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ურთიერთმიმართების დადგენის საკითხს. 
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Abstract 

The present dissertation aims the diachronic analysis of the common Abkhaz-Adyghe 

phonological system and the reconstruction of its phonemes. Abkhaz-Adyghe language group 

includes Circassian (Adyghean or the group of Western Circassian dialects; and Kabardian, or 

the group of Eastern circassian dialects), Abkhaz-Abaza and Ubykh languages. The present 

paper is an integral part of the large-scale examination of Abkhaz-Adyghe phonology, 

morphology, syntax and its lexical components. Within the framework of the format and 

standards of this research, we will represent the reconstruction of Abkhaz-Adyghe 

phonological system. The reconstructed material includes the common vowels, consonants, 

and consonant clusters. The reconstruction will be done in accordance to all chronological 

levels. At the first stage, author will demonstrate common Abkhaz-Abaza and common 

Circassian-Ubykh reconstructions, which will be followed by the common Abkhaz-Adyghe 

material, based on the comparison of the previous two levels. The present work will give a way 

to more accurate reconstruction of the common Abkhaz-Adyghe morphology and syntax. 

Furthermore, the reconstructed material could be useful for examining the genetic and areal 

relatedness between Abkhaz-Adyghe and other languages of Caucasus. 
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შ˜- შიშინა ყრუ-ფშვინვიერი პალატალიზებული სპირანტი 
შ†- შიშინა ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული სპირანტი 

ì- შიშინა ყრუ-მკვეთრი სპირანტი 

გ - გუტურალური (ველარული) მჟღერი ხშული 
გ˜- გუტურალური (ველარული) მჟღერი პალატალიზებული ხშული 
გ†- გუტურალური (ველარული) მჟღერი ლაბიალიზებული ხშული 

ქ - გუტურალური (ველარული) ყრუ-ფშვინვიერი ხშული 
ქ˜- გუტურალური (ველარული) ყრუ-ფშვინვიერი პალატალიზებული ხშული 
ქ† - გუტურალური (ველარული)ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული ხშულიქ 

ქ› - გუტურალური (ველარული) ყრუ-უშვინველი ხშული 
ქ›˜ - გუტურალური (ველარული) ყრუ-უშვინველი პალატალიზებული ხშული 
ქ›† - გუტურალური (ველარული) ყრუ-უშვინველი ლაბიალიზებული ხშული 

ღ‘ - გუტურალური (ველარული) მჟღერი სპირანტი 
ხ‘- გუტურალური (ველარული) ყრუ-ფშვინვიერი სპირანტი ღ‘ 
ხ‘† - გუტურალური (ველარული) ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული სპირანტი 

ჹ - უვულარული მჟღერი აფრიკატი 
ჹ† - უვულარული მჟღერი ლაბიალიზებული აფრიკატი 

ჴ - უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი აფრიკატი 
ჴ˜ - უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი პალატალიზებული აფრიკატი 
ჴ† -უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული აფრიკატი 

‘ჴ - ფარინგალიზებული უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი აფრიკატი 
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‘ჴ†- ფარინგალიზებული უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული აფრი-

კატი 
ჴ› - უვულარული ყრუ-უფშვინველი აფრიკატი 
ჴ›˜ - უვულარული ყრუ-უფშვინველი პალატალიზებული აფრიკატი 
ჴ›† -უვულარული ყრუ-უფშვინველი ლაბიალიზებული აფრიკატი 

ყ - უვულარული ყრუ-მკვეთრი აფრიკატი 
ყ† - უვულარული ყრუ-მკვეთრი ლაბიალიზებული აფრიკატი 

ღ - უვულარული მჟღერი ლაბიალიზებული სპირანტი 
ღ† - უვულარული მჟღერი ლაბიალიზებული სპირანტი 

‘ღ - ფარინგალიზებული უვულარული მჟღერი სპირანტი 
‘ღ† - ფარინგალიზებული უვულარული მჟღერი ლაბიალიზებული სპირანტი 

ხ - უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი სპირანტი 
ხ† - უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული სპირანტი 

‘ხ - ფარინგალიზებული უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი სპირანტი 
‘ხ† - ფარინგალიზებული უვულარული ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული სპი-

რანტი 
ლ ̃ - მჟღერი ლატერალური სპირანტი 
ლ’ -ყრუ-ფშვინვიერი ლატერალური სპირანტი 
 - ყრუ-მკვეთრი ლატერალური სპირანტი 
ჸ - ლარინგალური ყრუ-მკვეთრი სპირანტოიდი 
ჸ˜ - ლარინგალური ყრუ-მკვეთრი პალატალიზებული სპირანტოიდი 
ჸ†- ლარინგალური ყრუ-მკვეთრი პალატალიზებული სპირანტოიდი 

ჰ - ლარინგალური ყრუ-ფშვინვიერი სპირანტი 
ჵ - ფარინგალური მჟღერი სპირანტი 
ჵ† - ფარინგალური მჟღერი ლაბიალიზებული სპირანტი 

Ð - ფარინგალური ყრუ-ფშვინვიერი სპირანტი 

Ð† - ფარინგალური ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული სპირანტი 
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შაფს. – შაფსუღური 
ჭემ. – ჭემგუური 
აბძ. – აბძახური 
ბჟედ. – ბჟედუღური 
ყაბ. – ყაბარდოული 
ბასლ. – ბასლენური 
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ჰათუკ. - ჰათუკაური 
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ოს. – ოსური 
ჩეჩ. – ჩეჩნური 
ინგ. – ინგლისური 
რუს. - რუსული 
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შესავალი 

 

ისტორიულ-შედარებითი და დიაქრონიული ენათმეცნიერების, როგორც 

ლინგვისტიკის ერთ-ერთი საკვანძო დარგის, მთავარი მიზანია ენათა ან ენობრივ 

ერთობათა შორის ურთიერთმიმართების დადგენა, მათი ოჯახებად, ჯგუფებად, 

ქვეჯგუფებად და უფრო წვრილ ერთეულებად დაყოფა და, შეძლებისდაგვარად, 

მონათესავე ენათა წინაპარი ენის ან მისი რომელიმე ენობრივი ელემენტის 

აღდგენა. ენობრივი დიაქრონია არის დროის განზომილება, რომელიც მოიაზრებს 

„ენობრივ ელემენტთა, ცვლილებათა და ევოლუციის კვლვევას“ (კემპბელი, მიქსკო 

2007: 42). დიაქრონიული და სინქრონიული ენათმეცნიერება პირველად 

განაცალკევა ფერდინანდ დე სოსიურმა (სოსიური 2011: 91). ისტორიულ-

შედარებითი ენათმეცნიერების ერთ-ერთ ქვაკუთხედად ფონოლოგიური 

ცვლილებებია მიჩნეული (კემპბელი 2013: 14-15). ჩვეულებრივ, ათასწლეულების 

მანძილზე მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემის ცვლილება უფრო სწრაფად 

ხდება, ვიდრე ფონოლოგიურისა. სწორედ ფონოლოგიური მონაცემებია ის 

ძირითადი მასალა, რასაც ეყრდნობა დიაქრონიული ენათმეცნიერება. მე-19 

საუკუნეში ნეოგრამატიკოსთა სკოლის მიერ გამოვლენილ იქნა ბგერათა 

ცვალებადობის კანონზომიერება. „ბგერათა ცვლილებას არ გააჩნია გამონაკლისი“ 

– ლოზუნგით გამოვლინდა ბგერათა რეგულარულობისა და კანონზომიერების 

კანონი (ოსტჰოფი და ბრუგმანი 1878). ორ ენასა ან ენობრივ ერთობას შორის 

გენეტიკური ნათესაობა იზომება მათ შორის არსებულ რეგულარულ და 

კანონზომიერ ბგერათშესატყვისობათა პოვნიერებით. ბგერათშესატყვისობათა 

მწყობრი სისტემის არარსებობის შემთხვევაში ენათა ურთიერთმიმართების 

საკითხი ღიაა ან ნათესაობა უფრო ღრმა ქრონოლოგიურ დონეზეა საძიებელი. 

პალეოკავკასიურ ენათა ჯგუფებს შორის გენეტიკური ურთიერთმიმართების 

დადგენა კავკასიური ენათმეცნიერების ერთ-ერთ საკვანძო ამოცანას წარმოადგენს. 
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ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული რიგი ნაშრომები ემსახურება ქართველურ და 

სხვა კავკასიურ ენებს შორის ბგერათშესატყვისობათა დადგენას. პირველ ასეთ 

მცდელობად შეიძლება მივიჩნიოთ პროფ. მ. ჩუხუას მონოგრაფია „იბერიულ-

იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა“ (2008), სადაც შეპირისპირებულია 

ქართველური და ნახური ენების ფონოლოგიური და ლექსიკური ინვენტარი. 

შედარებით უფრო ნაკლები მოცულობის ქართველურ-დაღესტნური შედარებითი 

მასალა წარმოდგენილია მიხეილ ქურდიანის ნაშრომში „იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერების საფუძვლები“ (2007). უფრო ვრცელი ქართველურ-აფხაზურ-

ადიღური შეპირისპირებები წარმოდგენილია მ. ჩუხუას სხვადასხვა სტატიებსა თუ 

საკონფერენციო თეზისებში (ჩუხუა 2007; 2007ა; 2008; 2009; 2011). აფხაზურ-ადიღურ 

და ქართველურ ენათა შედარებითი ფონოლოგია და ძირ-ფუძეები ერთიანი 

შემაჯამებელი ნაშრომის სახით წარმოდგენილია მისი მონოგრაფიაში „ქართულ-

ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი“ (2017). გარდა ამისა, ქეთევან 

ლომთათიძესა და გიორგი როგავას ჰქონდათ ცალკეული აფხაზურ-ადიღური 

ლექსემების ქართველურებთან დაკავშირების მცდელობები (ლომთათიძე 1955; 

1977ა; 1980; როგავა 1946; 1955; 1985; 1986). 

წინამდებარე კვლევის მთავარი საგანი არის აფხაზურ-ადიღურ ენათა 

ფონოლოგიური სისტემის დიაქრონულ ჭრილში განხილვა. აფხაზურ-ადიღური 

ენები იყოფიან ორ ძირითად ქვეჯგუფად: აფხაზურ-აბაზური და ჩერქეზულ-

უბიხური. აფხაზურ-აბაზური ქვეჯგუფში პირობითად ორი ენა ერთიანდება: 

აფხაზური და აბაზური, თუმცა კომპარატივისტიკის მეთოდების გამოყენებით 

ცხადი ხდება, რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ერთი ენის ორ დაშორებულ 

დიალექტთან (ლომთათიძე 1944; ლომთათიძე 1954). ამის მიუხედავად, პოლიტიკურ 

და სოციოლინგვისტური მიზეზების გამო დღეს სპეციალურ ლიტერატურაში 

იხმარება ტერმინები აფხაზური ენა და აბაზური ენა. თავის მხრივ, აფხაზური 

(სამხრული) იყოფა აბჟუურ, საძურ, ახჭიფსოურ და დალ-წაბალურ დიალექტებად, 

ხოლო აბაზური (ჩრდილოური) კი აშხარულად და ტაფანტურად (ჩირიკბა 1995). 
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დღეისათვის ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრებ ჩერქეზებს შორის 

მიმდინარეობს აქტიური ბრძოლა ერთიანი ეთნონიმის შემოღების თაობაზე. 

დღეისათვის რუსეთის ფედერაციის მოსახლეობის აღწერისას ჩერქეზთა სხვადასხვა 

სუბეთნოსის აღსანიშნავად გამოიყენება ტერმინი „ყაბარდოელი“ (რუს. кабардинец, 

кабардинцы), „ჩერქეზი“ (რუს. черкес, черкесы), ადიღელი (რუს. адыгеец, адыгейцы) 

და შაფსუღი (რუს. шапсуг, шапсуги).  

ჩერქეზული ენის შემთხვევაში აღმოსავლური დიალექტები გამოიყოფა 

ყაბარდოულ-ჩერქეზული ენად (რუს. кабардино-черкесский язык), ხოლო დასავლური 

დიალექტები – ადიღეურად (რუს. адыгейский язык). მიუხედავად ამისა, არსებობს 

რიგი შეუსაბამო საკითხები. მაგალითად, ადიღეს რესპუბლიკაში ყაბარდოელებით 

დასახლებულ სოფელ ქოშეჰაბლის ჩერქეზული მოსახლეობა რუსეთის ფედერაციის 

2014 აღნიშნულია როგორც „ადიღელი“ (სახელმწიფო სტატისტიკის ფედერალური 

სამსახური 2014, 24).  

ზოგადად, რუსეთის ფედერაციაში გამოყენებული ტერმინოლოგია სათავეს 

საბჭოთა პერიოდიდან იღებს. ნუჰ გიშევი სამართლიანად აღნიშნავს, რომ „თუკი 

ტერმინი ყაბარდო (ქაბართეი) გაჩნდა მე-15 საუკუნის პირველ ნახევარში, ტერმინი 

ჩერქეზი გაცილებით ადრე ჩამოყალიბდა.“ (გიშევი 2013, 2). ამავდროულად, 

ბეთროზოვი მიიჩნევს, რომ „ადიღური მოსახლეობის აღმნიშვნელი ტერმინი ჩერქეზი 

თურქულენოვანი მოსახლეობის წიაღში გაჩნდა, რომელიც სხვა ხალხებმაც აითვისეს 

და შემდგომში მყარად დამკვიდრდა ევროპულ და აღმოსავლურ ლიტერატურაში“ 

(ბეთროზოვი 1996, 225).  

საყურადღებოა, რომ თურქეთში მცხოვრებ ჩერქეზთათვის უცხოა 

„ყაბარდოელებად“ და „ადიღელებად“ დაყოფა. მაგალითად, კაისერის პროვინციის 

რეგიონ უზუნიაილაში, სადაც 50-ზე მეტი ყაბარდოული და 13 ჰათუკაური სოფელია 

თავმოყრილი, მიუხედავად დიალექტური სხვაობისა ჩერქეზი ერის ერთობა 

ეჭვგარეშეა. 
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თვითსახელწოდება „ადიღე“ და უცხოენოვანი სახელწოდება „ჩერქეზი“ – ეს 

არის ჩერქეზი საზოგადოებრივი ჯგუფების მოთხოვნა. ამ ფაქტორების 

გათვალისწინებით, წინამდებარე ნაშრომში შემდეგ ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ: 

ყაბარდოულისა და ბასლენური აღსანიშნავად გამოიყენება ტერმინი 

„აღმოსავლურადიღური დიალექტები“, ხოლო შაფსუღური, ბჟედუღური, 

შაფსუღური, აბძახური და ჰათუკაური დიალექტების „დასავლურადიღური 

დიალექტები“. რაც შეეხება აფხაზურ-აბაზურს, იმ შემთხვევაში თუკი ფონეტიკური 

პროცესი იდენტურია აფხაზურ და აბაზურ დიალექტებში, შეპირისპირებისას 

მითითებული იქნება აფხაზური და აბაზური. იმ შემთხვევაში, თუკი რომელიმე 

დიალექტის წიაღში განსაკუთრებულ ფონოლოგიურ პროცესს აქვს ადგილი, მაშინ 

მითითებული იქნება კონკრეტული დიალექტი, მაგალითად ბზიფური, აბჟუური, 

ტაფანტური და აშხარული. 

რაც შეეხება ჩერქეზულ-უბიხურ ჯგუფს, აქ საქმე გვაქვს ორ გამოკვეთილ 

ენასთან – ჩერქეზულსა და უბიხურთან. ჩერქეზულის შემთხვევაში იმავე 

პრობლემას ვაწყდებით, რაც აფხაზურ-აბაზურ ენებთან დაკავშირებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციის მეცნიერებათა აკადემიის 

სპეციალური კომისიის დადგენილების მიხედვით, ყაბარდოული და ადიღეური 

ენები ერთი ენის ორ დიალექტად იქნა აღიარებული. დღესდღეობით აკადემიურ 

წრეებში კვლავაც გამოიყენება ტერმინი ყაბარდოული და ადიღეური ენა. თავის 

მხრივ, ყაბარდოული იყოფა ბაქსანის, ბასლენეისა და ყუბანის დიალექტებად, 

ხოლო ადიღეური ენა ადიღეურ, ჭემგუურ, ბჟედუღურ, შაფსუღურ, აბძახურ და 

ჰათუკაურ დიალექტებად.  

უბიხურ ენას არ გააჩნდა მკვეთრი დიალექტური დიფერენციაცია; 

სპეციალურ ლიტერატურაში გამოყოფენ შახესა და ვარდანეს თქმებს (კუმახოვი 

1967).  
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წინამდებარე ნაშრომი არის მცირე ნაწილი იმ მაშტაბური კვლევისა, 

რომელიც აფხაზურ-ადიღურ ენათა ფონოლოგიური, მორფოლოგიური, 

სინტაქსური სისტემებისა და ცალკეული ლექსემების აღდგენას ითვალისწინებს. 

ნაშრომის ფორმატისა და სტანდარტების გათვალისწინებით, ჩვენ წარმოგიდგენთ 

საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიური სისტემის რეკონსტრუქციას. აღდგენილი 

მასალა მოიცავს ფუძეენისეულ ხმოვნებს, თანხმოვნებსა და თანხმოვანთა 

ბგერათკომპლექსებს. რეკონსტრუქცია განხორციელდება ქრონოლოგიური დონეების 

ზედმიწევნითი დაცვით.  

თავდაპირველად ნაჩვენები იქნება საერთოაფხაზურ-აბაზური და 

საერთოჩერქეზულ-უბიხური რეკონსტრუქციები, საბოლოოდ მათ 

ურთიერთშეპირისპირების შედეგად კი – საერთოაფხაზურ-ადიღური.  

ნაშრომზე დაყრდნობით, სამომავლოდ შესაძლებელი იქნება 

საერთოაფხაზურ-ადიღური მორფოლოგიისა და სინტაქსის მეტი სიზუსტით 

აღდგენა. მეტიც, აღდგენილი მასალა შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს აფხაზურ-

ადიღურ ენათა სხვა კავკასიურ ენებთან გენეტიკური და არეალური 

ურთიერთმიმართების დადგენისას. 

აფხაზურ და აბაზურ დიალექტებს ჯერ კიდევ ქეთევან ლომთათიძემ ერთ-ერთ 

ფუძემდებელ ნაშრომს უწოდა „აფხაზური ენის ტაპანთური დიალექტი“ (1944). ამის 

გათვალისწინებით, სამხრულ დიალექტებს (აბჟუური, ბზიფური, საძური, დალ-

წაბალური და ახჭიფსოური) აღინიშნება როგორც „აფხაზური“, ხოლო ჩრდილოური 

დიალექტები (ტაფანტური და აშხარული) – როგორც „აბაზური“. ცალკეული 

დიალექტი აღინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მისთვის დამახასიათებელ 

ფონოლოგიურ მოვლენას მიექცევა ყურადღება, აფხაზურისა და აბაზურის 

აღმნიშვნელ საერთო ტერმინად კი „აფხაზურ-აბაზური“ იქნება გამოყენებული . 
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ენობრივი მასალა მოხმობილია შემდეგი წყაროებიდან: აფხაზური (კასლანძია 

2005; ჰენკო 1988; კასლანძია-ჯონუა 2016, ჩირიქბა 1996ა), მათ შორის ბზიფური 

დიალექტი (ბღაჟბა 1964), აბაზური (ტუგოვი 1967,  ჟიროვი და ექბა 1956, ლომთათიძე 

1944; 1946), უბიხური (ფოგტი 1963, ბერსიროვი და ბერსიროვა 2017, კლიმოვი და 

ჰალილოვი 2003, ჩირიქბა 1996), აღმოსავლური ჩერქეზული (კარდანოვი 1957, აპაჟევი 

და კოკოვი 2008), ცალკეული აღმოსავლურ-ჩერქეზული კილო-თქმები (ყუბანურ-

ზელენჩუკური –- ბაღოვი 1968, ბასლენური – ბალყაროვი 1959, პარი 1974),  

დასავლური ჩერქეზული (ბერსიროვი 2011-2012-2013, ვოდოჟოკოვი 1960), ასევე 

ცალკეული დიალექტები (შაფსუღური – კერაშევა 1957, აბძახური – პარი და ბათუკა 

2005, ბჟედუღური – სითიმოვა 2004, ჰათუკაური – ჩემი საექსპედიციო ჩანაწერები 

თურქეთის რესპუბლიკაში მცხოვრებ ჰათუკაური დიალექტის მატარებელთან, 

თურჰან ევთიჰთან).  

საკითხის შესწავლის ისტორია. საერთოაფხაზურ-ადიღურ ფონოლოგიურ 

სისტემას სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მკვლევარი განიხილავდა. მათი 

უმრავლესობა ცოცხალ ენა-კილო-თქმებში არსებულ ამ ფონემებს სინქრონიულ 

დონეზე იკვლევდა (უსლარი 1862, ტრუბეცკოი 1922; 1926; დირი 1928, ახვლედიანი 

1949, კერაშევა 1957,  ბღაჟბა 1964, ფოგტი 1963). 

საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიური სისტემის რეკონსტრუქციის 

პირველი და მნიშვნელოვანი დაკვირვებები ეკუთვნის ნიკოლოზ ტრუბეცკოისა 

(1922; 1926) და ჟორჟ დიუმეზილს (1933). 

ნ. ტრუბეცკოიმ პირველად მიაქცია ყურადღება ადიღურ ლატერალებსა და 

აფხაზურ-აბაზურ შიშინა სპირანტებს შორის არსებულ კანონზომიერ 

ბგერათშესატყვისობებს. მიუხედავად ამ კვლევათა უდიდესი მნიშვნელობისა, მათ 

ვერ წარმოადგინეს ფუძე ენის მწყობრი ფონოლოგიური სისტემა. 
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 დიაქრონიული კვლევებიდან უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ქ. 

ლომთათიძის თვალსაზრისი. იგი ისტორიულ-შედარებითი ჭრილში განიხილავდა 

აფხაზურ-აბაზური ქრონოლოგიური დონის ფონოლოგიური დონის ფონემატურ 

სისტემას. მისი აზრით, აფხაზურ-აბაზურ დიალექტები მნიშვნელოვან სხვაობას იჩენს 

ფონეტიკაში  (ლომთათიძე 1977, 7).  

მსგავსი კვლევა ჩერქეზულ დიალექტთა მაგალითზე განახორციელა მ. 

კუმახოვმა. მან წარმოადგინა ჩერქეზული ფონოლოგიური ინვენტარის 

დიაქრონიული ანალიზი, თუმცა ქ. ლომთათიძისაგან განსხვავებით, იგი 

პროტოფონემების აღდგენას არ ერიდებოდა (კუმახოვ-კუმახოვა 1981). მისი აზრით, 

„საერთოადიღური ფონოლოგიური სისტემის ტრანსფორმაცია ცალკეულ ენათა და 

დიალექტთა სისტემაში მნიშვნელოვანი ფონოლოგიური ცვლილებებით არის 

განპირობებული. ეს უკანასკნელი ეხება როგორც ვოკალიზმს, ისე კონსონანტიზმს, 

თუმცა არსებითი ცვლილებები მაინც კონსონანტიზმის სფერომ განიცადა“ (კუმახოვ-

კუმახოვა 1981, 268). 

 ჩერქეზულ ენებში პრერუპტიული თანხმოვნებისა და ლატერალური რიგის 

ისტორიის დასადგენად დიდი როლი ითამაშა ვ. შენგელიამ (შენგელია 2006, 66-

85). გარდა ამისა, მან ივარაუდა საერთო|ჩერქეზულ ქვესისტემაში უმლაუტის 

არსებობის თეორიაც (იქვე. გვ. 59-65). 

ამგვარი სისტემის წარმოდგენის პირველი მცდელობა ეკუთვნის ა. 

აბდოკოვს (1973; 1976). მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრი მნიშვნელოვანი მიგნება 

აქვს, ხშირად საეჭვო და გადასამოწმებელია მისი სეგმენტირებული და 

შეპირისპირებული ლექსემები, რაც ჩრდილქვეშ აყენებს მის კვლევას. 

 შემდგომი წლების კვლევებიდან, აგრეთვე, აღსანიშნავია ს. სტაროსტინისა, 

ს. ნიკოლაევისა (1994) და ჩირიქბას (1996) მიერ რეკონსტრუირებული 

საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიური სისტემა. ორივე ავტორს ერთმანეთის 
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მიმართ შენიშვნები ჰქონდათ და ამ კუთხით აღსანიშნავია სტაროსტინის წერილი, 

რაც ამ საკითხზე აკადემიური დისკუსიის პირველი ნიმუშია.  

პოლემიკურ წერილში, ჩირიქბამ არ გაიზიარა სტაროსტინის მიერ აღდგენილი 

ფონემათა გარკვეული რიგების არსებობა. ჩირიქბა საეჭვოდ მიიჩნევს ფუძეენაშიი 168 

ფონემის აღდგენას; აგრეთვე, ავტორი სკეპტიციზმით უყურებდა ზოგიერთი ფონემის, 

მაგალითად „ლაბიალიზებულ-პალატალიზებულ ბილაბიალური“ ფონემის 

არსებობის საკითხს (ჩირიქბა 1999, 154). აღსანიშნავია, რომ ვ. ჩირიქბამ საკუთარ 

მონოგრაფიაში გარკვეული კორექტივები შეიტანა სტაროსტინ-ნიკოლაევის 

რეკონსტრუქციებში.  

საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიის შესახებ კვლევა გააჩნია ჯონ 

კოლარუსოსაც (1994).  

საერთოაფხაზურ-ადიღური ლექსემების ქართველურთან შეპირისპირებაში 

უდიდესი წვლილი მიუძღვის მერაბ ჩუხუას. მის უახლეს მონოგრაფიაში (2017) 

წარმოდგენილია როგორც ქართველურ-აფხაზურ-ადიღური ბგერათშესატყვისობები, 

აგრეთვე ათასამდე საერთო წარმომავლობის მქონე ძირი. 

მეთოდოლოგია. წინამდებარე კვლევის უმთავრესი მიზანია საერთოაფხაზურ-

ადიღური ფონოლოგიური სისტემის რეკონსტრუქცია და მისი წარმოდგენა 

პარადიგმის სახით. ფონემათა რეკონსტრუქციის პროცესი არ წარმოადგენს 

მათემატიკურ ფორმულას; მისი მიზანია მათ შორის კანონზომიერი 

ურთიერთმიმართების დადგენა და მისი არქაული სახის წარმოჩენაა.  

ფონემის რეკონსტრუქციისას გამოყენებულ იქნება შედარებითი 

ლინგვისტიკის ის ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს შეპირისპირებულ ლექსიკურ 

მასალაზე დაყრდნობით ფონოლოგიური არქეტიპის აღდგენას. მსგავსი 

მეთოდოლოგია აღწერილია კემპბელის (2013: 107-158) ნაშრომში. იგი რამდენიმე 

საფეხურს გამოჰყოფს: 
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1. შესატყვისი ძირების დადგენა 

2. ბგერათშესატყვისობების დადგენა 

3. პროტო-ბგერის რეკონსტრუქცია (გვ. 107-113). 

მეთოდოლოგია წარმატებულად გამოყენებულ იქნა ინდო-ევროპული, 

სემიტური, დრავიდული, უტო-აცტეკური, ფინურ-უნგრული და თურქული 

ენობრივი ოჯახების ფონოლოგიური სისტემის აღდგენისას (ID).  

ფონემატური ინვენტარის რეკონსტრუქციის მეთოდოლოგია უფრო ვრცლად 

აქვს ანტონი ფოქსს (1995). მკვლევრის მიხედვით, პროტოფონემის 

რეკონსტრუქციამდე აუცილებელია ენათა შორის კანონზომიერი 

ბგერათშესატყვისობების გამოვლენა. შემდგომი საფეხური უნდა იყოს ფონემათა 

ცვლილების რაობის დადგენა. ეს ცვლილებები შეიძლება იყოს: 

ა) გაყოფა – როდესაც ერთი პროტოფონემა შვილობილ ენებში ორ სხვადასხვა 

ფონემას გვაძლევს 

ბ) შერწყმა – როდესაც ორი სხვადასხვა პროტოფონემა შვილობილ ენებში 

კარგავს კორელაციურ ოპოზიციას და ერთი ფონემატური ერთეულით არის 

წარმოდგენილი 

გ) ჩანაცვლება – როდესაც პროტოფონემა შვილობილ ენებში იცვლის თავის 

ბუნებას რაგვარობისა თუ წარმოთქმის ადგილების მიხედვით (ფოქსი 1995, 69-72).  

აფხაზურ-ადიღური ენების სპეციფიკიდან გამომდინარე აუცილებელია 

გარკვეული ენებრივი პროცესების გათვალისწინება. პირველ რიგში, საჭიროა 

საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიური მოვლენებისა და დიალექტური 

ინოვაციების ურთიერთგამიჯვნა. იმ შემთხვევაში, თუკი ფონოლოგიური არსებული 

მასალა ამის საშუალებას იძლევა, საჭიროა ფონემის ცვლილების მიზეზის დადგენა. ეს 

შეიძლება იყოს ასიმილაცია, დისიმილაცია, გარვეული ფონოლოგიური რიგების 
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მოშლა და სხვა. ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის რეგიონის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, გასათვალისწინებელია მეზობელი ენების ზეგავლენა (პირველ რიგში 

თურქული წარმოშობის ნოღაური და ყირიმულ-თათრული ენები), რომელთაც 

ფონოლოგიურ სისტემაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ.  

უშუალოდ კვლევის ჩატარებამდე აუცილებელია აფხაზურ-ადიღურ ენათა 

და დიალექტთა კლასიფიკაცია, რათა თავიდან გამოირიცხოს შესადარებელი 

მასალის ურთიერთაღრევა და სხვადასხვა მანიპულაცია. კლასიფიკაციის პროცესში 

უნდა გამოიკვეთოს ენობრივი ჯგუფები, ქვეჯგუფები, საკუთრივ ენები, დიალექტები 

და კილო-თქმები. გარდა საყოველთაოდ მიღებული კლასიფიკაციის 

გათვალისწინებისა, საჭიროდ მიგვაჩნია უბიხურს, აფხაზურ-აბაზურსა და 

ჩერქეზულს შორის სიახლოვის რევიზია. 

კვლევისას ნაშრომში იქნება გამოყენებული  საფეხურეობრივი 

რეკონსტრუქცია. თავდაპირველად ცალ-ცალკე აღდგებაა აფხაზურ-აბაზური და 

ჩერქეზული ფონოლოგიური სისტემები; თითოეულ ფონოლოგიურ რიგს 

(ბილაბიალური, დენტალური, სიბილანტური და სხვა) დაეთმობა ცალკე თავი. 

თითოეული ფონემატური რეკონსტრუქცია გამყარდება სულ მცირე ხუთი 

მაგალითით. ამის შემდგომ, უკვე რეკონსტრუირებული მასალის 

ურთიერთშეპირისპირებისას ვიმსჯელებთ საერთოაფხაზურ-ადიღურ არქეტიპზე. 

აფხაზურ-ადიღურ ენათა შიდა კლასიფიკაციის საკითხისათვის. აფხაზურ-

ადიღური ფუძე-ენის ფონემატური სტრუქტურის გამოვლენისათვის აუცილებელია 

ამ ჯგუფში შემავალ ენათა და დიალექტთა კლასიფიკაცია. აქედან ყველაზე 

პრობლემურია უბიხური ენის სხვა ენებთან ურთიერთმიმართების საკითხი, რაც 

კვლავაც ღიად რჩება იბერიულ-კავკასიურ ენათმეცნიერებაში. დღეისათვის 

გაბატონებულია სამი ძირითადი შეხედულება უბიხური ენის კლასიფიკაციასთან 

დაკავშირებით: 
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ა) უბიხური ენა უფრო ახლოს დგას ჩერქეზულ ჯგუფთან, ვიდრე აფხაზურ-

აბაზურთან (კუმახოვ-კუმახოვა 1981); მათი აზრით „მიუხედავად იმისა, რომ 

აფხაზური და ადიღური ქვეჯგუფები, სინქრონიული თვალსაზრისით, უბიხური ენის 

მიმართებით პოლარულ პოზიციებს იკავებენ, მასალის ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

ჩრდილო-დასავლური კავკასიური ენების ფორმირების ადრეულ ეტაპზე ორი 

ქრონოლოგიური დონის, ადიღურ-უბიხურისა და აფხაზურის გამოსაყოფად 

საკმარისი საფუძველი არსებობს“ (კუმახოვ-კუმახოვა 1981, 8-9). 

ბ) სხვაობა უბიხურსა და დანარჩენ ორ ჯგუფს შორის არ აღემატება 

თითოეულს შორის არსებულ სხვაობას (უსლარი, დირი, დიუმეზილი, შაგიროვი); 

ა. დირის აზრით, „უბიხური ენა დგას აფხაზურისა და ჩერქეზულის ზღვარზე ამ 

სიტყვის ფართო გაგებით (დირი 1996, 17). 

გ) უბიხური ენა უფრო ახლოს დგას აფხაზურ-აბაზურ ჯგუფთან, ვიდრე 

ჩერქეზულთან (ჩირიქბა). იგი მიიჩნევს, რომ უბიხურის აფხაზურთან დაახლოების 

საფუძველი სვოდეშის 200-სიტყვიან სიაში გაცილებით მეტი აფხაზურ-უბიხური 

შესატყვისობა გვხვდება, ვიდრე ჩერქეზულ-უბიხური; თუმცა იქვე ავტორი ფიქრობს, 

რომ საკითხი „საჭიროებს შემდგომ დისკუსიას“ (ჩირიქბა 1996, 7-8). 

პირველ და მეორე შემთხვევაში მკვლევრები ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ 

არა დიაქრონიული ენათმეცნიერების მეთოდოლოგიის გამოყენებით, არამედ 

არეალურ-ტიპოლოგიურ მსგავსებებზე დაყრდნობით. მართლაც, უბიხური ენა 

შეიცავს როგორც აფხაზურ-აბაზური, ისევე ჩერქეზული ენებისთვის 

დამახასიათებელ სხვადასხვა ფონოლოგიურ, მორფოლოგიურ, ლექსიკურ თუ 

სინტაქსურ ელემენტს (კუმახოვ-კუმახოვა 1981, 9-11). ეს ბუნებრივიცაა, ვინაიდან 

უბიხური ენა ერთის მხრივ სამხრეთ-აღმოსავლეთით აფხაზური ენის საძურ და 

ახჭიფსოურ დიალექტებს, მეორეს მხრივ კი ჩრდილო-დასავლეთით ადიღეური 

ენის შაფსუღური დიალექტის ინტენსიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. უბიხურ 

მოსახლეობაში ფართოდ იყო ფეხმოკიდებული უბიხურ-აფხაზურ-ადიღეური 
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ტრილინგვიზმი (ინალ-იფა 2015, 106). აფხაზური და ადიღეური ენების ზეგავლენა 

იმდენად დიდი იყო, რომ დღესაც რთულია საკუთრივ უბიხური და ნასესხები 

მასალის დიფერენციაცია. 

უბიხური ენის ადგილის განსაზღვრისთვის თეორიულად დასაშვებია 

შემდეგი სახის დებულებები: 

1. უბიხური ენა უფრო ახლოს დგას აფხაზურ-აბაზურ ჯგუფთან, ვიდრე –

ჩერქეზულთან. 

2. უბიხური ენა უფრო ახლოს დგას ჩერქეზულ ჯგუფთან, ვიდრე –

აფხაზურ-აბაზურთან. 

3. უბიხური ენა ცალკე მდგომი ენაა, ხოლო აფხაზურ-აბაზური და 

ჩერქეზული ჯგუფები ქმნიან ერთგვარ ჩერქეზულ-აფხაზურ-აბაზურ ენობრივ 

ერთობას. 

4. სხვაობა უბიხურსა და დანარჩენ ორ ჯგუფს შორის არ აღემატება 

თითოეულს შორის არსებულ სხვაობას. 

თეორიულად სხვა სახის დაშვება გამორიცხულია. იმის დასადგენად, თუ 

რომელია ამ ოთხი დებულებიდან მართებული, ჩვენ გამოვიყენებთ ე.წ. 

„იზოგლოსურ მეთოდს“. აღნიშნული მეთოდი ითვალისწინებს ორ ან მეტ ენასა 

თუ ენობრივ ერთობას შორის ნათესაობის ხარისხის დადგენას ფონოლოგიური, 

მორფოლოგიური, სინტაქსური და ლექსიკური იზოგლოსების გამოვლენითა და 

მათი ხვედრითი წილის შეფარდებით თითოეულ ენობრივ ერთეულს შორის. ადრე 

აღნიშნული მეთოდოლოგია გამოყენებულ იქნა ინდო-ევროპულ (გამყრელიძე-

ივანოვი 1984) და ქართველურ (გამყრელიძე-მაჭავარიანი 1965) ენათა 

კლასიფიკაციისას. 
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აფხაზურ-ადიღურ ჯგუფში უბიხური ენის ადგილისა და მისი ჩერქეზულ 

და აფხაზურ-აბაზურ ენებთან სიახლოვის ხარისხის დასადგენად წარმოვადგენთ 

მნიშვნელოვან ფონოლოგიურ, მორფოლოგიურ და ლექსიკურ იზოგლოსებს 

უბიხურ და ჩერქეზულ ენებს შორის. 

ფონოლოგიური პარალელები: ლატერალური რიგი – უბიხ. ლ ̃, ლ‘, ლ; ჩერქ. 

ლ ̃, ლ‘, ლ; აფხაზ.-აბაზ. ჟ˜,შ˜. აფხაზურ-აბაზურ ენებში არ მოგვეპოვება 

ლატერალური სპირანტები. ჩერქეზულიდან ნასესხებ სიტყვებში ლ‘ ლატერალი 

გადაიცემა ქლ კომპლექსით. მაგალითად, აღმ. ად. ლ‘ƒფƒდ „წინდა“, აბაზ. ქლაფად 

(ID) (ლომთათიძე 1976).  

ველარულ-უვულარულ სპირანტთა კორელაცია – უბიხ. ღ‘ , ხ‘  /  ღ, ხ; ჩერქ. 

ღ‘ , ხ‘ / ღ, ხ; აფხაზ-აბაზ. ღ , ხ. აფხაზურ-აბაზურ ენებში არ მოიპოვება ველარuლი 

სპირანტები. ჩერქეზული ენებიდან ნასესხებ ლექსემებში ველარuლ სპირანტთა 

კომპენსაცია ველარული ხშულების გ/ქ ფონემების საშუალებით ხდება. მაგალითად: 

ადიღ. ხ‘აბზƒ „წესი, ადათი“ აფხაზ. ა-ქაბზა IDD 

უვულარულ ხშულთა სისტემა – უბიხ. ქ/ყ, ჩერქ. ქ/ყ შეესატყვისება 

აფხაზურ-აბაზურ ენებში ხ ან Ð ფონემებs, რაც ერთი მხრივ დეფარინგალიზაციით, 

მეორე მხრივ კი სპირანტიზაციით უნდა იყოს გამოწვეული. 

ველარულ ხშულთა პალატალიზაცია – უბიხ. გ˜, ქ˜, კ˜, ჩერქ. გ˜, ქ˜, კ˜ 

(პოვნიერია შაფსუღური დიალექტის ჰაკუჩურ თქმაში, ბასლენური დიალექტში, 

ყაბარდოული დიალექტის ფსოუჩე დახესა და ბაბუღოის და თურქეთში, კაისერის 

პროვინციაში მცხოვრებ ყაბარდოელთა მეტყველებაში), შედარებით აფხაზ.-აბაზ. გ, ქ, 

კ. აფხაზურ-აბაზურ ენებში არ შეინიშნება იმ ველარულ სპირანტთა პალატალიზაცია, 

რომელთაც უბიხურ და ჩერქეზულ ენებში პალატალიზაბული შესატყვისი გააჩნიათ. 
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ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პალატალიზაცია გვიანდელი მოვლენაა და იგი მხოლოდ 

ჩერქეზულ-უბიხურ ქრონოლოგიურ დონეზე შეიძლებოდა წარმოქმნილიყო. 

მორფოლოგიური იზომორფები: ბრუნვათა სისტემა – უბიხურ და ჩერქეზuლ 

ენათათვის საზიაროა ერგატიული ბრუნვა. ორივე ენობრივ ერთეულს გააჩნია 

პოლიფუნქციური ერგატივის ნიშანი, რომელიც გარდამავალ ზმნში ითავსებს 

სუბიექტის, ხოლო გარდაუვალში მიცემით ბრუნვაში მდგომი ობიექტის ფუნქციებს. 

გარდა ამისა, ერგატივის ნიშანი ლოკატივის გამომხატველიც შეიძლება იყოს 

(კუმახოვი, კუმახოვა და ვამლინგი 1996: 99). Uუბიხ. -(ა)ნ (ერგატივის ნიშანი), ადიღ. 

–მƒ ID, აღმ.ად. –მƒ (ID) ერგატიულ ნიშნებში ფიქსირდება მ : ნ სახის 

ბგერათშესატყვისობა. არც ერგატივი და არც სხვა სახის ბრუნვები აფხაზურ-

აბაზურ ენებში არ მოგვეპოვება. 

პრევერბები – უბიხურ და ჩერქეზულ ენებში პოვნიერია პრევერბული 

იზოგლოსები. უბიხ. ბღ˜ა- (რაღაცის ზედაპირზე ყოფნა), ადიღ. ბღ†Ê- (გვერდით 

ყოფნა), უბიხ. фა- (რაღაცაზე ჩამოკიდებული ყოფნა), ადიღ. ფƒ- (ID) აღმ.ად. ფƒ- ID. 

აღნიშნული პრევერბები არ მოიპოვება აფხაზურ-აბაზურ ენებში. 

თვლის სისტემა – უბიხ. ზა (ერთი), ადიღ. ზÊ (ერთი), აღმ.ად. ზÊ (ერთი), 

აფხ. აკÊ (ერთი), უბიხ. ტყ†ა (ორი), ადიღ. (შაფსუღ.) ტყ†Ê (ორი), აფხ. ã†Ê-ბა (ორი) 

უბიხ. პლÊ (ოთხი), ადიღ. პლÊ (ოთხი), აღმ-ად. პლÊ (ოთხი), აფხ. ფშ˜-ბა (ოთხი), 

უბიხ. ბლ ̃Ê (შვიდი), ადიღ. ბლ ̃Ê (შვიდი), აღმ-ად. ბლ ̃Ê (შვიდი), აფხ. ბჟ˜-ბა (შვიდი) 

უბიხ. ბღ˜Ê (ცხრა), ადიღ. ბღ†Ê (ცხრა), აღმ-ად. ბღ†Ê (ცხრა), აფხ. ჟ†-ბა (ცხრა). 

აგრეთვე უბიხურსა და ჩერქეზულ ენებს ოცს ზემოთ რიცხვთა wარმოების ერთიანი 

სისტემა ახასიათებთ. Uუბიხ. ტყ†ატ†ალ ̃ა ზალ̃ა (ოცდაერთი), ადიღ. ტ†ƒWÊრƒ ზÊრƒ 

(ოცდაერთი), უბიხ. ტყ†ატ†ალ̃ა (ოცდაერთი), აფხ. Y†აჟ†ეი აკÊ (ოცდა ერთი), უბიხ. 

ტყ†ალ̃ა (ოცდაორი), ადიღ. ტ†ƒWÊრƒ ტ†Êრƒ (ოცდაორი), აფხ. Y†აჟ†ეი  ã†Ê-ბა (ოცდა 
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ორი) და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ საძური ენის თვლის სისტემაც უფრო 

ახლოს დგას ადიღურთან, ვიდრე აფხაზურ-აბაზურთან. მაგალითად: toka “ორი”, 

plii “ოთხი” iplii “შვიდი”, ipgi “ცხრა” (ჩელები 2003: 132).  

ლექსიკური იზოგლოსები: უბიხ. ყ†ა (შვილი), ადიღ. ქ†ƒ (შვილი), აღმ-ად. ქ†ƒ 

(შვილი), აფხ. ბა/ფა (შვილი), უბიხ. კ˜ა- (სიარული), ადიღ. კ†ƒ- (სიარული), აფხ. ა-

ნÊყ-არა (სიარული), უბიხ. wა (სახელი), ადიღ. აღმ-ად. wƒ (სახელი), აფხ. ხაძ- 

(სახელი), უბიხ. ბზÊ (wყალი), ადიღ. ჩერქ. ფსÊ (wყალი), აფხ. აძÊ (wყალი), უბიხ. 

(ნ)დღა (მზე), ადიღ. თÊღƒ (მზე), აღმ-ად. დÊღƒ (მზე), აფხ. ა-მრა (მზე) უბიხ. Wა 

(კარგი), ადიღ. ¹,†Ê (კარგი), აღმ-ად. фƒ (კარგი), აფხ. ბზია (კარგი) და სხვა. 

აღსანიშნავია ისეთი საძური1  ლექსემები, როგრიცაა bızı “wყალი”, umke “არ 

wახვიდე” (შედარებით შაფს. –Ê-მÊ-კ†ƒ “არ wახვიდე”), რომელთა ადიღურთან 

სიახლოვე თვალსაჩინოა (ჩელები 2003: 133). 

 როგორც ამ მაგალითებიდან გამოჩნდა, აფხაზურ-აბაზურ ენებში აღნიშნულ 

სემანტემებს სხვა ლექსემები აღნიშნავს. 

ძალიან მნიშვნელოვანია უბიხურსა და ჩერქეზულს შორის არსებული 

კომპოზიტური იზოგლოსები. ამგვარ იზოგლოსებში, ერთი მხრივ ფიქსირდება 

რეგულარული და კანონზომიერი ბგერათშესატყვისობები, მეორე მხრივ კი ამ 

ლექსემათა სეგმენტაცია, შესაძლებელია როგორც უბიხური, ისე ჩერქეზული 

ენობრივი მონაცემების მიხედვითაც. მაგალითად: უბიხ. ლ ̃აკ†Êმა (ყური), ადიღ. 

თÐაკÊმ (ყური), აღმ.ად. თÐაკÊმƒ (ყური), უბიხ. შხ†Êრბ (ქაფი), ადიღ. თხ†Êრბ (ქაფი), 

უბიხ. ლ ̃ალ ̃- (დახრჩობა), ადიღ. თÐƒლ- (დახრჩობა), უბიხ. ბაგ˜აშ† (ტურა), აღმ.ად. 

ბაჟƒს′†Ê (ტურა). ამ შემთხვევაში სესხებზე საუბარი ზედმეტია. აღნიშნული 

მაგალითები გვიდასტურებს უბიხურ-ჩერქეზული ფუძე-ენის რეალურ არსებობას. 

                                                           
1 არ შეგვეშალოს აფხაზური ენის საძურ დიალექტში 
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აღნიშნულ მაგალითებზე დაყრდნობით, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ 

აფხაზურ-ადიღური ფუძე-ენა დივერგენციის პერიოდში ორ ძირითად ჯგუფად –

აფხაზურ-აბაზურად და ჩერქეზულ-უბიხურად გაიყო. ჩერქეზულ-უბიხურ ჯგუფს 

შეიძლება მივაკუთვნოთ საძური ენა, რომლის მცირე ნიმუშებიც დაცულია ევლია 

ჩელების ჩანაწერებში (ჩელები 2003, 132). საძურის, როგორც დამოუკიდებელი ენის 

არსებობას ადასტურებს ფილიფსონი, რომლის მიხედვითაც „დაბალი ფენის 

წარმომადგენლები საუბრობენ ასაძიფსუაზე“ (ფილიფსონი, ციტირებულია: ანჩაბაძე 

2010, 166). მან საძების მხარე მე-19 საუკუნის შუა წლებში მოინახულა, რაც იმაზე 

მიუთითებს, რომ რუსეთ-კავკასიის ომის მსვლელობისას საძური ენა ჯერ კიდევ 

არსებობდა, თუმცა მისი დაბალი სოციოლინგვისტური სტატუსის გამო მისი 

დისტრიბუცია იყო შეზღუდული და უკვე მოწყვლად მდგომარეობაში იყო. 

თანამედროვე აფხაზურ-ადიღურ დიალექტთა კლასიფიკაციას, ეჭვს არ იწვევს, 

რომ აფხაზურ-აბაზური ჯგუფი იყოფა სამხრულ (აფხაზურ) და ჩრდილოურ (აბაზურ) 

დიალექტთა ჯგუფებად. აღნიშნული დაყოფა ამ ენათა შესწავლის დროიდან იყო 

ცნობილი და ერთხმად ათიარებულია ამ ენათა სპეციალისტების მიერ (ლომთათიძე 

1977, 7-13, ბღაჟბა 1964, 20-26, ჩირიქბა 2003, 19, 12-14). დაყოფა საფუძვლად 

ფონოლოგიური, მორფოლოგიური ლექსიკური და სინაქსური მთელი რიგი 

თავისებურებები უდევს. 

 

  

1. აფხაზურ-აბაზური 

1.1.აფხაზურ დიალექტთა წრე 

1.1.1. აბჟუური დიალექტი 

1.1.2. ბზიფური დიალექტი (კლასიფიკაცია ეკუთვნის ქ. ლომთათიძეს – 

1977, 9) 

1.1.2.1. ოთჰარის თქმა 

1.1.2.2. ლიხნის თქმა 
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1.1.2.3. ააცის თქმა 

1.1.3. საძური დიალექტი (კლასიფიკაცია ეკუთვნის ვ. ჩირიქბას – 1996, 21) 

1.1.3.1. წვიჯური თქმა 

1.1.3.2. ხალიწური თქმა 

1.1.4. დალ-წაბალური დიალექტი 

1.1.5. ახჭიფსოური დიალექტი 

1.2. აბაზურ დიალექტთა წრე 

1.2.1. ტაპანთური დიალექტი (კლასიფიკაცია ეკუთვნის ქ. ლომთათიძეს –

1977, 13) 

1.2.1.1. ფსიჟ-კრასნი ვოსტოკის თქმა 

1.2.1.2. ყუბინა-ელბურგანის თქმა 

1.2.2. აშხარული დიალექტი (კლასიფიკაცია ეკუთვნის ქ. ლომთათიძეს –

1977, 13) 

1.2.2.1. კუვინსკის თქმა 

1.2.2.2. აფსუის თქმა 

2. უბიხური ენა 

3. ჩერქეზული ენა 

3.1. აღმოსავლურ-ჩერქეზულ დიალექტთა წრე 

3.1.1. ყაბარდოული დიალექტი 

3.1.2. ბასლენური დიალექტი 

3.2. დასავლურ-ჩერქეზულ დიალექტთა წრე 

3.2.1. ჭემგუური დიალექტი (კლასიფიკაცია ეკუთვნის თჰარქახოს 1965, გვ. 

4-5) 

3.2.1.1. საკუთრივ ჭემგუური 

3.2.1.2. ჯამბეჩიის თქმა 

3.2.2. ბჟედუღური დიალექტი 

3.2.2.1. ჩეჩენაის თქმა 
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3.2.2.2. ხამიშის თქმა 

3.2.3. ჰათუკაური დიალექტი 

3.2.4. აბძახური დიალექტი 

3.2.5. შაფსუღური დიალექტი (კლასიფიკაცია ეკუთვნის ზ. კერაშევას – 

1957, 6) 

3.2.5.1. ყუბანისპირა თქმა 

3.2.5.2. შავი ზღვის პირა თქმა (მათ შორის, ჰაკუჩური თქმა)  

4. [საძური ენა (ასაძიფსუა)] 

 

საერთოაფხაზურ-ადიღური კონსონანტური რიგების შესახებ – ერთ-ერთი მთავარი 

დავის საგანია. უდავოა, რომ ფუძეენურ ქრონოლოგირ დონეზე უნდა არსებულიყო 

ხშულთა სულ ცოტა სამი რიგი, მჟღერი, ყრუ-ფშვინვიერი და აბრუპტიული, ანუ ყრუ-

მკვეთრი. მთავარი დავის საგანი შემდეგი, აღდგება თუ არა საერთოაფხაზურ-ადიღურ 

ქრონოლოგიურ დონეზე პრერუპტიული, ანუ ყრუ-უფშვინველი ხშულები? 

 პრერუპტიული თანხმოვნები პირველად ნ. იაკოვლევმა გამოავლინა 

(იაკოვლევი 1928, 120-123), ხოლო მათი არსებობა ექსპერიმენტულად დაამტკიცა თ. 

უჯუხუმ (უჯუხუ 1976, 135-157). პრერუპტიული კონსონანტები პოვნიერია 

ბჟედუღურ, შაფსუღურ და ჰათუკაურ დიალექტებში.  

ბჟედუღურ დიალექტში პრერუპტივთა არსებობას საგანგებო კვლევა მიუძღვნა 

კ. აუტლევმა (1971), ხოლო შაფსუღურში კი ეს ფონემათა რიგი განიხილა ზ. კერაშევამ 

(1957). კერაშევას აზრით, „ნახევრადაბრუპტივები [იგულისხმება პრერუპტივები] 

ფშვინვიერსა და აბრუპტივს შორის მდგარი ფონემებია. ფშვინვა მინიმუმამდეა 

დაყვანილი, თუმცა თავის ბუნებით ის არც აბრუპტივი და არც ფშვინვიერია. 

აკუსტიკურად პრერუპტივები რუსულ ყრუ ხშულებს წააგავს, თუმცა მისი იდენტური 

არ არის.“ (კერაშევა 1957, 26-27). 

ჰათუკაურში ისინი უშუალოდ აღმოვაჩინე თურქეთის რესპუბლიკაში 

განხორციელებული სამეცნიერო ექსპედიციის დროს, რაც უცხო იყო აქამდე 
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ჩერქეზული დიალექტოლოგიისთვის. მთქმელმა თურჰან ევთიჰმა დაადასტურა 

ცოცხალ მეტყველებაში კორელაციური ოპოზიციის არსებობა შემდეგი მაგალითებით: 

ჰათუკ. დჷღƒ „შეკერილი“, თჷღƒ „ჯილდო“, თჷღƒ „მზე“, ტჷღƒ „ამოთხრილი“.  

 აფხაზურ-ადიღურ ენებში ხშულთა რიგები ხასიათდება გლოტალიზაციით, 

მჟღერობითა და ფშვინვიერებით. ამ სამი კომპონენტის სხვადასხვა სახის 

კომბინაციით შეიძლება მივიღოთ აბრუპტივი, პრერუპტივი, მჟღერი და ყრუ-

ფშვინვიერი ფონემები (იხილეთ ცხრილი ქვემოთ). 

ცხრილი N 1 - აფხაზურ-ადიღური თანხმოვნების რაგვარობა 

 

 

 

 

ჩერქეზულ კილო-თქმებში პრერუპტივები გვხვდება ორი სახისა – 

პოზიციურად წარმოქმნილები და სხვა ჩერქეზულ დიალექtებში რეგულარuლი და 

კანონზომიერი ბგერათშესატყვისობის მქონენი. ვ. შენგელია სამართლიანად მიიჩნევს, 

რომ „პრერუპტივების მიღების ერთ-ერთი წყარო შეიძლებოდა ყოფილიყო ფშვინვიერ 

თანხმოვანთა კომპლექსები“, რაც იქვე მაგალითებით აქვს გამყარებული (შენგელია 

2006, 72). 

სხვა დიალექტებში შესატყვისობის მქონე პრერუპტივების არსებობა 

პირველად როგავამ შენიშნა. მის მიერ წარმოდგენილი პარადიგმის მიხედვით, 

შაფსუღური და ბჟედუღური პრერუპტივი შეესატყვისება ჭემგუურს-აბძახურ ყრუ-

ფშვინვიერსა და ყაბარდოულ მჟღერ კონსონანტებს (როგავა 143ა, 273-276). 

გამონაკლისს უვულარული რიგი წარმოადგენს, სადაც ყაბარდოულში მოსალოდნელი 

 გლოტალიზაცია სიმჟღერე ფშვინვიერობა 

აბრუპტივი + - - 

პრერუპტივი - - - 

მჟღერი - + - 

ყრუ-ფშვინვიერი - - + 
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მჟღერი ფონემის ნაცვლად გვხვდება ყრუ-მკვეთრი სპირანტოიდი (მაგალითები 

იხილეთ შესაბამის თავში). 

დღეისათვის აფხაზურ-აბაზურ ენებში პრერუპტივთა წარმომავლობის 

საკითხი ღიად დგას. მკვლევართა აზრი სამად იყოფა:  

I: გ. როგავა (1943ა, 1943ბ), ს. სტაროსტინი და ს. ნიკოლაევი (1994) პრერუპტიულ 

ხშულებს საერთოაფხაზურ-ადიღურ მოვლენად მიიჩნევენ. ს. სტაროსტინი და 

ნიკოლაევი მათ შაფსუღური დიალექტის ჩვენების საფუძველზე აღადგენდნენ 

(სტაროსტინ-ნიკოლაევი 1994, 180). 

გ. როგავას მიაჩნდა, რომ პრერუპტივი არა მხოლოდ აფხაზურ-

ადიღურისათვის, არამედ საერთოიბერიულ-კავკასიური ენობრივი ერთობისთვისაც 

ყოფილა დამახასიათებელი (როგავა 1943ბ, 837-843). იმის გათვალისწინებით, რომ 

პრერუპტივები პოვნიერია ლეზგიური ენის ზოგ დიალექტში, ეს საკითხი დამატებით 

კვლევას საჭიროებს (იხ. მეილანოვა და ტალიბოვი 1975). 

II: მკვლევართა ნაწილი (ქურდიანი 2007, კუმახოვი და კუმახოვა 1981) 

პრერუპტივს ჩერქეზულ დიალექტობრივ ინოვაციად მიიჩნევენ.  

მ. ქურდიანს ამის დასტურად ნასესხები ლექსიკა მოჰყავს, სადაც ყაბარდოული 

მჟღერი შეესატყვისება ბჟედუღურ და შაფსუღურ პრერუპტივს (ქურდიანი 2007, 214-

220).  

მ. კუმახოვისა და ზ. კუმახოვას აზრით, პრერუპტივების რეკონსტრუქციის 

მთავარი დამაბრკოლებელი ფაქტორი მისი აფხაზურ-აბაზურსა და უბიხურში 

არარსებობაა. გარდა ამისა, აღნიშნული მკვლევრების აზრით, პრერუპტივის კვალი არ 

ჩანს ბასლენურ დიალექტშიც კი, რომელიც არქაულობით ხასიათდება (კუმახოვ-

კუმახოვა 1981, 131-133). ფიქრობენ, რომ ამოსავალ ვითარებაში აღდგება მჟღერი 

კონსონანტი, ვინაიდან სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენებში შაფსუღურ-ბღედუღური 

პრერუპტივი შეესატყვისება მჟღერ ფონემას (იქვე გვ. 135-136). 
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III: ზოგი მკვლევარი (შენგელია 2006, ჩირიქბა 1996, კვიპერსი 1975) 

პრერუპტივს საერთოჩერქეზულ მოვლენად მიიჩნევს, თუმცა მის კვალს 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ფუძე-ენაში ვერ ხედავენ.  

ვ. ჩირიქბას აზრით, ამოსავალი საერთოჩერქეზული კონსონანტური სისტემა 

ბჟედუღურთან ახლოს უნდა მდგარიყო (ჩირიქბა 1996, 110)  

ვ. შენგელიას მთავარი არგუმენტებია, რომ დასავლურ ჩერქეზულ 

დიალექტებში გვხვდება ომონიმია ისეთ ძირებში, სადაც პრერუპტივი არაა 

წარმოდგენილი, მაშინ როცა შაფსუღურსა და ბჟედუღურში ხდება ამ სიტყვათა 

ურთიერგარჩევა. მაგალითად: ჭემგ. ფƒ (ცხვირი), (აღელვება); ბჟედ. ფƒ (ცხვირი), ფƒ 

(აღელვება) და სხვა (შენგელია 2006, 71); მეორე არგუმენტად მოჰყავს, რომ „სიტყვის 

ბოლოკიდურ პოზიციაში ბჟედუღურსა და შაფსუღურში პრერუპტივისა და 

ფშვინვიერის ოპოზიცია ნეიტრალიზებულია“. მაგალითად ჩƒთ „ქათამი“ 

(განუსაზღვრელი ფორმა), ჩ˜ƒთƒ რ „ქათამი“ (განსაზღვრული ფორმა) და სხვ.(იქვე გვ. 

71). 

გვხვდება გამონაკლისი ფორმებიც: ჭემგ. აბძ. სჷდ „რა“, აღმ.ად. სჷთ „id“. ამ 

შემთხვევაში საქმე უნდა გვქონდეს მეორეულ მოვლენასთან, სადაც ყაბარდოულ 

ფორმაში ბოლოკიკური მჟღერი ფონემა დაყრუვდა. 

იყო თუ არა საერთოჩერქეზულ-უბიხურ და საერთოაფხაზურ-ადიღურ 

ქრონოლოგიურ დონეზე პრერუპტიულ ხშულთა სერია, გვაჩვენებს ის 

ბგერათფარდობანი, რომელნიც შესაბამის ჩერქეზულ ფონემებს შეეფარდება. მასალის 

აბსოლუტურ უმრავლესობაში აფხაზურ და უბიხურ ექვივალენტებში პრერუპტიულ 

ფონემებში შეესაბამება მათი მჟღერი კორელატი: 

ბჟედ. / შაფს. თÊღƒ „მზე“, აბძ. / ჭემგ. თÊღƒ „id“, უბიხ. ნდღა „id“ 
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ბჟედ. / შაფს. ფანƒ (ეკალი), აბძ. / ჭემგ. ფანƒ „id“, აფხაზ. …-ბნა „ტყე“ 

გვხვდება ისეთი ტიპის შესატყვისობებიც, სადაც პრერუპტივს ფშვინვიერი ან 

მკვეთრი ხშული შეესატყვისება; მაგალითად, მ. ჩუხუას მიერ მოყვანილი შესატვისობა: 

შაფს. ქƒთჷ (ქათამი) : აფხაზ. ა-კ†ჷტ† „ქათამი“, სადაც, მისი აზრით, აფხაზურში 

პრერუპტიული ფონემის გლოტალიზაცია მოხდა (ჩუხუა 2017, 396), მაგრამ ეს 

მაგალითები არ იძლევა პრერუპტივთა საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ 

დონეზე აღდგენის საფუძველს.  

ამრიგად, ჩვენ ვ. შენგელიას არგუმენტები უფრო ლოგიკურად მიგვაჩნია და 

ვფიქრობთ, რომ პრერუპტივების აღდგენა მხოლოდ ჩერქეზულ ქრონოლოგიურ 

დონეზე ხორციელდება. ამას ადასტურებს თურქეთში მცხოვრებ ჰათუკაელთა 

მეტყველებაში პრერუპტივთა პოვნიერება. სავარაუდოდ, პრერუპტიული 

თანხმოვნები საერთოაფხაზურ-ადიღური ერთობის დაშლის შემდეგ უნდა 

წარმოქმნილიყო. 

რაც შეეხება დანარჩენ რიგებს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ყველა ცოცხალ 

აფხაზურ-ადიღურ ენა-კილო-თქმაში პოვნიერია მჟღერ, ყრუ-ფშვინვიერ და ყრუ-

მკვეთრ თანხმოვანთა რიგი. ხშულთა სამეულებრივი სისტემა დამახასიათებელია არა 

მხოლოდ აფხაზურ-ადიღურ, არამედ ყველა იბერიულ-კავკასიური ენისთვის და ასევე 

კავკასიაში გავრცელებული ზოგი ინდოევროპული ენისათვისაც კი. ამგვარი ვითარება 

გვაფიქრებინებს, რომ ხშულთა სამეულებრივი სისტემა საერთოიბერიულ-კავკასიური 

ფუძე-ენის შემადგენელი კომპონენტი უნდა ყოფილიყო (ჩიქობავა 1979, 54), 

შესაბამისად, საერთოაფხაზურ-ადიღური ენა არ უნდა ყოფილიყო გამონაკლისი და 

მასაც ხშულ თანხმოვანთა სამეულებრივი სისტემა უნდა ჰქონოდა. 

 

 



23 
 

თავი I  

ბილაბიალური სისტემის რეკონსტრუქცია 

 

საერთოაფხაზურ-აბაზური ბილაბიალური სისტემა,  შეიძლება ითქვას, რომ 

აფხაზურ-აბაზურ ენებში ბილაბიალური რიგი, სხვა კონსონანტებთან შედარებით, 

სიმარტივით გამოირჩევა. შესაძლოა, ეს განპირობებულია ბილაბიალურ ფონემებთან 

კოარტიკულაციის (ლაბიალიზაცია ან პალატალიზაცია) უქონლობით. გარდა ამისა, 

ფუძე ენის დაშლის შემდეგ ამ რიგში ცვლილებები უმნიშვნელო უნდა ყოფილიყო. 

სამხრულ (აბჟუური, ბზიფური, საძური, ახჭიფსოური და დალ-წაბალური) და 

ჩრდილოურ (აშხარული, ტაპანთური) დიალექტთა დივერგენციამდე არსებულ 

საერთოაფხაზურ-აბაზური ფუძე-ენას ბილაბიალურ ფონემათა სისტემა თანამედროვე 

აფხაზურ-აბაზურ დიალექტებისაგან განსხვავებული არ უნდა ჰქონოდა. ქ. 

ლომთათიძის აზრით, მჟღერი ბ ფონემა ძირითადად ანლაუტში, ხოლო ყრუ-

ფშვინვიერი ფ ფშვინვიერთა გარემოცვაში გვხვდება (ლომთათიძე 1976, 148). 

განვიხილოთ თითოეული ბილაბიალური ფონემის რეფლექსი თანამედროვე 

აფხაზურ-აბაზურ ენებში: 

 

აფხ. ბ                 აბაზ. ბ         ს.აფხ-აბაზ. *ბ              

(1) აფხ. ა-ბზა „სიცოცხლე, ცოცხალი“, აბაზ. ბზა „id“D 

(2) აფხ. ა-ბგÊძ „ტურა“, აბაზ. ბაგაშა „id“ 

(3) აფხ. ა-ბღ˜Ê „ფოთოლი“ აბჟ. ა-ბÊღ˜ „id“, აბაზ. ბღ˜Ê „id“ 

(4) აფხ. ა-ბჟ˜Ê „ხმა“ აბაზ. ბჟ˜Ê „id“ 

(5) აფხ. ა-ბჟა „ნახევარი“ აბაზ. ბჟა „id“ 

(6) აფხ. ა-ბÊლ-რა „დაwვა“ აბაზ. ბÊლ-რა „id“ 
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(7) აფხ. ა-ბÊრგ „მოხუცი“, აბაზ. ბÊრგ „ნამდვილი“2 

(8) აფხ. აბ „მამა“, აბაზ. აბა „id“ 

(9) აფხ. ა-საბა „მტვერი“ აბაზ. საბა „id“ 

(10) აფხ. ა-ბაშა „მარტივი“ აბაზ. ბაშა-მაშა „იოლი“  

 

 

აფხ. ფ       :          აბაზ. ფ        ს.აფხ-აბაზ. *ფ              

(1) აფხ. ა-ფშა „ქარი“ აბაზ. ფშა „id“ 

(2) აფხ. ა-ფს-რა „სიკვდილი“, ბზიფ. ა-ფს′-რა „id“, აბაზ. ფსრა „id“ 

(3) აფხ. აფჷრღაÊ„ნაკვერჩხალი“, აბაზ. ფჷრღა „id“ 

(4) აფხ. ფშ˜-ბა „ოთხი“, აბაზ. ფშ˜-ბა „id“ 

(5) აფხ. აფსა „wვეტი, შუბი“, ბზიფ. აფს′ა „id“,  აბაზ. Ð†აფსა „id“ 

(6) აფხ. (ბზიფ) ა-ფს′ს′ა-რა „გათლა, გაფცქვნა“ აბაზ. ფსსა-რა „id“ 

(7) აფხ. აბახ. -აფშ˜ „მაგარი კლდე“ აბაზ.. ყაბარდ-აფშ˜ „დიდი 

ყაბარდო“ 

(8) აფხ. ა-ფა „შვილი“, აბაზ. ფა „id“ 

(9) აფხ. ა-ფაფა „Wია, Личинка“, აბაზ. ფაფა-ფსა „მატლიანი“ 

(10) აფხ. ა-ფა-რა „ხტომა“, აბაზ. ფა-რა „id“ 

 

აფხ. პ         :      აბაზ. პ       ს.აფხ-აბაზ. *პ              

(1) აფხ. ა-პატლა „დრო, ვადა“, აბაზ. პათლა „id“ 

(2) აფხ. ა-პატÊ– „პატივი“, აბაზ. პატÊ– „id“ 

(3) აფხ. -პÊ „კიდური“, აბაზ. პÊ „id“ 

                                                           
2 მ. ჩუხუას აზრით, აფხაზურის სემანტიკა მეორეულია, რომელიც „სრული“ და „მოწიფულის“ 
მნიშვნელობისგან უნდა ყოფილიყო განვითარებული (ჩუხუა 2017, 141) 
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(4) აფხ. ა-პატა-რა „სისულელის თქმა“, აბაზ. ლა-რ-პატა-რა „არევ-

დარევა“ 

 

აფხ. მ        :       აბაზ. მ     ს.აფხ-აბაზ. *მ             

(1) აფხ. მა „ან“, აბაზ. მა „id“ 

(2) აფხ. (ბზიფ) ა-მზ′†ა  „თუთა“, აბაზ. მÊშ˜-მაზ†ა „მაპურა“ 

(3) აფხ. ა-მაზ†ა „ცომი“, ბზიფ. ა-მაზ′†ა „id“, აბაზ. მაჟ†ა-ძა „id“ 

(4) აფხ. ა-მაშა „ორმო, ხვრელი“, აბაზ. მაშა „id“ 

(5) აფხ. ა-მლა „შიმშილი“, აბაზ. მლა „id“ 

(6) აფხ. ა-მრა „მზე“, აბაზ. მარა „id“ 

(7) აფხ. ა-მფა „მკვახე“, აბაზ. მფა „id“ 

(8) აფხ. ა-მგ†ა „მუცელი“, აბაზ. მგ†ა „id“ 

(9) აფხ. ა-მცა „ცეცხლი“, აბაზ. მცა „id“ 

(10) აფხ. ა-მც „ტყუილი“, ბზიფ. ამც′ „id“, აბაზ. მცÊ „id“ 

 

აფხ. –         :      აბაზ. –       ს.აფხ-აბაზ. *–              

(1) აფხ. –ა „იქ, ჩვენებითი ნაცვალსახელი“, აბაზ. –ა „id“ 

(2) აფხ. ა-–ასა „ცხვარი“, აბაზ. –ასა „id“ 

(3) აფხ. ა-–ა– „ქვითინი, ტირილი“, აბაზ. –ა– „id“ 

(4) აფხ. ა-–არდÊნ „ურმის ნაირსახეობა“, აბაზ. –ანდÊრ „id“3 

(5) აფხ. ა-–აYა „ცუდი ამინდი, ქარიშხალი“, აბაზ. –აYა „id“ 

(6) აფხ. ა-–-რა „დათანხმება“, აბაზ. –-რა „id“ 

                                                           
3 აღნიშნული ძირი ნასესხებია ოსური ენიდან (აბაევი 1989, 91-92). სავარაუდოდ, სესხება 
საერთოაფხაზურ-აბაზური ერთობის დაშლამდე უნდა მომხდარიყო. 
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(7) აფხ. ა-–Êს „საქმე, საქმიანობა“, აბაზ. –Êს „id“ 

(8) აფხ. ა-–აარა „დროებით სარგებლობა“, აბაზ. –აãა-რა „id“ 

(9) აფხ. ა-–ახÊ-ნ-ლა „ღამე“, აბაზ. –აქა „ამაღამ“ 

(10) აფხ. –აw′†Ê „ხვალ“, აბაზ. –აW†Ê „id“ 

როგორც არსებული მასალა გვიჩვენებს, შესატყვისობები ძირითადად 

იდენტურია და არსებითად არ შეცვლილა. საყურადღებოა მკვეთრი *პ ფონემის 

შედარებით დაბალი სიხშირით პოვნიერება. ქ. ლომთათიძის აზრით, ეს ფონემა 

ძირითადად ნაწარმოებ და ნასესხებ ფუძეებში გვხვდება (ლომთათიძე 1976, 149), 

თუმცა ვ. ჩირიქბას მოჰყავს ერთი უნიკალური მაგალითი, სადაც იგი ლაბიალიზებულ 

აბრუპტიულ *პ† ფონემას აღადგენს შემდეგ ძირში: აფხ. ა-ნა-პჷ „ხელი“, აშხ. მ-პ†ჷ „id“, 

ნა-პჷ „id“ (ჩირიქბა 1996, 64).  

ჩვენ ლაბიალიზებული ბილაბიალური ფონემის რეკონსტრუქციას არ 

ვიზიარებთ და ის მეორეულად მიგვაჩნია. ამას ქ. ლომთათიძის მიერ აღდგენილი *პჷ-

ყ◦ჷ მორფემაც ადასტურებს, რომელსაც ყ ფონემის დაკარგვის შედეგად ჯერ *პჸ◦, 

შემდეგ პ† უნდა მოეცა (ლომთათიძე, 1976, 235). მსგავსი პროცესი დასტურდება 

ჩერქეზულშიც. აღსანიშნავია, რომ ვ. ჩირიქბა დასაშვებად მიიჩნევს ქ. ლომთათიძის 

ეტიმოლოგიურ მიგნებას (ჩირიქბა 1996, 64). 

საერთოჩერქეზულ-უბიხური ბილაბიალური სისტემა – მსგავსად აფხაზურ-

აბაზურისა, ჩერქეზული და უბიხური ბილაბიალური სისტემა სიმარტივით 

ხასიათდება. განსხვავებიტ აფხაზურ-აბაზურისაგან, ცოცხალ ჩერქეზულ 

დიალექტებში გვხვდება ლაბიალიზებული პ† ფონემა, თუმცა ის მეორეული 

წარმომავლობისაა და ჰარმონიულ-დეცესიური პყ† კომპლექსის დაშლის შედეგად 

უნდა ყოფილიყო წარმოქმნილი. აღსანიშნავია, რომ ჰაკუჩურ თქმაში ეს კომპლექსი 

შენარჩუნებულია (კუმახოვ-კუმახოვა 1981, 166). აგრეთვე, უბიხური ენის წიარში 
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წარმოიშვა ფარინგალიზებულ ‘მ, ‘– და ‘ბ ბილაბიალურ თანხმოვანთა რიგიც. არც მათი 

მეორეულობა იწვევს ეჭვს და მათი გენეზისი ფარინგალური ფონემების ნაწილში 

იქნება ახსნილი.  

უშუალოდ საერთოჩერქეზულ-უბიხურ ბილაბიალური ფონემების 

რეფლექსები თანამედროვე ჩერქეზულ და უბიხურ ენებში შემდეგნაირად 

გამოიყურება: 

უბიხ. ბ     :  აღმ.ად. ბ    :   აბძ./Wემ. ბ / ფ   :   შაფს./ბჟედ.  ბ / ფ   ს. 

ჩერქ-უბ. *ბ        

(1) უბ. ბაგ†Ê „მუwუკი“, ად. ბაგ†Ê „id“, აღმ-ად. ბაგ† „id“ 

(2) უბ. ბლ ̃Êნ „კუთხე“, ად. ბლ ̃ÊნÊ „კედელი“, აღმ-ად. ბლ ̃Êნ „id“ 

(3) უბ. ბÊჲÊ „ვერძი, ყოჩი“, ად. ბÊლ ̃Êმ „საქონელი“, აღმ-ად. ბÊჲÊ „id“ 

(4) უბ. ბღა-ჯა „არwივი“, ად. ბღƒ „ძერა“, აღმ-ად. ბღƒ „id“ 

(5) უბ. ბაგ˜ას′†Ê „ტურა“,  ბჟედ/Wემ. ბაჯ˜ƒ „მელა“, აბძ. ბაჟƒ „id“, შაფს. 

ბაგ˜ა „id“, აღმ-ად. ბაჟƒ „id“ 

(6) უბ. ბ…ნა „ბალახი“, შაფს/ბჟედ. ფანƒ „ეკალი“, აბძ., Wემგ. ფანƒ „id“, 

აღმ-ად. ბანƒ „id“ 

(7) უბ. ბƒჩა „ჯოხი“, ად. ბƒშ˜ „id“, აღმ-ად. ბƒშ „id“ 

(8) უბ. ბღ‘ა „გამხდარი“, ად. ბღ‘ƒ „მWლე“, აღმ-ად. ბღ‘ƒ „id“ 
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(9) უბ. ბღა-Wატ†Ê „გადაფარება, გადახურვა“, ად. ბღƒ-ნ „სახურავის 

გადახურვა“, აღმ-ად. ბღƒ-ნ „id“ 

(10) უბ. ბღ˜Ê „ცხრა“, ად. ბღ†Ê „id“, აღმ-ად. ბღ†Ê „id“ 

 

უბიხ. ფ    :      აღმ-ად. ფ      :       ად. ფ     ს.ჩერქ-უბ. *ფ           

(1) უბ. ფაჯ˜ „მართალი, სიმართლე“,  აღმ-ად. ფƒჟ „id“ 

(2) უბ. ფლ- „ყურება“, ად. ფლƒ-ნ „id“, აღმ-ად. ფლƒ-ნ „id“ 

(3) უბ. ფსÊ- „ცემინება“, ად. ფსÊ- „id“, აღმ-ად. ფსÊ- „id“ 

(4) უბ. ფშ˜ƒ „უკანალი“, ად. ფხƒ „id“, აღმ-ად. ფხƒ „id“ 

(5) უბ. ფხ˜ა „ქალიშვილი“, ად. ფხ†Ê „id“აღმ-ად. ფხ†Ê „id“ 

(6) უბ. ფქÊ „ხილი“, ად. ფხƒ „id“ 

(7) უბ. ფსა „სული“, ად. ფსƒ „id“, აღმ-ად. ფსƒ „id“ 

(8) უბ. ფს′Ê „თბილი“, ად. ფშ-თƒ-ნ „ადურება“, აღმ-ად. ფს′-თÊ-ნ „id“ 

(9) უბ. ფსÊ-ღ†ÊნÊ „ნაძვის ხე“, ად.  ფსƒ-ჲ „id“, აღმ-ად. ფსე-ჲ „id“ 

 

უბიხ. პ      :    ად. პ    :     აღმ-ად. პ    ს. ჩერქ-უბ. *პ               

(1) უბ. -პა „კიდური“, ად. -პƒ „id“, ყაბ -პƒ „id“ 
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(2) უბ. პwა „გამხდარი“, ად. პაW˜ƒ „id“, აღმ-ად. პაí′ƒ „id“ 

(3) უბ. პყ˜ა „ჩასადები“, ად. პƒ „ადგილი“, შაფს. პყƒ „id“,  აღმ-ად. პƒ 

„id“ 

 

უბიხ. მ     :     ად. მ      :      აღმ-ად. მ    ს.ჩერქ-უბ.  *მ              

(1) უბ. მჷძა „მთვარე“, ად. მაზƒ „id“, აღმ-ად. მაზƒ  „id“ 

(2) უბ. მაშჷ „სუსტი, არამყარი“, ად. მახƒ „id“, აღმ-ად. მახƒ „id“ 

(3) უბ. მჷჯ˜ა „ცეცხლი“, ად. მაí′†ƒ „id“, აღმ-ად. მაфƒ „id“ 

(4) უბ. მÊს′†ა „დღე“, ად. მაфƒ „id“, აღმ-ად. მახ†ƒ „id“ 

(5) უბ. მაwა „კალია“, ად. მაwƒ „id“აღმ-ად. მაw „id“ 

(6) უბ. მÊw′Ê „შემWიდროვებული, ვიwრო“, ად. მაW˜ƒ „ცოტა“, აღმ-ად. 

მაí′ƒ „id“ 

(7) უბ. მÊ-სა „სუნი“, ად. მƒ „id“, აღმ-ად. მƒ „id“ 

(8) უბ. მÊძა „ნაძვი“, ად. მƒზÊ „ტყე“, აღმ-ად. მƒზ „id“ 

უბიხ. –     :     ად. –      :      აღმ-ად. –        ს.ჩერქ-უბ.  *–               

(1) უბ. –ა „ღმერთი, Wექა-ქუხილი“, ად. –ა „ცა“, აღმ-ად. –ა „id“ 

(2) უბ. –Ê-ღ†ა „შენ, ნაცვალსახელი“, ად. –ƒ „id“, აღმ-ად. –ƒ „id“ 
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მჟღერი ბ ფონემის შემთხვევაში, არქაული ფორმის გამოვლენა უბიხური ენის 

მონაცემების საფუძველზე ხდება. კუმახოვი და კუმახოვა უბიხური ბ ფონემის 

შედარებით არქაულობას იზიარებენ (კუმახოვ-კუმახოვა 1981, 163-164).  

პ მკვეთრი აბრუპტივი მცირე პოვნიერებით ხასიათდება. გ. როგავას მას 

ჩერქეზულ ენებში მეორეულად მიიჩნევს და მჟღერი ბ ფონემისაგან მომდინარედ 

თვლიდა (როგავა 1955, 279-280). ვ. ]ჩირიქბას მიერ ნაპოვნი საერთოაფხაზურ-

ადიღური პ ფონემის რამდენიმე შესატყვისობა, რომელიც მოვიყვანეთ ქვემოთ, ეჭვქვეშ 

აყენებს როგავას ამ მოსაზრებას. 

საერთო აფხაზურ-ადიღური ბილაბიალური სისტემა - საერთოაფხაზურ-ადიღური 

კონსონანტური სისტემის რეკონსტრუქციისას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 

ბილაბიალuრ კონსონანტთა რეკონსტრუქციას. როგორც მოსალოდნელი იყო, 

ბილაბიალურ ხშულებსა და სონორებში ბგერათშესატყვისობები ძირითადად 

იდენტურია, თუმცა გვხვდება არაიდენტური ურთიერთმიმართებანიც. 

საერთოაფხაზურ-ადიღური ქრონოლოგიური დონისათვის ჩვენ აღვადგენთ *ბ, *ფ, *პ, 

*–, *მ ფონემებს, რაც ემთხვევა ვ. ჩირიქბას მიერ რეკონსტრუირებულ ბილაბიალთა 

სისტემას (ჩირიქბა 1996, 323-324), თუმცა არ ემთხვევა სტაროსტინ-ნიკოლაევის 

რეკონსტრუქციას (სტაროსტინი 2007, 44, სტაროსტინ-ნიკოლაევი 1994, 219), სადაც 

იგი ჩვენ მიერ აღნიშნული ფონემების გვერდით აღადგენს პრერუპტიულ 

(არაასპირირებულ) ფ’ ხშულს, პალატალიზებულ *ბ˜, *ფ˜, *პ˜, *ფ˜, 

ფარინგალიზებულ * ‘ბ * ‘ფ * ‘პ * ‘ფ * ‘მ, ლაბიალიზებულ *ბ†, *ფ†, *პ† და ლაბიო-

პალატალიზებული  *ბ†˜ თანხმოვნები.  

აღსანიშნავია, რომ როგორც სტაროსტინის, ისე ჩირიქბას აღდგენილ 

ბილაბიალურ ფონემათა სისტემაში არის ყრუ ლაბიოდენტალური სპირანტი *ჶ. 

ზემოთ მოყვანილი ფონემის არტიკულაციის გათვალისწინებით მისი ბილაბიალურ 
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ფონემათა რიგში განთავsება დაუშვებლად მიგვაჩნია (ახვლედიანი 1949, 82-83), მისი 

ამოსავლობა-მეორეულობა ცალკე განხილვის საგანია.  

ზოგადად თუ გადავავლებთ თვალს ს. სტაროსტინის რეკონსტრუირებულ 

ბილაბიალურ ხშულებს, დავინახავთ, რომ მის  არც ერთ მონოგრაფიასა თუ 

სამეცნიერო სტატიაში არ არის მითითებული ამ ფონემათა რეკონსტრუქციის 

პროცესი, ხოლო დანარჩენ ფონემათა რეკონსტრუქცია მხოლოდ ცალკეულ 

იზოგლოსებს ემყარება. განსაკუთრებული კრიტიკის საგნად მიგვაჩნია 

„ლაბიალიზებულ-პალატალიზებული“ ბილაბიალური ხშული, რომელიც არ 

დასტურდება არც ერთ ცოცხალ იბერიულ-კავკასიურ ენაში და ფონეტიკის კანონების 

მიხედვით, მისი წარმოთქმაც კი რთულია. 

ფარინგალიზებული ბილაბიალების რეკონსტრუქციაც არ ჩანს რეალური, 

თუნდაც იმიტომ, რომ არც ერთი ფარინგალიზებული ბილაბიალური ფონემა უბიხურ 

ენაში არ გვაძლევს აფხაზურსა და ჩერქეზულ ენებში არაფარინგალიზებული 

ბილაბიალებისაგან განსხვავებულ შესატყვისობას. საერთოდ, ბილაბიალთა 

ფარინგალიზაციის პროცესი უბიხური ენის წიაღში წარმოქმნილ ინოვაციად 

მიგვაჩნია. ლაბიალიზებული და პალატალიზებული ბილაბიალური ხშულების 

აღდგენაც კი არადამაჯერებლად მიგვაჩნია შესაბამისი მასალის არარსებობის გამო. 

საერთო ჯამში ბილაბიალურ ხშულთა რეკონსტრუქციათა შემდეგი მოდელების 

წარდგენა შეგვიძლია:  

ცხრილი N 2: ბილაბიალური ფონემების რეკონსტრუქცია 

სტაროსტინი 

და 

ნიკოლაევი 

*ბ 

*‘ბ 

*ბ˜ 

*ბ†˜ 

*ფ 

*ჶ 

* ‘ფ 

*ფ◦ 

*პ 

*‘პ 

*პ˜ 

*პ◦ 

*ფ 

* ‘ფ 

*ფ˜ 

*ფ◦ 

*მ *‘მ *– 

ჩირიქბა *ბ *ფ  *ჶ *პ *მ   *–  
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ჩვენ *ბ *ფ  *პ *მ   *–  

 

განვიხილოთ თითოეული ბილაბიალური ფონემის რეფლექსაციას აფხაზურ-

ადიღურ ენებში:  

 

იდენტური შესატყვისობანი 

აფხ-აბაზ. *ბ უბიხ. ბ | ‘ბ ბ ჩერქ. *ბ  ს.აფხ-ადიღ. *ბ   

(1) აფხ. ბჟ-ბა „შვიდი“, აბაზ. ბÊჟ-ბა „id“, უბიხ. ბლ ̃ჷ „id“, დას-ად. ბლ ̃Ê „id“, 

აღმ-ად. ბლ ̃Ê „id“ 

(2) აფხ. ა-ბღÊ „ფოთოლი“, აბჟ. ა-ბÊღ „id“, უბიხ. ბღჷ- „ფოთოლცვენა“ 

(3) აფხ. ა-ბÊბ „ბურთულა, უშტი“, დას-ად. ფსÊ-ბÊბ „ბებერა, мазоль“ აღმ-ად. 

ფსÊ-ბÊბ „id“ 

(4) აფხ. ბა „კოცნა“, ადიღ. ჲჷ-ბƒ-–ჷ-ნ „id“, აღმ-ად. ბ– „id“ 

(5) აფხ. ა-ბრა „ფაფარი“, ბრა „id“, დას-ად. ფჷლ̃აც– „აბურძგნილი, აwეwილი“, 

აღმ-ად. ბჷლ ̃აც– „id“ 

(6) აფხ. ა-ბგა „ტურა“, აბაზ ბაგა „მელა“, უბიხ. ბაგ˜ა-შ „id“, დას-ად. ბაჯ~ა 

„მელა“, ხაკუჩ. ბაგ˜ა „id“, აბძახ. ბაჟ˜ა „id“, აღმ-ად. ბაჟƒ „id“ 

(7) აფხ. ა-ბზია „კარგი“, აბაზ. ბზი „id“, დას-ად. ჴა-ბზა „სუფთა“, აღმ-ად. ჴა-

ბზა „id“ 

(8) აფხ. ა-ღბა „გემი, ნავი“, აბაზ. ღბა „id“, უბიხ. ღჷბა „id“ 
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(9) აფხ. ა-ჲბა „ობოლი“, აბაზ. ჲჷბა „id“, უბიხ. ჲა‘ბა „id“, დას-ად.  ჲჷბ– „id“, 

აღმ-ად. ჲჷბ– „id“ 

(10) აფხ. ბზჷ-შ†ა „ენა“, უბიხ. ბზ′ა „id“, დას-ად. ბზ– „id“ID, აღმ-ად. ბზ– „id“ 

      

აფხ-აბაზ. *ფ   :  უბიხ. *ფ :   ჩერქ. *ფ    ს.აფხ-ადიღ. *ფ 

(1) აფხ. ა-ფ®ა \ ა-ბ®ა „ქლიავი“, უბიხ. ფჴჷ „ხილი“, დას-ად. ფხƒ-გ†ჷლ‘ 

„ქლიავი“ 

(2) აფხ. ა-ფსა „ნაძვის ხე“, უბიხ ფსÊ-ღÊნÊ „id“, დას-ად. ფს–ჲჷ „id“, აღმ-ად. 

ფსეჲ „id“ 

(3) აფხ. ა-ფხა „თბილი“, აბაზ. ფხა „id“, უბიხ. ფს′Ê „id“, დას-ად. ფშ-თჷ-ნ 

„ადუღება“, აღმ-ად. ფს′-თÊ-ნ „id“ 

(4) აფხ. ა-ფასა „ადრე“, აბაზ. ფასა „id“, დას-ად. ფას „id“, აღმ-ად. ფას– „id“ 

(5) აფხ. ა-ფსÊ „სული“, აბაზ. ფსÊ „id“, უბიხ. ფსა „id“, დას-ად. ფს– „id“, აღმ-

ად. ფს– „id“ 

(6) აფხ. ა-გ†Êფ „ჯგუფი“, დას-ად. ქ†Êფ „id“, აღმ-ად. გ†Êფ „id“ 

(7) აფხ. ა-ფშ „სიმინდი“, უბიხ. ფშ˜Ê „მWადი, მWადის ფქვილი“ 

(8) აფხ. ა-ფხ˜ა-რა „ღამისთევა“, აბაზ. ფხ˜ა-რა „id“, დას-ად. ფშ~Ê-პ– „ქოხი“, 

აღმ-ად. ხ–-ფს′Ê-ნ „ღამისთევა“ 
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(9) აფხ. ა-ფÊრ-რა „ფრენა“, აბაზ. ფÊრ-რა „id“, უბიხ. ფÊრ „id“, აღმ.ად. ფÊრ-

ფჷრ „ფრენის ხმაბაძვა“ 

(10) აფხ. ა-ფ®ა „ქალიშვილი“, აბაზ. ფ®ა „id“, უბიხ. ფხ˜ა „id“, დას-ად. ფხ†Ê 

„id“, აღმ-ად. ფხ†Ê „id“ 

ს.აფხ-ადიღ. *პ აფხ-აბაზ. *პ უბიხ. *პ  ჩერქ. *პ 

(1) აფხ. ა-პყÊშ-რა „ლელექაში“, უბიხ. პყაWა „id“ 

(2) აფხ. (ახW). ა-კამპჷლ „ქეჩის პატარა ბურთულა“,  აღმ.ად. შკამპჷლ̃ 

„საცობი“,  უბიხ.  კამპჷლ̃ „რკო“ 

(3) აფხ. ა-პარÊპარÊ „ლაქლაქი“, აბაზ. პარÊპარÊ „id“, დას-ად. პƒრƒ-პƒრƒ „id“, აღმ. 

ად. პƒრƒ-პƒრƒ „id“ 

(4) აფხ.-პა  „კიდური“, აბაზ. -პა „id“, უბიხ. პა „id“, დას-ად. -პƒ „id“, აღმ-ად. -

პƒ „id“ 

(5) აფხ-აბაზ. *პაჲˆ-პაჲˆ  „გასიება“,  ჩერქ. *პჷჲჷ „გავსება (თეფშის)“ 

 

 

აფხ-აბაზ. *–  :  უბიხ. *–  : * ‘–  ჩერქ. *–    ს.აფხ-ადიღ. *– 

(1) აფხ. –ა-რა „შენ“, აბაზ. –ა-რა „id“, უბიხ. –ჷ-ღ†ა „id“, ადიღ. –ƒ „id“, აღმ-

ად. –ƒ „id“ 
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(2) აფხ. ა-–ი „ჩვენებითი ნაცვალსახელი“, აბაზ. –ი „id“, უბიხ. –ჷ-ნა „id“, შაფს. 

*–ჷ (ის, მესამე პირის ჩვენებითი ნაცვალსახელი) 

(3) აფხ. ა–ჷ „გრძელი“, „მაღალი“, უბიხ. –ა „id“ 

(4) აფხ. ა-–-რა „კეთება“, უბიხ. –(ჷ)- „id“, დას-ად. –ჷ- (ზმნური პრეფიქსი), 

აღმ-ად. –ჷ- „id“ 

 

აფხ-აბაზ. *მ   :   უბიხ. მ*მ  :   ჩერქ. *მ    ს.აფხ-ადიღ. *მ 

(1) აფხ. ა-ცმსა „აბედი“, „პატრუქი“, აბაზ. ჩჷმსა „id“, უბიხ. ფა-მსა „id“ 

(2) აფხ. ა-მზა „მთვარე“, „თვე“,  აბაზ. მზჷ „id“, უბიხ. მჷძა „id“, დას-ად. მაზƒ 

„id“, აღმ-ად.  მაზƒ „id“ 

(3) აფხ. ა-მცა „ცეცხლი“, აბაზ. მცა „id“, უბიხ. მჷჯა „id“, დას-ად. მაî†– „id“, 

აღმ-ად. მა†ƒ „id“ 

(4) აბაზ. მაჴა „ხელი“, უბიხ. მჷჴა „მკერდი“ 

(5) აფხ. ა-მზა „ფიwვის ხე“, აბაზ. მზა-ჵ† „id“, უბიხ. მჷძჷ „ეკალი“, „ბuჩქი“, 

დას-ად. მƒზჷ „ტყე“, აღმ-ად. მƒზ „id“ 

(6) აფხ. ა-მშ† „დათვი“, აბაზ. მშ†ჷ „id“, უბიხ. მჷშ†ა „id“, დას-ად. მჷს′ƒ „id“, 

აღმ-ად. მჷს′ƒ „id“ 

(7) აფხ. ა-მშ  „დღე“, აბაზ. მშჷ „id“, უბიხ. მჷს′†ა „id“, დას-ად. მაфƒ „id“, აღმ-

ად. მახ‘†ƒ „id“ 
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(8) აფხ. ა-მაwა „კალია“, აბაზ. მაwა „id“, უბიხ. მაwა „id“, დას-ად. მაwƒ „id“, 

აღმ-ად. მაw „id“ 

 

გარდა იდენტურისა, მოგვეპოვება არაიდენტური შესატყვესობანი 

ბილაბიალურ ფონემებს შორის. ჩვენს ხელთ არსებული მასალის საფუძველზე 

შეგვიძლია გამოვყოთ შემდეგი ურთიერთმიმართებანი: 

ცხრილი N3: არაიდენტური ბილაბიალური ბგერათშესატყვისობები  

აფხ- 

აბაზ. 

ფ ფ ფ მ მ ბ მ 

უბიხ. ბ პ ბ ბ ბ ფ ფ 

ჩერქ. ბ პ ფ -- მ ფ მ 

 

ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ირეგულარულ შესატყვისობებთან. ამ 

ურთიერთმიმართებისაგან ზოგიერთი წარმოდგენილია მხოლოდ უნიკალური 

შემთხვევით, დანარჩენებში კი სამზე მეტი მაგალითი არ მოგვეპოვება. ასეთ 

შემთხვევაში ამოსავალი ბილაბიალური ფონემის დადგენა მხოლოდ ყველა 

ქრონოლოგიური დონისათვის შესაფერისი ფონოტაქტიკური წესების 

გათვალისწინებითაა შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული პროცესის 

ასახსნელად ვაყალიბებთ სამ წესს:   

wესი I: თუ ბილაბიალურ რიგში ერთმანეთის შესატყვისია არაიდენტური 

რაგვარობის მქონე ფონემები, საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე 

აღდგება ისეთი რაგვარობის ფონემა, რომელიც პოვნიერია უეWველად აფხაზურ-

აბაზურში და უბიხურ-ჩერქეზული ერთობიდან ერთ-ერთ ენაში.  
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wესი II: თუ აფხაზურსა ან უბიხურში მჩ ტიპის  ბგერათკომპლექსი 

შეესატყვისება ჩერქეზულ ან უბიხურ ბჩ ფჩ პჩ ტიპის კომპლექსებს, 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე აღდგება სრულხმოვანი მVჩ 

კომპლექსი. 

wესი III: თუ რომელიმე აფხაზურ-ადიღურ ენაში ბჩ ფჩ პჩ მჩ ტიპის 

ბგერათკომპლექსი რომელიმე სხვა აფხაზურ-ადიღურ ენაში შეეფარდება 

სრულხმოვან ბVჩ, ფVჩ, პVჩ, მVჩ ბგერათკომპლექსებს, საერთოაფხაზურ-ადიღურ 

ქრონოლოგიურ დონეზე აღდგება სრულხმოვანი ბგერათკომპლექსი.  

მეტი დამაჯერებლობისათვის საWიროდ მივიჩნევთ, გავამაგროთ 

თითოეული wესი ჩვენს ხელთ არსებული მაგალითებით: 

wესი I: 

(1) აფხ. ა-ფს-ლჷმძ  „Wაობი“, უბიხ. ბზჷ „wყალი“, დას-ად. ფსჷ „id“, აღმ-ად. 

ფსჷ „id“ 

(2) აფხ. ა-ფსჷძ „თევზი“, უბიხ. ფსა „id“, დას-ად. ფცƒ–ჟჷჲ „id“, აღმ-ად. ბძ–-

ჟჷჲ „id“, 

(3) აფხ. ა-ფს „დედალი“, უბიხ. ბზა „id“, დას-ად. *ბზჷ „id“ 

 

wესი II: 

(1) აფხ. შა-მზა „ჩლიქი“, დას-ად. ბზ′ƒ „რქა“ 

(2) აფხ. ა-ჩჷ-მლა „მისადგმელი კიბე“, დას-ად. ფხა-ბლ ̃ƒ „საკაცე“  

(3) ბზიფ. ა-მზა „ჩირაღდანი, მაშხალა“, აბაზ. მზა „ნათურა“ უბიხ. მჷძა 

„ნათურა, შუქი, სანთელი“, აღმ-ად. ბზიჲ „სხივი“ 
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(4) აფხ. ა-მც „ტყუილი“, აბაზ. მცჷ „id“, უბიხ. მჷცა „id“, დას-ად. პwჷ „id“, აღმ-

ად. pwჷ „id“, 

(5) აფხ. -მჰა  „შეშა“, „მერქანი“, უბიხ. მჷხა „id“, დას-ად. ფხƒ „id“, აღმ-ად. 

ფხƒ „id“ 

(6) აფხ-აბაზ. ა-ჯჷ-მსა „wარბი“, უბიხ. ბლ ̃ ა-მსა „id“ 

(7) აფხ. *მსა „რქა, რქოვანი wანაზარდი“, უბიხ. ლ‘ა-მსა „ფესვი“, დას-ად. 

ლ‘ა-ფსƒ „id“, აღმ-ად. ლ‘ა-ფსƒ „id“ 

 

wესი III: 

(1) აფხ-აბაზ. *ფჰÊ „სიმინდის ტარო“, უბიხ. მˆხˆ „სტაფილო“, აღმ.ად. ფხÊ 

„id“ 

(2) აფხ. ა-ჩჷ-მლა „მისადგმელი კიბე“. დას-ად. ფხა-ბლ ̃ƒ „საკაცე“ 

(3) ბზიფ. ა-მზა „ჩირაღდანი, მაშხალა“, აბაზ. მზა „ნათურა“ უბიხ. მჷძა 

„ნათურა, შუქი, სანთელი“, აღმ-ად. ბზიჲ „სხივი“ 

გარდა ზემოთმოყვანილი შესატყვისობებისა, გვხვდება ისეთი 

ბგერათფარდობანიც, სადაც აფხაზურ-აბაზური მ შეესატყვისება უბიხურ ან 

ჩერქეზულ ნ ფონემას. ამ ურთიერთმიმართებისას ჩვენ აღვადგენთ *მ 

ბილაბიალურ სონორს: 

(1) აფხ. ა-მძჷ-რ-ხა „ეზო“, დას.ად. ნƒზ „კიდე“ 

(2) აფხ. ა-მათ „გველი“, უბიხ. ანტა „id“ 
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(3) აფხ.  ა-მგ†ა „მუცელი“, უბიხ. ნჷკ†ჷ „id“ 

გვხვდება ისეთი შესატყვისობებიც, სადაც ჩერქეზულ და აფხაზურ ფ 

ფონემას შეესატყვისება უბიხური ლაბიოდელტალური სპირანტი ჶ. მისი 

მეორეულობა დამაჯერებლად აქვს ახსნილი და გამყარებული შესაბამისი 

მაგალითებით ქ. ლომთათიძეს (ლომთათიძე 1977: 178-181).  აქედან გამომდინარე, 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე ჩვენ აღვადგენთ *ფ-ს:  

(1) აფხ-აბაზ. *ფÊ-ნwა „ცხვირი“, უბიხ. фა-wა „id“, დას-ად. ფა „id“, აღმ-ად. ფა 

„id“ 

(2) აფხ-აბაზ. ჵა-ფჷნ „გაზაფხული“, უბიხ. უა-фა-და „id“ 

ჩერქ. ბ, უბიხ. ბ, აფხაზ. ფ, ან ჩერქ. ფ, უბიხ. ფ აფხაზ. ბ სახის 

ბგერათფარდობის ამოსავალი ბილაბიალური ფონემის რაგვარობის დადგენა შიდა 

აფხაზურ-ადიღური მასალის საფუძველზე შეუძლებელია. ამ ფონემათა რაგვარობის 

გაგება მხოლოდ მონათესავე იბერიულ-კავკასიურ (ნახურ, დაღესტნურ, 

ქართველურ) ენათა მონაცემების გათვალისwინებით იქნება შესაძლებელი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

თავი II 

დენტალური სისტემის რეკონსტრუქცია 

 

საერთოაფხაზურ-აბაზური დენტალური ქვესისტემა. თანამედროვე აფხაზურ-

აბაზურ დიალექტებში wარმოდგენილია დენტალურ ხშულთა სამეულებრივი 

სისტემა: დ, თ, ტ. დენტალურ ხშულებს გააჩნია აგრეთვე ლაბიალიზებული 

კორელატები – დ†, თ†, ტ†, რაც მას განასხვავებს სხვა კავკასიური ენებისაგან. 

აღსანიშნავია, რომ აბაზურის ტაფანტურ დიალექტში ხდება ლაბიალიზებულ 

დენტალთა აფრიკატიზაცია. ლაბიალიზებულმა დენტალურმა ხშულების 

რეფლექსების სახით გვხვდება ლაბიალიზებული სისინა ან შიშინა აფრიკატები, ხოლო 

ამავე დიალექტის ფსიჟ-კრასნივოსტოკის თქმაში მოხდა ამ აფრიკატების 

დელაბიალიზაცია (ლომთათიძე 1977: 154-155); თუმცა შეუიარაღებელი თვალითაც 

ჩანს, რომ ყოველივე ეს მეორეული პროცესია.  

რაც შეეხება ნაზალურ ნ და ვიბრანტ რ სონორებს, ისინი ფართოდ არის 

წარმოდგენილი ყველა აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმაში და აკუსტიკური თვისებებით 

არ განირჩევნიან მათი კორელატებისაგან სხვა კავკასიურ ენებში (იქვე, გვ. 140).  

თუ ნ ნაზალური სონორი შედარებით მეტი სტაბილურობით გამოირჩევა, 

ვიბრანტმა რ ფონემამ შესაძლოა რიგ თქმებში პალატალური ჲ სონანტი მოგვცეს. 

მაგალითად: ტაფ. -აჲგ†ა- // -არგ†ა „ახლოს“ და სხვა (იქვე. 142). წარმოგიდგენთ 

აფხაზურ-აბაზურ ფუძეენურ დენტალურ სისტემას 

 

  აფხ. დ         :          აბაზ. დ           ს. აფხ-აბაზ *დ                            

(1) …-და-რ~ „ბაყაყი“, აბაზ. ად… „id“ 

(2) აფხ. …-დგÊლ „ადგილი“, აბაზ. ადგ~Êლ „id“ 
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(3) აფხ. ა-დ… „ძარღვი, ნერვი“, აბაზ. და „id“ 

(4) აფხ. დად „ბაბუა“, აბაზ. დადა „id“ 

(5) აფხ. დÊ– „დიდი“, აბაზ. დÊ– „id“ 

(6) აფხ. ა-დამრ… „საფლავ“, აბაზ. დამრა „id“ 

(7) აფხ. დაჩ… „სხვა“, აბაზ. დაჩა „id“ 

(8) აფხ. …-დჷდ „Wექა-ქუხილი“, აბაზ. დÊდ-რა „id“ 

(9) აფხ. ა-დÊრ-რა „ცოდნა“, აბაზ. დÊრ-რა „id“ 

(10) აფხ. ა-დÊ–მპ…Y / ა-დომბŠY „დომბეი“. აბაზ. დომბაY „id“ 

 

აფხ. თ          :         აბაზ. თ              ს.აფხ.-აბაზ. *თ                             

(1) აფხ. …-თა-რა „მიცემა“, აბაზ.  …-თ-რა „id“ 

(2) აფხ. ა-თლ…შ „დიდი (კაცი)“, აბაზ. თლაშ „დიდი, ძლიერი, 

განიერი“4 

(3) აფხ. ა-თ…ცა „რძალი“, ბზიფ. ა-თ…ც,ა „id“, აბაზ. თ…ცა „id“ 

(4) აფხ. ა-თბაა „ფართო“, აბაზ. თÊბã… „id“ 

(5) აფხ. ა-თშ†… „ვიwრო“, ბზიფ. ა-თს,†… „id“, აბაზ. თშ†ა „id“ 

                                                           
4 აღნიშნული ძირი ნასესხებია ჩერქეზულიდან 
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(6) ბზიფ. ა-თაც,†Ê „ცარიელი“, აბაზ. ა-თაც,†-რა „დაცლა“ 

(7) აფხ. ა-თა-რ… „შიგნით ყოფნა“, აბაზ. თ…-ზ-ლა-რა „id“ 

(8) აფხ. ა-თ…მ®ა „შებოლილი ხორცის საკიდი, wყვილი“, აბაზ. თ…მ®ა 

„wყვილი“ 

(9) აფხ. (ბზიფ). ა-თძ,… „სახლი ეზოიანი“, აბაზ. თძÊ „id“ 

 

აფხ. ტ         :          აბაზ. ტ           ს. აფხ-აბაზ. *ტ 

 

(1) აფხ. ა-ტამ… „ატამი“, აბაზ. ტამ… „id“ 

(2) აფხ. ა-ტს… „ტყვია“, აბაზ. ტსა „id“ 

(3) აფხ. ა-ტÊ „ბუ“, აბაზ. ტÊ / ა-ტÊ-ჟ† „id“ 

(4) აფხ. ა-ტ-რ… „გაღება“, აბაზ. ტ-რა „id“ 

(5) აფხ. ა-ტÊფ-wლა „ერთგვარი ხე, (Vibrunum Opulus), აბაზ. ტÊ–ფ-

wლა „id“ 

 

აფხ. დ†         :         აბაზ. დ†     ს. აფხ-აბაზ. *დ†                

 

(1) აფხ. ა-დ†Ê „მინდორი“, აბაზ. დ†Ê / ჯ†Ê „id“ 
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(2) ბზიფ. ა-რ-დÊდ-რა „დაფშვნა“, საძ. ა-რ-დ†Êდ†-რა „id“ 

 

აფხ. თ†         :             აბაზ. თ†/ჩ†          ს.აფხ-აბაზ. *თ†                     

 

(1) აფხ. ა-თ†ა „თივა“, აბაზ. თ†ა / თა / ჩ†ა „id“ 

(2) აფხ. ა-თ†…-wლა „ცაცხვი“, აბაზ. ჩ†ა-W†Ê „id“ 

(3) აფხ. ა-თ†… / ა-თ†ა-ბაა „ჩირქი“, აბაზ. თ†ა / ჩა-ბჵ… „id“ 

(4) აფხ. ა-თ†ა-რ… „დნობა“, აბაზ. ჩ†ა-რა „id“ 

(5) აფხ. ა-თ†Ê „სავსე“, აბაზ. ჩ†Ê „id“, ჩ†-რა „გავსება“ 

 

                   აფხ. ტ†                    აბაზ. ტ† / W†    ს.აფხ-აბაზ. *ტ† 

(1) აფხ.  ა-ტ†ა-რ… „ჯდომა“, აბაზ. ტ†ა-რ… / ტა-რა / W†ა-რა „id“ 

(2) აფხ. ა-ტ†…ნ „ბულიონი“, აბაზ. W†ან „id“ 

(3) აფხ. ა-ტ†Êჲ†ა „რქა“, აბაზ. W†ჵ†ა „id“ 

 

აფხ. რ     აბაზ. რ    ს.აფხ-აბაზ. რ 

(1) აფხ. ა-რჷფჰ… „ფილტვი“, აბაზ. რაფჰა „id“ 
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(2) აფხ. ა-რახ† „საქონელი“, აბაზ. რახ†ჷ „id“ 

(3) აფხ. ხარ… „შორს“, აბაზ. ჴარა „id“ 

(4) აფხ. ა-რხა „დაბლობი“, აბაზ. რჴა „id“ 

(5) აფხ. სა-რა „მე“, აბაზ. სა-რა „id“ 

(6) აფხ. აბრ… „აქ“,  აბაზ. აბარ… „id“ 

(7) აფხ. ა-მრა „მზე“, აბაზ. მარა „id“ 

 

აფხ. რ     აბაზ. რ    ს.აფხ-აბაზ. რ 

(1) აფხ. ან „დედა“, აბაზ. ანჷ „id“ 

(2) აფხ. ა-ნხარ…  ცხოვრება, სახლობა ; აბაზ. ნხარა  „მუშაობა“ 

(3) აფხ. ა-ფხჷნ „ზაფხული“, აბაზ. ფხჷნ „id“ 

(4) აფხ. ა-ნჷშ† „მიწა“, აბაზ. ნ†ჷშ† „id“ 

(5) აფხ. ა-ბნა „ტყე“, აბაზ. ბნა „id“  

აფხაზურ-აბაზური მასალა გვიჩვენებს, რომ სადა ფონემებს შორის შესატყვისობები 

იდენტურია, ლაბიალიზებული დენტალები კი ზოგ აბაზურ კილო-თქმაში 

საგრძნობად იცველება. 

 

საერთოჩერქეზულ-უბიხური დენტალური ქვესისტემა. დენტალური სადა ფონემები 

და მასთან ერთად რ და ნ სონორები ფართოდ არის წარმოდგენილი ჩერქეზულ 

დიალექტებსა და უბიხურ ენაში. აღსანიშნავია, რომ გამოყენების სიხშირით, 
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დასავლურ ადიღურში რ ფონემა პირველობას იკავებს, ხოლო აღმოსავლურში 

მხოლოდ ბილაბიალურ მ სონორს ჩამორჩება (ბალყაროვი 1970, 99-100). 

საყურადღებოა, რომ  განსხვავებით ადიღურისგან, უბიხურში პოვნიერია 

ლაბიალიზებული დენტალური ხშულები (ჯანაშია 2015, 23). წარმოგიდგენთ 

ჩერქეზულ-უბიხური დენტალური ფონემების რეკონსტრუქციას: 

 

 

უბიხ. დ    :     Wემ/აბძ. დ / თ   :   ბჟედ./შაფს. დ/თ       :      აღმ.ად.  

დ    ს.ჩერქ-უბ.  *დ               

(1) უბიხ. ჲა-და „ბევრი, ძალიან“, დას-ად. დƒდ „id“, აღმ-ად. დƒდ 

„id“ 

(2) უბ. დად „მამა“, დას-ად. თათ „id“, აღმ-ად. დადƒ „id“ 

(3) უბ. აჲ-და „ის, სხვა“, დას-ად. ა-დ-რƒ „სხვა“, აღმ-ად. ა-დ-რƒ-ჲ 

„id“ 

(4) უბ. -და „ერთობლიობის ნიშანი“, დას-ად. დƒ- „id“, აღმ-ად. დƒ-  

„id“ 

(5) უბ. ნდღა „მზე“, შაფს/ბჟედ. თÊღƒ „id“, Wემ/აბძ. თÊღƒ „id“, აღმ-ად. 

დÊრƒ „id“ 
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უბიხ. თ         დას-ად. თ             აღმ-ად.  თ    ს.ჩერქ-უბ.  *თ           

(1) უბ. თა- / თÊ- „მიცემა“, დას-ად. თÊ- / თƒ- „id“, აღმ-ად. თƒ- / თÊ- 

„id“ 

(2) უბ. თა- / თÊ- „სადღაც ყოფნა“, დას-ად. თÊ- / თƒ- „დგომა“, აღმ-

ად. თƒ- / თÊ- „id“ 

(3) უბ. თაჴა „მამალი“, დას-ად. ათაჴƒ „id“ 

(4) უბ. -თა „ადვერბული სუფიქსი“, აღმ-ად. -თƒ „id“ 

 

უბიხ. ტ    :     დას-ად. ტ           აღმ-ად.  ტ    ს.ჩერქ-უბ.  *ტ               

(1) უბიხ. ტÊ „სველი, თხევადი“, დას-ად. ტატƒ „რბილი“, აღმ-ად. 

ტატƒ „id“ 

(2) უბიხ. ტÊრ „კვანძის გახსნა“, აღმ-ად. –Ê-ტƒრƒ-ზÊ „თმის ნაwნავი“ 

(3) უბიხ. ტÊმა „ატამი“, შაფს. ჴ†Ê-ტამ(ƒ) „მსხლის სახეობა“ 

 

უბიხ.  დ†     :    აღმ-ად.  დ     დას-ად. დ 

 

(1) უბიხ. დ†Ê „მინდორი, ველი“, დას-ად. დƒ- „ლოკატიური 

პრევერბი „ზედაპირზე“, აღმ-ად. დƒ- „id“ 
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(2) უბიხ. დ†Êდ†Ê „Wექა“, დას-ად. დÊდÊ „მეხის დაცემა“, აღმ-ად. 

დÊდÊ „id“ 

(3) უბიხ. დ†ა „მახათი“, დას-ად. დÊდÊ „id“, აღმ-ად. დÊდÊ „id“ 

(4) უბიხ. დ†Ê- „ქსოვა“, დას-ად. დƒ-ნ / დÊ-ნ „id“, აღმ-ად. დƒ-ნ / დÊ-ნ 

„id“ 

 

უბიხ. თ†    :     დას-ად.  თ    აღმ-ად. თ     ს.ჩერქ-უბ. *თ† 

(1) უბიხ. თ†ა-ხ†ა „მდინარე“, დას-ად. კÊ-თÊ- „რამე მყარი 

ნივთიერების გადაყრა“ 

(2) უბიხ. ნთ†ა „ჩირქი“, აღმ-ად. თƒ-დƒ „ლპობა“ 

 

უბიხ.  ტ†   :      დას-ად. ტ      აღმ-ად. ტ  ს-ჩერქ-უბ. ტ† 

(1) უბიხ. ტ†ა-სÊ „ჩამოჯდომა“, დას-ად. ტÊ-სÊ-ნ „id“ 

(2) უბ. ტ†Ê „თხრა“, დას-ად. ტƒ-ნ „id“, აღმ-ად. ტƒ-ნ „id“ 

 

უბიხ.  რ   :      დას-ად. რ      აღმ-ად. რ  ს-ჩერქ-უბ. რ 

(1) უბიხ. -რჷ- „კავშირებითი აფიქსი“,  დას-ად. -რჷ- „id“, აღმ-ად. -რჷ- „id“ 

(2) უბიხ. ფÊრ „ფრენის ხაბაძვა“. აღმ-ად. ფÊრ-ფჷრ „id“ 
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(3) უბიხ. კ†ჷრჷ- „გვერდით ჩამოცურება“,  დას-ად. –ჷ-კ†ƒრƒ-ჲ-ნ „დავარდნა, 

ჩამოვარდნა“ 

 

უბიხ.  ნ  :      დას-ად. ნ      აღმ-ად. ნ  ს-ჩერქ-უბ. ნ 

(1) უბ. ბანა „ბალახი“. დას-ად. ფანƒ „ეკალი“, აღმ-ად. ბანƒ „id“ 

(2) უბიხ. ნჷზა „ქალის თავსაფარი“.  დას-ად. ნƒზჷ „კიდე, ზღვარი“ 

(3) უბიხ. ნა „დედა“, დას-ად. ნანƒ „დედა“, აღმ-ად. ნან „id“ 

მიუხედავად იმისა, რომ რ ფონემა ჩერქეზულ დიალექტებში ყველაზე დიდი 

სიხშირით გამოირჩევა, ფუძეენურ ვითარებაში მისი დისტრიბუცია შეზღუდულია და 

მცირე რაოდენობის ძირში აღდგება იდენტური შესატყვისობების საფუძველზე. უნდა 

აღინიშნოს, რომ რ თანამედროვე კილო-თქმებში ან მეორეულია, ან კომპოზიტებში 

გვხვდება. 

 

საერთოაფხაზურ-ადიღური დენტალური რიგის რეკონსტრუქცია. ბილაბიალურთან 

შედარებით უფრო რთულ ხახიათს ატარებს საერთოაფხაზურ-ადიღური 

დენტალური რიგის რეკონსტრუქცია. გარდა ხშული დ, თ, ტ და სონორი რ 

ფონემებისა, სინქრონიულ დონეზე გვხვდება ლაბიალიზებული დ†, თ†, ტ† 

ფონემებიც. ლაბიალიზებული დენტალური ხშულები  და პროტოაფხაზურ-

ადიღური დ†, თ†, ტ† ფონემების რეფლექსები უცვლელი სახით შენარჩუნებულია 

აფხაზურ-აბაზურ და უბიხურ ენებში.  
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ჩერქეზულ კილო-თქმებში გავრცელებული ტ† არის მეორეული და 

ჰარმონიულ-დეცესიური ტყ† კომპლექსის გამარტივების გზითაა მიღებული.  

მაგალითად, შაფს. (ჰაკუჩ.) ტყ†Ê „ორი“, სხვა ჩერქეზული დიალექტებში ტ†Ê „id“. 

ბალყაროვი ჩერქეზულ ტ† ფონემას არა ცალკე ფონემად, არამედ ტუ კომპლექსად 

მიიჩნევს და მისი აზრით „ლაბიალიზაციის კომპონენტი ხმოვანში გადადის“ 

(ბალყაროვი 1970, 15).  

საინტერესოა ის პროცესიც, რომლის შედეგადაც უბიხურ ენაში 

ლაბიალიზებული დენტალური ხშულებისაგან ბილაბიალური ხშულები მიიღება. 

დ† /თ† / ტ† > ბ / ფ / პ – ამგვარი პროცესისას ს. სტაროსტინი ცდილობდა ამოსავალ 

ფონემად პალატალიზებული ხშული ბილაბიალი გამოეყვანა. ამის ჩვენებას იგი 

ორად ორი მაგალითის ხარჯზე ცდილობდა. აფხ. ა-ბ…ბა „რბილი“, აბაზ. ბაბა „id“, 

უბიხ. დ†Êდ†ა „id“, პროტაფხ-ად. *ბ˜Vბ˜ა; აფხ. აბ „მამა“, აბაზ. აბა „id“, უბიხ. თ†Ê დას-

ად. თÊ „id“, აღმ-ად. ადƒ „id“ (სტაროსტინ-ნიკოლაევი 1994,  217).  

პირველი მაგალითისათვის ვ. ჩირიქბამ სხვა, ჩვენთვის უფრო 

დამაჯერებელი შესატყვისი მოუძებ,ა უბიხურ ძირს და ეს ძირია აფხაზურ-

აბაზური დ†Êდ†ა „სრესა, დალბობა“ (ჩირიქბა 1996, 185); რაც შეეხება მეორე ძირს 

ურთიერთმიმართებას, მასში, გარდა ზემოთაღნიშნული wინაღობისა, სახეზეა 

შესატყვისობათა არაჰომოგენურობა. ზოგადად დ†, თ†, ტ†  >  ბ, ფ, პ სახის 

ფონეტიკურ ცვლილებებს საფუძვლად უდევს ლაბიალიზებულ დენტალთა 

ვიბრანტული თვისებები. გ. ახვლედიანი აღნიშნულ ფონემებს ლაბიოვიბრანტულ 

სამეულს უwოდებდა (ახვლედიანი 1949, 398-403). 

დენტალურ რიგში პროტოაფხაზურ-ადიღური ქრონოლოგიური 

დონისათვის ჩვენ აღვადგენთ *დ, *თ, *ტ, *რ , დ†, თ†, ტ† ფონემებს. ამგვარი სისტემა 
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ემთხვევა ვ. ჩირიქბას მიერ რეკონსტრუირებულ სისტემას, ხოლო ს. სტაროსტინს, 

გარდა აღნიშნული ფონემისა, აღუდგენია პრერუპტიული ხშული თ და ყველა 

სხვა ხშულთა პალატალიზებული ვარიანტებიც (სტაროსტინ-ნიკოლაევი 1994, 181-

182). 

ცხრილი N4: რეკონსტრუირებული დენტალური ფონემები 

სტაროსტინი *დ 

*დ† 

*დ˜ 

*თ 

*თ† 

*თ˜ 

*ტ 

*ტ† 

*ტ˜ 

*თ 

ჩირიქბა *დ 

*დ† 

*თ 

*თ† 

*ტ 

*ტ† 

 

ჩვენ *დ 

*დ† 

*თ 

*თ† 

*ტ 

*ტ† 

 

 

განვიხილოთ ყველა დენტალური ფონემის რეფლექსი თანამედროვე 

აფხაზურ-ადიღურ ენებში: 

აფხ-აბაზ. *დ     :     უბიხ-ჩერქ. *დ     ს. აფხ-ადიღ. *დ         

(1) აფხ. აანდა „ღობე“, უბიხ. –Êნდა „id“, პროტ. *ჵ†ანდა / *ჵ†Êნდა 

(2) აფხ. -და „ჩვენებითი ნაცვალსახელი“, აბაზ. -და „id“, უბიხ. (აჲ)-

და „id“, აღმ-ად. -დƒ „id“ 

(3) აფხ. დად „ბაბუა“, აბაზ. დ…და „id“, უბიხ. დად „მამა“, ად. თათ 

„id“, აღმ-ად. დადƒ „id“ 
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(4) აფხ. ა-კÊლ-და-რა „ჩადება“, აბაზ. კÊლ-და-რა „id“, ად. ხƒ-დƒ-ნ 

„არჩევა, გადადება“, აღმ-ად. ხƒ-დƒ-ნ „id“ 

(5) აფხ. ა-ჩადა „ვირი“, უბიხ. ჩÊდÊ „id“, ადიღ. შÊდÊ „id“, შაფს. ჩÊდÊ 

„id“ 

(6) აფხ. დÊ-  „გვერდით“, აბაზ.  დÊ- „id“, უბიხ. და- „ერთობლიობის 

პრევერბი“, ადიღ. დƒ- „id“, აღმ-ად. დƒ- „id“ 

(7) აფხ. დაარა „ძალიან“, აბაზ დარა „id“, უბიხ. ჲა-და „ბევრი, 

ძალიან“, ადიღ. დƒდ „id“, აღმ-ად. დƒდ  „id“ 

 

აფხ-აბაზ. *თ    :     უბიხ-ჩერქ. *თ     ს. აფხ-ადიღ. *თ         

(1)   აფხ. …-თა-რა „მიცემა“, აბაზ. ა-თ-რა „id“, უბიხ. თა- „id“, ად. თÊ-

ნ „id“, აღმ-ად. თÊ-ნ „id“ 

(2) აფხ. -თა- / თ(Ê)-  „გარეთ ყოფნა“, აბაზ. -თა / -თ(Ê)- „id“, უბ. 

თა- „id“ 

(3) აფხ. ა-ქÊთა „სოფელი“, აბაზ. ქÊთ „id“, ჩƒთ „ცხვრის შესარეკი 

ადგილი“, აღმ-ად. ჩƒთ „id“ 

(4) აფხ. ა-გ†…რთა „ცხვრის ფარა”, აბაზ. გ†ართა „id“, დას.ად. ქ†ართ 

„id“, აღმ-ად. გ†ართƒ „id“ 
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აფხ-აბაზ. *ტ     :     უბიხ-ჩერქ. *ტ     ს. აფხ-ადიღ. *ტ         

(1) აფხ. ა-ტ…ტა „რბილი“, აბაზ. ტატა „id“, უბიხ. ტÊ „სველი, თხევადი“, 

დას.ად. ტატƒ „რბილი“, აღმ-ად. ტატƒ „id“ 

(2) აფხ. ა-ტამა „ატამი“, უბ. ტÊმა „id“, დას.ად. (შაფს.) ჴ†Ê-ტამ(ƒ) „მსხლის 

სახეობა“ 

(3) აფხ. ა-ქ†ა-ფსა-ტა „ჟუჟუნა wვიმა“, აღმ-ად. –ა-ტÊ „სველი“ 

(4) აფხ. ა-კÊნტ-რÊ-შ† „სულ მცირე“, დას.ად. *ჭ˜ანტÊ „მცირე ნარჩენები“ 

(5) აფხ. -–ა-ჲ-ტÊ „აwმყო დროის სუფიქსი“, უბიხ. -ა–Ê-ჲტ „მომავალი და 

ნამყო დროის სუფიქსი“ 

 

საინტერესო რეფლექსებს იძლევა პროტოაფხაზურ-ადიღური 

ლაბიალიზებული დენტალური ხშულები: 

 

        აფხ-აბაზ. თ†                 უბიხ.   თ / თ†                  ჩერქ.  თ 

       აფხ-აბაზ. * დ†    :     უბიხ-ჩერქ. *დ† / დ    ს. აფხ-ადიღ. *დ† 
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(1) აფხ. ა-დ†Ê „მინდორი“, უბიხ. დ†Ê „id“, ადიღ. დƒ- „ლოკატიური 

პრევერბი „ზედაპირზე“, აღმ-ად. დƒ- „id“ 

(2) აფხ-აბაზ. *დ†Êდ†Ê „სრესა“, უბიხ. დ†Êდ†ა „რბილი“ 

(3) აფხ. -და „შესუსტება, შენელება“,  აბაზ. -და „id“, უბიხ. დ†ა 

„გაჩუმება“ 

 

აფხ-აბაზ. *თ†    :     უბიხ-ჩერქ. *თ† / თ      ს. აფხ-ადიღ. *თ†         

(1)  აფხ. ა-თ†ა „ჩირქი“, აბაზ. ჩ†ა-ბჵა „id“, აღმ-ად. –ა-თƒ-ფს „id“ 

(2) აფხ. ა-სÊ-თ†®†ა „ქარბუქი“, აბაზ. სრÊ-ჩ†®†ა „id“, აღმ-ად. სÊ-თხ† 

„id“ 

(3) აფხ. ა-თ†ა „ცაცხვი“), უბ. თ†ა-სÊ „თელა“ 

 

        აფხ-აბაზ. *ტ†     :    უბიხ-ჩერქ. *ტ† / ტ     ს. აფხ-ადიღ. *ტ†         

(1) აფხ. -ტ†ა- „ჩამოჯდომა“, უბიხ. ტ†ა-სÊ „id“, ადიღ. ტÊ-სÊ-ნ „id“, პროტ. *ტ†ა 

(2) აფხ. ა-ტÊ-შა „ორმო, ხვრელი“, უბიხ. ტ†Ê „თხრა“, დას.ად. ტƒ-ნ „id“, აღმ-

ად. ტƒ-ნ „id“ 

აფხ-აბაზ. *რ     :    უბიხ-ჩერქ. *რ     ს. აფხ-ადიღ. *რ 
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(1) აფხ. ა-ფÊრ-რა „ფრენა“, აბაზ. ფÊრ-რა „id“, უბიხ. ფÊრ „id“, აღმ-ად. ფÊრ-ფჷრ 

„ფრენის ხმაბაძვა“ 

(2) აფხ. -რჷ- „კავშირებითი აფიქსი“; აბაზ. -რჷ- „id“, უბიხ. -რჷ- „id“, აღმ.ად. -რჷ-  

„id“, დას.ად. -რჷ- „id“ 

(3) აფხ. ა-ღარჷ „ღარიბი“, უბიხ. ღჷრ „პატიმარი“, დას.ად. ღƒრჷ „id“ 

აფხ-აბაზ. *ნ     :    უბიხ-ჩერქ. *ნ    ს. აფხ-ადიღ. *ნ 

(1) აფხ. ა-ნა-ყა „იქ“, უბიხ. ა-ნან „id“ 

(2) აფხ. ა-Á⁰ნა „სახლი“, აბაზ. Ä⁰ნა „id“, დას.ად. ნ „სახლი“; აღმ.ად. ნ „id“ 

(3) აბაზ. Ð†ჷნ-გ†ჷ „თაგვი“, უბიხ. ჴ†ჷნჷ „თაგვი, ვირთხა“ 

როგორც მოსალოდნელი იყო, დენტალური რ და ნ სონორები საერთოაფხაზურ-

ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე შეზღუდული რაოდენობით ძირშია პოვნიერი. 

გარდა იდენტური შესატყვისობებისა, მოიპოვება რიგი არაიდენტური 

ბგერათფარდობებისა: 

აფხ-აბაზ. *თ,  ჩერქ. *ტ, უბიხ. ტ 

(1) აფხ. ა-თÊ „ყოჩი“, აბაზ. თÊ „id“, უბიხ, ტÊ „id“, ად. ტÊ „id“, აღმ-ად. ტÊ „id“ 

(2) აფხ. ა-მათ „გველი“, აბაზ. (აშხ.) მათÊ „id“, უბიხ. ანტა „id“ 

ამ სახის ურთიერთმიმართებისას შეუძლებელია ამოსავალი ფონემის 

დადგენა საერთოაფხაზურ-ადიღური ქრონოლოგიური დონიდან გაუსვლელად. 

ამის დასადგენად საWიროა სხვა იბერიულ-კავკასიური ენების მასალის მოხმობა. 

გარდა ამ შესატყვისობებისა აღსანიშნავია რ//დ ტიპის ბგერათშესატყვისობანი. 
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(1)  აფხ. ა-რაძნÊ „ვერცხლი“, აბაზ. რჷზნა „id“, უბიხ. დას,†ანÊ  „id“, დას.ად. თÊზ,Êნ 

„id“,  აღმ-ად. დÊზ,Êნ „id“ 

(2) აფხ. …-რხა „ველი“, აბაზ. რჴა „id“, უბ. თხ†ა „სახნავი მიwა“ 

ამ შემთხვევაში ჩვენ აღვადგენთ დენტალურ ხშულს. ზოგადად რ ფონემის 

ანლაუტის პოზიციაში დაშვების ალბათობა მეტად დაბალია. ამას ღიაობის 

თეორიაზე დაყრდნობით თ. უთურგაიძის მიერ წარმოდგენილი ქართულ ფონემათა 

სინტაგმატიკა გვიჩვენებს (უთურგაიძე 1976, 79-80). 

ვ. ჩირიქბას დასაშვებად მიაჩნია აფხ. ძ′ ~   უბ. დ† ~ ჩერქ. დ და აფხ. ც′ ~ 

უბიხ. თ† ტიპის ბგერათშესატყვისობაც, თუმცა უსაკმარისი მასალის გამო მისი ამ 

საკითხს ჯერჯერობით ღიად ვტოვებთ (ჩირიქბა 1996, 86-89). 
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თავი III 

ლატერალური სისტემის რეკონსტრუქცია 

 

საერთოაფხაზურ-აბაზური ლატერალური ქვესისტემა. თანამედროვე 

აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა წინაპარ ენას მხოლოდ ლატერალური სონორი უნდა 

ჰქონოდა. საერთოსაფხაზურ-აბაზურ შიდა რეკონტრუქციებში სპირანტული 

ლატერალური ფონემების რეფლექსებია წარმოდგენილი. ვ. შენგელიას აზრით, 

ლატერალურ თანხმოვანთა გარდაქმნა შიშინა სპირანტებად აფხაზურ-ადიღური 

ფუძე-ენის დიფერენციაციის დროს მომხდარი სპონტანური მოვლენა უნდა 

ყოფილიყო (შენგელია 2006, 84). ჩრდილოურ დიალექტებში (აშხარული და 

ტაპანთური) არსებული ყრუ სპირანტული ლატერალი აღმოსავლურ ადიღურიდან 

(ყაბარდოული და ბასლენური დიალექტი) უნდა იყოს შეთვისებული (ლომთათიძე 

1976, 209). აღნიშნულ ენობრივ ერთობაში, ლატერალური რიგი იდენტური 

ბგერათშესატყვისობებით არის წარმოდგენილი განვიხილოთ საერთოაფხაზურ-

აბაზური ლატერალური სონორის რეფლექსები თანამედროვე აფხაზურ-აბაზურ 

ენობრივ ქვესისტემაში: 

 

აფხ. ლ  აბაზ. ლ  ს. აფხ.-აბაზ. *ლ 

 

(1) აფხ. ა-ბჷლ-რ… „wვა, დაwვა“, აბაზ. (ტაპ.) ბჷლ-რა „id“ 

(2) აფხ. …-გ˜ალა წანაობა, წანწალი“, აბაზ. (აშხ.) გ˜ალა-რა „უსაქმურობა“ 

(3) აფხ. (ბზიფ.) ა-ქ˜…ლ „ქოხი“, აბჟ. ა-ქ˜…ლა „id“, აბაზ. ქ˜ალა „id“ 

(4) აფხ. …-შლა „რუხი“, აბაზ. (ტაპ.) შლა „Wაღარა“ < *შჷ „თეთრი“ 
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(5) აფხ. (ბზიფ.) ა-ხლ…w′† / ა-ხლ…მw′† / ა-ჲხალ…მც „ერთგვარი ხე თჰელყცრაინა 

აუსტრალის (რუს. Кузильник)“,  ააც. ა-ხლ…რw′† „id“, აბჟ. ა-ხლ…რw′† „id“ 

(6) აფხ. …-მლა „შიმშილი“, აბაზ. (ტაპ.) მლა „id“, აშხ. მალა „id“ 

(7) აფხ. ა-ლ… „ძაღლი“,  აბაზ. ლა „id“ 

(8) აფხ. …-ლა „თვალი“; აბაზ. ლა „id“ 

(9) აფხ. (ბზიფ.) ა-ლაბ… / ა-ლაბჷ  „ჯოხი“, აბჟ. ა-ლაბა „id“, აბაზ. ლაბ… „id“ 

(10) აფხ. (ბზიფ.) …-ლას′ა / …-ლას′ „მატყლი“, აბჟ. …-ლასა „id“, აბაზ. ლასა „id“ 

საერთოჩერქეზული ლატერალური ქვესისტემა. განსხვავებით, აფხაზურ-

აბაზურისგან, საერთოჩერქეზული ლატერალური ქვესისტემა უფრო რთული 

შედგენილობით ხასიათდება. თანამედროვე ჩერქეზულ ენა-კილოებში პოვნიერია 

ლატერალურ სპირანტთა სამეულებრივი სისტემა: მჟღერი, ყრუ-ფშვინვიერი და 

ყრუ-მკვეთრი. ბ. ბალყაროვი ახასიათებს მათ, როგორც „წინაენისმიერი გვერდითა 

წარმოების“ ფონემები (ბალყაროვი 1970, 89). მათი შეზღუდული დისტრიბუციის გამო, 

იგი  ვარაუდობს, რომ ისტორიულად საერთოჩერქეზულ ლატერალებს შესაძლოა სხვა 

რეფლექსები მოეცათ. მკვლევარი აგრეთვე მიიჩნევს, რომ ისტორიულად აფრიკატ 

ლატერალთა სპირანტიზაცია უნდა მომხდარიყო (იქვე გვ. 232-233).  

სონორული ლატერალური ფონემა ჩერქეზულ ენებს არ გააჩნიათ და მისი 

კომპენსირება მჟღერი ლატერალური სპირანტით ხდება, მაგ. არაბ. ალლაჰ „ღმერთი, 

ალაჰი“, დას.-ად. ალ ̃ა® „ალაჰი, ღმერთი“.  

wარმოგიდგენთ საერთოჩერქეზული ლატერალური სპირანტების რეფლექსებს 

თანამედროვე ჩერქეზულ ენა-კილო-თქმებში: 
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დას.-ად. ლ ̃ ; აღმ.ად. ლ ̃̃ ; უბიხ. ლ ̃̃ ; ს.ჩერქ. *ლ ̃ 

(1) დას.-ად. ბლ ̃ƒ-ნ „დაwვა“, აღმ.-ად. ბლ ̃ƒ-ნ „id“, უბიხ. ლ ̃ჷ- „id“ 

(2) დას.-ად. ლ ̃̃ჷ-ნ „შეღებვა“, აღმ.ად. ლ ̃̃ჷ-ნ „id“, უბიხ. ლ ̃̃ა- „ხატვა“ 

(3) დას.-ად. ბლ ̃ა-რƒ „ახლოს“, აღმ.-ად. ბლ ̃ა-რƒ „id“, უბიხ. დას.-ად. ბლ ̃ა- „შუაში, 

შიგნით“ 

(4) დას.-ად. ბლ ̃ჷ „შვიდი“, აღმ.-ად. ბლ ̃ჷ „id“, უბიხ. ბლ ̃ჷ „id“ 

(5) დას.-ად. ლ ̃ჷ-ჲƒ „მეტი“, უბიხ. ლ ̃‘–ა „id“ 

(6) დას.-ად. ჴ›†ალ̃ƒ-ზ′ „ყვავი“, ყ†ალ̃ƒ „ერთგვარი პატარა ფრინველი“, უბიხ. ‘ჴალ̃ა 

„ჭკა“ 

(7) დას.-ად. ლ ̃ჷჯჷ-ნ „ღიტინი“, აღმ.-ად. ლ ̃ჷჯჷ-ნ / Wჷლ ̃ჷ-ნ „id“, უბიხ. კ˜ჷლ ̃- „id“ 

(8) დას.-ად. ლ ̃ƒ– „ღორი“, აღმ.-ად. ლ ̃ƒ– „id“ 

(9) დას.-ად. ლ ̃ჷდ-ჷნ „ბრwყინვა“, აღმ.-ად.ლ ̃ჷდ-ჷნ „id“ 

(10) დას.-ად. მჷლ ̃ჷ „ყინული“, აღმ.-ად. მჷლ ̃ჷ „id“ 

მჟღერი ლატერალური სპირანტის მსგავსად, იდენტური შესატყვისობებითაა 

wარმოდგენილი საერთოჩერქეზული ყრუ ლატერალურ სპირანტის რეფლექსებიც. 

 

დას.ად. ლ‘  აღმ.ად. ლ‘  უბიხ. ლ‘  ს.ჩერქ. *ლ‘ 

 

(1) დას.-ად. ფლ‘ƒ-ნ „ყურება“, აღმ.-ად. ფლ‘ƒ-ნ „id“,უბიხ. ფლ‘ა- „id“ 

(2) დას.-ად. ფლ‘ჷ-ჟ˜ „წითელი“, აბძ. ფლ‘ჷ „id“, აღმ.-ად. ფლ‘ჷ-ზ′ „id“, უბიხ. ფლ‘ჷ 

„id“ 

(3) დას.-ად. ლ‘ჷ „სისხლი“ აღმ.-ად. ლ‘ჷ „id“, უბიხ. ლ‘ჷ „id“ 

(4) დას.-ად. ლ‘ა-ჴ›†ƒ „ფეხი“, აბძ. ლ‘ჷ „id“, აღმ-ად. ლ‘ა-ყ†ƒ „id“, უბიხ. ლ‘ა-პა „id“ 
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(5) დას.-ად. -ლ‘- „wოლა“, აღმ.-ად. -ლ‘- „id“, უბიხ. -ლ‘- „id“ 

(6) დას.-ად. ლ‘აპƒ „ძვირი“, შაფს. ლ‘აპყƒ „id“, აღმ.-ად. ლ‘აპƒ „id“, უბიხ. ლ‘აყა „id“ 

(7) დას.-ად. ლ‘ჷნƒ „ფრინველის ქონი“, აღმ.-ად. ლ‘ჷნƒ „id“ 

(8) დას.-ად. ფსალ‘ „სიტყვა“, აღმ.-ად. ფსალ‘ƒ-ნ „თქმა“ 

(9) დას.-ად. ლ‘ƒთƒ-ნ „ხტუნვა“, აღმ.-ად. ლ‘ƒთƒ-ნ „id“ 

(10) დას.-ად. ლ‘фƒ-ნ „დაბადება“, აღმ.-ად. ლხ’†ƒ-ნ „id“ 

ანალოგიური ვითარებაა ყრუ-მკვეთრ ლატერალურ სპირანტთა 

შესატყვისობისას. აღსანიშნავია, რომ მკვეთრი ლატერალური სპირანტები უფრო 

ნაკლებად პოვნიერია, ვიდრე მისი მჟღერი და ყრუ-ფშვინვიერი ეკვივალენტი. 

თავად ყრუ-მკვეთრი ლატერალური ფონემები მეტად იშვიათად  გვხვდება ძირებში. 

დას.ად.   აღმ.ად.   უბიხ.   ს.-ჩერქ. * 

(1)  დას.-ად. პჷ „ოთხი“, აღმ.-ად. პჷ „id“, უბიხ. პჷ „id“ 

(2) დას.-ად. ჷ „კაცი“, აღმ.-ად. ჷ „id“ 

(3) დას.-ად. პƒ „ზურგი“, აღმ.-ად. პƒ „id“, უბიხ. პა-фა „მკერდი“ 

(4) დას.-ად. ƒ-ნ „სიკვდილი“, აღმ.-ად. ƒ-ნ „id“ 

გარდა იდენტური ლატერალური ბგერათშესატყვისობებისა, საყურადღებოა 

ადიღურ-უბიხური შესატყვისობა, სადაც ადიღური B ტიპის ჰარმონიულ-

დეცესიური თ® კომპლექსს შეესატყვისება უბიხურ ლატერალურ მჟღერ ლ ̃ სპირანტს. 

აღნიშნული ბგერათფარდობა ყრუ-ფშვინვიერი   აფრიკატის რეფლექსაციად 

მიგვაჩნია. აფრიკატული ლატერალური ფონემებისგან ჰარმონიულ-დეცესიური 

კომპლექსების მიღება დადასტურებულია ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, სადაც 

რეფლექსის სახით სახეზეა ლჰ ბგერათკომპლექსის (გუდავა 1964, 110 ). გარდა ამისა, 

ნახურ და დაღესტნურ ენებს შორის დადასტურებულია ს-დაღ. * : ს-ნახ. *თხ 
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ბგერათშესატყვისობა (ჩუხუა 2007, 226-227). >ლ®>თ® მონაცვლეობა დასაშვებად 

მიგვაჩნია.  

უბიხური რეფლექსის მისი ახსნა გაცილებით მარტივია და იგი ამოსავალი 

ფონემის სპირანტიზაციის გზით იქნა მიღებული:  > ლ ̃. აღნიშნული 

ბგერათშესატყვისობა გვხვდება შემდეგ მაგალითებში: 

ს.-ჩერქ. *ლ‘ ; დას.ად. თ® ; აღმ.ად. თ® ; უბიხ. ლ ̃   

(1) დას.-ად. თ®ა-კ†ჷმƒ „ყური“, აღმ.-ად. თ®ა-კ†ჷმ „id“, უბიხ. ლ ̃ა-კ†ჷმა „id“ 

(2) დას.-ად. თ®ƒლ ̃ƒ-ნ „დახრჩობა“, აღმ.-ად. თ®ƒლ̃ƒ-ნ „id“, უბიხ. ლ ̃ალ ̃- „id“ 

(3) დას.-ად. ღ†ჷ-თ®ƒ-ნ „მოშარდვა“, უბიხ. ღ†ა-ლ ̃ა- „id“ 

უნიკალური ბგერათშესატყვისობის სახით გვხვდება ადიღური ლატერალისა 

და უბიხური პალატალური სონანტის თანაფარდობა. ამ შემთხვევაში ლოგიკურად 

მიგვაჩნია ლატერალური მჟღერი სპირანტის რეკონსტრუქცია. 

დას.ად. ლ ̃  აღმ.ად. ლ ̃  უბიხ. ჲ  ს.-ჩერქ. *ლ ̃ 

(1) დას.-ად. ჩ˜ჷლ ̃ƒ „სოფელი“, შაფს.,ბჟედ. ჩ˜ჷლ ̃ƒ „id“, აღმ.-ად. ჟჷლ ̃ƒ „id“, უბიხ. 

ჯჷჲჷ „id“ 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე wარმოდგენილი უნდა 

ყოფილიყო სონორული, აფრიკატული და სპირანტული ლატერალური ფონემები. 

აქედან, სონორულმა ლ ლატერალმა პირვანდელი სახე მხოლოდ აფხაზურ-აბაზურ 

კილო-თქმებში შეინარჩუნა, მაშინ როდესაც ჩერქეზულ ენებში მან დაკარგა 

სონორობა და განიცადა სპირანტიზაცია *ლ > ლ ̃. ამოსავალში არსებულმა 

ლატერალ-სპირანტებმა კი, პირუკუ, პირვანდელი სახე ჩერქეზულ ენებში 

შეინარჩუნეს, ხოლო აფხაზურ-აბაზურში მოხდა მათი სპირანტულ სიბილანტებად 

ტრანსფორმაცია. მსგავსი პროცესი დასტურდება ხუნძური ენის კილოებშიც, რაც 
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ამ ბგერათშესატყვისობის ვალიდურობას კიდევ უფრო დამაჯერებელს ხდის. 

ძირეული აფრიკატული ლატერალური ფონემა არ არის პოვნიერი არც ერთ 

აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმაში. 

ჩვენ მიერ wარმოდგენილი საერთოაფხაზურ-ადიღური ლატერალური 

სისტემა მკაფიოდ განსხვავდება სტაროსტინისა და ჩირიკბას მიერ wარმოდგენილი 

რეკონსტრუქციებისგან. შეუძლებლად მიგვაჩნია ფუძე-ენაში ერთდროულად 28 

ლატერალური ფონემის რეკონსტრუქცია, როგორც ეს სტაროსტინ-ნიკოლაევის 

კავკასიურ ენათა ლექსიკონში არის მითითებული (სტაროსტინ-ნიკოლაევი 1994, 181-

182).  

სტაროსტინისეული რეკონსტრუქციების დასაბუთებაც საკმაოდ სუსტია და 

რიგ შემთხვვაში მხოლოდ უნიკალური შესატყვისობის საფუძველზეა 

რეკონსტრუირებული. მის სისტემაში აღდგენილია აფრიკატულ და სპირანტთა 

ოთხეულებრივი სისტემა და თითოეული ლატერალური ფონემის 

ლაბიალიზებული, პალატალიზებული ან სულაც პალატალზებულ-

ლაბიალიზებული ვარიანტიც.  

სტაროსტინთან შედარებით, უფრო რაციონალურად გამოიყურება ვ. 

ჩირიქბას მიერ რეკონსტრუირებული პროტოაფხაზურ-აბაზური ლატერალური 

სისტემა (ჩირიქბა 1996, 268-277); ჩვენ არ ვიზიარებთ ლაბიალიზებული ყრუ-

ფშვინვიერი ლატერალური ფონემისა და ჩერქეზული სიბილანტებისა და აფხაზურ-

აბაზური გუტურალური სპირანტების ლატერალური ფონემების აღდგენას. 

ანალოგიური დამოკიდებულება გვაქვს შემდეგი სახის ბგერათფარდობებზე: ადიღ. 

ჩ/ჩ›  : აფხ-აბაზ. ც′† : უბიხ. ც′† და ადიღ. ჩ›˜ : აფხ. ჯ˜ : უბიხ. ჟ†. მაგალითად: 

(1) აფხ. ხ-ფა „სამი“, აბაზ. ხ-ფა „id“, დას.-ად. შჷ „id“, აღმ.-ად. ს′ჷ „id“, უბიხ. ს′ჷ / 

ს′ა „id“ 

(2)  აფხ. ÿ-ჩა „ძილი“, აბაზ. ჩ†ა „id“, დას.-ად. ჩჷ-ჲƒ „id“, უბიხ. ც†ა „id“ 
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(3) დას.-ად. ჩ˜ჷლ̃ƒ „სოფელი“, შაფს., ბჟედ. ჩ˜ჷლ ̃ƒ „id“, აღმ.-ად. ჟჷლ ̃ƒ „id“, უბიხ. 

ჯჷჲჷ „id“ და სხვ. 

ვფიქრობთ, რომ ზემოთხსენებულ შესატყვისობათა რეკონსტრუქცია 

გუტურალურ და სიბილანტურ რიგებში უნდა მოხდეს და მათ სათანადო ნაწილში 

განვიხილავთ. გთავაზობთ სადღეისოდ არსებულ ლატერალურ ფონემათა 

რეკონსტრუქციებს 

ცხრილი N 5: ს. სტაროსტინის და ს. ნიკოლაევის რეკონსტრუქცია 

 

 მჟღერი ყრუ-

ფშვინვიერი 
ყრუ-

მკვეთრი 
ყრუ-

უფშვინველი 

აფრიკატული 
ლატერალური 
ხშული 

*ლ ̃ꜜ *ლ ̃ꜜ˜ *ლ ̃ꜜ† 

*ლ ̃ꜜ˜† 

*ლꜜ *ლꜜ˜ 
*ლꜜ† *ლꜜ˜† 

*ꜜ *ꜜ˜ 
*ꜜ†   *ꜜ†˜ 

*ლꜜ› *ლꜜ›˜  
*ლꜜ›˜† 

სპირანტული 
ლატერალი 

*ლ ̃†   *ლ ̃˜ *ლ ̃˜† *ლ‘   *ლ‘†   

*ლ‘˜  *ლ‘˜†   

 *ლ‘› *ლ‘›† 

*ლ‘›˜    *ლ‘›˜†    

სონორული 
ლატერალი 

*ლ   *ლ˜    

 

 

ცხრილი N 6: ვ. ჩირიქბას რეკონსტრუქცია 

 

 მჟღერი ყრუ-

ფშვინვიერი 
ყრუ-

მკვეთრი 

აფრიკატული 
ლატერალური 
ხშული 

*ლ ̃ꜜ  *ꜜ 



63 
 

სპირანტული 
ლატერალი 

*ლ ̃˜ *ლ‘   *ლ‘†  

*ლ‘˜   

 

სონორული 
ლატერალი 

*ლ   

 

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, აფხაზურ-აბაზური სონორული და ჩერქეზული 

სპირანტული ლატერალის შესატყვისობისას სონორული ლატერალი აღდგება. 

 

ს. აფხ-ად. *ლ    ს. აფხ-აბაზ. *ლ  ს. ჩერქ. *ლ ̃   

 

(1) აფხ. ა-ც-ლამ®†… „ყბა“, აბაზ. ც-ლამ®†ა „id“, უბიხ. ლ ̃აღ†ა „ლოყა“ 

(2) აფხ. ჩ†ჷ-მლა „მისადგმელი კიბე“, დას.-ად. ფხა-ბლ ̃ƒ „საკაცე“, აღმ.-ად. ფხა-

ბლ ̃ƒ „id“ 

(3) აფხ. ა-ბჷლ-რÿ „წვა, დაწვა“, აბაზ. (ტაფ.) ბჷლ-რა „id“, დას.-ად. ბლ ̃ƒ-ნ „id“, აღმ.-

ად. ბლ ̃ƒ-ნ „id“ 

(4) აფხ. ÿ-ლა „თვალი“, აბაზ. ლა „id“, დას.-ად. ნƒ < *ლ ̃ა „id“, აღმ.-ად. ნƒ < *ლ ̃ა „id“, 

უბიხ. ბლ ̃ა „id“ 

(5) აფხ. ა-ლა®ა „ლეღვი“, დას.-ად. (შაფს.) ახ†ჷ < *ლ ̃ახ†ჷ „id“, უბიხ. ლ ̃ახ˜ჷ „id“ 

(6) აფხ. (ბზიფ.). ა-ქ˜ÿლ „ქოხი“, აბჟ. ა-ქ˜ÿლა „id“, აბაზ. ქ˜ÿლა „id“, დას.-ად. ჩ˜ƒლ̃ 

„id“, შაფს. ქ˜ƒლ̃ „id“ 
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(7) აფხ. (ახW). ა-კამპჷლ „ქეჩის პატარა ბურთულა“, აღმ.ად. შკამპჷლ̃ „საცობი“, 

უბიხ. კამპჷლ̃ „რკო“ 

(8) აფხ. ა-მლა „შიმშილი“, აბაზ. (აშხ.) ÿ-მალა „id“, ტაპ. მლა „id“,  დას.ად. მƒლ ̃ა-

W˜ƒ „id“ 

იმ შემთხვევაში, თუკი ერთმანეთს აფხაზურ-აბაზური შიშინა აფრიკატი და 

ჩერქეზული ლატერალური სპირანტი შეესატყვისება, ამოსავალში ლატერალური 

სპირანტი აღდგება. მსგავსი პროცესი დასტურდება მონათესავე ხუნძურ ენაშიც 

(ჩიქობავა-ცერცვაძე 1962, 68). 

ს. აფხ-ად. *ლ ̃    ს. აფხ-აბაზ. *ჟ˜  ს. ჩერქ. *ლ ̃   

(1) აფხ. ა-ჟ˜ჷ „ხორცი“, აბაზ. ჟ˜ჷ „id“, დას.-ად. ლ ̃ჷ „id“, აღმ.-ად. ლ ̃ჷ „id“, უბიხ. ლ ̃ა 

„შიგნეულობა“ 

(2) აფხ. ა-ჟ˜ÿ „კურდღელი“, აბაზ. ჟ˜ა / აჟ˜ა „id“, უბიხ. ლ ̃ა „id“ 

(3) აფხ. ბჟ˜-ბა „შვიდი“, აბაზ. ბჷჟ˜-ბა „id“, დას.-ად. ბლ ̃ჷ „id“, აღმ.-ად. ბლ ̃ჷ „id“, 

უბიხ. ბლ ̃ჷ „id“ 

(4) აფხ. ა-ბჟ˜ა-რა „შუაში, შორის“, აბაზ. (ტაფ). ბჟა-(რა) „id“, დას.-ად. ბლ ̃ƒ- 

„გვერდით (პრევერბი)“, აღმ.-ად. ბლ ̃ƒ- „id“, უბიხ. ბლ ̃ა „შუაში“ 

 

ს. აფხ-ად. *ლ‘  ს. აფხ-აბაზ. *შ˜   ს. ჩერქ. *ლ‘ 

 

(1) აფხ. ა-ფშ-რა „ყურება“, აბაზ. ფშ-რა „id“, დას.-ად. ფლ‘ƒ-ნ „id“, აღმ.-ად. ფლ‘ƒ-ნ 

„id“, უბიხ. ად. ფლ‘ƒ- „id“ 
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(2) აფხ. ა-შ˜ა-პჷ „ფეხი“, აბაზ. შ˜ა-პჷ „id“, დას.-ად. ლ‘ა-ჴ›†ƒ „id“, აღმ.-ად. ლ‘ა-ყ†ƒ 

„id“, უბიხ.  ლ‘ა-პა „id“ 

(3) აფხ. ა-შ˜-თა-რა „wოლა“; აბაზ. შ˜-თა-ზა-რა „id“, დას.-ად. -ლ‘ჷ- „id“, აღმ.-ად. -

ლ‘ჷ- „id“, უბიხ.  -ლ‘ჷ- „id“ 

(4) აფხ. ÿ-S˜ჷ-ბჟ „შუადღე“; აბაზ. შჷ-ბჟა-ნ „id“, დას.-ად. ჲჷ-ლ‘ƒ-ს „id“, აღმ.-ად. ჲჷ-

ლ‘ƒ-ს „id“ 

(5) აფხ. ა-შა-რÿ „გაყოფა, შექმნა“, აბაზ. ჴ-შა-რა „დაბადება“, დას.-ად. ლ‘фƒ-ნ „id“, 

აღმ.-ად. ლ‘ხ‘†ƒ-ნ „id“ 

(6) აფხ. შ˜აშ†ჷ „მWედელთა ღმერთი“, დას ად. ლ‘ƒფშ˜ „id“, აღმ.-ად. ლ‘ƒფს′ „id“ 

(7) აფხ. (ბზიფ.). ა-შ˜ÿ-ფსტა „არჩვი“, აბჟ. ა-შ˜ÿ-ბსტა „id“, უბიხ. ლ‘ა „შველი“ 

(8) აბაზ. (ტაპ.) მჷჵ†ა-შ˜ „გზა, ბილიკი“, დას.-ად. Wჷ-ლ‘ƒ „ხმელეთი“, უბიხ. ჲჷც′†ა-

ლ‘ა „id“ 

(9) აფხ. ა-ყაფშ˜ „wითელი“, დას.-ად. ფლ‘ჷ-ზ′ „id“, აღმ.-ად. ფლ‘ჷ-ზ′ იდ; უბიხ. 

ფლ‘ა „id“ 

ვინაიდან აფხაზურ-აბაზურში არ არსებობს ყრუ-მკვეთრი შიშინა აფრიკატი, 

მისი კომპენსაცია ყრუ-ფშვინვიერი აფრიკატით მოხდა. ამოსავალ ვითარებაში 

აგრეთვე შეუძლებლად მიგვაჩნია ლატერალური ყრუ-მკვეთრი სპირანტის 

არსებობა და მივიჩნევთ, რომ საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე 

ყრუ-მკვეთრი ლატერალური აფრიკატი უნდა ყოფილიყო wარმოდგენილი, რომლის 

სპირანტიზაციის შედეგადაც მიღებულ იქნა დღევანდელ ჩერქეზულ ენებში 

გავრცელებული მისი რეფლექსები. 

ს. აფხ-ად. *  ს. აფხ-აბაზ. *შ˜   ს. ჩერქ. * 

(1) აფხ. ა-შ˜-რა „მოკვლა“, აბაზ. შ˜-რა „id“, დას.-ად. ა-ნ „სიკვდილი“, აღმ.-ად. 

ა-ნ „id“ 
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(2) აფხ. ფშ˜-ბა „ოთხი“, აბაზ. ფშ˜-ბა „id“, დას.-ად. პჷ „id“, აღმ.-ად. პჷ „id“, 

უბიხ. პჷ „id“ 

(3) აფხ. ა-ფშ˜ „ჩოხის wელის ნაwილი“, დას.-ად. პა „ზურგის ზედა ნაwილი“, 

აღმ.-ად. პა „id“, უბიხ. პჷ-фა „მკერდი“ 

გარდა სისტემური ბგერათშესატყვისობებისა, შესაძლებლად მიგვაჩნია 

უნიკალურ ბგერათფარდობებზე დაყრდნობით მჟღერი ლატერალური აფრიკატის 

რეკონსტრუქციაც. 

ს. აფხ-ად. *ლ ̃ꜜ  ს. აფხ-აბაზ. *ლ   ს. ჩერქ. *თ® 

(1) აფხ. ა-ლჷ-მ®ა „ყური“, აბაზ. ლჷ-მ®ა „id“, დას.-ად. თ®ა-კ†ჷმƒ „id“, აღმ.-

ად.თ®ა-კ†ჷმ „id“, უბიხ. ლ ̃ა-კ†ჷმა „id“ 

ამასთანავე გვხვდება უბიხური მჟღერი დენტალური დ ხშულის და 

აფხაზურ-აბაზური სონორ-ლატერალის შესატყვისობაც. აღნიშნული შესატყვისობა 

შემდეგი ფონეტიკური პროცესით შეიძლება აიხსნას: * > *ლ® > *დჵ > დ. 

ლატერალური აფრიკატისგან ჰარმონიულ-დეცესიუსი კომპლექსის მიღების 

პროცედურა იხილეთ ზემოთ. 

ს. აფხ-ად. *ლ ̃ꜜ   ს. აფხ-აბაზ. *ლ   ს. ჩერქ. *დ 

(1) აფხ. ა-ლასა „მატყლი“, აბაზ. ლასა „id“, უბიხ. დაშ†ჷ „id“ 

(2) აფხ. ა-ლა®†ა „ყორანი“, აბაზ. ლა®†ა „id“, უბიხ. დახ†ა „მტრედი“ 

საყურადღებოა აგრეთვე შემდეგი უნიკალური ბგერათშესატყვისობა: 

(1) აფხ. ა-ლა „ძაღლი“, აბაზ. ლა „id“, დას.-ად. ®ƒ „id“, აღმ.-ად. ®ƒ „id“, უბიხ. ‘უა 

„id“ 
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ამ შესატყვისობის შესახებ უფრო დაwვრილებით იხილეთ ფარინგალურ 

რიგში. 

ვლინდება აგრეთვე აფხაზურ-აბაზური რ ვიბრანტისა და ჩერქეზული 

მჟღერი სპირანტული ლატერალის შესატყვისობა, სადაც ამოსავალში ლატერალურ 

სონორს ვვარაუდობთ. ჩვენს ვარაუდს ის გარემოება ამყარებს, რომ სტატისტიკის 

მიხედვით, ვიბრანტი რ ფონემა გაცილებით ნაკლები სიხშირით არის წარმოდგენილი 

ვიდრე ლატერალური სონორი ლ. 

ს. აფხ-ად. *ლ ს. აფხ-აბაზ. *რ   ს. ჩერქ. *ლ ̃ 

(1) აფხ. ა-ბრა „ფაფარი“, აბაზ. ბრა „id“, დას.-ად. ფჷლ ̃ა-ც „აბურძგნული“, ბƒლ̃ა-

ცƒ „id“ 

(2) აფხ. ა-რ „ჯარი“, აბაზ. რჷ „id“, უბიხ. ლ ̃ა „id“ 

ჩვენ მიერ აღდგენილ საერთოაფხაზურ-ადიღურ ლატერალურ სისტემაში 

აღვადგენთ აფრიკატულ, სპირანტულ და სონორულ ლატერალებს. აფრიკატულ 

ლატერალთა სამეულებრივი სისტემა არასრულია, ვინაიდან ჩვენს ხელთ 

არსებული მასალა არ გვაძლევს ყრუ-მკვეთრი აფრიკატული ლატერალის 

რეკონსტრუქციის საშუალებას. სპირანტული რიგი ბინარული სისტემით – მჟღერი 

და ყრუ-ფშვინვიერით არის wარმოდგენილი. ასევე, არ ვიზიარებთ 

ლაბიალიზებული, პალატალიზებული, ლაბიო-პალატალიზებულ და 

პრერუპტიულ ლატერალთა არსებობას ფუძე-ენურ ვითარებაში. ჩვენსმიერ 

აღდგენილი სისტემა შემდეგნაირად გამოიყურება: 
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ცხრილი N7: ლატერალური ფონემების რეკონსტრუქცია 

 

 მჟღერი ყრუ-

ფშვინვიერი 
ყრუ-

მკვეთრი 

აფრიკატული 
ლატერალური 
ხშული 

*ლ ̃ꜜ  *ꜜ 

სპირანტული 
ლატერალი 

*ლ ̃ *ლ‘  

სონორული 
ლატერალი 

*ლ   
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თავი IV 

სიბილანტური სისტემის რეკონსტრუქცია 

 

უდავოა, რომ სიბილანტთა სისტემა ყველაზე რთულია აფხაზურ-ადიღურ 

ენებში სხვა ფონემურ ქვესისტემებთან შედარებით. თანამედროვე ჩრდილო-

დასავლეთ კავკასიურ ენა-კილო-თქმებში პოვნიერია სისინა, სისინ-შიშინა და 

შიშინა სიბილანტების, როგორც აფრიკატების, ასევე სპირანტების სადა, 

პალატალიზებული და ლაბიალიზებული სახეობები. სიბილანტური აფრიკატები 

wარმოდგენილია სამეულებრივი, და ზოგჯერ ოთხეულებრივი რიგითაც 

(შაფსურურსა და ბჟედურურ დიალექტებში), სპირანტთა სისტემა კი – 

წყვილეულებრივი რიგით. 

სიბილანტთა სიმრავლის გარდა, აფხაზურ-ადიღური ენები ხასიათდება 

სიბილანტთა შორის არასისტემურ და არაკანონზომიერ შესატყვისობათა დიდი 

რაოდენობით, რაც, თავის მხრივ, მათი ერთ-ერთი მთავარი სირთულეა. ამ 

თავსატეხის ამოხსნა პირველად გ. როგავამ სცადა (როგავა 1973, 303-315). 

აფხაზურ-აბაზური ქვესისტემა -აფხაზურ-აბაზური ენები მდიდარია 

სიბილანტებით. შედარებით სრულყოფილი სისტემა ასახულია ბზიფურ 

დიალექტში, სადაც wარმოდგენილია სისინა, სისინ-შიშინა და შიშინა სიბილანტები.  

დავის საგანია ე. w. „გემინირებული“ შიშინა ფონემების არსებობა. ამ 

ფონემებად სპეციალურ ლიტერატურაში ხშირად მოიხსენიებენ სპეციალურ 

ლიტერატურაში სადა შიშინა ჯ  ჩ  W  ჟ  შ  სადა ფონემებს. ამ ფონემათა 

აკუსტიკური დახასიათება შემდეგნაირადაა wარმოდგენილი: „რბილი ჯ˜, ჩ˜, W˜ 

wარმოთქმისას, ენის ზურგის (რუს. спинка) wინა ნაwილი მიიwევს ნუნისკენ და 

wარმოქმნის ხშულს, რომელიც თანდათანობით ნაპრალად იქცევა, საიდანაც ჰაერი 
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ვიwრო ნაკადად გამოედინება. ხშვისას და მისი ნაპრალად ქცევის პროცესში, 

ძირითად არტიკულაციას დაემატება ენის ზურგის შუა ნაwილის აwევა, რომლის 

აკუსტიკური შედეგიც ამ ბგერათა დარბილებაა. თუკი ხშვისას და ნაპრალის 

wარმოwმნისას ამ ყველაფერს ემატება ენის ზურგის უკანა ნაwილის აwევა, მაშინ 

მაგარ ჯ, ჩ, W არიკატებს მივირებთ“ (არისთავა, ბღაჟბა და სხვ. 1968, 20).  

ანალოგიური აზრი ჩირიქბასაც აქვს „გემინირებულ“ ფონემებთან 

დაკავშირებით (ჩირიქბა 2003, 18-19).  

ქ. ლომთათიძის აზრით, „ფონემებად აფხაზურ-აბაზურის რბილი ჯ, ჩ, W 

(ე.ი. ჯ˜, ჩ˜, W˜) სახეობები უდგება ქართულის აფრიკატთა სათანადო სამეულის 

(ამიტომაც დამატებით სილბოს ნიშანს აღარ ვიყენებთ მათ გადმოსაცემად, თუმცა 

ბგერობრივად მათ შორის სხვაობას მაინც აქვს ადგილი, აფხაზურ-აბაზურის ჯ, ჩ, 

W უფრო რბილად გამოითქმის ვიდრე ქართულისა, რაც, ალბათ, შეპირობებულია 

მაგარ , ,  კორელატთა არსებობით აღნიშნულ ენებში“ (ლომთათიძე 1977, 160-

161).  

აღსანიშნავია გ. ახვლედიანის მოსაზრება, რომელიც ამ ფონემებს „მაგარ“ 

თანხმოვნებს უwოდებს. მისი აზრით, „აღსანიშნავია „მაგართა“ wარმოთქმისას 

საარტიკულაციო ორგანოთა ძლიერი დაWიმულობა“ (ახვლედიანი 1949, 399). იქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ აფხაზურში არ არსებობს კორელაციური ოპოზიცია „მაგარ“ 

და „საშუალო“ (resp. გემინირებულ და არაგემინირებულ) სიბილანტებს შორის. ამ 

ყველაფერზე დაყრდნობით, საარტიკულაციო ორგანოების ძლიერი დაWიმულობა 

შიდა დიალექტურ ალოფონად მიგვაჩნია. 

გემინირებულ სიბილანტთა (და არამარტო) არსებობა აფხაზური ენის საძურ 

დიალექტში დააფიქსირეს ბ.  ვოქსმა და ზ. ფისიფამ (1997). მათ შესძლეს 

კორელაციური ოპოზიციის წარდგენაც. მაგალითად: საძ. ა-შჷ-რა „გაბრაზება“ ~ ა-შშჷ-

რა „შემოღობვა“ და სხვ. (ვოქს-ფისიფა 1997, 3-4). ვინაიდან საძური დიალექტის შესახებ 

მცირე ცნობები მოგვეპოვება და ჩირიქბასა და სხვების მიერ მოგროვებული საველე 
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მასალა ჯერჯერობით გამოუქვეყნებელია, ამჯერად თავს შევიკავებთ ამ ფონემათა 

გენეზისის განხილვისგან. უდავოა, რომ საკითხი დამატებით კვლევას მოითხოვს. 

wარმოგიდგენთ აფხაზურ-აბაზურ სიბილანტთა სისტემას: 

აბჟ. ძ   ბზიფ. ძ   აშხ. ძ/ზ   ტაპ. ძ/ზ   ს-აფხ-აბაზ. *ძ 

(1) აფხ. ა-ძჷ́ „wყალი, მდინარე“, აბაზ. ძჷ „id“ 

• აფხ. ა-ხ˜ძჷ́ „სახელი“, აშხ. ხ˜ჷზჷ „id“, ტაპ. ხ˜ზჷ „id“ 

მჟღერი სისინა აფრიკატი საკმაოდ იშვიათია და ძირითადად „wყალი“ ძირის 

შემცველ ლექსემებში არის wარმოდგენილი. 

აბჟ. ც  ბზიფ. ც   აშხ. ც   ტაპ. ც   ს-აფხ-აბაზ. *ც 

(1) აფხ. ა-ცა ́ „ბერელი“, აბაზ. ცა „id“ 

(2) აფხ. ა ́-ცაგ† „ბლაგვი, არამWრელი“, აბაზ. ცაგ†ა „id“ 

(3) აფხ. ა-ცჷ́-რა / ა-ც-რა́ „ერთი პატარა ნაwილი“, აბაზ. ცჷ-რა „კურკა“ 

(4) აფხ. ა-ცჷრ-ცჷრ „ბრwყინვა“, აბაზ. ცჷრ-ცჷრ „id“ 

(5) აფხ. ა-ცკა „სუფთა“, აბაზ. ცკა „id“ 

(6) აფხ. ა ́-ცხა „თაფლი“, აბაზ. ცხა „id“ 

(7) აფხ. ა-ც®ა „ხიდი“, აბაზ. ც®ა „id“ 

(8) აფხ. ა-ც®ა-რა „დარტყმა, მოპირვა (ცელის)“, აბაზ. ც®ა-რა „id“ 

(9) ბზ. ა ́-ცლამ®† „ღეWვა“, აბჟ. ა́-ცლამ®†ა „id“, აბაზ. ცლამ®†ა „id“ 

სისინა ყრუ-ფშვინვიერი აფრიკატი შედარებით მეტი დისტრიბუციით 

გამოირჩევა და როგორც მოსალოდნელი იყო, გვხვდება იდენტური 

შესატყვისობების სახით. 
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აბჟ. w  ბზიფ. w   აშხ. w   ტაპ. w   ს-აფხ-აბაზ. *w 

(1) აფხ. ა-wა-რა́ „კვერცხის დადება“, აბაზ. wა-რა ́ „id“ 

(2) აფხ. ა-wაფხა́ „გასარები“, ტაპ. wაფხა „id“ 

(3) აფხ. ა-wა ́ს „ჩვეულება, ადათი“, ტაპ. wას „id“ < ქართ. wეს-ი  

(4) აფხ. ა ́-wლა „ხე“, აშხ. ა-wალა-ჟ† „ძველი ხე“, ტაპ. wლა „ხე“ 

(5) აფხ. ა-wა ́ჲ „ბავშვი (ბიWი)“, აბაზ. wაჲ „id“ < მეგრ. wიე „ბიWი“ 

(6) ბზ. ა-wჷ́ხ† „კუდი, ბოლო“, აბჟ. ა-wახ†ა „id“, აბაზ. wჷჴ†ა „id“ 

(7) აფხ. ა-wა ́ა „ყინული“, აბაზ. ც®ა-შ†ჷ „id“ < *wჷჵა 

(8) აფხ. ა ́-wრა „პატარა ქამარი, ჩუქურთმა,  აბაზ. wრა „id“ 

(9) აფხ. ა ́-wა „ძირი, ფსკერი“, აბაზ. wა-–ლა „ღრმა“ 

(10) აფხ. wჷფხ „შარშან“, აბაზ. wჷფხ „id“ 

მსგავსად ყრუ-ფშვინვიერისა, ყრუ-მკვეთრი სისინა აფრიკატიც იდენტური 

შესატყვისობებით გვხვდება და მეტი სიხშირით ხასიათდება. 

 

აბჟ. ზ/ძ  ბზიფ. ზ/ძ   აშხ. ზ   ტაპ. ზ   ს-აფხ-აბაზ. *ზ 

(1) აფხ. ა-ბჷზშ†ა́  „ენა“, აშხ. აფხ. ა-ბჷზშ†ა „id“,  ტაპ. აფხ. ბჷზშ†ა „id“ 

(2) აფხ. ა-ბზჷ́ჲა „კარგი“, აშხ. ბზჷ́ჲა „id“, აბაზ. ბზჷ́ჲ „id“ 

(3) აფხ. ა-ზქ†ა „ზურგი“, აშხ. ა-ზაქ† / ზქ†ა „id“, ტაპ. ზქ†ჷ „id“ 

(4) ბზ. ა-ზა́ქ-რა „კბენა“, აბაზ. ზაქ-რა „id“ 

(5) ბზ. ა ́-ზლა / ა́-ძლა „ტკბილი“, აბჟ. ა ́-ზლა „კარაქი“ 

(6) აფხ. ა-ზ „ნარველი“, აშხ. ა-ზჷ „id“ 

(7) აფხ. ზნჷ „ერთხელ“, აშხ. ზანჷ „id“, აბაზ. ზნჷ „id“ 

(8) აფხ. ა ́́-მზა „მთვარე“, ახW. ა ́-მჷძ „id“, აშხ. ა́-მჷძ „id“, ტაპ. მზჷ „id“ 
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მჟღერი სისინა სპირანტი ზოგჯერ აფხაზურ კილო-თქმებში მჟღერ სისინა 

აფრიკატს შეისატყვისებს, თუმცა ეს პროცესი შიდა დიალექტურ ინოვაციად 

მიგვაჩნია, რაც სპირანტთა აფრიკატიზაციით უნდა იყოს გამოwვეული. 

აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმებში wარმოდგენილია სისინ-შიშინა სიბილანტები. 

პირვანდელი სახით ისინი შენარჩუნებულია ბზიფურ დიალექტში, სხვა 

ენობრობრივ ერთეულებში კი განიცადეს სპირანტიზაცია. 

აბჟ. ს  ბზიფ. ს   აშხ. ს   ტაპ. ს   ს-აფხ-აბაზ. *ზ 

(1) აფხ. ა-ფსა ́ფა „კეთილი საქმე“, აბაზ. ფსა ́პა „id“ < ადიღ. ფსაფƒ „id“ 

(2) აფხ. დასჷ́– „ყველა, ყველაფერი“, აბაზ. დასჷ́– „id“ 

(3) აფხ. ა-ქ˜ა́მსა „ცხოველების კუWი“, აშხ. კამსა ́́ „ადამიანის მუცელი“ 

(4) აფხ. ა-კასჷ́ „მანდილი“, აბაზ. კასჷ́ „id“ 

(5) აფხ. ა-სა-რა́ „მოWრა“, აბაზ. სა-რა́ „id“ 

(6) აფხ. ა-სა-რა „ადუღება“ 

(7) ბზ. ა-სსა-რა́ „თხლად დაWრა“, აბჟ. ა-რ-სსა-რა ́ „id“ 

(8) აფხ. ა-სა ́ბა „მტვერი“, აბაზ. სა ́́ბა „id“ 

(9) აფხ. ნას „შემდეგ“, აშხ. ნას / ანას „კი ბატონო“ 

(10) აფხ. სა-რა „მე“, აბაზ. სა-რა „id“ 

ყრუ-ფშვინვიერი სისინა სპირანტი ფართო დისტრიბუციით გამოირჩევა 

როგორც ანლაუტში, ისევე აუსლაუტშიც. რამე სახით სისტემური გადაwევა, 

თუნდაც დიალექტური ინოვაცია, არ შეინიშნება. 

აბჟ. ძ  ბზიფ. ძ′   აშხ. ძ   ტაპ. ძ   ს-აფხ-აბაზ. *ძ′ 

(1) ბზ. ა ́-ძ′ა „გამხდარი“, აბჟ. ა-ძა́ „id“ 

(2) ბზ. ა ́-ძ′ა „მანძილი ცერა თითიდან ნეკა თითამდე“, აბჟ. ა ́-ძ′ა „id“, ტაპ. ძა „id“ 

(3) ბზ. ა-ძ′ა́ძ′ა „ცვარი“, აბჟ. ა-ძა ́ძა „id“ 
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(4) ბზ. ა-ძ′ღჷ́ „ლოყა“, აბჟ. ა-ძღჷ́ „id“ 

(5) ბზ. ა-ძ′ „რwყილი“, აბჟ. ა-ძ „id“ 

(6) ბზ. ა-ძ′ჷს′-აამთა „wვიმიანი სეზონი“ 

(7) ბზ. ა-ძ′-რა́ „შეwვა“, აბჟ. ა ́-ძ-რა „id“, ტაპ. ძ-რა „id“ 

(8) ბზ. ა-ძ′ჷ́შ „სრულიად Wაღარა“, აბჟ. ა-ძჷ́შ „id“ 

(9) ბზ. ა�-ძ′ჷნ „ზამთარი“, აბჟ. ა�-ძჷნ „id“, საძ. ა ́́-ძნა-რა „id“, აშხ. ძნჷ „ზამთარი, 

შემოდგომა“, ტაპ. ძნჷ „შემოდგომა“ 

(10) ბზ. ა ́-ძ′აძ′ „ბუ“, აბჟ. ა́-ძაძ „id“, ტაპ. ძაძჷ́ „id“ 

აღნიშნული ბგერათშესატყვისობა სისტემური და უგამონაკლისოა. აქედან 

გამომდინარე, საერთოაფხაზურ-აბაზური სისინ-შიშინა მჟღერი აფრიკატის 

რეკონსტრუქციისათვის საკმარისია ბზიფური დიალექტის მონაცემები, თუნდაც მას 

სხვა კილო-თქმებში შესატყვისი არ მოეძებნებოდეს. 

აბჟ. ძ′†  ბზიფ. ძ′†   აშხ. ძ′†   ტაპ. ჯ†   ს-აფხ-აბას. *ძ′† 

(1) ბზ. ა-ძ′†-რა́ / ა-ძ†-რა „რwყევა“, აშხ. ძ′†ა-რა „id“, აბჟ. ა-ძ′†ა-რა „id“, ტაპ. ჯ†ა-რა́ 

„id“ 

(2) ტაპ. ჯ†აშ-რა „გადაღლა“ 

(3) ბზ. ა ́-ძ′†ძ′†ა-რა / ა́-ძ′†ჷძ′†ა-რა „რეცხვა“, ტაპ. ჯ†ჯ†ა-რა́ „id“ 

განსხვავებით სისინა სიბილანტებისგან, სისინ-შიშინა სიბილანტებს 

ლაბიალიზებული ვერსია გააჩნია. გარდა ამისა, ჩანს, რომ ყველა აფხაზურ-აბაზურ 

კილო-თქმაში, გარდა ტაფანტურისა, შენარჩუნებულია ლაბიალიზებული სისინ-

შიშინა აფრიკატი, ხოლო, თავის მხრივ, ტაფანტურში მან გაშიშინება განიცადა. 

(ლომთათიძე: 1973, 166-167). 

აბჟ. ც  ბზიფ. ც′   აშხ. ც   ტაპ. ც   ს-აფხ-აბაზ. *ც′ 

(1) ბზ. ა ́-ც′ა „ბალი“, აბჟ. ა ́-ცა „id“ 
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(2) ბზ. ა ́-ც′ა-რ / ა́-ც′ჷ-რ „დვრიტა“, აბჟ. ა ́-ცა-რ / ა-ცა „id“, ტაპ. ცა-რა „id“ 

(3) ბზ. ა-ც′ა-რა „wასვლა“, აბჟ. ა-ცა-რა́ „id“, აშხ. ცა-რა́ „id“, ტაპ. ცა-რა „id“ 

(4) ბზ. ც′ახ† „ერთი wლის შემდეგ“, აბჟ. ცახ† „id“ 

(5) ბზ. ა ́́-ც′აყ˜ „კლდე“, აბჟ. ა ́-ცაყ˜ა „id“ 

(6) ბზ. ა-ც′-ზ-აა-რა „ერთად ყოფნა“, აბჟ. ა-ც-ზ-აა-რა „id“ 

(7) ბზ. ა-ც′გ†ჷ́ „კატა“, აბჟ. ა-ცგ†ჷ́ „id“, ტაპ. ცგ†ჷ „id“ 

(8) ბზ. ა-ც′ჷ‘ხც′†ჷ́ „ცხოველთა სასქესო ორგანოს კანი“  

(9) ბზ. -ც′ჷფხ˜აძ′ა „ყოველი“, აბჟ. -ცფხ˜აძა „id“ 

(10) ბზ. ც′ას′ „ერთად თამაში“, აბჟ. ცას „id“ 

მსგავსად მჟღერი სადა სისინ-შიშინა აფრიკატისა, ფშვინვიერი აფრიკატიც 

ბზიფური დიალექტის მონაცემების საფუძველზე აღდგება. 

 

აბჟ. ც′†  ბზიფ. ც′†   აშხ. ც′†   ტაპ. ჩ†   ს-აფხ-აბაზ. *ც′† 

(1) აფხ. ა ́-ც′†ა „სიზმარი“, ტაპ. ჩ†ა „id“ 

(2) აფხ. ა-ც′†ა́ „კანი, ფერი“, ტაპ. ჩ†ა „id“ 

(3) აფხ. ა-ც′†ა „ცვილი“, ტაპ. ჩ†ა-ბა „id“ 

(4) აფხ. ა-ც′†ა-რა́ / ა-ც′†ც′†ა-რა „wოვა“, ტაპ. ჩ†ა-რა „id“ 

(5) ბზ. ა-ც′†ჷ́ც′† „პარსვა“, აბჟ. ა-ც′†ც′† „id“ 

(6) ბზ. ა-ც′†აზ′†ა-რა „საუბარი“, აბჟ. ა-ც′†აჟ†ა-რა „id“, ტაპ. ჩ†აჟ†ა-რა „id“ 

(7) აფხ. ა-ც′†ა́®ა „საფრთხობელა“ 

(8) აფხ. ა ́-ც′†მა / ა́-ც′†ამა „მატლი, პარაზიტული Wია“ 

(9) აფხ. ა-ც′† „ხარი“, აშხ. ც′†ჷ „id“, ტაპ. ჩ†ჷ „id“ 
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(10) აფხ. ც′†ჷ́კ˜ა „ადრე“, ტაპ. ჩ†ჷკ˜ა „id“ 

როგორც ვხედავთ, პირვანდელი სახე შენარჩუნებულია აფხაზურ კილო-თქმებსა 

და აშხარულში, ხოლო ტაპანტურში ფონემა  გაშიშინდა. 

 

აბჟ. w  ბზიფ. w′   აშხ. w   ტაპ. w   ს-აფხ-აბაზ. *w′ 

(1) ბზ. ა-w′ა ́ „ტილი“, აბჟ. ა-wა ́́ „id“, ტაპ. wა „id“ 

(2)  ბზ. ა-w′ა „სიმართლე“, აბჟ. wა „id“, ტაპ. ა-wა „id“ 

(3) ბზ. ა ́-w′ან „მითოლოგიური ჯუჯა“, აბჟ. ა-wან „id“ 

(4) ბზ. ა-w′-რა́ „დროის გასვლა“, ა-wჷ́́́-რა „id“, ტაპ. w-რა „id“ 

(5) ბზ. ა-w′ჷ́-ს′ „ჩიტი“, აბჟ. ა-wჷ́-ს „id“, აშხ. wჷ-ჲ-ს „id“, ტაპ. wჷ-ჲ-ს „id“ 

(6) ბზ. ა ́-w′არ „ბასრი, გონებაგახსნილი“, აბჟ. ა́-wარ / ა́-wარჷ „id“, ტაპ. wარა „id“ 

ამ შემთხვევაშიც, არქაული ფორმა შენარჩუნებულია ბზიფურ დიალექტში. 

 

აბჟ. w′†  ბზიფ. w′†   აშხ. w′†   ტაპ. W†   ს-აფხ-აბაზ. *w′† 

(1) ტაპ. W†ა „ღვიძლი“ 

(2) აფხ. ა-w′†ა „ვაშლი, აშხ. w′†ა „id“, ტაპ. W†ა „id“ 

(3) აფხ. ა-w′†აფშ˜ „ტუჩსაცხი“ 

(4) აფხ. ა-w′†ახ-რა́ „დამალვა“ 

(5) აფხ. ა-w′†ჷბზჷ́ „ბრუცელოზი (საქონლის ერთგვარი დაავადება)“ 

(6) ბზ. ა-w′†ჷჲ†-რა „ბზრიალი“ 

(7) აფხ. ა-w′†w†ა ́ „პატარა ზარი“ 
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(8) აფხ. ა-w′†რჷ́ „ბერwი, უნაყოფო“ 

(9) აფხ. ა-w′†ჷ́რსა „საფუარი“ 

(10) აფხ. ა-w′†ჷ–-რა /  ა-w′†ჷ–ა-რა „ტირილი, ქვითინი“, აშხ. ა-w′†ჷ–ა-რა „id“, 

ტაპ. W†ჷ–-რა / W†ჷ–ა-რა „id“ 

მჟღერი და ყრუ-ფშვინვიერი აფრიკატის მსგავსად, ყრუ-მკვეთრიც ტაპანთურში 

აფრიკატიზაციას განიცდის. 

აბჟ. ზ  ბზიფ. ზ′   აშხ. ზ   ტაპ. ზ   ს-აფხ-აბაზ. *ზ′ 

(1) ბზ. ა-ზ′ა́ „სუფთა“, აბჟ. ა-ზა ́ „id“, ტაპ. ზა-რა „გაფილტრვა“ 

(2) ბზ. ა-ზ′ჷ „-თვის“, აბჟ. ა-ზჷ́ „id“ 

(3) ბზ. ა-ზ′ა́ზ′ა „ნელი, მოუქნელი, ბლაგვი“, აბჟ. ა-ზა́ზა „id“, აშხ. ზა ́ზა „id“, ტაპ. 

ზა́ზა „id“ 

(4) ბზ. ა-ზ′ა ́ჟ† „ადამიანი, რომელსაც საკუთარ თავზე დიდი wარმოდგენა 

გააჩნია“, აბჟ. ა-ზა ́ჟ† „id“ 

(5) ბზ. ა-ზ′ჲ†ა ́ „შავი Wირი“, აბჟ. ა-ზჲ†ა́ „ერთგვარი ინფექციური დაავადება“, ტაპ. 

ზჵ†ა „დაავადება“ 

სისინ-შიშინა სპირანტების რეკონსტრუქციისას იგივე პრინციპი მოქმედებს, რაც 

სისინ-შიშინა აფრიკატების რეკონსტრუქციისას. არქაული ვითარება დაცულია 

ბზიფურ დიალექტში, თუმცა ასევე შედარებით ნაკლები დისტრიბუცია ახასიათებს 

მჟღერ სისინ-შიშინა სპირანტს. 

აბჟ. ჟ†  ბზიფ. ზ′†   აშხ. ზ′†   ტაპ. ჟ†   ს-აფხ-აბაზ. *ზ′† 

(1) ბზ. ზ′†ა-ცჷ „გუშინwინ“, აბჟ. ჟ†ა-ცჷ „id“, ტაპ. ჟ†-რა „id“ 

(2) ბზ. ა ́-ზ′†-რა „დალევა“, აბჟ. ა ́-ჟ†-რა „id“, ტაპ. ჟ†-რა „id“ 
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(3) ბზ. ა-ზ′† „ძროხა“, აბჟ. ა-ჟ† „id“, აშხ. ა-ზ′† „id“, ტაპ. ჟ†ჷ „id“ 

(4) ბზ. ზ′†-ბა / ზ′†ჷ-ბა́ „ცხრა“, აბჟ. ჟ†-ბა „id“, საძ. ჟ†-ბა „id“, აშხ. ზ′†-ბა „id“, ტაპ. 

ჟ†-ბა „id“ 

(5) ბზ. ა ́-ზ′†ჲ†ა „მხრები“, ახW. ა ́-ზ′†ჲ†ა „id“, აბაზ. ზ′†ჵ†ა „id“ 

(6) ბზ. ა ́-ზ′†პა „მსხვილი, სქელი“, აბჟ. ა́-ჟ†პა „id“, ტაპ. ჟ†პა „id“ 

(7) ბზ. ა-ზ′†-ძჷ́ „ნერwყვი“, ახW. ა-ზ′†-ძჷ́ „id“, აბჟ. ა-ჟ†-ძჷ́ „id“ 

(8) ბზ. ა-ზ′†-ტ† „თეძო, თეძოს ძვალი“, აბჟ. ა-ჟ†-ტ† „id“, აშხ. ზ′†-ტჷ „id“, ტაპ. ჟ†-

W†ჷ „id“ 

(9) ბზ. ა ́-ზ′†-რა „ადურება“, აბჟ. ა́-ჟ†-რა „id“, ტაპ. ჟ†-რა „id“ 

(10) ბზ. ა ́-ზ′†ჲან / ა-ზ′†ჲ†ან „ცა“, აბჟ. ა́-ჟ†ჲან „id“, ახW. ა́-ზ′†ჲ†ან / ა́-ზ′†ჲ†ანა 

„id“, აშხ. ა́-ზ′†ჵან „id“ 

მჟღერი სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული სიბილანტები ყველა კილო-თქმაში 

არქაული ფორმითაა wარმოდგენილი, გარდა აბჟუურისა და ტაფანტურისა, სადაც 

ისინი გაშიშინდნენ.. 

აბჟ. ს  ბზიფ. ს′   აშხ. ს   ტაპ. ს   ს-აფხ-აბაზ. *ს′ 

(1) ბზ. ა-ს′ა-რა́ „გაპარსვა, თმის შეWრა“, აბჟ. ა-სა-რა́ „id“, ტაპ. სა-რა́ „id“ 

(2) ბზ. ა-ს′აყ†ა „ზაფხულში მთაში დარჩენილი თოვლი“ 

(3) ბზ. ა-ს′ა ́ძ′ „საძი“, საძ. ა-სა ́ძ „id“ 

(4) ბზ. ა-ს′კ˜ჷრ „ღანძილი“, აბჟ. ა-საკ˜ჷრ „id“ 

(5) ბზ. ა-ს′ს′ა ́ „პატარა“, აბჟ. ა ́-სსა „id“, ტაპ. სსა „id“ 

(6) ბზ. ა-ს′ჷ́-ს′ „ბატკანი“, აბჟ. ა-სჷ́-ს „id“, ტაპ. სჷ-ს „id“ 

(7) ბზ. ა ́-ს′-რა „დარტყმა“, აბჟ. ა́-ს-რა „id“,  ტაპ. ა́-ს-რა „id“ 
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(8) ბზ. ა-ს′ჷს′კამს′ / ა-ს′ჷს′კლამს′  „ჭიანჭველა“, აბჟ. ა-შჷშკამს „id“, აშხ. ჩ˜კ˜ლამს 

/ ჩ˜კჷლამს „id“ 

მჟღერი სისინ-შიშინა სპირანტის მსგავსად, აქაც არქაული ვითარება ბზიფურშია 

დაცული. სისტემური გადაwევის სახით აბჟუურ ა-შჷშკამს და აშხარულ ჩ˜კ˜ლამს 

/ ჩ˜კჷლამს ძირებში მოსალოდნელი სისინ-შიშინა სპირანტის ნაცვლად, გვხვდება 

შიშინა სიბილანტი, რაც შიდა დიალექტურ ქრონოლოგიურ დონეზე wარმოქმნილი 

დისიმილაციური პროცესებით უნდა იყოს განპირობებული. 

აბჟ. შ†  ბზიფ. ს′†   აშხ. ს′†   ტაპ. შ†   ს-აფხ-აბაზ. *ს′† 

(1) ბზიფ. ა-ს′†ა-რა́ „გადახდა“, აბჟ. ა-შ†ა-რა́ „id“, ტაპ. შ†ა-რა „id“ 

(2) ბზ. ა-ს′†ა ́‘ხ „ქაფი“, აბჟ. ა-შ†ა ́ხ „id“, ტაპ. შ†აჴ „id“ 

(3) ბზ. ა-ს′†ა‘ხ†ა́ „სხივი“, აბჟ. ა-შ†ახ†ა ́ „id“ 

(4) ბზ. ა-ს′†ახ˜ჷ / ა-ს′†ახ˜ა ́ „ორშაბათი“, ახW. ა-ს′†ახ˜ა „id“, აბჟ. ა-შ†ახ˜ა�„id“, ტაპ. 

შ†ახ˜ა ́ „id“ 

(5) ბზ. ა-ს′†ან / ა-ს′†ანჷ-–ა „სვანი“, აბჟ. ა-შ†ან / ა-შ†ან-ჷ–ა „id“ 

(6) ბზ. ა-ს′† „wიფელი“, აბჟ. ა-შ† „id“, აშხ. ა-ს′†-ტ†ა „id“, ტაპ. შ†-W†ჷ „id“ 

(7) ბზ. ა-ს′†ჷ́რ „ხილი“, ტაპ. შ†ჷრ „id“ 

(8) ბზ. ა-ს′†ჷჲ-ს′†ჷ́ჲ „ინდაური“, აშხ. დჷ-ს′†ჷჲ-ს′†ჷჲ-–ა „უსტვენს“ 

ამ შემთხვევაშიც, აბჟუურსა და ტაპანტურში სახეზეა სისინ-შიშინა სპირანტების 

გაშიშინება. 

აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმებში ყველაზე დიდი სირთულით შიშინა 

სიბილანტთა სისტემა გამოირჩევა. აფრიკატები wარმოდგენილია სამეულებრივი, 

ხოლო სპირანტები wყვილი სისტემით. გარდა ამისა, სისტემაში ასახულია 

აღნიშნულ ფონემათა ლაბიალიზებული და პალატალიზებული ვერსიებიც. 
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აბჟ. ჯ  ბზიფ. ჯ   აშხ. ჯ   ტაპ. ჯ   ს-აფხ-აბაზ. *ჯ 

(1) აფხ. ა-ჯ „სხეულზე WუWყი“ 

(2) აფხ. ა-ჯჷრ „ფოლადი“, ტაპ. ჯჷრ „id“ < აღმ.ად. ჯჷრჷ „id“ 

(3) აფხ. ა-ჯარჯარ „დიდი, ძლევამოსილი“ 

(4) აფხ. ა-ჯჷ́ფხ˜ „უხეში“ 

(5) აფხ. ა-ჯჷ́შ „wყალმანკი“ 

საერთოაფხაზურ-აბაზური მჟღერი შიშინა აფრიკატის აღსადგენად საკმარისია 

მისი პოვნიერება თუნდაც ერთ ენობრივ ერთეულში. 

აბჟ. ჯ / ჯ˜  ბზიფ. ჯ / ჯ˜   აშხ. ჯ˜   ტაპ. ჯ˜   ს-აფხ-აბაზ. *ჯ˜ 

(1) აფხ. ა-ჯ˜ა „შრომა“, ტაპ. ჯ˜ა „დაღლილობა“ 

(2) აფხ. ჯ˜ა-რა / ჯ˜ა „სადღაც“, საძ. ჯ˜ა-რ „id“, ტაპ. ზ-ჯ˜ა-რა́ „id“ 

(3) აფხ. ა-ჯ˜აყ†ა „კავკასიური ხარისძირა (ერთგვარი მცენარე)“ 

(4) აფხ. ა-ჯ˜არ „ჯვარი“, ტაპ. ჯ˜არ „id“ < ქართ. ჯვარ-ი 

(5) აფხ. ჯ˜აუ-კჷ „რამდენიმე“, ტაპ. ჯ˜ა-კჷ „id“ 

(6) აფხ. ა-ჯ˜ „მუხა“, აშხ. ჯჷ-ტა́ „id“, ტაპ. ჯ˜ჷ-W†ჷ́ / ჯ˜-W†ჷ́ „id“ 

(7) აფხ. ა-ჯ˜ჷკა „მარილი“, ტაპ. ჯ˜ჷკა / ჯ˜კა „id“ 

(8) აფხ. ა-ჯ˜ჷ́ყ† „კუზიანი“ 

(9) აფხ. ა-ჯჷ́შ „ნიორი“, ტაპ. ჯ˜ჷ́შ „id“ 

(10) აფხ. ა ́-ჯ˜მა „თხა“, აბაზ. ჯ˜მა „id“ 

სადა შიშინა აფრიკატთან შედარებით, მისი ლაბიალიზებული ვარიანტის 

პოვნიერების სიხშირე უფრო დიდია. ამ შემთხვევაშიც, ძირითადად იდენტური 

შესატყვისობები გვხვდება, თუმცა გვხვდება გამონაკლისი აფხაზურ ძირში ა-ჯჷ́შ 

„ნიორი“, სადაც თავკიდური აფრიკატის დეპალატალიზაცია შიდა აფხაზური 

დიალექტური ინოვაცია უნდა იყოს. 
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აბჟ. ვ ბზიფ. ვ   აშხ. ვ   ტაპ. ძ   ს-აფხ-აბაზ. *ჯ† 

(1) აფხ. ა ́-ვა / ა́-ვა-რა „ნეკნი, აშხ. ვა-რა́ „id“, ტაპ. ძა „id“ 

ლაბიალიზებული აფრიკატი აფხაზურში ლაბიოდენტალურ სპირანტად 

ტრანსფორმირდა, ხოლო ტაპანტურში ერთდროულად განიცადა დელაბიალიზაცია 

და გასისინება. ქ. ლომთათიძე ამ შემთხვევაში ამოსავალ ფონემად ლაბიალიზებულ 

სისინა სიბილანტს მიიჩნევს (ლომთათიძე 1977, 179). ლაბიალიზებული 

სიბილანტისგან ლაბიოდენტალური ფონემის მიღებას ადასტურებს ჩერქეზული 

ენა: აღმ. ად. ვ : დას. ად. ძ′† / ზ′† ; აღმ. ად. Ф : დას. ად. ს′† ; აღმ. ად.  : დას. ად. 

′†.  

აბჟ. ჩ ბზიფ. ჩ   აშხ. ჩ   ტაპ. ჩ   ს-აფხ-აბაზ. *ჩ 

(1) აფხ. ა-ჩა ́ „დედალი ირემი“ 

(2) აფხ. ა-ჩა-რა́ „ნამარგვლი“, ტაპ. ჩა-რა́́ „თოხვნა“ 

(3) ბზ. ა-ჩადა ́́ / ა-ჩადჷ „ვირი“, აშხ. ა-ჩადა ́ „id“, ტაპ. ჩადა́ „id“ 

(4) აფხ. ა-ჩჷ „ცხენი“, ტაპ. ჩჷ „id“ 

(5) აფხ. ა-ჩჷთ „ნატეხი“, ტაპ. ჩჷთ „id“ 

(6) აშხ. ჩხჷ „სათლელი ქვა“ 

(7) აფხ. ჩნა-კ „ერთი დღე“, ტაპ. ჩნჷ „დღე“ 

(8) აფხ. ა-ჩა ́ჲ „კარგი“ 

ამ შემთხვევაში, იდენტური შესატყვისობებია wარმოდგენილი. 

აბჟ. ჩ˜ ბზიფ. ჩ˜   აშხ. ჩ˜   ტაპ. ჩ˜   ს-აფხ-აბაზ. *ჩ˜ 

(1) აფხ. ა-ჩ˜ა „პური, ფქვილი“, ტაპ. ჩა-შ†ჷ „ღვეზელი“ 

(2) აფხ. ა-ჩ˜ა-რა́ „Wამა“, ტაპ. ჩ˜ა-რა „id“ 

(3) აფხ. ა-ჩ˜აყ†ა „ხის დიდი კათხა“ 
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(4) აფხ. ა-ჩ˜აჯ˜ჷ˜ხა „საჭმლის ნარჩენი“, ტაპ. ჩ˜აჯ˜ჷხ „id“ 

(5) აფხ. ა-ჩ˜ა́მ®ა „თეთრი მთის ნეკერჩხალი“, ტაპ. ჩ˜ა ́მ®ა „id“ 

(6) აფხ. ა-ჩ˜ამჷ́კ†ა „ღომი ყველით“, აშხ. ჯ˜ამჷ́კ†ა / ჩ˜ამჷ́კ†ა „id“, ტაპ. ჩ˜ამჷ́კ†ა „id“ 

(7) აფხ. ა-ჩ˜ჷ́გ† „პატარა გროვა“ 

(8) აფხ. ა-ჩ˜ხ†-რა „მოშარდვა“, ტაპ. ჩ˜ჷხ† „id“ 

(9) აფხ. ა-ჩ˜ტა „ურმის ნაწილი“ 

(10) აფხ. ა-ჩ˜ჷკ˜ „ბუჩქი“, ტაპ. ჩჷკ˜ „დაბალი ხე ან ბალახი“ 

გამონაკლისი მხოლოდ აშხარულ ჯ˜ამჷ́კ†ა  ძირში გვხვდება, სადაც თავკიდური 

შიშინა აფრიკატი გამჟღერდა, დანარჩენ შემთხვევაში წარმოდგენილია იდენტური და 

სისტემური ბგერათფარდობანი. 

აბჟ. ф ბზიფ. ф   აშხ. ф   ტაპ. ც   ს-აფხ-აბაზ. *ჩ† 

(1) აფხ. Ф-ბა „ექვსი“, აშხ. Ф-ბა „id“, ტაპ. ც-ბა „id“ 

(2) აფხ. ა-Фჷ ́ „ელვა“, აშხ. ა-ф / ა-фჷ́ „id“, ტაპ. ა-ც „id“ 

მსგავსად ლაბიალიზებული მჟღერი შიშინა აფრიკატისა, ამ შემთხვევაშიც 

ლაბიოდენტალურ და სისინა აფრიკატთა შესატყვისობის საფუძველზე ხდება 

ამოსავალი ვითარების რეკონსტრუქცია. ამ შემთხვევაშიც, ფონემის პოვნიერების 

მაჩვენებელი ძალიან მცირეა. 

აბჟ. W ბზიფ. W   აშხ. W   ტაპ. W   ს-აფხ-აბაზ. *W 

(1) აფხ. ა-Wჷ „სახე, პირი“, ტაპ. Wა „id“ 

(2) აფხ. ა-Wა „ახალგაზრდა, ახალი (პროდუქტი)“, ტაპ. Wა-რა „id“ 

(3) აფხ. ა-Wა-რა́ „ხილის დაკიდება“ 

(4) ბზ. ა-WაW-კ†ჷბ „ჯანმრთელი“, ტაპ. ნაპჷ რ-WაWა „მუშტი“ 

(5) აფხ. ა-Wჷ́ქ† „მდინარის სანაპირო“ 
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(6) ტაპ. Wჷ-ძაძა „ჯაWვი“ 

(7) ბზ. ა-Wაბგჷ́ / ა-Wაბგა́ / ა-Wაბგ†ჷ „ერთგვარი ფრინველი“, აბჟ. ა-Wჷბგჷ „id“ 

(8) აფხ. ა-Wჷ́გ®ა-რა „სიგანე“ 

(9) აფხ. ა-Wჷ́ს „ახალგაზრდა ცხოველი“, აბაზ. -Wჷს „id“ 

(10) აფხ. ა-Wა-რა́ „ჩეხვა“ 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ფონემა აღდგა იდენტური შესატყვისობების 

ხარჯზე. 

აბჟ. W˜ ბზიფ. W˜   აშხ. W˜   ტაპ. W˜   ს-აფხ-აბაზ. *W˜ 

(1) აბჟ. ა-W˜ა-რა „გაბზარვა“ 

(2) აფხ. ა-W˜ა ́ფშ˜ „სუფთა, ლამაზი“ 

(3) აფხ. ა-W˜ა ́W˜ა „თირკმელები“, აბაზ. W˜ა ́W˜ა „id“ 

(4) აფხ. ა-W˜აჲ†ჷ́ლ „ერთგვარი ბალახი“ 

(5) აფხ. ა-W˜ა ́შ˜ / ა-W˜ა́შ˜ა „თეთრი wერტილი ცხოველის თავზე“, ტაპ. W˜აშ˜ „id“ 

(6) აფხ. ა-W˜ჷხ˜ „ცივი ამინდი“ 

(7) აფხ. ა-W˜ჷ́ჲა-რა „დაwვა, დამwვრობა“ 

(8) აფხ. ა-W˜ნჷშ „თოლია“ 

(9) აფხ. ა-W˜კ†ჷნ „ბიWი“, ტაპ. Wკ†ჷნ „id“ 

(10) აფხ. ა-W˜-რჷ́ხ† „Wრელი“; ტაპ. W˜ჷ-ხ† ID  

ამ შემთხვევაშიც პრინციპი იგივეა, რაც მჟღერი და ყრუ-ფშვინვიერი შიშინა 

აფრიკატის შემთხვევაშიც. 

აბჟ. პ /  ბზიფ. პ   აშხ. პ  ტაპ. w   ს-აფხ-აბაზ. *W† 

(1) ბზ. ა-პა́ „გამხდარი“, აბჟ. ა-პა ́ / ა-ა́ „id“, საძ. ა-фა ́ / ა-პა ́ „id“, აშხ. ა-ა́ „id“, ტაპ. 

ა-wა ́ „id“ 
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ქ. ლომთათიძე ნაშრომზე მუშაობისას შენიშნავდა, რომ ამ ერთადერთ აშხარულ 

სიტყვაში, სადაც  ფონემა მოიპოვებოდა, ის უკვე დაკარგვის გზაზე იყო. 

(ლომთათიძე: 1973, 178). ჩვენი აზრით, ეს ფონემა მეზობელი აღმოსავლურ-

ჩერქეზული დიალექტების ზეგავლენით უნდა ჩამოყალიბებულიყო. 

აბჟ. ჟ ბზიფ. ჟ   აშხ. ჟ   ტაპ. ჟ   ს-აფხ-აბაზ. *ჟ 

(1) აფხ. ა-ჟა́გ˜-რა „რაიმე არასასიამოვნო შემთხვევა“ 

(2) აფხ. ა-ჟა́კ˜ა „wვერი“, აბაზ. ჟა ́კ˜ა „id“ 

(3) აფხ. ა-ჟა®†ა́ „კევი, რეWვა“, ტაპ. ჟა®†ა „id“ 

(4) აფხ. ა-ჟ-რა́ „თხრა“, ტაპ. ჟ-რა „id“ 

(5) აფხ. ა-ჟჷც′† „20 wლამდე ახალგაზრდა“ 

(6) აფხ. -ჟჟჷ „wყლის გადავსება“, ტაპ -ჟჟჷ „id“ 

(7) აფხ. ა-ბჟა „ნახევარი“, ტაპ. ბჟა „id“ 

აფრიკატების მსგავსად, მჟღერი შიშინა სპირანტებიც იდენტური 

შესატყვისობებით ხასიათდება. 

აბჟ. ჟ˜ ბზიფ. ჟ˜   აშხ. ჟ˜   ტაპ. ჟ˜   ს-აფხ-აბაზ. *ჟ˜ 

(1) აფხ. ა-ჟ˜ა-რა́ „ტყუილი“, ტაპ. ჟ˜ა-რა́ „id“ 

(2) აფხ. ა-ჟ˜ა́ქცა / ა-ჟ˜ა ́კცა „ჟანგი“, აბაზ. ჟაგაცა ́ „id“ 

(3) ბზ. ა-ჟ˜ა®†ა „რკინის ჩაქუჩი“, აბჟ. ა-ჯ˜ა®†ა „id“, აშხ. ჟა®†ა́ / ჯ˜ა®†ა́ „id“, ტაპ. 

ჟ˜ა®†ა́ „id“ 

(4) აფხ. ა-ჟ˜ „ყურძენი“ 

(5) აფხ. ა-ჟ˜ჷ „ხორცი“, ტაპ. ჟ˜ჷ „id“ 

(6) აფხ. ა-ჟ˜ც′†ა „ფურთხი“ 

(7) აფხ. ა-ჟ˜ჷ́ჲ „მჭედელი“, ტაპ ჟ˜ჷჲ „id“ 

(8) აფხ. ა-ბჟ˜ა ́-რა „შორის“, ტაპ. ბჟ˜ა-რა / ბჟ˜ა „id“ 
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(9) აფხ. ბჟ˜-ბა́ / ბჷჟ˜-ბა́ „შვიდი“,  აბაზ. ბჷჟ˜-ბა́ „id“ 

(10) აფხ. ა-ბჟ˜ჷ́ „ხმა“, ტაპ. ბჟ˜ჷ „id“ 

 

აბჟ. ჟ† ბზიფ. ჟ†   აშხ. ჟ†   ტაპ. ტ†   ს-აფხ-აბაზ. *ჟ† 

(1) აფხ. ჟ†ა-ბა́ „ათი“, აბაზ. ჟ†ა-ბა́ „id“ 

(2) აფხ. ა-ჟ†ჷ „ძველი“, აბაზ. ჟ†ჷ „id“ 

(3) აფხ. ა ́-ჟ†ლა „თესლი, მარცვალი“, აბაზ. ჟ†ლა „id“ 

(4) აფხ. ა-ჟღჷ́ტ† „ხის მარwუხი“ 

განსხვავებით აფრიკატებისგან, ლაბიალიზებულ შიშინა სპირანტებში სახეზეა 

იდენტური შესატყვისობანი და აფხაზურში მათი პოვნიერება საკმარისია ფონემის 

რეკონსტრუქციისათვის. 

აბჟ. შ ბზიფ. შ   აშხ. შ   ტაპ. შ   ს-აფხ-აბაზ. *შ 

(1) აფხ. ა-შა-რა́ „გაყოფა, გაზიარება“, ტაპ. შა-რა ́ „id“ 

(2) აფხ. ა-შა „თოკი, თასმა“ 

(3) აფხ. ა-შა-ბა-რა́́ „გაშრობა“, ტაპ. შა-ბა-რა́ „id“ 

(4) ბზ. ა-შა ́ტ†-რა „დამwიფება ხილის“ 

(5) აფხ. ა-შაყ†ა́ „ლპობა“, ტაპ. შყ†ა „id“ 

(6) აფხ. ა-შ-რა́ „ყეფა“, ტაპ. შ-რა „id“ 

(7) აფხ. ა-შლა „Wაღარა“, ტაპ. შლა „id“ 

(8) აფხ. ა-შ „თეთრეული“ 

(9) აფხ. ა-შშა� „სქელი“, აშხ. შჷშა „id“, ტაპ. შშა „id“ 

(10) აფხ. ა-შ „ლიბრი, ბისტი (ერთგვარი დაავადება“, აბაზ. შჷ „id“ 
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როგორც მოსალოდნელი იყო *შ შიშნა სპირანტი იდენტური შესატყვისობების 

საფუძველზე აღდგება. 

 

აბჟ. შ˜ ბზიფ. შ˜   აშხ. შ˜   ტაპ. შ˜   ს-აფხ-აბაზ. *შ˜ 

(1) აფხ. ა-შ˜ა „სისხლი“; აბაზ. შ˜ა „id“ 

(2) აფხ. ა-შ˜ა-პჷ́ „id“, აშხ. შ˜ა-პჷ́ „id“, ტაპ. შ˜ა-პჷ́́ „id“ 

(3) ბზ. შ˜ას′†ჷ „მWედლობის ღვთავება“; აბჟ. შ˜აშ†ჷ „id“ 

(4) აფხ. ა-შ˜ჷ́წ′†-რა „თმის კონა“ 

(5) ბზ. ა�-შ˜ხა „მთა“; აბჟ. აბჟ. ა́-შ˜ხა „id“, ტაპ. შ˜ხა „id“ 

(6) აფხ. შ˜თა „ახლა“; აბაზ. შ˜თა „დიახ“ 

(7) აფხ. ფშ˜-ბა „ოთხი“; აბაზ. ფშ˜-ბა „id“ 

(8) აფხ. ა-ფშ˜ა́ „ნაკურთხი“ 

ამ შემთხვევაშიც სახეზეა იდენტური შესატყვისობები. 

აბჟ. შ† ბზიფ. შ†   აშხ. შ†   ტაპ. შ†   ს-აფხ-აბაზ. *შ† 

(1) აფხ. ა-შ†ა-რა́ „შიში“; აბაზ. შ†ა-რა „id“ 

(2) აფხ. ა-შ†ა-რა́ „გაზომვა“; ტაპ. შ†ა-რა́ „id“ 

(3) აფხ. ა-შ†ჷ́ბ „თრთვილი“; ტაპ. შ†ა-რა́ „id“ 

(4) ტაპ. შ†ჷ-რ „ნადიღი“ 

(5) აფხ. ა-შ†ა ́ჲ „მდედრობითი გენიტალიები“ 

(6) აფხ. ა-შ†აფჷ́ჯ˜აფ „ხის ნერგი“ 

არც ლაბიალიზებული შიშინა სპირანტების შემთხვევაში ირღვევა 

რეგულარულობისა და სისტემურობის პრინციპი. 
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საერთოჩერქეზულ-უბიხური ქვესისტემა. მსგავსად საერთოაფხაზურ-აბაზურისა, 

საერთოჩერქეზული სიბილანტთა სისტემა წარმოდგენილია სამი ძირითადი რიგით: 

სისინა, შიშინა და სისინ-შიშინა სიბილანტებით.  სისინა სპირანტები ყველა ჩერქეზულ 

კილო-თქმაში არის შემონახული. ამასთანავე, შაფსუღურ დიალექტში გვხვდება 

სისინა სპირანტთა სამეულებრივი სისტემა, სადაც ზ და ს ფონემებთან ერთად 

წარმოდგენილია ყრუ-მკვეთრი   თანხმოვანი. ჩვენ აღნიშნული ფონემა 

დავაფიქსირეთ თურქეთის რესპუბლიკაში, საქარიის პროვინციაში მცხოვრები 

შაფსუღის, რაგიბ შჰალაჰოს მეტყველებაში. მაგალითად, ჷნƒ „სველი“ და სხვ. 

აღნიშნული ფონემის არსებობას ზ. კერაშევაც ადასტურებს, რომელსაც იგი 

სამართლიანად მიიჩნევს წ აფრიკატის რეფლექსად (კერაშევა 1957, 39-40).  

სიბილანტთა რიგში არქაული ვითარება უკეთ დაცულია უბიხურში, ვინაიდან 

სადაც გვხვდება სისინ-შიშინა ფონემათა სრული რიგი (ტაოვ-ულბაშევა 2005, 14-16). 

სისინ-შიშინა აფრიკატებმა სხვა ჩერქეზულ კილო-თქმებში სხვა რეფლექსები მოგვცა.  

აქედან გამომდინარე, პროტოჩერქეზულ-უბიხური სისინ-შიშინა ფონემის 

რეკონსტრუქციისათვის საკმარისია მისი პოვნიერება უბიხურ ენაში, თუნდაც 

ადიღური შესატყვისობის გარეშე.  

შიშინა სიბილანტთაგან გვხვდება როგორც სადა, ისე პალატალიზებული 

აფრიკატები და სიბილანტები. აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლური ჩერქეზულის 

მოზდოკის თქმაში ფიქსირდება პალატალიზებული ზ˜ სპირანტი, რომელიც ჟ˜ 

სპირანტის რეფლექსი უნდა იყოს. მაგალითად:  ბასლ. ჟ˜ჷ „ჰაერი, ქარი“, მოზდ. ზ˜ჷ 

„id“ და სხვა (კუმახოვ-კერაშევა 1981, 196).  

საერთოადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე ბალყაროვი აღადგენს როგორც სადა, 

ლაბიალიზებულ და პალატალიზებულ შიშინა სიბილანტებს (ბალყაროვი 1970, 260-

261). წარმოგიდგენთ საერთოჩერქეზულ სიბილანტთა სისტემას: 

უბ. ძ  შაფს/ბჟედ.  ძ / ზ  Wემ/აბძ. ძ / ზ  აღმ.ად.  ძ / ზ ს.ჩერქ. *ძ 
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(1) უბიხ. მჷძა ́ „მთვარე, თვე“; დას.ად. მაზƒ „id“, აღმ.ად. მაზƒ „id“ 

(2) უბიხ. მჷძა „ნათურა, მნათობი“; დას.ად. ბზჷ-ჲ „სხივი“; აღმ.ად. ბზი-ჲ „id“ 

(3) უბიხ.  ზ†ა-ძჷ „თოვლი“ 

(4) უბიხ. ძამღა „ნიკაპი“ 

(5) უბიხ. ძღა- „შეკითხვა“ 

(6) უბიხ. ძჷ- „დაwვნა“ 

(7) უბიხ. ბჷძ „მკერდი, ძუძუ“; დას.ად. ბჷძჷ „id“, აღმ.ად. ბჷძ „id“ 

(8) უბიხ. მჷძა-ღ†ჷნჷ „wიwვოვანი ხე“; დას.ად. მƒზჷ „ტყე“; აღმ.ად. მƒზ „id“ 

შესატყვისობები wარმოდგენილია როგორც იდენტური, ასევე უბიხ. ძ : ად. 

ზ შესატყვისობის სახით. ამის გარდა, გვხვდება რამდენიმე ირეგულარული 

ბგერათფარდობაც, სადაც აღდგება *ძ ფონემა: 

 

(1) უბიხ. ც′აცა „მაჩვი“; Wემგ. ცჷზƒ „ციყვი“; ბჟედ. ც›ჷზƒ „id“ 

ამ შემთხვევაში, უბიხური ამოსავალი მჟღერი აფრიკატის გასისინება მოხდა, 

ადიღურში კი დეაფრიკატიზაცია განხორციელდა. 

 

უბ. ც  შაფს./ბჟედ.  ც  Wემგ./აბძ. ც  აღმ.ად.  ც ს.ჩერქ. *ც 

(1) უბ. ცახ˜- „შეwვა“ 

(2) უბ. ცარა- „გადასვლა“ 

(3) უბ. ცაცა-ხ†ა / ცანცა-ხ†ა „WინWარი“ 

(4) უბ. ცანცჷ-შ˜ „ხვლიკი“ 

(5) უბ. კ˜აც-კ˜აც „თხის მოსახმობი შორისდებული“; შაფს. ქ˜ჷც-ქ˜ჷც „id“ 

(6) უბ. ზ′ჷრანცა „კრაზანა“  
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(7) უბ. ცაცა „ნერwყვი, ფურთხი“ 

(8) უბ. w†აცა́ „ნარველი“ 

(9) უბ. ‘ღა ́ნცა „კაუWი, ნემსკავი“ 

როგორც ვხედავთ, საერთოჩერქეზული ც ფონემის რეკონსტრუქცია ძირითადად 

უბიხური ენის ჩვენების საფუძველზე ხდება. სხვა შემთხვევაში, უბიხური ც 

ადიღურ პრერუპტიულ ც› კორელატს შეისატყვისებს. აღსანიშნავია ერთი 

უნიკალური შესატყვისობა უბიხ. ც : ად. სთ / ს 

(1) უბ. ცა „მwარე“; დას. ად. სთჷ-რ „ცხელი“; არმ. ად. სჷ-რ „მwველი, ბოროტი“ 

(2) უბ. სტა „თხა“ 

ამ შემთხვევაში საერთოჩერქეზულ ქრონოლოგიურ დონეზე აღდგება ც სისინა 

აფრიკატი, ხოლო სთ / სტ კომპლექსები კი მისი რეფლექსაცია უნდა იყოს. ამ 

ფონეტიკურ პროცესს ვხვდებით ქართველურ და  ნახურ ენებშიც (იხ. ჩუხუა 2008, 

165). 

უბ. წ  შაფს/ბჟედ.  წ  Wემ/აბძ. წ  აღმ.ად.  წ ს.ჩერქ. *წ 

(1) უბ. wჷტ†ა „ნისლი“ 

(2) უბ. მა ́wა „კალია“; დას.ად. მაwƒ „id“, აღმ.ად. მაwƒ „id“ 

(3) უბ. მჷw „ლოკოკინა“ 

(4) უბ. პwა „სახელი“; დას.ად. wƒ „id“,აღმ.ად. wƒ „id“ 

(5) უბ. wაყ† „ნაკელი“  

(6) უბ. პwა „გამხდარი“ 

(7) უბ. wჷრ „მოულოდნელად დასვრა“; დას.ად. wჷრƒ „wყლის შხეფების 

ამოხეთქვა“ 

(8) უბ. რა-wა „შიგნით“; დას.ად. კ†ƒ-wჷ „id“, აღმ.ად. კ†ა-wჷ „id“ 
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(9) უბ. ბაw „გაბერვა, გადიდება“ 

ამ შემთხვევაში, ბგერათშესატყვისობათა პარადიგმა სისტემური გადაwევის 

გარეშე არის wარმოდგენილი. აღსანიშნავია კიდევ ერთი უნიკალური მაგალითი: 

(1) უბ. ს′†ჷმwა „ქალი“, დას.ად. ს′†ჷზ „ცოლი“, აღმ.ად. фჷზ „id“ 

ჩვენი აზრით, ამოსავალ ვითარებაში აღდგება მჟღერი *ძ სპირანტი. უბიხურში 

ამოსავალი ფონემა უნდა გამკვეთრებულიყო, ხოლო ადიღურში – მისი დაყრუება. 

უბ. ზ  შაფს/ბჟედ.  ზ  Wემ/აბძ. ზ  აღმ.ად.  ზ ს.ჩერქ. *ზ 

(1) უბ. ბზა „დედალი“, დას.ად. ბზჷ „id“, აღმ.ად. ბზჷ „id“ 

(2) უბ. მჷზჷ „ბავშვი“ 

(3) უბ. ზაზა „ნარველი“, დას.ად. ზƒზჷ „id“, აღმ.ად. ზƒზ „id“ 

(4) უბ. ზაჲƒ „ომი. ჩხუბი“, დას.ად. ზა–ƒ „ომი“; აღმ.ად. ზა–ƒ „id“ 

(5) უბ. რაზა „სავსე“; დას.ად. ჲჷზ „id“, აღმ.ად. ჲჷზ „id“ 

(6) უბ. ზა „ერთი“, აღმ.ად. ზჷ „id“, დას.ად. ზჷ „id“ 

(7) უბ. ღჷზჷ „კვნესა“, დას.ად. ღ˜ჷრზჷ-ნ „id“ 

(8) უბ. ბზა-ბზა „კანკალი“ 

(9) უბ. ბზა-ფა „ფრთა“, დას.ად. ბზჷ– „ჩიტი“, აღმ.ად. ბზუ– „id“ 

მსგავსად აფხაზურ-აბაზურისა, საერთოჩერქეზული *ზ ფონემის რეფლექსები 

იდენტური შესატყვისობების სახით არის wარმოდგენილი. 

უბ. ს  შაფს/ბჟედ.  ს  Wემ/აბძ. ს  აღმ.ად.  ს ს.ჩერქ. *ს 

(1) უბ. სჷ-ღ†ა „მე“, დას.ად. სƒ „id“, აღმ.ად. სƒ „id“ 

(2) უბ. სჷ-‘ბჷ „ნამქერი“, დას. ად. –ƒ-ს „id“, აღმ.ად. –ƒ-ს „id“ 

(3) უბ. ფსჷ-ღ†ჷნჷ „ნაძვის ხე“, დას.ად. ფსე-ჲ „id“, აღმ.ად. ფსე-ჲ „id“ 
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(4) უბ. სჷ „ხე, მერქანი“, ბასლ. თხ†ƒ-სƒ „ერთგვარი ბალახი“ 

(5) უბ. ფასჷ „wიფელა“ 

(6) უბ. ფსა-ხ†ა „ობობა“ 

(7) უბ. ნჷსა ́-რ „რძალი“, დას. ად. ნჷსƒ „id“, აღმ.ად. ნჷსƒ „id“ 

(8) უბ. -ს- „სხდომა, ჯდომა“, დას.ად. -ს- „id“, აღმ.ად. -ს- „id“ 

(9) უბ. სა- „ძილი“ 

ამავე კონტექსტში უნდა მოვიხმოთ ორი ირეგულარული შესატყვისობაც. 

(1) უბ. მჷზდ†ა „ნემსი“, დას.ად. მასთƒ „id“, აღმ.ად. მასთƒ „id“ 

(2) უბ. ბზჷ „wყალი“, დას.ად. ფსჷ „id“, აღმ.ად. ფსჷ „id“ 

ორივე შემთხვევაში ბილაბიალური და დენტალური კომპლექსები 

გამჟღერებულია უშუალოდ უბიხურ ქრონოლოგიურ დონეზე. 

განსხვავებით აფხაზურ-აბაზური ქვესისტემისგან, ჩერქეზულ ენა-კილო-თქმებში 

სისინ-შიშინა სიბილანტთა სისტემამ ვერ შეინარჩუნა პირვანდელი სახე.  ადიღურ 

დიალექტებში დაკარგულია სადა სისინ-შიშინა აფრიკატები, მათი 

ლაბიალიზირებული კორელატები (აბრუპტივის გარდა) კი მხოლოდ დასავლურ 

ადიღურშიაპოვნიერი. wარმოგიდგენთ საერთოჩერქეზულ სისინ-შიშინა 

სიბილანტთა სისტემას: 

უბ. ძ′  შაფს./ბჟედ.  ძ / ზ′  Wემ/აბძ. ძ / ზ′  აღმ.ად.  ძ / ზ′ ს.ჩერქ. *ძ′ 

(1) უბ. ზ′-ყა / ზ′-ღა „მარჯვენა“; დას.ად. ჯა-ბღ†ჷ / ზ′ა-ბღ†ჷ / ჟა-ბღ†ჷ იდ; აღმ.ად. 

ჲჷზ′ ID 

(2) უბ. ძ′აძ′ „ფუტკარი“, დას.ად. ბჟჷ-ძƒ < *ბზჷ-ძƒ „id“, აღმ.ად. ბზ′ჷ-ძƒ „id“ 

(3) უბ. ბაძ′ჷ / ბანძ′ჷ „ბუზი“, დას.ად. ბაძƒ „id“, აღმ.ად. ბაძƒ „id“ 
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როგორც ვხედავთ, საერთოჩერქეზული მჟღერი სისინ-შიშინა აფრიკატის 

რეფლექსებმა უბიხურში პირვანდელი სახე შეინარჩუნეს, ადიღურში კი მათ 

სპირანტიზაცია ან გასისინება მოხდა. 

უბ. ც′  შაფს/ბჟედ.  ს′  Wემ/აბძ. ს′  აღმ.ად.  ს′ ს.ჩერქ. *ც′ 

(1) უბ. ც′ა „ფანჯარა“ 

(2) უბ. ც′- „ფეკალიების გამოყოფა“ 

(3) უბ. ც′ახ† „მეტი“ 

(4) უბ. –ჷ-ც′ჷ „მოპარვა“ 

შესაძლოა, რომელიმე ადიღური ს′ ფონემის შემცველ ძირში შესაძლებელი იყოს 

სისინ-შიშინა ყრუ აფრიკატის რეკონსტრუქცია, თუმცა არსებული მასალა 

ჯერჯერობით ამის შესაძლებლობას არ გვაძლევს. ამ შემთხვევაში ოდენ უბიხურის 

ჩვენება საკმარისია. 

უბ. ს′  შაფს/ბჟედ.  ჩ / შ  Wემ/აბძ. ჯ / ჟ  აღმ.ად.  ს′  ს.ჩერქ. *ც′›  

(1) უბ. ს′ჷს′ჷ „ღამე“, დას.ად. ჩƒშ˜ჷ / შƒშ˜ჷ „id“, აღმ.ად. ჟƒს′ / ჯƒშ˜ „id“ 

ამ უნიკალური შესატყვისობის საფუძველზე შესაძლებელი ხდება 

პრერუპტიული სისინ-შიშინა სიბილანტის აღდგენა. პრერუპტიულ ბუნებაზე 

შაფსუღური და ბჟედუღური დიალექტების ჩვენება მიუთითებს, ხოლო სისინ-

შიშინა ბუნებაზე – უბიხური თავკიდური ფონემა. 

უბ. w′  შაფს/ბჟედ.  ′ / w′  Wემ/აბძ. ′ / w′ აღმ.ად.  ′ ს.ჩერქ. *w′ 

(1) უბ. w′ჷ-ძ′ა / wჷნ-ძ′ა „სველი“, დას.ად. wჷნƒ „id“, აღმ.ად. wჷნƒ „id“ 

(2) აღმ.ად. ′ჷხ’†ჷ „ლურჯი“ 

(3) უბ. w′ადა- „ასკინკილა ხტომა“ 
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(4) შაფს. ′ƒთჷ-ნ „ასკინკილა ხტომა“ 

(5) უბ. w′ჷ́ნთ†ჷ „ერთგვარი ფრინველი“ 

(6) უბ. w′ა „ცოდნა“, დას.ად. ′ყƒ-ნ / ′ƒ-ნ „id“, აღმ.ად. ′ƒ-ნ „id“ 

(7) დას.ად. ′ჷ-ნ „კეთება“, აღმ.ად. ′ჷ-ნ „id“ 

მკვეთრი სისინ-შიშინა აფრიკატების რეკონსტრუქციისთვის საკმარისია თუნდაც 

ერთი ენობრივი ჯგუფის მონაცემები. საყურადღებოა ერთი ირეგულარული 

შესატყვისობა, სადაც ასევე მკვეთრი სისინ-შიშინა აფრიკატის რეკონსტრუქცია 

ხდება: 

(1) უბ. w′ა „ახალი“, დას.ად. ჭ˜ƒ „id“,  აღმ.ად. ′ƒ „id“ 

როგორც ჩანს, ადიღურში სიბილანტის გაშიშინება გვიანდელი მოვლენა უნდა 

იყოს. 

(1) უბ. ძ†ა „დალევა“ 

(2) დას.ად. ®ანძ†ჷ „ზვინი“ 

აღნიშნული ფონემა ჩერქეზულ ენებში შეზღუდული დისტრიბუციით გამოირჩევა. 

უბ. ც′† / ც†  შაფს/ბჟედ.  ს′†/ ც′†  Wემ/აბძ. ს′†/ ც′†  აღმ.ად.  ф ს.ჩერქ. *ც′† 

(1) უბ. ც†ა-შხ „ფურთხი“ 

(2) უბ. ც†ა „ძილი“ 

(3) დას.ად. ც′†ƒხ†ƒ-ნ „ხოხვა“ 

(4) უბ. ც†ჷქ†ა „თმის კონა“ 

(5) უბ. გ˜ჷ-ც†ა‘ბა „რვიძლი“ 

(6) უბ. ც†ჷ‘ხა- „wყევლა, შეურაwყოფა“ 
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(7) უბ. ც†ჷჲა „სახლი“ 

(8) უბ. ა-ც′†ჷ „ცუდი, ბოროტი“ 

(9) უბ. ც′†ა „კანი“, დას.ად. ს′†ა იდ; აღმ.ად. фƒ „id“ 

განსხვავებით მჟღერისგან, ყრუ-ფშვინვიერი ლაბიალიზებული სისინ-შიშინა 

აფრიკატი უფრო დიდი სიხშირითაა wარმოდგენილი. ამ შემთხვევაშიც, 

რეკონსტრუქციისთვის ერთი ენობრივი ერთეულის ჩვენებაც საკმარისია. 

უბ. ც′† / ც†  შაფს/ბჟედ.  ც′›†  Wემ/აბძ. ც′†  აღმ.ად.  ვ ს.ჩერქ. *ც′›† 

(1) უბ. ც†ჷ „ხარი“, შაფს/ბჟედ. ც′›†ჷ „id“, Wემ/აბძ. ც′†ჷ იდ; აღმ.ად. ვჷ „id“ 

(2) შაფს/ბჟედ. ც′›†ჷნდჷ „ყვავი“, აბძ./Wემ. ც′†ჷნდჷ „id“ 

(3) შაფს/ბჟედ. ც′›†ჷ-ჲƒ „ფრინველის ნაკელი“, აბძ/Wემ. ც′†ჷ-ჲƒ „id“ 

(4) შაფს/ბჟედ. –ჷ-ც′›†ƒ-ნ „დგომა“, აბძ/Wემ. –ჷ-ც′†ƒ-ნ „id“, აღმ.ად. –ჷ-ვƒ-ნ „id“ 

(5) შაფს/ბჟედ. ც′›†ჷმფƒ „მარwყვი“; აბძ/Wემ. ც′†ჷმფƒ „id“ 

ამ შემთხვევაში, პრერუპტიული ლაბიალიზებული სისინ-შიშინა ფონემის 

რეკონსტრუქცია აღმოსავლური ადიღურის მონაცემების საფუძველზე 

ხორციელდება. 

უბ. w′† / w†   შაფს/ბჟედ.  ′†  Wემ/აბძ. ′†  აღმ.ად.   ს.ჩერქ. *w′† 

(1) უბ. w′†ას′ა „სალესი ქვა“ 

(2) უბ. ყჷ-w† „ბინძური“, დას.ად. ′†ƒ-ჲ იდ; აღმ.ად. ე-ჲ „id“ 

(3) უბ. ძ†აყჷ < *w†აყჷ „მჟავე, აWრილი“, დას.ად. ′†ƒყ†ჷ-ნ „id“, აღმ.ად. ƒჸ†ჷ-ნ „id“ 

(4) დას.ად. ′†ჷნW˜ „ბნელი“ 

(5) დას. ად. ′†ჷ-ნ „რვიძლი“ 
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აღსანიშნავია, რომ ლაბიალიზებული მკვეთრი სისინ-შიშინა სპირანტის მკვეთრ 

ლაბიოტენდალურ  სპირანტად გარდაქმნა შაფსუღურშიც ფიქსირდება შემდეგი 

სიტყვის ბრძანებით ფორმაში: ძƒ′ჷჭ „დალეწეთ თამბაქო“, რომლის ამოსავალი 

ფორმაც ძƒს′†ჷ′ჷჭ უნდა იყოს (კერაშევა 1957, 45). 

დასტურდება ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც უბიხურში ხდება ფონემის 

დელაბიალიზაცია და გაშიშინება. 

(1) უბ. Wა „კარგი“, დას.ად. ′†ჷ „კეთილი“, აღმ.ად. ƒ „id“ 

(2) უბ. ჯა „შავი“; დას.ად. ′†ჷ-wჷ „id“, აღმ.ად. ჷ-wა „id“ 

მეორე მაგალითში, გარდა ზემოჩამოთვლილი ცვლილებისა, ფონემის მჟღერობა-

სიყრუეც შეიცვალა *W > ჯ. ბუნებრივია, ყოველივე ეს უბიხურის შიდა 

დიალექტური ინოვაცია ჩანს.  

უბ. ზ′   შაფს/ბჟედ.  ზ′ / ზ Wემ/აბძ. ზ′ / ზ  აღმ.ად.  ზ′ / ზ ს.ჩერქ. *ზ′ 

(1) უბ. ზ′ჷრანცა „კრაზანა“ 

(2) უბ. ზ′ჷნგ†ა „WიანWველა“ 

(3) უბ. ბზ′ა „ენა“, დას.ად. ბზƒ „id“, აღმ.ად. ბზƒ „id“ 

(6) უბ. ბა-ზ′ა „Penis” 

(7) უბ. ზ′აზ′ა „მისამძიმრება“ 

გვხვდება აგრეთვე ერთი ირეგულარული შესატყვისობა, სადაც 

პროტოჩერქეზულ ვითარებას უბიხური და აღმოსავლურჩერქეზული ასახავს. 

(1) უბ. ზ′ა- „დავარცხნა“, დას.ად. ჟ˜ჷ-ნ „id“, აღმ.ად. ზ′ჷ-ნ „id“ 

უბ. ს′   შაფს/ბჟედ.  ს′  Wემ/აბძ. ს′  აღმ.ად.  ს′ ს.ჩერქ. *ს′ 

(1) უბ. ფს′ა „გასიება“ 
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(2) უბ. ს′ასა „რძალი“, დას.ად. ფს′ასƒ „გოგო“, აღმ.ად. ფს′ას′ƒ „id“ 

(3) უბ. მჷს′ƒ „დაძახება, კითხვა“ 

სისინ-შიშინა სპირანტები სადა მდგომარეობაში უბიხურში შეზღუდული 

დისტრიბუციით გამოირჩევა. 

უბ. ზ′† / ზ† / ჟ†   შაფს/ბჟედ.  ზ′†  Wემ/აბძ. ზ′†  აღმ.ად.  ვ ს.ჩერქ. *ზ′† 

(1) უბ. ზ†ა „ცა“, დას.ად. ზ′†ა-ღ†ƒƒ „ვარსკვლავი“, აღმ.ად. ვა-ღ†ƒ „id“ 

(2) აღმ.ად. ვƒს-მახ’†ƒ „გუშინwინ“ 

(3) უბ. ჟ†ამ-ლ̃ „ნიორი“ 

(4) უბ. ზ†ა „ხვნა“, დას.ად. ზ′†ƒ-ნ „id“, აღმ.ად. ვƒ-ნ „id“ 

(5) დას.ად. ზ′†ა-ფხ†ჷ ‘ძუძუს მაwოვებელი“ 

(6) შაფს. ზ′†ƒ „ნავის ნიჩაბი“ 

(7) დას.ად. ზ′†ჷ-ნ „დნობა“, აღმ.ად. ვჷ-ნ „id“ 

(8) დას.ად. -ზ′† „ნაშიერი“, აღმ.ად. -ვ „id“ 

(9) უბ. ზ†ა- „ხარშვა“, დას.ად. ზ′†ƒ-ნ „id“, აღმ.ად. ვƒ-ნ „id“ 

განსხვავებით სადა სისინ-შიშინა სპირანტებისგან, ლაბიალიზებული სისინ-

შიშინა სპირანტები შედარებით მაღალი დისტრიბუციით ხასიათდება. 

რეკონსტრუქციისთვის ნებისმიერ ენობრივ ერთეულში პოვნიერება საკმარისია: 

უბ. ს† / ს′† / შ†   შაფს/ბჟედ.  ს′† / ს′  Wემ/აბძ. ს′† / ს′   აღმ.ად.  ს′ / ф  ს.ჩერქ. *ს′† 

(1) უბ. ს′†ჷ-ღ†ა „თქვენ“; დას.ად. ს′†ƒ „id“, აღმ.ად. фƒ „id“ 

(2) უბ. ‘ბაგ˜ა-ს′† „ტურა“; დას.ად. ბაჯƒ-ს′ < *ბაჯƒ-ს′† „id“ 

(3) უბ. ს†ანჷ „თაფლი“; დას.ად. ს′†ƒ– „id“, აღმ.ად. фო– „id“ 
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(4) უბ. ს′†ჷმwა „ქალი“, დას.ად. ს′†ჷზ „ცოლი“, აღმ.ად. фჷზ „id“ 

(5) უბ. ს†ა „Wრა, გაკრეWვა“ 

(6) უბ. ‘მა-შ†ა „პანტა“ 

(7) შ†ა „ასი“; დას.ად. ს′ƒ „id“, აღმ.ად. ს′ƒ „id“ 

(8) უბ. შ†აჩ˜ა- „სიცილი“ 

(9) უბ. შ†ა- „გაპარსვა“ 

(10) უბ. ს†ა-ხ’ „სwორი, ბლაგვი“; დას.ად. ს′†ƒф „მინდორი“ 

ლაბიალიზებული ყრუ სისინ-შიშინა სპირანტს სხვადასხვა შესატყვისი გააჩნია 

და როგორც wესი, სტაბილურადაა შემორჩენილი ჩერქეზულ ენა-კილო-თქმებში. 

ამის გარდა, გვხვდება ერთი ირეგულარული შესატყვისობაც: 

(1) უბ. ს†ჷ-ყა „ქონი“; დას.ად. შა „id“, აღმ.ად. ს′ƒ „id“ 

(2) უბ. ს′†ა-კ˜ა „მონადიღე“; დას.ად. შ˜ა-კ†ƒ  „id“, აღმ.ად. ს′ა-კ†ƒ „id“ 

ამ შემთხვევაში, არქაული ფორმა დაცულია უბიხურში და მისი ჩვენების 

მიხედვით ხდება საერთოჩერქეზული ინვენტარის რეკონსტრუქცია. 

მსგავსად აფხაზურ-აბაზურისა, დამატებით გარკვევას საWიროებს ჩერქეზულ 

შიშინა ფონემათა კლასიფიკაცია. მ. კუმახოვის მიხედვით, ჩერქეზული შიშინა 

სიბილანტები ერთმანეთს „სირბილისა და სიმაგრის მიხედვით უპირისპირდებიან 

(კუმახოვ-კუმახოვა 1981, 172). ანალოგიური დაყოფა მითებული აქვს გ. როგავასა 

და ზ. კერაშევას (როგავა-კერაშევა 1966, 33). მიუხედავად იმისა, რომ ჩერქეზულ 

ენებში ჯ / ჩ / ჟ / შ ფონემები ქართულთან შედარებით უფრო უკან გადაwეული 

არტიკულაციით გამოირჩევა, მიუხედავად ამისა, მიგვაჩნია, რომ კოარტიკულაციის 

მიხედვით ჩერქეზული შიშინა სიბილანტები უნდა დაიყოს სადა და 

პალატალიზებულ სიბილანტებად.  ბ. ბალყაროვის აზრით, არსებობს თავდაპირველი 
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და მეორეული შიშინა აფრიკატები. აქედან, პალატალიზებული აფრიკატები, როგორც 

წესი, მეორეულია (ბალყაროვი 1967, 22). სადა შიშინა აფრიკატების თვალსაზრისით, 

არქაული ფორმა შემონახულია შაფსუღურ და ბასლენურ დიალექტებში. 

უბ. ჯ   შაფს. ჯ  ბჟედ.  ჯ  Wემ. ჯ   აღმ.ად.  ზ′  ს.ჩერქ. *ჯ 

(1) შაფს. ლ’ƒ-გ†აჯƒ / ლ’ƒ-გ†ანჯƒ  „მუხლი“; დას.ად. ლ’ƒ-გ†ანჯƒ „id“, აღმ-ად. ლ’ƒ-

გ†ანზ′ƒ „id“ 

(2) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ „დაცემა“; აბძ. ჲƒ-ბƒჟჷ „id“ 

(3) უბ. ნჯა „ბაყაყი“ 

(4) უბ. ჯჷჲƒ „სოფლის მოსახლეობა, კლანი“; შაფს/ბჟედ. ჩ›ჷლ ̃ƒ „სოფელი“; 

აღსანიშნავია, რომ ჯ ფონემა მხოლოდ რამდენიმე ადიღურ ძირში არის პოვნიერი. 

თანამედროვე ადიღეურ სალიტერატურო ენაში მას არ გააჩნია ცალკე ასო-ნიშანი და 

იწერება როგორც дж. იგივე ასო-ნიშანი გამოიყენება მისი პალატალიზებული 

კორელატის აღსაწერად. 

უბ. ჯ˜   დას.ად. ჯ˜   აღმ.ად.  ჟ  ს.ჩერქ. *ჯ˜ 

(1) უბ. ჯ˜ჷლ ̃ „ძმა“ 

(2) უბ. ჯ˜ა- „უკანა ნაwილი“, დას.ად. ჯ˜ƒ-ნჷჴ† „პურის wინა მხარე“ 

(3) უბ. ჯ˜ა „wუხილი, ტკივილი, სირთულე“; დას.ად. ჯ˜ƒღ†ƒ-ღ†ჷ 

„არაკეთილმოსურნე“ 

უბ. ჩ  დას.ად. ჩ / შ   აღმ.ად. ჩ / შ   ს.ჩერქ. *ჩ 

(1) უბ. ჩა- „მძიმე საგნების ჩამოვარდნა“; Wემგ. ჩƒ-ნ „სირბილი“; შაფს/ბჟედ. ჩ›ƒ-

ნ „id“ 

(2) Wემ. აჩƒ „საჯიშე თხა“; შაფს/ბჟედ. აჩ›ƒ „id“, აღმ.ად. აჟƒ / აჯƒ „id“ 
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უბ. ჩ  დას.ად. ჩ› / ჩ   აღმ.ად. ჟ   ს.ჩერქ. *ჩ› 

(1) დას.ად. ჩ›ჷღ‘ / ჩჷღ‘ „ხე“, აღმ.ად. ჟჷღ‘ „id“ 

უბ. ჩ˜ / შ  დას.ად. ჩ˜ / შ˜   აღმ.ად.  შ  ს-ჩერქ. *ჩ˜ 

(1) უბ. ჩ˜ა „რძე“; დას.ად. ჩ˜ƒ / შ˜ƒ „id“, აღმ.ად. შƒ „id“ 

(2) უბ. ჩ˜ა-ქ†ჷცა „სიმსივნე“; დას.ად. შ˜ჷ-ნჷ / ჩ˜ჷ-ნჷ „ჩირქი“; აღმ.ად. შჷნ „id“ 

(3) უბ. შჷ „ბარტყი, ნაშიერი“; დას.ად. ჩ˜ჷრ / შ˜ჷრ „id“, აღმ.ად. შჷრ „id“ 

(4) უბ. ჩ˜ჷ „ცხენი“; დას.ად. ჩჷ / შჷ „id“, აღმ.ად. შჷ „id“ 

(5) უბ. ჩ˜ჷდჷ „ვირი“; დას.ად. ჩჷდჷ / შჷდჷ „id“აღმ.ად. შჷდ „id“ 

უბ. W  დას.ად. W   აღმ.ად. ′ / W  ს.ჩერქ. *W 

(1) დას.ად. ჲƒ-Wƒდ „გვიმრა“ 

(2) დას.ად. Wჷ-გ†ჷ „მიwა“; აღმ.ად. ′ჷ-გ†ჷ „id“ 

(3)  დას.ად. ღ†ჷWƒ „რკინა“; აღმ.ად. ღ†ჷ′ƒ „id“ 

უბ. W  დას.ად. W˜˜   აღმ.ად. ′   ს. ჩერქ. *W˜ 

(1) უბ. მაW˜ „ცოტა“; დას.ად. მაW˜ƒ „id“, აღმ.ად. მა′ƒ „id“ 

(2) უბ. W˜ჷW˜ჷ- „გატეხვა“; დას.ად. გ†ƒ-WჷWჷ-ნ „id“, აღმ.ად. ზƒ-ხ‘ა-რƒ-′ჷ′ჷ-ნ „id“ 

(3) დას.ად. W˜ჷ-მაфƒ „ზამთარი“; აღმ.ად. ′ჷ-მახ†ჷ „id“ 

(4) დას.ად. W˜აფშ˜ „ერთგვარი wვეულება“; აღმ.ად. ′აფშ˜„id“ 

მკვეთრი სიბილანტების შედარებისას, თითქმის არ გვხვდება სისტემიდან 

გადაwევა. აღსანიშნავია, დასავლურ ადიღურ ჭ˜ ფონემას აბძახურ დიალექტში 

შეესატყვისება პალატალიზებული ლარინგალური ჸ˜. მაგალითად, აბძ. ჸ˜ალ̃ƒ „ბიჭი“ 

// ჭემგ. ჭ˜ალ ̃ ƒ „id“, როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში, მოსალოდნელი ჭ˜> ˜ 
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სპირანტიზაცია ვერ განხორციელდა, რეფლექსმა შეინარჩუნა მხოლოდ სიმკვეთრე, 

თუმცა თავად გახდა ლარინგალური. მსგავს პროცესს თ. გამყრელიძემ „გადაწერის 

წესები“ უწოდა, როდესაც სვანურში მოსალოდნელი ì გვაძლევდა ლარინგალური ჰ 

რეფლექსს (გამყრელიძე 2002, 123-124). საყურადღებოა, რომ ბ. ბალყაროვს მსგავსი 

ფონეტიკური პროცესი სამ წლამდე ყაბარდოელ ბავშვებშიც ჰქონდა დაფიქსირებული. 

უბ. ჟ  დას.ად. ჟ  აღმ.ად. ზ′   ს.ჩერქ. *ჟ 

(1) უბ. ჟა „მორი“; დას.ად. ჟƒ „ციგა“;  

(2) დას.ად. ბჟჷ-ძƒ „რwყილი“; აღმ.ად. ბზ′ჷ-ძƒ „id“ 

(3) დას.ად. ჟƒ „პირი“; აღმ.ად. ზ′ƒ „id“ 

(4) დას.ად. ჟჷ „ქარი, ჰაერი“; აღმ.ად. ზ′ჷ „id“ 

(5) დას.ად. ჲƒ-ჟƒ-ნ „დაცდა“; აღმ.ად. ჲƒ-ზ′ƒ-ნ „id“ 

უბ. ჟ˜  დას.ად. ჟ˜  აღმ.ად. ჟ  ს.ჩერქ. *ჟ˜ 

(1) უბ. ც′†ა-ბჟ˜ „შეცდომა, ცოდვა“; დას.ად. ბჟ˜ჷ-რƒ „ლაქა“;  

(2) დას.ად. ჟ˜ჷ „ადრე“; აღმ.ად. ჟჷ „id“ 

(3) აბძ. ჟაღ†ƒ-ნ „სიძულვილი“; Wემ. [ჟ˜აღ†ƒ-ნ] 

რამე სახის გადახვევა ბგერათშესატყვისობათა wესიდან მჟღერ სისინა 

სპირანტებში არ შეინიშნევა.  

უბ. შ  დას.ად. შ  აღმ.ად. ს′  ს.ჩერქ. *შ 

(1) დას.ად. შƒშა-ф „დამპალი ხის მტვერი“; აღმ.ად. ფხა-ს′ƒ „wყალუხვობისას 

მოტანილი ხის ნამტვრევები“;   

(2) დას.ად. შƒ „ქონი“;  

(3) დას.ად. შთƒ-ნ „აღება“; აღმ.ად. ს′თƒ-ნ „id“ 
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(4) უბ. фჷ „Wამა“; დას.ად. შხ‘ƒ-ნ „Wამა“; აღმ.ად. შხ‘ƒ-ნ „id“ 

უბიხურ-ადიღური შესატყვისობა ф : შხ‘ ჰარმონიულ-დეცესიური 

ბგერათკომპლექსის ლაბიოდენტალურ სპირანტად ტრანსფორმაციით უნდა 

აიხსნას. კომპლესით ასევე უნდა აიხსნას თავკიდური შიშინა ფონემის მდგრადობა 

აღმოსავლურადიღურში, რომელიც არ გახდა სისინ-შიშინა სპირანტი, როგორც ეს 

მოსალოდნელი იყო. 

უბ. შ˜  დას.ად. შ˜  აღმ.ად. შ   ს.ჩერქ. *შ˜ 

(1) დას.ად. ფშ˜ჷ „თავადი“; აღმ.ად. ფშჷ „id“ 

(2) დას.ად. შ˜აგ†ჷ „ეზო“ 

(3) დას.ად. ფშ˜ƒ-რ „ქონიანი“; აღმ.ად. ფშƒ-რ „id“ 

ამ შემთხვევაში, ბგერათშესატყვისობებს სისტემური სახე გააჩნია 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ სიბილანტთა სისტემა. საერთოჩერქეზული და 

საერთოაფხაზურ-აბაზური სიბილანტთა სისტემისგან განსხვავებით, კიდევ უფრო 

მეტ სირთულეს wარმოადგენს საერთოაფხაზურ-ადიღური სიბილანტთა სისტემის 

რეკონსტრუქცია. მთავარი სირთულე, ირეგულარულ შესატყვისობათა დიდი 

რაოდენობაა. იკვეთება, რომ საერთოფხაზურ-ადიღურ ენას უნდა ჰქონოდა 

აფრიკატთა სამეულებრივი და სპირანტთა წყვილეულებრივი სისტემა. მსგავსად 

ცოცხალი ენებისა, საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე უნდა 

ყოფილიყო სისინა, შიშინა და სისინ-შიშინა სიბილანტები. 

 მიზეზები, რასაც შეეძლო გამოეწვია ირეგულარულ შესატყვისობათა ასეთი 

დიდი რაოდენობა, შესაძლოა იყო ისეთი ფონეტიკური პროცესები, როგორიცაა:  

1. რაგვარობის ცვლილება (ყრუთა გამჟღერება ან მჟღერთა დაყრუება) 

2. არტიკულაციის ცვლილება (დეზაფრიკატიზაცია ან სპირანტიზაცია) 
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3. კოარტიკულაციის ცვლილება (დელაბიალიზაცია / ლაბიალიზაცია / 

პალატალიზაცია / დეპალატალიზაცია) 

თითოეული პროცესი შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ ცვლილებათა კომბინაციის 

შედეგად გამოწვეული. wარმოგიდგენთ ჩვენ მიერ რეკონსტრუირებულ სიბილანტთა 

სისტემას: 

 

უბ. ძ  დას.ად. ძ / ც / ც› / ზ  აღმ.ად. ძ / ზ  აფხ. ძ  აბაზ. ძ  ს.აფხ-ად. *ძ 

(1) უბ. ყა-ძჷ „მიახლოება“; დას.ად. ფჷ-ძƒ „დასადები“; აღმ.ად. ფჷ-ძƒ-ნ „id“, აფხ. 

ა ́-ძა-რა „გადადება (დროის)“ 

(2) აღმ.ად. ძაძჷ „ქალის მკერდი (ბავშვის ენაზე)“; აფხ. ა-ძჷძ-ქ†ა „ქალის მკერდი“ 

(3) უბ. მჷძა „მთვარე, თვე“; დას.ად. მაზƒ „id“, აღმ.ად. მაზƒ „id“, აფხ. ა-მზა „id“, 

აბაზ. ა-მჷძ / მზჷ „id“ 

(4) უბ. ძჷ „ნალექის მოსვლა (თოვლი, სეტყვა)“; ტაპ. აძ „ტრთვილი“ 

(5) უბ. მჷძა „ნათურა“; ტაპ. მზა „id“ 

(6) უბ. მჷძ-ღ†ჷნჷ „wიwვოვანი ხე“; დას.ად. მƒზჷ „ტყე“; აღმ.ად. მƒზ იდ; აფხ. ა ́-მზა-

wლა „ნაძვის ხე“; აბაზ. მზა ́-ჵ†-wლა „id“ 

გვხვდება აგრეთვე ერთი ირეგულარული შესატყვისობა, სადაც ჩერქეზულ და 

აფხაზურ-აბაზურ მჟღერ ფონემას უბიხური ყრუ-ფშვინვიერი შეესატყვისება. ჩვენი 

აზრით, ამ ფონემის დაყრუების პროცესი უბიხურის wიაღში wარმოქმნილი 

ინოვაცია უნდა იყოს. 

(1) უბ. ც′აც′ა „თახვი“; აბძ/Wემ. ცჷძƒ „კვერნა“; შაფს/ბჟედ. ც›ჷძƒ „id“, აბაზ. ძჷძჷზ 

„დედოფალა“ 

უბ. ც  დას.ად. ც / ც›   აღმ.ად. ც / ძ  აფხ. ც  აბაზ. ც  ს.აფხ-ად. *ც 
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(1) უბ. ცჷ „კბილი“; Wემგ/აბძ. ცƒ „id“, შაფს/ბჟედ. ც›ƒ „id“, აღმ.ად. ძƒ „id“, აფხ. ა-ც 

„ცხოველის კბილი“ 

(2) უბ. ცაცა „პატარა“; Wემ/აბძ. ცƒ „მარცალი“; შაფს/ბჟედ. ც›ƒ „id“, აფხ. ა-ცა ́ „id“, 

აბაზ. ცა „id“ 

(3) Wემ/აბძ. ცჷღ†ƒ „თაგვი“; შაფს/ბჟედ. ც›ჷღ†ƒ „id“, აღმ.ად. ძჷღ†ƒ „id“, აფხ. ა-wჷ́რ / 

ა-ცჷ́ღ „კვერნა“; აბაზ. wჷღ „id“ 

(4) აღმ.ად. გ†არცა / უარცა „ნაკელი“; აბაზ. –აცჷ „id“ 

(5) უბ. მჷცა-ყა́ლ̃ „ტყუილად, არაფრის გამო“; აფხ. ა ́-მაცა-რა „მხოლოდ“; აბაზ. 

მცრა / მცჷრა „ცარიელი“ 

(6) უბ. ცან-ცჷშ „ხვლიკი“; აფხ. ა-ჲჷნw′†ჷშ / ა-ჲჷნც′†ჷშ „id“, აბაზ. არცჷშ „id“ 

ყურადღებას იქცევს უკანასკნელი მაგალითი, სადაც აფხაზურ კილო-თქმებში 

მოხდა სიბილანტის გამკვეთრება *ც>w და ზოგჯერ გასისინ-შიშინებაც, თუმცა 

არქაული ფორმა დაცულია აბაზურში, კერძოდ კი ტაპანტურ დიალექტში და მისი 

ჩვენების საფუძველზე აღდგება ც ფონემა. ამავე აზრს იზიარებს ვ. ჩირიქბა 

(ჩირიქბა 1996, 225-226). სხვა ძირთა შეპირისპირებები, ფონოლოგიური 

თვალსაზრისით, კითხვას არ იwვევს. 

უბ. w  დას.ად. w   აღმ.ად. w  აფხ. w  აბაზ. w  ს.აფხ-ად. *w 

(1) უბ. რა-wა „შიგნით“; დას.ად. კ˜ა-wჷ იდ; აღმ.ად. კ†ƒ-wჷ იდ; აფხ. ა-ჲ†ნა-–ჷ́w-ყა 

„შიგნით“; აბაზ. –ა ́wა-ყა  „id“, –ა ́wა „შიგნეულობა“ 

(2) უბ. პwა „სახელი“; დას.ად. wƒ „id“, აღმ.ად. wƒ „id“ 

(3) უბ. ბჷwჷ́- „გასრესა“; აფხ. ა-რ-ბჷw-რა „დაWმუWნვა“; აბაზ. რ-ბw-რა „id“ 

(4) დას.ად. W˜ƒ-wჷ-ნ „კვერცხის დადება“; აღმ.ად. Wƒ-wჷ-ნ „id“, აფხ. ა-wა-რა „id“, 

აბაზ. wა-რა „id“ 
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(5) დას.ად. wჷw-ჷნ „დაWმუWნვა“; ტაპ. wwა-ჵ†ა „Wამისას ხმის გამოყოფა“; აშხ. 

wwჷ „ღრღნა“ 

(6) დას.ად. ნƒ-wƒ-ნ „სურვილი“; აფხ. wა „დადება“ 

მჟღერი და ყრუ-ფშვინვიერი სპირანტებისგან განსხვავებით, აბრუპტიული 

სისინა აფრიკატები იდენტური შესატყვისობებითაა wარმოდგენილი, თუმცა 

გვხვდება ერთი არაიდენტური შესატყვისობაც: 

(1) დას.ად. სჷს-ჷნ „კანკალი, ზანზარი“; აღმ.ად. სჷს-ჷნ „id“, აფხ. ა-wჷს-რა́ „id“, აბაზ. 

wს-რა „id“ 

ამ შემთხვევაში, არქაული ფორმა შენარჩუნებულია აფხაზურში, ხოლო 

ადიღურში მოხდა ანლაუტური ფონემის დისტანციური ასიმილაცია. *wჷსჷ-ნ > 

სჷსჷ-ნ, სადაც *w > ს ურთიერთმიმართება ჩანს. გასათვალისwინებელია ძირის 

ონომატოპოეტური ბუნებაც, სადაც სიბილანტური ფონემები უფრო მეტი სიმყიფით 

და არასტაბილურობით გამოირჩევიან, ვიდრე არამოტივირებულ ძირებში. 

უბ. ზ  დას.ად. ზ   აღმ.ად. ზ  აფხ. ზ  აბაზ. ზ  ს.აფხ-ად. *ზ 

(1) უბ. ზა „ერთი“; დას.ად. ზჷ „id“, აღმ.ად. ზჷ „id“, აფხ. ა-ზა-w′† „მარტო“ 

(2) უბ. ტყ†ა-ზა „ტყუპები“; დას.ად. ტ†ა-ზƒ „id“, აღმ.ად. ტ†ა-ზƒ „id“, აფხ. ა-ჲ†ა́ზ / 

ა-ჲ†ა ́ზა „id“, აბაზ. ჵ†ა́ზა „id“ 

(3) უბ. რა-ზა „სავსე“; დას.ად. ჲჷ-ზ „id“, აღმ.ად. ჲჷ-ზ „id“, აფხ. ა ́-ზნა „სავსე“; 

აბაზ. ა́-ზნა „id“ 

(4) უბ. ბრა-ზა „ბრუნვა, მობრუნება“; დას.ად. ღƒ-ჩ˜ƒ-რƒ-ზჷ-ნ „ბრუნვა, 

ტრიალი“; აფხ. ა-პ†ა-ზა-რა „თრევა, ცოცვა“ 

(5) უბ. ნჷზა „ვუალი“; აღმ.ად. სƒ-ნჷზƒ „ერთგვარი ნაWერი“; აბაზ. შ†ა-ნჷზა „id“ 
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ზ ფონემა wარმოდგენილია იდენტური შესატყვისობებით და მისი 

რეკონსტრუქცია არავითარ სირთულეს არ wარმოადგენს. 

უბ. ს  დას.ად. ს   აღმ.ად. ს  აფხ. ს  აბაზ. ს  ს.აფხ-ად. *ს 

(1) დას.ად. სჷსჷ-ნ „კანკალი“; აღმ.ად. სჷსჷ-ნ „id“, აფხ. ა-wჷს-რა „id“, აბაზ. wს-რა 

„id“ 

(2) უბ. –ასჷ́ „მსუბუქი“; აფხ. ა ́-ლას „id“, აბაზ. ლასჷ „id“ 

(3) უბ. სჷ-ღ†ა „მე“; დას.ად. სƒ „id“, დას.ად. სƒ „id“, აფხ. სა-რა́ „id“, აბაზ. სა-რა́ 

„id“ 

(4) უბ. -სა- „ძილი, სიზმარი“; აფხ. ა-ჩ†არ-სჷს-რა „id“, აბაზ. ჩ†ა-სჷს-რა „id“ 

(5) უბ. ფსჷ-ღ†ჷნჷ „ნაძვის ხე“; დას.ად. ფსƒჲჷ „id“, აღმ.ად. ფსე-ჲ „id“, აფხ. ა-ფსა 

„id“ 

(6) უბ. ფსა „სული“; დას.ად. ფსƒ „id“, აღმ.ად. ფსƒ „id“, აფხ. ა-ფსჷ́ „id“, აბაზ. ფსჷ 

„id“ 

ამ შემთხვევაშიც, საერთოაფხაზურ-ადიღური *ს ფონემის რეფლექსები 

იდენტური შესატყვისობებით არის wარმოდგენილი. 

უბ. ძ′  დას.ად. ძ / ზ   აღმ.ად. ძ / ზ  აფხ. ძ / ძ′  აბაზ. ძ′ / ძ  ს.აფხ-ად. *ძ′ 

(1) უბ. ბაძ′ჷ / ბანძ′ჷ „ბუზი“; დას.ად. ბაძƒ „id“, აღმ.ად. ბაძƒ „id“, აბჟ. ა-ძ „რwყილი“; 

ბზ. ა-ძ′ „id“ 

(2) უბ. –აძ′ა́ / –ანძ′ა „საიდუმლო“; აფხ. ა-ძა-რა „დამალვა“; აბაზ. ძა-რა „id“ 

(3) დას.ად. რƒ-ზ′ƒ-ნ „შეwვა“; აფხ. ა-ძ-რა „id“აბაზ. ძ-რა „id“ 

(4) უბ. ყჷ-ძ′ა „ხიდან რამის გამოთლა“; აბჟ. ა-მაძა-ჲ†ჷ „ხურო“; ბზ. ა-მაძ′ა-ჲ†ჷ 

„id“ 
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უბ. ძ′† / ძ†  დას.ად. ძ′† / ზ′†   აღმ.ად. ვ  აფხ. ზ′† / ჟ†  აბაზ. ძ′† / ჟ† / ჯ†  ს.აფხ-ად. *ძ′† 

(1) უბ. ძ′†ა- „დალევა“; აფხ. ა-ჟ†-რა́ „id“, ბზ. ა-ზ′†-რა́ „id“, აბაზ. ჟ†-რა „id“ 

სისინ-შიშინა მჟღერი აფრიკატის, როგორც ლბიალიზებულის, ისე 

არალაბიალიზებულის აღსადგენად საკმარისია რომელიმე აფხაზურ-ადიღურ 

კილო-თქმაში მისი პოვნიერება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სადა სისინ-შიშინა 

მჟღერი აფრიკატი მეტად სტაბილურია, ვიდრე მისი ლაბიალიზებული კორელატი. 

უბ. ც′  დას.ად. ს   აღმ.ად. ს  აფხ. ც′ / ც აბაზ. ც ს.აფხ-ად. *ც′ 

(1) დას.ად. თჷღ†ა-სƒ „გუშინ“; აღმ.ად. დჷღ†ა-სƒ „id“, ბზ. ჲაც′ჷ́ „id“, აბაზ. ჲაცჷ́ „id“ 

(2) უბ. ბჷც′ჷ „ერთვარი კალათა“; აბჟ. ა-ბჷცა „wნული“; ბზ. ა-ბჷ́ც′ „id“, აბაზ. ბაცა́ 

„id“ 

(3) უბ. ტყ†ა-ც′ „ჩანგალი“; ბზ. აჲხ‘ა-ც „მთამსვლელთა რკინის კაუWი“ 

უბ. ც′†  დას.ად. ც† / ც›†   აღმ.ად. ვ / ф  აფხ. ც′† აბაზ. ც′† / ჩ† ს.აფხ-ად. *ც′† 

(1) უბ. აც′†ჷ „ცუდი, ბოროტი“; აფხ. აჲ-ც′†ა „უარესი“ 

(2) უბ. ც′†ჷ „ხარი“; დას.ად. ც′†ჷ „id“, აღმ.ად. ვჷ „id“, აფხ. ა-ც′† „id“, აბაზ. ც′†ჷ „id“, 

ტაპ. ჩ†ჷ „id“ 

(3) უბ. ც′†ჷ-ცჷ „ხეების ან ბუჩქების ჯგუფი“; შაფს. ქ˜ჷ-ც′†ჷ „wნელი 

ფოთლებიანი“; აფხ. ა-ქ†ც′† / ა́-ც′†ქ†ა „ხის ან მთის მwვერვალი“ 

(4) დას.ად. ც′†ჷნდჷ „ყვავი“; აღმ.ად. ვჷნდ „id“, აფხ. ც′†ჷნდჷ-რ-შ†შ†ჷ́ „შავი, მუქი 

კანის ფერის მქონე“ 

(5) უბ. ც′†ა „კანი“; აფხ. ა ́-ც′†ა „კანი“; აბაზ. ა-ჩ†ა „id“ 

(6) შაფს. ც′†ჷ-ლ̃ჷ „wოვა“; აფხ. ა-ც′†ა-რა́ / ა-ც′†აც′†ა-რა́ „id“, ტაპ. ჩ†ა-რა „id“ 
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ყრუ-ფშვინვიერი სისინ-შიშინა ფონემათა რეკონსტრუქცია იმავე პრინციპით 

ხორციელდება, რაც მათი მჟღერი კორელატების. აღსანიშნავია, რომ განსხვავებით 

მჟღერი აფრიკატებისგან, სისინ-შიშინა ფონემების ლაბიალიზებული ფორმები 

უკეთ არის შენარჩუნებული, ვიდრე მათი სადა ვარიანტები. 

 

უბ. w′ / ც′  დას.ად.  / w / ც   აღმ.ად.  / w / ც′  აფხ. w′ / ც′ აბაზ. w / w′ 

ს.აფხ-ად. *w′ 

(1) უბ. w′ა- „ცოდნა, სwავლა“; დას.ად. ′ƒ-ნ „ცოდნა“; შაფს. ′ყƒ-ნ „id“, აღმ.ად. ′ƒ-

ნ „id“, აბჟ. ა-wა́-რა „სwავლა“; ბზ. ა-w′ა́-რა ID 

(2) უბ. -w′ა „კაwრვა“; დას.ად. მჷზ′†ა-–ჷ-პwƒ „სათლელი ქვა“; აბჟ. ა́-wარ / ა-wარჷ́ 

„კაwრვა“; ბზ. ა ́-w′არ „id“ 

(3) უბ. მჷცა „ტყუილი“; დას.ად. პwჷ „ტყუილი“; დას.ად. პwჷ „id“, აღმ.ად. პwჷ 

„id“, აბჟ. ა-მც „id“, ბზ. ა-მც′ „id“ 

(4) უბ. w′ა „ფსკერი“; აბჟ. ა-wა „id“, ბზ. ა-w′ა „id“ 

(5) უბ. ბჷw′ჷ „დანგრევა“; აფხ. ა-რ-ბჷw-რა́ „ნგრევა, დაფშვნა“; 

(6) დას.ად. wƒ „ტილი“; აღმ.ად. wƒ „id“, აბჟ. ა-wა ́ „id“, ბზ. ა-w′ა „id“, აბაზ. wა „id“ 

 

უბ. w′†  დას.ად. ′†   აღმ.ად.   აფხ. w′† აბაზ.  w′† / W† ს.აფხ-ად. *w′† 

(1) უბ. w′†ა „ღვიძლი“; დას.ად. ′†ჷ „id“, აღმ.ად. ჷ „id“, აბაზ. W†ა „id“ 

(2) უბ. w′†აw′†ჷ „ტკივილი“; აფხ. -w′†აw′†ჷ „ინტენსიურობის ემფატიკური 

ნაwილაკი“ 

(3) უბ. w′†აკ˜ / w′†ანკ˜ „ვარსკვლავი“; აფხ. ა-ჲაw′†ა „id“, აბაზ. ა́-ჲაw′† „id“, ტაპ. W†ა 

„id“ 
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(4) უბ. ნw′†ა-ჟ†ა „ხილი“; აფხ. ა-w′†ა „ვაშლი“; აშხ. w′†ა „id“, ტაპ. W†ა „id“ 

(5) უბ. მა-w′†ჷ „დილა“; აფხ. –ა-w′†ჷ́ „id“, აბაზ. –ა-W†ჷ́ „id“ 

აბრუპტიული სისინ-შიშინა აფრიკატს უფრო მრავალფეროვანი რეფლექსაცია 

გააჩნია აფხაზურ-აბაზურში. ამასთანავე, ლაბიალიზებულ სისინ-შიშინა 

სიბილანტებში უფრო სტაბილური რეფლექსაცია შეინიშნება, ვიდრე 

არალაბიალიზებულებში. 

 

უბ. ზ′  დას.ად. ზ′   აღმ.ად. ზ′ აფხ. ზ′ / ზ  აბაზ.  ზ′ ს.აფხ-ად. *ზ′ 

(1) დას.ად. ზ′აზ′ „ნელი, მოუქნელი“; აღმ.ად. ზ′აზ′ƒ „id“, აბჟ. ა-ზა́ზა „id“, ბზ. ა-

ზ′ა́ზ′ა „id“, აბაზ. ზაზა „id“ 

(2) უბ. ზ′ა ́ზ′ა „თირკმელი“; დას.ად. ზ′აზ′ჷ-ჲ „id“ 

(3) უბ. ზ′რჷზ′რზ′რა- „wისქვილის ხმა“; დას.ად. ზ′რჷ-ზ′რჷ „ზარების რეკვის ხმა“ 

 

უბ. ზ′† / ზ′  დას.ად. ზ′†   აღმ.ად. ვ აფხ. ზ′†   აბაზ.  ზ′† / ჟ† ს.აფხ-ად. *ზ′† 

(1) უბ. ზ′†ა- „ადუღება“; დას.ად. ზ′†ƒ-ნ „id“, აღმ.ად. ვƒ-ნ „id“, აფხ. ა ́-ზ′†-რა 

“ადურება“; ტაპ. ჟ†-რა „id“, აშხ. ა-ზ′†-რა „id“ 

(2) უბ. მჷზ′†-რჷ „ბოჩოლა“; აღმ.ად. მჷზ′ჷ „ძროხების დასაძახებელი 

შორისდებული“; აფხ. ა-ზ′† „ძროხა“; ტაპ. ჟ†ჷ იდ; აშხ. ა-ზ′† „id“ 

(3) უბ. ზ′†ა „ცა“; დას.ად. ზ′†ა-ღ†ƒ „ვარსკვლავი“; აღმ.ად. ვა-ღ†ƒ „id“, აფხ. ა-ზ′†ჷ 

„ცა“; აშხ. ა-ზ′† იდ; ტაპ. ჟ†ჷ „id“ 
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(4) უბ. ზ′†ა-ფსჷ „სარამო“; აღმ.ად. ვ′ას′ƒ-ფშჷ® “გუშინდელი სარამო“; აფხ. ზ′†ა-ცჷ́ 

„გუშინwინ“; აბჟ. ჟ†ა-ცჷ „id“, ტაპ. ჟ†ა-ცჷ́ „id“ 

თითქმის ყველა შემთხვევაში, სისინ-შიშინა მჟღერი სპირანტთა შესატყვისობებს 

სისტემური ხასიათი გააჩნია. მხოლოდ ერთი მაგალითი ფიქსირდება (აღმ.ად. მჷზ′ჷ 

„ძროხების დასაძახებელი შორისდებული“), სადაც მოსალოდნელი [ვ] ფონემის 

ნაცვლად, გვხვდება ზ′ სადა ფონემა, სადაც საერთოადიღურ ქრონოლოგიურ 

დონეზე მომხდარია დელაბიალიზაცია *ზ′† > ზ′.  

 

უბ. ს′  დას.ად. ს′   აღმ.ად. ს′ აფხ. ს′ / ს  აბაზ.  ს′ / ს ს.აფხ-ად. *ს′ 

(1) ს′ა-ღ˜ა „როდის?“; დას.ად. სჷ-დ „რა?“; ბჟედ. ს′ჷ-დ „id“, აღმ.ად. სჷ-თ „id“, აფხ. 

ს′ჷ- „კითხვითი აფიქსი“ 

(2) უბ. ფს′ა-ხ†ჷ „სუნთქვა“; დას.ად. ფსჷ-ნ „დაღლა“; აღმ.ად. ფს′ჷ-ნ „სუნთქვა“; 

აფხ. ა-ფ′ს-რა „სიკვდილი“; ტაპ. ფს-რა „id“ 

(3) დას.ად. ს′ჷნƒ „ბატკანი“; აღმ.ად. ს′ჷნƒ „id“, აბჟ. ა-სჷ-ს „id“, ბზ. ა-ს′ჷ-ს́ „id“, ტაპ. 

სჷ-ს „id“ 

(4) დას.ად. ქ†ჷს′ƒ „აკვანი“; აღმ.ად. გ†ჷს′ƒ „id“, აფხ. -ქ†ასქ†ას-–ა „დაwყნარება, 

ჩუმად სიარული“; ბზ. -ქ†ას′ქ†ას′-–ა „id“ 

(5) უბ. ფს′ა „გასიება“; ბზ. ა-ფს′ჷ́ლა „მსუქანი“; ტაპ. ფსჷ ́ლა „id“ 

 

უბ. ს′†  დას.ად. ს′†   აღმ.ად. ф აფხ. ს′† / შ†  აბაზ.  ს′† / შ† ს.აფხ-ად. *ს′ 

(1) უბ. ს′†ჷ-ღ†ა „თქვენ“; დას.ად. ს′†ƒ „id“, აღმ.ად. фƒ „id“, ბზ. ს′†ა-რა „id“, აბჟ. შ†ა-

რა „id“, აბაზ. შ†ა-რა „id“ 
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(2) უბ. ბლ ̃ა-ს′†ა „ბრმა“; დას.ად. ს′†ƒ-ნ „ლპობა“ 

(3) უბ. ს′†ა- „შეფასება“; აბჟ. ა-შ†ა-რა́ „გადახდა“; ბზ. ა-ს′†ა-რა „id“, ტაპ. შ†ა-რა́ „id“ 

(4) უბ. ს′†ჷ-‘ბჷ „თოვლის ნამქერი“; დას.ად. –ა-ს′†ჷ „სეტყვა“; აბჟ. ა-შ†-რა ́ „გაციება“; 

ბზ. ა-ს′†-რა́ „id“, ტაპ. შ†-რა́ „id“ 

(5) უბ. ს′†ჷ „განთიადი, გათენება“; აფხ. ს′†ჷ-ჲკ†ა „სინათლის სხივი“ 

განსხვავებით მჟღერი სისინ-შიშინა სპირანტებისაგან, ყრუ-ფშვინვიერნი 

ზედმიwევნით იცავენ ბგერათშესატყვისობათა კანონზომიერების wესებს. ასევე, ყრუ 

სისინ-შიშინა ფონემები უფრო მეტი სიხშირითაა wარმოდგენილი, ვიდრე მათი 

მჟღერი კორელატები. 

შიშინა სიბილანტები. აფხაზურ-ადიღურ ქვესისტემაში wარმოდგენილია 

როგორც სადა, ასევე პალატალიზებული შიშინა აფრიკატები და სპირანტები. 

აფრიკატები wარმოდგენილია სამეულებრივი, ხოლო სპირანტები ბინარული 

სისტემით. wარმოგიდგენთ აფხაზურ-ადიღურ შიშინა სიბილანტთა სისტემას: 

 

უბ. ჯ  დას.ად. ჯ   აღმ.ად. ჯ  აფხ. ჯ  აბაზ.  ჯ ს.აფხ-ად. *ჯ 

 

(1) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

(2) უბ. ჯჷ- „რwყევა“; აღმ.ად. ყƒ-ზ′ƒ-ნ < *ყƒ-ჯƒ-ნ „id“ 

 

უბ. ჯ˜  დას.ად. ჯ˜ / ჩ›˜ / ჩ˜   აღმ.ად. ჯ˜  აფხ. ჯ˜  აბაზ.  ჯ˜ ს.აფხ-ად. *ჯ˜ 
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(1) უბ. ჯ˜ჷ- „მარილი“; დას.ად. ჩჷ-ღ†ჷ / შჷ-ღ†ჷ „id“, აღმ.ად. შჷ-ღ†ჷ „id“, აფხ. ა-

ჯ˜ჷ-კა „id“, აბაზ. ჯ˜ჷკა / ჯ˜კა „id“ 

(2) უბ. ჯ˜ა- „უკან“; დას.ად. ჯ˜ƒ-ნჷჴ† „პურის wინა მხარე“; აფხ. ა-ჯ˜ჷ́ყ† 

„კუზიანი“ 

(3) უბ. ჯ˜ა „wუხილი, ტკივილი, სირთულე“; დას.ად. ჯ˜ƒღ†ƒ-ღ†ჷ 

„არაკეთილმოსურნე“; აფხ. ა-ჯ˜ა ́ბა-რა „დატირება“; ტაპ. ჯ˜ა-ბა-რა ́ „id“ 

(4) უბ. ზა-ჯ˜ჷ „უნიკალური“; დას.ად. -ჟ˜ „შედარებითი სუფიქსი“; აღმ.ად. -ჟ ID; 

აფხ. ა-‘ხ‘დჷ-ჯ˜ „wვრილყელიანი“; ა-ქდჷ-ჯ „ძალიან მძიმე“ 

(5) დას.ად. ბჟ˜ჷნჷ „ხახვი“; აღმ.ად. ბზ′ჷ-ნჷ „id“, აფხ. ა-ჯ˜ჷმ-შ˜ჷ́ „id“, აბაზ. ჯ˜ჷმ-

შ˜ჷ́ „id“ 

სადა შიშინა მჟღერი აფრიკატი საკმაოდ იშვიათია, მისი პალატალიზებული 

ვარიანტისგან განსხვავებით. 

 

უბ. ჩ  დას.ად. ჩ / ჩ› / შ   აღმ.ად. ჩ / ჯ / შ  აფხ. ჩ  აბაზ.  ჩ ს.აფხ-ად. *ჩ 

(1) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

უბ. ჩ˜ჷ „ცხენი“; დას.ად. ჩჷ / შჷ „id“, აღმ.ად. შჷ „id“, აფხ. ა-ჩჷ́́ „id“, აბაზ. ჩჷ „id“ 

(3) უბ. ჩა- „მძიმე საგნების ჩამოვარდნა“; Wემ. ჩƒ-ნ „სირბილი“; შაფს/ბჟედ. ჩ›ƒ-ნ 

„id“ 

(4) Wემგ. აჩƒ „საჯიშე თხა“; შაფს/ბჟედ. აჩ›ƒ „id“, აღმ.ად. აჟƒ / აჯƒ „id“, აფხ. ა-ჩა́ 

„დედალი ირემი“ 

(5)  უბ. ჩა ́ყ†ჷ „ტაშტი“; აფხ. ა-ჩ˜აყ†ა́ / ა-ჩ˜აყ†ჷ́ „დიდი ხის თასი“; 

(6) უბ. ჩჷ-და- „ბრუნვა, ტრიალი“; აფხ. რ-ჩჷ „შეხვევა, შეფუთვა“ 



112 
 

 

უბ. ჩ˜  დას.ად. ჩ˜ / ჩ›˜ / შ˜   აღმ.ად. ჟ / შ  აფხ. ჩ˜  აბაზ.  ჩ˜ ს.აფხ-ად. *ჩ˜ 

(1) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

(2) უბ. ჩ˜ა „რძე“; დას.ად. ჩ˜ƒ / შ˜ƒ „id“, აღმ.ად. შƒ „id“, აფხ. ა-ჩ˜ა-ჲჷ́რ 

„ერთგვარი ყველი“ 

(3) უბ. ჩ˜ა-ქ†ჷცა „სიმსივნე“; დას.ად. შ˜ჷ-ნჷ / ჩ˜ჷ-ნჷ „ჩირქი“; აღმ.ად. შჷნ „id“, 

აფხ. ა-ჩ˜ჷ́-მაზა-რა „ავადმყოფობა“; აბაზ. ჩ˜-მაზა-ჵ†-რა „id“ 

(4) უბ. ჩ˜ჷ-ნთ†ა „ერთგვარი ხე“; აფხ. ა-ჩა-მ®ა ́ „ნეკერჩხალი“; აბაზ. ჩ˜ა-მ®ა́ 

„მთის ბოკვი“ 

(5) უბ. ჩ˜ჷ-ჯა- „დაფქვა“; აფხ. ა-ჩაჩა „პურის ნამცეცები“ 

უბიხური ჩ˜ჷ „ცხენი“ და აფხაზური ა-ჩ˜აყ†ა́ „ხის დიდი თასი“ ძირებში 

პალატალიზება მეორეული უნდა იყოს და იგი, სავარაუდოდ, უშუალოდ უბიხურ 

და აფხაზურ-აბაზურ ქრონოლოგიურ დონეზე უნდა იყოს ფორმირებული. როგორც 

მოსდალოდნელი იყო, ყრუ-ფშვინვიერი შიშინა აფრიკატები უფრო მეტი სიხშირით 

გვხვდება, ვიდრე მჟღერები. 

 

 

უბ. W  დას.ად. W   აღმ.ად. ′ / W  აფხ. W  აბაზ.  W ს.აფხ-ად. *W 

(1) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

(2) უბ. Wა „კარგი, ბედნიერი“; აფხ. ა-ჩა ́ჲ „კარგი“ 

(3) უბ. Wა „პირი“; Wა- „wინ პრევერბი“; აფხ. ა-Wჷ́ „პირი, სახე“; აბაზ. ა-Wა „id“ 
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(4) დას.ად. W˜ƒ „ახალი“; აღმ.ად. ′ƒ „id“, აფხ. ა-Wა ́ „ახალი“; აბაზ. Wა „id“ 

(5) უბ. Wჷ- „გასრესა, გაWყლეტა“; აბაზ. რ-WაWა-რა „შეკუმშვა“ 

(6) დას.ად. ბამჷWƒ „ტკიპა“; აბაზ. ბაWა „id“ 

 

უბ. W  დას.ად. W˜   აღმ.ად. ′   აფხ. W˜  აბაზ.  W˜ ს.აფხ-ად. *W˜ 

(1) უბ. მაW˜ „ცოტა“; დას.ად. მაW˜ƒ „id“, აღმ.ად. მა′ƒ „id“, აფხ. ა-მა́W˜ „ცოტა, 

პატარა“; აბაზ. მაW˜ / მჷW˜ „id“ 

(2) უბ. ყ†ა-W˜ა- „wასმა, ტილოს გადასმა“;   ფ-ლ‘ƒ-W˜ჷ-ნ „გაwმენდა“; აფხ. ა-

ბრჷ-W˜-რა „კაwრვა“ 

(3) უბ. W˜ჷW˜ჷ- „გატეხვა“; დას.ად. გ†ƒ-WჷWჷ-ნ „id“, აღმ.ად. ზƒ-ხ‘ა-რƒ-′ჷ′ჷ-ნ „id“, 

აფხ. ა-W˜W˜ა-რა́ „გაბზარვის ხმა“ 

(4) უბ. W˜ჷW˜ „ობი“; აფხ. ა-W˜W˜-რა́ „ძაფის დახვევა“ 

(5) დას.ად. W˜ჷ-მაфƒ „ზამთარი“; აღმ.ად. ′ჷ-მახ†ჷ „id“, აფხ. ა-W˜ჷ́-ხ˜ „ცივი 

ამინდი“ 

(6) უბ. W˜ჷრ-W˜ჷრ „WიკWიკი“; აფხ. W˜ჷრ-W˜ჷრ „id“ 

აბრუპტიული შიშინა აფრიკატები სტაბილურობითა და სისტემურობით 

გამოირჩევა, თუმცა თვალში საცემია ონომატოპოეტურ ძირთა სიმრავლე. 

უბ. ჟ  დას.ად. ჟ  აღმ.ად. ზ′  აფხ. ჟ  აბაზ.  ჟ ს.აფხ-ად. *ჟ 

(1) უბ. ჟა „მორი“; დას.ად. ჟƒ „ციგა“; აფხ. აჟ˜ა ́ „იფანი“; აბაზ. აჟა-w′†ჷ́ „id“ 

(2) დას.ად. ბჟჷ-ძƒ „რwყილი“; აღმ.ად. ბზ′ჷ-ძƒ „id“, აფხ. ა-ბჟჷ́-ბა „ხოWო“; საძ. ა-

პაჟჷ „id“, აბაზ. ბჷჟ-ბჷჟ „id“ 
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უბ. ჟ˜  დას.ად. ჟ˜  აღმ.ად. ჟ  აფხ. ჟ˜  აბაზ.  ჟ˜ ს.აფხ-ად. *ჟ˜ 

(1) უბ. ც′†ა-ბჟ˜ „შეცდომა, ცოდვა“; დას.ად. ბჟ˜ჷ-რƒ „ლაქა“; აფხ. ა-ბჟ˜ა́-ს 

„დაბინძურებული, დაზიანებული“; აბაზ. ა-ჴა-ბჟ˜ჷ / ჴა́-ბჷჟ˜ „ხოტორა“ 

(2) დას.ად. ჲა-ჟ˜ƒ „ფერფლი“; აფხ. ა-ჟ˜ჷ́ჲ „მWედელი“; აბაზ. ჟ˜ჷჲ „id“ 

(3) დას.ად. ჟ˜ჷ „ადრე“; აღმ.ად. ჟჷ „id“, აფხ. ა-შ˜აჟ˜ „დილა“; აბაზ. შ˜აჟ˜ჷ „id“ 

სხვა იბერიულ-კავკასიური ენების მსგავსად, ჟ / ჟ˜ ფონემა ნაკლები სიხშირით 

ხასიათდება. 

 

უბ. შ  დას.ად. შ  აღმ.ად. ს′  აფხ. შ  აბაზ.  შ ს.აფხ-ად. *შ 

(1) უბ. შა-სჷ „ბზა“; აბაზ. ა-შჷ-სჷ „id“, აბაზ. ა-შჷ-სჷ „id“ 

(2) უბ. ნდ†ა-შა „თასმა, ბაგირი“; აფხ. ა-შა „id“ 

(3) დას.ად. შƒშა-ф „დამპალი ხის მტვერი“; აღმ.ად. ფხა-ს′ƒ „wყალუხვობისას 

მოტანილი ხის ნამტვრევები“;  აფხ. ა-შა-ყ†ა-რა́ „ლპობა“; აბაზ. შ-ყ†ა „ლაყე 

კვერცხი“ 

(4) უბ. ცან-ცჷშ „ხვლიკი“; აფხ. ა-ჲჷნw′†ჷშ / ა-ჲჷნც′†ჷშ „id“, აბაზ. არცჷშ „id“ 

(5) დას.ად. შƒ „ქონი“; აფხ. ა-შშა ́ „ქონი“; აბაზ. შჷშა ́ / შშა „id“ 

 

 

უბ. შ˜  დას.ად. შ˜  აღმ.ად. შ  აფხ. შ˜  აბაზ.  შ˜ ს.აფხ-ად. *შ˜ 

(1) უბ. -შ˜ „აბსტრაქტული სუფიქსი“; აფხ. -შ „id“ 
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(2) უბ. შ˜ჷშ˜ჷ „მოფერება“; აფხ. ა-შშ-რა „id“ 

(3) უბ. -შ˜ა-ჲ „ემფატიკური ბრძანებითის სუფიქსი“; აფხ. -ჲჷ-შ˜ჷ „id“ 

(4) დას.ად. ფშ˜ჷ „თავადი“; აღმ.ად. ფშჷ „id“, აფხ. ა-ფშ˜ჷ „დიდი, ძლიერი“ 

ამ შემთხვევაში, სადა შიშინა სიბილანტი უფრო მეტი სიხშირით გვხვდება, 

ვიდრე მისი პალატალიზებული ვარიანტი. 

გარდა რეგულარული და კანონზომიერი ბგერათშესატყვისობებისა, გვხვდება 

არარეგულარული ხასიათის ბგერათშესატყვისობანი. მათში შეიძლება რამდენიმე 

ტიპი გამოვყოთ: 

ა) შესატყვის სიბილანტურ ფონემებს გააჩნიათ სხვადასხვა რაგვარობა. 

ბ) შესატყვის სიბილანტ ფონემათაგან ერთი სპირანტია, ხოლო მეორე – 

აფრიკატი. 

გ) შესატყვის სიბილანტ ფონემებს აქვთ განსხვავებული კოარტიკულაცია 

ამ სისტემური გადაwევისას, ამოსავალი ვითარების დადგენა შესაძლებელია 

ორი სხვადასხვა გზით: 

ა) სინქრონიულ და დიაქრონიულ დონეზე არსებული ფონოტაქტიკის wესების 

გათვალისwინებით 

ბ) მონათესავე იბერიულ-კავკასიურ ენათა მასალის მოხმობით 

ცალკე განხილვის საგანია აფხაზურ-აბაზურ და უბიხურ შიშინა 

ლაბიალიზებული სიბილანტების საკითხი. ვ. ჩირიქბასა და ს. სტაროსტინის 

აზრით ჯ†, ჩ†, ჭ†, ჟ††, შ† (ჩირიქბა 1996, 176, სტაროსტინ-ნიკოლაევი 1994, 218) ეს 

ფონემები საერთოაფხაზურ-ადიღური ქრონოლოგიური დონიდან მომდინარეობს, 

თუმცა აფხაზურ-ადიღური ენების ფონოტაქტიკის გათვალისwინებით, ჩვენ ეს 

ფონემები ამოსავალი სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული სიბილანტების რეფლექსებად 
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მიგვაჩნია. ჩვენი მოსაზრება გამაგრებულია აბჟუური და ტაპანტური დიალექტების 

მონაცემებით, სადაც ცოცხალ ენაში ხდება ლაბიალიზებულ სისინ-შიშინა 

სიბილანტთა გაშიშინება (ლომთათიძე: 1973, 166-167). იგივე პროცესი დასაშვებად 

მიგვაჩნია პროტოაფხაზურ-ადიღურ ვითარებაში. 

(1) უბ. დაშ†ანჷ „ვერცხლი“; შაფს/ბჟედ. თ›ჷზ′ჷნ „id“, Wემ/აბძ. თჷზ′ჷნ „id“, აღმ.ად. 

დჷზ′ჷნ „id“, აფხ. ა-რაზნჷ́ „id“, ბზ. ა-რაძ′ნჷ́ „id“, აბაზ. რაზნა / რჷზნა „id“ 

ამ უნიკალური შესატყვისობაში უბ. შ† : დას.ად. ზ′ : აღმ.ად. ზ′ : აფხ. ძ′ : აბაზ. 

ზ აფხაზური და ადიღური მონაცემები გვაფიქრებინებს, რომ ამოსავალში სისინ-

შიშინა ფონემა იყო, ხოლო უბიხურმა კი შეინარჩუნა ლაბიალიზაცია, რომელიც 

სხვა კილო-თქმებში დაიკარგა. აქედან გამომდინარე, ამოსავალში *ძ′† ფონემას 

აღვადგენთ. 

(1) უბ. ძა- „პრევერბი გვერდით“; შაფს/ბჟედ. ც›ა-ღ‘ƒ „ნეკნი“; Wემ/აბძ. ცა-ღ‘ƒ „id“, 

აღმ.ად. ძა-ჟƒ „id“, აფხ. ა-ვა-რა „ნეკნი, გვერდი“; აშხ. ვა-რა „id“, ტაპ. ძა „id“ 

ამ შემთხვევაში, უბიხურ და ადიღურ მასალაზე დაყრდნობით, რელევანტურად 

მიგვაჩნია *ძ′† ფონემის რეკონსტრუქცია და არა ლაბიალიზებული შიშინა ჯ† 

ფონემის, როგორც ამას ჩირიკბა ვარაუდობს (ჩირიქბა 1996, 240). 

(1) დას.ად. შჷ-ბლ̃ƒ „ელვა“; შაფს. ჩჷ-ბლ̃ƒ „id“, აღმ.ად. ს′ჷ-ბლ̃ƒ „id“, აფხ. ა-фჷ́ „id“, 

აშხ. ა-фჷ / ა-ф „id“, ტაპ. ა-ც „id“ 

არქაული ფორმა დაცულია შაფსუღურში, აფხაზურში ლაბიალიზაცია 

მეორეული ჩანს. სავარაუდოდ, ამოსავალ ვითარებაში აღდგება შიშინა *ჩ. 

(1) უბ. აWა „ფართო“; დას.ად. პ†აWƒ „wვრილი“; აფხ. ა-პა ́ / ა-ა́ იდ; საძ. фა „id“, აშხ. 

ა-ა ́ „id“, ტაპ. ა-wა ́ „id“ 
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ძირის შესახებ იხ. ქ. ლომთათიძე (ლომთათიძე 1973, 8; 178), ამ შემთხვევაში 

სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული *w′† ფონემა აღდგება. აფხაზურში 

ლაბიოდენტალური აბრუპტიული ფონემა შემონახულია აბჟუური დიალექტის 

Wლოუსა და ტამიშის ქცევებში. 

(1) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

უბ. ჟ†ა „ათი“; დას.ად. პ′ჷ „id“, აფხ. ჟ†ა-ბა ́ „id“, აბაზ. ჟ†ა-ბა́ „id“ 

ამ შემთხვევაში, ამოსავალი ლაბიალიზაცია შენარჩუნებულია აფხაზურ-

აბაზურსა და უბიხურში, რაგვარობა კი – ადიღურში. ამოსავალში ლაბიალიზებულ 

სისინ-შიშინა *w′† ფონემას ვვარაუდობთ, ადიღური თავკიდური ბილაბიალური პ 

ფონემა კი ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე განვითარებულად უნდა მივიჩნიოთ. 

(1) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

უბ. ჟ†ჷ „ძველი“; დას.ად. -ზ′ „id“, აღმ.ად. -ზ′ „id“, აფხ. აჟ† „id“, აბაზ. აჟ†ჷ „id“ 

ამ შემთხვევაში ამოსავალი რაგვარობა შენარჩუნებულია ადიღურში, ხოლო 

ლაბიალიზაცია – აფხაზურსა და უბიხურში. აქედან გამომდინარე, ამოსავალ 

ვითარებაში სისინ-შიშინა მჟღერი ლაბიალიზებული *ზ′ სპირანტი უნდა 

ყოფილიყო. 

(1) დას.ად. ჲƒ-ბƒჯჷ-ნ „ვარდნა“; ს.აფხ. ქ†ჷ-ბაჯჷ „მიwოლა რაიმეზე ძლიერად“; 

„ქალის wინაარმდეგ ცილისwამება“ 

უბ. მჷშ†ჷ „ყურძენი“; აფხ. ა-ლჷ-მჷშ†ჷ „კატაბარდა“ 
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(2) უბ. შ†ა-ჩ˜ა „სიცილი“; აფხ. ფჷ-შ†ჷ-რ-ჩ˜ჷჩ˜ა „id“ 

(3) უბ. შ†ა-კ˜ა „მონადიღე“; დას.ად. შა-კ†ƒ „id“, აღმ.ად. ს′ა-კ†ƒ „id“, აფხ. ა-შ†ა-რჷ-

ცა-რა „ნადიღობა“; აბაზ. შ†ა-რა-ც-რა „id“ 

ამ შემთხვევაშიც, მჟღერი სიბილანტების მსგავსად, სისინ-შიშინა სიბილანტი 

აღდგება. 

ჩვენ მიერ აღდგენილი საერთოაფხაზურ-ადიღური სიბილანტთა სისტემა 

შედარებით მეტ საერთოს ამჟღავნებს ვ. ჩირიქბას მიერ სისტემასთან და 

კარდინალურად განსხვავდება ს. სტაროსტინისა და ს. ნიკოლაევის სისტემისგან 

(ჩირიქბა 1996, 176; სტაროსტინ-ნიკოლაევი 1994, 219-223). ჩვენ არ ვიზიარებთ ვ. 

ჩირიქბასეულ რეკონსტრუირებულ სისინა ლაბიალიზებულ *ზ† / *ს† სპირანტებს, 

ლაბიალიზებულ და ლაბიალიზებულ-პალატალიზებულ შიშინა აფრიკატებს. 

ყოველი ასეთი მაგალითის ბუნება ზემოთ გვაქვს ახსნილი.  

ს. სტაროსტინისა და ს. ნიკოლაევის მიერ wარმოდგენილი პარადიგმა 48 

სიბილანტური ფონემისგან შედგება, სადაც 4 ლოკალური რიგის სიბილანტთა 

ლაბიალიზებული, პალატალიზებული, ლაბიო-პალატალიზებული ვარიაციები 

არის wარმოდგენილი. ბუნებრივია, ამდენი ფონემის რეკონსტრუქცია 

ეwინააღმდეგება ყველა ფონოოგიურ კანონს. wარმოგიდგენთ აქამდე არსებულ 

რეკონსტრუქციებს.   

 

ცხრილი N 8: ვ. ჩირიქბას მიერ რეკონსტრუირებული სიბილანტები 

 მჟღერი ყრუ-ფშვინვიერი ყრუ-მკვეთრი 

სისინა აფრიკატი *ძ *ც *w 
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სისინ-შიშინა 

აფრიკატი 

*ძ′  *ძ′† *ც′  *ც′† *w′† 

შიშინა აფრიკატი *ჯ   *ჯ† 

*ჯ˜  *ჯ˜† 

*ჩ   *ჩ† 

*ჩ˜  *ჩ˜† 

*W   *W† 

*W˜  *W˜† 

სისინა სპირანტი *ზ   *ზ† *ს  *ს†  

სისინ-შიშინა 

სპირანტი 

*ზ′†  *ზ′† *ს′  *ს′†  

შიშინა სპირანტი *ჟ  *ჟ† 

*ჟ˜  *ჟ˜† 

*შ  *შ† 

*შ˜  *შ˜† 

 

 

 

ცხრილი N 9: ს. სტაროსტინის და ს. ნიკოლაევის მიერ რეკონსტრუირებული 

სიბილანტები 

 მჟღერი ყრუ-

ფშვინვიერი 

ყრუ-მკვეთრი ყრუ-

უფშვინველი 

სისინა 

აფრიკატი 

*ძ  *ძ† *ც  *ც† *w  *w† *ც›  *ც›† 

სისინ-შიშინა 

აფრიკატი 

*ძ′  *ძ′† *ც′  *ც′† *w′  *w′† *ც′›  *ც′›† 
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შიშინა 

აფრიკატი 

*ჯ   *ჯ† 

*ჯ˜ 

*ჩ   *ჩ† 

*ჩ˜  *ჩ˜† 

*W   *W† 

*W˜  *W˜† 

*ჩ›   *ჩ›† 

*ჩ›˜  *ჩ›˜† 

სისინა 

სპირანტი 

*ზ *ს   

სისინ-შიშინა 

სპირანტი 

*ზ′†  *ზ′† *ს′  *ს′†   

შიშინა 

სპირანტი 

*ჟ  *ჟ† 

*ჟ˜  *ჟ˜† 

*შ  *შ† 

*შ˜  *შ˜† 

 *შ›  *შ›† 

*შ›˜  *შ›˜† 

 

ჩვენ მიერ რეკონსტრუირებულ საერთოაფხაზურ-ადიღურ სიბილანტთა 

სისტემაში აღვადგენთ სპირანტ და აფრიკატ სიბილანტებს. აღნიშნული პარადიგმა 

ასე გამოიყურება: 

ცხრილი N 10  ჩვენს მიერ რეკონსტრუირებული სიბილანტები 

 მჟღერი ყრუ-ფშვინვიერი ყრუ-მკვეთრი 

სისინა აფრიკატი *ძ *ც *w 

სისინ-შიშინა 

აფრიკატი 

*ძ′  *ძ′† *ც′  *ც′† *w′† 

შიშინა აფრიკატი *ჯ   *ჯ˜ *ჩ   *ჩ˜ *W   *W˜ 

სისინა სპირანტი *ზ *ს  
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სისინ-შიშინა 

სპირანტი 

*ზ′†  *ზ′† *ს′  *ს′†  

შიშინა სპირანტი *ჟ  *ჟ˜ *შ  *შ˜  
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თავი V 

უკანაენისმიერ ფონემათა სისტემის რეკონსტრუქცია 

აფხაზურ-ადიღურ ენებში უკანაენისმიერი კონსონანტების საკმაოდ დიდი 

ვარიაციაა წარმოდგენილი. უკანაენისმიერ თანხმოვანთა შორის მოვიაზრებთ: 

გუტურალურ (ველარულ) უვულარულ და ფარინგალურ რიგებს, სადაც 

წარმოდგენილია როგორც ხშული, ისევე სპირანტი უკანაენისმიერი თანხმოვნები. 

გუტურალურ (ველარულ) ფონემებთან დაკავშირებით აფხაზურ-ადიღურ 

ენათა მკვლევართა შორის სრული კონსესუსია. ვ. ჩირიქბას, გ. როგავას, ქ. 

ლომთათიძის და სხვათა აზრით, გ, ქ, კ, ღ‘, ხ‘ (გ, ქ, კ, ღ‘, ხ‘ და გ⁰, ქ⁰, კ⁰, 

ღ‘⁰, ღ‘⁰) ერთი რიგის ფონემებია (ჩირიქბა 1996, 16-19; ლომთათიძე 1976, 168; როგავა-

კერაშევა 1966, 37-41). 

განსხვავებით გუტურალური (ველარული) თანხმოვნებისგან, აზრთა 

სხვადასხვაობაა უვულარულ და ფარინგალურ თანხმოვანთა კლასიფიკაციასთან 

დაკავშირებით. ქართულ კავკასიოლოგიურ სკოლაში მიჩნეულია, რომ Ã, ყ (Ã, ყ 

და Ã⁰, ყ⁰) არის ფარინგალური რიგის ფონემები. ბ. ბალყაროვს მიაჩნია, რომ ამ 

ფონემიების წარმოთქმისას „ენის ძირი იწევა უკან და იხშვის ხორხის შეკუმშულ 

კედელთან“ (ბალყაროვი 1970, 34-35).  

 სამაგიეროდ, ისეთი დასავლელი კავკასიოლოგები, როგორებიც არიან ჟ. 

დიუმეზილი, ჰ. ფოგტი, კ. პარი აღნიშნულ ბგერებს უვულარულთა რიგს 

მიაკუთვნებენ და მათ ნაპრავლოვან კორელატებად ღ, ხ ფონემებს wარმოადგენენ 

(დუმეზილი 1965, 13; ფოხტი 1963, 13; პარი და ბათუქა 1987, XXV). აგრეთვე გ. კლიმოვი 

მიიჩნევდა, რომ ქართველი ენათმეცნიერები ღ და ხ უვულარულ ფონემებს ველარულ 

ფონემათა რიგში ათავსებენ და მისივე აზრით, ეს დაკავშირებული იყო იმ ფაქტთან, 

რომ ამ ფონემათა რეალიზაცია „არ ხდება ისე ღრმად, როგორც უვულარული 

ხშულების შემთხვევაში“. იგი, ტიპოლოგიური თვალსაზრისით, მათ „q-ტიპის 
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ფონემათა რიგში“ ათავსებდა (კლიმოვი 1978,  89). ლადეფოგდი და მადიესონი ასევე 

მიიჩნევენ, რომ მსოფლიოს მრავალ ენაში (მაგალითად, სემიტურში), ფონემები 

მიჩნეულია „ფარინგალურად“ ამ ენათა შესწავლაში დამკვიდრებული ტრადიციების 

გამო, თუმცა რეალურად ფარინგალური ფონემა არ არის (ლადეფოგდ-მადიესონი 

1996, 166-167). მსოფლიო ენებში გავრცელებული ფონემების კლასიფიკაციისას, მათ 

მიერ წარმოდგენილ პარადიგმაში ჴ-ს რიგის ფონემები უვულარულ რიგშია 

მოთავსებული, და განსხვავდება ფარინგალური ფონემებისაგან იმით, რომ 

უვულარულ ფონემათა არტიკულაცია ხდება ენის უკანა ნაწილის (ინგ. back of tongue), 

ხოლო ფარინგალურის კი ენის ძირის (ინგ. root of tongue) მონაწილეობით (იქვე გვ. 15). 

ფარინგალურ და უვულარულ ფონემათა ურთიერთგამიჯვნისას 

დამაჯერებლად მიგვაჩნია თ. გამყრელიძის საგანგებო კვლევა. იგი ახასიათებს Ã, 

ფონემას, როგორც უვულარულ, ანუ პოსტველარულ სპირანტოიდებს. მეტიც, მისი 

აზრით „თვით „ფარინგალურ ზონაში“ გამორიცხულია საკუთრივ ხშულების 

წარმოება, ვინაიდან აქ არ ხდება საარტიკულაციო ორგანოების ერთმანეთთან 

მიახლოება სრული ხშვის საწარმოებლად“ (გამყრელიძე 2000, 250).  

გარდა ამისა, საკმაოდ მნიშვნელოვან ჩვენებას იძლევა უბიხური ენა, სადაც 

ფიქსირდება ფარინგალიზებული ‘Ã, ‘ყ ფონემები. თუკი ფონემა ფარინგალურია, 

როგორ შეიძლება მას ჰქონდეს დამატებითი ფარინგალური კოარტიკულაცია? 

გარდა ამისა, ხახის სფეროში wარმოუდგენელია სრულყოფილი ხშვა იმის გამო, 

რომ ენას არ შეუძლია პირის ღრუს ამ მონაკვეთში შეხება. აქედან გამომდინარე,  Ã 

და ყ რიგის ფონემათა უვულარულ რიგში მოთავსება უფრო დამაჯერებლად 

მიგვაჩნია. 

რაც შეეხება ფარინგალურ ფონემებს, აღნიშნული რიგი wარმოდგენილია ˜ 

და ჰ ფონემებით. ფარინგალურ სპირანტების დაკავშირებით მკვლევართა პოზიცია 

ერთიანია.  
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აფხაზურ-ადიღურ უკანაენისმიერ ფონემათა შორის დასტურდება როგორც 

იდენტური, ასევე არაიდენტური ბგერათშესატყვისობები. wარმოგიდგენთ 

უკანაენისმიერი ფონემების რეკონსტრუქციას საერთო აფხაზურ-აბაზურში: 

აფხაზურ-აბაზური ქვესისტემა. აფხაზურ-აბაზურში wარმოდგენილია ველარული, 

უვულარული და ფარინგალური ფონემები. აღსანიშნავია, რომ ველარული 

სპირანტები არცერთ აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმაში არ გვხვდება. ჩვენი აზრით, 

უნდა მომხდარიყო ველარულ და უვულარულ სპირანტთა უნიფიკაცია, რასაც 

ბგერათშესატყვისობები ადასტურებს. ქ. ლომთათიძის აზრით, პალატალიზებული 

ველარული ხშულები აფხაზურ-აბაზურში, ძირითადად, ნასესხებ ლექსიკაში 

გვხვდება, თუმცა ძირეულ ლექსიკაშიც შეზღუდულად არის წარმოდგენილი 

(ლომთათიძე 1977, 170). 

 ცალკე განხილვის საგანია სამხრულ აფხაზურში გავრცელებულუი ҩ ფონემა. ქ. 

ლომთათიძის აზრით, აღნიშნული ფონემა ლარინგალური ლაბიალიზებული 

სპირანტის რეფლექსს წარმოადგენს და გახლავთ „გაუმლაუტებული ლაბიალური š“ 

(ლომთათიძე 1977, 193). ნ. იაკოვლევის აზრით, კი აღნიშნული ფონემა აბჟუურ 

დიალექტში გახლავთ „ხორხისმიერი ნახევრადრბილი მჟღერი სპირანტი, რომელიც 

ხორხის ზედა ნაწილის ვიბრაციითა და ბაგეების წინ წამოწევით წარმოიქმნება“ 

(იაკოვლევი 2006, 314), თუმცა ჩვენთთვის ყველაზე მისაღები კლასიფიკაცია ეკუთვნის 

ჩირიქბას, რომელიც ამ ფონემას „ლაბიოპალატალურ სპირანტს“ უწოდებს (ჩირიქბა 

1996, 70). 

 

აბჟ. გ ბზიფ. გ აშხ. გ ტაპ. გ ს-აფხ-აბაზ. *გ 

(1) აფხ. ა-გა-რ “wარება, მოტანა, მიტანა”; ტაპ. გა-რ „id“ 

(2) აფხ. ა-გნ “მხარე”; აშხ. გან „id“ < ქართ. გან-ი 

(3) აფხ. ა-გდ ́“ურქო”; აშხ. ა-დგ-ჟ „id“, ტაპ. გდÁ „id“ 
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(4) ბზიფ. ა-გრ “აკვანი”; აბჟ. ა-გრა „id“, ტაპ. გრა „id“ 

(5) აფხ. ა-გლ́ა-რა “დგომა”; აშხ. გლ́ა-რა „id“, ტაპ. გლ́-რა „id“ 

  

აბჟ. გ ბზიფ. გ აშხ. გ ტაპ. გ ს-აფხ-აბაზ. *გ 

(1) აფხ. ა-გაგ „wრე“, ტაპ. გაგა „id“ 

(2) აბჟ. ა-გმა „გემო“; ბზ. ა-გამ „id“, ტაპ. გამა „id“ < ქართ. გემო 

(3) აფხ, ა-გჟ “ბორბალი“; ტაპ. გაჟ ́ „მრგვალი“ 

 

აბჟ. გ⁰ ბზიფ. გ⁰ აშხ. გ⁰ ტაპ. გ⁰ ს-აფხ-აბაზ. *გ⁰ 

 

(1) აფხ. ა-გ⁰აშ⁰ “კარიბWე”; აბაზ. გ⁰აშ⁰ „id“ 

(2) აფხ. ა-გ⁰რთა “ფარა, რემა, კოლტი”; აბაზ. გ⁰რთა „id“ 

(3) აფხ. ა-გ⁰ ́“გული”; აბაზ. გ⁰ „id“ 

(4) აფხ. ა-გ⁰ფ́ “ჯგუფი”; აბაზ. გ⁰ფ „id“ 

(5) აფხ. ა-გ⁰რ́ “ნემსი”; აბაზ. გ⁰რ „id“ 

მჟღერი გუტურალური ხშული აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმებში იდენტური 

შესატყვისობებით ხასიათდება. 
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აბჟ. ქ ბზიფ. ქ აშხ. ქ ტაპ. ქ ს-აფხ-აბაზ. *ქ 

 

(1) ბზ. ქაც-ქაც “თხის დასაძახებელი შორისდებული”; ტაპ. ქაც-ქაც „id“, აფხ. 

-ქაWაა “ტყეში მცხოვრები მითიური პერსონაჟი”; ტაპ. ქაW-ქ “ცელქი, 

მოუსვენარი” 

(2) აფხ. ა-ქთ́ა „სოფელი”; აშხ. ა-ქთ́ „id“, ტაპ. ქთ „id“ 

(3) აფხ. ა-ქლბ “ქლიბი”; აბაზ. ქლბ „id“ < ქართ. ქლიბ-ი 

(4) ბზ. ა-ქმს “გაბურძგნული”; აშხ. -ქამს „id“, ტაპ. ქმსა „id“ 

 

აბჟ. ქ ბზიფ. ქ აშხ. ქ ტაპ. ქ ს-აფხ-აბაზ. *ქ 

(1) ბზ. ა-ქლ “ქუდი”; აბჟ. ა-ქლ „id“, ტაპ. ქლა „id“ 

(2) აფხ. ა-ქ-რა “კვნესა”; ტაპ. ქ-რა „id“ 

(3) აფხ. ა-ქამს “ცხოველების კუWი”; აშხ. ქამს „id“ 

(4) აფხ. ა-ქშ́⁰ “ტუჩი, ბაგე”; აშხ. ქშ⁰ „id“, ტაპ. ქშ⁰-თა “ენაბლუობა” 

 

აბჟ. ქ⁰ ბზიფ. ქ⁰ აშხ. ქ⁰ ტაპ. ქ⁰ ს-აფხ-აბაზ. *ქ⁰ 

(1) აფხ. ა-ქ⁰ “wვიმა”; აბაზ. ქ⁰ა „id“ 

(2) ბზ. ა-ქ⁰შთა “ახალგაზრდა ცხვარი”; აბჟ. ა-ქ⁰შთ „id“, ქ⁰აშთ „id“ 

(3) აფხ. ა-ქ⁰-რა “დაფიცება”; აბჟ. ქ⁰-რა „id“ 

(4) აფხ. -ქ⁰-რა “ასაკი”; ტაპ. ქ⁰-ლა-რა „id“ 

(5) აფხ. ა-ქ⁰ჯ́მა “მგელი”; აშხ. ა-ქ⁰ჯ́მა „id“, ტაპ. ქ⁰ჯ́მა „id“ 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ შემთხვევაშიც საქმე იდენტურ 

შესატყვისობებთან გვაქვს.  
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აბჟ. კ ბზიფ. კ აშხ. კ ტაპ. კ ს-აფხ-აბაზ. *კ 

(1) ბზიფ. -კათ “სათევზაო ბადე”; აბჟ. -კათა „id“, ტაპ. კათა „id“ 

(2) ბზიფ. ა-კ́-რ “გვერდი, ფერდი”; აბჟ. ა-კძ-რ „id“, ტაპ. კაა „id“ 

(3) აფხ. ა-კას ́“მანდილი”; ტაპ. კას ́„id“ 

(4) ბზიფ. ა-კანა “გამხმარი (მცენარე); აბჟ. ა-კანძა „id“, ტაპ. კანძა „id“ 

(5) აფხ. ა-კალთ “კალათი”; ტაპ. კალთ „id“ < ქართ. კალათ-ი 

(6) აფხ. ა-კ-რ “დაWერა, დაკავება, ხელში დაWერა”; აბაზ. კ-რა „id“ 

(7) აფხ. ა-კკ́ა “ქალის მკერდი”; ტაპ. კკ́ა „id“ 

(8) ბზიფ. -კშ-რა “დარტყმა, რქენა”; ტაპ. კშ-რა „id“ 

 

  აბჟ. კ ბზიფ. კ აშხ. კ ტაპ. კ ს-აფხ-აბაზ. *კ 

(1) აფხ. ა-კფა “ცხვრის სქელი დუმა”; ტაპ. კაფა „id“ < ჩერქ. კა-ფ „id“ 

(2) აფხ. ა-კკ “მელოდიური, ხმამაღალი”; ტაპ. კკ-რა “ხარხარი, 

ხმამაღალი სიცილი” 

(3) აფხ. -კანჯა “თოჯინა”; აშხ. კანჯ „id“, ტაპ. კნჯ „id“ < მეგრ. კენჯა 

“თოჯინა” 

 

აბჟ. კ⁰ ბზიფ. კ⁰ აშხ. კ⁰ ტაპ. კ⁰ ს-აფხ-აბაზ. *კ⁰ 

(1) აფხ. -კ⁰აბა-რა “დაბანა, გარეცხვა”; ტაპ. კ⁰აბა-რ „id“ 

(2) აფხ. ა-კ⁰ადრ́ “უნაგირი”; აშხ. კ⁰ადრ „id“, ტაპ. კ⁰დრ / კ⁰დრ „id“ 

(3) აფხ. ა-კ⁰ად “სუსტი, მსუბუქი”; აშხ. კ⁰ადა „id“ 

(4) აფხ. აჰ-კ⁰აჟ⁰ “ქალბატონი, პრინცესა”; ტაპ. კ⁰აჟ⁰ა “დიდგვაროვანი ქალი” 

(5) აფხ. ა-ჩ-კ⁰რ “იორღა ცხენი”; ტაპ. კ⁰არ „id“ 
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მსგავსად მჟღერი და ყრუ-ფშვინვიერი კორელატებისა, აბრუპტიული 

სპირანტებიც იდენტური შესატყვისობებით ხასიათდება. 

 

აბჟ. ქ ბზიფ. ქ აშხ. ხ ტაპ. ხ ს-აფხ-აბაზ. *ხ‘ 

(1) აფხ. ა-ქბზ “ადათი, wესი”; ტაპ. ხაბზა „id“ < ჩერქ. ხ‘აბზ „id“ 

(2) აფხ. ა-ქქ⁰ა “ულაყი”; ტაპ. ხაკ⁰ა „id“ < ჩერქ. ხ‘კ⁰ „id“ 

(3) აფხ. ა-ქÁ́ა “უდანაშაულო”; ტაპ. ხÁა „id“ < ჩერქ. ხ‘Á „id“ 

აღნიშნული ბგერათფარდობა გვხვდება მხოლოდ ჩერქეზულ ნასესხობებში 

(ლომთათიძე 1977, 210). ვინაიდან, აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმებს არ გააჩნია 

გუტურალური ყრუ სპირანტი, მისი კომპენსაცია სამხრულ კილო-თქმებში ხდება 

პალატალიზებული გუტურალური ყრუ ხშულით, ხოლო ჩრდილოურში – 

უვულარული პალატალიზებული სპირანტით. ხ‘ ფონემამ აფხაზურში დაკარგა 

სპირანტული თვისებები, აბაზურში კი მისი არტიკულაცია უკან გადაიwია. 

ორივეგან ფონემის რეფლექსებმა კოარტიკულაციის სახით პალატალიზაცია 

გაიჩინეს. აფხ. *ხ‘>ქ; აბაზ. *ხ‘>ხ. 

 

აბჟ. ხ ბზიფ. ‘ხ აშხ. Ã ტაპ. Ã ს-აფხ-აბაზ. *Ã 

(1) აბჟ. ა-ხ ́“თავი, დასაwყისი”; ბზიფ. ა-‘ხ ́„id“, აბაზ. Ã „id“ 

(2) აბჟ. -ხა-რა “wათრევა, wაღება”; ბზიფ. -‘ხა-რა „id“, ტაპ. -Ã-რა „id“ 

(3) აბჟ. ა-ხფა “მოქსოვილი ფეხსაცმლის wინდები”; ტაპ. Ãაფა-რა “დაwვნა” 

აღნიშნული ბგერათშესატყვისობა ნაკლები სიხშირითაა wარმოდგენილი და 

ძირითადად Ã / ა-ხ ́“თავი” ძირის შემცვლელ ლექსემებში გვხვდება.  
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აბჟ. ხ⁰ ბზიფ. ‘ხ⁰ აშხ. Ã⁰ ტაპ. Ã⁰ ს-აფხ-აბაზ. *Ã⁰ 

(1) ბზიფ. -‘ხ⁰ა “რუხი, ნაცარი”; აბჟ. -‘ხ⁰ა „id“, აშხ. -Ã⁰ა “რუხი”; ტაპ. Ã⁰ა 

„id“ 

(2) ბზიფ. -‘ხ⁰ა-რა “დახმარება”; აბჟ. -‘ხ⁰ა-რა „id“, ტაპ. ა-Ã⁰ა-რა „id“ 

(3) აბჟ. -ხ⁰ახ⁰ა “გაღუნული, მრუდი”; აბაზ. Ã⁰აÃ⁰ა „id“ 

(4) ბზიფ. ა-‘ხ⁰ ́“ნაwილი”; აბჟ. ა-ხ⁰ ́„id“, აშხ. ა-Ã⁰ „id“, ტაპ. Ã⁰ „id“ 

(5) ბზიფ. ა-‘ხ⁰́-რა “ფიქრი”; აბჟ. ა-ხ⁰́-რა „id“, ტაპ. Ã⁰-რა „id“ 

(6) ბზიფ. ა-‘ხ⁰შ⁰ “wამალი”; აბჟ. ა-ხ⁰შ⁰ „id“, Ã⁰შ⁰ „id“ 

(7) ბზიფ. a ́-‘ხ⁰აც “WინWარი”; აბჟ. a ́-ხ⁰აც; ახW. a ́-‘ხ⁰აცა „id“, ტაპ. Ã⁰აც „id“ 

სადა კორელატთან შედარებით, ლაბიალიზებული უვულარული ყრუ ხშული 

სპირანტობის პოვნიერების სიხშირე უფრო მაღალია. საყურადღებოა, რომ 

განსხვავებით ყრუ-მკვეთრი სპირანტოიდისგან, მის ხრუ-ფშვინვიერ კორელატებს 

არ გააჩნიათ პალატალიზებული ვერსია. შესაბამისად, პალატალიზებული [*Ã] 

ფონემის ადგილი ლაკუნის სახით არის wარმოდგენილი. 

 

აბჟ. ყ ბზიფ. ყ აშხ. ყ ტაპ. ყ ს-აფხ-აბაზ. *ყ 

(1) აფხ. ა-ყa ́მა “ხმალი”; ტაპ. ყამა „id“ 

(2) აფხ. ა-ყარყ́ / ა-ყრყ ́“ხორხი”; აშხ. ა-ყარყ ́„id“, ტაპ. ყარყ „id“ 

(3) აფხ. ა-ყ-რá “სრესა, დატკეპნა”; აშხ. ა-ყ-́გა “დატკეპნა” 

(4) აფხ. a ́-ყაა-რა “ხმამაღლა საუბარი”; აშხ. ყ́-რა „id“ 

(5) აფხ. a ́-ყაფშ “wითელი”; აბაზ. ყაფშ ́„id“ 

მოცემული ფონემის რეფლექსები იდენტური ბგერათშესატყვისობებით 

ხასიათდება. 
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აბჟ. ყ ბზიფ. ყ აშხ. ყ ტაპ. ყ ს-აფხ-აბაზ. *ყ 

 

(1) აფხ. ა-ყატa ́ “დაბინძურებული (wყალი)”; აბაზ. ყატá „id“ 

(2) აფხ. ა-ყa ́ყა “ფართო”; აბაზ. ყაყა „id“ 

(3) აფხ. ა-ყ ́“ფეკალიები, ნაკელი”; აბაზ. ყ „id“ 

როგორც მოსალოდნელი იყო, საერთოაფხაზურ-აბაზური ვითარება 

თანამედროვე კილო-თქმებშიც პირვანდელი სახითაა შემონახული. 

 

აბჟ. ყ⁰ ბზიფ. ყ⁰ აშხ. ყ⁰ ტაპ. ყ⁰ ს-აფხ-აბაზ. *ყ⁰ 

 

(1) აფხ. ა-ყ⁰a ́ნდა “თბილი”; აბაზ. ყ⁰ანდა-რა “wყლის გათბობა” 

(2) აფხ. ყ⁰ა- “პირის, ბაგის აღმნიშვნელი პრევერბი”; აბაზ. ყ⁰ა- „id“ 

 

 

აბჟ. ღ ბზიფ. ღ აშხ. ღ ტაპ. ღ ს-აფხ-აბაზ. *ღ 

(1) აფხ. ა-ღ́ “testiculus”; ახW. ა-ღa ́ „id“ აშხ. ღა “penis”; ტაპ. ღა “testiculus” 

(2) აფხ. ა-ღa ́ღა “ფართო, გაშლილი, გავრცობილი”; ტაპ. ღაღა „id“ 

(3) აფხ. ა-ღa ́რ “ღარიბი”; ტაპ. ღარ “ტყვე, პატიმარი” 

(4) აფხ. ა-ღ “სეტყვა”; ტაპ. ღ „id“ 

(5) აფხ. ა-ღზ́-რა “კვნესა”; ტაპ. ღზ́-რა „id“ 

(6) აფხ. a ́-ღღ-რა / á-ღღ-რა “ღრიალი”; ტაპ. ღღ-რა „id“ 



131 
 

(7) აფხ. a ́-ღბა “გემი”; აშხ. a ́-ღბა/ ღბა „id“, ტაპ. ღბა “მატარებელი” 

(8) აფხ. a ́-ბღა “wელი, ზურგი”; აშხ. a ́-ბღა „id“, ტაპ. ბღა „id“ 

(9) აფხ. a ́-რღა “Wრელი”; აბაზ. რღა „id“ 

(10) აფხ. ა-რღa ́-რა "არაღრმა wყალი”; აბაზ. რღა-რა „id“ 

 

აბჟ. ღ ბზიფ. ღ აშხ. ღ ტაპ. ღ ს-აფხ-აბაზ. *ღ 

(1) აფხ. ა-ღa ́-რა “მკურნალობა, Wრილობის დახურვა”; აბაზ. ღა-რა „id“ 

(2) ბზიფ. ა-ღა-ღá “ბრwყინვა”; აბჟ. ა-ღაზ-ღa ́ზ „id“, ტაპ. ა-ღაზ-ღაზ-

რა „id“ 

(3) აფხ. ა-ღa ́შ “ხოტორა, მელოტი”; აბაზ. ღაშა “ტიკი ტყავის” 

(4) ბზიფ. a ́-ღ-რა “ლანძრვა”; აბჟ. ა-ღ-რá „id“, აბაზ. ღ-რა „id“ 

(5) აფხ. a ́-ღღ-რა “კაwვრა”; აბაზ. ღღ-რა „id“ 

 

აბჟ. ღ⁰ ბზიფ. ღ⁰ აშხ. ღ⁰ ტაპ. ღ⁰ ს-აფხ-აბაზ. *ღ⁰ 

(1) ბზიფ. ა-ღ⁰a ́ღ⁰ “ქაფი, აპკი”; აბჟ. ა-ღ⁰a ́ღ⁰ა „id“ 

(2) აფხ. ა-ღ⁰ღ⁰á “ძლიერი, მაგარი”; აშხ. -ღ⁰აღ⁰ა-ნ “შენ იყავი ძლიერი” 

(3) აფხ. ა-ღ⁰ ́“ფიცარი”; აბაზ. ღ⁰ „id“ 

 

აბჟ. ხ ბზიფ. ხ აშხ. ხ ტაპ. ხ ს-აფხ-აბაზ. *ხ 

(1) აფხ. ა-ხა-რá “გაცვეთა”; აბაზ. ხა-რა „id“ 

(2) აფხ. ხ-ფა “სამი”; აბაზ. ხ-ფა „id“ 

(3) აფხ. ა-ხ-რá “დაფშვნა, გალესვა”; აბაზ. ხ-რა „id“ 

(4) აფხ. ხ “ტყვია (იარაღის)”; აბაზ. ხ „id“ 
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(5) აფხ. ა-ხშ “შევარდენი”; აბაზ. ხშ „id“ 

(6) აფხ. a ́-ფხა “თბილი”; აბაზ. ფხა „id“ 

 

აბჟ. ხ ბზიფ. ხ აშხ. ხ ტაპ. ხ ს-აფხ-აბაზ. *ხ 

(1) აფხ. ა-ფხა-რა “რამის გატარება”; ფხა-რა „id“ 

(2) ბზიფ. ა-ფხარá “ერთგვარი ხიმიანი ხალხური ინსტრუმენტი”; აბჟ. ა-

ფხარცa ́́ „id“; აშხ. ა-ფხარცá “აკორდეონი” 

(3) აფხ. ა-ხა-რá “დაბადება ცხოველების მიერ”; აბაზ. ხა-რა „id“ 

(4) აფხ. ა-ხა-რá “მოwველა”; აბაზ. ხა-რა „id“ 

(5) აფხ. ა-ძ-ხ “wყარო < ცივი wყალი”; აბაზ. ხ-რა “გაციება” 

(6) აფხ. ა-ხ “ტკივილი”; აბაზ. ხ-˜ა „id“ 

 

აბჟ. ხ⁰ ბზიფ. ხ⁰ აშხ. ხ⁰ ტაპ. ხ⁰  ს-აფხ-აბაზ. *ხ⁰ 

(1) აფხ. ა-ხ⁰ა “Wია”; აბაზ. ხ⁰ა „id“ 

(2) აფხ. ა-ხ⁰ “ქედი”; აბაზ. ხ⁰ა „id“ 

(3) აფხ. ა-ხ⁰ “ფასი”; აბაზ. ხ⁰ „id“ 

(4) აფხ. ხ⁰-ბა “ხუთი”; აბაზ. ხ⁰-ბა „id“ 

(5) აფხ. a ́-ხ⁰-რა “Wრილობა”; აბაზ. ხ⁰-რ-თა „id“ 

აღსანიშნავია ერთი ირეგულარული ბგერათფარდობა, რომელიც ქართული 

ენიდან ნასესხებ სიტყვაში დასტურდება. მოსალოდნელი უვულარული სპირანტის 

ნაცვლად, აბაზური ლექსემა ანლაუტში Ã ფონემას გვიჩვენებს, თუმცა აშკარაა რომ 

ამოსავალში სპირანტი უნდა ყოფილიყო.  

(1) აფხ. ა-ხ⁰მa ́რა “თამაში, ხუმრობა”; აბაზ. Ã⁰მa ́-რა „id“ < ქართ. ხუმარ-ა 
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აბჟ. 0 ბზიფ. 0 აშხ. ˜ ტაპ. ˜  ს-აფხ-აბაზ. *˜ 

(1) აბჟ. აა-რა “მოსვლა, ჩამოსვლა”; ტაპ. -˜ა-ლა-ტ “კეთილი იყოს თქვენი 

მობრძანება” 

(2) აფხ. a ́́ამტა “დრო, ეპოქა”; აბაზ. ˜ამტა „id“ 

(3) აფხ. a ́აფნ “გაზაფხული”; აბაზ. ˜აფნ ́„id“ 

სამხრულ დიალექტებში მჟღერი ფარინგალური სპირანტი შენარჩუნებულია 

ბზიფური დიალექტის ააცის თქმაში, დალ-wაბალურ, ახWიფსოურსა და საძურ 

დიალექტებში (ჩირიქბა 1996, 61-62). დანარჩენ სამხრულ კილო-თქმებში 

ზემოთხსენებული ფონემა დაკარგულია. 

აბჟ. Á⁰ ბზიფ. Á⁰ აშხ. ˜⁰ ტაპ. ˜⁰  ს-აფხ-აბაზ. *˜⁰ 

(1) აფხ. ა-Á⁰ა “მშრალი, გამომშრალი”; აბაზ. ˜⁰ა „id“ 

(2) აფხ. ა-Á⁰ ́“ღვინო”; აბაზ. ˜⁰ა-ძ “მაგარი ალკოჰოლური სასმელი” 

(3) აფხ. ა-გ⁰-Á⁰a ́-რა “ფიქრი”; აბაზ. გ⁰-˜⁰ა-რა „id“ 

(4) აფხ. Á⁰-ბა “ორი”; აბაზ. ˜⁰-ბა „id“ 

(5) აფხ. ა-Á⁰ნ “სახლი”; აშხ. ˜⁰ნ ́/ ˜⁰ნ „id“, ტაპ. ˜⁰ნა „id“ 

არალაბიალიზებულ კორელატთან შედარებით, ლაბიალიზებული 

ფარინგალური სპირანტი უფრო მეტი სიხშირითა არის wარმოდგენილი 

საერთოაფხაზურ-აბაზურ ქვესისტემაში. სამხრულ დიალექტებში ფონემის 

ფარინგალური თვისებების დაკარგვა შეიძლება მივაwეროთ ლაბიალიზაციის 

შედეგად არტიკულაციის wინ გადაwევის პროცესს. 
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აბჟ. ჰ ბზიფ. ჰ აშხ. ჰ ტაპ. ჰ  ს-აფხ-აბაზ. *ჰ 

(1) აფხ. ა-ჰa ́ “მსხალი”; აბაზ. ჰა „id“ 

(2) აფხ. -ჰა-რა “დაცემა”; აბაზ. -ჰა-რა „id“ (გამოიყენება მხოლოდ 

ლოკატიური პრევერბის დართვით) 

(3) აფხ. ჰა-რა “ჩვენ”; აბაზ. ჰა-რა „id“ 

(4) ბზიფ. ა-მჰá-ფ “ღომის მოსარევი ერთგვარი კოვზი”; აბჟ. ა-მჰá-ბსთა; 

ახW. ა-მჰá-სთა „id“ 

ყრუ ფარინგალური სპირანტი აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმებში მეტwილად 

იდენტური ბგერათფარდობებითაა wარმოდგენილი, თუმცა არის ერი 

ირეგულარული შესატყვისობა: 

(1) ბზიფ. ა-‘ხა-ჰ⁰ “ქვა”; აბჟ. ა-ხა-ჰ⁰ „id“, აბაზ. ჰა-Ã⁰ „id“ 

ამ შემთხვევაში ანლაუტში აღდგება *ჰ ფარინგალური სპირანტი. 

რეკონსტრუქციის მიზნობრიობას ადასტურებს სიტყვა „ქვის“ შემცველი ისეთი 

კომპოზიტები, როგორც აფხ. ა-ჰა-ფ́ “გამოქვაბული”; აფხ. ა-ჰa ́-შა „თეთრი თიხა“ 

და სხვა. ა-‘ხა-ჰ⁰ / ა-ხა-ჰ⁰ ძირებში დადასტურებული უვულარული სპირანტი 

სამხრეთაფხაზურ დიალექტურ ინოვაციად უნდა მივიჩნიოთ. 

 

აბჟ. ჰ⁰ ბზიფ. ჰ⁰ აშხ. ჰ⁰ ტაპ. ჰ⁰  ს-აფხ-აბაზ. *ჰ⁰ 

(1) აფხ. ა-ჰ⁰a ́ “ღორი”; აბაზ. ჰ⁰a ́ „id“ 

(2) აფხ. ა-ჰ⁰ა-რá “თქმა”; აბაზ. ჰ⁰ა-რá „id“ 

(3) აფხ. ა-ჰ⁰ა-რá “თმის დავარცხნა”; აბაზ. ჰ⁰ა-რá „id“ 

(4) აფხ. ა-ჰ⁰-რá “დაგორება, დახვევა, ბრუნვა”; აბაზ. ჰ⁰-რá „id“ 
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როგორც მოსალოდნელი იყო, ლაბიალიზებულ ყრუ ფარინგალური სპირანტები 

იდენტური შესატყვისობებით ხასიათდება და რამე სახის სისტემიდან გადახვევა 

არ დასტურდება. 

საერთოჩერქეზული ქვესისტემა. საერთოჩერქეზულ ქვესისტემაში 

wარმოდგენილია ველარული, უვულარული და ფარინგალური ფონემები. სადა 

ველარული ხშულები არ გვხვდება არც ერთ ცოცხალ ჩერქეზულ ენასა თუ 

დიალექტში, პალატალიზებული – მხოლოდ უბიხურში, შაფსუღურსა და ზოგიერთ 

აღმოსავლურ ჩერქეზულ თქმაში (მაგალითად, ბასლენურ დიალექტში, ყუბან-

ზელენჩუკის დიალექტის ბაბუღოისა და ფსოუჩე-დახეს თქმებში). გარდა ამისა, 

პალატალიზებული ველარული ხშულები წარმოდგენილია თურქეთში, კაისერის 

პროვინციაში მცხოვრებ ყაბარდოელთა მეტყველებაში.  

აღსანიშნავია  ჩერქეზული სამწერლობო ენების ორთოფრაფიის საკითხიც. 

მაგალითად, ყრუ-მკვეთრი პალატალიზებული სპირანტის აღსანიშნავად გამოიყენება 

к1 ასო-ნიშანი, რაც წესით ყრუ-მკვეთრ ველარულ ხშულს უნდა შეესაბამებოდეს. 

ყოველივე ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩერქეზული სამწერლობო ენის  ჩამოყალიბების 

პერიოდში როგორც აღმოსავლურ, ისე დასავლურ ჩერქეზულში ველარულ ხშულთა 

პალატალიზაცია ბოლომდე არ ყოფილა დასრულებული (კუმახოვა 1972, 31-33). 

თვალსაჩინოა აგრეთვე ამოსავალი უვულარული მკვეთრი ყ ფონემის დაკარგვა და 

მისი ლარინგალურ ხშულში გადასვლა ჩერქეზულ კილო-თქმების უმეტესობაში. ყ 

ფონემა პირვანდელი სახით შენარჩუნებულია მხოლოდ შაფსურური დიალექტის 

ჰაკუჩურ თქმაში (კუმახოვ-კუმახოვა 1981, 112) კერაშევა 1957 , 38) და უბიხურ ენაში. 

თუმცა, ყ ფონემის არქაულობას სვანურ ენაში არსებული ჩერქეზული ნასესხები 

ლექსიკა (სავარაუდოდ აღმოსავლურ ადიღური) ადასტურებს. მაგალითად სვან. ფაყვ 

„ქუდი“, ჩერქ. ფაჸ†ƒ > *ფაყ†ƒ „ქუდი“ wარმოგიდგენთ საერთოჩერქეზულ 

უკანაენისმიერ ფონემათ სისტემას: 
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დას.ად. ჯ / ჯ   შაფს. გ  აღმ.ად. ჯ  უბიხ. გ  ს.-ჩერქ. *გ 

(1) დას.ად. ნჯ “რიყე, მდინარის სანაპირო”; უბიხ. ნგა “ნაპირი” 

(2) დას.ად. ბჯ “ობობა”; შაფს. ბგ „id“, აღმ.ად. ბჯ „id“, უბიხ. ბაგ-ხა 

“ობობა” 

(3) აღმ.ად. ჯდ “ნაჯახი”; უბიხ. გტ⁰ “შუბი” 

(4) დას.ად. -ჯ-ნ “ერთგვარი ცეკვა”; შაფს. -გ-ნ „id“, აღმ.ად. -ჯ-ნ 

„id“უბიხ. -გ- „id“ 

 

 

დას.ად. გ⁰  აღმ.ად. გ⁰  უბიხ. გ / გ⁰  ს.-ჩერქ. *გ⁰ 

(1) დას.ად. გ⁰ “გული”; აღმ.ად. გ⁰ „id“, უბიხ. გ „id“ 

(2) დას.ად. Ãამ-ზგ⁰ “WიანWველა”; უბიხ. ნგ⁰ა „id“ 

(3) დას.ად. გ⁰დ “ვულვა”; აღმ.ად. გ⁰დ „id“, უბიხ. გ⁰ა „id“ 

(4) დას.ად. დგ⁰ “ყრუ”; აღმ.ად. დგ⁰ „id“, უბიხ. დაგ⁰ „id“ 

(5) დას.ად. გ⁰- “ნგრევა, დაფშვნა”; აღმ.ად. გ⁰- „id“, უბიხ. გ⁰- „id“ 

 

საერთოჩერქეზულში არ გვხვდება სადა მჟღერი გუტურალური ხშული.   

 

დას.ად. ქ / ქ ⁰  შაფს. ქ  აღმ.ად. ქ  უბიხ. ქ  ს.-ჩერქ. *ქ 

(1) დას.ად. ჩა “ელენთა”; შაფს. ქა „id“, აღმ.ად. ჩა „id“ 

(2) დას.ად. ჩ-ნ “ჩიკორი”; შაფს. ქ-ნ „id“, აღმ.ად. ჩ-ნ „id“ 

(3) დას.ად. ჩთ / ჩთ “ფარეხი, შენობა”; შაფს. ქთ / ქთ „id“, აღმ.ად. 

ჩთ „id“ 
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(4) დას.ად. ჩ-ნ “გაბზარვა”; შაფს. ქ-ნ „id“, აღმ.ად. ჩ-ნ „id“ 

აღნიშნული ფონემის უბიხური შესატყვისი არ ჩანს. აქედან გამომდინარე, 

საილუსტრაციო მასალად მხოლოდ ჩერქეზულ დიალექტთა მონაცემები მოგვყავს. 

 

დას.ად. ქ⁰  აღმ.ად. ქ⁰  უბიხ. ქ / ქ⁰  ს.-ჩერქ. *ქ⁰ 

(1) დას.ად. ქ⁰ “თეძო”; აღმ.ად. ქ⁰ „id“, უბიხ. ჩ-ქ⁰ა “უკანალი” 

(2) აღმ.ად. ქ⁰-დ “ბევრი”; უბიხ. ქა- “მრავლობითი რიცხვის ნიშანი 

ზმნებში” 

(3) დას.ად. ქ⁰-ნ “გაბედვა”; უბიხ. ქ⁰ა- „id“ 

(4) აღმ.ად. ქ⁰ქ⁰ “კანკალი”; უბიხ. ქ⁰აქ⁰ა „id“ 

მსგავსად მჟღერისა, სადა ყრუ-ფშვინვიერი ჩერქეზულ ენობრივ ერთეულებში არ 

გვხვდება. 

 

Wემ/აბძ. ჩ  შაფს/ბჟედ. ქ   აღმ.ად. გ  უბიხ. ქ/გ  ს.-ჩერქ. *ქ 

(1) შაფს/ბჟედ. ქთ- “კატა”; Wემ/აბძ. ქთ- „id“, აღმ.ად. ჯდუ „id“, 

უბიხ. გატ „id“ 

(2) შაფს/ბჟედ. ქთ “ქათამი”; Wემგ./აბძ. ქთ „id“, აღმ.ად. ჯდ „id“ 

 

 

Wემ/აბძ. ჩ / ქ⁰   შაფს/ბჟედ. ქ / ქ⁰  აღმ.ად. გ  უბიხ. ქ/გ⁰  ს.-ჩერქ. *ქ⁰ 
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(1) შაფს/ბჟედ. ქ⁰ც “ხორბალი”; Wემ/აბძ. ქ⁰ც „id“, აღმ.ად. გ⁰ძ „id“, უბიხ. 

ქ⁰აც „id“ 

სადა პრერუპტიული გუტურალური ფონემები თანამედროვე ჩერქეზულ 

ენობრივ ერთეულებში არ დასტურდება. მათი ლაბიალიზებული და 

პალატალიზებული კორელატები კი შეზღუდული დისტრიბუციით გვხვდება. 

გარდა ამისა, მოგვეპოვება ერთი ხმაბაძვითი ძირი, სადაც დასტურდება 

არაიდენტური შესატყვისობა: 

(1)  შაფს/ბჟედ. ქ⁰ქ⁰- “გუგული”; Wემგ. ქ⁰ქ⁰- „id“, აბძ. კ⁰კ⁰ „id“, აღმ.ად. W-

გ⁰უგ⁰ „id“, უბიხ. კ⁰გ⁰ / კ⁰გ⁰ „id“ 

ძირის ხმაბაძვითი ხასიათი გვაფიქრებინებს იმას, რომ ფონოლოგიური 

ცვლილება შიდა დიალექტურ დონეზე უნდა მომხდარიყო, ამოსავალში კი 

პრერუპტიული ფონემა უნდა ყოფილიყო, რასაც შაფსუღურს, Wემგუურსა და 

აღმოსავლურ ადიღურს შორის ბგერათშესატყვისობათა კანონზომიერი ხასიათი 

მიუთითებს.   

დას.ად. W  შაფს. კ  აღმ.ად. W  უბიხ. კ  ს.-ჩერქ. *კ 

(1) შაფს. კნ “კოWი”; დას.ად. Wნ „id“, აღმ.ად. Wნ „id“, უბიხ. კანა 

“WანWიკი” 

(2) შაფს, კშ-ნ “Wედვა”; დას.ად. Wშ-ნ „id“, აღმ.ად. W-ნ „id“, უბიხ. 

კ- „id“ 

 

 Wემ/აბძ. W / კ⁰   შაფს/ბჟედ. კ / კ⁰  აღმ.ად. კ  უბიხ. კ/კ⁰  ს.-ჩერქ. *კ⁰ 

(1) დას.ად. თჰა-კ⁰მ “ყური”; აღმ.ად. თჰა-კ⁰მ „id“, უბ. ა-კ⁰მა „id“ 
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(2) აღმ.ად. თხ-ნwა-კ⁰ “სახურავის ზედა გადაჯვარედინებული საყრდენი 

ბოძები”; უბიხ. შა-კ⁰ “ზედა მხარე” 

(3) დას.ად. კ⁰-ნ “სიარული”; აღმ.ად. კ⁰-ნ „id“, უბიხ. კა- „id“ 

(4) დას.ად. კ⁰ა-ნდ “ბუჩქნარი”; აღმ.ად. კ⁰ა-ნდ „id“, უბიხ. ა-კ⁰ა „id“ 

  ყრუ-მკვეთრი გუტურალური ხშულების საერთოჩერქეზული რეფლექსები 

შედარებით მეტი სტაბილურობით გამოირჩევა. 

 

დას.ად. ღ‘  შაფს. ღ‘ აღმ.ად. ღ‘ უბიხ. ღ‘ ს.-ჩერქ. *ღ‘ 

(1) დას.ად. ღ‘ “testiculus”; აღმ.ად. ღ‘ „id“, უბიხ. ღ‘ა „id“ 

  გუტურალური მჟღერი სპირანტი საერთოჩერქეზულ დონეზე მხოლოდ ამ 

კონკრეტულ ძირში დასტურდება. 

 

დას.ად. ხ‘  შაფს. ხ‘ აღმ.ად. ხ‘ უბიხ. ხ‘ ს.-ჩერქ. *ხ‘ 

(1) დას.ად. თხ‘ “ხერხემალი”; აღმ.ად. თხ‘ „id“, უბიხ. თხ‘ “მხარი, ზურგი” 

მსგავსად მჟღერი კორელატისა, გუტურალური ყრუ სპირანტის შემცვლელი 

მხოლოდ ერთი ისეთი შესატყვისობა დასტურდება, რომელიც საზიაროა 

ადიღურისთვის და უბიხურისთვისაც.  

ამასთანავე, დასტურდება მთელი არაიდენტური შესატყვისობების მთელი რიგი, 

სადაც ყრუ გუტურალური სპირანტი ფიგურირებს. ესენია: 

(1) დას.ად. ф-ჟ “თეთრი”; აღმ.ად. ხ‘⁰- „id“, უბიხ. ⁰ა „id“ 

(2) დას.ად. фაბ “თბილი”; აღმ.ად. ხ‘⁰აბ „id“, უბიხ. შ⁰ადა „id“ 

(3) დას.ად. თф “ხუთი”; აღმ.ად. თხ‘⁰ „id“უბიხ. შხ‘ „id“ 
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(4) დას.ად. ხ‘ “ექვსი”; აღმ.ად. ხ‘ „id“, უბიხ. ф „id“ 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ადიღური გუტურალური სპირანტი შეესატყვისება 

უბიხურ სიბილანტს, ამ შემთხვევაში ამოსავალ ვითარებაში ვვარაუდობთ 

პალატალიზებულ გუტურალურ სპირანტს. თუკი ადიღური დიალექტების 

მონაცემები ადასტურებს გ/ქ/კ > ჯ/ჩ/W მონაცვლეობას, რატომ არ უნდა იყოს 

დაშვებული ხ‘>შ/ს/ მონაცვლეობა?  

რაც შეეხება ადიღური გუტურალური სპირანტისა და უბიხური 

ლაბიოდენტალური სპირანტის შესატყვისობას, ამ შემთხვევაში ამოსავალ 

ვითარებაში ვვარაუდობთ ლაბიალიზებულ გუტურალურ სპირანტს.  

გარდა ამისა, გვხვდება ერთი ირეგულარული ბგერათშესატყვისობა, სადაც 

ადიღური მჟღერი სპირანტი შეესატყვისება უბიხურ მჟღერ უვულარულ სპირანტს. 

ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ უბიხურში მოხდა არტიკულაციის უკან გადაwევა, 

რის შედეგადაც ამოსავალი გუტურალური სპირანტი გახდა უვულარული. *ღ‘>ღ 

(1) დას.ად. ღ‘რზ-ნ “კვნესა”; აღმ.ად. ღ‘ზ „id“, უბიხ. ღზ „id“ 

 

დას.ად. Ã   აღმ.ად. Ã უბიხ. Ã ს.-ჩერქ. *Ã 

(1) დას.ად. Ã “სამარე”; აღმ.ად. Ã „id“, უბიხ. Ãა „id“ 

(2) დას.ად. Ãამპ “ქერტლი”; აღმ.ად. Ãაპ „id“ 

 

დას.ად. Ã⁰   აღმ.ად. Ã⁰ უბიხ. Ã⁰ ს.-ჩერქ. *Ã⁰ / Ã 

(1) დას.ად. ბა-Ã⁰ “რქები”; უბიხ. Ãა “რქა” 

(2) დას.ად. Ã⁰ “ღორი”; აღმ.ად. Ã⁰ „id“უბიხ. ‘ხ⁰ა-Ã⁰ა „id“ 

(3) დას.ად. Ã⁰ “მსხალი”; აღმ.ად. Ã⁰ „id“ 
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(4) დას.ად. Ã⁰Á “ყველი”; აღმ.ად. Ã⁰Á „id“ 

ყრუ-ფშვინვიერი უვულარული სპირანტოიდი გამოირჩევა შეზღუდული 

დისტრიბუციით. ამ ფონემის ლაბიალიზებული კორელატი საერთოჩერქეზულ 

ქრონოლოგიურ დონეზე არ ჩანს. 

 

დას.ად. Ã   აღმ.ად. ყ უბიხ. Ã ს.-ჩერქ. *Ã 

(1) დას.ად. Ã-პw “ქლიავი”; აღმ.ად. ყ-პw „id“; ფÃ “დიდი ქლიავის 

ნაირსახეობა” 

(2) დას.ად. Ãრ- “wერო”; უბიხ. Ãარ-ა “გედი” 

(3) დას.ად. Ãამ “ხმალი”; აღმ.ად. ყამ „id“, უბიხ. ყამა „id“ 

(4) დას.ად. Ã- “ლოკატიური პრევერბი”; აღმ.ად. ყ- „id“, უბიხ. ყა- „id“ 

(5) დას.ად. -Ã-ნ “პირის დარება”; აღმ.ად. -ყ-ნ “პირის დარება” 

 

დას.ად. Ã⁰   აღმ.ად. ყ⁰ უბიხ. Ã⁰ ს.-ჩერქ. *Ã⁰ / ყ⁰ 

(1) დას.ად. Ã⁰ “შვილი”; აღმ.ად. ყ⁰ „id“, უბიხ. ყ⁰ა „id“ 

(2) დას.ად. Ã⁰აჯ “სოფელი”; აღმ.ად. ყ⁰აჟ „id“ 

(3) დას.ად. Ã⁰-Á “მელოტი”; აღმ.ად. ყ⁰ი-Á „id“, უბიხ. ‘ყ⁰ “თმა, ბეwვი” 

(4) აღმ.ად. ყ⁰აღ / ყ⁰არღ “ყვავი”; უბიხ. Ãაღ < *Ã⁰აღ “ყვავი” 

სადა ყრუ-ფშვინვიერ უვულარულ ხშულთან შედარებით ყრუ-უფშვინველი 

კორელატი მეტი სიხშირით გვხვდება საერთოჩერქეზულ მასალაში. ამ 

შემთხვევაშიც, აი მოგვეპოვება პალატალიზაცია. 
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დას.ად.    აღმ.ად.  უბიხ. ყ ს.-ჩერქ. *ყ 

(1) დას.ად.  “ხელი”; აღმ.ად.  „id“, უბიხ. ყა-პა „id“ 

(2) დას.ად. -ნ “ქონა, ყოლა”; აღმ.ად. -ნ „id“, უბიხ. ყა-ღ- „id“ 

 

დას.ად. ⁰   აღმ.ად. ⁰ უბიხ. ყ⁰ / ყ ს.-ჩერქ. *ყ⁰ 

(1) დას.ად. ჰად-ფჩ-მ⁰ “კუ”; აღმ.ად. ჰად-ბჟ-მაყ „id“, უბიხ. თაშ-მყ⁰ 

„id“ 

(2) დას.ად. ფა⁰ “ქუდი”; აღმ.ად. ფ „id“, უბიხ. ‘ბაყ < *ბაყ⁰ „id“ 

(3) დას.ად. ⁰⁰-ნ “მჟავე, აWრილი”; აღმ.ად. ო⁰-ნ „id“, უბიხ. ძ⁰აყ < 

*ძ⁰აყ⁰ „id“ 

პალატალიზებული აბრუპტიული უვულარული სპირანტოიდი 

საერთოჩერქეზულ დონეზე არ რეკონსტრუირდება. 

აღსანიშნავია პყ⁰ და ტყ⁰ ჰარმონიულ-დეცესიური კომპლექსების პოვნიერება 

ადიღურში, კერძოდ, შაფსუღურ დიალექტში. სხვა კილო თქმებში კომპლექსის 

უვულარული კომპონენტი ჯერ გახდა ლარინგალი, შემდეგ კი დაიკარგა: 

*პყ⁰>*პ⁰>პ⁰; *ტყ⁰>*ტ⁰>ტ⁰. აღნიშნული ბგერათკომპლექსები უბიხურმაც 

შეინარჩუნა. 

(1) შაფს. პყ⁰აბ “ნათეგი”; დას.ად. პ⁰აბ „id“ 

(2) შაფს. პყ⁰-ნ “აღზრდა”; დას.ად. პ⁰-ნ „id“, უბიხ. პყ- „id“ 

(3) შაფს. ტყ⁰ “ორი”; დას.ად. ტ⁰ „id“, აღმ.ად. ტ⁰ „id“,  უბიხ. ტყ⁰ა „id“ 

 

დას.ად. ღ   აღმ.ად. ღ უბიხ. ღ  ს.-ჩერქ. *ღ 

(1) დას.ად. თღ “მზე”; აღმ.ად. დღ „id“; უბიხ. ნდღა „id“ 
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(2) დას.ად. Ã-ღაღ “ყვავილი”; აღმ.ად. ყ-ღაღ „id“; უბიხ. ძ-ღაღ „id“ 

(3) დას.ად. ღრ “ტყვე”; აღმ.ად. ღრ „id“; უბიხ. ღრ- „id“ 

(4) დას.ად. ბღ “ბერwი”; აღმ.ად. ბღ „id“; უბიხ. ‘ბ‘ღა „id“ 

(5) დას.ად. ღ-ნ “ტირილი”; აღმ.ად. ღ-ნ „id“; უბიხ. ‘ღა- „id“ 

 

დას.ად. ღ⁰   აღმ.ად. ღ⁰ უბიხ. ღ⁰ / ღ  ს.-ჩერქ. *ღ⁰ 

(1) დას.ად. ნბღ⁰ “ფერფლი”; აღმ.ად. ნბღ⁰ა „id“; უბიხ. ნბღა „id“ 

(2) დას.ად. ⁰ღ⁰ “ბოლი”; აღმ.ად. ⁰ღ⁰ „id“; უბიხ. ღ⁰ა „id“ 

(3) დას.ად. ნაბღ⁰ “ბუდე”; აღმ.ად. აბღ⁰ „id“; უბიხ. აბღ „id“ 

(4) დას.ად. დღ⁰ “კარგი”; აღმ.ად. დღ⁰ „id“; უბიხ. დაღა “ახალი, მამაცი” 

(5) დას.ად. ღ⁰-ჟ “ყვითელი”; აღმ.ად. ღ⁰- „id“; უბიხ ღ⁰ა „id“ 

(6) დას.ად. ღ⁰-ნ “გახმობა, გაშრობა”; აღმ.ად. ღ⁰-ნ „id“; უბიხ. ღ „id“ 

როგორც wესი, უვულარულ მჟRერ სპირანტთა შორის ბგერათშესატყვისობები 

სისტემური და კანონზომიერი, თუმცა ერთი გამონაკლისიც დასტურდება: 

(1) დას.ად. ღ “wელიwადი, სეზონი”; აღმ.ად. ღ „id“; უბიხ. ღ “დრო, 

ასაკი” 

ამ შემთხვევაში, პირვანდელი ვითარება დაცულია ადიღურში, ხოლო უბიხური 

ფონემის პალატალიზაცია გვიანდელი მოვლენა უნდა იყოს. 

 

დას.ად. ხ⁰   აღმ.ად. ხ⁰ უბიხ. ხ⁰ / ხ  ს.-ჩერქ. *ხ⁰ 

(1) დას.ად. ფხ “სტაფილო”; აღმ.ად. ფხ „id“; უბიხ. მხ “სიმინდის ღერო” 
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დას.ად. ხ⁰   აღმ.ად. ხ⁰ უბიხ. ხ⁰ / ხ  ს.-ჩერქ. *ხ⁰ 

(1) დას.ად. თხ⁰რბ “ქაფი”; აღმ.ად. თხ⁰რმბ „id“; უბიხ. შხ⁰აბ „id“ 

(2) დას.ად. შხ⁰ა-ნტ “მwვანე, ლურჯი”; აღმ.ად. შხ⁰ა-ნტ „id“; უბიხ. შხ⁰ა 

“ბალახი” 

(3) დას.ად. ფჩ-ნდხ⁰ “შურთხი”; უბიხ. დახ⁰ა “მტრედი” 

(4) დას.ად. ფხ⁰ “ქალიშვილი”; აღმ.ად. ფხ⁰ „id“; უბიხ. ფხ „id“ 

(5) დას.ად. ხ⁰ “მამაკაცი, მამრი”; აღმ.ად. ხ⁰ „id“; უბიხ. ხ⁰ „id“ 

(6) დას.ად. თხ⁰ “კარაქი, ერბო”; აღმ.ად. თხ⁰ „id“; უბიხ. თხ⁰ „id“ 

(7) დას.ად. ხ⁰- “ღრმა ხევი”; უბიხ. თ⁰ა-ხ⁰ა “მდინარე” 

სადა უვულარული ყრუ სპირანტი საკმაოდ იშვიათად გვხვდება 

ადიღურისთვისა და უბიხურისთვის საზიარო ძირებში. როგორც wესი, 

ბგერათშესატყვისობები რეგულარული და კანონზომიერია. 

საერთოჩერქეზული ფარინგალური შისტემა wარმოდგენილია მჟRერი და ყრუ 

სპირანტებით. რომელთაც გააჩნიათ ლაბიალიზებული კორელატებიც. მჟღერი 

ფარინგალური სპირანტი არ მოგვეპოვება არც უბიხურში და არც ადიღურში. 

თუმცა, გარკვეული ირეგულარული ბგერათშესატყვისობების საფუძველზე 

შესაძლებლად მიგვაჩნია მის რეკონსტრუქცია: 

(1) დას.ად. ღ⁰ნ “საზრვარი”; აღმ.ად. ღ⁰ნ „id“; უბიხ. ღ⁰ნ / ნ „id“ 

(2) დას.ად. Áზ “სავსე”; აღმ.ად. Áზ „id“; უბიხ. ღაზა „id“ 

(3) დას.ად. ღ-ნ “ტირილი”; აღმ.ად. ღ-ნ „id“; უბიხ. ‘ღა- „id“ 

(4) დას.ად. Á “რვა”; აღმ.ად. Á „id“; უბიხ. ღ⁰ა „id“ 

(5) დას.ად. ღ⁰W “რკინა”; აღმ.ად. ღ⁰ „id“; უბიხ. w⁰ა „id“ 

(6) აღმ.ად. აშ “ნაჯახი”; უბიხ. გ⁰აშ⁰ა „id“ 
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მჟღერმა ფარინგალურმა სპირანტმა უბიხურში სხვადასხვა რეფლექსი მოგვცა: 

a) ველარული სონანტი Á – იმ შემთხვევაში, თუ უბიხური Á შეესატყვისება 

ადიღურ უვულარულ სპირანტს, ამოსავალში ფარინგალური მჟღერი 

სპირანტი უნდა ვივარაუდოთ. მჟღერი ფარინგალური სპირანტის Á ფონემად 

ტრანსფორმაციას აფხაზური კილო-თქმების მასალა ადასტურებს (იხილეთ 

ზემოთ საერთოაფხაზურ-აბაზურის ფარინგალური რეფლექსები). 

 

b) ფარინგალიზებული მჟღერი უვულარული სპირანტი – თუკი უბიხურში 

პოვნიერია მჟღერი უვულარული სპირანტი, ის ფარინგალური მჟღერი 

ფონემის რეფლექსი უნდა იყოს. როგორც ჩანს, ფარინგალური სპირანტის 

საარტიკულაციო ბაზისის wინ გადაwევა მოხდა, თუმცა ფარინგალური 

თვისებები კი კოარტიკულაციის სახით შენარჩუნდა: *˜⁰>‘ღ. 

 

c) თავკიდური ლაბიალური სონანტი – თუკი უბიხურში ანლაუტური 

ლაბიალური სონანტი შეესატყვისება ადიღურ ლაბიალიზებულ რომელიმე 

უკანაენისმიერ ფონემას (ველარულს ან უვულარულს), მაშინ საქმე გვაქვს 

ლაბიალიზებულ ფარინგალური სპირანტის რეფლექსთან: უბიხ. *˜⁰>0⁰> და 

ადიღ. *˜⁰>ღ⁰ / გ⁰. 

 

d) ფარინგალიზებული მჟღერი ლაბიოდენტალური სპირანტი – მიგვაჩნია, რომ 

უბიხურში პოვნიერი ლაბიოდენტალური სპირანტი საერთოჩერქეზული 

ლაბიალიზებული ფარინგალური სპირანტის რეფლექსია. *˜⁰>‘ვ. 

ცალკე აშნიშვნის საკითხია ფარინგალიზაციის პროცესი უბიხურსა და 

აფხაზური ენის ბზიფურ დიალექტში. უბიხურში ფარინგალიზაციას განიცდიან 



146 
 

ბილაბიალური, ლაბიოდენტალური, ველარული და უვულარული, ხოლო 

ბზიფურში – მხოლოდ უვულარული სპირანტები. 

ფარინგალიზებული ფონემების გენეზისთან დაკავშირებით სხვადასხვა 

მოსაზრებები არსებობს. ს. სტაროსტინი მათ ამოსავალ საერთოაფხაზურ-ადიღურ 

ქრონოლოგიურ დონეზე არადგენს, ხოლო ვ. ჩირიქბა კი მათ მეორეულ 

wარმომავლობაზე მიუთითებს. ჩვენ ვიზიარებთ ვ. ჩირიქბას მოსაზრებას ამ 

საკითხის შესახებ. აფხაზურ-ადიღური ბგერათშესატყვისობები არ გვაძლევენ 

ფუძეენური ვითარებისთვის ფარინგალიზებული ფონემების რეკონსტრუქციის 

შესაძლებლობას. თავისმხრივ, ფარინგალიზებული ფონემების ფორმირება ორი 

გზით უნდა მომხდარიყო: 

a) სპონტანური wარმომავლობა – აღნიშნულ შემხთხვევაში, ლექსემის 

ფარგლებში არ არის ფარინგალიზაციის wარმოქმნის არანაირი 

ფონოტაქტიკური საფუძველი და არც საერთოაფხაზურ-ადიღური მასალა 

უWერს მხარს აღნიშნული ფონემების არდგენას. მაგალითად, 

ფარინგალიზაციის პროცესი დასტურდება თურქული ენიდან ნასეხებ 

ლექსემაში: თურქ. kukumav “გუგული” : უბიხ. კ⁰კ⁰‘მა‘ვ “გუგული”. 

b) ასიმილაციური – იმ შემთხვევაში, თუ ლექსემა შეიცავს ფარინგალიზებულ 

ან უვულარულ ფონემას, ზოგ შემთხვევაში ხდება მისი პროგრესული, 

რეგრესული ან დისტანციური ასიმილაციის გზით ფარინგალიზება: უბიხ. 

‘ბ‘ღა “ბერwი” > *ბ‘ღა. 

c) რეფლექსური – ამ შემთხვევაში, ფარინგალიზებული ფონემა ფარინგალური 

ან უვულარული ფონემის რეფლექსს wარმოადგენს. ბზიფურში ყველა 

ფარინგალიზებული ფონემა რეფლექსური. უბიხური რეფლექსური 

ფონემების შესახებ იხილეთ საერთოჩერქეზული *˜ ფონემის 

რეკონსტრუქცია. 
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დას.ად. ჰ   აღმ.ად. ჰ უბიხ. ‘ხ  ს.-ჩერქ. *ჰ 

 

(1) დას.ად. ჰანჩ “აქანდაზი”; უბიხ. ‘ხაშ “ნიჩაბი” 

ყრუ ფარინგალური სპირანტის დისტრიბუცია საერთოჩერქეზულში შაკმაოდ 

შეზღუდულია. ვითარებას ართულებს აღნიშნული ფონემის არარსებობა. გარდა 

ზემითმოყვანილი ბგერათშესატყვისობისა, არის ნიმუშები სადაც 

საერთოჩერქეზული ჰ ფონემა უბიხურში ნულოვან რეფლექსს გვაძლევს: 

(1) დას.ად. ჰად “მიცვალებული”; აღმ.ად. ჰად „id“; უბიხ. ადÁა „id“ 

(2) დას.ად. ჰაW “სტუმარი”; აღმ.ად. ჰა „id“; უბიხ. პWა „id“ 

რაც შეეხება ფარინგალურ ლაბიალიზებულ ყრუ სპირანტს, მისი არდგენა 

მხოლოდ ერთ ძირშია შესაძლებელი.  

(1) დას.ად. ჰ “ძაღლი”; აღმ.ად. ჰ „id“; უბიხ. ‘ა „id“ 

აღნიშნულ შეპირისპირებაში “უბიხურში ფარინგალიზებული სონანტი 

თავკიდური ფარინგალური ლაბიალიზებული სპირანტის დაკარგვის შედეგად 

გაჩნდა: ჰ⁰>‘, ხოლო ადიღურში დელაბიალიზაციასთან უნდა გვქონდეს საქმე: 

ჰ⁰>ჰ.” (კვახაძე: 2014: 85). 

   

დას.ად. Á   აღმ.ად. Á უბიხ. Á  ს.-ჩერქ. *Á 

(1) დას.ად. Áბ “ობოლი”; აღმ.ად. Áბ „id“; უბიხ. Áა‘ბა „id“ 

(2) დას.ად. ⁰Á-ნ “სტვენა”; აღმ.ად. фიÁ-ნ „id“; უბიხ. ⁰Á-⁰Á „id“ 
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პალატალური სონანტების რეფლექსები იდენტური ბგერათშესატყვისობებით 

ხასიათდება. 

საერთოაფხაზურ-ადიღური უკანაენისმიერ ფონემათა სისტემა -

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე აღდგება გუტურალური, 

ველარული, უვულარული, ფარინგალური და პალატალური ფონემები. ველარული 

რიგის ფონემები გვხვდება სადა, პალატალიზებული და ლაბიალიზებული 

მოდიფიკაციით. იგივე შეიძლება ითქვას უვულარულ ფონემებზე. რაც შეეხება 

ფარინგალებს, პოვნიერი მხოლოდ სპირანტული ბინარული რიგი, სადაც განირჩევა 

ასევე სადა და ლაბიალიზებული ფონემები. wარმოგიდგენთ საერთოაფხაზურ-

ადიღურ უკანაენისმიერ ფონემათა სისტემას: 

 

უბიხ. გ  დას.ად. ჯ  შაფს. გ  აღმ.ად. ჯ აფხ. გ   აბაზ. გ  ს.აფხ.ად. *გ 

(1) უბიხ. აგა “ცუდი, ბოროტი”; შაფს. -გ “ცუდისა და ბოროტის 

აღმნიშვნელ სუფიქსი”; დას.ად. -ჯ „id“; აღმ.ად. -ჯ „id“; აფხ. ა-გ-რ 

“დეფექტი, რაიმეს უქონლობა”; აბაზ. გ-ხა-რა “რაიმეს უქონლობა” 

(2) უბიხ. ნგა “სანაპირო”; დას.ად. ნჯ “რიყე, მდინარის სანაპირო”; აფხ. 

-გა “ზრვის სანაპირო” 

(3) შაფს. -გა “ინსტრუმენტალისის სუფიქსი”; დას.ად. -W  > *-კ > *-გა 

„id“; აფხ. –გა „id“; აბაზ. -გა „id“ 

(4) შაფს. თ-გ-ნ “ადგომა, wამოდგომა”; დას.ად. თ-ჯ-ნ „id“; აფხ. ა-გ-́ლა-

რა “დგომა”; აბაზ. გლ-რა „id“ 

(5) შაფს. Á-გ-ნ “კითხვა, სwავლა”; დას.ად. Á-ჯ-ნ „id“; აღმ.ად. Á-ჯ-ნ 

„id“; აფხ. ა-გა-რ “ხმის გამოცემა” 
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(6) უბიხ. ‘ბაგა-⁰ “ტურა”; შაფს. ბაგ-ც “ერთგვარი სამკურნალო 

ბალახი” < “მელიის ბალახი”; დას.ად. ბაჯ “მელია”; აღმ.ად. ბაჯ „id“; 

აფხ. -ბგა “მელა, მგელი”; wაბ. -ბაგ-ა „id“; ტაპ. ბაგა „id“ 

სადა მჟღერი ველარული ხშულის არდგენისას მნიშვნელოვანია აფხაზური 

მასალის ჩვენება. იმ შემთხვეაში, თუკი ჩერქეზულ და უბიხურ 

პალატალიზებულ გუტურალურ ფონემას შეესატყვისება მისი აფხაზური სადა 

კორელატი, საერთოაფხაზურ-ადიღურ დონეზე აღდგება სადა ფონემა. არქაული 

ვითარება აფხაზურ კილო-თქმებს დაუცავთ. 

 

უბიხ. გ  დას.ად. ჯ  შაფს. გ  აღმ.ად. ჯ აფხ. გ  აბაზ. გ  ს.აფხ.ად. *გ 

 

(1) უბიხ. გა “და (კავშირი)”; შაფს. -გ „id“; აფხ. -გ „id“; აბაზ. -გ „id“ 

(2) უბიხ. ბაგა “გაგორება”; აფხ. ა-ბლგ-რა „id“ 

(3) შაფს. -გ “ერთგვარი ცეკვა”; დას.ად. -ჯ „id“; აღმ.ად. -ჯ „id“; აფხ. 

-გა-ჟ-რა “ბრუნვა, ტრიალი”; აბაზ. გა-ჟ-რ „id“ 

(4) დას.ად. ნ-ჯჯ “თვალის გუგა”; აღმ.ად. ნ-ჯჯ „id“; აფხ. ა-გაგ “wრე”; 

აბაზ. გაგ „id“ 

ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს იდენტურ შესატყვისობებთან რაც ნიშნავს იმას, 

რომ საერთოაფხაზურ-ადიღურში აღდგება პალატალიზებული მჟღერი 

გუტურალური ხშული.  

 

უბიხ. გ /გ⁰  დას.ად. გ⁰  შაფს. გ⁰  აღმ.ად. გ⁰ აფხ. გ⁰  აბაზ. გ⁰  ს.აფხ.ად. *გ⁰ 
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(1) უბიხ. გ “გული”; დას.ად. გ⁰ „id“; აღმ.ად. გ⁰ „id“; აფხ. -გ⁰ „id“; აბაზ. 

გ⁰ „id“ 

(2) დას.ად. გ⁰- “გვერდით ყოფნის აღმნიშვნელი პრევერბი”; აღმ.ად. გ⁰- „id“; 

აფხ. აა-Á-გ⁰ა “ახლო, უახლესი”; აბაზ. ა-რ-გ⁰ა-ნ „id“ 

(3) უბიხ. გ⁰ა-რა “შემორობილი ეზო”; აფხ. ა-გ⁰-რა “რობე, ბაკი”; აბაზ. გ⁰-რა 

„id“ 

(4) უბიხ. გ⁰⁰ “ბოძი”; აფხ. ა-გ⁰́⁰ “ხის მერქანი, ბოძი”; 

(5) უბიხ. გ⁰მა “ძროხა”; აფხ. აჟ⁰ გ⁰მ́ა “პატარა ცურის მქონე ძროხა” 

(6) უბიხ. გ- “ზედაპირზე ყოფნის აღმნიშვნელი პრევერბი”; დას.ად. გ⁰- 

„id“; აღმ.ად. გ⁰- „id“; აფხ. გ⁰- „id“; აბაზ. გ⁰- „id“ 

(7) უბიხ. გგ-ს “დარჩენა”; აფხ. ა-გ⁰გ́⁰-რა “ერთად შეგროვება, ბრბოს 

შეკრება” 

ამ შემთხვევაში, არქაული ვითარება დაცულია ადიღურსა და აფხაზურ-

აბაზურში, ხოლო უბიხურში პალატალიზაცია კი გვიანდელი მოვლენა უნდა იყოს. 

 

უბიხ. ქ  დას.ად. ჩ  შაფს. ჩ  აღმ.ად. ჩ აფხ. ქ  აბაზ. ქ  ს.აფხ.ად. *ქ 

(1) შაფს. ქთ “ფარეხი”; დას.ად. ჩთ „id“; აღმ.ად. ჩთ „id“; აფხ. ა-ქთ́ა 

“სოფელი”; აბაზ. ქთ „id“ 

(2) უბიხ. ქ⁰ “ეკლიანი ბუჩქი”; შაფს. ქ⁰ “ფოთლებიანი ფიჩხი, ტოტი”; 

აფხ. ა-ქ⁰-მ⁰ “გამხმარი რეროები, თმა” 

(3) უბიხ. კაც-კაც “თხის დასაძახებელი შორისდებული”; შაფს. კც-კც „id“; 

დას.ად. ჩw “თიკანი”; აღმ.ად. ჩw „id“; აფხ. ქც-ქც “თხის 

დასაძახებელი შორისდებული” 
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მჟღერი კორელატის მსგავსად, ყრუ-ფშვინვიერი გუტურალური სადა ხშული 

აფხაზური მონაცემების საფუძველზე აღდგება. 

 

უბიხ. ქ  დას.ად. ჩ  შაფს. ჩ  აღმ.ად. ჩ აფხ. ქ   აბაზ. ქ  ს.აფხ.ად. *ქ 

 

(1) შაფს. ქ “ქოხი”; დას.ად. ჩ „id“; აფხ. ა-ქლა „id“; აბაზ. ქლა „id“ 

(2) აღმ.ად. ჰქ-ჰფს- “ნაჩქარებად”; აფხ. ა-ჰაქ-ფს́ქ-რა “მძიმედ 

სუნთქვა”; აბაზ. ჰაქა-ფსაქა-რა “ალიაქოთი”; 

(3) შაფს. ქ “ელენთა”; დას.ად. ჩ „id“; აღმ.ად. ჩ „id“; აფხ. ა-ქამს 

“მცოხნელი ცხოველების კუWი”; აბაზ. ქამს “ადამიანის კუWი” 

 

ამ შემთხვევაშიც, რეკონსტრუქციის პრინციპი იგივეა, რაც მ�ღერი 

გუტურალური ხშულის შემთხვევაში. 

 

უბიხ. ქ /ქ⁰  დას.ად. ქ⁰  აღმ.ად. ქ⁰ აფხ. ქ⁰  აბაზ. ქ⁰  ს.აფხ.ად. *ქ⁰ 

 

(1) უბიხ. ქ⁰ა- “გაბედვა”; დას.ად. ქ⁰-ნ „id“ 

(2) უბიხ. ქ⁰ “wვიმა”; აღმ.ად. რ⁰-ქ⁰-Á “ქარიშხალი”; აფხ. ა-ქ⁰ “wვიმა”; აბაზ. 

ქ⁰ა „id“ 

(3) დას.ად. ქ⁰-პW “შუაგული”; აფხ. ა-ქ⁰ “მwვერვალი, სახურავი”; აბაზ. ქ⁰ 

„id“ 

(4) უბიხ. ჩ-ქ⁰ “უკანალი”; დას.ად. ქ⁰ “თეძო”; აღმ.ად. ქ⁰ „id“; აფხ. ა-ზ-ქ⁰ა 

“უკანალი”; აბაზ. ზ-ქ⁰ „id“ 
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(5) უბიხ. -ქა “მრავლობითის აფიქსი ზმნებში”; აღმ.ად. ქ⁰ნდ “ბევრი”; აფხ. 

–ქ⁰ა “მრავალობითი რიცხვის სუფიქსი არაგონიერი სახელებისთვის”; 

აბაზ. -ქ⁰ა „id“    

აღნიშნულ ბგერათშესატყვისობაში რაიმე სახის სისტემური გადაwევა არ 

შეინიშნება. 

 

 

 

 

 

 

უბიხ. კ  დას.ად. W  შაფს. კ  აღმ.ად. W აფხ. კ  აბაზ. კ  ს.აფხ.ად. *კ 

 

(1) უბიხ. ა-კ “კურკა”; შაფს. კ „id“; დას.ად. W „id“; აღმ.ად. W „id“; აფხ. 

-კ “ერთეულის აღმნიშვნელი სუფიქსი”; აბაზ. -კ „id“ 

(2) დას.ად. W-რ- “ვერტიკალურად დგომის აღმნიშვნელი პრევერბი”; 

აღმ.ად. W-რ- „id“; აფხ. კა- “ზედაპირზე ყოფნის აღმნიშვნელი პრევერბი”; 

აბაზ. კა- „id“ 

(3) უბიხ. ბაკ- “დაWყლეტა, გასრესა, გაპრესვა”; აფხ. ა-ბკ-რა “ჩხვლეტა” 

(4) უბიხ. კარ-კარ / კრ-კრ “ქათმის მიერ გამოცემული ხმა”; აფხ. ა-კარკრ-

რა „id“ 

როგორც მ�ღერი და ყრუ-ფშვინვიერი ველარული ხშულების შემტხვევაში, 

აბრუპტიულის შემთხვევაშიც საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონემა არქაული სახით 

აფხაზურ კილო თქმებშია დაცული. 
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უბიხ. კ  დას.ად. W  შაფს. კ  აღმ.ად. W აფხ. კ  აბაზ. კ  ს.აფხ.ად. *კ 

 

(1) უბიხ. კანა “WანWიკი”; დას.ად. შაფს. კან “კოWი (სათამაშო)”; დას.ად. 

Wან „id“; აღმ.ად. Wან „id“; აფხ. ა-კან “დიდი დაკრძალვის სანთელი, 

რომელზედაც ჩამოკიდებულია ტკბილეულობა” 

(2) უბიხ. კამპა “რკო”; აღმ.ად. შკამპ “საცობი”; აფხ. კამპლ “პატარა 

შალის ბურთულა” 

(3) დას.ად. WაW “მოკლე”; აფხ. ა-კW „id“ 

(4) შაფს. კ “კუდი, დასასრული”; დას.ად. W „id“; აღმ.ად. W „id“; აბაზ. 

ნა-w-კა-რა “-მდე” 

(5) დას.ად. Ã-W-ნ “გასვლა”; აღმ.ად. ყ-W-ნ „id“; აფხ. ა-კ⁰ 

“გამოშვერილი” 

(6) უბიხ. კარდა “ერთგვარი მცირე ჩოგანი”; აფხ. ა-კრდა “მძიმე 

(პუნქტუაციის ნიშანი)” საძ. “ერთგვარი მცირე ჩოგანი” 

(7) უბიხ. კარ-კარ “ცხენის Wიხვინი”; აფხ. -კრკრ-რა „id“ 

რაიმე სახის სისტემური გადაwევა ამ შემთხვევაში არ შეიმჩნევა. 

 

უბიხ. კ / კ⁰  დას.ად. კ⁰  შაფს. კ⁰  აღმ.ად. კ⁰ აფხ. კ⁰  აბაზ. კ⁰  ს.აფხ.ად. *კ⁰ 

 

(1) უბიხ. კა- “სიარული”; დას.ად. კ⁰-ნ „id“; აღმ.ად. კ⁰-ნ „id“; აფხ. -კ⁰აშა-რა 

“ცეკვა”; აბაზ. კ⁰აშა-რ „id“ 

(2) უბიხ. მკა-დღ⁰ა “მარwყვი”; დას.ად. მარკ⁰ “მაყვალი”; აღმ.ად. მრაკ⁰ 

“კენკრა”; აბაზ. მარაკ⁰ა “მარwყვი” 

(3) უბიხ, აკ⁰ “ბუჩქი”; აფხ. ა-კ⁰-მრღ˜აღ˜ “ერთგვარი ბუჩქოვანი მცენარი” 
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(4) უბიხ. კ⁰მÁ “კორო”; აფხ. ა-კ⁰ბ-რ „id“ 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ლაბიალიზებული აბტრუპტიული გუტურალები 

იმავე პრინციპით შეესატყვისება ერთმანეთს, რაც მათი მ�ღერი და ყრუ 

კორელატები. 

 

უბიხ. ღ‘  დას.ად. ღ‘  შაფს. ღ‘  აღმ.ად. ღ‘ აფხ. ღ  აბაზ. ღ  ს.აფხ.ად. *ღ‘ 

(1) უბიხ. ღ‘ზ “კვნესა”; დას.ად. ღ‘რზ-ნ „id“; აღმ.ად. ღ‘ზ „id“; აფხ. ა-

ღზ́-რა „id“; ტაპ. ღზ́-რა „id“ 

(2) დას.ად. ბღ‘-ნ “wყევლა”; აღმ.ად. ბღ‘-ნ „id“; აფხ. ა-ბღა-რა „id“ 

(3) დას.ად. ბღ‘ “ქედი”; აღმ.ად. ბღ‘ „id“; აფხ. ა-ბღ-ჯმა “მთის თხა” 

მ�ღერი გუტურალური სპირანტი საკმაოდ შეზრუდული დისტრიბუციით 

გამოირჩევა. არქაული ვითარება შენარჩუნებულია ადიღურსა და უბიხურში, ხოლო 

აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმებში მოხდა არტიკულაციის უკან გადაwევა და 

ფონემის უვულარულ სპირანტად ქცევა: *ღ‘>ღ. 

 

უბიხ.   დას.ად. ღ‘  შაფს. ღ‘  აღმ.ად. ღ‘ აფხ. ღ  აბაზ. ღ  ს.აფხ.ად. *ღ‘ 

(1) უბიხ. ა- “შეერთება, მიბმა”; დას.ად. ბღ‘ა-ნ “ულო, ზვინი”; აღმ.ად. ბღ‘ა-

ნ „id“ 

(2) აღმ.ად. ბღ‘-რ- “ლოკატიური პრევერბი”; აფხ. ხარა-ბღ-რა 

“მიმოფანტული, უwესრიგობა”; აბაზ. Ãარა-ბღ-რა „id“ 

ვინაიდან მ�ღერი პალატალიზებული გუტურალური სპირანტი არცერთ 

აფხაზურ-ადიღურ ენობრივ ერთეულში შემორჩენილი არაა, მან სხვადასხვა 

კილო-თქმაში სხვადასხვა რეფლექსი დაგვიტოვა. აფხაზურ-აბაზურში, ისევე 
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როგორც სადა ფონემის შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა არტიკულაციის უკან 

გადაwევას და გუტურალის უვულარად ქცევას: *ღ‘>ღ. ადიღურში ადგილი 

ჰქონდა დეპალატალიზაციის პროცესს, ხოლო უბიხურში კი პალატალიზებული 

გუტურალური სპირანტი იქცა სიბილანტად, იმავე პრინციპით, რა პრინციპითაც 

ხდება პალატალიზებულ გუტურალთა ტრანსფორმაცია შიშინა სიბილანტებად. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ფონემის რეფლექსთა დისტრიბუცია საკმაოდ 

შეზრუდულია.  

მართალია, მ�ღერი ლაბიალიზებული გუტურალური სპირანტი დასაშვებია 

სისტემურად, თუმცა მისი რეკონსტრუქცია პრობლემატურია და დღევანდელი 

მასალა არ ადასტურებს მის პოვნიერებას პროტოაფხაზურ-ადიღურ 

ქრონოლოგიურ დონეზე. 

 

უბიხ. ხ‘  დას.ად. ხ‘ აღმ.ად. ხ‘ აფხ. ხ  აბაზ. ხ  ს.აფხ.ად. *ხ‘ 

(1) დას.ად. ფხ‘-ნ “დაბმა”; აღმ.ად. ფხ‘-ნ „id“; აფხ. ა-რ-ფხ-რა “wამოცმა, 

თოკის გამობმა” 

(2) დას.ად. Á-ხ‘-ნ “მოტანა, wარება”; აღმ.ად. Á-ხ‘-ნ „id“; აფხ. –ხ- “wარება”; 

აბაზ. –ხ- „id“ 

ამ შემთხვევაში იმავე პრინციპით ხდება საერთოაფხაზურ-ადიღური 

ფონემის რეკონსტრუქცია, რაც მისი მ�ღერი კორელატის შემთხვევაში. 

 

უბიხ. შ / შ დას.ად. ხ‘ აღმ.ად. ხ‘ აფხ. ხ/ხ აბაზ. ხ/ხ ს.აფხ.ად. *ხ‘ 

(1) უბიხ. ფშა “უკანალი”; დას.ად. ფხ‘ „id“; აღმ.ად. ფხ‘ „id“; აფხ. ა-ფხა 

“ადრე, თავიდან” 
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(2) უბიხ. შა-და- “მშობიარობა”; აფხ. ა-ხა-რ “მშობიარობა (ცხოველებში)”; 

აბაზ. ხა-რა „id“ 

(3) უბიხ.  შ “მოსავლის არება, გათიბვა”; დას.ად. ხ‘-ნ „id“; აღმ.ად. ხ‘-ნ 

„id“; აფხ. ა-რ-ხ-რ „id“; აბაზ. ხ-რა „id“ 

ისევე როგორც მ�ღერ კორელატების შემთხვევაში, აქაც რეკონსტრუქციის 

პრინციპი უცვლელია. 

 

უბიხ. ხ‘⁰ / ხ‘  დას.ად. ф  აღმ.ად. ხ‘⁰ აფხ. ხ⁰  აბაზ. ხ⁰  ს.აფხ.ად. *ხ‘⁰ 

(1) უბიხ. ხ‘ა “სისხლძარღვი”; დას.ად. ф “მყესი”; აღმ.ად. ხ‘⁰ „id“; აფხ. ა-ხ⁰ა-

რშ “ხერხემალი” 

(2) უბიხ. ხ‘ა “გაცერვა”; აღმ.ად. -ხ‘⁰ა-ნ--ნ “გაwმენდა”; აფხ. ა-ხ⁰-რ 

“გაცერვა”; აბაზ. ხ⁰-რა „id“ 

(3) უბიხ. შ-ხ “ხუთი”; დას.ად. თ-ф „id“; აღმ.ად. თ-ხ‘⁰ „id“; აფხ. ხ⁰-ბა „id“; 

აბაზ. ხ⁰-ბა „id“ 

განსხვავებით მ�ღერი კორელატისგან, ყრუ ლაბიალიზებული გუტურალური 

სპირანტის არდგენა შესაძლებელია. მან არქაული სახე შეინარჩუნა აღმოსავლურ 

ადიღურ კილო თქმებში. უბიხურში მოხდა მისი დელაბიალიზაცია, ხოლო 

აფხაზურში კი არტიკულაციის უკან გადაwევა. 

მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მონათესავე იბერიულ-კავკასიური ენების 

მსგავსად აფხაზურ-ადიღურშიც მ�ღერი უვულარული სპირანტოიდის 

რეკონბსტრუქცია პრობლემატურია. ზემოთხსენებული ფონემა ცოცხალი სახით არ 

გვხდება არცერთ აფხაზურ-ადიღურ ენა-კილო-თქმაში. მიუხედავად ამისა, 

რამდენიმე მაგალითზე დაყრდნობით, შესაძლებლად მიგვაჩნია მისი არდგენა 

ფუძეენობრივ ქრონოლოგიურ დონეზე. თუკი უბიხური ან ადიღური უვულარული 
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სპირანტოიდი (სულ ერთია ყრუ-ფშვინვიერი თუ ყრუ-აბრუპტიული) 

შეესატყვისება აფხაზურ-აბაზურ ფარინგალურ სპირანტს, ამ შემთხვევაში 

დასაშვებად მიგვაჩნია  ფონემის რეკონსტრუქცია.  

 

(1) დას.ად. Ã- “მიმართულებითი პრევერბი აქეთ”; აღმ.ად. Ã - „id“; აბაზ. ˜ა- 

„id“ 

(2) უბიხ. ტყ⁰ა “ორი”; შაფს. ტყ⁰ „id“; დას.ად. ტ⁰ „id“; აღმ.ად. ტ⁰ „id“; აფხ. 

Á⁰-ბა „id“; აბაზ. Ä⁰-ბა „id“ 

(3) დას.ად. ფÃ “ჩონჩხი, კორპუსი”; აღმ.ად. პყ „id“; აფხ. -ბაÁ⁰ “ძვალი”; 

აბაზ. ბÄ⁰ / ბაÄ⁰ „id“ 

 

უბიხ. Ã  დას.ად. Ã  აღმ.ად. ყ აფხ. ხ  აბაზ. Ã  ს.აფხ.ად. *Ã 

(1) დას.ად. -Ã-ნ “ფართოდ გაშლა”; აფხ. -ხა-რა “გამოთრევა”; აბაზ. -Ã-

რა „id“ 

(2) უბიხ. ჟ⁰აÃა “გვიან”; ბზიფ. ხ-’ხა “სამი ღამე”; აბაზ. Á-ხ-აÃა-ხ--ზ-გ 

“მესამე ღამე” 

მიუხედავად �აილუ�ტრაციო მასალის სიმცირისა, რაიმე სახის სისტემურ 

გადახვევას ადგილი არა აქვს. 

 

 უბიხ. Ã  დას.ად. Ã  აღმ.ად. ყ აფხ. ხ  აბაზ. Ã  ს.აფხ.ად. *Ã 

(1) უბიხ. მÃა “მკერდი”; აფხ. -მახა “ხელის სახსარი”; აბაზ. მაÃა “ბეWი, 

მხარი” 
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აღნიშნული ბგერათფარდობისას საერთოაფხაზურ-ადიღური მასალის არდგენა 

პრობლემურია. ადიღურ მა�ალაში არ�ებული ლაკუნა ამოცანას კიდევ უფრო 

ართულებს. მიუხედავად ამისა, ერთი კონკრეტული მაგალითი იძლევა ამ ფონემის 

არსებობის ლოგიკურ დასაბუთებას. 

 

უბიხ. Ã / Ã⁰  დას.ად. Ã⁰  აღმ.ად. ყ⁰ აფხ. ხ⁰  აბაზ. Ã⁰  ს.აფხ.ად. *Ã⁰ 

 

(1) უბიხ. Ãა “რქა”; დას.ად. ბა-Ã⁰ “რქები”; აფხ. ა-⁰-ხ⁰ა “ყანwი” 

(2) დას.ად. Ã⁰ა-Á “ყველი”; აღმ.ად. Ã⁰Á „id“; აფხ. ა-ხ⁰ა-რთ “ყველის 

ჩასადები მცირე კალათა”; ბზიფ. ა-‘ხ⁰ა-რთ „id“ 

(3) უბიხ. ‘Ã⁰-რ “ძარლის ყმუილი”; დას.ად. ჰა-Ã⁰-ნ “ყეფა”; აფხ. -ხ⁰ა-ა-რა 

“ყმუილი, ყვირილი”; აბაზ. Ã⁰ა-ÄÄ-რა „id“  

ლაბიალიზებული უვულარული ყრუ სპირანტის რეფლექსები ხასიათდება 

იდენტური შესატყვისობებით. 

 

უბიხ. ყ  დას.ად.   აღმ.ად.  აფხ. ყ  აბაზ. ყ  ს.აფხ.ად. *ყ 

(1) უბიხ. ყა-პა “ხელი”; დას.ად.  „id“; აღმ.ად.  „id“; აფხ. ა-ყა-wა-რა 

“კეთება”; აბაზ. ყა-wა-რა „id“ 

(2) უბიხ. ყა- “ყოფნა, ქონა, ყოლა”; დას.ად. -ნ “ქონა, ყოლა”; აღმ.ად. -ნ 

„id“; აფხ. ა-ყა-ლა-რა “ყოფნა” 

(3) უბიხ. ა-ყა “ბოროტება, ზიანი”; აფხ. -ყათ⁰ა-რა “ზიანის მიყენება” 

(4) უბიხ. ყ-თ⁰ “ნაWრებად დაWრა”; ყ-რა “გამოთლა” 

(5) უბიხ ‘ყა‘ყ- “რეWვა”; აფხ. ა-ყაყა-რა “რეWვა” 
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აბრუპტიული უვულარული სპირანტოიდი დაკარგულია ადიღურში (გარდა 

შაფსურური დიალექტისა) და გადასულია ლარინგალურ ხშულში. არქაული 

ვითარება დაცულია აფხაზურსა და უბიხურში. 

უბიხ. ყ / ყ  დას.ად.   აღმ.ად.  აფხ. ყ  აბაზ. ყ  ს.აფხ.ად. *ყ 

(1) უბიხ. ყ-და- “დაWედება”; აფხ. ა-ყა-რ “დატყმა”; აბაზ. ყა-რ „id“ 

(2) უბიხ. ‘ყაა “ცელქი, ხმაურიანი”; აფხ. ა-ყალა “მაwანwალა” 

არქაული ვითარება დაცულია აფხაზურსა და უბიხურში. ადიღურში 

მოხდა ფონემის დეპალატალიზაცია. 

 

უბიხ. ყ⁰ / ყ  დას.ად. ⁰  აღმ.ად. ⁰ აფხ. ყ⁰  აბაზ. ყ⁰  ს.აფხ.ად. *ყ⁰ 

(1) უბიხ. ყ⁰ა- “თქმა”; დას.ად. Ã-⁰-ნ „id“; აღმ.ად. ყ-⁰-ნ „id“; აფხ. ყ⁰- 

“პრევერბი –დან”< “პირი”, შდრ, დას.ად. ⁰ “პირი” 

(2) უბიხ. ჩა‘ყ⁰ “აუზი”; აფხ. ა-ჩაყ⁰ “დიდი ხის კათხა” 

(3) უბიხ. ყ⁰ა “გამოქვაბული”; აფხ. -⁰ა-ყ⁰ “ცისარტყელა” 

(4) უბიხ. -ყ⁰ა “სიმცირის ან ინტენსიობის აღმნიშვნელი სუფიქსი”; დას.ად. -

⁰ „id“; აღმ.ად. -⁰ „id“; აფხ. ა-ყ⁰-ნ-და “თბილი”; აბაზ. ყ⁰ა-და-რა “სითხის 

გაცხელება” 

(5) უბიხ. ‘ყნა “შესაკრავი (ტანსაცმლის); დას.ად. რ⁰W-⁰ნ “ლურსმანი”; 

აფხ. ა-ყ⁰ნ́ა “ქამრის მეტალის დეკორაცია” 

აღნიშნულ შესატყვისობაში რაიმე სახის სისტემური გადაwევა არ შეინიშნება. 

 

უბიხ. ღ  დას.ად. ღ  აღმ.ად. ღ აფხ.   აბაზ. ˜  ს.აფხ.ად. *Ä 
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(1) აღმ.ად. ზა-ღ “დამშვიდებული, დაwყნარებული”; აფხ. ა-შა-რა 

“სიზაღმაცე”; აბაზ. Äა-შა-რ „id“ 

(2) დას.ად. -ღ “აბსტრაქტულ სახელთა სუფიქსი”; აღმ.ად. -რ „id“; აფხ. –აა 

„id“; აბაზ. -˜ა „id“ 

(3) უბიხ. ⁰ა-ბღა “ქოხი”; აფხ. ა-ბა “ციხე სიმაგრე” 

(4) უბიხ. ანდღა ა-‘ღ-ნ “მზე ამოდის”; აფხ. აა-რ “მოსვლა”; აბაზ. -Äა-ლ-

ტ “კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება” 

 

 

უბიხ. ღ⁰  დას.ად. ღ⁰  აღმ.ად. ღ⁰ აფხ. Á⁰  აბაზ. ˜⁰  ს.აფხ.ად. *Ä⁰ 

(1) უბიხ. ღ⁰ “ბოლი”; დას.ად. ⁰-ღ⁰ „id“; აფხ. ა-ლ-˜⁰ა “ბოლი” 

(2) უბიხ. არ⁰ა “ავადმყოფობა”; აფხ. ა-Á⁰ “ინფექციური ავადმყოფობა”; 

აბაზ. ზÄ⁰ა „id“ 

(3) დას.ად. -ღ⁰ “დროის და პერიოდის აღმნიშვნელი აფიქსი”; აღმ.ად. -ღ⁰ 

„id“; აბაზ. -მÄ⁰ა “რაღაცის კეთების დროის აღმნიშვნელი აფიქსი” 

(4) უბიხ. ღ- “გაშრობა”; დას.ად. ღ⁰-ნ „id“; აღმ.ად. ღ⁰-ნ „id“; აფხ. ა-Á⁰ა 

“მშრალი”; აბაზ. ˜⁰ა „id“ 

(5) უბიხ. მ-ღ⁰ა “გზა”; დას.ად. ღ⁰-გ⁰ „id“; აღმ.ად. ღ⁰-გ⁰ „id“; აფხ. ა-მÁ⁰ 

„id“; აბაზ. მÄ⁰ა „id“ 

აღსანიშნავია, რომ ზოგ შემთხვევაში, ანლაუტის პოზიციაში მყოფმა მ�ღერმა 

ფარინგალურმა სპირანტმა უბიხურსა და ადიღურში ლაბიალური სონანტი  

დატოვა რეფლექსის სახით. 

(1) დას.ად. ნ “სახლი”; აღმ.ად. ნ „id“; აფხ. ა-Á⁰ნა „id“; აბაზ. Ä⁰ნა „id“ 
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(2) დას.ად. რ “ნაკადი”; აფხ. ა-Á⁰რ „id“ 

გვხვდება აგრეთვე არაიდენტური ბგერათშესატყვისობაც, სადაც აფხაზურ 

ფარინგალურ ფონემას ადიღურში პალატალური სონორი შეესატყვისება. ამ 

შემთხვევაში, ფუძეენურ ვითარებაში ფარინგალური მ�ღერი სპირანტი აღდგება.  

(1) უბიხ. ღ⁰ა “რვა”; დას.ად. Á იდ; აღმ.ად. Á იდ; აა-ბა იდ; აბაზ. ˜-ბა იდ 

 

უბიხ. ხ  დას.ად. ჰ  აღმ.ად. ჰ აფხ. ჰ  აბაზ. ჰ  ს.აფხ.ად. *ჰ 

(1) დას.ად. ჰ-ნ “ძარება, wათრევა”; აფხ. -ნაჰა-რა “სტუმრებისთვის 

საWმლის ან სასმელის მირთმევა” 

(2) უბიხ. ბახა- “გაბრაზება”; აბაზ. ბაჰა-რა „id“ 

(3) უბიხ. ⁰‘ხა- “wყევლა”; აფხ. -⁰ჰა-რა „id“; აბაზ. ჩ⁰ჰა-რა „id“ 

ვინაიდან უბიხურმა ენამ დაკარგა ფარინგალური სპირანტები, მათი 

რეალიზაცია ენაში ხდება უვულარული ფონემების სახით, რაც არტიკულაციის 

wინ გადაwევით უნდა იყოს გამოwვეული. აფხაზურ-აბაზურსა და ადიღურში 

შენარჩუნებულია ფუძეენური ვითარება. 

 

უბიხ. ხ  დას.ად. ჰ / ხ აღმ.ად. ჰ / ხ აფხ. ჰ  აბაზ. ჰ  ს.აფხ.ად. *ჰ 

(1) დას.ად. ნა-ჰ “მეტი”; აღმ.ად. ნა-ჰ „id“; აფხ. რ-აჰა „id“ 

(2) უბიხ. ხ “თავადი, მეფე, სიმამრი, ბელადი”; აფხ. ა-ჰ-კ “თავადი”; 

აბაზ. აჰ „id“ 

(3) უბიხ. მხ- “ხე, მერქანი”; დას.ად. ფხ „id“; აღმ.ად. ფხ „id“; აფხ. ა-მჰა-

ბსთა “ღომის მოსარევი დიდი ხის კოვზი” 
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(4) უბიხ. -ხახა “ფერების ინტენსიობის აღმნიშვნელი სუფიქსი”; აფხ. -

ჰაჰა „id“ 

იმ შემთხვევაში, თუკი უბიხური პალატალიზებული უვულარული 

სპირანტი შეესატყვისება აფხაზურ-აბაზურ ან ადიღურ ფარინგალურ სპირანტს, 

ფუძეენურ ვითარებაში პალატალიზებული ფარინგალური სპირანტი 

რეკონსტრუირდება. უბიხურში ფონემის რეფლექსმა განიცადა არტიკულაციის 

უკან გადაwევა, თუმცა შეინარჩუნა პალატალური კოარტიკულაცია, მაშინ 

როდესაც ადიღურსა და აფხაზურ-აბაზურში შენარჩუნდა ფარინგალური 

ფონემა, თუმცა განიცადა დეპალატალიზაცია. 

 

უბიხ. ხ⁰ / ხ  დას.ად. ხ⁰ აღმ.ად. ხ⁰ აფხ. ჰ⁰  აბაზ. ჰ⁰/ ჰ  ს.აფხ.ად. *ჰ⁰ 

(1) უბიხ. მხ “სიძე”; დას.ად. მახ⁰ლ‘  „id“; აფხ. -მაჰ⁰ „id“; აბაზ. მჰ⁰ „id“ 

(2) უბიხ. ფშახ⁰ა “ქვიშა”; დას.ად. ფშახ⁰ „id“; აფხ. ა-ფშაჰ⁰ “მდინარის 

სანაპირო” 

(3) უბიხ. ფხა “ქალიშვილი”; დას.ად. ფხ⁰ „id“; აბაზ. ფხ⁰ „id“; აფხ. ა-ფჰ⁰-

ს “ქალი, მეურლე” 

(4) უბიხ. ახ “ლერვი”; შაფს. ახ⁰ „id“; აფხ. ა-ლჰა „id“ 

(5) უბიხ. ხ “შოვნა”; აღმ.ად. ხ’ა-ხ⁰ “შემოსავალი”; აფხ. ა-რ-ჰა-რა „id“ 

ამ შემთხვევაში, არქაული ვითარება დაცულია აფხაზურ-აბაზურში, თუმცა ზოგ 

შემთხვევაში დელაბიალიზაციასაც აქვს ადგილი. 

 

უბიხ. Á დას.ად. Á აღმ.ად. Á აფხ. Á აბაზ. Á  ს.აფხ.ად. *Á 

(1) აფხ. Áა‘ბა “ობოლი”; დას.ად. Áბ „id“; აღმ.ად. Áბ „id“; აფხ. -Áბა „id“; 

აბაზ. Áბა „id“ 
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(2) უბიხ. -Á “და (კავშირი)”; დას.ად. -Á „id“; აღმ.ად. -Á „id“; აფხ. -Á; 

აბაზ. -Á „id“ 

(3) უბიხ. ⁰Á- “სტვენა”; დას.ად. ⁰Á-ნ „id“; აფხ. ა-⁰-⁰Á “ინდაური” 

როგორც მოსალოდნელი იყო, პალატალური სონანტი აფხაზურ-ადიღურ ენა-

კილო-თქმებში იდენტური შესატყვისობებით ხასიათდება და რაიმე სახის 

ტრანსფორმაცია არ შეინიშნება. 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე ჩვენ აღვადგენთ 4 სახეობის 

უკანაენისმიერ ფონემებს (ჩამონათვალი იwყება wინა და მთავრდება უკანა 

არტიკულაციით) 

a) პალატალური 

b) გუტურალური (resp. ველარული) 

c) უვულარული 

d) ფარინგალური 

ს. სტაროსტინი და ს. ნიკოლაევი არადგენენ 21 გუტურალურ, 44 უვულარულ 

და ერთ პალატალურ Á სონანტს. ავტორები არ აღადგენენ ფარინგალურ 

სპირანტებს და მათ ნაცვლად ფარინგალიზებულ უვულარულ ფონემებს არადგენენ 

სტაროსტინი და ნიკოლაევი 1994, გვ. 181-182).  

განსხვავებით ს. სტაროსტინისგან, ვ. ჩირი�ბა არადგენს 18 გუტურალურ, 18 

უვულარულ, 8 ფარინგალურ და ერთ პალატალურ ფონემას. მსგავსად ს. 

სტაროსტინისა, ვ. ჩირიკბაც არადგენს ლაბიალიზებულ-პალატალიზებულ 

ფონემებს (ჩირიქბა 1996, გვ. 277-289). 

ჩვენი სისტემა მეტ სიახლოვეს იჩენს ვ. ჩირიკბას მიერ wარმოდგენილ 

პარადიგმასთან, თუმცა ჩვენ როგორც სხვა ლოკალურ რიგებში, ამ შემთხვევაშიც 

არ აღვადგენთ პალატალიზებულ-ლაბიალიზებულ კონსონანტებს. wარმოგიდგენთ 

რეკონსტრუირებული უკანაენისმიერი ფონემების ცხრილს: 
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ცხრილი N 11: რეკონსტრუირებული გუტურალური ფონემები 

სტაროსტინი გ გ გ⁰ გ⁰ 

ღ‘ ღ‘ ღ‘⁰ ღ‘⁰ 

 ქ ქ ქ⁰ ქ⁰ 

ხ‘ ხ‘ ხ⁰ ხ‘⁰ 

 კ კ კ⁰ კ⁰ ქ ქ ქ⁰ ქ⁰ 

ჩირიკბა გ გ გ⁰ გ⁰ 

ღ‘ ღ‘ 

ქ ქ ქ⁰ ქ⁰ 

ხ‘ ხ‘ ხ‘⁰ ხ‘⁰ 

 კ კ კ⁰ კ⁰  

ჩვენ გ გ გ⁰  

ღ‘ ღ‘ 

ქ ქ ქ ქ⁰  

ხ‘ ხ‘ ხ‘⁰ 

K კ კ კ⁰   

 

ცხრილი N 12: რეკონსტრუირებული უვულარული ფონემები 

სტაროსტინი   ⁰ ⁰ 

ღ ღ ღ⁰ ღ⁰ 

‘ღ ‘ღ ‘ღ⁰ ‘ღ⁰ 

 

Ã Ã Ã⁰ Ã⁰ 

‘Ã ‘Ã ‘Ã⁰ ‘Ã⁰ 

ხ ხ ხ⁰ ხ⁰ 

‘ხ ‘ხ ‘ხ⁰ ‘ხ⁰ 

 

ყ ყ ყ⁰ ყ⁰ 

‘ყ ‘ყ ‘ყ⁰ ‘ყ⁰ 

Ã Ã Ã⁰ Ã⁰ 

‘Ã ‘Ã ‘Ã⁰ 

‘Ã⁰ 

ჩირიკბა   ⁰ 

ღ ღ ღ⁰ ღ⁰ 

 

Ã Ã Ã⁰ Ã⁰ 

ხ ხ ხ⁰ ხ⁰ 

 

ყ ყ ყ⁰ ყ⁰  
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ჩვენ   ⁰ 

ღ ღ ღ⁰ 

Ã Ã Ã⁰  

ხ ხ ხ⁰ 

 

ყ ყ ყ⁰   

 

 

ცხრილი N 13: რეკონსტრუირებული ფარინგალური ფონემები 

სტაროსტინი   

ჩირიკბა Ä Ä Ä⁰ Ä⁰ ჰ ჰ ჰ⁰ ჰ⁰ 

ჩვენ Ä Ä Ä⁰ ჰ ჰ ჰ⁰  

 

ცხრილი N 14: რეკონსტრუირებული პალატალურიფონემები 

 

სტაროსტინი Á 

ჩირიკბა Á 

ჩვენ Á 
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თავი VI 

ხმოვანთა სისტემის რეკონსტრუქცია 

 

ხმოვანი (ვოკალი) ფონემა ეწოდება ისეთ ბგერით ერთეულს, “რომლის 

წარმოთქმისას არ წარმოიშვება წინაღობა” (იენსენი 2004 : 12). ვოკალიზმის 

რეკონსტრუქცია მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ხმოვნები ნებისმიერი ენის 

მნიშვნელოვან კომპონენტია და ენობრივი ჯგუფისა და ოჯახის 

პროტოვოკალიზმის აღდგენას შეუძლია ნათელი მოჰფინოს მრავალ ისტორიულ 

პროცესს. კონსონანტიზმთან შედარებით, აფხაზურ-ადიღური ვოკალიზმი 

სიმარტივით გამოირჩევა. მიუხედავად ამისა, საერთოაფხაზურ-ადიღური 

ვოკალიზმი დღემდე რჩება ამ ენათა ფონოლოგიის ერთ-ერთ ყველაზე სადაო 

უბნად. 

აფხაზურ-აბაზური ქვესისტემა – თანამედროვე აფხაზურ კილო-თქმებში 

განირჩევა 6 სადა ხმოვანი: ა, ე, ი, ო, უ, .  აქედან ძირითად ხმოვნებად მიჩნეულია 

ღია დაბალი აwეულობის ა და ნეიტრალური (რესპ. ირაციონალური)  ფონემები. 

დანარჩენი ხმოვნები (ე, ი, ო, უ) wარმოქმნილია ან პოზიციურად ან გვხვდება 

მხოლოდ სხვა ენებიდან ნასესხებ სიტყვებში. ანალოგიური ვითარება გვაქვს 

აშხარულ დიალექტშიც. აღსანიშნავია, რომ ფონოლოგიური პროცესების ნიადაგზე 

აღნიშნულ დიალექტში არსებობს კორელაცია სადა და გრძელ ხმოვნებს შორის. 

ანალოგიურ პროცესებს ადგილი აქვს ასევე ტაპანთურ დიალექტშიც (ლომთათიძე 

1997, გვ. 49-53). 

ყველა აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმაში დასტურდება დისტინქციური 

ფუნქციის მქონე მახვილი. აღსანიშნავია, რომ ვ. დიბოს აზრით, აფხაზურ-აბაზურ 

კილო-თქმებს იაპონურისა და ჩინურის მსგავსი ორი ტიპის ტონალობა განირჩევა. მან 

წარმოადგინა ლექსემათა ჯგუფი, რომლებშიც მისი აზრით, ტონალობა 
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სიტყვათგანმასხვავებელი ფუნქცია გააჩნია (დიბო 2011). მიუხედავად ამისა, ეს 

მოსაზრება საკამათოა და დამატებით კვლევას საჭიროებს. 

საერთოაფხაზურ-აბაზურში უნდა ყოფილიყო ორი ძირითადი ფონემა: *ა და 

*, როგორც მახვილიანი, ასევე უმახვილო. wარმოგიდგენთ საერთოაფხაზურ-

აბაზურ ვოკალურ სისტემას: 

 

აბჟ. ა  ბზიფ. ა  აშხ. ა  ტაპ. ა  ს.აფხ-აბაზ. *ა 

(1) აფხ. ა-თ⁰ა-რá “დნობა, გალრობა”; ტაპ. ჩ⁰ა-რა „id“ 

(2) აფხ. ა-ტa ́ტა “რბილი”; აბაზ. ტa ́ტა „id“ 

(3) აფხ. ა-ტa ́მა “ატამი”; აბაზ. ტa ́მა „id“ 

(4) აფხ. ა-გაგa ́ “wრე”; აბაზ. გაგa ́́́ „id“ 

(5) აფხ. ა-გ⁰a ́შ⁰ “კარიბWე”; აბაზ. გ⁰აშ⁰ „id“ 

(6) აფხ. ა-ქ⁰ა “wვიმა”; აბაზ. ქ⁰ა „id“ 

(7) აფხ. ა-ფa ́ “შვილი”; აბაზ. ფა „id“ 

(8) აფხ. ა-ფხa ́ “თბილი”; აბაზ. ფხა „id“ 

(9) აფხ. ა-ფჰა “ქალიშვილი”; აბაზ. ფჰა „id“ 

(10) აფხ. დაჩa ́ “სხვა”; აბაზ. დაჩa ́ „id“ 

როგორც wესი, ღია ა ხმოვანი აფხაზურ-აბაზურ კილო-თქმებში იდენტური 

ბგერათშესატყვისობებით ხასიათდება. 

 

აბჟ.   ბზიფ.   აშხ.   ტაპ.   ს.აფხ-აბაზ. * 

(1) აფხ. ა-დ́რ-რა “ცოდნა”; აბაზ. დრ-რა „id“ 

(2) აფხ. ა-დ⁰́ “მინდორი”; აბაზ. დ⁰ „id“ 

(3) აფხ. დ “დიდი”; აბაზ. დ „id“ 
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(4) აფხ. ა-თ́ “ამინდი”; აბაზ. თ „id“ 

(5) აფხ. ა-ყ “ფეკალიები”; აბაზ. ყ „id“ 

(6) აფხ. ა-ფრ-რá “ფრენა”; აბაზ. ფრ-რა „id“ 

(7) აფხ. ა-ბლ-რá “დაwვა”; აბაზ. ბლ-რá „id“ 

(8) აფხ. ა-ღ⁰́ “ფიცარი”; აბაზ. ღ⁰ „id“ 

ამ შემთხვევაშიც, საქმე გვაქვს იდენტურ ბგერათფარდობებთან. 

საერთოჩერქეზული ქვესისტემა - თანამედროვე ადიღურ კილო-თქმებში განირჩევა 

სამი ხმოვანი – დაბალი აwეულობის ღია ა, დაბალი აwეულობის დახურული  და 

ნეიტრალური ხმოვანი . მკვლევართა უმეტესობა სwორედ ამ სამ ხმოვანს 

გამოჰყოფს (ბალყაროვი 1970, გვ. 93; კუმახოვი და კუმახოვა 1981. გვ. 44-45). ა. 

კუიპერსმა wარმოადგინა თეორია მონოვოკალიზმის შესახებ, რომლის მიხედვითაც, 

ადიღურში არ შეინიშნება კორელაცია ხმოვნებსა და ტანხმოვნებს შორის (კოიპერსი 

1960, გვ. 96-102). აღმოსავლურ ადიღურში ასევე wარმოდგენილია პოზიციურად 

wარმოქმნილი ო, უ, და ი ხმოვნებიც (ბალყაროვი 1970, გვ. 96). 

უბიხურში wარმოდგენილია ორი ძირითადი ხმოვანი: ღია ა და 

ნეიტრალური . გვხვდება როგორც მახვილიანი, ასევე უმახვილო ა ფონემა. 

საერთოჩერქეზულ ვოკალურ სისტემაში უნდა გვქონოდა ორი ხმოვანი – 

ღია ა და ნეიტრალური . 

უბიხ. ა  დას.ად. ა  აღმ.ად. ა  ს.ჩერქ. *ა 

(1) უბიხ. ნa ́შა “კიტრი”; დას.ად. ნაშ „id“; აღმ.ად. ნა „id“ 

(2) უბიხ. ⁰a ́კ⁰ა “კვიცი”; დას.ად. ხ‘აკ⁰ „id“; აღმ.ად. ხ‘აკ⁰ „id“ 

(3) უბიხ. ბაგა-⁰ “ტურა”; დას.ად. ბაჯ “მელია”; აღმ.ად. ბაჯ „id“ 

(4) უბიხ. ‘Ãa ́ა “მwვანე კოდალა, Wკა”; აღმ.ად. ყ⁰ა „id“ 

(5) უბიხ. Ãაღ “ყვავი”; აღმ.ად. ყ⁰არღ / ყ⁰აღ „id“ 
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(6) უბიხ. აბღა “ბუდე”; დას.ად. ნაბღ⁰ „id“; აღმ.ად. აბღ⁰ „id“ 

(7) უბიხ. ბა́ “ბუზი”; დას.ად. ბაძ „id“; აღმ.ად. ბაძ „id“ 

(8) უბიხ. მa ́wა “კალია”; დას.ად. მაw „id“; აღმ.ად. მაw „id“ 

(9) უბიხ. დად “მამა”; დას.ად. თათ „id“; აღმ.ად. დად „id“ 

(10) უბიხ. ნან “დედა”; დას.ად. ნან „id“; აღმ.ად. ნან „id“ 

ამ შემთხვევაში, სახეზეა იდენტური ბგერათშესატყვისობები. 

 

უბიხ.   დას.ად.   აღმ.ად.   ს.ჩერქ. * 

(1) უბიხ. ნბღა “ფერფლი”; დას.ად. ნბღ⁰  „id“; აღმ.ად. ნბღ⁰ „id“ 

(2) უბიხ. ⁰ “ზღვა”; დას.ად. ხ‘ „id“; აღმ.ად. ხ‘ „id“ 

(3) უბიხ. ⁰ა “რკინა”; დას.ად. ღ⁰W „id“; აღმ.ად. ღ⁰ „id“ 

(4) უბიხ. ძ-ღაღ “ყვავილი”; დას.ად. ც „id“; აღმ.ად. ძ „id“ 

(5) უბიხ. ბაგნა “შვრია”; შაფს. ბაგნ „id“ 

(6) უბიხ. მხ “სიმინდის ღერო”; დას.ად. ფხ “სტაფილო”; აღმ.ად. ფხ „id“ 

(7) უბიხ. გ “გული”; დას.ად. გ⁰ „id“; აღმ.ად. გ⁰ „id“ 

(8) უბიხ. გ⁰ “ნგრევა, დაფშვნა”; დას.ად. გ⁰-ნ „id“; აღმ.ად. გ⁰-ნ „id“ 

(9) უბიხ. ქ⁰ფ “ჯგუფი”; დას.ად. ქ⁰ფ „id“; აღმ.ად. გ⁰ფ „id“ 

(10) უბიხ. ბჟ “ურელი”; დას.ად. ბჟ „id“; აღმ.ად. ბ „id“ 

ნეიტრალური ხმოვნის რეფლექსებს რაიმე ცვლილება არ განუცდიათ. 

 

უბიხ. ა  დას.ად.   აღმ.ად.   ს.ჩერქ. *ა 

(1) უბიხ. ღ⁰ა “ხვრელი, სორო”; დას.ად. ღ⁰ „id“; აღმ.ად. ღ⁰ „id“ 

(2) უბიხ. გატ́ “კატა”; დას.ად. ჩთ- „id“; აღმ.ად. ჯდუ „id“ 
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(3) უბიხ. ‘ “ძაღლი”; დას.ად. ჰ „id“; აღმ.ად. ჰ „id“ 

(4) უბიხ. ‘ხ⁰ა “ღორი”; დას.ად. Ã⁰ „id“; აღმ.ად. Ã⁰ „id“ 

(5) უბიხ. მშ⁰a ́ “დათვი”; დას.ად. მ „id“; აღმ.ად. მ „id“ 

(6) უბიხ. ‘ბ‘ღა-ჯა “არwივი”; დას.ად. ბღ „id“; აღმ.ად. ბღ „id“ 

(7) უბიხ. და “wურბელა”; დას.ად. დ „id“; აღმ.ად. დ „id“ 

(8) უბიხ. ფსა “თევზი”; დას.ად. ფც „id“; აღმ.ად. ბძ „id“ 

(9) უბიხ. ნსა-ღ “რ�ალი”; დას.ად. ნს „id“; აღმ.ად. ნს „id“ 

(10) უბიხ. ყ⁰ა “შვილი”; დას.ად. Ã⁰ „id“; აღმ.ად. ყ⁰ „id“ 

ადიღურში დახურული ƒ პოზიციურად უნდა იყოს wარმოქმნილი (შენგელია 

2006, გვ. 34). 

გარდა იდენტური შესატყვისობებისა, გვხვდება ასევე არაიდენტური 

შესატყვისობებიც, სადაც ადიღური ნეიტრალური ხმოვანი შეეფარდება უბიხურ ა 

ხმოვანს და პირუკუ. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩერქეზული მასალით ფონემის 

რეკონსტრუქცია არასაკმარისია.  

(1) უბიხ. ბნ “საფლავის ორმო”; დას.ად. ბნ “საფლავი”; აღმ.ად. ბნ „id“ 

(2) უბიხ. მძა “თვე, მთვარე”; დას.ად. მაზ „id“; აღმ.ად. მაზ „id“ 

(3) უბიხ. მ⁰ა “დღე”; დას.ად. მაф „id“; აღმ.ად. მახ‘⁰ „id“ 

(4) უბიხ. ‘მა “პანტა”; დას.ად. მ-Á-რს “ვაშლი”; აღმ.ად. მ “მჟაველა” 

(5) უბიხ. ღრ “პატიმარი”; დას.ად. ღრ „id“; აღმ.ად. ღრ „id“ 

(6) უბიხ. გ⁰ა “vulva”; დას.ად. გ⁰დ „id“; აღმ.ად. გ⁰დ „id“ 

(7) უბიხ. თ⁰‘Ã “ყელი”; დას.ად. თაÃ „id“ 

(8) უბიხ. ბღა “ფართო”; დას.ად. ბღ⁰ „id“; აღმ.ად. ბღ⁰ „id“ 
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საერთოაფხაზურ-ადიღური ვოკალიზმი - საერთოაფხაზურ-ადიღურ ფუძე ენაში 

უნდა გვქონოდა ორი ხმოვანი – ღია დაბალი აwეულობის ა და და ნეიტრალური 

 ხმოვნები. ორივე ფონემა მეტwილად იდენტური ბგერათშესატყვისობების 

საფუძველზე რეკონსტრუირდება. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ ხმოვანთა 

შისტემა აფხაზურ-ადიღურ ენებში არასტაბილურობით გამოირჩევა.  

  

უბიხ. ა  დას.ად. ა /   აღმ.ად. ა /  აფხ. ა  აბაზ. ა  ს.აფხ.ად. *ა 

(4) უბიხ. ფშა “უკანალი”; დას.ად. ფხ‘ „id“; აღმ.ად. ფხ‘ „id“; აფხ. ა-ფხა 

“ადრე, თავიდან” 

(5) უბიხ. მÃა “მკერდი”; აფხ. -მახა “ხელის სახსარი”; აბაზ. მაÃა “ბეWი, 

მხარი” 

(6) უბიხ. ყა- “ყოფნა, ქონა, ყოლა”; დას.ად. -ნ “ქონა, ყოლა”; აღმ.ად. -ნ 

„id“; აფხ. ა-ყა-ლა-რა “ყოფნა” 

(7) უბიხ. ⁰ა-ბღა “ქოხი”; აფხ. ა-ბა “ციხე სიმაგრე” 

(8) დას.ად. რ “ნაკადი”; აფხ. ა-Á⁰რ „id“ 

(9) უბიხ. -ხახა “ფერების ინტენსიობის აღმნიშვნელი სუფიქსი”; აფხ. -

ჰაჰა „id“ 

(10) უბიხ. ახ “ლერვი”; შაფს. ახ⁰ „id“; აფხ. ა-ლჰა „id“ 

(11) უბიხ. ხ‘ა “სისხლძარღვი”; დას.ად. ф “მყესი”; აღმ.ად. ხ‘⁰ „id“; აფხ. ა-ხ⁰ა-

რშ “ხერხემალი” 

(12) უბიხ. კა- “სიარული”; დას.ად. კ⁰-ნ „id“; აღმ.ად. კ⁰-ნ „id“; აფხ. -კ⁰აშა-

რა “ცეკვა”; აბაზ. კ⁰აშა-რ „id“ 

(13) შაფს. კ “კუდი, დასასრული”; დას.ად. W „id“; აღმ.ად. W „id“; აბაზ. 

ნა-w-კა-რა “-მდე” 
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უბიხ.   დას.ად.   აღმ.ად.  აფხ.   აბაზ.   ს.აფხ.ად. * 

(1) უბიხ. გ “გული”; დას.ად. გ⁰ „id“; აღმ.ად. გ⁰ „id“; აფხ. -გ⁰ „id“; აბაზ. 

გ⁰ „id“ 

(2) უბიხ. გ⁰მა “ძროხა”; აფხ. აჟ⁰ გ⁰მ́ა “პატარა ცურის მქონე ძროხა” 

(3) უბიხ. გგ-ს “დარჩენა”; აფხ. ა-გ⁰გ́⁰-რა “ერთად შეგროვება, ბრბოს 

შეკრება” 

(4) უბიხ. ქ⁰ “ეკლიანი ბუჩქი”; შაფს. ქ⁰ “ფოთლებიანი ფიჩხი, ტოტი”; 

აფხ. ა-ქ⁰-მ⁰ “გამხმარი რეროები, თმა” 

(5) უბიხ. კ⁰მÁ “კორო”; აფხ. ა-კ⁰ბ-რ „id“ 

(6) უბიხ. ⁰Á- “სტვენა”; დას.ად. ⁰Á-ნ „id“; აფხ. ა-⁰-⁰Á “ინდაური” 

აფხაზურ-ადიღურ ფუძე-ენაში სადა ე, ი, ო, უ ფონების უქონლობის ფონზე, 

საინტერესოდ ჩანს კოარტიკულაციის ისეთი სახეობები, როგორიცაა 

ლაბიალიზაცია და პალატალიზაცია. ჯგუფთაშორისი ბგერათშესატყვისობებს 

შორის სამი ძირითადი სახეობა განირჩევა: 

1. აფხაზურ-აბაზურში, უბიხურსა და ადიღურში wარმოდგენილია 

პალატალიზებული თანხმოვანი. 

2. აფხაზურ-აბაზურში, უბიხურსა და ადიღურში wარმოდგენილია 

ლაბიალიზებული თანხმოვანი 

3. უბიხური პალატალიზებული თანხმოვანი შეესატყვისება აფხაზურ-აბაზურ 

და ადიღურ ლაბიალიზებულ თანხმოვანს 

ზემოთმოყვანილი მოცემულობის საფუძველზე, შედარებით მარტივია პირველი 

და მეორე მაგალითის ფუძეენური კოარტიკულაციის დადგენა. 

1. თუ ბგერათშესატყვისობისას ყველა აფხაზურ-ადიღურ ენობრივ ერთეულში 

wარმოდგენილია ლაბიალიზებული ფონემა, მაშინ ის ფუძეენობრივ 

ვითარებაშიც ლაბიალიზებული იქნება. 
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2. თუ ბგერათშესატყვისობისას ყველა აფხაზურ-ადიღურ ენობრივ ერთეულში 

wარმოდგენილია პალატალიზებული ფონემა, მაშინ ის ფუძეენობრივ 

ვითარებაშიც პალატალიზებული იქნება. 

აზრთა სხვადასხვაობას მხოლოდ ბგერათფარდობის მესამე ტიპი იwვევს, 

სადაც უბიხური ენის პალატალიზებული თანხმოვნები შეესატყვისებიან სხვა 

ენობრივი ჯგუფების ლაბიალიზებულ ფონემებს. ვ. ჩირი�ბა და ს. სტაროსტინი 

ამოსავალ ვითარებაში ლაბიალიზებულ-პალატალიზებულ ფონემებს აღადგენენ.  

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პალატალიზებულ-ლაბიალიზებული თანხმოვანის 

არსებობა ყველა ფონოტაქტიკურ კანონს ეwინაარმდეგება. აქედან გამომდინარე, 

ვთვლით, რომ ამოსავალ ვითარებაში ან ლაბიალიზებული, ან 

პალატალიზებული ფონემა უნდა არდგეს. ამ შემთხვევაში, არქაული ვითარება 

დაცული უნდა იყოს აფხაზურ-აბაზურში. დელაბიალიზაციის შესაძლებლობას 

შაფსუღური დიალექტის მონაცემები ადასტურებს, სადაც ეს პროცესი ცოცხალია. 

მაგალითად: ფხ†ჷ > ფხჷ „ქალიშვილი“ და სხვა (კერაშევა 1957, გვ. 47). თუკი ამ 

ენობრივ ერთობაში უბიხური პალატალიზებული კონსონანტი შეესატყვისება 

ლაბიალიზებულ კონსონანტს, მაშინ ამოსავალ ვითარებაში უნდა გვქონდეს 

ლაბიალიზებული ფონემა და პირუკუ, თუკი უბიხური პალატალიზებული ფონემა 

შეესატყვისება აფხაზურ-აბაზურ პალატალიზებულ ფონემას მაშინ ამოსავალში 

უნდა გვქონდეს პალატალიზებული ფონემა. 

უბიხ. C⁰ ადიღ. C⁰  აფხ-აბაზ. C⁰   ს.აფხ-ად. C⁰ 

 უბიხ. C  ადიღ. C  აფხ-აბაზ. C   ს.აფხ-ად. C 

უბიხ. C  ადიღ. C⁰  აფხ-აბაზ. C⁰   ს.აფხ-ად. C⁰ 

უბიხ. C  ადიღ. C⁰  აფხ-აბაზ. C   ს.აფხ-ად. C 
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 ლაბიალიზებული და პალატალიზებული ფონემების გენეზისის საკითხი 

დღემდე შეუსwავლელია. ხომ არ wარმოადგენს კოარტიკულაციის ეს ორი სახეობა 

სადა ხმოვანი ფონემების რეფლექსებს?  

C⁰ა < *Cო 

C⁰ < *Cუ 

Cა < *Cე 

C < *Cი 

სხვა ენებიდან ნასესხებ ლექსიკაში ე, ი, ო, უ ფონემათა რეალიზაცია 

თანამედროვე აფხაზურ-ადიღურ ენებში ხდება სwორედ ლაბიალიზაციისა და 

პალატალიზაციის მეშვეობით. 
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თავი VII 

ბგერათკომპლექსების რეკონსტრუქცია 

 

აფხაზურ-ადიღური ენები მდიდარია ბგერათკომპლექსებით. ლომთათიძე 

აფხაზურ-აბაზურში ერთმანეთისგან მიჯნავდა პირვანდელ და მეორეული 

წარმომავლობის ბგერათკომპლექსებს. მისივე აზრით, „რთულ, შედგენილ ფუძეებში 

მახვილის სხვადასხვა ადგილას დასმით გამოწვეული ხმოვანთა რედუქციის ფართო 

გავრცელება, ბუნებრივია, აღნიშნულ ენებში თანხმოვანთა შეჯრაში და კომპლექსთა 

წარმოქმნაში დიდ როლს თამაშობდეს მახვილი (ლომთათიძე 1977, გვ. 239). ავტორი 

შემდეგი სახის პირვანდელ კომპლექსებს გამოჰყოფს: ფს, ფ, ფშ, ფშ˜, ფხ, ფხ˜, ფჰ, ფჰ†, 

ფჩ, ფთ, ფრ, ბზ, ბჟ, ბჟ˜, ბღ, ბწ, ბწ′, ბჵ, მზ, მღ, მპ, მჟ†, მზ′†, მრ, მს, მს′, მტ, მღ, მყ†, მშ†, 

მჩ, მც, მც′, მძ, მძ′, მწ, მწ′, მჭ, მხ, მჵ და სხვა (იქვე გვ. 243). ბალყაროვის აზრით, 

ჩერქეზულში გვხვდება როგორც ორთანხმოვნიანი  (ბჟ, ფს, თხ, სთ და სხვა) და 

სამთანხმოვანი (ფსჩ, ფსთ, ნთხ ფშÐ და სხვა). ბგერათკომპლექსები. 

ბგერათკომპლექსების უმრავლესობა წარმოაგდენს ხშულისა და ფრიკატივის 

კომბინაციას (ბალყაროვი 1970, გვ. 54-55). თანამედროვე ენობრივ ერთეულებში 

გავრცელებული ბგერათკომპლექსების wარმომავლობა სხვადასხვაგვარი შეიძლება 

იყოს: 

1. ხმოვნის რედუქცია – მაგ. უბიხ. ნდღა “მზე”; აღმ.ად. დღ “მზე”. დღ<*დღ 

2. სონანტის განვითარება – მაგ. დას.ად. ჰ˃ა⁰ / ჰ˃ან⁰  “თივის ზვინი”; 

3. საერთოაფხაზურ-ადიღური ქრონოლოგიური დონე – მაგ. დას.ად. ფს 

“სული”; აღმ.ად. ფს „id“; აფხ. ა-ფს „id“; უბიხ. ფსა „id“ 

ის ბგერათკომპლექსები შორის, რომელიც საერთოაფხაზურ-ადიღური ფუძე 

ენიდან მომდინარეობს, შეიძლება ორ ძირითად ჯგუფად გაიყოს: 
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1. ბილაბიალური ბგერათკომპლექსები 

2. ჰარმონიულ დეცესიური ბგერათკომპლექსები 

ბილაბიალური ბგერათკომპლექსი ეwოდება კონსონანტთა ისეთ კავშირს, 

რომლის თავშიც არის ბილაბიალური ხშული, ხოლო მეორე კომპონენტი კი 

სიბილანტია ან უკანაენისმიერი თანხმოვანი. სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენებთან 

შედარებით, აფხაზურ-ადიღური ენები ბილაბიალური კომპლექსების სიმდიდრით 

გამოირჩევა. wარმოგიდგენთ საერთოაფხაზურ-ადიღურ ბილაბიალურ 

ბგერათკომპლექსებს: 

*ბზ: დას.ად. ც-ბზ “შემოდგომაზე შესაკრეWი ცხვრის მატყლი”; აფხ. ა-ბზა-ლას 

“შესაკრეWი ცხვრის მატყლი” 

*ფს: უბიხ. ფსა “სული”; დას.ად. ფს „id“; აღმ.ად. ფს „id“; აფხ. ა-ფს „id“; აბაზ. 

ფს „id“ 

[*ბჟ:]  

*ბჟ῀: დას.ად. ბჟ῀ “ურელი”; აფხ. ა-ბჟ῀ა-რá “მოშინაურება”; აბაზ. ბჟ῀ა-რá „id“ 

*ფშ: დას.ად. ღ⁰-ფშ “ჩალა”; აფხ. ა-ფშ “სიმინდი”; აბაზ. ა-ფშ „id“ 

*ფშ῀: დას.ად. ფშ῀ “თავადი, დიდგვაროვანი”; აღმ.ად. ფშ „id“; აფხ. –აფშ “დიდი, 

ძლიერი” 

[*ბ] 

*ფ: უბიხ. ფა- “გაბერვა, გასიება”; აფხ. ა-ფ-ლა “ცხიმი” 

*ბ: უბიხ. ბ “შვიდი”; დას.ად. ბ „id“; აღმ.ად. ბ „id“; აფხ. ბჟ῀-ბა „id“; 

*ბლ: უბიხ. ბა “თვალი”; დას.ად. ნ „id“; აღმ.ად. ნ „id“; აფხ. a ́-ბლა „id“; აბაზ. 

ბლა „id“ 
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*ფლ‘: უბიხ. ფლ‘ა- “ყურება”; დას.ად. ფლ‘-ნ „id“; აღმ.ად. ფლ‘-ნ „id“; აფხ. ა-

ფშ-რა „id“; აბაზ. ფშ-რა „id“ 

*პ: უბიხ. პ “ოთხი”; დას.ად. პ „id“; აღმ.ად. პ „id“; აფხ. ფშ-ბა „id“; 

აბაზ. ფშ-ბა „id“ 

*ბღ: დას.ად. ჟ-ბღ “ქარი” < “ძლიერი ჰაერი”; აღმ.ად. ა-Á-ბღ-აა “მამაცი” 

*ფხ: დას.ად. ჩ-ფხ-ნ “გაშრობა”; აფხ. ა-ფხa ́ “თბილი”  

*ბღ‘: დას.ად. ბღ‘ “ქედი”; აღმ.ად. ბღ‘ „id“;  

*ფხ‘: უბიხ. ფხ‘- “მატყლის გაჩეჩვა”; დას.ად. ფხ-ნ „id“; აფხ. a ́-ფხ-თ “გაwეwილი, 

გაბურძგნული”  

[*ბ] 

[*ფÃ:]  

*პყ: უბიხ. პყაWა “ლერwამი” ა-პყზ „id“ 

[*ბÄ] 

*ფჰ˃: უბიხ. ფÃ “ქლიავის ნაირსახეობა”; დას.ად. ფხ-გ⁰-ლ‘ “ალუჩა”; აფხ. ა-ჰ˃⁰ა-

სა “ალუჩა” 

აღსანიშნავია ჰარმონიულ-დეცესიური კომპლექსების პოვნიერება 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ფუძე ენაში. მართალია, აღნიშნული სისტემა არ არის 

ქართველური და ნახური ენების მსგავსად განვითარებული, მიუხედავად ამისა, 

შესაძლებელია გარკვეული კომპლექსების რეკონსტრუქცია. 

[დღ:]  

[თხ:]  
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ტყ: უბიხ. ტყ⁰ა “ორი”; შაფს. ტყ⁰ „id“; აფხ. Á⁰-ბა „id“; აბაზ. Ä⁰-ბა „id“ 

[ძღ:]  

[ცხ:] 

[wყ:] 

[ღ:] 

[ხ:] 

ყ: უბიხ. - “ცოდნა”; შაფს. ყ-ნ „id“; აღმ.ად. -ნ „id“; აფხ. ა-wა-რა “სwავლა” 

[ჯღ:] 

[ჩხ:] სვან. უჩხე „წვიმა“ < საერთოადიღური *–ƒჩხ „წვიმა“. აღმ. ად. –ƒშხ‘ 

[Wყ:] 

[ზღ:]  

[სხ:] 

[ღ:] 

[ხ:] 

*ჟღ: უბიხ. ჟღ⁰ა- “გაWყლეტა, დაპრესვა”; აფხ. ა-ღ⁰ა-ღ⁰ა-რა „id“ 

შხ: უბიხ. შხ “wაბლი”; დას.ად. შხ’⁰-მჩ „id“; აფხ. ა-ხა „id“ 

თÃ: უბიხ. თხ⁰ა “ნაცარი”; დას.ად. თხ⁰ “რუხი”; აფხ. ა-Ã⁰ა “რუხი“ 
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დასკვნა 

 

საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიური სისტემა არნახული სირთულით 

ხასიათდება. ქართველურ, ნახურ და დაღესტნურ ქვესისტემებთან შედარებით, ამ 

ენათა ფონოლოგიური და ლექსიკური მასალა კომპლექსური და მრავალფეროვანია. 

ფონემატური ინვენტარის სიმრავლე განპირობებულია განვითარებული 

კოარტიკულაციითა და ხშულთა სამეულებრივი სისტემით. ჩვენთვის ცნობილმა 

აფხაზურ-ადიღურმა ენებმა და დიალექტებმა მეტწილად შეინარჩუნეს ძირითადი 

ფუძე-ენური თვისებები. 

ფონემატური ინვენტარიდან შედარებით ყველაზე მარტივია საერთოაფხაზურ-

ადიღური ვოკალიზმი. როგორც აღდგენილი მასალა გვიჩვენებს, ფუძეენურ 

ქრონოლოგიურ დონე ვოკალიზმი ბიფონემური უნდა ყოფილიყო. ეს 

wინაარმდეგობაში მოდის კოიპერსის მიერ ნავარაუდევ მონოვოკალიზმის 

თეორიასთან. კერძოდ, ჩვენს მიერ მოყვანილი მაგალითების საფუძველზე 

რეკონსტრუირდება ღია ა და ირაციონალური Ê ფონემები. ორივე ფონემა ფართოდ 

არის wარმოდგენილი თანამედროვე აფხაზურ-ადიღურ ენებში. აგრეთვე, ჩვენს მიერ 

მოყვანილი მასალა ცხადჰყოფს, რომ ფუძეენურ ვითარებაში მახვილს გააჩნდა 

დისტინქციური ფუნქცია. სავარაუდოდ, საერთოაფხაზურ-ადიღურმა უმახვილო ა 

ფონემამ თანამედროვე ჩერქეზულ და უბიხურ ენებში რეფლესის სახით 

დახურული ƒ ფონემა მოგვცა. ჰქონდა თუ არა საერთოაფხაზურ-ადიღურ ენებს 

მეტი ფონემა, ეს სადაო საკითხია. შესაძლოა თანამედროვე კილო-თქმებში 

არსებული თანხმოვანთა პალატალიზაცია wარმოადგენდეს რბილი ე, ი, ™, š 

ხმოვნების, ხოლო ლაბიალიზაცია კი ლაბიალური ო, უ ფონემების რეფლექსს. ამის 

დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზურ-ადიღური მასალის სხვა 

მონათესავე კავკასიურ ენებთან შეპირისპირებით. განსაკუთრებით ღირებული 
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იქნება აფხაზურ-ადიღური მასალის შეპირისპირება თაბასარანულ და იმ ლეზგიურ 

ენებთან შეპირისპირება, სადაც დრესაც შენარჩუნებულია ლაბიალიზებული ან 

დენტო-ლაბიალიზებული თანხმოვნები. 

კონსონანტური რიგებიდან შედარებით სიმარტივით ბილაბიალური რიგი 

გამოირჩევა. ფუძე ენაში ბილაბიალური ხშულები wარმოდგენილია ხშულთა 

სამეულებრივი სისტემით. როგორც მოსალოდნელი იყო, ბ და ფ თანხმოვნები 

შედარებით ხშირად გვხვდება, ხოლო მკვეთრი პ ფონემა კი შედარებიტ იშვიათად. 

ბილაბიალურ რიგში არ დასტურდება სპირანტები. ბილაბიალური სონორი მ ერთ-

ერთი ყველაზე დიდი სიხშირით არის wარმოდგენილი რეკონსტრუირებულ ძირ-

ფუძეებში. იგივე შეიძლება ითქვას ბილაბიალურ – სონანტზე. შესაძლოა ამ 

ფონემას ხმოვნური wარმოშობა ჰქონდეს. რამდენიმე ბგერათშესატყვისობის 

საფუძველზე ჩვენ აგრეთვე აღვადგენთ ლაბიოდენტალურ ყრუ ф სპირანტს. მისი 

მ�ღერი კორელატის არსებობა არსებულ მასალაზე დაყრდნობით არ დასტურდება. 

ბილაბიალურ ფონემებს არ უნდა ჰქონოდა რაიმე სახის კოარტიკულაცია.  

ბილაბიალურთან შედარებით, მეტი სირთულით გამოირჩევოდა დენტალურ 

ფონემათა რიგი. დენტალური ფონემები wარმოდგენილი იყო ხშულთა 

სამეულებრივი სისტემით: დ, თ და ტ თანხმოვნებით. აღნიშნული ფონემებს 

გააჩნია ლაბიალიზებული დ†, თ† და ტ† კორელატებიც, რომლებიც სრული სახით 

შემონახულია აფხაზურ-აბაზურ და უბიხურ ენებში. პალატალიზებული 

დენტალური ფონემების არსებობა არსებულ მასალაზე დაყრდნობით არ 

დასტურდება. ასევე, არ დასტურდება დენტალური სპირანტული ფონემების 

არსებობა. ამის საპირისპიროდ, გვხვდება სონორული დენტალური ნ და რ 

ფონემები. მათი ხვედრითი სიხშირე საკმაოდ დიდია, თუმცა უნდა აღინიშნოს 

რომ რ ფონემა თითქმის არასდროს არ არის wარმოდგენილი ძირ-ფუძის თავში. 
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პროტოაფხაზურ-ადიღური კონსონანტიზმის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო 

და არქაული ატრიბუტი ლატერალურ ფონემათა რიგია. ჩვენს მიერ 

რეკონსტრუირებული ლატერალური ქვესისტემა wარმოდგენილია ორი ხშული-

აფრიკატით, მ�ღერითა და აბრუპტიულით. ამ ფონემათა ყრუ-ფშვინვიერი 

კორელატის რეკონსტრუირება პრობლემატურია. აღსანიშნავია, რომ არცერთი ამ 

ფონემთაგანი არ გვხვდება ცოცხალ აფხაზურ-ადიღურ ენებსა და დიალექტებში. 

ამის საპირისპიროდ, ლატერალური სპირანტები wარმოდგენილია მ�ღერი და ყრუ-

ფშვინვიერი თანხმოვნებით. ორივე ფონემა გვხვდება ჩერქეზულსა და უბიხურ 

ენებში, ხოლო აფხაზურ-აბაზურში კი რეფლექსის სახით მოგვცა შიშინა 

სიბილანტები. საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე აგრეთვე 

აღვადგენთ ლატერალური ლ სონორს. ცოცხალი ენებიდან ეს ფონემა მხოლოდ 

აფხაზურ-აბაზურს შემორჩა, ხოლო ჩერქეზულსა და უბიხურში ის აღარ გვხვდება. 

ლატერალურ ფონემებთან მიმართებით არც თანამედროვე და არც ფუძეენურ 

ვითარებაში არ დასტურდება არც ლაბიალიზაცია და არც პალატალიზაცია. 

ლატერალურ ფონემათა კომპლექსური სისტემის რეკონსტრუირება სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია საერთოკავკასიური ენობრივი კავშირების დადგენისთვის. ამ 

რიგის პოვნიერება ფუძეენურ ქრონოლოგიურ დონეზე კიდევ ერთხელ უსვამს 

ხაზს აფხაზურ-ადიღური ენების ფონემატურ და სტრუქტურულ სიახლოვეს ნახურ 

და დაღესტნურ ენებთან, სადაც აღნიშნული რიგის ფონემები ცოცხალ ენებში 

ფართოდ არის wარმოდგენილი. 

შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზურ-ადიღური ფუძეენური კონსონანტიზმის 

ყველაზე რთულ უბანს სიბილანტთა შისტემა wარმოადგენს. ამ ქვესისტემის 

შედარებით მარტივ უბანს სისინა სიბილანტთა რიგი wარმოადგენს. ხშულთა რიგი 

wარმოდგენილი სამეულებრივი სისტემით, სადაც აღვადგენთ *ძ, *ც, *w ფონემებს. 

სპირანტთა რიგი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ბინარულია და ზ, ს 

თანხმოვნებით არის wარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული რიგის 

ფონემები შედარებით სტაბილურია და მეტwილად იდენტური შესატყვისობებით 
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არის wარმოდგენილი. აღნიშნული ფონემები სრული სახით wარმოდგენილია ყველა 

აფხაზურ-ადიღურ ენა-კილო-თქმაში. სისინა სიბილანტთა არც პალატალიზაცია და 

არც ლაბიალიზაცია ფუძეენურ ვითარებაში არ დასტურდება. 

სისინა სიბილანტებთან შედარებით უფრო რთულ უბანს სისინ-შიშინა 

სიბილანტთა რიგი wარმოადგენს. აღნიშნული რიგი აფხაზურ-ადიღურ ენებს არა 

მხოლოდ მონათესავე კავკასიურ ენებს, არამედ მსოფლიოს ენებს შორისაც 

გამოარჩევს. როგორც ნავარაუდევი იყო, სისინ-შიშინა აფრიკატთა რიგი 

wარმოდგენილია სამეულებრივი, ხოლო სპირანტთა რიგი კი wყვილეული 

სისტემით. ამ რიგში ჩვენ აღვადგენთ *ძ′, *ც′, *w′, ზ′, ს′ ფონემებს. ყველა 

ზემოთხსენებულ ფონემას გააჩნია ლაბიალიზებული კორელატები *ძ′†, *ც′†, *w′†, 

ზ′†, ს′†. სისინ-შიშინა ფონემებში პალატალიზაციის პროცესი არ დასტურდება. 

აღსანიშნავია, რომ ყველაზე სრულყოფილი სახით სისინ-შიშინა ფონემები 

უბიხურმა ენამ შემოინახა, ხოლო აფხაზურ-აბაზურ და ჩერქეზულ ქვესისტემებში 

ამ რიგმა მნიშვნელოვანი სახეცვლილება განიცადა. 

wინა ორი რიგის მსგავსად, შიშინა სიბილანტებიც ჯ, ჩ, W აფრიკატების 

სამეულებად, და ჟ, შ სპირანტების wყვილებად იყოფა. განსხვავებით სისინ-შიშინა 

კორელატებისგან, საერთოაფხაზურ-ადიღურ შიშინა სიბილანტებს შორის არ 

დასტურდება ლაბიალიზაცია. ამის საპირისპიროდ, ყველა საერთოაფხაზურ-

ადიღურ შიშინა სიბილანტს გააჩნია პალატალიზებული კორელატი. 

სიბილანტების მსგავსად, საერთო აფხაზურ-ადიღური ფუძე ენის უკანაენისმიერ 

თანხმოვანთა სისტემაც სირთულით გამოირჩევა. გუტურალურ (ველარულ) რიგში 

გვხვდება სადა გ, ქ, კ, ღ’, ხ’ ფონემები. აღსანიშნავია, რომ სადა გუტურალური 

ხშულები შედარებით ნაკლები სიხშირით არის პოვნიერი ცოცხალ აფხაზურ-

ადიღურ ენებში, განსაკუთრებით ადიღურსა და უბიხურში. აგრეთვე, 

ადიღურისგან და უბიხურისგან განსხვავებით აფხაზურ-აბაზურ ენებში არ 
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გვხვდება კორელაცია გუტურალურ (ველარულ) და უვულარულ სპირანტებს 

შორის. გარდა მ�ღერი ღ’ სპირანტისა, ყველა სხვა დანარჩენი გუტურალური 

სპირანტისათვის ფუძეენურ მდგომარეობაში აღდგება როგორც ლაბიალიზებული 

აგრეთვე პალატალიზებული კორელატი. რაც შეეხება ღ’ ფონემას, არსებულ 

ლექსიკურ მასალაზე დაყრდნობით მისი ლაბიალიზებული კორელატის 

რეკონსტრუქცია ვერ მოხერხდა. 

ცალკე აღნიშვნის საკითხია ველარული Á სონორი. ის როგორც wესი, 

wარმოდგენილია იდენტური შესატყვისობებით და გვხვდება ყველა აფხაზურ-

ადიღურ ენა-კილო-თქმაში. 

საერთოაფხაზურ-ადი|რურ უვულარულ ფონემათა რიგში აღდგება , Ã, ყ, რ, ხ 

კონსონანტები აღდგება. ვინაიდან დრეისათვის კავკასიურ მკვლევართა შორის 

არსებობს აზრთა სხვადასსხვაობა ამ ფონემათა აღმნიშვნელი ტერმინოლოგიის 

შესახებ, ჩვენს ნაშრომში , Ã, ყ აღნიშნულია არა როგორც ფარინგალური, არამედ 

უვულარული ფონემები რომელთა სპირანტული კორელატებიც ფონემები ღ, ხ 

არის. უნდა აღნინიშნოს, რომ  ფონემა არ გვხვდება არათუ არცერთ ცოცხალ 

აფხაზურ-ადიღურ ენაში, არამედ სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენებშიც კი. მისი 

რეკონსტრუქცია მხოლოდ რეფლექსებზე დაყრდნობით არის შესაძლებელი. ასევე, 

 ფონემას ფუძეენურ ვითარებაში არ გააჩნია პალატალიზებული კორელატი. 

ყვველა დანარჩენ უვულარულ ფონემას საერთოაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ 

დონეზე გააჩნია როგორც ლაბიალიზებული ასევე პალატალიზებული კორელატი. 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ფუძე ენაში ფარინგალური Ä და ჰ სპირანტული 

ფონემებია wარმოდგენილია. ადიღურ ენებში გვხვდება მხოლოდ ყრუ-ფშვინვიერი 

ფარინგალური სპირანტი, აფხაზურ-აბაზურში ყრუ-ფშვინვიერიც და მ�ღერიც, 

ხოლო უბიხურში კი არცერთი არ არის wარმოდგენილი. ორივე ფონემის 

შემთხვევაში რეკონსტრუირდება როგორც ლაბიალიზებული, აგრეთვე 

პალატალიზებული კორელატები. 
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საერთოაფხაზურ-ადიღურ კონსონანტურ ბგერათკომპლექსებში გამოირჩევა ორი 

სახეობა: ბგერათკომპლექსი, რომლის სათავეშიც ბილაბიალური კონსონანტი დგას 

და B ტიპის ჰარმონიულ-დეცესიური ბეგრათკომპლექსები, სადაც მეორე 

კომპონენტი უკანაენისმიერი სპირანტი ან სპირანტოიდი დგას. 

 ჩვენს მიერ რეკონსტრუირებული საერთოაფხაზურ-ადიღური 

ფონოლოგიური სისტემა ნათლად გვიჩვენებს მის სირთულესა და 

მრავალფეროვნებას. შესაძლოა, wინარეაფხაზურ-ადიღურ ქრონოლოგიურ დონეზე 

გაცილებით მეტი ფონემა ყოფილიყო wარმოდგენილი, თუმცა ამისათვის 

თანამედროვე აფხაზურ-ადიღურ ენათა მონაცემები საკმარისი არ არის და 

აუცილებელია მონათესავე იბერიულ-კავკასიური მასალის შეპირისპირება. გარდა 

ამისა, კავკასიის ფარგლებს გარეთ გავრცელებული აფხაზური დიალექტების (დალ-

wაბალური, საძური, ფსჰუური და ახWიფსოური) შემდგომი კვლევის შედეგების 

გამოქვეყნებამ, შესაძლოა გარკვეული კორექტივები შეიტანოს რეკონსტრუირებულ 

საერთოაფხაზურ-ადიღურ ფონემატურ ინვენტარში. თუმცა, ფუძეენური 

ქრონოლოგიური დონის ძირითადი ფონოლოგიური მახასიათებლები უცვლელი 

დარჩება. 

 საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონემატური სისტემის რეკონსტრუქცია 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია როგორც ამ ენობრივი ერთობის, აგრეთვე 

ზოგადად იბერიულ-კავკასიური ენების სამომავლო კვლევაში. 
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ცხრილი N 14: საერთოაფხაზურ-ადიღური ფონოლოგიური სისტემა 

 ხშულები სპირანტები სონორები 

 მ�ღერი ყრუ-

ფშვინვიერი 

ყრუ-

მკვეთრი 

მ�ღერი ყრუ  

ბილაბიალური ბ ფ პ  მ – 

დენტალური დ თ ტ  ნ  რ 

დენტალური 

ლაბიალიზებული 

დ† თ† ტ†   

ლაბიოდენტალური  ф  

ლატერალური *ლ ̃ꜜ  *ꜜ *ლ ̃ *ლ‘ ლ 

სისინა 

სიბილანტები 

ძ ც w ზ ს  

სისინ-შიშინა 

სიბილანტები 

ძ′ ც′ w′ ზ′ ს′  

სისინ-შიშინა 

სიბილანტები 

ლაბიალიზებული 

ძ′† ც′† w′† ზ′† ს′†  

შიშინა-

სიბილანტები 

ჯ ჩ W ჟ შ  
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შიშინა-

სიბილანტები 

ლაბიალიზებული 

ჯ ჩ W 

 

ჟ შ  

ველარული 

(გურტურალური) 

გ ქ კ ღ’ ხ’ Á 

ველარული 

(გურტურალური) 

ლაბიალიზებული 

გ† ქ† კ†  ხ’†  

ველარული 

(გურტურალური) 

პალატალიზებული 

გ ქ კ ღ’ ხ’  

უვულარული  Ã ყ ღ ხ  

უვულარული 

ლაბიალიზებული 

† Ã† ყ† ღ† ხ†  

უვულარული 

პალატალიზებული 

 Ã ყ ღ ხ  

ფარინგალური  Ä ჰ  

ფარინგალური 

ლაბიალიზებული 

 Ä† ჰ†  

ფარინგალური 

პალატალიზებული 

 Ä ჰ  
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ხმოვნები 

დაბალი აwეულობის ღია ვოკალი ირაციონალური (ნეიტრალური) 

ხმოვანი 

ა Ê 
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