციკონი (ტექსტური სიცილაკი) პუნქტუაციური 
ნიშნებისაგან შედგენილი, ძირითადად, ადამიანის 
სახის გამომხატველი სიმბოლოა, რომლის 
მთავარი ფუნქციაა ელექტრონულ მეტყველებაში 
გამოხატოს ზეპირი მეტყველებისათვის 
დამახასიათებელი ემოციები, მიმიკები და 
ჟესტიკულაცია. სიცილაკების საშუალებით 
ინტერნეტ-კომუნიკაციის დროს ხდება ისეთი 
სასაუბრო ნაწილაკების ჩანაცვლება, როგორიცაა 
მაგ, ინტერექციები, პროსოდია, პაუზა. სიცილაკის 
ერთერთი მთავარი ფუნქცია ელექტრონული 
კომუნიკაციის მოდალობის განსაზღვრაა (საუბარი 
ირონიულია, მასხრობაა, სერიოზულია, 
ფორმალურია, არაფორმალურია და ა.შ.). 
სიცილაკი სპეციფიკურ ნახატებზეა დაფუძნებული. 
იგი შეიძლება შეიქმნას: 1. სასვენი ნიშნებით, მაგ.: :–
(, 2. ანბანის საშუალებით, მაგ.: XD, 3. ანბანისა და 
განსაკუთრებული ნიშნების საშუალებით, ე.წ. 
„Kawaicons“ (იგივე იაპონური სმაილი, მაგ.:\(^_^)/) 
და 4. იკონური სმაილი (ნახატი). დღესდღეობით 
ხშირია ტირის ანუ „ცხვირის“ გარეშე სიცილაკების 
გამოყენება, რაც ზოგადად ელექტრონული 
მეტყველებისთვის დამახასიათებელ შემოკლების 
პრინციპს უკავშირდება. მაგ.::) ღიმილი. 
 
 

II სიცილაკების კლასიფიკაცია 
სიცილაკების კლასიფიკაცია შესაძლებელია მისი 
ფუნქციისა და შექმნის საშუალებების მიხედვით(იხ. 
ცხრილები 1, 2, 3, 4): 

– კლასიკური სიცილაკი 
– სახასიათო სიცილაკი 
– სელებრითი სიცილაკი 
– განსაკუთრებული ნახატები 
– გრაფიკული სიცილაკი 
– იაპონური სიცილაკი 

ცხრილი1. კლასიკური სიცილაკები: 
 

:-) საბაზისო სიცილაკი, სიხარულის 
გამოსახატავად 

;-) თვალის ჩაკვრა 
:-( მოწყენილი ან გაბრაზებული 

სიცილაკი 
:-> ცინიკური სიცილაკი 
(-: მემარცხენეს სიცილაკი 
:-))) ძალიან ბედნიერი 
:-((( უბედური 
:-P ენის გამოყოფა (ჩვენება) 
:-D ხმამაღალი (გულიანი) სიცილი 
:-* კოცნა 
^^ ღიმილი მოჭუტული თვალებით 
:/ სკეპტიკური სიცილაკი 
:-o შეშინებული სიცილაკი 
:| მრისხანე სიცილაკი 
XD, 
XDD 

მოცინარი სმაილი მოჭუტული 
თვალებით 

-.- განერვიულებული სახე 
:> სარკასტული სიცილაკი 
:‘( მტირალი სიცილაკი 
:S სიცილაკი, რომელსაც უჭირს 

გადაწყვეტილების მიღება 



:-@ გაბრაზებული სიცილაკი 
:-X მდუმარე სიცილაკი 
>.< თვალების მოჭუტვა 

 
ცხრილი 2. სახასიათო სიცილაკები: 

 
8:-) პატარა გოგონა 
:-)8< დიდი გოგონა 
:-? მწეველი ადამიანი (ჩიბუხით) 
:-Q ადამიანი ეწევა 
:^) ადამიანს დიდი ცხვირი აქვს 
:-6 ადამიანმა რაღაც ძალიან მწარე 

შეჭამა, ან მოსაუბრემ მას რაღაც 
ძალიან „მწარე უთხრა“ 

:-I ამ ადამიანისათვის ყველაფერი 
სულერთია 

B-D ჰგონია ყველაფერი იცის, 
ყოველთვის მართალია, 
სინამდვილეში ყველაფერს ცუდად 
აკეთებს 

 
ცხრილი 3. სელებრითი სიცილაკები: 
 

c¦:-=) ჩარლი ჩაპლინი 
:<) ელიტის წარმომადგენელი 

(ცხვირაბზეკილი) 
L:-) ახლახანს მიიღო დოქტორის 

სტატუსი 
~<:o) ჯამბაზი 

  
ცხრილი 4. განსაკუთრებული ნახატები. ამ 
სიცილაკებით ძირითადად ცხოველები ან საგნები 
გამოიხატება. 

 
  (__) 
                       (00) 
      /-------------\/ 
   /   ¦            ¦ ¦ 
 * ¦ ¦-------- ¦ ¦ 
¦ ¦           ¦ ¦  

 
 
ძროხა 
 

----<--{@ ან --{---@ ვარდი 
}((((*> თევზი 
=>>>>*  საახალწლონაძვისხე 

 
5. გრაფიკული სიცილაკები. ისინი შესაძლებელია 
მოძრავიც იყოს. 
 

  
 ცხრილი 6. იაპონური სიცილაკები: 
 

(^_^) მამაკაცური 
(*_*) აღტაცებული 
\(^_^)/, 
მოკლე 
ვარიანტი \o/ 

აღფრთოვანებული, 
გახარებული 

(^_^)/" ხელის დაქნევა, მისალმება 
ან დამშვიდობება 

(^_~) თვალის ჩაკვრა 
(-.-) რაღაც სისულელედ 

მიგაჩნია 
d(^_^)b მუსიკის მოსმენა 

 
 
ყველაზე ხშირად გამოიყენება კლასიკური 
სმაილების მოცინარი ან ნაღვლიანი ვარიანტი. 
როგორც ჩანს, ეს სმაილი განსაკუთრებით 
პოპულარულია, რადგან მას, უპირველეს ყოვლისა 
მოცინარ ვარიანტში, შესაძლოა სხვადასხვა 
მნიშვნელობები ჰქონდეს. ამ სიცილაკის :-) 
მნიშვნელობა კონტექსტთან კავშირის გარეშე ისევე 
რთული განსასაზღვრია, როგორც ღიმილის 
რეალურ ცხოვრებაში. მის მიღმა შეიძლება ბევრი 
რამ იმალებოდეს: კმაყოფილება, სიხარული, 
ბედნიერება, მაგრამ ასევე ირონიაც. მოყვანილი 
მაგალითები ნათელს ხდის განსხვავებული 
ინტერპრეტაციების არსებობის შესაძლებლობას. 
 
მაგ.: ინტერპრეტაცია „სიხარული“ 

კარგია, რომ შენ მანამდე აქ იყავი! მართლა 
ძალიან გამიხარდა :-)  
 

მაგ.: ინტერპრეტაცია „სიტუაციის განმუხტვა“ 
რა ბოთე ხარ !!! :-)  
 



სიცილაკის საშუალებით შესაძლებელია საკუთარი 
გრძნობები გამოხატო უფრო ნათლად, ვიდრე 
მხოლოდტექსტით. 
მე ხომ ვიცი :-), ყველაფერი კარგად იქნება, სანამ 
ჩვენ ერთად ვიქნებით  :-) ამ წუთას უბრალოდ 
გვერდით ვარ :-(  
ბოლო წლებში შეიმჩნევა სიცილაკების გამოყენების 
ზრდა თანამედროვე მედიაში. ამის მიზეზი 
შესაძლოა იყოს სიცილაკის უფრო ადვილი 
გამოყენების მეთოდები, მაგალითად თანამედროვე 
მობილური ტელეფონები მომხმარებელს 
შესაძლებლობას აძლევს იკონური სმაილები 
გამოიყენოს, ანუ დამწერს არ სჭირდება იცოდეს 
ნიშანთა კომბინაცია სიცილაკის შესაქმნელად. 
პრობლემა შეიძლება წარმოიშვასიმ შემთხვევაში, 
თუ შეტყობინების მკითხველი არ ფლობს 
მობილურს, რომელიც სიცილაკს სურათების სახით 
აღიქვამს. ამ შემთხვევაში მასთან ნაჩვენები იქნება 
ნიშანთა კომბინაცია, რომლის ინტერპრეტირებაც 
მან კონტექსტის მიხედვით უნდა მოახდინოს.  
 

III სიცილაკი როგორც საბაზისო მეტაფორული 
კონცეპტი 

კლასიკური სიცილაკების სქემა 70–იანი 
წლებიდანაა ცნობილი და გავრცელებული. თუმცა 
მათ თანამდეროვე მედიაში სულ სხვა 
მნიშვნელობები შეიძინეს. პირველი გამოყენება 
სმაილის თანამედროვე მედიაში 1982 წლის 19 
სექტემბრით თარიღდება, როცა სკოტ ი ფალამმა 
(Scott E Fahlam) ორმაგი წერტილი, მის შემდეგ 
ტირე და დახურული ფრჩხილი ირონიული 
მოდალობის გამოსახატავად შემოგვთავაზა. 
რადგან სმაილი სახის სქემატურ წარმოჩენაზეა 
დაფუძნებული, კოგნიტიური მეტაფორული 
კომუნიკაციის ტერმინოლოგიის მიხედვით,საქმე 
ეხება სხეულზე ბაზირებულ სურათს.ზემოთ აწეული 
პირის ფორმა პოზიტიურ ემოციასთანაა კავშირში, 
შესაბამისად :–) პოზიტიური სმაილია,მაგრამრადგან 
მეტაფორიკასთან გვაქვს საქმე, რათქმაუნდა, იგი 
გადატანითი მნიშვნელობითაც გამოიყენება. ის, თუ 
რომელი სიცილაკი რომელი ემოციის 
გამოსახატავადაა გამოყენებული, მხოლოდ 
კონტექსტთან ერთადაა ნათელი, ნაგულისხმები 
გასაგები ხდება კონტექსტში. მიუხედავად იმისა, 
რომ სიცილაკების უამრავი რაოდენობა არსებობს, 
მათი ინფორმატიულობა რჩება სქემატური და, 
შესაბამისად, ღია ინტერპრეტაციებისთვის.  
გამოიყენება თუ არა სიცილაკი როგორც 
მეტაფორა, ამის დასადგენად საჭიროა მათი 

ანალიზი საკომუნიკაციო ფუნქციის მიხედვით. 
ამისათვის არაა საკმარისი მროლოდ სიცილაკების 
ცხრილი და მიწერილი მნიშვნელობა, ეს არის 
მხოლოდ იკონური აღწერა და არა სიცილაკის 
ფუნქცია ტექსტში. სიცილაკს ტექსტში სხვადასხვა 
სემანტიკური ფუნქციები შეიძლება ჰქონდეს. 
მაგალითად მაგალითში:ჩვენში ამას სიმიდი კი არა, 
სიმინდი ქვია :–P 
ერთი შეხედვით ამ სიცილაკს :–Pქილიკის 
მნიშვნელობა აქვს, თუმცაკონტექტში ჩანს, რომ 
საქმე ეხება ბავშვურ კონკურენციას, მოდალობა 
სერიოზულია და სმაილი უბრალოდ არბილებს 
სიტუაციას. 
სიცილაკი ეფუძნება არა მხოლოდ 
ენობრივგამოხატულებას, არამედ თავად 
იმპიროვნების გუნება-განწყობას, რომელმაც იგი 
გამოიყენა. 
მაგ.:ტესტი ძაან რთული იყო :-@, აუ რა დებილი 
ვარ 0_0´ 
ამ მაგალითში პირველი სიცილაკი :-@ გამოხატავს 
სიბრაზეს, მეორე 0_0´ ტირილს. მეორე სმაილის 
გამოყენება არ ნიშნავს იმას, რომ მისი ავტორი 
მართლა ტირის, იგი ამ სმაილის გამოყენებით 
გამოხატავს დამოკიდებულებას საკუთარი თავის, 
საკუთარი სისუსტის მიმართ. ანუ, სიცილაკით 
გამოხატული ემოცია არაა სქემატური, იგი უფრო 
დრამატიზირებულია. 
 

IV სიცილაკების გამოყენების სიხშირე ასაკისა 
და სქესის მიხედვით 

საინტერესოა ის, რომ სიცილაკების რაოდენობა 
ქალებისა და გოგონების ინტერნეტ-კომუნიკაციის 
დროს გაცილებით დიდია, ვიდრე მამაკაცებისა და 
ბიჭების. ჩვენს ხელთ არსებული კორპუსის 
მიხედვით, რომელიც ეფუძნება ინტერნეტ-
მიმოწერას ფეისბუკში, სიცილაკის გამოყენების 
სიხშირეა: მამაკაცები 28%, ბიჭები 60,0%, ქალები 
55,5%, გოგონები 99,5%. (იხ. სურათები 1. 2. 3. 4). 
გენდერული კვლევები ადასტურებს, რომ 
ქალებთან და გოგონებთან შედარებით, მამაკაცები 
და ბიჭები სასაუბრო ნაწილაკებს მცირე 
რაოდენობით გამოიყენებენ. სიცილაკი სწორედ ამ 
სასაუბრო ნაწილაკების ჩანაცვლებაა. მამრობითი 
სქესის მიერ მათი ნაკლები რაოდენობით 
გამოყენება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 
ინტერნეტ–მიმოწერა კონცეპტუალურად ზეპირი 
მეტყველებაა. განსხვავებულია სიცილაკების 
გამოყენების სიხშირე ასაკის მიხედვითაც. 
ახალგაზრდა უფრო დიდი რაოდენობის სიცილაკს 



იყენებს, ვიდრე ზრდასრული ადამიანი. ამასთანავე 
განსხვავებაა იმ შემთხვევაში, ფამილარულია თუ 
არა ადამიანთა ურთიერთობა. ფორმალური 
საუბრების დროს, რათქმა უნდა, არ გამოიყენება 

სიცილაკები ან მინიმალური რაოდენობით, 
აგრეთვე ნაკლებად იყენებს ახალგაზრდა 
სიცილაკებს, თუ იგი უფროს ადამიანს ეკონტაქტება 
ინტერნეტით (იხ. სურათი 5). 

 
 
 

 

სურათი 1. ბიჭები 25 წლის ქვემოთ 
 

 
 

  
სურათი 2. ზრდასრული მამაკაცები 

 
 

 
 



 სურათი 3. გოგონები 20 წლის ქვემოთ 

 სურათი 4. ზრდასრული ქალები 
 

 სურათი 5. ახალგაზრდა გოგონა და ზრდასრული ქალი 
 



 
 
ასაკით უფროსი (50 წლის ზემოთ) მამაკაცები 
თითქმის არ იყენებენ ემოციკონებს. აქედან 
გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ქალები 
და SMS-ის ასაკით უმცროსი ავტორები უფრო 
ხშირად გამოხატავენ თავიანთ ემოციებს სმაილების 
მეშვეობით, ვიდრე მამაკაცები. ანუ, 28 წელზე 
უმცროსი ასაკის ქალები ყველაზე მეტ სიცილაკებს 
იყენებენ. თვალში საცემია დაბალი პროცენტული 
მონაცემები 28 წლის ასაკის ზემოთ მამაკაცებში, 
რომელთაც უმაღლესი განათლება აქვთ. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ მამაკაცებზე უფრო დიდი გავლენა 
აქვს ტექნიკის განვითარებას, რომელიც აადვილებს 
სიცილაკების გამოყენებას. თვალშისაცემია, რომ 
ბოლო პერიოდშიმამაკაცებში მოიმატასიცილაკების 
გამოყენებამ, ქალების პროცენტული მაჩვენებელი 
იგივე რჩება. რა თქმა უნდა, აქ ტექნიკური 
გაადვილების გარდა შესაძლოა ვივარაუდოთ სხვა 
მიზეზებიც. მაგალითად შესაძლოა მიზეზი იმისა,  
რომ მამაკაცები ქალებთან შედარებით ნაკლებ 
სმაილებს იყენებდნენ, იყო ის, რომ მათ არ 
მიაჩნდათ, რომ ემოციკონები „მაგარია“. ტექნიკის 
განვითარებამ, ან უბრალოდ დრომ უჩვენა მათ ამ 
ხატოვანი გამოხატვის საშუალების დადებითი 
მხარეები და ზოგიერთი მამაკაცი სიამოვნებით 
იყენებს ამ დამხმარე საშუალებას.  
იმეილებში სიცილაკების სხვადასხვა ვარიანტების  
გამოყენების სიხშირე უფრო ნაკლებია, ვიდრე 
მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებსა და ჩატში.ის 
მოსაზრება, რომ სიცილაკები კომპიუტერამდე 
არსებობდა, რასაკვირველია ნაკლებად 
შესაძლებელია. განსაკუთრებით ის, რომ ისინი იმ 
დროისათვის უკვე დღეს არსებული ფორმით 
გვხვდებოდა. სამაგიეროდ ფაქტია, რომ 
თანამედოვეობაში ემოციკონები ხელნაწერებშიც 
გვხვდება, მაგ., პატარა შეტყობინებები ბარათებზე 
(იხ. სურათი 6).  
 სურათი 6. სიცილაკი ხელნაწერში 
 

 

 
V დასკვნა 

 
სიცილაკების უამრავი სახეობა არსებობს. 
მიუხედავად ამისა, ელექტრონულ კომუნიკაციაში 
ჭარბობს კლასიკური სიცილაკები, 
რომლებსაცკონტექსტის მიხედვით განსხვავებული 
მნიშვნელობები შეიძლება ჰქონდეს. ამიტომ 
აუცილებელია სიცილაკის მნიშვნელობის კვლევა 
ტექსტის დონეზე. სიცილაკების საშუალებით გარდა 
ჟესტებისა და მიმკებისა გადმოიცემა მისი ავტორის 
გუნება-განწყობა და საუბრის მისეული მოდალობა. 
ელექტონული კომუნიკაცია ზეპირი მეტყველების 
კოპირებას ცდილობს და მისი გედნერული 
ანალიზი ზეპირი მეტყველების გენდერული 
ანალიზის შედეგებს ემთხვევა, განსაკუთრებით 
სქესის მიხედვით ჟესტიკულაციისა და სასაუბრო 
ნაწილაკების გამოყენების თვალსაზრისით. 
მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები უფრო მეტ 
სიცილაკებს იყენებენ, ვიდრე მამრობითი სქესის, 
ახალგაზრდები უფრო მეტს, ვიდრე უფრო 
ასაკოვნები. სიცილაკების რაოდენობით 
შესაძლებელია არა მხოლოდ ადამიანის ასაკისა და 
სქესის დადგენა, აგრეთვე იმისაც, თუ რა 
დამოკიდებულება აქვთმოსაუბრე პირებს 
ერთმანეთის მიმართ, როგორ ურთიერთობაში 
არიან ისინი სოციალური სტატუსის თვალსაზრისით. 
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